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LELKI ÉLET

Béky Gellér t SJ
"EI QUASIIGNOTO ADHAERERE ..."
l . Gn6sis Hagia

Minden nép tudott vala mit I stenről. Legtöbbre mégis a zsidók vitték
az istenismeret terén . Felette büszkék is volt ak rá. Még azt sem bánták,
ha más népek elviszik előlük a filoz6fia, a müvészetek, vagy a hadvezetés
mesterségének babérjait. Legyenek elsők, verhetetlenek, mindegyik a maga
módján! Csak hadd dicsekedjék az asszír hadi szekereivel, paripáival ;
lelje az egyiptomi öröm ét a piramisokban, évezredes Irástudás ában:
kevélykedjenek a görögök az ö kö lviv ő ik és kőltőik nagy sokaságában:
mi, Izrael népe, az egy Istenben, az egy, igaz Isten ismeretében dicsekszünk! (Jer . 9,22-23 .)
.
Amikor pedi g az Egyiptomban élő zsidók elég erősnek érezték magukat
a héber Biblia görögre való lefordítására, sőt egy zsidó tudományos
f8iskola alapítására, jeligének a "gnósis hágia"-t, azaz (az üdvösség)
"szent tudomán y" -át választották . Ez a tudomány pedig nem állott
egyébben, hanem az Egy, Igaz Isten helyes ismeretében. Ezt a sokat
igére5 nevet írták szép görög berükkel a híres alexandriai f8iskola
bejárata fölé.
A teológiai tudomán yok azért mégsem annyira a zsidók ezen nemes
kezdeményezésének, mint ink ább Jézus Krisztus személyes tanításának és
az abban rejlő kimeríthetetlen lehetőségek kútforrásának köszönhetik fellend ülésüket. Való ságos divat lesz Istenről írni, Róla társalogni, vitatkozni.
Tiszta hit ű és eretnek, nagytudású szentek és beavatatlan ama téSrök soha
nem sz ű n ő , lankad atlan kitartással disputálnak Istenről, Istennek valós
vagy vélt tulajdonságairól, az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen
útjairól.
Az elkövetkezend8 évezr ednek a teológi a lesz az egyetlen , vag y legalább
is a legfőbb tudomán ya a Föld közi Tenger mellékén. Olyann yira , hogy
még a term észettudományok jogos jelentkezését sem veszik észre a büszke
teológusok. Vagy ha észre is veszik, csak úgy félvállról, leki csinyl ően ,
lázad ást szimatoló tiltakoz ással, cenzúrákkal próbálják elhallgattatui a
több i tudományokat. A Filoz ófia (és a jogtudomány) az egyetlen megt ű rt tud omány, de ez is csak olyan szobalányféle rnin ő s ít ésben kap
beoszt ást a Bölcsesség csarnokai ban. Ö lesz a lámpagy ujtogat ó "ancilla",
ha netal án megfogyatkozna a kin yila tkozta tás mennyei fényességének
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ingyenes sugara, vagy ha így kívánná ezt a k örű lm ények ünnepélyessége.
Csoda hát, ha a tudományok, főleg a természettudományok és a profán
filoz6fia hirtelen nagykorúságra jutása a lázadás, összeütközés, kölcsönös
félreértések és gyanakvások egész sorozatát váltotta ki Európa szellemi
világában?
Hog yan is állunk tulajdonképpen az istenismeret dolgában? Két
véglettől kell őrizkednünk: az egyik a már "mindent tudunk", "mindent
definiáltunk" gyerekes önte ltsége, hamis biztonságérz ete; a másik meg
a "theologia negativa" makacs vétója minden ésszerű to v ábbkutat ás meggátlására.
Aquinói szent Tamás az első véglettel hadakozva folyton Aristotelesre
hivatkozik: olyan az emberi elme a nagy örök igazságokhoz viszonyítva ,
mint a denevér szeme a nappal összevetve. Hát még ha Istenről folyik
a vita! A második esetben szintén Aristotelesszel vagy a kína i
bölcsekkel - lehetne példázni: az ilyen negatÍv beállítottság egyetlen
helyes és jogos gyakorlata a teljes hallgatásban áll.
2. A "Sötét sugár"

A SzentÍrás nem hagy minket kétségben afelől , mennyire üdvös, sőt
szüks éges a hit az örök boldogság el éréséhez. Hit nélkül senki sem járhat
Isten kedvé ben. Akit pedig Isten nem kedvel, - hogy emberi módon
fejezzük ki magunkat, - az már ott, abban a pillanatban el lett jegyezve
a kárhozattal. Hit azonban nincs ismeret, tudá s nélkül. Mert hogy
higgyen valaki Istenb en, ha nem ismeri? És hogyan ismerné, ha nem
hallott, nem olvasott Róla prédikációban , oktatásban, kön yvekben? Ám
hogyan tanítson, írjon, prédikáljon az ember Arról, Akiről állítólag nem
lehet semmit sem mondani, sem biztosat tudni? (ef. Zsidók, 11.6 és Róm.
10,14-15.)
Ennek ellenére azt írja szent Tamás: egy dologban vagyunk sötétségben egész életünkben , abban t. i., hogy ki az Isten (ef. In Rom. c. 1/6 )
Legyünk hát őszinték és szerények: "ei quasi ignoto adh aerere
coniungimur", Ismeretlennek szolgálunk, Ismeretlent szeret ünk, amikor
az istenszolgálat parancsának engedelmeskedünk .
A régiek talán éppen ezért beszélt ek Istenről mint a "sötét sugárról" s
a "homályos fényről". Mert ahogy nem lehet Istent a teremtett dolgokból,
vagy az emberi szívből metafizikai bizonyossággal "kia nalizálni ",
levezetni, bebizonyítani: úgy őt magát sem tudjuk értelm ünkk el kiv izsgálni, analizálni, lényegében megismerni. A fényességes Istent egy egész
életen a homály felhője tak arja .. .
Igaza van szent Efrémnek: Isten és az ember között csak egyetlen
törvény es és lehetséges híd képzelhető el: a hité és az imádságé.
4

3. Az analógia

függőhidján

A teológia egyetlen járhat ó útja az emberi fogalmak kockakövéből
készült. Ezekről pedig tudjuk, mennyire csínján kell velük bánnunk, még
akkor is, ha csak szegényes emberi érzelmeket, saját egylígylí gondolatainkat akarjuk másoknak tolm ácsolni. Minden tudós, minden költő és
művész, de főleg a misztikus szent érzi és tudja a szavak bohóságát.
Minél tisztább az élmény, minél igazibb az érzelem, mennél ragyog6bb
a látás, annál megfoghatatlanabb a nyelv kormánykereke, annál megbízhatatlanabbak a kifejezések.
Nos , a teol6gusnak sem álln ak jobb vagy különb szavak a rendelkezésére, mint a költőnek vagy müvésznek. Pedig két különbség is van
a kettő kőzőtt, és ezeknek a különbségeknek egyike sem kedvez a teológusnak. Először: a teol6gus nem egyszer még annyira sem .ismeri a
nyel vet, a szavak technikáját, mint az ír ó, a tollforgató ember. Másodszor : neki sokkal nehezebben kifejezhető térnáról kell beszélni, írn i,
mint akár a költőnek vagy a regényírónak. akiknek, mind a könyv
tá rgya, mind a tárgyhoz illő sz6kincs adva van a környezetben, a
tapasztalat világában. Csak össze kell gyüjtenie, izlésesen el kell rendeznie
.
a szavakat, hogya kívánt hatást elérje.
Még jó, hogy az analógia segíti a teol6gust nehéz feladatában . Ámde
az analógia nem minden. A foly óról nyugodtan elmondharjuk. hogy
"mély ". A gondolat, a meglátás is lehet "mély" . De mindenki tudja, aki
nem 'gyerek, mennyire más "mélység" a gondolat mélysége! A tenger
mélysége egészen más síkra tartozik, mint pl. a feneketlen gyűlölet mélysége, S ugyan mit kezdjünk a "mély" sz6val, amikor az isteni Bölcsesség
kifürkészhetetlen " mélységeiről " olvasunk az Irásokban?
Vagy vegyünk egy másik példát: azt még megértjük, hogy a fiú szereti
apját, meg hogy az anya szeretettel csüng szép, fiatallányán. A házastársak szer étet ét is könnyen el tudjuk képzelni. A baráti szeretet értelmét
sem kell sokáig magyarázni a felnőtt embernek. Ám mit kell gondolnunk akkor, amikor a Szentírás azt mondja: Isten szeret minket? Mi a
szeretetet kiz árólag a szűl ői, hitvesi vagy baráti szeretet többé -kevésbé
tökéletes formájában ismerjük (most szánt-szándékkal nem szélunk a
szeretet bűnös és torz alakj ár ól), Isten azonban nem szülő (emberi értelemben), sem nem hitves, sem nem egyenr angú barát. Igaz, a Biblia nem
riad vissza attól, hogy Isten irá ntunk val6 nagy szeretetét a szül ők ,
hit vesek, barátok szerétet éhez hasonl ítsa, amint ahogy "antropomorf"
beszédm6ddal Isten arcáról, kezéről, ujjáról, h át ár ól, szav ár ól tesz említés t
szá mtalan helyen . Ilyen értelemben Isten jár, sétál, örül , haragszik, m egbán ja a teremtést, Saul király ságát stb. Ezek et természetesen nem szabad
sz6 szerint venni. 'Maga a Szeritírás magyarázza meg a föntebbi szavak
helyes értelmét, mondván: Izrael dicsősége (Istenről van sz6) nem bán
meg semmit. Ö nem ember, köv etkez ésképpen a megbán ást nem ismeri.

s

(1 Sám. 11, 29.) Az egyházdoktorok is figyelmeztetnek, hogy vigyázva
kell bánnunk az ilyen kifejezésekkel. Origenes szerint már a lélek szépsége is olyan bámulatos, hogy szégyenlené egy lapon említeni az asszonyi
bájjal, vagy a férfi és a gyermek testi szépségével, (De Oratione, 17. 2.)
A "szépség" is ilyen kényes sz6 a szellem világában. A virágot szépnek
mondjuk; szépek a hegyek, szép a naplemente, szép a muzsika, Értjük
a szép ember, szép arc, szép haj kifejezését is. De ugyanakkor
beszélünk szép érzelmekről, szép gondolatról, a lélek szép ségéről, Istennek minden teremtett szépséget meghazudto16 kellemes szépségéről.
A Szentlrás ékes szfnekkel ecseteli a Vőlegény vonz6 szépségét az Énekek
Énekében, a zsoltárokban, a Titkos Jelenések könyvében. Ez a szépség
nem szorítkozik kizárólag a testre, a látható alakra. Maga a "szép"
szavunk is a földi jelenségek világáb61, az anyagvilágból vett hasonlat,
analógia, ha Istenre alkalmazzuk. Avilai szerit Teréz a lélek és Isten
viszonyát a jegyesek viszonyához hasonlítja (megtehette, hiszen a Szeritírás, főleg az Öszővets ég, egyik legkedveltebb hasonlata; meg aztán
a szenrek , misztikusok is szívesen használt kifejezése), mégis borzongás
fogja el a nem éppen szalőnképes sz6használat miatt. Kicsit durva hasonlat, mondja "A tökéletesség útja"-ban, de azért j6 szelgálator tesz a
magyarázattal küzködő ír6nak (V. 4) Mi eur6pai keresztények már megszoktuk, nem találjuk ann yira furc sának az ilyen és hasonl6 képes
beszédeket a SzentÍrásban, misztikusok könyveiben. Annál nagyobb
zavarban vannak a keleti népek fiai, így pl. a japán keresztények, ha
a Szemírás Istenre alkalmazza a hitvesi szer étet szemléletes, szimbolikus
képeit és kifejezéseit.
A következetesség elve pedig megkívánja, hogy ne csak a föntebb
említett példák esetében legyünk óvatosak, Az egyházatyák nem győznek
eleget inteni, óvni, figyelmeztetni, hogy ne azonosítsuk ezeket a nagyon
is hasznos, képletes hasonlatokat Istennel. Az emberi szavak tartalma,
határoltsága az analógia egyik Iegsebezhetőbb pontja. Ezért kell velük
okosan bánnunk.
Igy pl. Maximus Konfesszor nierészen állítja, hogy bá r Istent "principium"-nak, "potentia"-nak stb. nevezzük, és joggal; úgy beszélünk
Róla, mint az Els8r61, az Utols6r61, Célr61, Eredetről, Erőrdl,
Lényegről. mégis hinni kell, hogy sem nem kezdet, sem nem vég, sem
nem lényeg, sem nem erő a sz6 szoros értelmében (azaz: emberi értelmében). Az "ok, forrás" megint oly an szavak, amelyeket j61 kell ért eni.
Ma ximus Konfesszor félelem nélkül megismétli: Isten semmi sem azo kb61, ami k léteznek. Nagyon szellemes ez a definici6ja; Isten az, Akit
nem vagyunk képesek értelmünkkel felfogni, megérteni ; mégis az elménkkel megértett dolgokb61 tudjuk, hisszük, hog y van. (Cap. Theol. et O cc.
Cent. PG. XC, 463, 8.)
Ha ez igaz , akkor a számokat sem szabad abszolút értelemben I stenr e
rá er őszakoln i , Az Egy Isten ugya n a szám teremtője; mind en szám valami6

képpen Benne, az Egy Ist enben gyökeredzik, az Ö teljességéből részesedik.
Másrészt azonban Isten sem nagy egy, sem nem három. Az "egy "-ség
felett áll. A szám is csak a világi, a teremtett létezők jele, mértéke ;
sötét és tört, ha Istenre alkalmazzuk (Aeropagita), Ha ez így van,
egyszerre vilá gossá válik, mennyire összeegyezteth etetlen a polytheismus
"sok "-asága, vagy a p antheismus elmos6dottsága az igaz Istennel.
Ugya nez áll Istenről, mint a végső Okr61, az Első Mozgatóről is. Sok
fölösleges pr oblémát sikerülleráznunk elménkről, ha megfogadjuk a
nobeld íjas Heisenberg higgadt megjegyz ését: az okság elve nagyszerű
szolgálatot tesz annak, aki a jelenlegi, vagy a már elmúlt eseményekből, jelenségekből a későbbi foly amatot; az előzőkből a rákövetkező
tört énést akarja megmagyarázni. Magát a kezdetet azonban nem képe s
megoko lni. Isten az Első Ok, de nem olyan értelemben, mintha egyszerűen
Ö volna az első a sorban, az első szem az okok láncolatában. (Physik
und Philosophie. Ullstein-Buch, 1959, 49 l.)
Ezért mondhatja Whitehead is: ne nevezzük Istent "concrete"
val6ságnak, hanem helyesebben érvelünk, ha a "concrete actuality"
alapfeltételét keressük Benne. Hasonl6képpen: ha a természet az érthetőség
(rationa lity) fundamentuma, nem tudunk egyetlen elégséges okot sem
megjelölni lsten természetére vonatkoz6lag, mert Ist en léte maga az
"ult imate irrationaliry" (vagyis: a "racionality" kategoriájával sem lehet
Öt tökél etesen körülírn i. (ef. Science and the modern World. Mentor
Bock, 179.) Ez ellen az érvelés ellen az egyházatyáknak sem lett voln a
komolya bb kif ogásuk .
J61 tud ta ezt N azianzi szent Gergely is: a szavak elégtelenek, az
értelem Öt fel nem érhet i. Egyedül Öt nem lehet megismerni, aki azokat
teremtette, amiket ésszel képesek vagyunk megérteni. "Te vagy a cél,
mind enek végső célja. Egy vag y és minden. És semmi ezekből. Nem
vagy minden. Tiéd minden név, amin csak szólítharlak, pedig csak Téged
nem nevezhetünk egy névvel sem igazán Ne veden." (Hymnus ad Deum ,
PG. XXXVII, 507-8.) Máskor meg ugyanez a szerit dokort azt mond ja :
egy hasonlat sem j6 és elégséges, ha Istenről van sz6. Gyerekes ostobaság
lenn e hát R á erőltetni akarni a teremtett dolgokb ól kölcsönzött kép eket.
(O rat. Theo l. PG . 36, V. 10, 143.)
4. Paradoxon képekben

Mégis a Szerit ír ás bőségese n él a képletes k ifejezések, szemléletes hasonlatok használa ti jogával.
Egyszer az t mondj a Is tenről, hogy mindenütt jelen van, mind ennek
ő ad létet, életet . Benne, Alta la van minde n, ami van, Ö mind enben a
mind en. Benne élünk, mozgunk, és vagyunk ; aza z Ist en él, van, mozog
bennünk. Ez t Isten immane nciájá nak hívják a szak emberek.
Viszont az is igaz, hogy Isten semmi sem azok ból, amik léteznek
7

vagy l étezhetnek. Isten mindig több, nagyobb a teremtett valóságnál.
Nincs egy Istenhez teljesen hasonló dolog sem a teremtésben. Isten mindig
az egészen más, a transcendens valóság. Klasszikus, példás rövidséggel
mondja Hilárius: Deus "inest interior, excedit exterior " : bensőbb legbensőbb ünknél. belsőbb a dolgok lényegénél, de ugyanakkor külsőbb a
legk ülsőbbnél. Immanensebb az immanensnél, transcendensebb a t ranscendensnél. (De Trinitate, I. 6, 30.)
Az Irások Istennek ezt az első pillanatra összeegyeztethetetlennek látszó
ellentétes tulajdonságát igen hasznos és könnyen érthető képekkel próbálják
szemléletessé tenni:
1. A SzentÍrásban, f őleg az Ószövetségben, sokszor van sz6 az isteni theophania-r ól, vagyis az isteni (meg) jelenésekről (Abrahám,
Jákob, Mőzes, lzaiás, stb.), Pedig a zsidók jól tudták: Istennek nincs
teste, alakja, formája, amivel megjelenhetne. Az Isten "beszél, szólt" etc.
kifejezések sem tartoznának más kategóriába, mint a "megjelent" kifejezés?
Am a Zsidó levél szerzője mindjárt a levél elején hangsúlyozza: Isten
régen a szentek, a próféták szájával szólt hozzánk (ami é rthet ő is, mivel
Istennek nincs "szája U), utóljára meg Fia, Jézus Krisztus által beszélt a
világhoz. Ami a "megjelenést" illeti, megint a Szeritirás segít ki a zavarból: Mózes - akiről pedig az Irás mondja, hogy megjelent neki az
Isten, ott a pusztában - nagyon óhajtotta volna látni az Istent, Isten
arcát. Isten meg is hagyja neki, menjen csak föl a megjelölt sziklahasadékba, onnan megláthatja az isteni Jelenlét árvonul ás át, Nagy
szomorűságára azonban Isten arcát nem láthatta, csak a "hátát". Istennek természetesen sem arca, sem eleje, sem háta nincs. Isten Szellem.
Ennél finomabban és művésziebben a Szeritírás sem volt képes érzékelterni
az Isteni lényeg értelmi paradoxonját. (cf. Exod. 33, 23.) Az Újszövetségben megtaláljuk az egyöntetű magyarázatot: Istent nem látta senki
(kivéve az Egyszülött Fiút). Nem is láthatja emberi halandó Öt, mert
megközelíthetetlen Fényességben lakik, ahol az emberi elme nem tudja
Öt megközelíteni. (Ján. 1, 18; 1 Tim. 6, 16.) Az isteni theophaniák
gyakorisága és az isteni láthatatlanság erélyes, következetes kihang sulyozása nem lenne egyéb, mint az isteni immanencia és transcendencia
képletes kifejezése? A theophaniák esetében még azt sem szabad
elfelejtenünk, hogynáluk legtöbbször nem a megjelenésen, - még kevésbbé
a szemmel való látharóságon - van a hangsúly, hanem az isteni szabad
beavarkozáson az egyén, a nép életébe, történelmébe; bennük a kiválasztás,
az isteni jelenvalóság hathatós bizonyítása és Isten " d icsőségének" a
kinyilvánítása a lényeges.

2. A theopani ák leírásában különösen két hasonlat játszik nagy szerepet:
a felhő meg a tűz hasonlata. Mindkerrő megegyezik abban, hogy jelez,
mutat, érzékeltet valamit. Fölhívja Figyelm ünket. Viszont ezzel egy időben
takar, elfed, beburkol. A felhő eltakarja a kék, derült eget; fátyolt von
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a holdra, beburkolja a csillagokat és láthatatlanná teszi magát a napot
is. Ezért a felhő j61 ráillik az isteni lényeg kifürkészhetetlen s mégis
letagadhatatlan val6ságának ábrázolására. Igy vagyunk a tűzzel is. A
t ű z világít, m elegít, megmutat s ugyanakkor füstje elfed, heve éget, fénye
vakít, a beledobott tárgyakat pedig megemészti, eltorzítja. Isten lényegér
nem láthatjuk: vagy a földi sokaság, az érzékek füstje homályosítja el
a látá st ; hol meg a nagy fényesség, az isteni T űz lobogása kön y
nyezteti amúgy is gyenge szemünket. Mégis bizonyít, éppen a tüzév el
bizonyít. Ime az immanencia és transcendencia két újabb képe: a felhő
, a tuz.
"
es
3. A Szeritirás Isten sok nevét sorolja fel: Szent, Magasságbeli, Úr,
Atya, Pásztor. Ám ezek nem igazi nevek, csak amolyan
magyaráz6 szavak. Hol az egyik, hol a másik isteni tulajdonságot
mutatj ák ki erősebben. Istennek nincs neve! Az "Isten" sz6 maga nem
név, nem tulajdonnév, ezért lehet akármilyen nyelvre veszély és félreértés
nélkül lefordítani. Ha tulajdonnév volna, meg kellene hagyni eredeti
alakj ában. Pl. "ErdlSs Pál "-ban az Erdős tula jdonnév, személyhez van
köt ve. Amerikában csakúgy Erdős az illető, mint a T űzföldőn , vagy
Kínában. Istent azonban a német Gott-nak, a franci a Dieu-nek, a japán
Kami-nak, a magyar Isten-nek, a görög Theos-nak mondja . M6zes hőséges
szolgája volt Istenn ek. Hősége és nagy szeretete jut almául arra k érre
Istent, jelentené ki neki szent Nevét. Az ósz övetségi Szentír ás egyik legmegkapöbb jelenetei köz é tartozik ez a kis epiz6d , - tal án az egész
valláspszichológia fölülmúlhatatlan drá gagyöngye - , Isten csak ennyit
mond M6zesnek: "Én vagyok, aki vagyok (az, aki van)" (Ex. 3, 14)
ef. még Ex. 33, 12-23. Nagyon nehéz, fejtörő kifejezés ez a rövid
mondatocska. Az első benyomás azonban leny űgöző és világosabb a napnál: ez minden, csak név nem! Az isteni lényeg körülírása, elmélkedésre
val6, elgondolkozrarő isteni tal álós kérdés, az istenkeresés hatalmas
ösztökéje, vagy akármi egyéb, de semmiképp en sem Isten neve. Nem is
lehet. Istennek nincs neve. Egy sz6 sem képes Istent néven nevezni, főleg
nem, ha h éberekr ől. héber nyelvről van sz6. N áluk u. i. a név azonos
a dologgal, a személlyel, a lényeggel. Ezért van a Szentírásban száz neve
is Istennek; ezer névvel nevezhetjük. tlvé minden név, amin csak képes
az emberi nyelv Öt nevezni. S mégis egyedül Öt nem tud juk egy névvel
sem igazá n Nevén nevezni! (ef. Nazian zi szent Gergely.)
Kőszikla,

4. Végül még egy példát érdemes megemlíteni. A Sz erit ír ás az istenismeret tudom ányát minden egyéb emberi tud ás fő lé helyezi és
azt mondja, hogy éppen az istenismeret fokár 61 lehet az isten félő
embert felismerni. A Messiás kor ában meg olyan álta lánossá lesz
a földön Isten ismerete, hogy teljesen fölöslegessé válik egymásnak Isten
dolgait magyarázni. A zsid6k eleget beszéltek és Írt ak I stenről. Misem
bizonyítja ezt ékesebben, mint a ránk hagyott ószövetségi SzentÍrás
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45 kön yve. Mégis ugyanaz a Szentírás egy szóva l aka rván összefo glalni
az emberi ismeret elégtelen és tökéletlen voltá t, sz6szerint ezt a
bámulatraméltó kijelentést teszi J6b könyvének zá r6soraiban (J6b
barátairól van sz6; amit azonban az Irás r6luk mond, áll az egész zsid ó
népre, s őt az egész emberi nemre is): "tudatlanságukban a rró l beszélnek ,
akit nem ismernek" (40. 18-25).
Mit akar a Szentírás ezekkel a paradoxonokkal mond ani? A má r
említett példákhoz még szép számmal lehetne egyéb képeket és sok más
hasonlatot is felsorakoztatni. M int pl. amikor az Irás Isten terv ér ől,
akarat ár ól szól, am it megtenni. bevégezni az üd vözülés szüks éges felt étele;
ám ezzel egy időben elénk adj a, mily en homályos, mennyire nehezen
érthető, mennyire fáraszt6 az emberi észnek fölfogni Isten gondolatait.
S miután százfél e péld ával, ezerf éle színekkel ecsetelt e az üdvösség állapotát, az örök életet, annak szépséges györryörűségét, hozzáteszi, ko nklúzi6képpen: Ez mind csupán kép és hasonlat. Igazában szem nem lát ta ,
fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja azokat a fenséges örömöket, amelyeket a nagy Isten tartogat az Öt szeret ő hű szolgáinak.
(Is. 65, 17.)
Val6ban "elrejtett Isten a mi Istenünk" (I s. 45, 15). És ime: világosab b
a napnál, fénye sebb a csillagokn ál. Dics ő s ég ével tele az ég és föld.
Még az oktalan állato k, az élettelen természet is az ő dicsőségét
beszélik . . .
Ezért mondhatta szent Agoston (saját tap asztalatán tanulva) : Isten
minden űtt rejtőzködik és mégis mindenütt nyilvánosan jelenti ki magát.
Senk i sincs fölm ent ve az istenismeret kötelezett sége al6l ann ak ellenére,
hogy senki sem képes Öt megismerni , úgy, ahogy van , lényegében. (En arr.
in Psalm. 74, 9.)
5. A Fényesség forrásánál

Fény az Isten, sötétség Benn e nincsen (1 J oh . 1. S). Már az Ószö vetség
is használja ezt a hasonl atot Istennel kapcsolatban. N incs is szebb a
fénynél, a tiszta, ra gyog ó, sug árzó fén yességnél. A fény világosság, a fény
mclegség, a fény erő, a fén y élet. Ez Isten a teremtmények szám ára : fény
mindeneknek, de l egf ő k épp nekün k, emberek nek.
A fény tud azonban tűz alakjában is lobo gni. Il yenkor lán g. "Izrael
fényessége tűz, Izrael Szentje láng: testet-lelket elemészt ó tü zes láng"
mondja Izaiás próféta (10, 17-1 8). Azaz : a fény nem vá ltozik. Mégis
másként hat, aszer int, hogy mivel, ki kkel jut érintkezésbe. Mint a nap fény:
hol lágyít, puhává tesz, máll aszt, sorvaszt, bágya szt , megemészt; hol meg
kemé nyít, éget, kiszárít, megacéloz, élt et, erélt ad, mármint kin ek-k inek
a term észete sze rin t , A beteg szemnek ellenség, vakít ó, ö lő t ű z ; a
vérszegénynek or vosság. éltető világosság. Ö, a fény, nem változik ! A
dolgok vá ltoznak, mi vagyunk min dig mások.
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Igy az Isten is, akit fénynek nevez a Szeritír ás. Ö a teremtetlen, szelíd,
életet adó szent fén y. Az alázatosaknak, a bánatos szÍvű bűnbánóknak,
a tisztaszívű keresőknek, szűzlelkű szeret őknek erősÍt6, vígasztaló, bátorító
világosság, élterő rag yogás, örök üd vösség. A kevélyeknek azonban, a
megátalkodottaknak, a gyülölködőknek, a hitetleneknek emésztő parázs,
perzselő láng, pusztír ó, veszedelmes tűz: ellenség, kárhozat. Nem Isten
változik, az emberi szív fordul gyakorta egyik állapotból a másikba.
S ezért hat mindig másként rán k az örök, tiszta, szűzi fény. Az Irás
ilyenkor Isten haragjáról , bosszújáról. fenyegetőző kem énységéről beszél.
N em mintha Ist en ember-módra haragudna, vagy vad ellenség m ódjára
bosszúra éhezne, mint mi emberek szoktunk. Egyesegyedül a mi szívünk
szapora vált ozandósága, gyakori hűtlensége váltja ki ezeket az ellentétes
hatásokat. Kész istencsodája, ha Isten mégsem büntet azonnal, hanem
egy egész életen át vár és visszatartja haragját (a fény természetes
törvényeivel ellenke zve) és csak a halál után engedi érvényesülni egész
mivoltá ban az isteni fény m űkőd ését, Pedig erre nem volna köteles.
Ha mégis megteszi, az felette nagy szeretetének, irgalmas türelmének,
az ingyenes kegyel emnek megfizeth etetlen , SŐt felbecsülhetetlen ajándéka.
6. A szelid hatalom

N agy fölfede zése lehetett Pl át ónak akkor, amikor rádöbbent a régi
görögöknél már régen feledésbe ment nagy igazságra, miszerint Isten nem
kényszerítő, erőszakos hatalom, ez általános hit volt a pogányoknál,
a sokistenes vallásoknál, - hanem az igazság, jóság és sz épség 5si
vonzóerejével ható, az értelm et meggyőző, lelket gazdagító fénysugár
a mindenség szívében.
A Krisztus előtti évezrede k derekán valami titokzatos hullám árasztja
el a civilizált népek et: Kín át ól Indiáig, Indiától Perzsi án át a görög
városokig szinte észrevétlenül, és mégis mintha egy csapásra jött volna,
egy-azon ok hatásár a robba nt vol na ki: a gondolkodó, kereső szentek,
bölcsek, filozófusok előtt új horizontok nyílnak meg: a szellemnek eddi g
még csak nem is álmodott távlatai tárúln ak fel. Mindenütt nemesül,
m ély ül az eddig babonás, fátumos világkép. Kínában Konfucius, Laotse ;
Indiában Buddha : Perzsiában Zarathustra: Görögországban meg Sokrates,
Plato, Ar istoteles és a Stoa bölcsei ennek a nagy átalakulásnak a szemtan úi és hirdető i . Ugyanez a kor Paleszti nában a nagy héber próf étá k kora !
Legfelt ű n őbb mégis az istenélmény, az istenismeret terén tapa sztalt
nagy változás. Sokr at est is hat almába ejtette ez az új Isten. Bár tudja,
hogy szabad, mégsem tud Neki ellenszegüln i, Lelki ismerete, no meg az
isteni garancia, ez az abszolut tárgyilagos, valós t ény, ez a láth atatlan
s mégis megnyu gta tó, boldo gító, szellemi H atalom nem engedi Öt letérni
a helyes útról. Mindez pedig nem kényszer, az erősz ak, a par ancs jelig éj éII

ben va n beleszorítva, hanem a lelki felszabadulás, a békés harm6n ia
jegyében old6dik fel. Isten nem erőszakos, nem fenyeget ő Hatalom. Akkor
is béke és boldogság, amikor k ülsőleg halált jelent a N eki val6 h6dolar. (ef. Plato: Apologia.) Istenért veszteni, Érte meghal ni immá ron
nem hal ál, nem veszteség. Ellenkezőleg: nyereség, üd vösség! A kín ai
Laotse éppúgy meg volt enne k igazság ár ól győződve, mint Sokrates. (ef.
Laotse: 48, 52.) Éppen ez a csodálatos. Sokrates és Laotse: még csak
azt sem tudták egym ásr ól, hogy léteznek. Eze r és ezer kilométer vá lasztott a el őket egym ástól, nem is sz6lva a lélektani és kulturális k ű l ő n b
s égr ő l . . . Az evangélium két előfut árja, anélkül hogy tudnák.
Pl ato szerint Isten a j ós ág ma ga, a ter emt etlen Sz épség kútfor rása.
Ezért vonz6, ezért tud hatni az értelemre, a szívr e, az ember minden
képe sségére. Nincs ehhez sz üksége erőszakos, k é nyszerít ő, fenyeg et ő
m6d szerekre. A szépség, a jós ág jelenval6 sága, meg a benne val6 részesedés:
ez az Isten és az ember közötti kapcsolat maradand6 alapja. N incs is
más híd Isten és az ember között a szeretet hídj án ál. A szeretet az egyetlen
é rintkez őpont az isteni és az emberi világ között. A szeretet maga nem
kivánatos, nem önm agáért va l6 : a "szeretett" az ami igazán sz ép, (Symposion, 202 d, 203 a, 204 c.) Isten a szerererremélr ó "szeretett " j óság,
Pl ato tanítványa , Ari stoteles, rö vid szóval, summá sari csak ennyit mond
az Első Mozg atóról : úgy moz gat , mint a szeretet rern élr ó személy az Öt
szeretőket. Va gyis : nem paranccsal, nem kényszerítve: egyedü l a szeretet
nag y, örvendetes gyönyörűségével (Meta phy s, 1072 b 3). Csodálkoznunk
kellene, ha ez nem így lenn e. Az er őszakn ak, - m égha mindj árt isteni
erőszaknak hívj ák is azt, - nincs maradand 6 hat ása. Valamint a növényt
nem lehet er őszakkal fejl őd ésre bírni, úgy az embert sem illik kényszerrel
igazgatni. A kényszer u. i. ann ak m ű ve, ak i kény szerít, míg a meggy ő z őd é s
azé, aki magáévá tette az igazságot. És éppen ez illik Isten jóság ához, írja
N azianzi szent Ger gely. (O rat. Th eologicae, V. 25. PG . 36, 159.)
7. Az

erő,

amely kegyelem

Isten a teremtett világot élter ő szent Energia, Er8 . Létet ad a még
nem Iétez éknek, nö vek edést a fejWd6kn ek. Ö a rend, az összefüggés,
a harmonia forrása és biztos ítéka a minde nség ben. Az an ya gvilágban
a természettörvény ek révé n, az anyagban rejlő erők, k épességek által
m űk ö dik, mint ami legjobban megfelel az anyag természetének. Az organik us világot (növények , álla tok) ismét más törvényekkel: ösztönökkel,
érzékszervekkel, az élettan sza bálya iva l vezeti . Igy kíván ja ezt az él ő k
sajátossága. Az ember esetében új, az emberhez m élt ó energiák kal: a meggy ö ző d és, megvilágosodás, belá tás, a szer étet isteni erejével igyekszik
célját megvalósít an i. Ez érthet ő is. Az embernek szíve, lelkii smerete,
értelme, szaba d ak ar ata van. Isten, aki az embert éppen ilyennek tere mtette, alkalmazkodik teremtményéhez ! Teilhard de Ch ar din éppen ezt a
12

ti tokzatos, gyengéd , erős energia t véli fölfedezni az univerzum néma
fej lődése mö g ött, Ez az isteni Energia kormányozza, vezeti céljukba a
létezőket, kinek-kinek a természetének, adottságainak és a lehet ő s é geknek
megfelelően . An ez az energia végső, legbensőbb megnyilatkozásában nem
vak erő, nem a sors lelketlen hatalma, vagy a sz ü ks é g s z er ű s ég kö zömbö s
vasfegyelme, de nem is az alkalom, a "véletlen" törvén ytelen szülörtje,
hanem maga a teremtetlen Szeretet.
Rilke a költő és látnok finom érzékével mutat rá a t itok ve lej ére :
a nag y Isten, az erős, halhatatlan Isten együtt nő, fejlődik, érik, megdicsőül a term észettel. (Da s Standebuch, 22.) Nem úgy ugyan, mint azt
a pariteist ák (főleg a div atos, filoz6fus és fölvilágosodott pan reistá k )
gondolják, - ó, a panteizmus, ez a nagy optikai csalódás a szellemi lát ás
világában ! - , nem: Isten nem azonos a világgal, sem részben, sem egészben. Mégis Ö van , Ö él, dolgozik minden teremtményben : . . (ef.
Ecc1esiasticus 43, 27-28.)
Kína legnagyobb metafi zikusa és misztikusa, Laots e helyesen látta: Ö
(a névtelen Valaki) a lét forrása, Ö a teremtés anyja, de hagy mindeneket
nőni, fejl ődni, haladni a cél felé, a dolgok egyéni adottságai, tulajdonságai
és a körülmények szerint, Ezért borul le előtte örvendező hódolattal az
egész teremtés. Hiszen a neki kijáró tisztelet nem parancsból fakado
kénytelen meghódolás, hanem a forrás, a teremtő ok végtelen szeretetreméltóságából, gyengéd nagylelk űség éből táplálkozik. Természeténél fogva
tiszt eletremélt ó, önmagában is megérdemli szeretetünket. Mert bár Ö ad
létet és életet mindeneknek , mégsem tekintheti azokat a maga birtokának
(t. i. amivel kénye -ked ve szerint lehetne bánnia). Noha Ö minden lény
született előljárója, feje, teljhatalmú parancsolója (ha akarná), mégse akar
ura skodni rajtuk (51, 34).
Ez már meglepőerr hasonlít az Evangéliumhoz. Az Ur Jézus mondta
magáról az utolsó vacsorán, hogy jóllehet kijár neki az Úr, és Mester
megszólítá s, mégsem jött parancsoln i, csa k szolgálni. Neki adatott minden hatalom az égben és a földön. Ö azonban mindenki szolgája, barát ja
óhaj t lenni. Mennyei Atyját ól tanulta ezt: Ö egyformán gondj át viseli
a kicsinyeknek és nagyoknak: eső t ad a jóknak és rosszaknak egya rá nt;
napja sem tesz kivé telt az emberek között. Szent Luk ácsnál olvassuk a
görög szövegben: "Isten még a hálátl anoknak is hasznos." Istennek a há lát
nem tudó bűnösök is hasznát látják. (Lk 6, 35.) Mennyivel inká bb hasznos
hát a jóknak ! Laot se is tud ta ezt : Isten, úgy mond, pártatlan. D e a jók
biztosak lehetnek róla, hogy Isten az ő olda lukon van (79).
8. Isten ját szik

A Szerit ír ás Isten Lelkének rejtett műkö dését egyszer a gyenge ta vasz i
kedves fuvalla tához, máskor meg a sz ép tiszta fényesség csendes
eláradásához (Bölcsesség kön yve), ismét más alka lommal a tojásokat

szellő
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mel egít ő anyamadár szerető kitart ás ához ; ált alában a gyermekéveI játszó,
gyermekét dajkáló, térd én hintáztató, bec ézget ő, vígasztaló, megbocsátó
édesanyához hasonlítja (Is. 66, 12-13).
A Szentírás, főleg az Újszövetség, Istent legtöbbször At yána k nevezi.
Viszont ugyanaz a Biblia nem röstelli a szent Istent a gyermekével játszó
anyához, a csibéiveI járó, csibéit véd5 anyamadárhoz hasonlítani. Az
örök Isten, a komoly Isten mint gyengéd, szeret ő j át éktárs! Ni ncs megind ítóbb látvány annál, mint amikor a tapasztalt, komoly, nag ytu dású, nagytekint élyű feln őtt ember szívből gyermekké lesz, gyerekekkel tud nev etni,
földön ülve velük eljátszani. Annyira kev és az ilyen ember a világon,
hogy elcsodálkozunk, ha néha hallunk efféle esetr ől, Csak az an yá nál
nem csodálkozunk. Az megszokott látvány. Lám, a Szerit ir ás ezért
hasonlítja Istent a gyermekével játszó édesanyához, hogy hihet őbbé tegye
irántunk való 5szinte szerecetét. Minrha Plato is megsejtett voln a már
valamit Istennek erről az oldaláról, amikor leírta ezeket az elgondolkoztató szavakat: legyünk ő szint ék önma gunkhoz: az emberek dolgai nem
érdemesek különösebb figyelemre . . . Egyedül Istent illeti meg, hogy
komolyan vegyük. És ez az Isten az embert játszótársává tette! Talán
éppen az énünk legjobbik, legnemesebb része . .. (Nomoi, 803 c.)
A megtestesülésben látjuk minde zr megvalósulva. Isten születik,
gyermekké lesz, anyj a van. Növekszik, tanul, Fejlődik, játsz ik, örül,
szenved, elfárad. Majd tanít, körüljár, gyógyít, vígasztal, er ősít, megbocsát. Egész életét, minden tekintélyét, egész hatalmát a szeretet szolgálatába állítja. Az Üdvöz ítő rejtett élete és nyájas jelenvalósága a történelemben; az egyszerü, kicsi, feltűnést kerül ő vándorrabbi, csodatevő :
mindmegannyi fényes bizonyíték a "nem jöttem uralkodni, hanem szolgálni, mindenkinek hasznára lenni" életprogramm komolysága rnelletr.
Laotse ezt így foglalta össze: minél alázatosabb, minél kisebb leszek a
világ előtt, annál hasznosabb vagyok mindeneknek (67).

9. Isten Arca

Az Ur Jézus azt mondta egyszer, hogy azért jott ide közénk, hogy
Istent megismertesse velünk, emberekke!. (J án. 17, 3- 6.) ö vé az oroszlánrész az istenismeret széleskörű elterjedésében. Az Ur Jézus még azt is
mondta, hogy az örökélet éppen az Isten ismeretében van. Megismerni az
Istent: többé nem k épekből és hasonlatokb ól, nem is csak az értele m
és , a szív sejtelrneib ől, han em úgy, ahogy van . Lát ni fogjuk Öt, sz inr ő l
szmre . . .
Ez a Szentírás, ez az Úr legszebb , legnagyszerűbb igérete. Ki tudja,
talán éppen ez a történelem igazi értelme és célja: el ő k é sz íteni az emberiséget a nagy parúziára, a nagy találkozásra, Isten boldog látásár a .. . (ef.
Toynbee: Reconsiderations, 620.)
A Szent irás egyik ked velt képletes ki fejezése az "Isten arca" . Képes
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beszéd, mert Isten Lélek és rninr léleknek nem lehet arca. De sokat mond6
kép mégis. Az arc az ember legnemesebb, legjellegzetesebb része. Az arcon,
a szemekben tükröződik leginkább az Isten "képmására" teremtett embervoltunk két ismertetőjele: az értelem és a szeretet,
Isten arcáról is el lehet mondani, amit szent Agoston általában Istenről ír: "Keresni kell, hogy rátaláljunk, mert rejtve van előlünk. Keresni,
fürkészni kell akkor is, ha megtaláltuk, mert mérhetetlen." Az istenkeresés.
az isteni Arc tanulmányozása akkor kezdődik el igazán, amikor rátaláltunk. És most vár ránk a keresés legfárasztóbb, legnehezebb része. Nemcsak fáraszt6: veszélyes is. A tévedés veszélye leselkedik ránk ezer alakban. Mégis megéri. Sőt igazán csak ez a keresés mélt6 a vele járó fáradtság vállalására. (ef. Traot. in johan. Ev. 63, 1 és: De Trinitater L 3, 5.)
Nincs szebb, sem nemesebb kutatás, az isteni Arc egy egész életen át
való lankadatlan tanulmányozásánál. "Mutasd meg Arcodat, jaj ; ne fordítsd el tőlünk szentséges Orcádat!" ez az istenkeresők állandó imádsága
az ószövetségi zsoltárostól kezdve szent Agostonig, szent Agostontól a
huszadik század hívő ernberéig.
Először szokatlan az isteni Arc, akárcsak Isten maga is szokatlan a
földszagú embereknek. Meg kell szokni; hozzá kell idomítani szemünket,
szívünket, értelmünket az isteni fény ragyogásához, a "sötét sugár"
homályos fényességéhez. Isten is ezt a m6dszert követte, amikor kijelentette
magát a választott népnek: lassanként, fokokban rnutatta meg Lelkének
magasztos tisztaságát, felségét, szentségét, végtelen tökélerességér, (cf.
Irenaeus: Adv. Her. IV, 14; Nazianzi sz. Gergely: Orat. Theolog. V, 25.)
Ő szint én sz6lva, Istent sohasem lehet egészen megszokni. Vagy ha igen,
ez nem a tökéletesség jele, hanem a lusta önteltség takarója volna. Agoston
szellemesen mondja az istenismeretről. "Ha már egészen megszoktad,
megértetted, nem Isten többé. Mást, nem Istent, tartasz fogva értelmeddel,
ha azt hiszed, hogy puszta ésszel meg tudod érteni Öt. Eszed becsapott
téged! Ha azt hiszed, már érted, nem Isten az, amit értesz . Ha meg Isten,
még nem érted." (Sermo 52, 16.) "Si finisti, Deus non est": ha már megszok tad, megértetted és emiatt a további kutatást abbahagytad, nem Isten
az (Sermo, 53. 12), hanem csak agyad rérne, képzelet szülötte.
Istent nem annyira ésszel és okoskodással érthetjük meg, mint hittel
és szeretettel. Mert habár nem esik az érthetőség közvetlen területébe
(intra sententiam intelligendi), nincs az érzékelhetőség határán kívül
(extra intelligentiam sentiendi), (Hilarius: De Trinitate, L 7, 30.)
Szüntelen keresni, soha bele nem fáradni az isteni ábrázat keresésébe.
Keresni hideg, téli éjszakákon; lesni hegyek hasadékából. völgyek nyílásáb61, hegyek ormairől. figyelni esős, viharos felhőkön át: nem bukkan-e
ránk hirtelen elemi szépségében, ősi varázsával az Isten? Ugy tenni, mint
aki az Alpekat szeretné látni a szomszéd országb61: türelemmel, égető,
szomjas vággyal, makacs kitartással. Mint a síkságon felnőtt fiú, aki
először lát hegyet. Elnézné estig, estétől reggelig, Hát még ha havast,
15

h6fedte, egetverő csúcsokat kap szemközt egy váratlan pillanatban valami
magányos fa, hegyoldal mögül viharos, havas délután! Fagyos szelek
kergetik az ólomszín felhőket, vastagon beburkolják az igéret földjének
szű ztiszta szikráz ó bérceit. Csak itt-ott nyílik meg egy percr e a nehéz
felhő-függöny. És ott tündököl egy pillanatra a lenyűgöző hegy6ri ás
f ény mosta fehér palástjában a felhőfoszlányok fölött. Földöntúli látomás
a didergő országúton . . . Mire megszokhatnánk, magunkba innánk
varázsos gy önyör űs ég ér, már eltűnk a szem elől. Bús, komor felhők
vonulnak nyugtalan meneteléssel tovább. Ekkor egy másik helyen szakad
fel a sötét függön y: megint a csalogat ó, ingerlő, megríkat ó sz épségcsoda,
Azt sem tudja az ember, hogy az előbbi hegy csillog-e ott, vagy egy
másik hegyet lát . . . Igy játszik velünk egy egész életen át fájd almas
édes búj ócskát az isteni Arc . Képek takarják, hasonlatok rongy foszlán yain
á t láthatjuk egy percre. Órákig, napokig, hetekig köd fedi, felhők borí tják,
A szenvedés, szenvedélyek, tudatlanság, fásultság, fáradtság pora elveszi
a látást akkor, amikor legjobban áhítozunk látni. Csak nagy néha, a megvilágosod ás, a kegyel em gyorsan múl6 pillanataiban - villan át
a megszekorc vastag felhőkön keresztül az észbontó szépség egy-egy megcsillanása. Ezek a pillanatok életünk legdrágább és egyúttal legfá jdalmasabb perc ei. Ugy emlékszünk rájuk vissza, mint az isteni "látogatás" féltve 5rzött ernlékeire. De fáj6 emlékek: mért is múlnak el olyan
kegyetlen gyorsasággal?
Szűntelen keresn i, várni: soha bele nem fáradni Isten Arcának keresésébe: ez a keresztény életcél ; a nagy, mindent megértő, az egész embert
igénybe vevő, szent expedici6.
Az ilyenek meglátják végül Istent magát , sz ínr ől-szfnre
10. Szent Agoston imája

Az isteni ábr ázat szenvedélye s Fü rk észője, csodáló keresője, szent
Ágoston, 16 évig dol gozott nagy m üv én, amel yet a Szenth áromságról írt.
E kön yve végén tal áljuk ezeket az örökszép szav akat, az istenkereső lélek
szívből jöv5 imádságát:
Kerestelek, már amennyir e tudtalak ; a tőled kapott kegyelem rn ért éke
szerint megpr6báltalak értelemmel megér teni Téged. Hittelek ; másokkal
val6 beszélgetéseimben gyakorta megvitattalak ; be sokat fá radoztam
keresésedben l Istenem, egy reményem, hall gasd meg kegyelmesen csak ezt
az egy kérésemet : ne hagyj belefár adnom keresésedbe, ne engedj lankadni,
hogy netalán felhagyjak az ut ánad va ló kutatással. Add, hogy mind v égig
szornjas vággyal keresni tudj alak . . . Adj Te erőt a kereséshez, hiszen
Te adtál erőt, amikor megtaláltalak és Te töltö tté l el reménységgel, hogy
egyre jobban, egyre tökéletesebben rádtaláljak . . . De Trinirate, XV.
28, 51.)
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Lak os End re

CORAM SANCTISSIMa
Adoro, te, devote, latens Deitas,

Quae sub his figuris vere latiras .. .
Köszöntelek, Uram! H6dolattal köszöntelek. Légy ezerszer,
százezerszer áldva a kegyelmekért, amelyekkel elhalmoztál. Azért a
kegyelemért, hogy most itt vagyok. Hol lehetnék máshol? Otthon . . .
társaimmal beszélgethetnék . . . kártyázhatnék .. . vendégségben lehetnék . . . civilekkel sz órakozhatnék . . . vagy, ami legtőbbször történni
szokott: olvasnék otthon - mert hát az embernek ilyen igénye is van.
Olvasni! Tudod, hogy milyen kevés idő jut arra?
- És megteszem mindezt: olvasok, társaimmal beszélgetek, kártyázom,
civilekkel beszélgetek, vendégségben vagyok ... De amikor pl. vendégségbél hazajövök, maradék negyed6rámra benézek Hozzád.
- Sokszor olyan álmos vagyok, hogy eldűlök álltomban . .. De kitartok melletted Uram! Mert szeretlek Téged! És aki szeret valakit, azzal
szívesen van együtt! Én szívesen vagyok veled együtt, mert szeretlek;
mert mondasz nekem mindíg valamit: és ebből a beszélgerésből lácom, hogy
te is szívesen vag y velem.
- Sokszor álmos vagyok, nagyon álmos. Te tudod csak, hogy milyen
álmos. Végigszenvedem a negyedórát. Figyelmem sokszor elkalandozik,
mint a méh vir ágról-vir ágra, úgy szökkennek gondolataim gondolatrólgondolatra. Néha vagyok csak úgy, mint most is: eléggé éber és friss.
- Meg vagyok, Uram! Nincs semmi különös!
Oda vinnem kel- Kinél voltam ma? . . . Betegnél, k6rházban
lett volna egy kis gyümölcsöt ... Hah! Ki gondol mindenre! Hogy
pótoljami

-

Kik volt ak nálam?

Helyesen viselkedtem velük?

Türelmetlen voltam azzal a bácsival! Jaj,
- Mit csináltam ma?
Uram, mikor már annyiszor megmondtam ... Mégis : türelmesen mondok
meg valamit, vagy türelmetlenül, egyre megy. Türelmesnek kellett volna
lennem! Ah, mindíg későn jön rá az ember, hogy hogyan kellett volna
viselkednie!
- De nem tudok mit kezdeni e!mélkedéseimmel. Akárhogy nézem,
nem találom benn e azt, amit keresek: a te akaratodat, rám vonatkozó
akaratodat.
- Hadd lám , mit elmélkedtél?
- Szent józsef és a pap. Mind igaz, amit Ír. Helyeslem. Tudomásul
veszem. ' De mit ezen kívül? Pl. itt van: A munka embere! Klasszikus,
2
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ahogy összeszedte! A pap is Isten munka rá rsa ! helyes, tudomásul
veszem. Azután: Atyai lelkület ... A pap is at ya . . . N agyon igaz.
Elcsodálkozik ra jta az ember, hogy hogyan is lehetett így egybegyűjten i
a gondolatokat. A hit szelleme; a pap is hitből él .. . N agyon igaz! Egy
szót sem lehet ellene szőlni. Tudomásul veszi az ember, és vége.
- Mit kezdjek vele? Mit akarsz nekem ezzel mondani? Ho gyan akarod számomra a te akaratodat kifejezni?
. . . Sz6lj, Uram, mert hallja a te szolgád! ...
Hát vedd elő azt a füzetet!
Itt van, Uram. Mert meg akartam veled beszélni, ezért áthoz t am.
Látom. Na vedd elő!
A munka természettörvény . . . józsef a rnester, az Istenfia a
tanonc ...
- A munka ugyan teher marad, de áldozatt á nemesül.
- Itt állj meg egy pillanatra: a te munkád mindig áldozat? .. . Mindíg? . . . Az Isten tőled is azt akarja, hogy minden munkád rnindíg
áldozat legyen!
- Vagy: a rabszolgaig ából hivatás legyen . . . Vagy már el is feIejtetted, hogy hivatás is van a világon? Valamiko r te magad mondtad,
hogy hivatásb ól lettél pap . . . És most belefelejtk ezel a munkába úgy,
hogy ki sem látszol belőle . . . robot lett számodra a munka . . . Mi
különbözteti meg a hivatást a rabszolgai munkát61? . . . Isten fia a
tanonc . .. az istenfiúi lelkület! Istenfiúi lelkülettel végzem a munkámat?
hogy a munka természetfölötti érdemforrás legyen! Ezt várj a el Isten
akarata, ezt várja el tőled, hogy munkád ne robot legyen, hanem
hivatás! ... H ivatás, amelybe beleviszed az istenfiúi lelkületet!
- . . . széteserrs é gb ől természetfölötti életforrás . . . A munká ban
sz étesik az ember, azt sem tudja, hol áll a feje; lótás -fu t ás az ember
élete, csupa kapkodás . . . Ez az Ist en akarata? . . . N em, hanem az,
hogy a munka természetfölötti érdemforrás legyen! Ezt várja el Isten
tőled is, személy szerint tőled l . . . Hogy állsz a munk ával? Elvesztél-e
benne te is, mint a több i ember, vagy pedig megmaradt a munka
természetfeletti életforrásnak?
- És egyáltalában mi az: természetfeletti életforrás?
- Látod, mennyi pr obléma van egy kis bekezdésben is? Na, rnenjiink
tovább!
- A pap is aty a! Ha Szt. j ózsef Jézusnak, az embernek az atyja, úgy
a pa p J ézus testvéreinek at yja . . . "in Christo Jesu per evangelium ego
vos genui" .. . Sz. józsef az Úr neveléséhez, eltartásához járúlt hozzá,
a pap Jézus misztikus testének kialakításához. A pap is hűséges és okos
szolga, akit Isten rendelt családja vezetésére . . .
- Azt akarom tőled, a paptól, hogy te is atya légy.
- Atya voltá l-e mindí g? Mindenben úgy jártál el, mint egy atyához illik ? Intéseid aty aiak voltak-e? Vagy csak úgy rámordultál az
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emberekre? Atyai szívvel igyekezt él megérteni az embereket? Vagy Ítél ő
bíró voltál?
- Eszedbe jutott-e, hogy atya vagy ? Valóságban az vagy -e? Vagy
annyira megszoktad ezt a megsz ólítá st , hogy fel sem veszed?
- . . . A papnak ez az atyasága idegtépő munka, emésztő gond és
nehéz felelősség, de egyúttal legnagyobb méltósága is! . . . donec forrnetu r
in nobis Christus!
- Azt akarom, személy szerint tőled akarom, hogy atya légy; hogy
magadra vállald ezt az idegtép ő munkát, nehéz Felelősséget, emésztő
gondot. Ezért ragadtalak ki a "Iaos"-b61, a népből. Ezért szenteltelek
papommá, helyettesemmé . . .
- A hit szelleme. . . Szt. józsef hallgatag férfi volt . Csak az
imádkoz6 lelkek érzik, miféle szent, gazdag bensőség zárk6zott lelkébe.
H űs éges szolga. Servus fidelis . . . Sz emségének gazdag világáb6l csak
egy vonást emelünk ki : készséges engedelmességét.
- .. . Igen súlyos uta sításokat kap az Istentől, éspedig mind íg sötét
éjszaka, titokzatos álomban . . .
- Azt akarom, hogy te is hitből élj!
- Milyen volt a hited? Eleven, mint Szt. józsef é? Elfogadtad-e mindíg
dőntésemet, amit hoztam? Nem vagyok a nagy szavak "embere". Halk;
suttogó hangon beszélek; a világ zűr-zavarában, kiabál6 zajában ha
hall asz egy halk hangot, alig hallhat ót, az én vag yo k. Hiszed-e ezt?
- Vagy a hit számodra is csupán "tananyag", amel yet Ie kell adn i?
- Hol van hited az Oltáriszentségben? Ha le nne , lelkeddel mindí g
itt lennél nálam! Hol vagy? j őssz -mész, lótsz-futsz . . . A misédet úgyahogy elvégzed ... de már miséd végen adorációra "nem érsz rá . . ."
Miért kell roha nnod? Ot percet sem tudsz velem együtt lenni?
- Hol van hited a k ereszt ség szentségében? Csak jössz, "már megint
egy keresztség . .. a felkiált ással ; elvégzed, ma gad sem érted, hogy mik énr
megy ez olyan gyorsan .. . és rohans z . .. Pedig annak a keresztszülőnek
nem olyan mindennapi esemény keresztszülőnek lenni! Kap egyáltalában
benyomást arról, hogy most a kicsike az Egyház tagja lett? Felújúlt-e
benne a sok-sok év előtti keresztelési kegyelem?
- Hol van hited a gyóná sban? Szeretettel ülsz-e ki a gyó n tatószékbe, vagy azt nézed, hogyan lóghatsz meg elől e ? Atyai szívvel hajolsz-e
a bű nb ánó fölé? Vagy pedig csak úgy "meggy6nta tod" őt ? Hol van
benned annak tudata, hogy te most az At yaisten jogait gyakorlod, amit
átruházott rád ?
- Vagy a temetésnél sugárzik -e belőled az örökéletben val6 hit?
- A szent kenet felad ásánál? Hittel cselekszel? Vigasztal ó szavaidb6l
árad-e az örökélet igézete ?
- Igen, Uram ! Itt rn élységes hitre va n szükség ! Eszembe jut
Somogyvary Gyu lának "Ne sárgulj, fűzfa !" c. regényéből ez a mondás:
"N e sárgúlj, f{ízfa! Fapofa , kilépés és neki a sű rűjének!" Ezt a hitet add
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nekem, Uram! Hitet az Oltáriszentségben, a keresztségben, a szent kenet
szem s ég ében . .. Mélységes hitet! Hogy higyjem azt, amit a szenemis ében

csinálok! Ne legyen az átásÍtott valami; a sekrestyében zűr-zavar,
beszélgetés, nevetgélés . . . utána mise . . . az eszem pedig tudj' Isten
hol jár ...
- Akarok hinni, Uram! Adj él8 hitet! .
- . . . és ettlSl sajnáltad a napi fél ór át ! Ládd, minden szava egy
elmélkedés! Egy-két hétre van lelki táplálékod. Mennyivel másképp állnál
az oltár előtr, a sz ószéken, ha a hit szelleme járna át!
- Hja, mindenért árat kell fizetni! Ezért is! Azt, hogy fél órával
előbbre húzod az ébresztőt!
- Az életben minden áldozattal jár. Az érték jelzi az embereket, hogy
ki miért hoz áldozatot! Egyik a futball-meccsért hoz komoly anyagi
áldozatot, másik a strip-tízért . . ., mások a kultúráérr .
- És te miért hozol áldozatot? . . .

AQUARELL KÖNNYEK

Van itt száz völgy és száz halom,
kék álom jár a réteken:
S csak néha-néha fájdalom.
Bennem bujkál a bánatom,
én bujkálok a dombokon:
Az árnyékom a fájdalom.
A dombokon túl havasok,
a havasokon túl mezők:
Bennűle a Tisza kanyarog.
Hallgató fűzek állnak ott,
nézik a fodrozó vizet,
min ezer apró könny ragyog.
Mária arca az a táj,
most megütötték, s könnye az
ezüst Tiszába folydogál.
So lyrn ár János SJ
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POLONIA SACRA

Baják Mihály SJ

POLONIA SEMPER FIDELIS
Lengyelország mindig h{í a hitéhez. Ez a "mindig" immár egy év ez re det jelent, amelynek története a dicsőség arany és a szenvedések vérpiros bet űivel van megirva. Lapozzuk át ezt a történetet mi is, amint azt
a Szeritatya is átlapozta, amikor a "hőn szeretett lengyel néphez" intézett
levelét megírta.
Mindjárt az első oldalon találkozunk Miesko fejedelem nevével, aki
966-ban tért meg a pog ánys ágből a keresztény hitre. Példáját tömegesen
követte a nép és fejedelme szavára lebunk6zta és a folyóba vetette bálványait. Miesko fia, Nagy Boleslav, volt az ország első királya, aki tovább
fejlesztette és betetőzte atyja m űvét.
A következő lapok a lengyel egyház fényes középkoráról sz6lnak. Ennek
egyik jele, úgy mint hazánkban, a szerzetes rendek fölvirágzása v olt .
Még a magyar pálos rend is utat talált a lengyelekhez. 1382-ben
Csensztochovában is letelepedett és átvette a híres "fekete Madonna"
gondozását. Idővel annyira meger ősödött, hogy külön lengyel rendtartományt alkotott. Ennek a töredéke maradt meg a csensztochovai és krakk ói rendházban és ez a töredék volt a fehérruhás barátok hazánkba val ó
visszatelepedésének alapja.
Azt olvassuk azután, hogy a XIV. században Lengyelország lett a
még pogány Litvánia megtérirője. Ugyanez időtájt egyedül a lengyelek
támogatták a Szentszéket keleti missziós munkájában. Ott ragyog e lapokon a nagy nevek közül a lengyel király, Báthory Istv án, aki hatásosan
mozdítot ta elő az Egyház uniós törekvéseit; a lengyel Pázmány, Skarga
Péter, aki szint én fáradozott ebben az irányban; Bobola szt, András,
aki Pinsk környékén mint népmisszi6nárius dolgozott és igen sok szak a dá rt
hozott vissza az Egyház kötel ékébe. Emiatt a földühödött kozákok
kegyetlenül meggyilkolt ák.
Később a katolikus Lengyelországnak saját hit ét és államiságát ke llett
v édenie. Elősz ö r a vad tatár hordák törtek rá. Az ellenük vívott h arcban vesztette el az özvegy szt. H edvig, sz t, Erzsébetünk nagynénje,
egyetlen fiát, H enriket, Szilézia hereeg ér. A keletr ő l benyomul6 oroszokat
Báthory szorÍtotta vissza; nyugatr ól a protestáns svédek támadtak rá.
Ekkor állta győz tesen a hosszú ostromot a várs zerű en m eg er ő sített
csensztochovai pálos kolostor, amikor is a hős Kordecki pát er beléirta
nevét a lengyel történelembe. A Bécset ostroml6 törökök leverésében döntő
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szerepe volt Sobieski János lengyel kirá lyna k, aki Ince p áp át ól a defensor
fidei, a hit védője címer kapta.
Lengyelország hű volt hitéhez a szenv edések tüzében is. A XVIII.
század vége féle eltörölték Lengyelország nevét Eur ópa t érk épéről . Kétharmada a szakadár Oroszország birtoka lett, jelent ős része a protestán s
Németországhoz került, Gali cia Ausztriáé lett. Az első két országban
katolikus- és lengyel-ellenes nyomás nehezedett a népre, Galici ában a
jozefinizmus okvetetlenségeit kellett elviselni e. Ebben a siralmas helyzetben egyedül a katolikus hit tartotta össze a népet.
1918, a fölszabadulás éve óra, újb ól virágba borult a lengyel katolikus
élet, de nem sokára szörnyű vérzivatar szakadt rá. A hitl eri N émetország
1939-ben lerohanta és az ötéves hódolts ág csaknem a teljes pu sztulás
szélére vitte. "Az 6keresztény vértanúság csak gyenge képe annak, amit
a lengyelek 1939-1945 közt, a német megszállás alatt elviseltek", jelentette ki egyik neves t örténetír ójuk. A nácik meggyilkoltak kb 3.5 milli6 lengyel zsid6t és több mint 2.5 milli6 lengyel katolikust. 1939-ben
10.017 kat. világ i pap m űködött Lengyelországban; közülük 2647 vesztette
életét koncentráci6s táborokban vagy másutt erőszakos m6don. 385 bebörtönzött papnövendék kőzűll 113-at, 341 laikus testvér közül 170-et,
1117 elfogott szerzetesnővér közül 238-at gyilkoltak meg. Ismeretes Kolbe
Mik sa atya esete, aki 1941-be n Auschwitzben életét önk ént feláldozta egy
halálra itélt fogolytársa hely ett .
Igy jutottunk el - szemelvényesen - a lengyel egyház történetének
utolsó lapjáig. Hivatalos egyházi sta stisztikák nincsenek ; a becslés szerint
20 évvel a világháború után lehet 29 mill i6 katolikus; van 25 egyházmegye 6 érsekkel és 63 püspökkel. Van kereken 8500 szerzetespap és
testvér meg több mint 30.000 szerzetes nőv ér. Egyházi ad6 nincs; az egyház nagybirtokait államosították . A lengyel egyház anyagi létalapja csak
a hívek áldozatkészége és ez nem hagyj a cserben egyhá zát. A hívek
tartják fönn a katolikus intézményeket, igy a lublini katolikus egyetemet is.
A lengyel kereszténység első éve zredének ünnep ély es lezárása és belépése
a másod ik évezr edbe ez év május 3-án történt és eléggé ismeretes a saj tób6l. Ezért csak egyes, tal án kevésbé ismert tényeket említün k meg. A
csensztochova i Szüzanya képét ünn epélyes, nagy körme netben fölvá ltv a
vitt ék a pálos kolostor fa lai körül püspökö k, pap ok, szerzetesek, Ir ók,
orvosok, tanít ők, föld mívesek, volt deportá ltak és szabadságharcosok.
14-szer állt meg a körmenet, ami nyi lván a lengyel keresztút áll omása it
juttatta a zarán dokok eszébe. A fogadalmi imát mintegy 300.000 h í vő
ismételte meg; ebben ismét a Szent Szű z n ek szentelték "szeretett hazáju kat, Lengyelországot és a lengyel népet , a hat árokon innen és túl " . A
képet a szabadban fölállított oltárra helyezték. Az olt ár mellett egy üres
tr6nus állt, rajta a Szen rat y ának virágokkal diszít ett képe. Wyszynski
bíbor os volt a pápai követ, akit min t ilyet a poseni érsek mu ta tott be a
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zarándokoknak. Kiemelte, hogy a bíboros a nép és a nemzet igaz i aty ja;
hogy iránta teljes bizalommal van az egész pü spöki kar. Szinte mondanunk
sem kell, hogy minden leng yel templomban tartottak jubileumi ünnepséget
azok részér e, akik nem mehettek el Csensztochovába.
Az igazi krisztusi szellemnek, a hithűségnek legszebb jele a kere sztény
felebaráti szeretet. Ennek sok jelét adta a j6 leng yel nép. Igy pl. már
a XIII. és XIV. században Lengyelországban talált menedéket a nyu gaton
üld özö tt zsid óság. Megemlítjük még a leprások áldozatát, Beyzym atyát.
A jubilál ó népnek talán a legszebb és legnemesebb tette volt, amikor az
esti zár6 ünnepségen a fölolvas6 bemondására: mi, lengyel pü spökök és
Isten népe, megbocsátunk! - több százezer torokb61 dörgött az ég felé:
przebaczym y: megbocsátunk!

A LENGYELEK MARIATISZTELETE
A lengyelek egyszerűen azonosítják magukat és történelmüket a manatisztelettel. Nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy csonka és hamis minden
olyan történelernkönyv, amelyben egy sz6 sincs Máriár ól, A len gyelek
történetét éppúgy nem lehet megírni a máriatisztelet megemlítése nélkül ,
mint pl. a francia történelmet Jean d'Arc jellemzés e nélkül.
Ennek ellenére alig van számottevő len gyel teoló giai kön yv a
Szüzanyár61. J6lehet, száz meg ezer könyvet írtak már r óla a lengyelek
a századok folyamán, a lengyel mariol6gia mégsem nag yon jelentős.
Ennek nagyon egyszerű magyarázata van : Lengyelországban Szűz Mária
sohasem volt igazán probléma! Még a protestantizmus zavaros évtizedeiben
scm forgott komol y veszélyben már iatiszteletük. A történelem tanúsága
szeri nt a teol6 gia, a dogmák szabatos megfo galmazása, maguk a zsinatok
is legtöb bször az eretnek ségeknek köszönhetik eredetüket és időszerűségü
ket. N os, a mári atisztelet Lengyelors zágban mind ig él ő, eleven val ós ág
volt .
A szerelmesek nem disszert áci6kat szoktak egym ásr ól írni, hanem
gyöngéd levelekben, ked ves lirában fejezik ki érzel meiket. A lengyelek
szerint a lengyel mari ol6gia hiánya is éppen a nemzetnek a Szen t Szűz
iránti gyengéd, gyermekded lelkül etét bizonyítja. N yugateur6 pai színvonalú
mar iol6giáju k nincs ugyan, de anná l több a szebbnél-szebb máriás ének,
az Isten An yját magaszt al6 könyv, egysz6val a lengyel földön m inden
korban vir ágz6 máriás iroda lom.
A filoz6fiára hajl amo s görög egyháza tyák és a hívek is Szű z Máriában elsősorban királ yn őt, császárnő t látn ak, és ennek megfelelően a nagy
Király Anyát, az örök I ge An yját tisztelik Benne. A szl ávok M áriája
ezzel szemben egyszerűen csak any a, sziv ük dédelgetett édesan yja .
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A kívül á1l6k, a nem katolikusok sokszor fejcs óv álva, ső t fölháborodva
beszélnek a spanyolok, írek, lengyelek "túlzott" m áriatiszteletéről .
Szemére hányják az Egyháznak, hogy többet sz61 Máriár ól (a liturgiában ,
énekekben, könyvekben, ájtatossági gyakorlataiban), mint annak isteni
Fiáról, vagy magáról Istenről.
Én kint a misszi6ban értettem meg teljesen a katol ikus nép lá tsz ólag
"túlzott" máriatiszteletének lélektanát, a japán tr6nörökös esküvőjén .
Ekkor történt meg első ízben, hogya boldog menyasszonyjelölt nem a
császári ház, még csak nem is a japán nemesség tagja volt, hanem
egyszerűen a nép fia. Hetekig másról sem írtak az újságok, mint erről
a nagy szenzáci6r6l. Hasábszámra számoltak be naponként a szerenesés
választottr61, M icsikóról: mivel játszott kiskorában, hova járt iskolába,
kik voltak a tan árai, játsz ótársai. mi volt a legkedvesebb sport ja stb.
Mindenütt ott volt a képe: újságokban, képeslapokban, utcán, mozik
bemutatóján, Igy ment ez sokáig. Mindenki Micsikóról beszélt, írt, álmodott. A tr6nörökös szinte nem létezett az esküvő előtti és utáni hetekben. Ha meg is eml ítették, azt sem magáért tették, hanem a szerenesés
Micsik6 miatt, És sem a császár, sem a tr ónörökös nem vette zokon
Micsik6nak ezt a "túlzott" fölmagasztal ását . A tr6 nörökös szíve mélyén
örült a mennyasszony és a nép őszinte örömének, hiszen ő maga választotta magának. A nép tombolt a lelkesedéstől. Mindenki gratulálni
akart a szerenesés lánynak. Büszkék voltak rá, mint a magukéra. A
tr6nörököst nem kellett külön bemutatni. Anélkül is tudta mindenki,
hogy ki és mi ő. Ö magasztalás és hangos újságcikkek nélkül is tr6nörökös
volt. De Micsik6t váratlan érte a szerencse, ez az ingyenes kegyelem.
Mélt6 hát, ha vele örült az egész ország.
Ez di6héjban a katol ikus máriatisztel et lélektana is. Kri sztusr61 tudjuk,
hogy Isten, az örök Ige. Az egész mindens ég érte, rniatta van. Ö természeténél fogva egyenlő, egylényegű az At yával. Mária azonban csak
ember, mint mi. Adám ivadéka, Izrael leánya , a válaszott nép gyermeke.
S mint a "nép " fiát érte őt a váratlan kivála szt ás nem remélt kegyelme.
Sem előtte, sem utána nem volt erre példa a történelemben. Érthető hát,
ha felújjong örömében az Isten népe: Te Jeruzsálem d icsősége, Izrael
öröme, néped büszkesége, igaz dísze! A katolikus Egyház is azt teszi
liturgiájában, énekeiben, köny veiben, himnuszaiban , teol ógiai értekezéseiben, amit a japán közvélemény tett Micsik6val. Csak szebben, komolyabban, kitartóbban, nagyobb meggyőződ és sel, Isten Felha ta lmazás ával.
N ehéz volna elképzelni, hogy akár az Úr Jézus, aká r a mennyei Atya
megneheztelne a názáret i boldog választott iránt tanúsított újjong6 öröm,
szívbő fakad6 magasztalás l átsz ólag "túlzott" kifejezésének láttára. A
keresztény nép csak ann ak örül, amit Isten maga tett Máriával. A máriatisztelet lényegében (lélekt anila g) nem egyéb, mint az isteni terv, az
isteni üdvösség nagyszerűségének örvendező és hálás felismerése. Igy illik
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örülni Krisz tus híveinek a menn yei A tya minden embert üd vözíteni akaró
fen séges tervének kézzelfogható bizonysága láttára.
A leng yelek különösen fogékonyak a Szent Sz ű z irá nt i t isztelet és
szeretet ilyetén való kife jezése iránt. Egész történelmük tanúskodik errő l ,
Nekik Már ia nem csak üres fogalom, hanem él8 val óság, A nép els ő sorban
az An yát, sz ív ének dédelgetett Édesan yját tiszteli ben ne; a nemz et pedi g
az orsz ág Kir álynéj ét látja Máriában.
A Szűzanya iránti gyöngéd tisztelet egyik jellegzetesen lengyel megnyilvánulása az a tény, hogy sok helyen még ma sem használják keresztnévként a "Mária " nevet. Ha meg használják, rendes en más név vel kapcsolják össze, pl. Mária-Anna.
Mikor Gonzága Mária esküvőj ét tartották IV. Lászl6 lengyel királlya l,
a fra ncia kö vet tapintatosan felh ivta az illetékesek figyelméc arra, hog y
a menyasszonynak meg kell vá ltoztatui a nevét, mert a leng yelek csak
Sz űz Máriát ismerik el Len gyelország Királynőjének. A Szászországból
való Mária Jozefina is visszautasít ja Lengyelország királynője eim ét azzal
a megokolással, hogy ez a cím egyedül Szüzanyát illeti meg.
Lengyelország feldarabolása után a poroszok még azt is elő írt ák. hogy
a katekizmusoktat ás. sőt az imádkozás is németül történjék az iskolákban. Amikor egy alk alommal az iskola felü gyel ő megkérdezi a di ákokat,
hogy hisznek-e Lengyelország feltámadásában, a gyerekek határozott
igennel felelnek . Igen ám, de ki lesz a király? kérdezi to vább a Fel ügyelő.
Mire a gyerekek így felelnek: Azt nem lehet tudni, de Kir ályn őnk az már
va n, az Istenanya!
A lengyelek mélységes máriatisztelét igazolja a sok Mária kegy hely is.
Az egész ország tele van velük. Leghíresebb a Fekete Madonnáról j61
ismert zarándokhely, Csenszto chova .
Mikor a svédek már-már az egész országot elözönlötték és a király
ma ga is keserű szá mű zetésben figyelte aggód va a fejleményeket, egyedül
Csenszto chova állotta k i a kit űn ő en felszerel t, na gyszámú svéd sereg
hetekig tartó ostromát. Pedig a francia követ err ől a Csenszro chov áról
írta királ yának Párizsba, ho gy ez a nyomorúságos fészek aligha tud
ellená llni az ostr omnak. A franciák egy nap alatt már kéts zer bevették
volna . Hiszen alig 150 rosszul felfegyverzett katona és vag y 70 ör eg
bará t védelmezte . A svédek mégis kénytelenek vo lta k hatheti eredmény telen ostrom után dolguk végezetle n elvonuini a város alól. A lengyelek
ezt a nem vá rt szabadulást egyön tetűen Mári a kö zb enjár ásának tulaj do nítják mind a mai napig.
Sok hasonl6 rendkívüli esemény él még a nemzet emlékeze tében . Szűz
Má ria több ízben megsegítette már népét az ellenséges t úler ő ellen akkor,
am ikor emberileg szólva má r nem volt kil át ás a győzelem re, ső t magára
a fenn ma ra dás ra sem. Igy pl. Cochim nál (1621-ben) a törökök elleni
nagy csatá ba n ; Beresteczko mellett a tat áro kkal szemben (Itt állít ólag
egy fényes jelenség futamította meg a po gán yo kat) ; Lwowban (1675)
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6000 lengyel huszár gyozott 300.000-es török sereg ellen. A csata előtt
forr6 imádsággal fordult a nép a Szent Szűzhöz. Nem sokkal utána rettenetes égiháború kezdődött: ez és az elkeseredett huszárok bátorsága
megtették a magukét, a törökök csatát vesztve futottak szét. Hasonl6
esetekben máskor is a lengyel nép Szűz Mária kétségbevonhatatlan közbenjárását vélte felismerni.
A lengyel hagyomány gazdag az ilyen eseményekben. A sok kegyhely
tudna csak igazán Mária segítő közbenjárásáról, anyai sz erere t é r ő l ,
királynői hatalmáról bezélni, Nem akarunk pálcát törni a sok csodás
történet megitélésének tárgyilagosságát illetően, tény azonban, hogy éppen
ez a látásmód, a történelemnek éppen ilyen magyarázata mutatja, menynyire át van itatva az egész lengyel történelem a máriatisztelet eleven
p éldáival.
Csoda hát, ha a lengyel liturgia olyan gazdag manas szokásokban,
ájtatosságokban (Roráte misék, a Nagyboldogasszony előtti háromnapos
misztériumjár ékok Mária tiszteletére, 100.000 ember szokott messze földről
összejönni). A lengyel szentek (Jozafát, Já cint, Bobola stb.) Forró máriatisztelete, a szerzetesrendek lelkes apostolkodása, a Lengyelországban
olyan népszerű Mária Kongregáci6k mind-mind erről a szellernről beszélnek. A háború után az egész világon szétszórt lengyel katolikusok a
földgolyóbist átölelő kongregáci6s szervezked ésse! lepték meg a világ
katolikusait. A "sodalis sum" vallomás régen is fölért a lengyel férfi
becsületszavával és többet nyomott a latban, mint az eskü.
Talán a lengyelek az egyetlen nép (az írek mellett), amely a számkivetésben, az idegenben is szinte tüntetően ragaszkodik hitéhez és Máriához. Most is előttem van annak a Fekete Madonnának a képe, amelyet
a második világháború alatt a Magyarországra menekült lengyel katonák
ajándékoztak a mi plébániatemplomunknak.. Oda gyűltek össze minden
vasárnap misére a környék lengyel hontalanjai.
Ilyen ország ünnepli idén kereszténységének ezeréves évfordul óját Nem
véletlen , hogy az ünnepségek fénypontja a csensztochova i Mária előtti
nagy tanús ágtétel volt. Itt ajánlotta fel Wyszynski bíboros hazáj át a
Szűzanyának. A lengyel ka tolikusok tudják , hogy míg Mária Lengyelország
Királynője, addi g maradand6 hazájuk lesz a lengyel kereszt ényeknek.
G.
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P. MAXIMILI AN KOLBE OFM
a felebaráti szeretet áldozata (1894-1941)

Szül ei Orosz-Len gyelországban éltek és házi sz öv éssel keresték mind ennapi kenyerüket. Gyermekük, az él énkeszű és vállalkozó kedv ű Rajmund
az iskolában mindíg az elsők közt volt. Egyik testvérével sikerült bejutnia
a lemberg i ferencesek k isszemináriumába, ahonnan 16 éves korában
Miksa testvér néven belép ett az assziszi Szent rendjébe.
Els ő fogadalmainak letétele után, 1911-ben, elöljárói Rómába k üldték,
ahol b ö lcseletből és teológiából megszerezte a doktorátust, mégpedi g
summa cum laude, a legjobb eredménnyel. Jellemének fővonásai már
Rómában fö ltű ntek: a ben s ő s éges imaélet, a mindíg segíteni kész, áldozatos
felebaráti szeretet, a legnagyobb távlatokra beállított apostoli lelkület,
a Szepl őtelen Sz űz odaadó tisztelete és Isten akaratának rninden ben való
keresése. Húsvéti levelében nem mulandó földi ja vakat kíván édesanyjának ,
hanem csak azt, hogy Isten akarata teljesüljön rajta mindenben. "Ennél
jobbat - írja - maga az Úr sem kí vánhat neked ."
1917-ben elős z ör jelentkezik nála a t üdőbaj erő s v ér z éssel, Ugyanebben az évben tanuja volt egy eseménynek, amely egész életére kihatott. A Szent Péter téren vallásellenes fölvonulást tartottak. Egy nagy
képet vittek, amel y Szt. Mihályt ábrázolta a Sátán karmaiban . Ez
ébresztett e lelkéb en a gondolatot, hogy a sátánti pró Szepl ő telen hatalmas olt alm a al att világra szóló lelki hadsereget szerv ez a lelkek megment ésére.
1919-ben már mint pap , visszatért a most felszabadult Lengyelországba, Krakkóba. Tüdőbaj a itt annyira er ő t vett ra jta, hogy orvosai
csak 3 hónapot szántak nek i. Amint jobban lett, megkezdte a toborzást a Szeplőtelen hadseregébe. Kezdetben r észtvevő mosoly, sőt gúny
fogadta törekvéseit. "Az álmodozó, a lekvár ." Ezt az utóbbi nevet
kimért, lassú mozdulat ai mia tt ka pta ; így ak arta elejét venni egy ujab b
t ü d ő v é rz é sn ek . T üd őb aj a nemsokára úgy elhatalmasodott, hogy szan atóriumba kellett vonulnia, Zakopaneba, a Ma gas Tá trá ba . Apostoli lelkü lete itt sem hagyt a pihenni. Az eltévelyedette ket sikeresen r ér írgette
imáival, beszélgetéseivel, f ő l eg szenv edéseivel. Mert, mint mondta : "szenved éssel töb bet lehet elérni, mint munkával."
Mikor jobban lett, engedél yt kért, hogy visszatérhessen Krakkóba. Itt
újból megkezdte a toborzást, de má r nagyobb sikerrel. Megalapította
"A Szep l őrelen Lovagja" címmel hadserege lapját ; a hozzá szükséges
anyagiakat koldulással szerzi meg. A Iap olvasótábora roh amosan
növekedett; a kr akkói ház szű k lett a ny omdának, ezért elöljárói
Gr odnóba rend elték , ahol egy nagy és részben üres ház állt a ren delkezésére.
A munka gyönyörűen ha ladt el őre, de vezetőj é n újra erőt vett a betegség ;
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ezúttal másfél évet kellett Zakopaneben eltöltenie. Közben a lapocska
tovább fejlőd ött és 1926-ban már elérte a 45 ezres példányszámot. Amiko r
egy prelátus megtekintette a modern nyomdát, azt kérdezte Miksa a ty át ól:
"Mit szólna Szr. Ferenc, ha látná ezeket a drága gépeket?" "N ekigyürk8zne - felelt Kolbe - és hozzálátna a munkához."
De nemsokára a grodnói ház is szűknek bizonyult. Kolbe atya a Szepl őrelen Szűzhöz fordult segitségért. Vars6 közelében sikerült egy nag y
telket ingyen szereznie, a többi szükséges is csak összejött valahogy.
Létrehozta a Niepokalanow-ot, a Szeplőtelen nagy ipartelepjét, ahol több
száz dolgos testvér állitotta elő a "Kis Újság" c. katolikus lapot és a
hadsereg újságját. A lap 1939-ben elérte a milli6s péld ányszámot. Munkás
kezekben nem volt hiány. Rendkívül sokan jelentkeztek Miksa atyánál
szent Ferenc rendjébe . A nagy szegénység ellenére is mindnyájan j61 érezték itt magukat. "Nem hiszem - vallotta egyikük - hogy volna ap a
vagy anya, aki olyan gyengéden szeretné gyermekeit, mint ahogy Miksa
atya szer étett mindny ájunkat." Igen, mert a szenvedések tüzében éretté
vált, igazi krisztusi lélek volt.
1939-ben Hitler lerohanta Lengyelors z ágot. A gvárdián atya, Kolbe ,
r ábírta a testvéreket, hogy egyelőre menjen ek haza, így kisebb volt az
életveszély. Csak kisebb részük maradt a telepen . Szept, 19-én kettő
kivételelével Amtitzba deportálták őket. Itt a kegyetlen bánásm6d mellett az éhség, a hideg és a férgek is kinz6ik lettek. A gvárdián atyát
sokszor látták éjjelente, amint fekvőhelyének bűzös szalmáján térdelt
és imádkozott. Dec. 8-án visszatértek Niepokalanow-ba, ahol Kolbe atya,
tekintettel a veszélyes időkre, bevezette az őrökim ád á sr.
A nácik célja az volt, hogy lassacskán leszámoljanak a vezető katolikus
réteggel. Igy került sor Miksa atyára is. 1941 febr. 17- én egy fekete
autó állt meg a telep előtt, az SS-különitmény P. Kolbér hivatta. Lengyel
szokás szerint "Dicsértessékkel" köszöntötte őket. Varsóba vitték.
A börtön, amelybe zárták, zsúfolva volt elitéltekkel. Egy na pon az
inspekci6s tiszt meglátta Kolbér bar átruh ában. Mint vadállat horkant
föl, durván megrántotta az atya olvasóját és a keresztjére rnutatva
ordította: "Diszn6 pap, igazán hiszel ebben?" " Igen, hiszek" - mondta
a fogoly nyugodtan. Erre három hatalmas pofon csattant el, Kolbe
szájáb61 folyt a vér és összeesett. "Na, hiszel még most is?" "Igen, hiszek."
Ekkor ökölcsap ások zúdultak rá. "Még most is azt mondod, hogy hiszel?"
"Igen, hiszek." Az inspekciós becsapta az ajtót és tovább men t,
Né hány nap mulva Kolbe neve ott állt a feketelistán: Ausc hw itzbe
k erült, a halált áborba. Itt a kinzó éhség gyötörte őket, el űzte álmukat.
Velőkig hatott a hideg, úgyhogy éjjel-napp al reszkettek t őle. A krernator ium kemencéi szünet nélkül égtek. Az őrök álland6an kínozták,
megal ázták. kir öhögték. emberi méltóságukban sérte tték áldozataikat.
Alul, az utol só előtti fokon álltak a papok, a legeslegurols6n a zsidók.
A papok rendes cime: disznó pap volt.
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Miksa atya egy "véreb" -nek nevezett egyén csapatjába került. Két
hétig nehéz fahasábokat kellett futólépésben cipelnie! Mindannyiszor
összeesett. Részvét helyett ökölcsapásokat. rugásokat kapott. Egyszer
a véreb ötvenet veretett rá, csizmájával az út árkába taszította és to vább
ment, Kolbe éjjelenként gyóntatott. Később áttették a rokkantak
barak kjába . Dolgoznia itt nem kellett, de csak fél adagot kapott enni .
Ezt is több ször másnak adta.
Végül átkerült a 14-es szá mú barakkba. 1941 julius végen egy fogol y
megsz ökö tt , A többiek halálra rémültek: mi lesz most? "Minden
szöke vényért 20 megy az éhségbunkerbe!" - így fenyegetődzött a lágerparancsnok. Másnap hosszú órákig álltak a foglyok halálfélelemben; csak
este jött a döntés. "A sz ő kev ényt nem fogták el; tiz közületek az éhségbunkerben fog meghalni" - jelenti ki a parancsnok. A kiválasztottak
közül az egyik zokogva föl kiált: szegény feleségem! szegény gyermekeim !
soha többé nem látom őket! Erre Kolbe kilépett a "szerencsések" sorából
és parancsnok elé lépett. "Mit akar ez a lengyel disznó?" - kérdi a
tiszt. "Én akarok meghaln i az elit élt helyett." "Miért ?" "Nem vagyok
már semmire alkalmas; életemnek nincs sok értéke." " Melyikért akarsz
meghalni?" "Azért ott; annak felesége és gyermekei vannak." "J ó, menj! "
Egy ingben, mezitláb ment ek a halálbunkerbe. Eddig ez a bunker
kicsinyben a pokol mása volt, ahonnan az elitéltek vérfagyasztó ordítása
hallatszott, míg a hal ál lassan el nem némi totta őket. Most a bunker
kápolna lett, ahol imádkoztak és énekeltek Kolbe vezetésével. Lassan mul tak a napok. Már csak négyen éltek. Kolbe a földön ült és imádkozott,
a másik három ön ki vületlen feküdt a földön. Amint Kolbe meglátta a
belépő hóhér kezéb en az injekciós t űr, nyugodtan odanyújtja karját és
az tá n . . . csendesen árszenderült az égi haz ába . . .
Ez tö rtént 1941 aug. 14-én, a Szeplőtelen Szűz mennybemenetele
ünnepén ek előestéjén. Testét elhamvasztották. Volt fogol ytársai mint atyjukat sirattá k.
B.
Sr. Marie Gabriel He rnardy trappista

Nővé r

N otre Dame d'lgny ( Ma rne)

lev e lé ből :

Mindig olyan erő s bels8 ösztön zésem van, hogy írjak a Pater S zerk eszt őnek
egy kö s zönő levelet, mert a MPE magas niv6ja kiállja a versenyt akármel yik
francia folyóirattal. Büszke öröm tölt el lát ván azt, hogy a m ély lelkiség nem
hiányzik papjainkb61, s hogy mennyire szivükön viselik a világon sz étsz órr
magya rok sorsát. De aztán arra gondolok, hogyha írok, majd nekem is küld enek.
De én rá előfi z etn i nem tudo k. Igy inkább a leghath atósabb m6don igyekeztem
és igyekszem segitségükr e lenni, vagyis imáv al és áldozattal. Amikor megkap om
a Foly óiratot, nem tud ok t ő l e megválni. A sorok között ismerős öket találok.
A magyar-testvéri öntudat az évek mulásával csak erősödik bennem. Édes hazánk
kes erű sorsának jobbra fordul ásáért minden áldozatra kész az ember. Vár orn
az újabb: számot, ugy-e megkapom?
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PAPI ARCÉL

Rákos Raymund OFM Conv.

NÉHAI Dr. P. MONAY FERENC SZEMÉLYISÉGE
1878-1964
Halála óta két év telt el, és amint történni szokott, az időbeli táv olság
még tisztaf ény űbbé, még jobban felismerhetőbbé tette papi és emberi
arcélét, paptestvérei, rendtársai, lelkigyermekei, barátai, honf itársai,
olvas6i, tisztelői és kortársai elő tt.
P. Monay Ferenc (Sándo rnak keresztelték, de a rendben Szalézi Szent
Ferenc nevét kapta) feddhetetlen, példás papi életével tűnt ki.
Szent Agoston saját anyjár ól így emlékezik meg neves imájában:
"Any ám földi vándorlása hitben, erkölcsben dicsérete volt Ne vednek.
De azért, jaj, nem merem állítani, hogy egyetlen sz6 sem esett ajk ár ól
törvényeid ellen." Egyedül az Úr Jézus rnondhatta magáról: "Ki vádolhat
közületek bűnről engem?" Il yen értelemben föld i ember bűntelen nem is
lehet. De ha valakiről azt tartják, hogy feddhetetlen életű volt, összefoglalásként egyszerre kifej ezik: erkölcsileg kifogástalanul élt, botrányra
nem adott okot (ami nemcsak a súlyosan elítélhető hibát vagy bünt ,
hanem annak nyil vános gyanúj át is jelenti), másokat puszta mivoltával
a jobb életre serkentett , viselkedésével, gondolkodásáva l, magatart ásával
vonz6 példát adott.
Mon ay atyát ilyennek ismertü k. H ivatásának élt, mi6ta 1895-ben
Egerben felöltötte a feren crendi szerzetes öltönyt és R6mában 1899-ben
ünn epélyes fogadalmat tett, mint pap pedig 1901 július 2 5-étől telj es
lélekkel Kri sztus szolgájává lett. Nem hi úságb ól, hanem papi öntu dattal
és felelősségérzettel vigyázott mindíg arra, hogy kivetnival ót ne talá ljana k
a m űk ödés ében, Ismétlem, nem emberi lát szat kedvéért, hanem igazi bel s ő
meggyőződéssel dolgozott az Úr szőlőjéb en, akár ültetni, vagy metszeni,
aká r permet ezni, vagy szüretelni kellett.
Erdély északi ha tárán sziiletett, Nag ybán yán, 1878 december 22-én,
és szentelése után ebben az országrészben kezdi meg műkőd é s é t, El őbb
Szilágysomly6n gimnáziumi hittanár, majd ara di segédlelkész lesz.
Dr. Csák Alajos Cirjék, akkori magyar rendtartományfőnö k, akinek
nemcsak kitü nteté se volt a Vaskorona, hane m egyénisége is érckemény
volt, bölcsen maga mellé vette személyi ti tk ár ként. Így lett az egykori
aradi felsős di ákból ara di ta rtomá nyfőnök i titkár.
Mivel P. Monay sz erz etes volt, a rend kebelén belül párhuzamosan
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halad a két pálya : a papi és a kolostori élet. 1903-ban, 25 éves korá ra
már szerzetesi újoncmester. Hat éven át alakítgatja a minorita ferencrend
növendékeit Marosvásárhelyt. Ha valahol és valamikor, úgy ezek előtt
az evangéliumi tökéletességre vágyó ifjak előtt a fiatal P. Monay igazán
buzg6 szerzetes papként járt. De Aradon, a visszavonult, elmélkedő lelk i
élet és lelkivezetés után a fegyelmezett papra a gyakorlati lelkipásztorkodás fontos feladatai vártak. Megbízták az országoshírű aradi nagyplébánia vezetésével. Már az előző esztendőkben is kitűnt alkalmi emlék beszédeivel , most azonban a gondjaira bízott nyáj pásztoraként hallatta
szavát. Orőmére szolgálhatott, hogy például 1904-ben Aradon tartott
nagyheti lelkigyakorlatos beszédeit 139 oldalon még ugyanabban az évben
nyomtatásban is látta, de természetesen nem sajátmaga nyert vele, hanem
azok , akik személyesen nem hallhatták. Mint marosvásárhelyi újoncmester
írt "Testvéri szeretet" címmel iskoladrámát, amelyet az ottani Máriakongregáció leány-csoportja 1908-ban adott elő Azokban az évekb en
fordította le Assisi Szent Ferenc összes műveit (8 o, 198).
A minoritarend erdélyi tartománya korán kitűntette a m6djában lev ő
címek kel és jogokkal. 1903-ban ideiglenes tanácsos lett, 1907 -ben tartományi titkár (ami j6val több , mint a tartományf8nök személyi titkára),
1911-ben örökös tartományi kormánytanácsos. Aradi plébánosi meg-'
bízatásához 1913-ban házfőnöki hivatalt is kap, tehát személyében egyesül
a lelkipásztori vezetés és a szerzetesi közösség irányítása. Igy éri meg
1918-ban a miskolci gyűlésen tartományfőnökké választás át.
Elevenen él emlékezetemben miskolci tartózkod ása, amint a kolostorudvarban fel-alá sétált tekintélyes mélt6sággal (vagy inkább mélt6
rekintéllyell), amely nem taszít ó volt, hanem vonz ó, szinte felernelő.
"Válságos időkben, a vesztett háború nyomán bekö vetk ezett bizonyt alanságban, Magyarország felosztása és vele az ország 17 konventjének
négy ország területére való sz étsz óród ása idején, na gy nehézségekkel
küzd ve vezette négy éven át a rendtartomány ügy eit ", foglalja össze
akkori feladatait az "Adatok" r óla sz616 része (78 o.). Ekkora Felel ős
séget csak tekintéllyel hordozhatott és élt is vele, nem hi ús ágból, hanem
rendszeretetb ő l. tudva, hog yakövetkezetesen gyakorolt tekintél y sok
lazaságt ól menti meg a kö zös fegyelmet, de nem egyszer az elölj ár ót is
nem kiv ánatos következmén yektől. P . Mon ayt általában nem ismerték
szigorú emberne k, pedi g az volt. A lát szatra könnyen kij átszhat ó szelídség
mögött megin gathatatlan keménység uralkodott. Minden beoszt ásában
megkövetelte mag át ól és m ásokt ól a lehető legna gyobb teljesítményt. Megleckézt ette egyik szeutel és elő tt á1l6 kispapjá t, aki az akkor előírt lépcsőimá r. a 42. zsoltárt az utol s ó pillanatig sem tanulta meg és nem
engedte felszentelni. "Mondja, Tisztelend ő Úr, mikor akarja megtanulni
a misemondás t? Akkor, amikor már a prim iciá t tartaná?!" Hogy nyerjen
a Rend, ha gyta, hogy elvesszen a bizonytalan érték. Mi nő s éger szeretett,
nem mennyisé get. Szigorú an kö vetk ezetes vo lt magá val szemben is. N em
31

engedett sem a kényelemnek, sem akivételezésnek. Szivesen tréfálkozott
munk a közben: »Dolgozzunk, dolgo zzunk, mert fogy a kenyér!" Ami
kijárt, azt elvárta, de fölöslegest, kedvezményt, rendkivülit nem követelt
magának.
Mi6ta penitenciáriusi kollégiumunk vendége (1947-1948-ban) , majd
dolgoz6 tagja lettem (1949-t81), példásnak találtam, hogy mindíg ellene
volt a kiváltságos elbír álásnak. nem szerette, ha külön ételeket akartak
neki adni akár betegsége idején is. Nem tett félre semmit, megelégedett
azzal, amit bármikor a közös aszta lra tettek. Viszont j6 étvággyal evett,
és nem volt ellene a tisztes, szerzetesi rnért ékkel fogya szthat ó italnak.
Egyensúlyt tartott a testi táplálkozás törvényszabta súlya és a der ű s
életfelfogás, emberi vidámság emelkedettsége között. Vele együtt mulattunk egyszer azon, hogy a szakács testvér a magyaros figyelemből kapott
töltöttpaprikának csak a levét melegítette meg neki, míg a tölteléket (mint
afféle szárazabb falatot) maga fogya sztotta el .. .
Nem szólt egy szót sem, egyébként is sz ív esen megosztotta mással, amit
kapott. Nagyon szeretett ajándékozni.
Élete, mint papé, tulajdonképpen két nagy időszakra oszthat ó.
Szentelésétől kezdve, 1901-t81 1922-ig Erdé lyben volt; 1927-t81 1964-ig,
haláláig Rómában, Az el ső id ő szak 21 évig tartott, a második 37 évig.
A kettő közötti öt év alatt, 1922-1924 kőzőtt, Róm ában a rendfőnök
ségen tanácsosként (assistens generalis) működött, amikor is visszatért
Erdélybe és tartom ányf őn ök let t másodízben, valamint aradi plébános.
1927-ben ismét Rómába hívják, hogy Sz. Péter sírja mellett apostoli
magyar gyóntató legyen. Ö maga írja »A római magya r gyóntat ók" círnű
munkájában, milyen el őzmények után ülhett be a magyar gyóntat ósz ékbe:
»'Mint hogy a Romániához kapc solt területen, Nagybány án született, és
álland6an az e területen lé v ő rendházakban, Szilágysomly6n, Marosvá s árhelyt és Aradon működött, a trianoni szerzód és ért elmében román
állampolgárrá lett. A magyar kormány azonban, amely féltékenyen védte
minden megmaradt jogát, nehogy az ut6dállamok bármelyike is jogot
formálhasson a r ómai magyar gy óntat ószékre. tiltakozást jelentett be a
Vatikánnál egy román alattval ónak a Szent Péte r magyar gy óntat ószékébe
val6 kinev ezése ellen. A megbeszélések nyom án végülis megegyezés jött
létre Orlich rend generális és Balásy Antal magyar köv etségi ügyviv ő
kő z ő tt, amely szerint Monay most elfoglalja a magyar gyó nta tósz éket
a Szent Péter-templomban, de távozá sa után a rend kizár6lag magyar
állampolgár rendtagot fog mindenkor a gy óntat ói tiszt ségre javaslatba
hozni ." (199.0., jegyzet 966. .Min. Ltár. Reg. Orlini, juni 1927.)
Irodalmi tevékenységének második szakasza az 1920-as évekre esik.
»Kis imakönyve" 1921-ben jelenik meg Aradon 164 oldalon , amely a
kö vetkez ő években még két kiad ást ért meg 317, illetve 324 oldalnyi
terjedelemben (32°). A »R6mai levelek" ugyancsak Ar adon látnak napvilágot 1927-ben. Az »Ezüstös oltár " ugya nott, ugyan abban az évben.
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- Amikor azután 1927-től rövid ideig átmeneti, 1928 janu ár ll-étől
pedig, az előirt vizsgák letétel e után kine vezett r6mai apostoli magyar
gy ő n tarő lett, az akkor még gyérebb szolgálati elfoglaltság mellett (heti
két hétköznap és vasárn ap, egészen 1957-ig, amikor heti öt hétköznapra
emelték a gyó nt atói sz olgá la tot), szabadidejét írásra fordította, és már
1928-ban megjelent 120 oldalon a "Sententiae Seraphicae" c. idézetgyűjteménye a Szerá fi Atya Irásaib ól. beosztva az év minden napjár a.
"A lateráni békét " Aradon nyomott 142 old alas tanulmányban ismert ette.
Ugyaní gy "Az 1933. Szent évet ".
1952-ben elkészült a szint e hitel es oklevél fontos ságú "Adatok a magyarországi és erdélyi m inoriták irodalmi munkásságár61" sz616 könyv 143 oldalon, amelyet négy évt ized fáradozása tesz maradand6vá, mivel hangyaszorgalommai felhalmozottan megtal álható benne a két rendtartomány
valamennyi ir6ja az l300-as évektől napjainkig, összesen 171-en. E nagyszabású munka mai és mindenkori értékét fejezi ki a budapesti "Akadémiai Kiad6" lexikonszerkesztősége, amikor azt írja felőle: "Adatok" .. .
című munkája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában hozzáférhető és gyakran használjuk is.
Közvetlenül e mun kája ut án jelent meg R6máb an 1953-ban a "Memoriae
Historieae" a konventuális minoriták magyar rendtartományáról (8°;
111 o.). A neves és lelkes szerzetes szerző szeretett tartományunknak
történetét kezdettől, Sz. Ferenc idejétől ismerteti, akinek első követői, sőt
társai között volt magyar is. A történelmi viszontagságok egymá sutánja
regényszerűen pereg le az olvasó előtt a világos latin nyelven megírt
munka nyomán: 1221-ben Esztergomban és Budán megjelentek az első
ferencesek; 1379-ben a rendi egyetemes nagygyűlést Esztergomban tartották; a ferences szellem világi művelőinek példaképe és égi pártfogója
Magyarországi Szent Erzsébet; 1625-ben megalakult az erdélyországi
magyar minorita rendtartomány ; a székely származású tartományfőnök,
Kelemen Didák, életszentség hírében hún yt el és így to vább . P. Monay
érett szeretettel rögzíti a val6ságot, hogy a XIII. sz.-ban 46 konventje
volt a magyar tartomán ynak, amely a századok folyamán jónevű rendi
főiskolákon: Budán, Székesfehérvárott, Kassán, Szászvároson képezte ki
az ifjakat. A világi tanul6 ifj ús áger Miskolc, Nyírbátor, Nagybánya,
Arad, Eperjes, L őcse, Szilágysomly6, Lugos, Nagyenyed , Kézdivásárhely
minorita alapítású középi skolái bocsátották ki az életbe. Altalános
viszonylatban pedig Csütörtökhely, Eger, Beszterce, Kolozs vár, Szeged
lett magas színvonalú és fonto s rendház.
Legterjedelmesebb mun kája " A r6mai magyar gyóntat ók" története
(8°, 218 o.). Sokkal több van ebben a magyar egyháztört énelmi vonatkozású kön yvben, semhogy aká rcsak rövi den is ismertetn i lehetne a
l énye gér. Ezt a mű vet teljes egészében el kell olvasni. A szerz őt nyilván
az a cél vezette írásában, hogy kiemelje az apostoli gyóntatói intézmény fontosságát az Egyház életében in foro inte rno , - de a magyar
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pápai gy óntat ók esetekként történelmi és ált alában k özéleti szerepé t a
magyarság kapcsolataiban Rómá val . P. Monay, ak inek mint elő deinek,
magának is megvoltak a küzdelmei, vagy könnyen é rthető igényei e megtisztel ő magyar "végvár" tartásában, a Szentszék személyes hűséges szolg álatában, gyakorta méltatta részben a mindenkori pápák atyai j óságat
népünk iránt, részben a nemzet ragaszkodását és bizaimát az Anyaszentegyház l áthat ó fejéhez, a r6mai pápához. Nem tagadta a felfogását:
minden egyéb más, körülményokozta vagyakaratszülte intézménynek
csak ideiglenes lehet a szerepe, míg ez a lelkipásztori hely és megbízatá s
mindíg igényes és igényelt állása lesz a keresztény magyarságnak.
P. Monay írigyl ésreméltó ritka tulajdonsága: a gondos és b ő anyaggyűjtés a források szabatos megnevezéséve1, lehetövé és könnyűvé tesz i
a további búvárkod ást. Habár az ilyesmi nem egyszer id ő kérdése is.
Talán ez az akarva-nem akarva beosztott, pontosan beütemezett munka
indította olykor-olykor a mondásra: "Türelem, R6ma örök!" Megértette
és megérte, hogya látszatra lassú haladás (főként több vonalon egyszerre)
biztos és idő álló eredményt jelent. Talán ide soroihatom azt a másik
jellegzetes sz6lásmondását, amelyet erős igyekvéskor, sietéskor használt:
"Na, nem kell annyira sietni. R ómában csak a tolvaj meg a kispap
szalad!"
Emögött j6kora emberi bölcsesség állt, saját élettapasztalata, saj át
bizalma, de mindenekfelett a reménye Isten mindentud6 és mindenhatő
jós ágában. Nem szeretett kapkodni, de sietni sem. Temp6s volt a beszéde,
tempós a járása, tempós a munkája. Megvolt benne az erény: le tudta
tenni a saját munkaszerszámát, ha másfelé hívta a kötelesség: a gy óntat ószékbe, házasságügyi tanácskozásra (XI. Pius pápa nevezte ki egyházmegyéje törvényszékéhez zsinati biróv á), vagy a szent szertart ások kongregáci6jába (amelynek 1931 óta tanácsosa lett) . Az már igaz án csak
tréfa volt az ajkán, amikor azt mondotta : "Délet8tt sz ívesen pihenek,
csak délután ne kelljen dolgoznom. " Épp az ellenkezőjé é gyakorolt a .
Azonban a pihenést sem hagyta el. Nem vette szívesen, ha F őleg
élt esebb korában, meg nyáron - d. u. félöt el őtt zavarták. Még hozzájá r6
gy ő n ő i t sem fogadta. Életszabály volt nála a kívánatos pihenés. jó les ő en
hangoztatta, hog y tud aludni. P. Alszeghy S. J. emlegeti, hog y sohasem
fogja elfelejteni, milyen nyu godtan, szinte szabályosan alud t M onay
atya, ültében (mintha csak sta llumban lett volna), szép derűs arcc al,
térdre fektetett kézzel , a Bud ap est-R óma közötti va suton.
Az említett könyvekben nem az egykori könnyed kifejezésm6d uralkodik többé, hanem a történelemtud ós szabatossága, csaknem szárazsága,
amely azonban súlyoss á. ritka ki vétellel megfellebbezh etetlen hitelességűvé
teszi három utols ó könyvét. T ermékeny iró volt. A z említ ett munk ákon
kiv ül felsorolhatnám a min or itarend liturgikus haszn álatára szánt
zsolozsmaleckéket, rnisenapt árt, martyrologiumot; a ren di n ag y g y űlések
és tartományi gy ű lések ve zérk önyv ét : a 394 oldalas rnin or ita szerta rt ás34

könyvet; vagy az 1932-33-ban általa szerkesztett hivatalos Commentarium Ordinis-t. Se szeri, se száma a cikkeknek, kö nyvismertetéseknek,
verseknek (egyik legszebb, legihletett ebb költeménye a Szepléh elen Fogantatás tisz tele tére a va tikáni rád i6ban ismételten elhangzott), amel yek min dmind szárnyaló gon dola ta inak, mély emberi érzéseinek tol m ácselói vo ltak.
Ugyanez az emelke dettség jellemezte beszéd eit is. N em a tü zes szónok
példáját tiszteljük benne, hanem az elmé lkedtető. meggy ő z ő , biztosan
ha tó előadó ét.
Ilyennek tart hat juk gyóntatói működését is. Harmincegy éven át tanította, vezette, Ítélte és or vosolt a győnőit. Vezérelvét szívesen ajánlotta
minden papnak: "Tö bb legyet lehet fogni egy csöppent és mézzel, - így
szekta mondani - , mint egy hordó ecettel." Szelid és türelmes vo lt;
egy kicsit édeskés is, d e melyikünk nem tudja, ho gy kevés szóv al vagy
ak ár sz6tlanul fela dott penitencia néha hatásosabb , mint a korholás és
alapos fejtegetés (-ho gy ne mondjam: fejmosás . ..). Sok tör zsgy6n 6ja
volt , am ire m ódot adott az is, hogy a harminc as évek végé től roppant
korlá tozott szám ban jelentkeztek csak messzebbr5l jött magyar gy6 n6k,
és a gyó ntató i szolgá lat inkább a helybeliek vezetésére szorítkozorr. 1956,
maj d a r6mai olimpiai játék ok esztendeje, 1960 ut án mozdultak meg
a népesebb magyar csoportok, nem kerülve el a világ legnagyobb ternp lomá t, a Szent Péter bazilikát. A galileai H alász hálója min djobban megmerült a lelkek tengerében . . .
A gyónta rópá lcát, a "bacchettát ", három évtiz eden keresztül használta ,
a római "Im mac ulat a" p ápai akadémia és a marosvásárhely i Kemény
Zsigmond irodalmi tár saság ren des tagja, a ró mai Accademia Liturgica
censo ra , 1933-1 946 kö zött a vatikáni peni t enciár iusok rektora és 1948t ól örökös generális defin itor, mind addíg m íg kétévt izedes vaksága, lassan teljesen meggyengült hallása és ny olcvanéves korára érthetően megrendült egészsége meg nem akadá lyozta a lelkekn ek e Krisztust ól rendelt
megszen telés ében.

Éle te a gyémántmisét is csaknem három esztend ővel megha ladta. Megp róbáltatásai között az elmélyült ima és Istenre hagyat kozó lelk űlete volt
igazi vigasza. Mindenfajta szenvedését tür elmesen viselte és noha bizakod ó emberi derűvel és ke déllyel emlegette a "cent'anni" megérését. élete
tulajdonképpen állandó készület volt a földi elrn úl ásra. Szent ül készült
a hal ál ra. Neves nö vendékei közül, akiket szer étettel fogla lt imáiba,
hárman is várták I sten dicsőségének túl világi birodalmában. Legelőször
Chrappa Sándor hagyta el mesterét R ómáb an, aho l rendfőnöktárs ként
és papnevel ő in t ézeti igazgatóként fejezte be felernelő pá lyafu tását 1946ban . A miskolci szá rma zású , angyali szelídségű Novák Mi hál y kö vette
Erdélyben , ahol a második világháború utáni esz tendőkben idő előtt roppant össze. Dr. Péchy Alán vo lt a harmadik: egykori na gybányai , majd
miskolci hittanár , há zfőnök és tartományfőn ök, aki 1960-ban Budapesten
vonult végleges "n yu galomba " . Mindhárman örömei, büszkeségei vo lt ak
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Monay Atyának, és ha elmúlásukkor szomor ú lett a szíve, most felv idá mulhatott, hogy ismét találkoztak az örök Szer étetb en.
Betegágya mellett kedvelt egyh ázi énekeinkbő l d údolgat tam neki, köztük
ezt is: "Ö, Szent ]6zsef, légy velünk, buzgó szívvel tiszt elünk . . . <C, és
amikor eléje hajoltam, hogy kezet cs ókoljak, neki, nagy elő d ö m, ti sztaszívű ir ányít óm, életbölcs atyai tanácsad óm, a nagy beteg és vak ember
bizo nytalanságával, de készséges szerecet ével adta rám áld ását.
A feddhetetlen és példás életű pap, az alázatos és fegyelmezett szerzetes, a szigorúan köve tkezetes elölj áró, a szelíd és türelmes gyón ta t óatya, a gazdag tapasztalatú lelkivezet ő, a termékeny író, választékos
nyelvű sz6nok, a tud ós tanár és lelkii smeretes nevel 8, az Istenre hagyatkozó, áldozatos szenvedő: P . Dr. Monay Ferenc immár két éve, 1964
május 5. napjától ismét lát, látja Isten végtelen nagys ágát; ismét hall, hallja az üdvözültek háladalát, és velük együtt zengi - szent hitünk és
reményünk szerint - a teljes Szentháromság dic s őségér,

ÉNEK AZ ÖLTONYÖKRÖL,

amiket a

költő

hordott.

Sokszor Misémet én pirosba' mondtam,
magam beszáradt, vézna vértanú,
az nem jutott, hogy véremet is ontsam,
vagyok közöttük így csupán tanú.
Sokszor Mísémet feketébe' mondtam,
mert gyászolni, azt nagyon tudtam én,
különben is, az élőkből kifogytam
s ott állok már a sírom peremén.
Sokszor Misémet én fehérbe' mondtam,
ámulva tiszta, szent szűzek során,
a gyertyafényben meglestem titokban,
hogy fényes arcuk milyen halovány.
Sokszor Misém ct én zöld szinbe ' mondtam,
reményem futva egész égig ért,
zöld pálmaágak közt bátran daloltam
az üdvözitö és biztató igét.
Minden Misémet Krisztus Úrral mondtam,
hű szolgaságom Hozzá büszkeség,
ki itt a földön Érte így kifogytam,
azt rá bízom , hogy mit kapok ezért.
Cser László SJ
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N yisztor Zoltán
AMIG EGY PAP ELJUT ODÁIG ...
Virágszál egy jeltelen sírra
A vil ágsajto is megemlékezett arról a feltűnő és egyedülálló jelens égről,
hogy egy k arolikus pap a sorkatonasággal vívott harcban Kolumbiában
a bandolerosok oldalán elesett.
Ahogy szemem a hírre rá tévedt s a Camilo Torres nevet megláttam,
mintha villamos ütés ért volna, úgy felrettentem s valami baljós szorongás
markolt bele a sz ívembe. Csak nem 8 az? Az a finom, aranyos, mindig
mosolygó, ragaszkodó kispap, aki bogotai káplánkoromban a Vera Cru z
pleb án ián szinte mindennapos vendégem volt?
Délamerikában ann yi az az onos név (azért is szokás, meg a törv ényes
sz ület és jelzésére az apai és an yai nevet használni), hogy könnyű tévedésbe
esni a személyek kiléte körül. E18bb tehát utánanyomoztam frissen érkezett
kolumbiai szerzeteseknél s végül maga a követ erősítette meg a hírt, hogy
Camilo Torres , aki a bandolerosok oldalán fegyverrel a kezében esett el,
valóban az én volt kispap -barátom, aki sok hangos siker és remény ut án
egy jeltelen sírban végezte életét.
Mikor felocsúdtam a fájdalmas megrendülésből, én is azt kérdeztem
magamtól, amit minden gondolkodó olvasó: mi történhetett, hogy egy
katolikus pap eljutott odáig?

+
Camilo Torres egy el ő kel ő, gazdag, 8si kolumbiai család utolsó sarja
volt . A szülők elváltan éltek, az anya New-Yorkban, az apa Bogotában.
s hosszú évek után épp a Camilo primiciáján látták egymást viszont.
Megrendülten állták körül az olt árt, a n8 csendesen sirdogált, a férfi megmegrázkodott a meghatottságtól, elfogultan kezet fogtak s aztán újr a
sz étmentek - ki-ki a maga görbe útján.
Most könnyű volna a régi egyhá zi irók modjára azt mond ani: ime, az
egyke és a vá lás, mint egy tragédia kezdete! De én mégse mondom.
Az egyéni felelőss ég kérdését ne l ő csölj ük rá mind ig moralizáló célzattal
a családi körülményekr e. Én már lát tam hosszú életem folyam án szemécdombon szentek et kikeIni és feln ő ni s láttam kolostorszűzeket hetéra
módjára elzülleni. De kü lönb en is ma már sok kal többet tudunk a fiziologia és lélekt an terület ér ől , semhogy mind en felbomlott házasságban
kizá rólag erkö lcstelen mot ivumokat kellene keresn ünk. N em! Camilo Torres is ép lélek volt és mar ad t mindv égig, Egy nyiltsz ív ű , minden jóra
sz óra, példár a, tanácsra, suggalla tra fogékony lélek, aki szülei felborult
életét is reálisan tudta nézni, anélkü l hogy mentegette vagy ká rhoztatta
volna.
Camilo sokat járt hozzám. Bennem 8t elsősorban az idegen pap
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érdekelte. Szinte leste a szavaimat, szinte kémlelte viselkedésemet, cselekedeteimet. A külföld elől nagyon is elzárt, magukba roskadt országok
fiai szoktak ilyen leplezetlen kiváncsisággal fordulni az idegen felé va gy elzárk6zva őt lenézni. Az elsőre a legjobb példát a kolumbiaiban
találtam, a másikra a venezuelait,
Mint gyermek a rnesét, úgy hallgatta Camilo az én e1beszéléseimet
hazámról s az országokr ól, amelyekben megfordultam s talán ép ilyenkor
lobbanhatott fel benne a vágy Eur6pa, az 6-világ, a keresztény kultúra
szíve után. Camilo nem volt nagy tehetség, de még így sem elégítette
ki a bogotai szeminárium, melynek növendékei nem a közeli jezsuita
egyetem teologiai fakultásán tanultak, hanem a saját szemináriumukban
világi papok vezetésével, akik közül az én időmben egyetlenegy sem volt
teológiai doktor. Ez a kielégületlenség, meg a vágy Eur ópa s a magasabb
kultúra után vitte rá, hogy továbbképzésre Európába jöjjön, amit mint
gazdag szülők gyermeke könnyen megtehetett.
Nem tudom, helyes volt-e , hogya louvaini egyetemet választotta ta nulmányai folytatására? N em azért minth a lebecsülném az ottani fakultást ,
hanem mert annak halad6, szabad szelleme csak szellemi szabadságho z
szokott ifjaknak val ó s nem egy krit ériummal még nem rendelkező fiata l
délamerikainak. Sajnos, engem akkor már másfelé vetett az emigráns
sors s igy nem tudtam neki tanácsot adni. Ö aztán bizonyára elfelejtett
engem, én pedig azontúl már csak köz vetve kaptam hirt róla, Igy azt
sem tudom, hogy a teologia melyik ágát választotta elmélyülésre va gy
talán reológia helyett rögtön a szociologiára vetette rá magát, ahogy
későbbi fellépése és sorsa sejteti?
Még annyit megtudtam ann ak idején, hogy Louvainben akko rtájt egy
kollégiumot alapítottak délamerikai papok számára s annak {5 lett az
első prefektusa. Sorsára vonatkozólag minden mást csak most utóla g tudtam meg halálával kapcsol atban.
Hazátérve Kolumbiába azonnal mint szociális apostol lépett fel s az
ifjúságnál nagy visszhangra talált. Talán már a kezdetek kezdet én megfeledkezett arról, hogy a pap els ősorban csak Krisztus, az evangélium,
az Egyház apostola lehet s csak azután - és sohasem az előbbi rovására szociális apostol. Lehet azonban, hogy őt is az örök remény kisértette
meg, mint mindannyiunkat fiat al éveinkben, hogy t. i. szociális küzdelem
révén fogjuk a tömegeket Krisztushoz visszavezetni, ami azonban soha,
seholsem következett be.
Miut án Kolumbia még az u. n. rablókapiralizmus alapján állott és
szociális erjedéseken addi g még nem ment keresztül, Camilo fellépése
nagy hatással volt . A köz vélemény és a sajt ó sokat foglal kozott vele természetesen pro és kontra - s a neve z ászl ó lett, mely a legradikálisabb
szociális reformo k követelésével összeforrt . Mindenki megérezte, hogy nála
a szociális reformok meghirdetése nem egyszerű elméleti meggy ő ződ é s ,
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han em halálosan komoly szívügy, ami vel 8 életét és m űkődés ét azonosítja.
S mert közben semmi sem történt, a Camilo han gja mind tü relmetlenebb,
k ö vetel ő bb, fenyegetőbb lett s a végén nyiltan szemébe vágta a hatalomnak , hogy ha nem indítják meg sürg ősen a szociál is viszonyok rendezését,
ha a normális emberi eszközökkel nem lehet rájuk hatni, akkor neki
nincs többet mit keresnie ebben a társadalomban és számára nincs más
kiút, mint csatlakozni a bandolerosokhoz.
Fenyegetését val6ra is váltotta, de ép erre val6 tekintettel el őbb
Róm ával laiciz áltarta mag át. Ebb81 is látszik, milyen finom tapintattal
járt el, nehogy végzetes lépése valami gyal áz atot hoz zon a reverend ára.
Nehéz visszaadni magyarul a bandoleros sz6 mai jelent ését, mert sem
a rab l6, sem a harami a, sem a zsivány, sem a bandita, sem a szegénylegény,
sem a partizá n nem fedi igazán. Talán még a betyár áll hozzá a legközele bb.
.
A bandolerosok eredetileg úton áll ó betyárok voltak, akik állatelhajt ással, utasok kifosztásával, magán yos tanyák megsarcolásával foglalkoztak.
Mikor azon ban a 40-es években a liberális párt hosszú ideig tart ó uralmát
elvesztette s a kormányra került konzervativ párt nem mindig dem okratikus eszközökhöz nyúlt uralma fenntartására, akkor kezdte a p ártpolitika i gyűlölet és bosszúvágy a bandolerosokat politikai eszközzé
felha sználni. S mert ezekben a délamerikai államokban a legkönnyebb
a fegyvercsempészés, s mert a tr6pus alatt rengeteg a dol gozni nem akar ó
de ka landra éhes elem, a bandolerosok mind na gyobb csapatokká ver ő dtek
s mivel sokszor mod ernebb fegyverrel rendelkeztek, mint ma ga a hadsereg,
félelmes erővé nő tt é k ki ma gukat. Itt-ott egész vidékeket ha jtottak uralmuk alá, törvén yt ültek, adó t vetettek ki s öná1l6 köztársasággá kiáltották ki magukat. Mivel azonban sohasem bocsátkoztak nyilt harcba a
sorkatonasággal s csak lesállá sokb61 hajtottak végre rajtaütéseket, csetep at éka t, nem tudtak igaz án forradalmi vagy nemzeti ellenállási erőkké
vá lni, megmaradtak bandolerosokn ak , mint nálunk R6zsa Sándor va gy
Sobri ]6ska bety árnak.
Camilonak a bandolerosok között i tart ózkodásár és viselkedését hom ály
fedi. Senki sem tudja megmondani, vajjon megprobálta-e azokat rendbe
szedn i s ko moly szociálpolitikai űtőer ő v é átalakitani vagy - mert lecsúszni
mindig könnyebb! - 8 is csak sarcolásb61 élt s ártatlan katonaéletek
kio ltásában kere ste meghiúsult szociális tervei ki elégit és ét? Csak annyit
tudunk, hogy egy ilyen fegyveres csetepatéban több ed ma gával elesett s ott
a helyszinen kap arták el egy jeltelen közös sírba.
Annyit még hallottam, hogy a bogotai egyetemi ifjuság már több izben és min dig újra követeli a kormányt ól, hogy holttestét adj ák ki s a
nemzet halottjaként akarja elteme tte tni.
Minden egyéni részvét, együttérzés és meghato ttság mellett is csak
ugy viharzanak az ember lelkében a kínosan őrlőd ő kérd ések. Lehet- e,
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szabad-e egy pusztán evilági kérdésben a végsö és végzetes konszekvenciáig
elmennünk, amikor másutt magáért a hitért ' sem vagyunk hajland6k a
nagy áldozatot vállalni s most már felsőbb parancsra és még felsőbb
hallgatólagos j6váhagyásra ma azok a legények a gáton, akik a kiegyezés
és megalkuvás megaláz6 szeperét vállalják s már-már egyházérdeket
szabot ál ó, rossz fiúk azok, akik ebbe az uj járomba betörni nem akarnak?
Mi ért gondolják ma sokan egyháziak, hogy csak szociális és politikai
kérdésekben szabad és kell hangot hallatni, lándzsát törni, hangoskodni
és harcolni, az ördöggel magával is szövetséget kötni - de ugyanakkor
a hit és erkölcs fundamentális kérdésében nem szabad csak meghunyászkodni, minden korlátozásba beletörődni, sőt ezzel mint reálpolitikával, mint zsinati vivmánnyal kérkedni?! Vagy már ezentúl szégyelni fogjuk a hirvallókat s felmagasztalni a politikai alkuszokat?
Miért csak mi katolikus papok veszünk részt a szociális harcokban
s a többi egyházak papjai miért maradnak távol? Talán fegyelmezettebbek
mint mi s kevésbé hajlamosak kilengésekre? Vagy talán mert csak
prédikátorok, akik ugyan hirdetik az Igét, de annak gyakorlati megvalósitását már nem tekintik egyházi teladatnak? S ezzel szemben mi,
katolikus papok anny ira azonositjuk magunkat a néppel, hogy gazdasági
vagy szociális bajaiban sem turiunk elszakadni tőle s úgy érezzük , hogy
a pásztornak mindenképpen a nyájnál a helye, még akkor is, ha ez a
szerep súlyos kockázattal jár?
Én nem tudom eldönteni, de ez a különb ség szemet szúr !
De maradjunk csak a magunk ügyénél! Szociális vagy polit ikai ha rcokban meddig lehet egy katolikus papnak elmennie? Legyen szabad újra
megrökönyödésünknek kifejezést adni afölött a kettős rnor ál felett, ami
orditő logikátlansággal kezd nyilvánval6vá válni. Egyebet sem hallunk,
mint egyrészt az ateista állam törvényeivel szemben a vak engedelmesség
kihangsúlyozását ; másrészt meg a nem ateista állam rendszerekkel szemben
a politikai tüntetéseknek, titkos szervezkedéseknek és nyilt ellenállásoknak felmagasztalását és ünneplését. Hol itt az igazság? S mi köze a katolicizmusnak mind a kettőhöz? De ha már igy van, nem látják, hogy mind
a két magata rtá s az egész világ elbolsevizál6dását szolgálja?
Meddig lehet tehát egy ka tolikus papnak elmennie? - A felelet alapjában véve nagyon egyszerű: a szellemi, a világnézeti harcok legvégső
vonaláig. Minden szabad, ami a szellemi harcok eszköze és fegyvere lehet
s amivel egy eszmét diadal ra lehet vinni. De csak szellemi fegyverek kel,
amikhez nyilván nem sorolhat ó a fegyveres lázadás, a robbantás és ártatla n
katonaéletek kioltása,

+
Camilo Torres tragikus sorsát meg kell siratnunk. de nem szabad
k öve rn űn k !
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MISSZiÓS

I

FELELőSSÉG

A szapperói gyorsvonaton történt. (Szappor6 az északi nagy japán
sziget fővárosa.) Egy vörösarcú, 50 év körüli férfi hirtelen összehajtja a
nagy japán újságot és a japánoknál szokásos udvarias bevezetés nélkül
a kérdések egész áradatát zúdítja rám: mióta vagyok itt? miért jöttem
ide? mi célom van ebben az országban? Neki felette gyanús, mondja
támadó hangon, hogy éppen akkor, amikor Japán elvesztette a háborút,
a külföldi »misszionáriusok" egész serege özönlötte el Japánt. Egész
világos, hogy a hitterjesztés ürügye alatt az amerikai imperializmus és
egyéb, a zavarosban halász6, háborút akar6 klikkek dolgoznak. Ö világosan látja az összefüggést. Különben is, mintha bizony a buddhizmus nem
lenne elég j6 az itteni népeknek. Krisztust akarják a propaganda ravasz
eszközeivel az országra rátukmálni stb. stb.
Nyilván azt hitte az én emberem, hogy én is amerikai vagyok. Szemrnelláthatóan azok voltak a begyében. Megmagyaráztam neki, hogy
elősz ör is én nem amerikai vagyok, hanem magyar. Tehát egész érvelése
rám nem vonatkozik. Másodszor pedig annak, hogy csak a háború után
jÖtt annyi misszionárius az országba, többek közt maguk a japánok az
okai, mivel egész a háború végéig vagy üldözés, vagy csak erősen korlátolt
vallásszabadság volt Japánban. Végül még 8 maga mentegetődzött és a
végén kézfogással, j6 viszonyban váltunk el egymástól. Visszaérve
Tókyőba, gyorsan póstára adtam eimére a Pacem in terris japán kiadását.
Tizéves japán életem folyamán ez volt az egyetlen eset, hogy valaki
ilyen leplezetlen könyörtelenséggel felém szegezze a sokak lelkében ég8
nagy kérdést: miért, mi jogon van itt nálunk?
Én magam is sokszor feltettem már magamnak ezt a kérdést és megkiséreltem rá legjobb tudásom szerint válaszolni. Azt hiszem, ebben a
kérdésben és a rá val6 feleletben rejlik a misszi6 lényege és egész
problematikája.
Mi jogon megyünk mi katolikusok idegen létünkre, sokszor hivatlanul,
Afrikába, Kinába, Indiába, Japánba, az eszkim6khoz? Mégha csak mint
diplomaták, kereskedők vagy akár turisták mennénk oda , mindenki
megértené és senki sem csinálna belőle problém át.
»Mi misszi6ba jöttünk hozzátok. Az evangéliumot akarjuk nálatok
terjeszteni. Istenről, az üdvösségről akarunk nektek beszélni." Csupa furcsa ,
érthetetlen megindokolás. Hát nekik nincs elég vallásuk? "Ha akarnának,
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itt is van épp elég út és lehetőség az üdvösség elérésére. Nem kell nekünk
külföldi vallás, se a ti Istenetek. Ha nektek van Krisztusotok, nekünk
is van Buddhánk, Confúciusunk, Visnunk és számtalan egyéb üdvözítő
istenünk. Meg aztán gyakran lehet hallani, hogy a keresztény országok
sem állanak biztosabb alapokon vallásosság, közerkölcsök dolgában,
mint mi."
Régen a misszió nem egyszer a kultúra terjedését, a szociális állapotok
javulását jelentette az elmaradott népek számára. Sokszor meg a
gyarmatokkal járó testi-lelki hódítás egyik megnyilvánulásának tekintették a rnissziós munkát a gyarmatosok éppen úgy, mint a bennszülöttek.
Ma azonban már egészen más a helyzet. Elmúlt annak a kora, amikor
a kereszténység átvétele egyúttal a magasabb civilizáció felvételét vagy
annak áldásait jelentette az illető országban. Kelet nem egy népe régibb
és kipróbáltabb kultúrával dicsekedhetik mint sok "keresztény" ország
szekularizált, lelketlen civilizáci6ja.
Igy beszél ma nem egyszer a misszi6s országok értelmes embere a
misszionáriushoz. A valóság az, hogy az u. n. misszi6s országok j6 része
nem akarja, nem kéri a misszi6s menrőakciónkat, mint azt a föntebbi
példa is mutatja. És valljuk meg ősszintén: sok katolikus szintén Így
gondolkozik a missziókról!
Nem volna teh át okosabb, egyszerűen lemondani a misszi6kr61? Milyen
szép lenne, ha az Egyház egy nagylelkű gesztussal megszűntetné a misszi6s
tevékenységet legalábbis ott, ahol nem kifejezetten maga az illető ország
kéri ezt? Ki tudja, milyen nagy mértékben mozdítaná ez elő a népek
kölcsönös közeledését és az egyetemes, nagy világbéke szent ügyét?!
Am éppen ez a dilemma: lemondhat-e az Egyház misszi6s küldetéséről?
Ha igen, meg van oldva a probléma. Ha meg nem, akkor még komolyabban meg kellene okoini a missziós tevékenység jogosultságát, szükségességét,
üdvös voltát és ugyanakkor az eddiginél is odaadóbban, áldozatosabban,
önfeláldoz6bban kellene folytatni a nagy munkát,
Minden katolikus j6l ismeri, mennyire lelkükre kötötte az Úr Jézus
az apostoloknak az evangélium terjesztését. Utolsó szava ez volt: rnenjetek az egész világra, szerezzetek nekem tanitványokat, kereszteljétek
meg a hivőket és tanitsátok meg őket az evangélium szellemében élni és
cselekedni. Ez volt a távozó üdvözítő utolsó kérése, végrendelete! Az
Egyház saját hivatásáról mondana le, önnön lényegét tagadná meg, ha
elvben vagy gyakorlatban abbahagyná a misszi6s munkát.
Krisztusnak ezen szavai mögött nem valami uralomvágy, avagy holmi
hatalmi terjeszkedés mámora, sem pedig az erős, a gazdag, az okos népek
öntelt felsőbbségi gőgje van, hanem egyes-egyedül az Atyának az egész
világra, minden egyes emberre kiterjedő üdvözítő terve! Szent Pál szerint
Isten mindenkit üdvözÍteni akar és egyetlen vágya az, hogy minden ember
már itt, ebben a földi életben eljusson az igazság ismeretére.
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Istennek ez a terve nem más, mint az örök Szeretet térben és időben
való konkrét jelenva16sága, amely nem reked meg holmi tehetetlen
s6várgásban, hanem ,hic et nunc' elkezdődik és folytatődik a gyakorlatban "per Ecclesiam", Ez az a titok, amiről Szenr Pál annyit beszél
leveleiben és éppen ezt akarják a missziók megvalósítani szerte a világon.
A misszió ezek szerint az isteni Szeretet gyakorlati jelenvalósága,
hathatós műkődése, az isteni üdvözít5 terv szemmel látható bizonyitéka.
kézzelfoghatóvá-tétele a történelemben.
A rnisszió feladata nem a "propaganda", még kevésbbé az erőszakos
vagy ravasz téríteni-akarás, hanem mindenekelőtt az Isteni Szeretet, az
isteni űdvőzítő terv készséges ismertetése, magának Istennek jelenvalóvátétele a pogányok között, vagy azoknál, akik még nem ismerik az isteni
Titok lényeges vonalait. A misszió további feladata az, hogy lehetőségeket,
kedvező körülményeket teremtsen (anyagilag, ha szűkséges, de főleg
lélektanilag, szellemileg, lelkileg), amelyek elősegítik, megkönnyítik az
utat azok számára, akik tudatosan vagy "voto inscio" az Isten, az
üdvösség keresésén fáradoznak. A misszió igazi feladata az útkészités,
az út egyengetése. egyszóval a szolgálat!
Krisztus parancsa világos, Isten űdvözítő terve nem hagy semmi
kétséget maga felől. A módszer azonban, a kivitelezés, a megvalósírás
már más lapra tartozik. Valljuk be őszintén: e pontban sok fogyatékosság,
bizonytalanság, sőt hiba, baklövés is volt a multban és talán a jelenben
is. Az eddigi missziók sok esetben nem voltak más (sok szép, hősies esettől
eltekintve) amatőrködésnél. egyéni, vagy egyes csoportok kezdeményezésénél, többé-kevésbbé átgondolt próbálgatásnál, vagy a gyarmatosítás szellemi függvényénél. Ezért mondhatta XXIII. János pápa, hogy a missziók
kora csak most kezdődik el igazán.
A missziók azonban csak akkor érik el céljukat, ha a katolikus országok
hívei - papok és világiak egyaránt - szerető érdeklődéssel, nagylelkű
megérteni akarással. anyagi és erkölcsi támogatással segítik ezt az igazán
krisztusi, katolikus vállalkozást.
A rnissziók népeinek (keresztényeknek és nem keresztényeknek egyaránt) érezniük kell, hogy ideát csakugyan testvérek szerető, vágyó, megértő
tekintete nyugszik rajtuk, akik velük együtt keresnek, imádkoznak,
vágy ódnak Az után, Akit talán ők is "vota inscio"-val (Humani
generis) kerestek és keresnek most is történelmükben és szivük titkos
vágy ód ásaiban ...

Form6zai

hithirdető

írja:

A MPE igazi drágakincs!

Potzu, Koch István SJ
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A BENNSZULOn PAPSÁG A MISSZiÓKBAN
A r ómai hitterjesztési kongregá ci6 (congr . de propaganda fide) 37 évv el
alap ít ása után, 1659-ben, a misszi ók eiső apostoli helytartóinak azt az
u ta sí t ást adta, hogy legfontosabb föladatuknak a bennszülött papság képzését tekintsék. A következő századokban sem hiányoztak az Egyház
ilyen irányú intelmei; ezeket azonban az illetékesek legtöbbször nem vet ték elég komolyan. Ahol képeztek is ki bennszülött papságot, a kiképzés
színvonala sokszor messze járt az eur ópai kiképzéstől. Igy az tán
benn szülött püspökök kinevezésére ali g lehetett gondolni.
A döntő fordulat csak a legújabb korban állott be. XV. Benedek misszió s
körleveIében a bennszülött papság képzését a missziós el ő ljárók " legfő bb
gondjának" nevezi, mert ezen alapul a fi atal egyházak jövője. Ugya ncsak
ő követeli, hogy ez a kiképzés alapos legyen , hogy a bennszülött papok
is képesek legyenek vezető állásokat betölt eni. R óma óvaros nyelvén
ugyan, de mégis megbélyegzi, mint "elégtelent és elhibázottat" azt a
m6dszert, amellyel egyes missziós terület eken a bennszülött papságot
k épezt ék. Ettől fogva egy pápa sem mulasztotta el, hogy hasonl6
határozottsággal hangsúlyozza a benn szülött papság megfelelő kiképzésének szükségességér.
A következőkben rövid történelmi áttekintést adunk az egyes miszszi6s területek papképzéséről és a püspöki egyházkormányzat (hierarchia)
fölál1ftásár61.
1. Japánba a kereszténység Xavéri Szt. Ferenc működésével vonult be.
52 évnek kellett elmúlnia, míg az első 3 japánt pappá szem elt ék . A keres ztény ségnek ebben az el ső korszakában val ó s zi nű leg mintegy 50 japánt
szenteltek,
Az újkori jap án missziók útja igen rögös volt. 1865-ben kereszt ényekre
akadtak, akik több, mint 200 éven át papság nélkül is megőrizt é k hitüket,
ami egyedül álló a hithirdetés történetében . Nem sokkal azután két szemin árium jÖtt létre, majd 1891-ben túlkorán Róma fölá llította
a hierarchiát, jóllehet ekkor még csak 15 japán pa p volt ! A remény,
hogya japán egyház hamaro san fölv irágz ik, nem bizon yu lt va l6nak.
1927-ben kapta az orszá g az első japán származású püspököt, amiko r
még 70 japán pap sem lét ezett. 1940-41-ben kiad ta a ko rmány a rendeletet, hogy minden vezető állás t, egyházit is, jap ánokkal kell betölteni.
Igy aztán előállt az az érdekes helyzet, ho gy körülbelül minden tizedi k
japá n pap pü spök lett! Ma már az egész egyházkormányzat jap án kézen
van ; a benn szülött papok száma annyira megnöve kedett a hívők számához
képest (kb . 320 ezer) , ho gy szinte az okoz gondot, hol alkalma zz ák őket.
Hiszen sok a külföldi papok száma is; ezek melle tt jap án van 522.
Ol yan szá m ez, amilyent Eur ópa legjobb országaiban is alig találun k !

Róma bízik a szép jövőb en : opt imizmusának jele, hogy a tokiói érsekn ek
megadta a bíbort.

2. Kínába először két jezs uitának. Ruggierin ek és Riccinek sikerült
eljutnia 1582-83-ban. Ferencesek és domonkosrendűek kö vették őket.
Ebből a korból egy-két szerzetespap fölszenteléséről va n tudomásunk.
Világi papok szent elésére csak 1700 ut án került sor. A bennszülött papságnak volt kösz ö nhető, hogy a kereszténység ezt a századot át vészelte.
1848-ban a kín ai papok száma 135; 1900-ban 445 ; 1947-b en már
2547 volt ! A hierarchia megszervezésére - sajnos - csak későn került
sor. 1923-b an került kínai papok vezetése alá az első missziós terül et.
1926-ban aztán maga XI. P ius szentelt föl egyszerre hat kín ait püspöknek . Ezutá n mind többen nyerték el a püspöki ran got. Végre X I I. Piu s
1946-ban föl állította a hierarchiát. Ugyanebben az évben pekingi érsek
és bíboros lett Tien Tamás SVD . A következő évben már 33 egyh ázi
kerületnek volt kínai főpásztora.
A klérus kiképzése állandóan jav ult . 1938-ban alapították Pekingben
a Coll egium Sinicumot kínai papok részére, akik az egyetemet látogatták , hogy magukat kisszemináriumok tanáraivá képezzék. Az egyetemen
megkezdődött a bölcseleti-teológiai szak megszervezése, ezt azonban á
ko mmunizmus elsöpörte. A bennszülött papság legújabb helyzet éről keveset tudunk.
3. Formóza. A mintegy 220.500 k atolikus hívő gondozását jelenle g
628 pap végzi, köztük körülbelül 320 kínai. A hét egyházi kerületből
ötöt kínai püspökök kormányoznak. Taipei-ben van Ti en bíboros székhelye. A papnövendékek száma nem nagy; a bíboros igen sürgeti a
bennsz ülött papok képzését.
4. Kor ea. Az első koreai papot, Kim Andrást, 1845-ben szent elt ék
föl. Alig egy évig volt pap, mikor kivégezték. Püspök e a legnag yobb
elismeréssel írt r6la. A kegyetlen üldözés rniatt természetesen nem lehetett
szó bennszülött papság rendszeres kiképzéséről. A kilencvenes évekb en
létesült egy szerény szeminá rium; 1905-ben még csak 11 koreai pap volt,
számuk 1961-ben már elérte a 300-at. Az egyházkormányzatot Korea
1962-ben kapta meg ; a 11 egyházi kerületből ötnek az élén bennszülött
püspök áll.

5. Hátsó -India . Mik or a jezsuiták látták, hogy Jap ánb an lehetetl en
dolgozniok, H áts6-Indiába mentek. Az elsők 1615-ben értek oda. P. de
Rho des katekistákat képzett ; ezek hely ettesítették a bennszülött pa pságot.
Köz ülük kerü ltek ki az első papok is; egyikük Vietn am első vér tanúja
let t. 1665-ben egy szeminárium is létesült juthi ábari az egész keletindiai
misszió részére. A súlyos üldözések idején bennszülött papok men tetrék
meg a kereszténységet a pusztu lástól. Nem lehet elhallgatni az t a körül45

m ényt, hogy bizonyos részről iparkodtak a bennszülött klérust nem
öná lló helyzetbe leszorítani.
A jutbiai szeminá rium 1758-ban, a birmaiak betör ésekor pusztul t el.
Több helyen próbálták újból fölállítani, végül P enan g szigetre került ,
ahol sz épe n fejlődött. 1947-ig m integy 700 papot adott az Egyháznak,
köztük 90 v érta n út j huszonötöt mint boldo got tisztelünk. Ritka sze min árium az Egyhá z történetében! Az ország csak 1933-ban kapo tt először
bennszülött pü spököt, mégpedig Franciaország tiltakozása ellenére. Ezután
több kinevezés követk ezett. Kemén y próba volt az indo kínai háború,
mely 1954-ben Vietnam tra gikus kettészakít ásához vezetett. Az északi,
kommunista uralom alatti részből 860.000-en menekültek délr e, köztük
650.000 katolikus, részben papjaik és püspökeik vezették őket. 1961-ben
Dél-Vietnam-nak 10 egyhá zi kerülete volt; k özülük 8 volt bennszülött
paps ágra bízva. A katolikusok száma minte gy másfél millió ; az 1521 pap
közül 1322 bennszülött.
H átsó-India többi országai a kereszténység szempontjából távolról sem
olyan jelentékenyek, mint Vietnam. Kambodzsában, Birmában, Szi ámban a misszi6 a 16. század középen kezdődött, A fejlődés menete sokka l gyengébb volt, mint Vietnámban. Sziámban 1961-ben 98 bennszülö tt
pap élt két bennszülött püspökkel; külföldi va n 5. Malakka-Singaporeban 84 bennszülött pap működik, két bennszülött és egy külföld i püspökkel. Birmában a püspökök közül 3, a papok közül 99 a bennszülött.

6. Indiában még Xa véri Szt. Ferenc rn űköd ése előtt volt egy nemzetközi szeminárium, amelyben különféle nemzetek fiai készült ek pap i
pál yára: afrikaiak, előázsiaiak, kínaiak. 1558-ban szemelt ék pappá az
első indust, aki Goáb61 származott. iMintegy 40 évvel később a goai
jezsuita rendtartománynak 5 szemináriuma volt. Sajátságos, hogy ebben
az időben a rendbe csak egy bennszülöttet vettek fel. 1629-ben a
cranganori érsek több mint 300 bennszülött pappal rendelk ezett ; ezek a
jezsuitá lc szemináriumaiban nevelkedtek. A jezsuitá k mellett más rend ek
is, főleg a karmeliták, iparkodtak bennszülötteket kiképezni a papságra.
Újabban szép eredményt muta tott a központi szeminári um Kandyban (Ceylon), ezt XIII. Leo l éresírerte. Szolíd kikép zést ado tt és példával szolgá lt más szeminá riumoknak. India Függetlens égével Po e n á-ba
helyezték át.
1909-ben Indiána k 1755 bennszülött papja volt, legnagyobb részük
délen. 1961-ben Ceylon, I ndia és Pakisztán összes katol ikusainak a száma
7,190.530; a papok közül több mint 5600 a bennszülö ttek száma, a püspökök közül összesen csak 57. A bombayi érsek 1953-ban kapta meg a
bíbort . In dia után Ceylo nban állították fel elsőnek a teljes hierarchiát
1953-ban, Pakiszt án-b an még előbb: 1950-ben.
7. In donézia. Itt főleg hollandia i hithirdetők dolgoztak századunk
eleje óta szép eredménnye l. 1901-ben Jáva szigerén nyilt meg egy szemi-
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nári um. Növendékei köz ül 50 év ala tt 141-et szenteltek papp á. 1936-ban
Djogjakartában nyitottak egy nagy szerniná riumot. A Kis Szrmda-Szigetek
egyik városában, Sika-Floresben , az SVD létesített egy papnevelőt 1926ban, három évvel később Ledál ero-ban; ebből került ki a két első flor esi
pap; egyikük jelenleg az Endeh-Flores-i érsek. A következő években még
öt kisszeminárium nyílt meg, k ereken 800 tanul6val. A Szt. Pét er misszi6s
mű (a legut6bbi évkönyv szerint) Indonéziában 17 ki s és 7 nagyszemin áriumot támogat anyagilag . Egész Indonéziában 1956-ban csak 140
bennszülött pap volt; az egyh ázkormányzatot R6ma 1961-ben á llította
föl ; 1963-ban 3 bennszülött indonéziai püspök volt.

8. O ceánia. Több mint egy évszázados kemény misszi6s mu nk a után
itt nem szent elhett ek még csak 50 bennszülött papot sem. Aszigetvilágon
soká ig a lanoi szeminárium vo lt az egyetlen, amely 1874-ben nyílt meg.
1955-ben Rabaulban létesült egy második, majd 1963-ban egy harmadik,
mégped ig kö zponti szemin árium, a Propaganda-Kongregáci6 határozatára,
az SVD vezetése alatt. 16 apostoli vik áriátus részére nevelnek itt papokat,
jelenleg azonban csak 22 növendéke van. A legújabb sta tisztika szerint
egész Oceániában 364 pap él, ezekből 43 a bennszülött. Bennszülött püspök nincs, és öná1l6 hierarchia sem.
9. A Fülöp-S ziget eken már a 16. században volt püspöki egyházkormányzat. Bennszülött papságot azonban csak a 18. sz ázadtól kezdve találunk itt; száma a század végén kb. 750. A szigetek lak6i szabadulni akartak a spanyol h ódít ók Fönnhatósága a161, ami aztán ameri kai megszállá ssalv égződ ött. A na gyszámú spanyol klérust kiutasírottak. az tán szakadár,
majd eretnek nemzeti egyházat alapítottak. Újabban nagy a paphiány ;
1898-b an egy papra esett 2054 hívő, 1957-ben 6466! Különf éle szerzetesrendek nag y er őfeszít éssel iparkodtak a bennsz ülött papság számát
növ elni, de nem nag y eredménnyel. Tal án üdvös hatása lesz az 1961ben Róm ában alap ított Filippino-Kollégiumnak. A püspökök túln yom6
része bennszülött; 1960-ban nevezt e ki a páp a az első bennszülött bíboro st,
Rufino Santost.
10. A frika. Sokat vitatkoztak , vajjon alkalmas-e a p apságra néger; és
ime, ma a néger klérus díszére válik az Egyházn ak ; néger pü spökök a
l l. Vatikáni zsinaton is jelentős szerepet ját szottak.
A kong6i herceget, Henriket, R6ma 1518-ban püspökké nevezt e ki, de
ez csak jelenték telen epiz6d maradt az afr ika i misszi6k tö rt énetében. A 19.
és 20. században egyes szerzetesrendek igen nagy áldozatoka t hoztak az
afrik ai szernináriumoké rr, de az eredmény csak nem akart muta tkozni .
A gabon i szemináriumb61 alapítása után 38 évve l került ki az első pap,
akit 1899-ben szcnteltek . Brazz aville-b en is nyitottak szeminá ri umot 1890ben ; itt 48 év mulva volt az első néger pa pszentelés ; Belga-Kongo-ban
41 évet kellett várni a nagy eseményre ! És ma ? A Pr op agand a-Kongregáci6
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fennhatósága alatti területeken mintegy 2300 néger pap működik ; a teológusok száma 1800; tizen közülük az innsbrucki egyetemen tanulnak
teológiát és jól megállj ák a helyüket. XII Pius 1939-ben szeritelte az első
néger püspököket; ma a 73 afrikai püspök közül 69 néger, egy bíboros .
Végül nyújtunk egy általános áttekintést is. A hitterjesztési Kon gregá ció
legújabb jelentése szerin t a misszi ókban a katolikusok szá ma 44,741.087;
az af rikai hívek száma 24,262.266; az ázsialak é 11,343.162. A missziókban dolgozik 31.004 pap , 15.512 testvér és 83.235 apáca. Színes pü spök
volt 1962 végén 170, 1965-ben 187; kereken 36.000 kis- és na gyszerninar isra, 400 szemin áriumban. Ezek önmagukban nagy számok, óriási
munka és sok áldozat tan úi, és mégis . . . a MPE egy másik cikke szerint,
rnisszió ink nem tudnak lépést tartani a pogány népesség szaporodás áv al.
Még több imára, munkára, áldozatra van szükség!
(Johann Bettray SVD cik ke nyomán.)

B.
AZ IMPERIALIZMUS ELÓFUTÁRJAI
Be kell vallanom, hogy amikor életemben először gondoltam arra, hogy
misszionárius legyek, mérhetetlen megvetés töltött el minden külföldi
hithirdető iránt. Talán nem is annyira a kommunista nevelés eszmei világa
váltotta ki bennem ezt az érzést, amely a rnisszion áriust csupán az
imperialista törekvés báb-eszközének, elők észlrőjének tekinti, mint inkább
a keresztény szégyenérzet: söpörjek-e más ajtaja előtt, amikor a saját
porr ám alig látszik ki a szennyb ől? Menjek más, idegen, primitív népekhez hirdetni a szeretet országát, amikor saját hazámban és a »keresztény"
államokban a gyűlölet angyala uralkodik? Mit széljak azoknak az intelligensebb pogányoknak, akik éppen a Nyugat hitetlen gondolkodóinak
érveivel utasítják vissza a hitre val6 meghívást .. .?
Egyik nap kezembe került D él-Amerika 1959 évi egyházi statisztik ájab61 néhány adat az országok lakosságát és egy papra esél h ív ők számát
illetőleg: Boliviában egy papra 10597, Brazíliában 11864, Guatemalában
20402, Nicaraguában 15164 hív8 esik ... "U ram, fogadd el szolgálatomat!
Hadd vigyem nép ednek az Elet Igéjét és az f:let Ken yerét! H add kön yn yitsem túlterhelt szol g áid vá llait .. .
Aztán tal álkeztam a nagy-lel kigyakorlato k alatt magával az Úr
Jézussal. Szememb e nézet t. Ol y er ősen, hogy azó ta is ég benn em jelenléte.
Kr isztus .. . Király . . .
I smét egy szám: H at szám illi6 . . . s a mögötte lévő valóság felvi llanása
az ész összes oko sko dását s a szív minden k étely ét. Nem a szám
egyed ül, sem a val6ság egymagában , hanem a szá m és a val6ság együt t :
a kegyelem. Miért nem éreztem ezt azelő tt ? Miért megy el mellette ann yi
ember ma is? Talán jó ez így. Isten radikális odaadást akar . . .
l egy ő zi
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Most itt vagyok a form 6zai nyelviskol ában. A kö vetkező sorok ban
rövi den vázolni, hogyan "kész ül" egy Kína-misszionárius a
jelenben, amíg elérkezik od áig, hogy már megkezdh eti hithirdető
munkáját.
Vannak, ak ik már mint papok fedezik fel magukban az ébredező
missz i óshiva t ásr. ök miutá n ideérkeznek, első útjuk a hsinchu i Chabanel
nyel viskolába vezet. Harminc évvel ezelőtt még merőben más helyz et
volt a nyel vt anul ás terén . Az akkor újonnan érkezett kezében nyomták
a karaktereknek nevezett kr ix-kraxok köny vét, a mellé adtak egy
katekist át, vagy má s világi szem ély r, aki rendszerint a sajá t tájsz6lásán
kívül aligha ismert más nyelvet. Néhány h6napi idővesztegetés után kínai
tudása elégségesnek bizonyult arra, hogy a tanulá st tanítva, azaz a nép
között leezdhesse el!
Mondanom sem kell, elődeink ilyen kikép zés eredmén yeként megtanulhatták ugya n k i tü nően a helyi nyelvet beszélni, ami azonb an az
írást illeti , nem az ő hibájuk, hogy ja var észük éppen hogy csak felül
tudott emelkedni az ana lfa bétizmus szín vonalán . Voltak ugyan , akik teljes
energiával, még a pihenés idejét is a karakterek megtanulására áldozták ,
ezen atyák közül azonban több en idegileg na gy károkat szenv ed tek.
Aki most lép először Kína földjére, más, sokk al előnyösebb
kö rülményekkel találja magát szemben. Az egyedüli nyelv, amelyet
tudnia illik, az angol. A ny elviskolában u. i. főként az első h ónapokban ez a segédnyelv.
Az újonna n érkezőt legelőször is a kínai mandarin j6 megalapozásár a
rendszeri nt két évvel ajá ndékozzák meg az előljár6k. (A mandarin egész
Kína területén bevezetett hivatalos nyelv . Nagyjáb61 megegyezik a pekin gi
r ájsz ól ással.) Mivel azonba n Kína elég nagy területen foglal helyet , nem
csoda, hogy e hivat alos nyelven kívül számos tájsz6lás is létezik. Ezek
sokszo r teljesen eltérnek egym ástól, Az egyetl en kapocs csupán a karakterek azonossága. A taiwan i nyelvet, kivéve az öregebb generáci6t, mindenki beszéli, s így nekü nk is első feladatunk ezt ta nulni.
Az első három h6na pban ha sonl6an a gyermekek ny elvi fejlődéséhez,
még analfa bétá k maradunk. H all gatjuk mit mond a Magn6-Mamánk,
azaz a magnetoforire fölve tt legegyszerűbb és leggyakrabb an ha szn ált
beszédk ifejezések. S mint t anul ékony gyerekek, pr6b áljuk utánozn i.
A nyelv laboratőriumon kív ül term észetesen va nnak kö zös és magán
óráink is naponta, s még az órák el ők és z ítés ér e (az ön álló tanul ásra) is
jut elégséges idő. A harmadik h6nap közep éri az tá n elkezd jük az első
elemit. Betűről betű re küzdj ük át magunkat az anyagon . Már ismerünk
húsz, negyven, száz , kétszáz, ötszáz ka rak tert . . .
Utána már aligha szá molgatjuk őket. Nem is tudnánk, hogyan. A többiek,
bár szintén kemény munka gyümölcse, mégis sokkal könnyebben, sokkal
észrevétlenebb ül válnak sz6k incsünk ké. Tanáraink szerint a második év
végén az ismert karak terek száma megüti a 3500-4000-et. Ez ugyan
sz er étn ém
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még messze van a harminc-negyvenezertől (amennyit az 1600-as években
kiadott híres Kuangsi szótár tartalmaz), mégis elegend ő ahhoz, hogy a
napilapokat tudjuk olvasni. Egyszerűbb könyveknek is nekiv ághatunk.
k ésőbb pedig e jő alap segítségével már jobb könyvekre is sor kerülhet,
természetesen kitarto szorgalom mellett, amelyik nem teszi le a fegyvert
az újra és újra előbukkanó ismeretlen karakter el őtt. Aki a több mint
háromezeréves kínai kultúra nemes gyümölcseit akarja szedeg etni, annak
néhány tövisbokron át kell haladnia míg az élvezethez elérkez ik, s így
maga is jobban kínaivá válik. Ez első feltétele a j6 aposto lkodásnak,
főleg az intellektuális rétegek közt.
Hogy azonban ezeknek a töviseknek ninc s túl nagy hegyü k, már
j6magam is, az els ő év után bizonyítharom. egyre érdekesebbé és könynyebbé válik számomra e nyelv. M ár ezt is tudja olvasni az ember. Ma
megírom az első kínai levelet, két h6nap múlva azon kapom magam
rajta, hogy legfőbb sz6rakozásom kínai levelek ír ása. Három, négy,
nyolcoldalas levelek követik egymást.
Ha valaki mint Páter jön Form6zára, a két év mandarin után rögtön
ittmaradhat még egy év taiwani nyel vtanulásra, s csak úgy kezdi meg
az apostolságot. Természetesen e harmadik év alatt már hetente vagy
kéthetente ki jár misézni, s szentbeszédet tartani. Munkájának egyik részé t
éppen e szentbeszédek előkészítése alkotja.
A még nem -papok számára több lehetős ég áll ny itva : vag y még jobban el akarják rnélyíteni és gyakorolni tudásukat egy harmadik év
mandarinnal (ifjusági, kollégiumi munka keretében), v agy speciális tanulmányokat végeznek valamelyik egyetemen, vagy ped ig rögtön megkezdi k
a teológiát.
Nekünk magyaroknak a sziget déli részén van missziónk. Nemrég
indult egy kis id őszaki tudós ítónk »Form6zai Magyar jezsuir ák" címmel.
Ha valakit érdekel, milyen is az itteni élet közelebbr ől , e kis füzet rövid
életképei által hű képet alkothat magának mind a nép r ő l, mind pedi g
a misszionáriusokr61.
Aki pedig minket még mindig az imperializmus elő k és z i tő inek, el ő 
futárjainak tart, tal án nem is jár olyan messze az igazságtól. Mert valóban azok vag yunk: A világ Királya nag y imp ériu mának el ő k é s z í t ői és
ép ítő i . S e g ít őt ársaink pedi g mindazok, akik váll-váll mellett küzdenek
érte a helyszínen, vagy csend es odaadó imád ságban:
JÓJJDN EL A T E ORSZ ÁGOD!
F. Deák István SJ , Taiwan
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"ISTEN HIVOTT IGY EGYENESEN :ÉS JöTTEM"
Maria de St. Ammaria magyar ő rö ki m á d ó-n ő vé r közli Ugandából
ezt az érdekes misszió s-t örténetet egy hithirdető elbeszélése nyomán.

Misszi6s körúton vagyok. Szombat késő délut án van. Órákat töltöttem
a gyóntarósz ékben. Kij ővők egy kis esti friss szellő t lélekzeni, mikor
szembe kerülök valami 40 éves erőstermetű bennszülöttel. Tiszteségesen
megköszönt és széles mosollyal nyújt ét egy levelet, amely nádszálra volt
tűz ve. Fölbontom és olvasom. Közben félszemmel kacsintok rá . Mosolyogva, mozdulatlanul várja vála szom.
Saját magáról volt sz6 a levélben. Val ó sz ín ű , hogy sem írni sem olvasni
nem tud. A helybeli hitoktató küldte: vizsgálja meg a Páter, alkalmas-e
a szent keresztség felvételére?
.
A levélben csak j6, sőt kív álő jegyzetek állnak róla, De marad egy
kérdőjel, vajon kirarr ó lesz-e utána? Édesanyja pogány var ázsl ó boszorkány volt. Ömaga is űzte ezt a mesterséget. J6 lenne kipr6bálni. H a
megállja, bízhat benne.
El kell hoznia minden régi var ázsl6 holmit. A holnapi nagymise alatt
a sz6 székrő l k érdje a híveket, van- e megr6ni val6 viselkedésén, rnióta
hitoktatásban részesül. Aztán mindenki szeme láttára égesse el varázsholmiját. Tudod-e miről van sz6 és kész vagy-e teljesíteni? A bennszülött
csak mosolyog és bátran igennel felel. Ezzel elbocsájtom, de közben
meghívom reggelire. Rejtélyes mosol yán elgondolkodom.
Nehezen jött álom szememre. Talá n hajnali kettő volt, amikor kopogás
ébreszt. Ki az? :Én vagyok, Atyám. Elhoztam a holmimat, hogy lássad.
Van egy zsákra val6. No, no, fiam! Hát csak várj! Még túl korán van ,
térj pihenni s hagyj engem is. Majd reggel elint ézzük. Furcsa kate kumen,
gondoltam. Ennyi lelkesedést még nem találtam eddig. Ezzel tovább
aludta m.
Reggel ő volt az első a templomban. Ott állt a sz6szék alatt. Megkértem a híveket a nagymise utáni tanú ságtételre. Közb en figyelem a
mosolyg6 embert. De mi történt! Mise végén nem akadt tanús kod ó. T. i.
a bennszülöttek félnek egymást elárulni, főleg ha va rázsl óról van sz6, a
rosszsorsvetés miatt, Egy rabl6 inkább életét adja, semhogy elárulja
a többit . - Mit szól ehhez az emberem? Elszomorodva vár. Mi történt ?
kérdezem. At yám, hogy ne lennék szomorú, mikor senki se tanúskodi k
és így nem leszek megkeresztelve. Ne búsulj egy csöppet sem. Csak teljesítsd
a feladatod, mondd , milyen névre kereszteljelek és azonna l keresztény
leszel.
Erre felujjongott és örömmel égette holmiját . Közben figyeltem. N agy
buzgalommal piszogat ja a tüzet, a végén még a hamu t is elsöpört e, hogy
semmi ne mara djon a régi mesrers é gből . Feladtam a szent keresztséget
józsef névvel. Mielőtt elbocsájtom a boldog "újszülött keresztényt", nem
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tudok ellenállni a kíváncsiságnak és megkérdezem: mondd csak, fiam !
Honnan jön különös mosolyod, mi a titka? At yám! Tudd meg, éreztem ,
hogy a jó Isten hív így - és közben kezét emelte, ujjával egyenes vonalat
húzot t - s íme jöttem. N em tudok ellentállni .

*

Teltek-m últak a napok és Jó zsef naponként jött misere, hogy az Élet
Kenyerével erősödjék, Ez tartott valami három hétig . Akkor elmaradt.
Igaz, csak hétköznap volt . De vasárna p se jött. Kezdtem magamban
tusakodni miatta, Nem ritka ilyen esetben a sorsvet és. Már hallom is
suttogni: haragszik rá a rossz szellem, beteg, meg fogja bánn i, hogy
elégette a varázsholmiját stb.
Felk erestem kun yhójában Jó zsefet. Valóban betegen feküdt, lázasan,
földre hintett szalmán. Valami t ü dőv és z emésztette és csak rövid ideje
volt az utolsó útra elkészülni. N em is kellett sok k észülőd és, mert lelk e
hónál tisztább. A kere sztség ruh ája szepl őtelen és a hit mécse élénken
csillog. Gyöny örű magatartása bizon y ította,
Láz as szemei ragyogtak és ugyanaz a sz ép mosoly sugárzott arcán . Mi
történt? - kérdezem. Megyek, mert Isten hív. Meg aka rta m győződn i
igazi érzelmeiről és elmondtam, amit róla beszélnek. Tudom, Aty ám válaszolta. Mind ez nem érdekel. Hadd csak őket beszélni. Nem félek a
haláltól. Tudom Atyám, hogy először is Isten hívott, én jött em és megkeresztelkedtem . Most újra hív Isten - elgyengült ujjával ismét egyenes
vonalat húz a levegőbe - és megyek, ahová hív. A több i mind mell ékes,
Ezeket mondva mennyei mosoly ömlött el arcán.
Nem kellett sok kész ülődés, Feladtam az utol só kenetet és boldo gságban
elmerül ve magára hagytam. Rövid időre rá csendben elhúnyt, Isten
békéjében.
Vajha ennek az egyszerű feketének története világosságot tudna gyújtani
sokak lelkében!

NEHÁNY SZEMLÉLTETö ADAT A FORMÖZAI ÉS A JAPÁN
MISSZIÖBÖL :
Formó za (1965, jún.):
lakosság
katolikusok
hitj elöltek
szerze tes-papok
világi-pa pok
segítőtes tvérek

n ővérek

teol ógusok
kisszeminaristák
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Japán
12,000.000
283.000
38.876
433
298
82
792
36
190

lakosság
ka to likusok
keresztség
bensz. papok
teológusok
testvérek
nővérek

kat. iskolák
ovodák

1952 :
171.785
17.784
177
312
268

1963:
95,000.000
308.814
15.421
361
383
429
=+ 3500
311
458

ROMA SZAVA

Rákos Ra ymund OFM Con v.

VI. PAL PAPA HOMILIAJA 1965 HALOTTAK NAPJAN
A természetfeletti igazságok örök érvénye, mélyen emberi érzés, köz vetlen, kötetlen atyai beszédmód és a Szentl élek kenete az egyházatyák
mintahomiliái közé helyezi Szeritatyánknak 1965 halottak napj án, az esti
szerumis én tartott beszédét. Soha felemelőbb tanítást, vigasztalóbb szózatot
nem hallottam halottaink tiszteletével kapcsolatban. Azért is fogamzott
meg bennem a gondolat, hogy magyarul k özz éreszem ennek az igazán
"szent" beszédnek a szöveg ét. A L'Os servatore Romano 1965 nov. 4.-i
száma közli a pápa Őszentsé ge homiliáját, amelyet megk özelítően hű
fordításban k özvet ít ünk a Papi Egység olvasóinak.

+
Azzal a szándékkal gyültünk egybe, hogy vallási tiszteletben r észesítsüle
halottainkat, vagyis azokat, akik a hit jelével megelőztek minket és a
béke álmát alusszák. Az természetes, hogy mindenki elsősorban saját
halottjaira emlékezik, különö sen azok ra, aki k nem régen költöztek el
tőlünk, s így a fájdalom sebe még alig hegedt be. Azután ismert személyek
felé szállnak gondolataink, azok felé, akikkel rokoni, hivatásbeli, vagy
bar áti kapcsolatban álltunk és akik megosztották velünk a földi vá ndorlás
viszontagságait, résztvett ek társas életünkben.

Szent, v allási kötelesség.
Lélekben éppen ezért az összes elhun ytak felé fordulunk, akik plébániákhoz, k özs égekhez . városi központokhoz tartoztak, főleg Róma városához
és egyházmegyéjéhez, a mi terül etün khöz és ahhoz a lakossághoz, amely
köz ött élünk.
Látóhatárunk azonban még szélesebbre t ágúl és az imát kötelezőnek
érezzük a többi halottakért is, kezdv e korunk háborúinak áldozataitól,
egészen a napjainkban elesett ekig, minthogy az emberek, - sajnos, nem képesek testvérek gyanánt élni. Az emberi kegyelet ilyen érzelméve l
elérkezünk végül azokn ak a keresztén y rnegsegíté s éhez, akik feledésbe
merültek, akikért senki sem imádkozik, és akik éppen tőlü nk vá rják
azt a támogat ást, hogy az engesztelő szenvedésből az Ur világosságába
jussanak.
Ez a vallási, egyetemes együttérzésnek a szent kötel essége.
Igaz, 'hogy szomorú és fájda lmas kötelességről van itt szó, arm
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vigasztalan fájdalom maradna, ha a halállal kapcsolatos érzéseinkben
csak emberi szemléletre szo r ítkoz nánk. Mindnyájan tudju k, hogy ez a
fajta gyász nem kielégit ő ; és lever minket, ha csak földi fogalmakk al
mérjük azt, ami a halálban és halál után történik. Erre vonatkozólag
emberi ismereteink nem mondanak sokat, sőt csak tévelygést, k ép ze lgést
és nyugtalanságot okoznak . Azért ezek a szükre szabott érzelmek nem
elégségesek elhunytjaink méltó és kegyeletes ernlékéhez. Jó val többre
van szükségünk, És ime, segítségünkre siet szent vallásunk, hogy felvilágosítson minket, vezérünk legyen és minden pillanatban megmutassa,
hogyan kell gondolkozni és mit kell tenni az ideiglenes l étb ől az örökkévalóságba történő átl épésre vonatkozólag.
N em mintha ez a lámp a vizsgálódásunk területén minden homályt
eloszlama. Szent Pál emlékeztet bennünk et arra, hogy most mint egy
visszaverődő fényben, rejt élyesen látunk mindet. Mégis az, amit a vallá s
a sírontúli életből megsejtet, olyan bizonyosságot ad nekünk, amelyet a
három isteni erény táplál és támaszt alá. A hit, a remény, a szeretet
siet világos tanítá st adni nekünk , ugyan nyira, hogy leh et ő v é , sőt kö telezővé
teszi az elhunytjainkkal való k özöss éger.
Halhatatlanságban fogunk élni.

Jóval az ész igénytelen, bár értékes érvein túl, amely bizonyítja ugyan
a lélek halhatatlanságát, anélkül azonban, hogy bármit is közöln e velünk
a jövő életről, a hit az életnek teljes képét adj a számunkra, mindenekfölött a jelen életét, hogy azut án felemelje lelkünket és belemer ítse a legFőbb igazságba: halhatatlanek vagyunk. Nem halunk meg többé: megszülettünk tegnap, és elő ttünk van az örökké valóság élete. A halál, amely
lehet közeli is, és amely, az idő t tekint ve, tulajdonképpen nincs messze,
mindössze múló jelenetként érint i létünk et.
Isten kezéből kerültünk ki, aki arra teremtett minket, hogy örökké
éljünk. Ez az öntudat, amellyel most rendelk ezünk, sohasem fog kihunyni.
Mind enki mondhatja: létemet többé nem keriti hat almába a halál, vagyi s
a megsemmisülés és a roml ás álma.
A hit a legmagasabb rendű javak bizo nyossága.

Élni fogok! Ez a tudat, amely létünk igazi felad atának és összképének
a szemléletére késztet va lamenny iünket, egyrészt igen vígasztaló, másrészt
egy nehéz vállalkozás súlyos gondolatait veti fel. H a örökkévalóságra
sz ülett íink, akkor milyen a viszony a jelen és a jövő élet között? A felelet
csodás. Tudjuk, hogy a halált úgy tekinth etjük, mint valami alka lmas
lámpát ideiglenes életünk átváltozásá nak rnegvilágí tására, amely örök
rendeltetésünk irán ti fel előss égü nket jóllátha tóvá teszi számunkra. Mi
vagyunk azok, akik a jö vő képét kidolgozzuk. Az, amit most teszünk,
kihat az örökkévalóságra. Innen jelen életünk súlya és értéke. "Opera
enim illorum sequuntur illos", olvastuk kevéssel előbb a Jelenések
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kön yvének egy szakaszában. Cselekedeteink követnek bennünke t, ezért
rendkívüli fonto sságúvá válnak. Teljes súllyal kell mérlegelnünk és fontolgatnunk azok at ; tökéleteseknek, szenteknek kell lennünk. Mert mind en
cselekedetnek megvan a maga jelentősége az időn túlmenően, hiszen nem
üres térben történik, hanem saját létünkben. Isten előtt olyanok leszünk,
amilyeneknek akaratunkkal, erőnkkel kialakítjuk magunkat.
Ebből fakad logikusan egy kérd és: hogyan érhetjü k el a tökéletességet,
hogyan juthatunk el az Istentől megállapított legfőbb rendeltetés teljes
betöltéséhez? Igy, hogy egységben maradunk mindi g az élet forr ásával,
az áldott Urral, Kr isztussal, aki kijelentette: "Én vagyok a feltámadás
és az élet." Igy va n; ez a tökélete s irányelv. Mekkora öröm, ha arra
gondolunk, hogy köz vetlenül az örök életre sz űletésünk előtt, amikor a
szent keresztségben részesültünk, arra a kérdésre: mit kívánsz az Egyházt61?, - valaki az t a ragyog6 feleletet adta a mi nevünkben: hitet. És mit
ad neked a hit? Az örök életet!
A hit beolt bennünket az örök élet fájába, Krisztusba. Lényeges
szükségletünk a Krisztussal val6 egység. Ha bele vagyunk oltva és így
élő keresztények vagy unk, pályafutásunk j61 be van biztositva és napjaink akár hirtelen is véget érhetnek: nem számít. Tudjuk, hogy nem
a sötétség, a megsemmisülés, létünk büntetése felé haladunk, hanem az
élet 6ceánjának az irányában, aki Krisztus, a mi megváltásunk, üdvösségünk és jutalmunk.

A remény által üdvö zülünk.
Hozzánk szegődik a remény is, hogy közölje velünk javait. Elsősorban
azt a bátorítást, amely eloszlatja a pihenést nem engedő nyugtalanságot;
amely közelről engedi hallanunk az Ur megismételt súlyos és tekintélyes
hangját: "Noli Here", "N e sírj! " A kétségbeesett sírás nem keresztényi,
a vígasztalás nélkül foly ó könnyek nem áldottak. És Jézus megmagyar ázza: Igen, érezheted a fájdalmat, a halált, a tieidtől val6 elvál ást,
az első bűn ad óját, a teljes keserű séget ; igen sírhatsz, de nem reményvesztetten a szívedben, és elködö sült szemekkel, amely ek nem képesek a
reád vá r ó fényt észrevenni.
N e sírjatok, - írja Szent Pál a tesszalonikaiakho z mint azo k,
"aki knek nincsen reményük ", mintho gy éppen a kereszt énység, a mi
hitünk, a mi Kr isztussal va l6 egységünk ad nekünk megdönthetetlen
biztonságot. A remény által üdvözülün k. SŐt, kegyelmileg már most
odaát vagyunk, túl a sö tétlő rnélys égen, a halálon. Derűvel, készséges
szívvel és megkönnye bbülten élhetjük le az életünket a remény birtokában.

A szeretet az égben foly tatód ik .
Isten j ósága, hűsége, bőkezű sége és irgalma a mi zálogunk. Isten vár
és hív minket. Földi ván dorlás unkat a vele va l6 végső találko zás erkölcsi
bizonyosságával tölt i el.
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A szeretet, feltéve , hogy virágzik, szent Pál szava szerint sohasem
szűnik meg, nem alszik ki. A hit és a remény véget ér Iste n látásában

és az örök élet élvezetében. A szeretet nem. Az , amit ma teszünk, amikor
Istent kere ssük, parancsait teljesítjük és Krisztussal egyesülünk, az a
törekvés, amelynek a neve természetfeletti vonzalom, szeret et, örökké
fennmarad és megsemmisíthetetlen érzelmünk lesz. Jelenleg vágyként
lüktet, holnap a birtoklás teljességében fog rag yogni ; de eredete és
tulajdonságai szempontjából mindig ugyanaz marad: szakadatlanul az
Urral való egyesülésünk kívánása lesz, amelyet biztosan követ a hiánytalan
beteljesedés.
Nos, tudjuk, hogy ez az Isten és köztünk levő kapcsolat magá ban
foglalja a halottaink lelké vel való összeköttetést is. A nekik küldött
szeretetüzenet űnk azon a titkos csatornán keresztül jut el hozzájuk,
amelyet a szentek köz össége, a szeretet országa alkot. Teh át valóságos
kapcsolatba tudunk jutni elhunytainkkal és kaphatunk tőlük valamelyes
üzenetet, amely ha nem lenne is más, mint tetteik és épületes példájuk
emléke, akkor is minden halottunk uj formában ugyan , de mégis való ságos
társaságában érezhetjük magunkat.
Mi a végső következtetés mindabból, amit említettünk ? Készséges
gyakorlatban kell valóra váltanunk a hit, remén y és szeretet na gy sugallatait; és a halottainkból jövő világos figyelmezteréssel kell nézn ünk az
életet, fő azonban, hogy elteljünk a szeretetnek azzal a fennkölt ,
győzedelmes lelkesedésével, amelyet az Ur önt a szívünkbe és tart
keringésben ebben az életben éppenúgy, mint a túlvilágon, az örök
boldogságban.
A fenkölt szeret et segít .
Akkor tehát mrre köteleznek minket az Ur közölte az elhunyta kk al
való kapcsolataink? Pontosan arra a kötelességünkre figyelm ezt etnek,
amelyeket most kegyel ettel teljesítünk: hogy segítsük halottainkat. Az
érdemek kö z ölhetősége egyike a mindennél to vább élő szeretet
gyümölcseinek. Kedves halottainkat segíthetjük teh át, jót tehetü nk velük.
Mit nem tennénk meg értük, ha közelünkben lennének? H elyes: bizonyos
módon itt vannak közöttünk, a szeretet elérh eti őket. Ezért igyekez zünk
buzgók és nemeslelküek lenni a segítésben. Mindenki tudja, hogyan jutha t
ez kifejezésre, jócselekedetekkel, áldoza tokkal, különösképpen ala mizsnáv al, imádsággal és mindazzal, amit ebben a pillanatban teszünk,
igyekezv e a szívünket kit árni, hogy belefo glaljunk titeket, szerettei nk kel
együtt és mind enkit, ak ihez a szeretet minket irán yít : vagyis az egész
világot és az összes elhunytakat, akik a tisztulás állapotában az Egy ház
egy részét alkotják. Törekedjünk vígasztalni a lelkekn ek ezt a mérhetetlen
sorá t nemcsak emlékezésünkkel, hanem kimondottan imánkb ő l. segítőkészségünkből fakadó szeretette l.
És az az Isten, ak i olyan jó, hogy életet adott nekünk; az az Isten,
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aki őrködik felettünk, aki keresztényekké tett minket és oly sok kegy elemmel árasztotta el lelkünket, amí g figyeli, hogy a szer etetet szeretettel
viszonozzuk-e, minden bizonnyal elfogadja kedves halottainkn ak tett
szeretetszolg álarainkar, Meghallgatja könyörg éseink er. siett etni fogja
számukra az örök élet napjának a felragyogását. És nekünk még biztosabb
reményt, sőt még előleget is nyujt legfőbb célun k elérésére. ü dvözülni
fogunk az Úr j6ságáb6l. Ugy legyen!

A MÁSODIK NAGY öKUMENIKUS TALÁLKOZO
Közismert a sajt ó jelentéseiből. hogy A . M. Ram sey, Canterbury-i
anglikán érsek, a mintegy 45 milli6 hi v őt számlál6 anglikán egyházközösségek képviselője, hivatalos látogatást tett a Szeritatyán ál. A látogatás az egységkeresés jegyében történt; jelentőségét egyelőre alig tudjuk
lemérni. Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ezt a második nagy
csodát - az első a jeruzsálemi találkozó - sokak imáj a és az üldözött
Egyház megaláztatásai és szenvedései esdették ki Istentől.
A találkozó első, hivatalos része ez év márc. 23-án zajlott le a Capella
Sixtinában. A szakadás óta (1534) először találkozott itt a pápa az an glikán egyházak hivatalos képviselőjével. A pápa és az érsek egymás mellett foglalt ak helyet. Az érsek üdvözlő beszédében előszöris kife jezt e
testvéri jóindulatát és háláját a szíve s fogadtatásáért. Aztán fölidézt e
J áno s pápa emlék ér, akinek kezdeményezésére nagy iramban megindult
a ker. Egyházakban az egység keresése. Isten Lelkétől vezettetve ebben
az irányban dolgozik Pál pápa is. »Ebben a szellemben - mondta találkozott Szentséged Jeruzsálemben Athenagoras pátriárkával és fogad
most engem is itt R6mában. Tudjuk - folytatta - , hogy az egység felé
vezető úton nemcsak nagy hitbeli, hanem gyakorlati nehézségek is vannak ;
ezeket türelemmel és szeretettel akarjuk megt árgyalni. «
A pápa felelet ében a tal álkozás nagy történelmi jelent ő s égé t han gsúlyoz ta. Lélekben - mon dta - itt van most minden Krisztus-h í v ő ; ez
az óra bevonul a történelembe. Ramsey érsek fölépíti a hidat, amel y
évszázadok óta romo kban hever. A pápa kíván sága szerint érezze az érsek,
hogy nem idegen házba lépett; ezt a házat joggal teki ntheti a sajá tjá nak.
I nnen indult Canterburybe a nagy hithirdető Ágoston is a páp a intézkedésére. A neh éz és bon yolult problémákat most még nem birjuk
megoldani, de keressük a közös alapot Krisztus Uru nk együttes szolg álat ára .

A hivat alos talál kozás ut án a sekrestyé ben gaz dagon megajándékozegyházfők. Az érsek sajá t rn ű veinek 7 kö tetét ajánlotta
föl a Sz ent a ry ának egy ér téke s mellke resz ttel együtt; a pá pa viszont egy
kö zépkori Krisztus-festményt és a zsina tok történetének 55 kötetét
aján dékozta az ang likán p rim ásnak.

ták egymást az
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A hivatalos tal álkozás után föl kereste az érsek a Szeritaty át annak
mag ánk önyvtár ában. A magánjellegű beszélgetés 65 per cig tartott. Tárgyá ra vonatkozólag nem jelent meg semmi hivatalos közlés. Azt gya nítják, hogy szóba került a vegyes házasságok problémája , az angl ikán
pap- és püspök szeutelések érvényessége, valamint az egyházak közti
súrl ódások a missziós területeken.
Szabad idejében Ramsey fölkere ste János pápa sírját, egy szegfű
csokrot helyezett el rajta, amelynek szalagján ez állt: hálás megemlékezés
jeléü!. A sírn ál föltűnően hosszasan imádkozott.
Márc. 24-én volt a tal álkozot lezáró ökumenikus istentisztelet a
Szt. Pál-bazilikában. A testvériség jeiéül itt is egyforma trónszéken, egymás mellett ültek az egyházf ők. A közös istent iszteletet a Veni Sancte
vezette be. A pápa egy latin imát mondott, aztán egy anglikán lelkész
angolul olvasott föl egy részt a szentÍrásból, a pápai kúria egyik embere
olaszul olvasott föl egy szakaszt SZt. János evangéliumából (l2, 23-36).
A kön yörgéseket egy anglikán lelkész imádkozta elő, majd Ramsey prímás
imát mondott az egyh ázak egységéért. A kórus egy mély értelmű, rövid
éneket énekelt: ubi caritas et amor, ibi Deus est. (Ahol jóindulat és
szer étet van, ott az Isten.) A Miatyánk után fölol vasták a hivatalos,
k ő z ö s nyilatkozatot. Ebben hálát adnak az egyházfők Istennek, hogy a
Szeritlélek által fölélesztette a római Egyházban és az anglikán egyházközösségekben a keresztény szeretet új szellemét. Az Úr parancsának
engedelmesked ve kijelentik, hogy Isten irgalmába ajánlják mindazt, ami
a múltban a szeretet parancsa ellen történt. Azt óhajtják, hogy híveik
tisztel ettel, nagy rabecsüléssel és testvéri szeretettel legyenek egymás iránt.
Ennek a lelkületnek ápolására kívánják, hogy eszmecsere kezelődjék a
két egyházkö zösség közt, amelynek alapját az evangélium és a régi, kö zös
hagyományok képezzék. Ez az eszmecsere vezessen el az egységre,
amelyért Krisztus imádkozott. Az eszmecsere ne csak teológiai, hanem
olya n gyakorlati problémákkal is foglalkozzék, amelyek mindkét részen
nehézségeket okoznak. Az egyházfők tudatában vannak a hitbeli egység
útjában álló nag y akadályoknak, de egyakarattal azon vannak, hogy
a két egyház közösség egymást mindjobban megismerje és szeret etben
talá lkozzék. Isten kegyelmével érje el az összmunka azt, hogya mi Urunk
imája tanit ván yainak az egységében mielőbb megvalósuljon.
A köz ös nyilatkozat fölolvasása ut án a két egyházfő b ékecsókor vá ltott
egymással. Meghat ó jelenet volt, amikor a páp a lehúzta ujjáról gyűrűj ét
és azt Rams ey érsek ujjár a húzta.
Az angliká n prímás a látogatás befejeztével egyenesen Genfbe uta zott
és ot t jelentést tett az Egyházak Világtanácsán ak láto gatása eredményéről.

B.

58

Cser-Palkovits István S J

EGY

FRANCIANYELVű

SZERZETES FOLYóiRAT

Régi terv val 6sul meg mostani cikkünkkel. A köz vetlen ösztönzést
azonban egyik magyar n ő vériinknek a szerkesztőséghe z Írott l ev el éb ől
merítettük.
Sok száz ma gyar szerzetes él az emigrációban és vagy va lami ma gya r
munkával foglalatoskodik, vagy a befo gad ó ország szer zetesközösségeibe
beilleszkedve, az engedelmességi fogadalom szellemében végzi az egyetemes
l élekmű velés munkáját. Kiszakadva a hazai földb ől, a honvágy kínoz
bennünket is s nemcsak a rendi közösségnek az idegent idegenként kezelő
légkö re válhat terhessé számunkra, de lehetnek egyéb gyötr8 kérdések is.
Fel kell hagynunk hazai s egyéni szokásainkkal ; munkánk sikere érdekében az idegen nyelv elsaj át ítá sán kívül, az új környezet gondolat- s érzé svilágába kell behatolnunk és ezenfelül kettőz ö tt erő vel kell dolgoznunk,
hogy az idegen papokkal és szerzetesrestv érek kel versenyképesek lehessünk.
Bizonyára ránk is vonatkozik a német mondás: "Emigrant ist, der alle s
verloren hat, auíler seinem Akzent" - és rníg veszteségünket együtt
fá jlalták velünk, idegenül hat ó beszédmodorunkat megmosolyoghatták.
A DP (displeased per son) megjelöl ést sem mi találtuk ki, hanem angol
ny elv területen ragasztották sok emigrá nsra és az elégedetlen, kellemetlen,
jött-ment embert kön yvelték el e néven. Egyik-másik szerzetes (apáca)
közösségben olyannyira mag árahagyatottnak érezhette magát néhány
testvérünk, hogy az északi sarkon állva sem élhette volna kellemetlenebbnek
egyedülvalós ág át . (Emlékszem, mennyire nehéz szívvel teljes ítettern egy
magyar apáca kéré sét, hogy elbocs átt átására vona tkoz ó level e megszövegezésében segítségére legyek .)
Aszketikus kiképzésünk azonban megtanÍtott ar ra , ho gy ádá z körülmény ek kö zött is hűs égesen k itartva, érdemszerz ő v é tegyük szerz etesi
életünket.
Másrészt viszont sokat tanulhatunk a szerz etesi élet eszmény nyugati
mintájá t ól. Kitünő se g ít őnk ebben - a szorosan vett rendi életkereten
kív ül - az a könyv- és fol y óíracirodal om, amel y va lamennyi kul t úrnyelven, F ő l eg franciáu l és németül, b ősé ges en árasztja a szerzetes életre
vonatkoz ó Írásokat.
Cikkünkb en ezúttal a belga jezsuiták francia nyelvű , csak szerzeteseknek szánt folyó iratát (Revu e des cornm una ut és rel igieuses, ez évtő l
kezdve V ie consacr ée a neve) mutatjuk be, amelyet a rend morális és
egyhá zjogi professzora inak egy csopo rtj a szerkeszt. 1925-ben al ap ított ák
azz al a céllal, hogy a szerz etesi életforma lelk iségi, mor ális és egyházjogi ism ererk őr é t segÍtse elm ély íteni. Az évenként hatszor megjelené>
szemle á Szent szék id evon at ko z ó rendelkezéseit ma gyarázza, általános
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érdekű tanulmányokat közöl és válaszol a felmerülő kérdésékre. Egyik
rovata a rendi életet érintő fontosabb események időrendi felsorolását
közli . Az institutum saeculare hivatalos jóváhagyása óta pedig a tökélete sségre való törekvés különböző formái val összefüggő probl émák tárgyalása
is helyet kap lapjain. Könyvismertetéseiben az elméleti jellegű művek
mellett elsősorban a szerzetesi lelkiélet, a missziós tevékenység, a nevelő 
munka, hitoktatás, liturgia és életra jzirodalom körébe vágó munkák
szerepelnek. Az 1965. év legutolsó száma (nov .-d ec.) hívja fel újból a
figyelmünket a XII. Pius által kezdeményezett, XXIII. János pápa álta l
is hangoztatott s azóta sokszor idézett "aggiornamento"-ra, amely többek
kö zt a szerzetesélet kereteinek a modern korigényekhez való alkalmazását
sürgeti. E reformtörekvések szolgálat ában s az egyetemes zsinat sok, haszno s
javaslata előmozdítására adta ki a folyóirat 64 oldalas füzetben az elmúlt
dz év (1955-1964) egész anyagának tartalommutat óját. Itt kitünő táj ékoztatót találunk a szerzetesközösségeket érdeklő kérdésekre vonat kozólag.

VI. Pál pápa és szerzetesrendek

A Szentatya sokoldalú zsinati elfoglaltsága mellett is mindig módját
ejtette, hogy a szerzetesrendek fontosságát az Egyház lelki megadott alkalmakkor (pl. rendi káptalanok
újulásával kapcsolatosan fogadása sorá n) hangoztassa. Emlékezteti óker önátadásuk és életszent ségük követelményeire, a rendalapítók iránti hálára és közösségi meg
egyéni feladataikra; rámutat a szerzetesrendek társadalmi érték ére s kéri
őket, hogy az Egyházzal szemben tanulékonyak legyenek, ugyanakkor
azonban nyíljanak meg jobban a világiak felé is. Nyilatkozataiban több ször hivatkozik az Egyházról szóló zsinati konstituciónak (Lumen genti um)
a
a szerzetesekről szóló fejezetére. A következőkben ismertetjü k folyóirat közlése alapján - a Szeritaty ának az 1965. évben összeh ívort
rendi nagykáptalanokhoz intézett megnyilatkozásait.
Május 3.-án, a sarutlan kárm eliták ta rtományfőn ökeinek gyű lése
alkalmából VI. Pál levelet {rt az ált . rendfőnöknek, amelyben a rend
tagjait további tanúságt ételre sz ólítja fel, a természetfölötti értékek mellett főleg a mai korban, amely nem érti a komoly, evangéliumi életet
és a keresztény lemondás szellemét. A mély imaélet a s zeml él ődés
magaslataira vezetheti el a lelket, amely lemondásával, a készséges
engedelmesség gyakorlásával és a lelki tisztaság példás megőrzésével Isten
kegyelmi támogatására éretté válik. Igy követi Kr isztu st, aki "nem
tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez föltétlenül
ragaszkodjék, hanem kiüresít ette önma gát, szolgai alakot véve föl"
és utáno zza anna k a szeg énység ér, aki "gaz dag volt, de
(Fil. 2, 6) értetek szegénnyé lett , hogy szegénysége álta l meggazdagodjat ok"
(2 Kor. 8. 9).
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A Szeritat ya rámutat arra, hogy ez a kármelita szegénység nem jogi
norma csupán, hanem valóságos szigor, amely menekül a világ ártó
sugalmai eWI s megveti a finomkod6 élet kényelmét úgy egyéni vonatkozásban, mint a rendház külső egyszerűsége és igénytelen jelege
szempont j áb ól.
A jezsuiták 31. általános gyűlésének tagjait május 7.-én fogadt a a pápa.
- Szt. Ignác az t akarta, hogy a Társaság elsősorban a kat. hit szilárd
bá styája és a Szentszék rendelkezésére á1l6 hű és átütőerejű küzdőcsoport
legy en, - mondotta a Szeritatya. Elismerően sz6lt a rend egységes szelleméről , aszk ézis ér ő l . s az Egyh áz és apostolut6dok iránti engedelmességben megnyilatkoz6 h űségről.
Életrn ódo tok igazedjon kö vetkezetesen a tökéletesség azon szabályaihoz, am elyek rendetek életszents égr eszményének megfelelnek: ez pedig
nem más, mint a szigorú , férfias, erőteljes evangéliumi aszkéz is. Megnyilatkozásában és hatásában m értéktartó, nem változékony. Ha egy
hadseregben egyik vagy másik harccsoport nem alkalmazkodik a mindenk ire kötelező rendhez, ez éppen úgy hat, mint a zavar ó han g a soksz ólamú együttesben ...
Min denk inek álland6 törekvése legyen, hogy gondolkozásm6djában, a
t anítás, írás és magatartás terén ne alkalmazkodjék a világ izléséhez és
ne tűrj e, hogy akármilyen tan fuvallata to vasodorja (v. ö. Ef. 4, 14.) és hami s újdonságoknak adjon hitel t csak azért, mert saját ítéletében rnindennél jobban bízik. Mindenki tartsa legna gyobb dicsőségének, hogy az
Egyháznak, Anyánknak és Tanít ónknak szolgálhat és nem a saját nézetét
követi, hanem hallgat a hierarchia tanácsára, ítéletére és eljárásáb an
nem a kivá ltságok, han em a közösségi szellem erői rnozgatj ák.
A pápa ezután rátért a Szent szék részéről a J ézustársaságra bízott
k ülönleges feladatra: az ateizmus elleni foko zott küzdelemre. - "A z
Isten nélküli eszme nem mutatkozik meg mindenütt ugyanabban az alakban. Legveszedelmesebb a harcos istentelenség, amely az Isten létét nemcsak elméletben és gyakorlatban t agadja, hanem t ámad óari lép föl minden Istenhittel szemben és arra töre kszi k, hogy a vallásos érzést gyökeresen
kii rtsa. Az istentagad6k táborába tartoznak azok is, akik egy bizonyos
bölcseleti irány hatására Isten l étét vagy megismerésének lehető sé gé t
kétségbe vonják, va gy akik teljesen az élvezetvágynak adj ák át ma gukat.
Mások meg a vallási k ultuszr, a Teremtő szelg álat át és a pa rancsok megtartását arra hivatkozva vetik el, hogy az mer ő babona, terhes és haszontalan val am i. Ezek Krisztus nélkül, remény nélkül, Isten nélkül élnek a
világban (v. ö. Ef. 2, 12). Ez az istentagad ás - nyíltan va gy titokban, - ma rohamo san terjed, gyakran a mű v észeti és tudományos , gazdasági vagy társadalmi haladás álarca alatt is. Ezért bízzuk meg a Jézust ársaságor, a mai, - egyre nehezebbé vá l ó, - időkben azzal, hogy minden erővel szálljon szembe az istentagadással ... Szent Ignác fiai vívják
meg lendületes erő vel ezt a harc ot és ne mul asszanak el semmit a
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tervszer ű en irányított vá llalkozás szerenes és sikere érdekében. Szolgálj ák
ezt a célt kutatási munkával, informáci6k beszerzésével, kön yvekkel,
egymásközti vitákka l, főképpen pedig szakemberek kiképzésével, imáj ukka l és azzal, ho gy az igazságosság és életszentség gyakorlataiban igyekeznek kitűnni, mint olyanok, akik szavukkal és tetteikkel mély benyomást
érn ek el s ak iket I sten megvilágosító kegyelme vezet."
A páli szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek (a Szeret et Leányai)
május 19.én tartották egyetemes gyűlésüket - első ízb en - R ómában
»Amikor Egy házunk - a zsinaton keresztül - parancsol6 szüks égét
érzi egy megúj ulásra irányul6 lelkiismeretvizsgálatnak és az üdvösségről
párbeszédet kezd a világgal, - mondja nekik a pápa, - akkor Ti sem
maradhattok ki a Szentlélek sugallta nagy megmozdul ásbó l. Az ügyhöz
mélt6an vegyetek részt benne, lelkesen, apo stoli buzg óságtok teljes hevéve l.
Mint Isten és az Egy ház leányai, ti igazán megérthetitek, mit jelent
hivatástokhoz híven Krisztust szolgá lni a lelki , testi nyomorultakban ;
megérzitek annak szükségességét, hogy ma sokkal inkább, mint bár mikor,
,Krisztus szellemébe kell öltöznötök' és ,Krisztus életét kell utáno zzátok
az ő titokzatos küld et és ében '. Tegye tek bizonyságot az Egyház szeret et éről a szerzetesek előtt ! Ebben a szellemben vizsgáljátok felü l a régi
szokásokat is. A világ ma jobban igényli, mint régen, hogy K risztu s igazi
arcát és az Egyház evangéliumi k üldetés ét mutassák meg nek i.
A jelenval6 Istent szo lgáljátok a szegényekben. Igy lesz tanúságt ételetek
kézzelfoghat6 bizonyítékká azok számára, akik veletek érintkeznek. Ez
képezi hű ségteknek a lény eg ét és ezt akarta páli Szt. Vince és Marillac
Szt, Lujza is megva lósítani. Az ő példájukon felbu zd ulva, folytassátok
a szegények szo lgálatá t, részvéttel szenvedéseik iránt, te ljes írve ké réseiket, még ha ez némelyko r a közösségi élet gyakorlatait za varná is. Hiszen
azért nem éltek szigorú kla uzurában, hogy a rászorul6knak segítségére
lehessetek , akik így tudni fogják, hogy raj tatok ker esztü l Krisztus az,
aki minden i dőben szereti őket. Mert Ö a forrása j6ságtoknok s miatta
mondtatok le önmagatokrő l egy magasrend ű szol gá la t érd ekében."

Május 21.-én gyűlt össze a szaléziek nagy káptalanja, ez úttal alapítás óta elsőízben - nem Turinban, hanem Rómában.

az

A pápa örömmel emeli ki a kongregáci6 bámulatos fejlő dését. Élénk
figyelemmel kiséri a munkásréteg ekből származó ifjúság nevelésére fordí to tt
gondjukat és nag yra értékeli pedagógiaju k egysz er ű s é g ét és hatékonyságát.
Kéri Don Bosco fiait, hogy bátran tartsanak ki az alapít ótól megszabo tt
irányban. Ezt a bá tors ágot hármas bizalom tám aszthatja alá: Ist en
kegyelmi támogatása a szerz etesi életeszmény megvalósírá sában : rendkívül
id őszerű tevékenységük helyeslő értékelése az Egyház részéről és bevált
pedagó giai ha gyományaik útja. A további fejl ő désre ir ányuló e rőfesz ftés ei 
ket egyeztessék össze az Egyhá z hasonl6 tö rekvéseivel az egyetemes zsina t
szellemében, amelynek célja : kö zelebb kerül ni az ember i lélekhez , de
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egyúttal elmélyüini a Krisztus irá nti hűségben és a róla val6 tanúság tételben.
VI. Pál pápa június 30.-án level et intéze tt a dom onkosok Kolumbiába
összehívott nagykáptalanjaihoz is:
Emlékeztet a rend különleges célkitüzésére: az igehirdetés apostolságára.
Szr, Domonkos megtartotta a kanonokokra jellemző kórusimát és bevezette
a kolostori élet gyakorlata it. Ennek az at yai örökségnek figyelembevételével rögzítse le a nagy káptalan a korh oz val ó alk almazkodás
tennivaléi t.
A pápa kéri, hogy híven és az igazság sze r ét eté vel ápolják a
hagyomán yos tiszteletet, amely Aquinói Szt, Tam ás nagyságának kijár.
Az ő bölcseleti és reol ógiai rendszere ne csupán a renden belüli elméleti
vit ák kö zpontjában szerepeljen, hanem legyen termékenyítő hat ással
koru nkra is, különösen a természettudományok és az emberre vonatkoz ó
kurat ások terület én. - A hit- és természettudományoknak ez a művelése
járjon együtt az őszinte áhítat szellemével és a rend i szabál yok megtartására irá nyul ó megújult buzg ós ággal. Az elmélkedő ima és az engedelmesség az a két alapvető érték , amely mindenkor biztosítja az apostoli
működés hatékonyságát. A kolostor az elmélyedés, ima és szabál ytartás
szent hajléka, de lármás, izgatott világunkban egyúttal az előkészület
helye is. Innen kell Krisztust vinnünk az emberekhez.
A Szeritat ya végül a rendi - és apostol i élet e program mját a Már iatisztelet fényébe vonja. A szent miseáldozat és a papi zsolozsma mellett
a rózsafűz ér a "bizalm as, meghitt imána k az a m ódja, a melyről sohasem
szabad lemondanunk", - írta levelében a pápa.

Öszentsége aug. 30.-án fogadta az ágostonrendiele kép viselőinek a
testül etét.
Beszédének gondolatait három tenn ivaló kör é csoport osította. Igazi
értelme szerint a szerzetesi élet Kri szt us kö vetése, amely az Ö példájának
és tanításának megv al ósír ásában áll. Szr. Agoston többször utal erre
sza bálymagyar ázatában : " Ime az út: járd alázattal, hogy eljuthass az
örök kév al ósá gba. Példát adt am neked, mondja Kri sztu s: éhes volt am és
szornjaztarn, volta m fárad t, pihennem kellett, elfogtak, b ánt a lma zt ák ,
keresztr eszögezt ek, megöltek." (Serm. 123, 3.) A pápa szerint
"szegénység, alá zat, önmegtagadás - az üdvöz ítő élete; pap i eledele,
hogy Atyja akaratá t teljesítse (v. ö. Jn 4, 34). Ez a hű és közel i Krisztus
követésnek az útja és a szerzetesi kö tel ező magatartá snak helyes irány vonala" . - Rámut at arra, hogy a korsz erűsített és őszintén megélt
szabálynak a szelleme vezet el ehhez az eszményhez.
Feladatunk, hogy az embereke t Krisztushoz v ezessük , és hogy közreműködjünk igazi j ólét ük megteremt és ében. Lelkipásztori m ű k ö d é s ű n k 
nek akk or lesz sikere, ha megértést muratunk lelki és anyagi természe tű
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gondjaik iránt. A világ több igazságosságra, szabadságra és szeretetre
tart igényt.
V égül őszinte és lelkes szeretetre figyelmeztet a pápa az Egyház iránt.
Ez legyen az ágostonrendiek mindenkori jellemzője. Óvja őket a bír ál ó
és naturalista ir ányzatoktó l, majd uta l Szt , Ágoston lelkes szavaira, aki
szerint annál hatékonyabb az Egyház hoz val6 ragaszkodásunk, minél
elmélyültebb közt ünk, az Egyház eleven tagjai közö tt, a szererer erénye.
Frascati és A lbano, olasz egyházmegyék apácaküldöttei előtt szept, l L-én
Grottaferrata-ban fejtette ki a Szentatya a szerzetesnői hivatás eszményi
vonásait. Nagyrabecsüli e hiva tást és azt a kivételes szerepet, amelyet
ez az életforma az Egyház nagy családj ában betölt. A szokatlan életstílus,
a zárda véde tts ége és sajátos lelki világa, az ön áll ós ág korlátozott volta
és a magasrendű feladatok eltérőek ugyan a világiak é letk ö r ü l m é ny eit ő l ,
mégis egységesen és szervesen illeszkednek bele az egyházi közösség nagy
egészébe, Krisztu s misztikus testébe.

+
Hosszantart ó, alapos munka és élénk vitáz6 tevékenység ért véget
1965. okt. 28.-án, amikor a II. vatikáni egyetemes zsinat kih irdette a
szerzetesélet megújítására és korszerűsítésére vonatkoz ó nem is annyira
elméleti értékű, mint inkább gyakorlati feladatokat körvonaloz6
határozatát ("Perfectae caritatis") . Ennek a zsinati dekré tumnak az
ismertetésére folyóiratunk egyik jövő számában még visszatérünk.

,MAGYAR CISZTERCITA Ú]MISÉ]E FELSÖAUSZTRIÁBAN
P. Krista Tamá s cisztercita atya, akit Msgr. Rossi pápai nuncius július
l O-én szeritele pappá a melki kolostor bazilikájában, július 24-én tartotta
újmiséj ét a welsi, szt. Istv ánról nevezett új piramis templomban, amelyet
Má csady István magyar plébános épített. Az újmisés az 1956-os forradalom alatt mint gimnazista került Felsőausztriába. A kammeri magyar
gimnáziumban letett éretts égije után belépett a lilienfeldi cisztercita
kolostorba. A felsőausztri ai magyarság az újmiséssel együt t mondott
köszönetet az Úrn ak azért a kegyelemért , hogy soraikb6l valakit meghívott
a szent szolgálatra.
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PAPI öNKÉPZÉS

Szabó Ferenc SJ

JÉZUS SZEMÉLYE ÉS ISTEN ORSZAGA
Az Evangé liumok köz ponti kérdése ez : K icsoda j ézus Kris ztus? Jézus
maga tette fel a kérdést tan ítványa inak Fülöp Cezáreájában: "És ti kinek
tartotok engem?" (Mr, 16, 15.) Azóta, húsz évszáz adon ker esztül, minden
keresztényhez ezzel a kérd éssel fordul: "H át te kinek tartasz engem?"
S a feltámadt Kri sztu s kegyelmének csodája hitvallásunk : Te vagy
Kr iszt us, az élő Isten Fia.
De az Ur Krisztus, a hit Kr isztusa, ugyanaz-e, mint a tört énet i j éz us?
- vetik fel a kérdést a kereszténys ég eredetét kutat ó történészek. Először,
1892-ben, Martin Kiibler fogalmazta meg így a problém át kis kön yvében:
Der sogenannte historische j esus und der geschichtliche, biblische Christus.
Azóta, a modernizmus válságán keresztül egészen Bultmannig, ez a kérd~s
a szentÍráskritika és a teológia homlokterében áll. Bultmann sokkal
továbbmegy, mint az egészséges történelemkritika. Ö minden objektív
történelmi értéket elvitat J ézus Krisztus r örténetéből, főleg Krisztus
felt ámad ásától. Szerinte a történésznek egyszersmindenkorra le kellene
mondania arról, hogy rekonstruálja a N ázáreti Jézus t ő rt énet ét. A
történelmi megismerés hiányát a hitnek kell pótolnia : elég, ha az
őskőzöss ég hitén keresztül megismerjük a feltámadott Urat.
A mai protestáns és katolikus szent ír ástudó sok több sége nem fogad ja
el Bult mann álláspontját, amely végső soron filozófiai előítéleteken
alapszik. Mindazonáltal jogosult a fenti kérdés: hogyan érhet jük el a
történelmi Jézust az első keresztén yek és az evang éliumok tanúságán
keresztül?
Erre a kérdé sre akar válaszolni P. Xavier L éon-Dujour, franc ia jezsuita
nagysza bású műve: Az Evan géliumok és Jézus története (Le Év angiles
et l'Histoire de j ézus, Paris, Seuil, 1963, 526 lap.) . Ez munk a számot
vet az utol só fél évszázad biblikus és teológiai kuta tásainak eredményeivel.
P. Léon-Dufour az irodalmi kritika és a tört énelmi kritika segítségével
kifejt i az irodalmi hagyományból magát a tört éneti esemény t. Ta nulmánya a regresszív módszert alk almazza : a II. századtól megy vissza
a szájh agyományig.
H árom mozzan atb an történik a vizsgáló dás :
1. M indenekelőtt a négy Evangéliumot egységben szemléli, ahogy ezt
az első keresztények tették. (Irena eus a II . században "négya lak ú" evan 5
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géliumról beszél.) Amikor Így bemut at ja a ha gyományt, egyszersmind
megvizsgálja az Evan géliumok lényeges ta rtalmi elemeit.
2. Ezutá n megvizsgálja külön-külön a négy Evangélium ot, ami lehet övé
teszi az "evangélium" sajátos irod almi műfajának megha tá rozásá t. A belső
kritika segíts égével megjelöli, hogy milyen értel emben lehet az evangeliumot a történelmi irások kategóriájába sorolni.
3. Végül visszamegy egészen az evangéliumi hagy omány ig, vagyis az
Ev angélium Írásos rögzítése előtti időbe. A környezettanulmány lehető vé
teszi annak meghatározását, mil y m értékben érdem el hitelt e ha gyomány
és mi annak elsődleges forrása.
Miután Így elvégezte a kritikai munkát, egy utolsó részben szintetizál
és felvázolja a Ná záreti Jézus tort énetét. Jézus történeti alakja,
személyének titka három dim enzióban tárul elénk:
eszkatologikus: vele elkö zelgett az Isten országa:
- teológiai: J ézus titka megnyil atkozik Atyjához való viszonyában;
- ekkléziol ógiai: Jézus müvét az újszö vetségi "Isten nép e" folyt atja.
A következőkben (P. L écn-Dufour nyomán) részletesebben megvizsgáljuk az eszkatologikus szempontot:

Jézus személye és az Isten országa

Az Evangélium paradoxonja mindjárt Jézus nyil váno s fellépésének elején
kirobban: "Elközelgett az Isten országa." (Mt 4, 17, Mk l, 15 - Mát é
Mennyek országát Ír Isten orsz ága helyett, mert a zsidók tiszteletből
nem ejtették ki Jáhvé nevét.) Miféle országról van szó? Földi királyságról ,
birodalomról, evilági hatalomról? És ez az ország csak elközelgett
(= közel van), avagy már megkezdődött?
Izraelben élt a teocent rikus királyság eszméje. A földi király (pl. Dávid )
j áhvé helyettese volt, az ő "v ikáriusa" . Jézus szavai visszha ngra tal áltak ,
de a zsidó messiási várakozás félre is ért ette az uj hírt. Jézus eljövetelével
az ószövetségi »istenország " új fázisba lép, új korszak k ezdő dik az Isten
népének történetében. "Jézus maga az l sten országa" (»autob asileia",
Origenes kife jezése szerint). Jézus személyében elérkez ett az Isten országa.
Mégis, Isten végleges uralma csak a világ végén va lósul meg. Ezt készí ti
elő a Jézus rn ű vét fol yt ató Egyhá z.
J egyezzük meg mindjárt, hogy Jézus és az Egyház nincsenek ugyanabban a helyzetben. J ézus maga személyesen az Isten országa, ellenben az
Egyház csak ennek az Országnak a kapuja, megva lósulásának eszköz lője,
de nem teljesen azonos az Istenországgal, hanem csak egyik rész fogalmát
fejezi ki. Másszóval: Jézusban az idők vége elközelgett. De az "idők
vége" , vagy a "végső időszak " , nem pontszerü , hanem kiterjed az egész
tört énelemre. Jézus m egj elenésétől kezd ve egészen a világ végéig az »utolsó
időkről" beszélhetünk. Ebben az i dőszakban élünk mi is.
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Ezt az elvont megfogalmazást jobban megvilág ítjuk most, mégpedig
három paragrafusban:
a) Isten országának a "má" -ja,
b) Isten országának növekedése,
c) Az eljövendő Istenország.
MEGJEGYZÉS: Mielőtt e részletesebb elemzésre rá térnénk, még egy
megjegyzést teszünk. Az utóbbi ötven év alatt nagyon sok kisérlet történt, főleg protestáns részről, hogy megmagyarázzák az Evangéliumban
található, látszólagos ellentétes kijelentéseket. jézus üzenete egyszer az
Istenország jelenér hangsúlyozza, máskor inkább az eljövendő Istenországot. Egyesek azt vélték, hogy jézus előre "megérezte" a jövőt, a jelenben érezte, már jelenvalónak "látta" a jövőt. Azt is mondják, hogy jézus
fejlődött az Istenország bemutatásában: egyesek szerint előbb a jövővel
kezdte és azután tért át a jelenre, mások szerint éppen megfordítva.
Voltak akik rendszerezték jézus igehirdetését: Albert Schweitzer szerint
jézus szemében a vég fenyegető en közel volt; az anglikán C. H. Dodd
szerint viszont már nem kellett várni a végre, hiszen megvalósult.
Számos eszkatologikus elmélettel szemben fenn kell tartanunk, ha
hűségesek akarunk maradni az Evangéliumhoz, hogy mindkét szempont
egyszerre jelen van . Jézus állításai látszólag egymásnak ellentmondanak.
Meg kell őrizni paradoxális jellegüket, mert éppen ez a látszólagos
ellentmondás fejezi ki azt a feszültséget, amely fennáll a végleges mennyek országa és a történelemben valósuló Istenország között. (V. ö.:
R. Schnackenburg, Gottes H errschajt und Reich, 1959.)

a) Az lsten országának (uralmának) a "má"-ja.
Amikor jézus fellépett és az Isten országát kezdte hirdetni, könnyen
megértésre találhatott kortársainál, hiszen a zsidó népet nemzedékeken
át messiási várakozás lelkesÍtette: várták Izrael szabadulását, a nemzeti
királyságmintájára. A Messiás, a Szabadító nemzeti, - vallásos királyként
élt a zsidók elképzelésében.
Számos evangéliumi részlet tanúskodik erről: a galileai tömegek
(Jn. 6.15) vagy a jeruz sálemiek (Mt 21, 9), jézus tanítványai (Lk 19, 11;
22, 38; 24,21; Ap Csel 1, 6), Zebedeus fiai (Mt 20, 21), Simon Péter
(Mt 16, 22) mind ebben az elképzelésben éltek. A tanítványok egészen
Urunk mennybemeneteléig nem értették az Isten országának mibenlétét,
Hasonló aspiráció, reménység fejeződik ki az ószövetségi apokaliptikus
látom ásokban is. jóllehet a látomásokban sokkal lelkibb az Istenország
kép e, mint a zelot áknál vagy a nacionalistáknál, végső soron a vizionáriusok is olyan valóságnak fogták fel azt, amelynek ki lehet kutatni
az előjeleit és meghatározni term észet ét. A messiási várakozás lényegében
a törvén y tartásban fejeződött ki. Bár az Istenorsz ág vallásos és erkölcs i
jellege mindi g megmaradt e várakozásban, mégis a betűszerinti tör vény67

tartáson, a cselekedetek vall ásosságán volt a hangsúly és ez a tendencia
zárta a »választott népet", amelynek pedig egyetemes kűl
detést szánt jáhv é.
Jézus megőrzi e t örek v és ekből mindazt, ami j6 és megtisztítja ő k et
minden salaktól. Számára Isten országa kizár6lag vallásos (nem nemzeti
királyság) és egyetemes jellegű: a mostani és az elj öven dő üdvö sséget
jelenti minden ember számára.
Jézus már nyilvános működésének kezd etén legalább két ízben kifejezetten hirdette, hogy Isten országa (uralm a) elérkezett. Keres z telő Szent
János követeinek, akik azt kérdezték t őle, hogy 8-e az eljö vend ő Messiás, Jézus a megtapasztalhat ó jelekre uta l. (Mt 11, 4-5 ; Lk 7, 22.) Az
általa müvelt csodák és igehirdetése jelzik, hogy Isten országa itt van ,
elérkezett. »Boldog, aki meg nem botránkozik bennem!" (Mt 11, 6; Lk
7, 23.) Jézu személye egyedülá1l6 szerepet játszik az Isten országának
szűk, get t óba

eljövetel ében .

Egy másik alkalommal Irás t udó k érkeznek jeruzs ál emb ől, hogy az
új próféta Felől tudakoz6djanak. Végül azt áHítják, hogy Jézus az ördögök
fejedelme nevében végzi az ördögűzéseket (Mt 3, 22). jézus kimutatja
következetlenségüket és így következtet: »H a én az Isten ujjával űzök
ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa." (Lk ll, 20;
Mt 12,28.)
De Jézus kortársai még szembesz ökö bb »jeleket" várnak ; talán az
öldöklő angyalt, vagy ehhez hasonl6 rendkívüli jelet. Jézus így válaszol
a farizeusoknak, akik az iránt érdekl ődnek, hogy mikor jön el az Isten
országa: »Isten országa nem jön el szembetűnő m6don . Nem lehet azt
mondani: Nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van. " (Lk 17,
20-21.) Jézus tehát ismét arra hívja fel kortársai fi gyelmét, hogy fordítsák
Feléje, az ő Személye felé tekintetüket.
Végül Szent Lukács is nagyon j61 kifejezi ezt a helyzetet evangéliuma
elejére téve Jézus názáreti látogatásának epizódját, (Ez az epiz6d több
hagyományből van szerkesztve.) Jézus felolvas egy részt l zaiás pr óf éta
könyvéből (Iz 61 , 1-2), éppen azt , amelyet J ézus válasza Ker. Szent
jános követeinek felidézett: »... Ma beteljesedett az Irás, amit az imént
hallottatok." (Lk 4, 21.) És Lukács feljegyzi azt is, mily rendkívüli
hatást váltottak ki e szavak a hal lgató s ágban: »A zsinag6gában minden
szem rá sz egez ő dö t t . . . Mindn yájan igazat adtak neki, de meglepő d tek
a magasztos igéken, amelyek ajká ról fakadtak." (Lk 20, 22.)
A történész tehát megengedheti, hogy j ézus tud at ában volt annak,
hogy különleges küldetést teljesít és tettei álta l az Isten országa kezd
megvaló sulni. Ezt a öntudatot fejezi ki egy ékbérre a gyak ran visszatérő
fordulat: »Én azért jöttem . . ." (Mt 5,17 ; 9, 13; 15,24 ; 20, 28; Mk 1, 38;
Lk 12, 42-50.)
De akkor azt kérdezheti valak i: H a Jézus ennyire önmagára
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összpontosítja a figyelmet , mi ért nem mondja meg világosan, kicsoda ö?
Ha az Istenország, Isten uralmának a "má "-ja valóban össze van foglal va az l) müveiben, miért beszél burkolt form ában és miért csak sejteni engedi tekintélyét, kilétét? "N agyobb van itt, mint jónás . .. Nagyobb
van itt, mint Salamon." (Mt 12, 41-42 ; Lk 11, 31-32.) "Mondatott a
régieknek . . . én pedig mondom néktek ..." (Mt 5, 22. 28. 34. 39. 44.)
Nagy szó ez, hogy az uj Törvényhozó Mózes fölé helyezi magát és megváltozta tja a zsidók által szeritnek tartott, a jáhvé által adott Törvényt.
De miért nem mondja meg nyiltan, hogy Ö a Messiás?
Mi az értelme a sokat vitatott " messiási titoknak"?
Ismeretes, hogy Márk evangéliuma következetesen és rend szeresen
kiemeli j ézus rejtélyes magat artását messiási mivoltát illetően, De k i
lehet mutatni, hogy az egész evangéliumi hagyomány lényegében megegyezik e ponton Márkkal és nem Márk "k italálásáról" vagy szerkesztésér ől
van szó, amint ezt egyesek állították. S ha már igazoltuk azt, hogy
az egész evangéliumi hagyomány ismeri a "messiási titkot", a következ ő
kérd ésre kell választ adnunk: Jézus maga "rejtett Messiás" akart-e
lenn i?
Mindenekelőtt hivatkozhatunk jézus pedagógiájára: Jézus azért volt
oly diszkrét (elővigyázatos), nehogy a zsidók túlsá gosan materiális ért elemben vegyék messiási küldetését, és politikai szabadítót lássanak benne.
Igy tomp ította Istenségének fényét is és elkerülte azt, hogy az ellenállás
fokozódásáv al a vég halála túl hamar beköv etkezzék. Amikor elérkezik
az "órája", a Nagytanács előtt nyiltan megvall ja Isten ség éc.
De még teljesebb a következő válasz: jézus magatartása a Megváltás
isteni terv ébe (" ökonómiájába") illeszkedett bele. jézus nem beszélhetett
világosan, míg feltámadása meg nem pecsételte míivét és szem ély ér,
K üldetés ének be kellett fejez ődnie, hogy szava i és magatartása teljes fény ben jelenjenek meg. Személyének és kiildeté sének titka állandóan nyugt alan ír ó kérdést váltott ki: " Ki v agy T e?" Kinyil atkoztatja magá t, de
ugyanakkor el is kend őzi mélt óságát: így appellá l az emberi szabadságra,
a személyes hitre; így hív és így jelzi a hit feltétel ét : " Té rjetek meg, mert
elköz elgett az Isten országa!" (Mt 4, 17! Mk 1, 15.) Ez a metanoia,
a megtérés a feltétel e jézus teljes megismerésének. j ézus titkát csak az
ismeri meg teljesen, aki egészen elfogadja - hitt el - ezt a titkot, vagyi s
megt ér.
j ézus az örömhírt , a bű nt ő l való szabadu lás jóhírét hozza és vele
a bold ogság igéretét; de azt csak a kicsinyek , az alázatosak, a lelk i
szegények értik meg és fogadj ák be. (Lk 6, 20-2 1; M t 11, 25 ; Lk 10, 21.)

b) Isten országának növ ekedése

jézus példa beszédekben, hasonlatokban szólott az Isten országáról.
Né hány -hasonla t jól kifejezi azt az örö mhírt, az t az euangelion-t, amelyet
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az üdvözítő hirdet, uj idők örömét: Ez az uj korszak a menn yegzó
ideje, amikor nem szabad szomorkodni (Mt 9, 15), az uj boré, amel y
szétveti az ósdi töm l6ket (Mt 9, 17); a b ő séges aratás ideje (Lk 10, 2),
mert a mezők már sárgák és aratékra várnak (Jn 4, 35-36). A várt
pásztor megérkezett, hogy keresse elveszett bárányait (Mt 15, 24), hogy
összeterelje szétszéledt ny áját (Mt 9, 36; 26, 31; Lk 19, 10). Itt az or vos,
aki a betegeket akarja gyógyítani (Mt 9, 12); a házigazda, aki összefogj a
övéit (M t 10, 25), stb. Az üdvösség útja megn yílt: a bűnbocsánat (Mt 9, 6);
a betegség és a halál fölötti győzelem lehet ős ége adva van (Mt 9, 18-26).
Az Istenország elérkezett, Jézus s ürgetően hív, de hallgatóinak,
kortársainak j órésze közömbös marad Vele szemben. Mag at artásukat jól
kifejezi ez a szúrós és szkeptikus kérdés : "De ki ez az ember?" A tanítványok értetlenül faggatják Jézust és Ker. Szent János tanítványai sem
értik cselekvés-módját; a tömegek jőrésze pedig kiábrándultan visszah úzódik. Nem ilyen Messi ást vártak!
Ebben az összefüggésben kell értelmezni az Isten országáról szóló
példabeszédek et. Természetesen, a "példabeszédek napja" az evang élist ák szerk esz t ésének eredménye, helyesebben: a példabeszédek csoportosítását már a szinoptikusokat megelőző hagyomán y elvégezte. Igaz
az is, hogy a példabeszédek értelmezését az apo stoli Egyh áz szükségl etei
szerint mődositott ák. De lényegében a példabeszédek jézust ól származnak
és megvilágítják nemcsak Jézus tanítási mődszerét, hanem Isten országának
növ ek edését is.
Kétségkívül a mod ern exegéták eltorzították a parabolák értelmezését,
amikor az Istenország kibontakozás ár ól szóló példabeszédekben a nekünk
már megszekott fejlődés eszméjét vélték felf edezni. Ezekkel szemben
JEREMIÁS (Die Gl eicbnisse Jesu, 1956) helyesen mutatott rá arra, hogy
"a modern ember a mezőn járva lefelé néz: megáll ap ítja a biológ iai
Fejl ődést. A bibl iai ember viszont, ugyanezen a mez őn jár va, felféle tekint:
Isten csodatetteit szemlél i; olyan csodákra gondol, min t a holtak felt ámadása". (Cf. 1 Kor 15, 35-38; Jn 12,24-25 .) A keleti ember egyszerre
meglátta a kezdetet és a véget, a ma gvetést és az igérkez ő aratást. A
magvetőről vagy a must ármagr ól sz óló példabeszédek azt a kontraszto t
fejezték ki szám ára, amely az igénytelen kezdet és a nagyszerű beteljesedés
között észlelhető .
Mindez helyes, ;tllapÍtja meg X. Leon-Dufour, de J eremia s-t ki kell
igaz íta nunk N. A. DAHL nyom án (The Par abl es of Growth) . A bibliai
ember a szerves növekedés iránt is é rdekl ő dik, de hiszi, hogy a növekedést
Isten adja és irányítja. Az időker és az eshet ő s égeket Isten hat ározza
meg és ő irányítja a történelmet. (C f. Gen 8, 22; Iz 55, 10-11.)
H a elfo gadjuk ezt az értelmezési elvet, a magvetőről, a ko nkolyr ól.
a mustármagról sző lő péld abeszédek na gyszerüen megvil ágítják Jézus
kű l detésé t és au tentikus volt uka t (jézusi eredetüke t) nem vonjuk kétségbe.
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J ézus az Isten országának történetét ír ta Ie a példabeszédekkel jelezt e
azt a mó do r, ahog yan ez az ország a föl dön , az időben megval ósul . Az
Isten országa már most megva lósulóba n van és ez a "ma" a kezdet.
Másszóval: az Isten országának története van: kezdete (magvetés) és
vége (aratá s) és a kettőt a növekedés ideje választja el.
Min dezt az ért hangs úlyozz uk ki, mer t A. Schweitzer nyomán egyesek
azt állí to tták, hogy Jéz us közvetlen közelinek hirdett e a véget .
A tömeghez intézett p éldabeszéde jelentését J ézus megmagyarázta
tan ítványainak, akik Öt fa ggat ták. S amikor a "mennyek országának
titkairól " van szó, amelyeket az Atya maga nyi latk oztat ki (Mt 13, 11),
J ézus ha IIgatóságá t csupán a ran ít v án yok kis köre képezi.
Az említ et t példa beszédeken kívül több olyan példázatot, tanítást
tal álunk az Evangéliumokban, amelyek a maguk módján szinté n azt
han gsúlyozzák, hogy a hosszú átmeneti idő ala tt virrasztva, türelemmel
és bölcsen kell tevékenykedni, várva az Úr eljöve telét. - Azt jegyezzük
meg mindjár t, hogy - minden bizonnyal - az apostoli Egy ház bizonyos
parabolákban a közeli Ü rj ő vet (parúzia) jeleit látt a. Pl. Mr 24, 42: a "ház
urát" ( = Mk 13, 35) a későbbi Máté a "ti Urat okv- ra Ford ítja, hasonl óképpen az "éjszakai tolvaj" hamarosan az idők végén eljövö Krisztust
jelent i (Mt 24, 43; Lk 12, 39; cf. Ap C sel 3, 3; 16, 15). S mivel a virrasztás" ajánlása oly lényeges helyet fogla lt el az apostoli prédikációkban , egyesek ezt a magyarázatot talált ák; az ősegyház, rnivel az Úrjövet
késett , visszavet ítet te ezt a tanítást a mult ba és Jéz us ajkára ad ta azt,
amit híveinek akart hirdetn i.
E hipotézissel szemben R. SCHNACKENB U RG kim uta tta, hogy ezeket a parabo lakar is Jézu s mon dotta el, de nem a tömegekhez, hanem
tanítványaihoz intézte őket. Erre enged köve tkeztetni pl. a gyakran
visszatérő "szolgák" kifejezés. Jézus tanítványait oktatja, hogyan kell
szolgálni (Lk 17, 7- 10), el őre jelzi nekik, mi lesz a sorsuk (Mt 10, 24-25;
20-27; Lk 22, 26-27). Jézus köz li az t is az Úrjövet idejére (amely
majd később, bizonytalan időben következik be), hogyan kell viselkedni,
virrasztan i. Ké szen kell lenni, " cs ipőj üket felö vezve és égő lámp ával
a kezükben" (Lk 12, 35) ; a lámpában olajat kell t art ani, mint ahogy az
oko s szűzek teszik (Mt 25, 4); úgy kell viselkedni, mint a jó é; hűséges
szolga (Mt 24, 45-51; Lk 12, 42-46) és karnatoztatni kell a kapott
tal entumokat (Mt 25, 14-30).
Akik ezekben a példabeszédekben a tömeghez va gy a zsidó nép
vezetőihez int ézett fenyegetéseket lát ják, félreismerik jelent ésüket; nem
veszik észre J ézus raní rás ának. "allegorizáló" beszédmódjának gazdag
tarta lm ár, amely elsősorban a tanít ványokhoz, köz vetlen körn yezetéhez szól.
J ézus fen tebb elemezett példab eszédeiből tehát azt köv etkeztetjü k,
hogy az l sten országa az időben bontako zik ki . M ár elkez dődött, meg71

val6sul6ban van. De a végső beteljesedés még nincs itt. Jézus stilusa
különbözik a zelótákét ól vagy a vizion áriusokét ól, akik már a gy őzelem
napj át, a véget hirdetik. A világ vége előtti idő átmeneti idő. Jézussal, az
Ö személyében elérkezett az Isten országa, tehát bizonyos értelemben a
" végső idő" már megkezdődött. De az aratásra még várni kell. Most a
mag csírázásának és a vetés növekedésének az ideje van. Ez az átmeneti
idő az Egyház ideje, az időben megval6sul6 Istenországé.
c) Az eljövendő lsten országa felé

Az Isten országa Jézus eljövetele óta növekedésben van. De ha Isten
uralm a fokozatosan teljesedik be, mire j6 akkor v é grő l, parúziáról
beszélni? Ha az eszkatol6gia "megvaI6sult ", nem kell már a parúziára
várni: ezt a túlz ó következtetést vonták le egyes újabb, főleg angol nyelvü,
egzegéták : C. H. DOOD, F. GLASSON, J. A. ROBINSON.
Azonban az előző példabeszédek is mutatták már, hogy Jézus
elgondolása szerint az Istenország elérkezése (megkezdése) és növekedése
nem zárja ki az eljövendő beteljesedést. Ezt a kérdést kell most jobban
megvilágítanunk néhány kr itika ilag igazolt szöveg segíts égével. És itt
kell majd jobban megvizsgálnunk az " Emberfia" kifejezést is, hiszen e
fogalom rendszer int a szoros értelemben vett eszkatologiku s szövegekben
fordul elő.
Jézus gyakran beszélt az or szágr ól, amely eljön, amelynek jönnie kell:
ezekben az esetekben mindig az eljövendő Istenorsz ágr ól va n sz6. Jellemző pl. a. Miatyánk kérése: " Jőjjön el a te országod! " (Mt 6, 10.)
Fégleges orsz ágr ól van sz6. Ez az ország, amelybe az idők végén be kell
menni (Mt 5, 20 ; 7, 21; stb. Lk 11, 52), vagy amelyből ki lehet záratni
(Mt 13, 42, 50; stb. Lk 13, 28). Ezt az országot kell "keresnünk"
(Lk 12, 31), hogy részünk legyen benne (Lk 20, 35) mint örökösöknek
(Mt 5, 5; 25, 34; Mk 10, 17; Lk 10, 25). Ezt az országot nekünk adja
az Atya (Lk 12, 32), híven ígéreteihez (Mt 5, 3. 10; Mk 10, 14). H asonl6képpen, az Istenország mai napjára vonatko z6 képek és metaforák is
jobban megvilágosodnak az eljövendő eszka tológia összefüggésében. Id e
tartoznak: a hatalmas fa, ahol az ég madarai fészket raknak, Ezekiel
(Ez 17, 25), Dániel (Dn 4, 17-1 8) és Mát é (Mt 13, 32) jövendölései szerint; a halakkal megtelt hál6 (Mt 13, 47-48); a végső lakoma (Mt 22,
1-13 ; 25, 1-12 ; Lk 12, 37; 13,28; 14, 10. 25).
Az apokaliptikus látom ásokk al ellentétben Jézus rendszerint semmi
biztos időpontot nem jelöl meg az Isten országának eljöveteléről szólva.
H árom szöveg mégis nehézséget okoz itt. Ezek l átsz ólag a kö zeli véget
jelzik : "Ez a nemzedék nem múlik el, mig mindezek meg nem történnek." (Mt 10, 23; 24, 34 ; 'Mk 9, 1.) Bizonyos exegéták ezzel kapcsolatb an egyszerű en kijelentik, hogy Jéz us tévedett, amikor a világ végét
nemzedékének idejére várta. (T. W. MANSON , O. CU LLMANN, W. G.
KUMMEL, G. B EASLEY~MURRAY. ) De nem kell-e tart6zkodnunk az
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ilyfajta elhamarkodott ir élekr ől. ha figyelembe vesszük azokat a kijelentéseket, amel yeket J ézus maga személyesen tett? Ö azt állította, hogy
nem "figyelhetjük meg" az Ország eljövetelét (Lk 17, 20-21). És nem
jelentette-e ki: "Azt a napot és azt az órá t senki sem ismeri, sem a menn ybéli angyalok, sem a Fiú, csak az At ya egyedül? " (Mt 24, 36.) E kijelentés, t. i. hogy még a Fiú sem ismeri a vég óráját, nemz edékeken ker esztül
fejtö rést oko zot t az exeg étá k nak l (De éppen a nehéz ség miatt kell autentiku snak tartanun k a sz őveget. ) Bárm iképpen értelmezz ük is a fenti szövegeket, nem mondhatnak kifejezetten ellent J ézus más kijelentéseinek.
Itt röviden ki kell térnünk az " Emberfia" ki fejezés értelmére. Meg
kell vizsgálnunk, milyen viszonyban van az Ország eljövetele Jé zus
személyév el. Mert Jézus nemcsak úgy mut atkozik be, mint ak i megnyitja a menn yek országát és ismeri növekedésének titkát, hanem a végs ő
időkről sz6lva felidézi a próf étai l átomásokb ól ismert Emberfia alakját.
Jézus mindenekelőtt a Dániel 7. fejezetében leírt "égi ember "-re tesz
utalást, aki a szentek birodalmát teremti meg és az üdvöt hozza. Ezt
az állítá st megerősíthetjük H enoch könyvének egy részletével, amely
val6szím'íleg a keresztény hit előtti ha gyományt őrzi. A két említett
szöveg szerint az "Emberfia" (bar nasa) az utol s ó napon - az idők végén
- jön el, hogy megítélje a bűnösöket és igazakat.
Am iko r Jézus önmagára alkalmazza e kifejezést, átalakítj a annak
jelentését: pl. amikor elővételezi, " tekinté lly el", az utolsó Ítéletet , a
messiási időket nyitja meg: "Az Emberfia ura a szombatn ak is" (Mt 12, 8),
megment i a bűnösöket: "T udjátok meg teh át , hogy az Emberfiának
hatalma van a földön a bűnök megbocsát ására." (Mt 9, 6.) Ezen kívül
tompítja az Emberfia dicsőséges alakjának fényét , am ikor Izaiás Szenvedő
Szolgájára (Ebed Jahve) utal. "Az Emberfiának sokat kell szenv ednie ..."
(Mt 16, 21; 17, 23; 20, 18.) Igy J ézusn ál e kifejezés egészen eredet i
jelentést nyer.
Mi tehát feltételezzük, hogy Jézus az onosította magát az Em berfiával.
Más nézetek, amelyeket itt nem részletezűnk, ta gad ták ezt az azo nosságot . Manap ság már ink ább arra hajlanak az exegéták, hogy az Emberfiával ka pcsolatos Logiákat J ézusnak tulajdonítják és nem az ősközösség
től származ tatják, mint egyes régebbi, radikáli s krit ikusok. Itt csak két
fontos ilyen logiát említünk, amel yek kétségkívül Jézus ajkár ól han gzottak el. "M ondom nektek: Mind azt, ak i megva ll engem az emberek
el őtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Ak i ped ig megta gad
engem az emberek el ő tt, az t én is megtagadom Isten an gya lai előtt. "
(Lk 12, 8- 9; ef. Mt 10, 32-33.) Elmé letileg fenn lehet tart an i, hogy
az Emberfia itt különbözik jézust ól, aki a besz él ő alany; de akkor
elsikkasztjuk a szentencia igazi jelentését, amely an nak a magatartását
célozza, aki J ézust megvall ja vagy visszautasítja. Egy harmad ik személy
feltételezése csak bonyolít aná a helyzetet: meg kellene magyarázni e
személynek viszonyát J ézushoz. Jéz us valójá ban azért jelöli így magát,
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nehog y hirtelen kinyilatkoztassa eljövendő dicsőségét. Láttuk, hogy
tudatosan hagyta homályban személyének titkát.
Egy másik szöveg: Jézus vál asza a Főtanácsnak, amikor megvallja
Istenségér. "Látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül az Mindenható jobb ján és eljön az ég Felhőin. " (Mk 14, 62; Mt 26, 64 ; Lk 22, 69.) Ezz el
J ézus végső eljö vetel ét jelzi előre.
Összefoglalva: Jönni fog a nap, am ikor Isten orsz ága végül is
beteljesedik. Akkor majd megjelenik az Embe rfia, vagyis a megdicsőült
J ézus; - a testb en való rejt ett élet ut án , az Isten orsz ágának növekedése
után, jön a Parúzia. Az Emberfia ki fejezés nem jelöli közvetlenül azt,
hogy mi Jézu s, hanem inkább küldetését, azt amit tesz vagy tennie kell:
az ítélő-bíráskodás apokaliptikus megjelölése ez.
Az utolsó nap időpontját nem ismerjük, de tudjuk , hogy elker ülhetetlen. Jézus arra int mindenkit, hogy "virrasszon" (Mt 25, 13; Mk 13,
33-37; Lk 12, 37-39), ho gy "legyen készen" (Mt 25, 10; Lk 12, 40;
12, 47) . Buzdításai rendszerint erkölcsi intelmek összefüggésében hangzana k
el ; nem kell őket egyoldalúan a közelről fenyegető végre alkalmazni. " Virrasszatok teh át szünte lenül és imádkozzatok. Ig y lesztek mélt6k arra,
hog y megm enekülj etek mindatt ól, ami következik és megálljatok az
Emberfia el őtt. " (Lk 21, 36.)
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JóPASZTORI SZELLEM

Cser László SJ

AZ EGYHAZ HELYZETE ÉSZAK-AMERIKABAN
Ki ne tudná, hogy a világegyház terebélyes fájának egyik legvirágzóbb
ága az am erikai Egyház?
H ívei nemcsak gazdagok, de nagylelk ű adakozók is. Az Egyház szervezete rá termett egyházi emberek kezében van. A hívők legalább hatvanöt
százaléka já r minden vasárnap templomba. A katolikus iskolák száma
nagy. D e ez a látszólagos erő és erőteles lüktetés a krí zis előjeleit viseli
magán. Miért ?
Ne m lehet megérteni az amerikai karolikus Egyhá zat az amerikai élet
mai problémá i nélkül. Először hát ezt a keretet kell felvázolnunk.
Amerik a m ai gondjai

Amerika hirtelen nőtt világhatalomrná. Mikor Washing ton elnökké
lett, az volt a közfelfogás, hogy az Újvilágba menekült bevándorló, akit
politikai vagy vallási magatar tása ű z ö tt el otthonából, éljen itt, építsen
itt és felejtse el a m últját. A gya rma tosítás rab szolgák at hozott be és az
élet üteme meggyorsult. Majd a közlekedés, amely "kereket tett " az
amerikai nép alá, rohamosan meggyorsította az életet. A két világháború
és a bék ekötés nagyh átalomm á tette az országot. Azonban a béke
készületl enül tal álta az amerik ai nép et. Megdöbb enve vet te észre, hogy
a háborúk ut án nem azt találta, amit várt. Az Oro szországgal va ló
feszültség, Európa újjászervezése, Afrika népeinek felszaba dítása, Kórea,
majd Vietnam, s Kína ór iási felada tok elé állíto tta. D e a világpolitika
z űrzavara nem az egyetlen ny ugta lanító tény. A veszedelmes négerkérd és,
az infláció a gyá ri munk ások sztráj ka minduntalan megbénítja az ország
vérkerin gését és állandó nyu gtalanságot teremt . Keresés, igyekezet nem
hiányzi k, de igazi megoldás nin cs.
Ma már Amerika lako sságának csaknem hetven százaléka v árosban
él. A városi ember olvas, rádiót hallgat, televízi ót néz. A vidéki is ezt
teszi, de az csak inká bb passzív szemlélő. A városi ember ak tiv an résztvesz az eseményekben. Haladás! Jobb bér! Nagyobb kényelem! - a
jelszó. Az iskolák gombamódra épülnek. Felszerelésük lehet öv é teszi,
hogy már az elemista is laboratóriumban ülhet. A tantárgyakat a hasznosság elve irányítja : fizikán, matema ti kán, kémián van a hangsúly . Mindenki taníttatni akarja gyermekét. A középiskola kötel ező. A szü lők
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legf őbb vágya, ho gy gyerekeik f őiskol á t végezhessenek. Hiszen csak ilyen
képzettséggel van r emény arra, hog y a fiatalok jól fizetett állásba
jutnak .
Egy magyar barátom, aki jogot végzett otthon és Rómában teológi át
hallgatott, itt gazdasági egyetemre ment. "Ameriká ban csak a gazdasági
szempont számít", - mondotta. H a ezt az élet jellemzésének szánta,
Igaza van.
Ma ritain amerikai körútján és kö ny veiben is egy új spiri tuális
megújhódás lehetdsé gér véli látni az amerikai "material izmusban ". Az
"anyag tisztelete" jó alap lehet az an yag és a szellem, az any ag és a
lélek harmonikus egyesít éséhez . Ez az elgondolás azonban - legalább
egyenlőre nem egyéb boldog keves ek filozofikus tör ekvésénél.
A gazdasági élet szédítő rohammal emeli az amerikai népet, de
ugyanekkor sor vaszt ja í t é l ő k é p ess é g é t és idegzetét. Jelszavai: minél többet termelni, minél több pénzt keresn i, minél többet fogyasztani! Min él
többféle és min él újabb árút előteremten i, egyre jobban hangoztatni, hogy
a pénzes vev8 nem élhet ezek nélkül a luxuscikkek nélkül !
Az ifjúság is belesodródott ebbe a hajszába. Már az elemisták is pén zkeres ő kis állásokat szer ezn ek és újságkihordással, autómosással, fűn yírással
keresnek pénzt. Középiskol ások már autót vesznek, néha a szüleik pénzén ,
sokszor azonban már a saját keresetiikből. Egész termelési ágak élnek a
serd ü l ő fiatalságb ól. Hollywood filmg yártásán ak legalább het ven százaléka
éppen a serdül őkre támaszkodik. A képe slapok, rádió, tele vizió,
hanglemezip ar ugyanúgy az ifjúságr a épí t. A serdülő fiat alság már feln őtt
életet él: szabad, független, versenye z a fel n ő ttek kel , Könnyen felel ő t
lenné is válik, hiszen nem érti még, hogy a szabadságg al felel8sség
is jár.
Amerika, bár földra jzilag egységes terület , népessége szempo ntjából
ta rka szigetvilág. A gyarmati gondolkozásba belegyökerezett angolszász
fehérek és a négerek két külön világba n élnek. A nemzetiségek elkeveredése
tökéletes ugyan az üzleti életben, de nagyon laza társadalmi és vallási
tére n. A régi an gol tár sadalom szemében az ír csak ké s őbb jött, fana tikus
primit ív bevándorló. Az olaszt, a lengyelt, a kelete urópait sem tekint ik
még egyenra ngúnak. A demokratiku s Ame rikában is van társadalmi
kasz tre ndszer ! A dúsgazdag maj d mind enüvé eljut, de a k özéposzt ály,
ha együtt lakik is és faj i jellege már nem szá mÍt ann yira, mint régen, m eglehetősen el va n szigetelve.
Mégis, mind ezek felett, a legmélyebbre szántó amer ika i p rob léma a család
szétesése. A második világháború óta új jelenségekne k vagyun k tan úi. Ez
nem vo lt lassú folya ma t, egy ernber ö l t ő ala tt ment végbe, mint ann yi
min den más ezen a földön. A huszas évek ben "emancipálódtak" a n ő k ,
szavazók lett ek, munk at ársa k, s őt vetély tá rsak az üzleti és hivatali életben. Tr éfás-ko molyan az t mond ják , hogy itt mind íg szükség van rabszolgatömegre. A négerek, majd az ír , olasz, portorikói bevándorlók s
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végül az amerikai férj tölti be ezt a hivatást. A gyerekek alig látj ák
apjukat; s anyjukat sem annyiszor, rnint sz üks ég lenne rá. A szül ők a
gyereket könnyen az államra, az iskolára, az egyhá zra bízzák. ök magu k
visszahúz6dnak, kivonják magukat a gyereknevelés gondja al61 és csak
éles kr itik át gyakorolnak. Jobb iskolát, jobb tanít ókat, mindenre kiterj edő
gondoskodást követelnek, hiszen ad ót fizetnek az államnak és adományokat adn ak az egyházközségek perselyébe.
Ebbe a nyugtalan, magát kereső, száznyolcvanmilli6s emberrengetegben vajúdik a katolikus Egyház.
A "getto-katolicizmus" kora

Azt az időt, amely a nagytömegű ír bevándorlástől a Második Vatikáni
Zsinatig ta rtott, sokan "gett6-katolicizmusnak" nevezik.
.
Csaknem száz éve már, hogy az ír tömegek ellep ték Amerika földjét.
A gyárvárosokban telepedtek meg, ahol szükség vo lt kétkezi munkájukra.
Magukkal hozták tradici6jukat és ahhoz hívek is maradtak. És a hitet,
a megnemalkuv ó mély ír katolikus hitet. S vele a politikai ellenszenvet
is az angol protestánsok iránt. Az ír telepek központja a templom lett;
a lakosság lelki, szellemi, társadalmi irányírója pedig az erőskezű í~
papsá g. Amolyan védekező egyházpolitika volt ez. Együttartani a
hívőket és elvonni őket a protestáns, a hitetlen, az "idegen" lelkülettől!
A közös nyelv megkönnyítette az írek számára a boldogulást. Kivéve
k özépnyugator, ahol a német bevándorl6k túlsúlya miatt nem került minden ír vezetés alá; ott az egyházmegyék és plébániák német irányítás
alatt fejlődtek tovább. Úgy szekták mondani, hogy kétféle katolikus van
Amerikában : ír és aki szeretne ír lenni.
A második világháború a fronton a katonákat, itthon pedig a munkás
és hivatali rétegeket közelebb hozta egymáshoz. XXIII. János pápa
"ablaknyitá sa" új áramlatot engedett Amerika földjére is. Az ír származású
és egyéb nemzetiségű szülők gyerekeiből a generációk során nemcsak gyári
munká sok és közé piskolát végzett, de egyetemi végzetts égű emberek is
kerültek ki. Az ír és más nemzetiségi is már mérnök, ügyvéd, tanár, pol itikus lett. Ez az intelligencia a közéletben is helyet vívott ki magának.
Az iskolák - minden plébániának virá gzó elemiiskolája van - elégtelennek bizo nyultak a sok katolikus gyerek befogadására. Ma már ott
tartunk, hogy sok helyt a gyerekeknek csak a fele jut be katolikus
iskolába. Mi lesz a másik ötven százalékk al? Azok is katolikusok, azoknak
is joguk van a hittanhoz. Az állami iskolában nincs hitoktatás. Ezért
megindult a külön oktatás, immár civ il, önkéntes tanerők bevon ásával.
A hittanítás kér dése még nincs teljesen megold va, de az erős és ügyes
törekvések sokat igérnek. A katolikus iskola azonban ba jba juto tt . Az
állam erős adóztatással nemcsak nagyszerű iskolákat épít m éregdr ága
felszereléssel, de tanítói fiz etését is egyre emeli. Hogyan tudna az
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önkéntes ado mányokból fenntartott katolik us iskola az állammal
versenyezni?
A mi Egyházközségünk körülbelül kétezer családo t ölel fel Northp ortba n, Long I slandon, New York mellett. Ezerszáz az elemiiskolásunk
száma. Ez évi hatvanötezer dollár költséget jelent. Az Egyházköz ség
bevétel ének több mint a fele az iskolára megy. Egyr e több civil tanerőt
kell alkalmazni, mer t a tanító ap ácarende k hivat ása nem elégségés az
igények ki elégirésére. A nővérek et to vább kell képezni. Hiányozn ak a
ma tematika, fizika, kémia tanárok, a laboratóriumo k, spor ttermek. A
szülők ki vannak téve annak a kísért ésnek, hogy "jó, jó, a ka toliku s
nev elés fontos, de a gyerek előmenetele még fontosabb" és könnyen
árteszik gyer ekeiket az állami iskolába, ahol azok semmi vallásos oktatást
nem kapnak.
Talán majd az otthon pótolja a hián yt?
Rámutattam az általános amerikai gondra. a család szétesés ére.
Az említett "gett6"-szellem a gyereket a templomba vitte, rábízta a
pa pokra, ap ácákra. Régen a szülők nem értek rá, sem képzettségük nem
volt arra, hogy va llá sra tanítsák gyerekeiket.
Ha jó k ato likusok otthonába jár sz, olyanokéba, ak ik sohasem
mulasztanak vasárn api rnis ér, havi vagy heti áldozó k, meglep ve hiányolod
az ot thon keresztény jellegér. Sehol egy feszül et, szentk ép, szobor. Semmi
jele a házban annak, hogy itt vallásos emberek élnek . A vallásért a
templ omba, iskolába menne k a szül8k és gyerekek egyaránt. Az otthon
nem tan ít, nem nevel. Az utc a, az újság, a rád ió, a mozi, a televizió még
kevésbé.
Ha a családb an nem kap semmit a gyerek, ma jd a templom és iskola
elvégzi az t ! Igen ám, de az iskola a szapora családok gyerekeinek egyr e
kisebb részét tudja csak felvenni. A templom a va sárnapi t ízp erces szent beszéddel, nem elég, Katoliku s középiskola aránylag kevés van . Nem is
beszélve a főiskoláról!
A szapor odó tömeg egyrésze tehát kicsúszik az Egy ház kezéből.
A nevelés fontossága, kül önö sen a fő iskola csábító igérete sok katoli k ust döbbentett rá an nak szükségességére, hogy kiki a saját hivatásában keresztény m6don állja meg a helyét. D e ez a képzés ninc s egyensúlyban katolikus képzésükkel. Sok egyet emet végzett felnőtt katolikus
vallási tu dásában vagy elemista niv ón marad, vagy még odáig sem jutott
el. H ogyan tudna tehát megfelelni a mai élet bonyolult kérdéseire,
amelyeket lelke rn ély én érez és saját b őr én tapasztal?
Az amerikai társad alom sziger-rendszere kezd feloldódni. Mindenki
belesodr ódik a köz ös árba. A p rofán iskola, a va llás és állam sz étválasztása, a szaba dverseny, a gazdaság i élet tülekedése, az "aki bírja,
marja" elve nem sok kedvet, id őr, energiá t hagy világnézeti t áj ékozódá sra . .
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Az ame rikai Egy ház

jövője

Az amerikai nép gyak orlat ias. K atoliku sai is azok. A legújabb időkben
a főiskolát végze tt katolikus középoszt ály megerősödött. Szemünk előtt
j átsz ódik le a katolikusok egyre nag yobb részvétele a politika i életb en.
Ami még húsz éve elképzelhetetlen volt, Ken nedy személyében ka tolikus
elnök került az állam élére.
A probl éma kettős : egyrészt harc a jelentősebb szerepért, másrészt
bizon yos félelem, t. i. hogya harc a megalkuvás kísértését is magában
hordj a. Az amerika i polgár egyéni jogaiért harcol, nem a katolikus
Egyházért.
Az amerik ai elsősorban polgár a k öz életben. Nincs kat olikus párt s talán
jobb is, hogy nincs. A katolikusok egyformán tag jai a demokr at a va gy
republikánus pártnak. A katolikus szellem nem szervezetil eg, hanem
egyénileg, az egyes katolikusokban van hivatva hatni a közé letre.
A jezsuita generális kijelentése, hogya "kommunikáci6 " a mai világban "ateista ", - érz ékeny pontokra talált Amerikában is. Tag adhatatlan,
hogy a mozi, televízi ó, rádi6, újságok, képeslapok nemcsak hogy nem
kép viselik a keresztény elveket, de amolyan "kereszténységutá ni"
magat artást rnutatnak. Az Egyház vallásos sajt ója erős, kön yvkiadásá
v irágzó, de vajon versenyezhet-e komolyan a profán sz órakoztató és
t ájékoztat ó szervekkel? A katolikusok áldozatkész adakoz6k, fenntartják
templomaikat és iskoláikat, de egyre neh ezebb a har c az állam építő,
nevelési munkájával szemben. És az állam kínos gonddal elválasztja az
államot a va llá st ól!
A tek intély i elv eltűnése is nagy gondja az Egyház nak. A mai fiatalság
s - a fiata l szülő-generáci6 - sem fogad el könn yen irányítást. Nem
elég má r a törvényhozás sem: m egkérdéjelezik jogosuiságát az álla mi
életben. A csalá dban a szűl ők tekintélye szinte rnegsz űnt. Ez kihat az
egyházi tekintélyre is. Tudni akarják a "miér t"-et. Látni ak arjá k a
törvények, az irányítások értelmét, gya korla tias értékér, Ebben a
felfordult, csak nem anarchikus összevisszaságban az Egy ház tekintélye
már nem olyan természetesen elfo gadott és követendő út, mint régebben volt.
Az amerikai Egyhá z problémája összefog lalva tehá t a következő :
1. Hogyan őrlzze meg híveit az Egyház? 2. H ogyan hasson az egyre
ke resztényteleneb b társadalomra , amelyben él?
Az els5 kérdésre a felelet az, hogy az Egyház nak az eddig inél nagyobb
rugalmasságot kell felven nie és alkalmazkodn ia ke ll az új viszon yok hoz.
H a papnevelése j ó volt eddig, még jobb á kell tennie. Az amerikai pap
eddig sem vont a ki ma gát az élet l ü kret és éb ől, együtt élt híveivel. D e
az igény a pappal szemben növekvőben va n: nem elég a j6 adminisztrátor, a becsületes pasz torá16. Meg kell találni a hangot , amely nemcsak
a tekintéll yel érvel, hanem felkészültségével meg is tud győzni .
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Az amer ika i ka tolicizmus ereje a szervezettség, nem a m élység, Az új
liturgia feladata többek k öz ő rt a hit elm élyít ése, Az amer ika i katolicizmus "kleriká lis" jellegű . A j ö v őben be kell vonni a készséges, m űvelt,
jóakarattal és áldozatkészséggel telített, tehetséges "ci vileket" is az Egyház életébe. Ha a "civilek" eddig csak a Szül ők-Tanítók Egylet ében, a
Szent Név Társulatban, a R ózsaf ű zér Társulatban kaptak helyet, amel y
egyesületek te vékenysége többnyire táncok, di varbemutat ő k , k ártyad élut ánok, vacsórák rendezésében mer ült ki , a jö v őben ez nem elég. Sok jel
arra rnutat, ho gy a gyakorlati amerikai katolikus hiv ő sem elégszik meg
már ezzel. A férfi ak kész ségesen állnak az oltár mell é, hogy "kommentátorok" legyenek. Allami iskolás taná rok, ügyvéd ek, orvosok,
rnérn ök ök, családanyák, üzl etemberek segítenek az álla miiskolás gyerekek
hitoktatás ában. Az egyházközségi szer vezetek gyűlésein egyre több "civil"
szak ért ő szerepel előadásokkal. A folyamat megindult és remény van
arra, ho gy a talpraesett, készs éges amerikai katolikus egyre szélesebb
keretben érezteti majd hatását mind egyházközsége, mind társadalma
körében.
Már elkésett volna ez a folyamat? N em val ósz ín ű. Az amerikai katolikus nem antiklerikális. De már kritikus. A régi papi gener áció ezen megdöbben, a fiatal papság nem.
Tény az, hog ya II. Vatikáni zsinat kezdete óta a megtérők száma
erősen csökkent. Tény az is, hogy az idősebb, erősen klerikális ir ány ít áshoz szokott gener áció égre terjeszti karját és elkeseredetten kérdi, hogy
"mi lesz velünk"?
Az Egyház kü zdelmes idők előtt áll, ső t már benne is él. Iskoláit,
híveit megmenteni, tekintélyét megőrizni, hatását a közéletre is
érvényesíteni tudni: mindez nem kis feladat. Pedig éppen ez utóbbi:
t. i. hogy egy negyvenmilli6s katolikus tömeg hatását éreztesse egy "k er eszténység utáni" társad alomban, lesz majd a legnagyobb feladat.

DIALÓGUS MAGUNK KöZöTT A NYUGODTSAGRóL
Egyh ázi személy tő l hallottam nem régiben, hogy "a dial ógusokkal nem
érünk el semmit". Az illető talán vi ta tkozások ra gondolt, mikor szigorú
megjegyzé sét tette. Éppe n ezért éles külö nbséget kell tenn ünk a p árbes zéd
és vitatkozás közöt t. Az egy ház a II . vatikáni zsinato n a párbe szédek
sz ű ks é gess ég é r vetett e fel, kezdte el mind enféle irányban és tette kötel ességünkké. P ázm án y sem hi tvitákb an győzte meg ellen fele it, hanem
beszédeivel és k önyveivel. Nekünk is ezekre van szükségünk : véleménykifejtések re - és tiszt ázásokra. Legelőször azonb an mag un k kö z ő tt, p apok
k ő z ö t t , ha az eszm ékn ek bábeli zűrza varáb a n t áj ékoz ódni és magun ka t
egye nsúly ban akarjuk tartan i.
Megdöbbent ő . ho gy mil yen ellen tétes vélemény eket ha ll az ember
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még ugyanazo n rend tagjai között is. Hát még má s ren dekből való
papok között!
Hogy csak egy-két kirívó példát említsek: egy alkalommal egy
középkorú, alapos teológiai képzettségű szerzetes pap azt a megjegyzést
kockáztatta meg előttem, hogy mire való a sok gyónás. Csak halálos
bűnökkel kellene a híveknek gyónni menniök, egyébk ént pedi g elég volna
az általános feloldozás. Hogy az illető mit gondol a gyón ás szents ég ének
kegyelemközvedtő és jellemnevelő hatásáról, még kérdezni is elfelejtettem.
Csak azt b átorkodtam megjegyezni félig-meddig tréfásan, hogy nem tudom
ilyen eljárás mellett mi lesz a gyónási titokkal? Hiszen, ha kisebb helyen
ilyen felfogá s mellett gyónni megy valaki, akkor már gyanakodni fognak
soka n, hog y mi rossz fát tett a tűzre.
Egy más ik alkalommal egy ugyancsak középkorú, tiszteletreméltó volt
pléb ános, hitoktató azt próbálta fejt egetni előttem, hogy azért van olyan
nagy paphián y, mert a papok tanultak! A faluban megfelelne egy
tiszteletr eméltó, vallásos családapa is papnak, aki a kenyeret megtöri
és sz étosztja ! Mintha csak egyedül ez volna a pap hivatása! Még naí vul
próbáltam ellenv etéseket tenni a meghökkentő felfogással szemben, egy
nyolctag ú papi társaság jelenlétében, amely d öbbent csendb en, megjegyzés
nélkül foga dta ezt a megállapítást. Sul yo sbít ó körülmény, hogy az ill ető
olyan or szágban működött, ahol közelében orthodox papok volt ak és
láthatta a különbséget ezeknek és a római katolikus papoknak m ű velt
sége és működése között.
Il yen t apasztalatok birtokában, azt hiszem, nyugodtan kérhetjük, hogy
a P . E. a papi lelki ség ápolása mellett, legyen lerakodóhelye az öt világrészben sz étsz órtan m űk ödő , közel ezer magyar pap lelkipásztori
tapaszt alatainak és élményeinek. Elő sz ör látnunk kell a kérdéseknek és
megoldásraváró feladatoknak tengerét, akkor könnyebb en tudunk tájékozódni és fo galm akat tisztázni.
Az egész világra nehezed ő nyugtalanság alól mi sem vonhatjuk ki
magunkat, hiszen mi is korunk gyerm ekei vagyunk. A II. vatiká ni zsinat
ezt a robbanásig feszülő nyugtalanságot akarja levezetni és normális
mederbe terelni, hogya benn e Fesz ülő er őkkel ne romboljon, hanem építsen
és alkosson. Ez volt XXIII. János pápa el őrel átá sa és bölcsessége.
A zsinat el ő sz ö r a liturgiáról szóló határozattal végzett. Mert ez volt
a legjobban elő készí tve és talán, mert ez volt a legkönnyebben megoldható.
A tapasztalat azonban nem egészen ezt muta tja ! A legtöbb en világosan
látták , hogy az évszázadokon kere szt ül megmer evedett liturgián változtatnunk ke ll; az an yanyelvnek, els ő sorban a szentségek kiszol gáltatásában , de a szentmiseáldozat bemutatásában és a pap i zsolo zsma végzésében
is el őt érbe kell jutnia. A végreha jtás m ódja azonban sokakb an azt a
benyom ást kelti, mintha az említett nyugtalans ág itt keresett volna
magána k l ev e z et ődé st , Gyakran a lel ké s zkedő papo k k ellő el ő k é sz í t é s és
a szükséges nyugodt megfontolás hiányában épp en az ellenkező hat ást érték
6
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el, mint amit akartak és éppen j6 hívei k lelkéb en okoztak zavart és
nyugtalans ágot,
Magának a zsinatnak a menete is azt mutatta, hogy bármilyen ha talmas elők észír ő munkálatokat is folytattak, ilyen óri ási anyagnak a
feldolgozására nem volt elég id ő, Az elsó ülésszak ut án látták, hogy az
anyagot korlátozni és a tárgyalások m6dján is v áltoz ta tui kell, ha eredményesebben akarunk m űködni, különben a végt elenségig elhú z6dnak az
ülésezések. A Szentatya bizonyára azért is siettette a zsinat megnyitását ,
mert egyrészt érezte a feszültség halasztást nem tlír8 levezetésének szüks égess ég ét, másrészt tudatában lehetett annak is, hogy csak megindít ója
lesz a nagy munkának, de má sok fogják to vábbfolytatni és befejezn i.
A reformok végrehajtásában a külföldön lelkipásztorkod6 ma gyar papság rendkívül neh éz hel yzetben van. öt vilá grészen kén ytelen al kalma zkodni az egyes országok szokásaiho z. Az otthon m ű ködő pap ságnak ked vez ő bb a helyz ete. Hozzájuk most lassabban jutnak el a moz galmak
hullámverései és a külföldi tapasztalatokon okulva, higgadtabban fogha tnak hozzá a kérdések megold ásához. Mint olvashatju k, egyes egyházmegyékben 18-20 plébánián pr6bálják ki el ő sz ö r a vá ltozta tásoka t,
mielőtt bevezetnék az egész egyházmegyében. Ig y sok félreértést és
sik errelenséget tudnak kik erülni, és könnyebben érik el a reform va l6di
célját : a hívek öntudatosabb bekapcsolását a szent cselekményekb e és
azok vonz óv átétel ét a kivüláll6k részére. A liturgia ref orm jáv al az uniformi zál6dás zátonyár ól akarták az egyhá zat levontatni, elsőso rban a
misszi6kban, ahol rendkivüli nehézségek voltak e tér en. Egy cejlon i
bennszülött rendtár sam mesélte, ho gy egyik ap átjának azért k ellett
lemondania, mert bennsz ülöttjeinek megszokott stilusában ak arta templomát épittetnil Most érzi k igazán enn ek a gondolkodásnak hel ytele nségét,
amikor a kommunisták úgy tű ntetik fel a katolikus templomokat, mint
ide gen testet orszá gukban, am ely ek még fo rm áju kk al is elt érnek az
ö v é iktől .

A nem zedékek és társad almi osztályo k különb ség ének a figyelembevétele különösen nehéz a mi hi veinknél, akik az átla gon többszörö sen
ré tegező dnek . Ha mun kán kat nem akarjuk eleve eredménytel enné tenn i,
figyelemmel k ell lennü nk az emigráci6s rétegző d ésekre is. Nálunk nemcsak a nemzedékek és tár sadalmi rétegek problá mája forog fen n ! Erősen
lehet kifogásolni a nagyvárosok lelkipászto rkod ásában a k űlönb ö z ő
rétegek elha nyagolását és az egységesítésre val6 hajland ós ágot.
Tiz enkétczerh ív ő s plébán ián kon tap asztalom. hogya leglátogato tt abb
fél 12-8s szent mise közösége elma radozik , rner t nem igényli a gyökértelen
most bevezetett grego riá n ének lést . Viszo nt az ünnep élyes vesperásnak
és szépen végzett comp let6riumn ak - hagyománytalansága ellenére is egyr e nagyobb közönsége van, ha megfelel ő időben tartják . Ez viszont
azt mutatja, ho gy a nemzet i nyel vnek ural omrajutásának idején híveinknek kü lönféle igényeik va nnak, amel yeke t figyel embe kell vennünk.
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Kifogásolhat ó, hogy a mai erősen kritikára hajlamos és demokratikus
világban a lelkipásztorok ritkán kérdezik meg aká r
utólag híveik véleményét a változtatásokra és újításokra
vonatkozólag. Szinte ritka holl6 az a magyar lelkészség, amelynek vezetői
gyakrabban érdeklődnek hiveik nézetei iránt és kérdőiveket küldenek
nekik az istent isztelet helyét és idejét illetőleg. Végeredményben az istentiszteleteket rnindí g híveink igényeinek megfelel őerr kellene elrendeznünk.
Nem vesszük észre, hogy sokan csendes elmaradásukkal válaszolnak erre
az érdektelenségre és lelkipásztori basáskodásra. Magyar híveink kezdettől
fogva idegenkedéssel fogadt ák a németek szentmise alatti gyakori felállásait. Mi sokkal nehezebben vagyunk fegyelmezhetők még liturgikus
szempontb ól is, individualista voltunk rniatt.
Ha több szentmise van egy templomban hétköznap, akkor többféle
formát is lehetne alkalmaznunk. N álunk pl. a koncelebr ációnak ötféle
formáját gyakorolják. Sokszor a hívek azért jönnek sz enemisére a reggeli vagy esti ór ák ban , hogy a város zaja , a munka n yugtalanít ó ritmusa
után , a templom csendjében megnyugtassák felzaklatott lelküket. Tehát
akkor nem igénylik a hangos mis ét, sz er em én ek misekönyvvel a kezükben, vagy elmélkedve résztvenni egy csendes rnisén. Ez is jogos Igény,
amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk.
Sokan a hívők bekapcsolásánál és kőzreműkődtetésénél is túlmennek
a helyes mértéken és túlszinpadiassá teszik az istentiszteletet. Egy apáca
- lelkiatya, konvertita - bu zg óságában mind íg egy félhosszal akarta
a liturgikus reformokat megelőzni. Csak enyhe mosollyal kérdezhettem
meg minden egyes esetben hel yettesít ése alkalmával hogyan kell legújabban miséznem. Utoljára már úgy ültem az oltárnál, mint egy püspök
az assistenciájáv al. Mozgásban volt körülöttem legalább egy féltucat nővér.
Mire az olt árhoz jutottam, úgy tele volt köny vekkel és tálcákkal, hogy
azt sem tudtam, mihez nyúljak. Ho gy a nyugtalanság egészen teljes legyen,
a nővérek áldoztása után a kápolnát elhagyva, Iiften beteget mentem
áldoztatni, talán hogy néhány percig nyugodtan tud janak imádkozni
szegény nővérek ? Eredmény: a jobbára idősebbekből á1l6 k özös ség túladott
a túlbuzg ó, igényeikre figyelmetlen reformá toron.
Bármilyen részletesen és pontosan is írták elő a rubr ikák a tennival ónkat, mégis mindenki belevitte az egy éniséger. Most azonban még kevésbbé
veszik j6néven a hívek, és nem kelt bennük tiszteletet, ha azt lát ják,
hogy ahány pap van, annyiféleképpen misézik. Egy bizonyos: kissé
lassúbb ütemben, illetve kevesebb kapkod ással és elsietettséggel, megfontolt abban és nyugodtabban kellett volna elkezdeni és végrehajtani a
változtatásokat.
A gyakori templomkir ámolásokkal kapcsolatban egy orthodox érsek
emlékeztetett izauriai Le6 képrombolására. Minket talán inkább Kálvin
vandalizmusára emlékeztetnek a kiüresÍtett templomok. A protestánsokt61 hallh atj uk, hogy mi közeledünk hozzájuk , nem ők hozzánk. A világberendezkedésű
előzőleg, akár
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háború el őtt a nürnbergi St. Vitus és St. Lorenz templomokban katolikus
templomban érezte magát az ember, mert kegyelettel meghagyt ák az
oltárokat és a híres nürnbergi Madonna szobrokat.. Az ulmi protestáns,
gyönyörü gótikus katedrálisban helyükön maradtak az oltárok és szobrok
ső t még Luther is kapott egyet! Az augsburgi ev. Szt Anna templomban sem vakarta le senki a Fresk ókat és szedte le a képeket. Ezzel szemben egy csomó pap fanatizmusában versenyre akar kelni a képrombolókkal. Nem vitás, hogy e téren is szükséges sok visszásság megszűnteté se és
rendet kell teremtenünk templomainkban a sok vásári és ízléstelen holmi
között. Azonban itt is nyugodt megfontolásra van szükség és a rn űv észetek
örökérvényű igazságainak és törvényeinek tiszteletben tartására.
A Szentaty át a zsinat ideje alatt és után is er ősen bírálták, nekünk
azonban nem szabad egy perce sem megfeledkeznünk arról, hogy az 8
megnyilatkozásait és körleveleit ma is zsin órmértékünknek kell tartanunk
éppúgy, mint azelőtt! Az Ecclesiam Suam körlevelében írja nagyon
bölcsen: »A reform nem vonatkozhatik az Egyház lényeges alapjaira,
sem fölépítésére . . . ne képzeljük, hogy az Egyház épülete, amel y
hatalmassá és fönségessé fejlőd örr, visszavezetendő kezdetleges méreteire,
mintha csak az volna j6 és igazi. " !!! A képrombolók és oltárfosztogatók
elmélkedhetnek ezen, hozzátéve még azt is, hogya főpászrorok is szigorúan
megtiltották a Felelőtlen és engedélynélküli átalakításokat. Egy ausztriai
faluban láttam ennek elrettentő példáját egy k ívűlről szép, belül azonban
erősen árép ített, gótikus templomban. A barbár plébános a g ótikus
gyönyöriíszárnyasoitárt félretolta a hel yéről, a templom középpontj áb ól és egy asztalt állított a helyére. 'Mintha nem lehetett volna ezt a
F őoltár elé tenni! Igy tönkretette az egész templom összhangját és
hangulatát.
Ezekben a kérdésekben nem egyszerü dolog megtalálnunk a kellő
megoldást, amikor a modern művészeteknek is szinte beláthatatlan irodalmuk van. Azonban a papoknak is tájékozottaknak kell lenniök ha műv ész i
kérdésekhez akarnak hozzászélni. Ma gam sem tartom helyesnek, hogy a
háborúban részben elpuszt últ Szt. Bonifác apátsági templomot most
ugyanúgy akarják ujjáépíteni bazilikastilusban mint 130 éve, nem véve
figyelembe, hog y körülötte a lebombázott régi házak helyett újak épü ltek, egészen más, modern stílusban. Viszont nemcsak a plébánia területé n .
hanem az egész vá rosban sokan rag aszkodnak megszokott templom ukhoz, és félnek, hogy valamilyen meghökkent ő ujdonság kerül a régi
helyére. Egy ázsiai jegyezte meg eur ópai útja során, hogy nem érti, mi ért
építik az eur ópaik mindig más stilusban templomaikar. Náluk úgy építkeznek , mint többe zer évvel ezel őtt, Szerintük a szenthely ek st ílusának
nem k ell változn ia. Az a gondolat jut ebben a felfogásban kifejezésre,
hogy a templomnak még a stílusában is másnak kell lenn ie, mint a több i
köz- és magánépületnek. Mé g a st ílu sb ól is éreznie kell a l átogat ónak ,
hogy a külvilágb61 más világba került. Ebben a felfo gásban is van
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bizonyos igazság és nagyon ér tékes gondolat. A templomot n em úgy építjük, mint az ár úhá za t, mozit, mulat óhelyet , és más vil ági célr a szol gál6
köz épületet. A templomban minden m ű v észetnek , az ép ítőm űv é szett ől
kezdve az áhita tot kell szolg álnia, alá kell ma gát rendelnie egy magasabb
célnak, am int ezt a páp ák sok esetben kifejezésre is juttattá k.
Nagyon hel yesen járt el a z a budapesti belvárosi plébános aki a
templom gótikus részének szárnyasoltárán a k őz éps ő képet, am ely Má ria
menn yb emenetelét ábrázolta, kic seréltette a festő vel . mert a hívek tilta k óztak ellene. Nem szabad m ű vész kisérletezésekkel nyugtalanítani híveinket,
akik az egyh ézm űv észerr ől is kiegyenlítődést, megnyugtatást várn ak,
kikapcsol6dást az élet vásári zajáb61, tapos6malmáb61.
Amikor azonban hangsúlyo zzuk a hívek igényeinek figyel embev étel ét,
nem akarunk a másik végletbe esni és azt állítani, hogy csak a híve k
ízlése az irányad ó, mert az helytelen is lehet. A híveket lehet és kell is
nevelnünk és irányítanunk. D e ehhez az szükséges, hogy először mi papok
magunk legyünk tájékozottak és ami a legfontosabb, kiegyensúlyozottak.
És gyak ran elmélkedjünk a ministrare és ministrari k ülönbs ég én. M i
vagyun k a hí veinkért és nem ők miértűnk. A templomot nem a F őp ásztor
vagy plébános ízlésére építjük, hanem Isten dicsőségére, a hívek lelk i
épül ésére és szükségleteinek kielégítésér e, figyelembevéve az új liturg ikus
szempontokar.
Végül ne feledkezzünk meg soha arr61, hogy a v ilág minden fegyelmezetl ensége és nyugtalansága ellenére is elvárja a papoktól, hog y
fegyelmezettek, kiegyensúlyozottak és nyugodtak legyenek. Kit81 is várják
ezt el, ha nem mit őlűnk? Akármilyen nehezünkre is esik leküzdenünk
magun kban a b els ő feszültséget, a kiv ülről j ö v ő nyugtalanít ó hatásokat,
tőlünk vá rja a világ békétlenségének és nyugtalanságának a megoldását.
Süm egh Lothar OSB

LATOGATÁSOM MINDSZENTY KARDI NÁLISNAL
1956 no v. 3.-án
A szabadság ha rc győzelm ében az or szág leírhatatlan örömben és boldogságban úszott. Ismeretl enek sírv a borulta k egymá s nyakába, mindenki
mosolyg ott, nevetett. Mégis igaz; sza ba dok let tünk újra, mégis meghall gatta
Isten kérésünket? Al ig vá lt örömteli val6sággá fel szabadulásun k, má ris
ujabb öröm és boldogság futott végig az országban: M indszenty Kardiná lis kiszabadult, ujb61 a miénk.
Miután rádi6n keresz tü l értesültünk kiszabadul ásár ól. azonna l utaztarn,
hogy láth assam Ö t, hiszen nemcsak megyéspüspököm volt, han em 3 hónapnál hosszabb ideig fogolytár sam is volt. Utamon lát tam j6ságos, r észtvev ő
arcát, hallottam biztat ás át. vigaszta l6 szavai t, amel yeket annak idején
a veszp rémi börtön óvó helyén in tézett hozzám : Édes fiam, ne aggód j
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szüle idért, a jó Isten majd megsegíti ő k et. M egíg érem, ha k ik erülünk innen,
mindent megteszek értük.
Ezek az emlékek, kedves képek id ézödtek fel lelkemben. Autóbusz,
villamos közlekedés alig volt még, hiszen a házak romokban hevertek,
az utak, utcák eltakarítása még nem történt meg. Szerencsémre egy
motorbiciklis férfi felvett és felvitt a Várba a hercegprímá si palot áig.
Az utca tele volt néppe!. A világ minden r é széből különféle n yel v ű
küldötts égek érkeztek: Amerika, Kanada, Olaszorszá g, N yugatnémeto r szág, Ausztria voltak képviselve.
A prímási palotában g éppisztolyos katonák álltak a kőkerités tetején
és az udvarban is. Néhány hazai és külföldi k üldőttség, valamint a budapesti hittudományi Kar tanári Kara várt a Bíborosra.
Pontosan d élelőtt 11 órakor megjelent Mindszenty Bíboros. Végignézett
bennünket. A meghatottságtól könnyeivel küzdött. Ugy éreztem, hogy
szeme rajtam van. Mindenki ezt érezte. A hangulat, a légkör olyan
feszült volt, hogy minden pillanatban attól kellett tartani : a kemény
férfiak hangos zokogásban törnek ki. Észre sem vettem, hogy folytak
a könnyeim. Mások kezében is zsebkendőt láttam. Osszetörtnek, kimerültnek, lesoványodottnak láttam a Bíborost. Arcvonásain a 8 évi vértanuság
nyomása, az átélt emberfeletti szenvedés nyomai. Felolvasta beszédét.
Néha a hangja ugyanolyan határozottnak és elszántnak látszott mint
8 évvel ezelőtt, Máskor kissé elfáryolosodott:
"Gyülöletet, neheztelést senkivel szemben sem érzek, mindenkinek
szivből megbocsátok." Amikor ezeket a szavakat kimondotta, érezni
lehetett, hogy ujból átélte a S évi vértanuság minden fázisát. Maga előtt
láthatta kínzóit. Ér ezni lehetett, hogy átélte Krisztus imáját: Atyám
bocsáss meg nekik, mert nem tudják rnit cselekedtek. "
A rádiónyilatkozat után felmentünk a primási palota emeleti helyiségébe. A fogadószobában vártunk a kio sztott sorszámok szerint. Magam
a 6-os sorszámot kaptam. A várószobában a szabadságharc egy-egy
hőstettéről és a Bíboros kiszabadulásáról beszélgettünk. Titkára elmondta,
hogy a Bíboros nagyon kimerült állopotár a val6 tek int ettel egy percn él
tovább senki se maradjon nála.
Aligha találnék megfelelő szavakat lelki áll apotom hű leír ására, amikor
beléprem a Bíboros szobájába. H iszen olya n sokszor beszélt em már vele
és órákon át sétáltam vele a soproni zárda ud varáb an, ahol intern álva
voltunk. Beszélgettünk különféle probl émá kr ól, hitbeli kérdésekről , az
Egyház jöv6jér61, ma gya r hazánk helyz et érdl, arról, ho gy van-e remén y
a keresztény egyh áz ak egyesülésére, és ha igen, milyen módon történhetik
az. N éha Veszprémben is kért magáho z. Mil yen legyen a csurg6i plébáni a
megosztása. Véleménye mre volt ki vánc si, hiszen néhány hónapig hittanár
volt am Csurgón. Vaj jon megismer-e, vagy ped ig a 8 évi lelki , szellemi
és fizikai tortúra mindezt elmosta ern lékezet ébő lj
Megálltam előtte. Csod álkozva nézett. Láttam, ho gy keresgél emlékei

86

közö tt. Megsz61al. "H ol is találkoztunk mi egym ással? " Vála szom : a
veszprémi börtönben, a sopronkőhidai fegyh ázban és a soproni apácák
zárdájában, aho l internálva voltunk. Erre meghatottan megölelt és
kimondta nevemet, megszorította kezemet, e szav ak kal : Édes fiam, ülj
csak le. Megkezdtem: At yám, megírtam a börtönéletünket. A kön yvecskét
esztendőkig rej tegette m. Nagyon sok kell emetlenségem volt rniatta, de
sikerült megmente nem. Szeretném kiadatrii. Erre megfogta kezemet, szeme
könnyes lett . Eng edélyt akarok kérni publikál ására és ha At yám kivá nja,
átadom előbb elolv asára . "Édes fiam, nyugodtan adasd ki , amit írtál,
az j61 va n me gírva." "És Édes fiam, a rendszer egész ideje alatt mint pap
mü köd tél?"
Rö viden elmond ta m 9 h ónapi Á vos kezelésemet, milyen m ódszerekkel
igyekeztek tel jesen lehetetlenné tenni és kén yszeríteni, hogy elváll aljam
a felajánlott j61 jövedelmező állást. Eszemben volt , de nem tartotta m
időszerűnek, hog y elmondjam; üldöztetésem amiatt kezdődött, mert az
államvédelm i kiküldött és az egyházügyi megbí zott előtt nem voltam
hajl andó elitélni a Bíborost. Ehelyett nyiltan megmondtam nekik: talán
soha olyan szociális lelkületű püspöke még nem volt Veszprémnek. Ma gam
csak kö szönettel és hálával tartozom neki , majd határozott hangon
kijelentettem: csak nem gondolnak olyan becstelennek, hogy én azt il.
Püspököt elit élern, akihez szívvel-lélekkel ragaszkodom, mert önök ezt
kí vánják tőlem? Azt hiszem, ezt a kérdést befejeztük. Másfélórai vita
után azzal tá voztak, ninc senek megelégedve válaszaimmal, különösen
Mindszentyre vonatkozó állásfoglalásommal.
Elmondtam neki az utóbbi évek nehéz küzdelm ét, Részvétteljesen
hallgatott, majd azt mondta : Édes fiam, hála a jő Istennek, hogy megmaradtál, hogy kibirtad, majd, ezentúl máskép lesz minden.
Sugárzott arcár ól a meleg ség, részvét, atyai agg6dás. Ugy éreztem,
rnint annak idején a veszprémi börtön óvóhelyén. Szivem, lelkem
felmelegedett, kimondhatatlan, szinte leírhatatl an lelki örömem volt.
Belekerültem a Bíboros lelkéből sug árzó kegyelm i ár amkörbe, azt mondhatn ám, ho gy a másvilá gi boldogság sugara érintette lelkemet. Beszélgetésünk legal ább 20 percig ta rtott már. Titkára rámnézett, azonnál
felkelte m, távozásra készen. Szerettem volna mondani, hogy rnilyen végtelen boldogság, hogy Atyánk ujb ól köztünk van, ujb ól a miénk , de
nem jutott sz ó ajkamra, hanem megcs ókolt am a kezét, mire a Bíboros
megölelt a következő szavakkal: " Fiam örülök, hogy eljöttél, örülök,
hogy lárhattalak, vigyázz az egészségedre és remélem, nemso kára újb61
ta lálkozhatunk."
A 8 év előtti Bíboros kemén y, határozott, mind enre elszánt arc von ásait
láttam, ak i soha sem volt hajland ó kompromisszu mr a, ak inek egyén iségéből sugárzo tt az igazság tudata és lángol ó szeretete, aki minden pillanat ban kész vo lt felál dozni életét, a mint nem egyszer ki is jelentette: "Egyháza mért és Édes Magyar H azá mért nem vona kodom feláldozni életemet."
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Szinte keres te a vér ta nuság ot. Tudatában volt , hogy a modern vértanuság
sokszo rosan felülmúl ja az első k eresztények vértan úságát, de azt még
nem tudta, hogy mil yen vá logatott kínzásokkal tö rik meg a gyenge test
ellenáll ását, hogyan tompítják az értelmi kép ességet, ho gyan t ámadják
az egyéni akaratot és hogyan cserélik ki az Ént. Most már átélt mindent,
Nehezebb volt, mint gondolta annak előtte.
Milyen nagy lélekkel tűrte annak idej én a bört ön-élet rengeteg
lemondását, kell emetlenségét. Milyen kínz ó lehetett, hog y agilis egyénisége térlens égre és tehetetlenségre volt kényszerítve. Mi tudjuk, ez csak
l átszólagos tétlenség volt. Minden aktivitást az imaéletbe fektette. Menynyire belemerült szentmise előtti imádságába, mennyire eltünt szeme elől
a földi élet elmélkedési közben. Milyen ma gába roskadt, Istenb e
b eletemetkező volt mindenegyes szentmise ut áni hálaadása. Mil yen
összeszedetten imádkozta a R6zsafűzért, amíg rni beszélgetünk, nevetgéltünk körülötte a sopronkőhidai fegyházban. Sugárzott belőle az erő,
elszántság, vértanúság utáni vág y. Szent meggyőződésem, hogy a
befeléfordulásnak, imaéletnek ennek a korszakában érett igazi Vértanúv á.
Ez az idő képesítette arra, hog y a gyen ge test k ínoztat ása, összetörése
ellenére is megmaradt igazi hősnek, hogy lelkét semmiféle m6dszerrel megv áltoztatni, letörni nem tudták.
Most testileg megtört, idegileg kimerült, vonásain a hihetetlen szenve dés,
az átélt kínzások nyomai sugároztak egyéniségéből. Annak előtte csak
egyszer láttam könnytelt szemét, de most hamar elérzékenyült és könynyez ett. Annak előtte aligha csuklott meg a hangja és most gyak ran
küzködött, hog y hangján ne veg yük észre meghatottságát. Láttam,
észrevettem, ho gy szell emileg kimerült volt . Egész beszél getésünk alatt
az volt a benyomásom, ho gy szellemi meger őlteté st jelentett neki a
tárgykörbe val6 belekapcsol6dás. Az v olt az érz ésem, hogy csak a p illanatnyi beszél get ést ap ercipi álta, de az 5 perccel el őtti beszélgetésre már
nem emlék szik vissza. Igaz, az idő túl rövid volt, hogy kissé kipihenhesse
magát kiszabadul ása ut án .
U gy éreztem, ho gy a 8 éven át hordott súlyos kereszt megértőbbé
tették az emberi gyengeségek , a szenvedés iránt. A zelőtt tal án nem tudta
anny ira , hog y milyen nehéz hűségesnek maradni a kí nzatá sok és válogatott
szenv edések idején. M ostrn ár áté lte az Ol afják H egyén elhangzott krisztu si szav ak at : Atyám , ha lehetséges múl jék el tőlem e po há r . .. de áté l te
már a folytatását is: legyen meg a Te akaratod .. . Az vo lt a érzésem,
mintha a megostorozo tt, töviskor onás K risztussal ral álk oztam vol na.
A z volt a benyomásom , mintha a határozott, kemény k üzdelem szellemét az engesztelő és megértő szer étet váltotta volna fel. - Vele együtt
lenn i 8 évvel ezelőtt is élmény volt, most azo nb an mint ha a mennyország
fényözönében, va la mi csodá la tos természetfeletti világ va l6ságában lettem volna, ahol még a lélegzetv étel is szeretet- fokozást, melegebb érzést,
nagyobb bold ogságot jelentett.
Dr. Ma hig J án os, Montreal, Canada
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HAZAI H I REK

HAZAI HELYZET
Az idei Szent István napjáról az Új Ember első oldalán ezt olvassuk :
"Augusztus 20.-a az idén is egyetemes ünnepe volt az országnak. Az
állami és társada lmi szervek vezetésével az Alkot mány napjá t ünnepelte a
nép, a latin és görög szert ar t ású templomo kban ezenfelül Szent I stv ánr ól,
az országalapít6 szent kir ályról emlékezett a hí v ő társad alom." E sorok
olvasásár a mind en magyar lélekben felsír az ősi ének: "Hol vagy Istv án
király, téged magyar kíván, gyászos öltözetben teelőtted sírvá n." A Bazilikába n Bodnár Béla gör. kat. borsod-zempléni főesperes, aki az ünn epi
beszédet mondotta, han gsúlyozta: "N em véletlen, hogy az ország együtt
ünnepli a két alkotmányt a szentistv ánit és a mait, mert az előbbi kezdete az ut6bbinak. Az új alkotmány kodifikálja az e gyenlős ég et, a n épjólétet és a lelkiismereti szabadságot. Az új élerk éplet et fogalmazza meg,
amelynek lénye ge a szabad nép és mellette a függetlenné vált egyház ."
Rámutatott, mi az egyház helyes magatartása a népi álla mmal szemben':
"imádkozni és dolgozni a nép jólér éért és ann ak velejár6j áért , a békéért
és törekvéseiben istenes eszközö kk el hirdetni, szolgáln i és erősíteni a
lelkiismereti szabadságot. A kettős ünnepen a szeretet aranyláncával
ö ssz ef ű zve kell előr e tekintenünk Szent István időt áll6 Jobb ja m ellől a
szent király optimizmusával. "
Még a templomban is az Alkotmán yt kell ünn epelni és Szent Istv ánr ól
csak meg szab ad emlékezni. Ezek kap csán a Rákosi idők kezdetének az a
jelenete jut az ember eszébe, amikor az egyik állomáson összezsúfol6dtak
a Mindszenty bíboroshoz tart ók és a R ákosi beszédére kir endeltek. Az
öreg régi vasutas csak ad ta az útbaigazítást egyenként , de lát va a tömeget,
kiállt a sínek köz é és kezével rnutat va az irányt, így ad ta ki az útmutatást:
erre a mise, arra a mese. Meg vagy unk győződve , hogy augusztus 20-án
az orszá gnak ma is Szent István miséje kellett. H ol van az alko tmány ban
biztosított lelkiismereti szabadság, mikor a hírek szerint nagy nehezen
útlevélhez jutott oltá rtestvé reket nyomatékosan figyelmeztetik, hogy
Nyugaton csak az Új Ember, Vigilia és a Keresztb en megírt ak keretein
belül sza bad egyházi kérdésekben nyilat kozni, vagy az esetleg feltett
kérdésekre vá laszt adni. N a, meg a rádi6ban hallottak alapján. H a nincs
takargatn i val6, m iér t ez a megkötöttség ? A lelkiismereti szabadság
magában fog laln á még az egyéni egészséges kriti k át is.
De menjünk tovább a törvényességet illetől eg. Az érvényben lévő
honvédelmi törvény szerint (1960, N r. 4. V. fejezet 41) a főiskolások
tan ulmán yaik befejezéséig mentesek a katonai szolgálat al61. Most a
nyáron el őször történt meg, hogy az ország öt szeminá riumá b61 és a buda-
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pesti teol ógiai akad émiár ól egy-e gy hallgat ót behívtak katonai szelg álat ra.
A Königsteiner Rufe 1966 augusztusi számának ezirányú közlése szeri nt
M agyarországon szá molnak azzal, hog y ezen első behí vások ut án a
jövőben n agyobb szá mmal fogják a teol ógusokar katonai szolgálatra
behívni, Az említett lap cikke megje gyzi, hog y más kom munista or szágokban a katonai szelg álatra behí vott t eol ógusokar igy ekezn ek szándékukt ól
eltéríteni és m ás tanulmány végzésére rábírni.
Egyébként a Königsteinban 1966 au gusztus 3-7 között tartott 16-ik
"Kirche in N ot" ko ngresszuson a litván előadó kes erűen p anaszolta fel ,
hog y N yugat a most di vatos koe xisztencia jegyében a vasfü ggön y mögött
vérző egyháza k sebeit nem hog y feltárná, de inkább eltakarg átja.
Hivatkozott egy rigai levélre, amelyben az illető irónikusan ezt írja: úgy
látszik, mintha nálunk na gyobb volna a szabadság és bátorság szid ni a
kommunizmust, mint nálatok Nyugaton, hogy feltárhassatok a va l ó
helyzetet.
A Königstein er Rufe említett száma Minds zenty bíborossal is foglalkozik
és cáfolja azt a jelentést, hogy a biboros el akarná ha gyni az országot.
A párt és kormánykörökből származ6 hírek szerint az USA-nak nag yon
érdekében állana a Magyarországgal val6 viszony javítását illetőleg ha a
bíboros feladná eddigi menedékhelyét, Az említett cikk szerint Mindszenty
bíboros, aki jó egészségnek örvend, csak abban az esetben tá vozna a
követség ről , ha az amerikai érdekek ezt csakugyan megkö vetelnék. és még
ebben az esetben is az or szágban maradna. A budapesti külföldi körök
nem tudnak sem az USA-nak, sem a budapesti amerikai kö vetségnek olyan
természetű érdekeiről, amely a bíboros tá vozását javalná. Jelen körülmények közt a bíborosnak az országb61 val6 esetleges távozása az Egyház
és Allam viszonyában sem hozna lényeges javulást, hisz az 1964.
szeptemberében a Vatikán és a magyar Kormány között megkötött
egyezmény sem hozta meg a remélt javulást, jegyzi meg még cikkében a
Königsteiner Rufe.
A bíboros to vábbra is ragaszkodik teljes rehabilitálásához és igazságtala n
ítélete meg változtat ásához. Amnesztia kérése teh át nem jöhet sz6ba.
Hírek szerint a templomok otthon szépen látogatottak. Vid éki
plébánosok sokszor több rnisét vezetn ek be, hogy így ne tűnjön fel provokál61ag a temp lom teltsége. Ug ya ncsak jobben szeretik, ha a gyer mekek
szüleikkel jönnek és eloszlanak a padokban. Igy ke vésbé tű n ik fe az
ifjúság lelki gondozás a, mintha egy csoportban volná nak a gyermekek .
A rendszer különösen félt ékeny az ifjú ságra.
ERD ÉLY I H ELYZET
Valaki , aki a nyáron meglátogatta Márton Aront, ezt írja r6la :
"Vár akozáson felül élénk és üde ; a kü lső ut án ít élve még sokáig lehet rá
szá míta ni. Június l0-én lejárt az őrizete, de nem ka p ott uta sítást, ho gy
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merre mozog hat . Pár napig au t ó is állt rendelkezésére. Felment Bukare stbe
megbeszélésre, a pátriárkát is meglátogatta. Csak annyit tudni, hogy a
megbeszéléseket még folytatni fogják." A volt pü spöki székhelyeken vannak ordinariusok, akik püspöki ordo nélkül teljes egyházi jurisdikci6val
kormányozzák az egyházmegyegyét. Az állam ezeket hivatalosan nem
ismeri el, de rnegt űri és esperesek (protopop) gyanánt kezel i őket.
Bérmálás csak a székesegyházban szokott lenni, a vidékiek általában nem
bérmál koznak.
Romániában olyan értelemben, mint Magyarországon, nincs békepapság.
Csekély azoknak a száma, akikre ne lehetne építeni. N em egy oltártestvér
öt, nyolc, tÍz évi "nyaralással" dicsekedhet. Ma már majdnem mind enkit
hazaengedtek. A papok hely zete és mű ködési lehetősége különböző . Az
államt61 elismert papok az államt61 kapják a fizetést, ami kb . a tan ít ók ,
tanárok fize tésének felel meg. Valamennyit az egyházközségtől is kaphatnak. Ezek anyagilag nem állnak rosszul, de ki vannak téve a fölöttük
val6 aty ásk od ásnak . Akiket az állam nem ismer el, sorsukra vannak
hagyva. Csak titokban, vagy legjobb esetben privátim miséznek. Vannak
olyanok, akiknek csak misézniök szabad (nyilvánosan is), de más funkci6t
nem végezhetnek. Öket rendszerint egy-egy j6lelkű plébános veszi magához és saját jövedelméből tartja el. Egyébként az a hír járja az erdélyiek
közt, hogy vagy 20 titokban felszentelt görög és r6mai katol. püspök is
él az orszá gban. Teljesen civil életet élnek, csak otthonukban titokban
miséznek. Ez a hír persz e ellen őrizhetetlen.
Az újmiséseknek sokszor egy, vagy másfél évet is kell várniuk. míg
megkapják a működési engedélyt. Csak ezután jöhet a püspöki dispozici6.
A várakozási idő alatt mint ideiglenes kisegítők működhetnek, de nem
kapnak fizetést. Kegyelemkenyéren élnek, de akadnak azért mindig j6
lelkek, aki k segítenek rajtuk. N umerus clausus van nemcsak a teol6gián,
de még a kántoriskolákon is. A hírek szerint a kántoriskolán évente 31,
a teol6gián 21 növendék vehető fel. Ha a 21 teologus közül az évek
folyamán va laki kiesik, helye üresen marad. Igy sohasem fut be 21
újmisés. jelentkez ő egyébként volna .
Sok plébánai épület, külö nösen a vá rosokban, lak6kkal van tele. A jobbik eset, ha van egy-két helyiség, ahol a plébános a kápl ánjá val meghúzódh at. Előfordul , hogy a ká plán a pléb ániát ól két három kilom éterre
lak ik vala mi albérletben a város szélén.
A templomlátogatás kielégitőnek látszik, f8leg a többi vasfüggöny
mögött i országoké hoz viszonyítva. Aránylag elég sok gyermek is van , és
szépen akadnak áldoz6k is. Hittan csak szembaron és vasárn ap lehetséges
a templomban. De soka n énekpr6ba eimén más napokon is megkockázt atják. Sok helyen a ható s ágok is elnéznek és megtűrnek egyet- mást.
Tö rténelemmel, mint tudománn yal magánúton nem szabad foglalk ozni.
H a valakit ilyesmin rajtakapnak. a törvény előtt felel ért e. A teol6gián
a Knöppfer A. féle egyháztö rténelmet is elkobozták vala mi "tévtan"
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mia tt. Most jegyzetekből tanulnak a növendék ek. A H ómann-S zek f ű sem
kívánatos, csak kijelölt részletek t anulm ányozhar ók, tanári felügyelet
alatt.
A liturgikus könyvek hiánya miatt a misében csak a lecke, evangélium
és Miatyánk van a nép nyelvén. Rom án nyelv csak ott has zn álhat ó a
templomban, ahol külön meg van engedve, nehogy az eltörölt görög
katolikusok is odaj árjanak és elmag yarosodjanak a liturgia révén.
A Rómához hűek azért mégis eljárnak a latin-magyar misékre és ott a
szentségekhez is járulnak.
A görögkatolikus templomokat át kellett ad ni az ortodoxoknak. A pap ok
egy része csatlakozott az ortodoxokhoz. Akik hűek maradtak R ómához,
semmi papi funkc i6t sem végezhetnek. A házasságok érvényessége körül
is sok bonyodalom támadt. Nem tesznek különbséget az ortodox és "v olt "
görög katolikus templomban kötött há zasságok között. Az okmányokat
is sokszor tévesen töltik ki a papok és görög katolikus helyett görög
keletit írnak.
Kárpátaljai helyzet

A legreménytelenebb helyzetben ennek a vidéknek elcsatol ás ával
Oroszországba került testvéreink élnek. A magyarok száma kör ülbelül
két százezer. Még 24 papjuk van, de a legfiatalabb is több mint öt ven
éves. Utánpótlásra gondolni sem lehet . A papok valami kevés fizet ést
kapnak. Van, ahol a plébánia épületét elvették, és a pap a falu végen
albérleti szebában húzza meg magát. Legjobb minél kevesebbet írni róluk.
E néhány sort is csak azért írjuk, hogya pap testvérek imáiba ajánljuk
őket. Nagy gond, hogy valami csekély testi-lelki segítség eljuthasson
hozzá juk. ök főleg imát kérnek.
NÉGYSZÁZ É VES AZ ELSÖ MAGYAR PAPNEVELÖI N TÉZET
Jubileumi ünnepségek

A magyar Sion vára, Esztergom, április 23.-án felemelő ün nepségekn ek
volt színhel ye. Szent Adalbert ünn epén nemcsak az eszte rgomi egyházmegye, hane m az egész orszá g ünnepelte első szemináriumának 400 éves
jubileumát .
Reggel 8 órakor volt a tedeum os főpapi mise, amelyet D r. Schwarz
Eggenhofer Artur, az egyházmegye apostoli korm ányz ója, a szeminárium
ká polnájában pontifikált. A szerniná rium tanárai , teol ógusai és az ország
kü lönböző részeiből jelenlevő papság odaadó lélekkel mondott hálát
négy évszázad kegyelmeiért.
A 11 órakor kezdődő ünn epi ak adémiára az ország minden részébő l
érkeztek vendégek. A püspöki kar tag jai közül ott volt Shvoy Lajos
pápai trón áll ó, székesfehérvá ri megyéspüspök, Brezan óczy Pál püspök,
egri apostoli kormányzó , Winkler j ózsef szombathely i és Bánk j ózsef
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győri segédpüspökök, Szab6 Imre püspök, esztergomi általános helynök
és Endrei Mihály püspök, továbbá Legányi Norbert pan nonhalmi főapát.
A Budapesti Hittudományi Akadérniát Félegyházi j ózsef ezidei dékán
képviselte. Jelen voltak még a központi, az egri, győri, szegedi és nyiregyházi pap neveldék rektorai és a bencés, piarista és ferences középiskolák
képviselői .

BartI Lőrinc esztergomi protonotárius-kanonok felolvasta a Szeritatya
szív élyes han gú levelét és közvetÍtette apostoli áldását. Vajda j ózsef
rektor- kanonok ünnepi beszéde után Dékány Vilmos teológiai taná r
felolvasta ta nulmányát "A Trid entinum és az első magyar pap nevel ő intézet" eim én .
A jubileumi pásztorlevél

Dr. Schwar z Eggenhofer Artur apostoli kormányz6 erre az alka lomra
pásztorlevelet intézett az egyházmegye papjaihoz és híveihez, amelynek
történeti részét itt közöljük:
TISZTELEN DÖ TESTVÉREK, KRISZTUSBAN KEDVES HÍVEK !
I, A magya r katolikus egyh áz és kü lön esztergomi főegyházmegyénk
április 23-án nev ezet es esem ény ről emlékezik meg: 400 éve lesz annak ,
hogy Oláh Miklós prím ás (1493 - 1568) az általa összehívott nagyszombati zsinaton bejelentette az első magyar papnevelő intéz et felállítás át .
Mivel a tö rök Eszte rgomot 1543-ban elfo glalta, az érseki széket
ideiglenesen királyi területre, Nagy szombatba kellett áthely ezni. A mai
esztergomi szemin átium őse tehát az a ki csiny, mindössze pár helyiségből
álló épület, amelyet már az alapítást megelőzően a nagyszombati plébánia
telkén , a sz ékesegyház k özvetlen közelében építette k és amely ben 1567
július l -én az első 10 k ispap a jezsuita atyák vezetése alatt megkezdhett e
tanulmányait. Nem mondha tjuk nagyszabásúnak ezt az intézmény t és
nem is lehetett tőle várni a magyar egyh áz súly os állapotának gy ors
megjaví tását . D e ak i csak egy k icsit is ismeri hazánk akkori nehéz
hely zetét, megé rti, mi ért v olt k énytelen Oláh Miklós beérni ezzel a szerény
kis intéz mé nny el. A z alapí tó nem érhette meg m űoe felv irágzását, sőt
rövidesen át menetileg meg is szűnik intéz ete, de ez mi t sem v on le
é rdeméből. O ly asmit alk otott ugyanis, amit a magyar k eresztény ség azelőtt
nem ism ert: Ő indította el a trienti zsina ton (1545-1563) új k eretek be
állított, most már általánosan kötelezővé tett papn ev elést Magyarországon.
Oláh Miklós, ez az európai lá tókörű, humanista műveltségű főpap az elsők
k özött vo lt , aki megértette a trienti zsinat 1563. július 15-én a szemi náriumok felállí tásáról hoz ott dek rétumának nagy horderejét. T udta, hogy
a magy ar egy házat is év tize dek óta sorvasz tó paphiány on csak úgy
segíthet, ha a zsinat határozatának engedelmeskedik és min él előbb
intézetet . állít a papképz ésre.
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Ugyanez volt a sztuugye Oláh nagynevű ut6dainak is. Elég csak a
halhatatlan emlék{; Pázmány Péter bíborosra, L6sy Imre, Lippay György ,
Sz elepcsényi György, Széchenyi György prim ásokra, a múlt századb 6l pedig
Sz citov szky János bíborosérsekre hivatkoznunk. Nemcsak az ősi szeminárium fenntartásár6l gondoskodtak nagylelkűen, hanem új int ézm ényekszemináriumok , ko llégiumok és egyetemek felállításával kimagasl6
érdemek et szereztek a papnevelés fejlesztésében és az általános műveltség
terjesztésében egyaránt .
1820 jelentős fordul atot hoz az egyhá zmegye történetében: a prímás
és a káptalan visszat ér Esztergomba . N agyarányú építkezések kezdődnek.
1850-ben Nagyszombatb6l Esztergomba helyezik át a szemináriumot és
tizenöt év múlva új épületben folytathatják a k ispapok tanulmányaik at.
1953-ban ismét költözik a szeminárium, ez alkalommal egy bérház egyik
részébe, amelyelöbb az irgalmasnővérek zárdája, régen pedig ferences
k olostor volt.
Ma is itt nevelődnek a II. Vatikani Zsinat irányelveinek megfelelően
a kispapok Egyhá zunk és magyar népünk szolgálat ára.
N em volt szándékom felsorolni a 400 év alatt megtett út va lamennyi
állom ás át. A j6 Istenen kívül nem is tudja senki, mennyi megrázk6dtatás érte eddigi történ ete során ezt az int ézetet. A zt sem tudjuk, csak
sejth etjük, hány derék fiatal ember k észült elő bensőséges ima élettel és
elmély ült tanulással a lelki aratás nagy munkájára, arra a munleára,
amely nek eredményeként ezrek és mill i6k találták meg örök üdv össégük
útját. A mikor mind ezekért április 23-án reggel 8 6rak or a szeminárium
ká polnájában Te Deumot mondok az Úristennek, arra kérlek benneteke t,
Tisztelendő Testvéreim és kedves j6 Hí veim , kap csol6djatok bele ti is a
hálaadásba. Köszönjétek meg velem egy ütt a négy évszázad minden
k egyelmét és vi szontagságát, minden sik erét és kudarcát , az Isten gondviselő szeretetét.
Esztergom, 1966. március h6 30.
Dr. Schwarz-Eggenho fer Ar tur s. k.
apostoli kormányz6
Az Intézet

történetéből

A lapítás. A trient i zsinat 1563 julius l S.-i dekrétumával el ő írja, hogy
az egyházmegyék püspökei a l elk észked ő papság nevelésére szemináriumot
létesítsenek. Ol áh Mikl ós esztergomi érsek kezdetr ő l fogva nag y súlyt
helyezett a p ap k épzésre. A közb ejött akadá lyok késleltették a papnevelő
felá llításá t. D e Róma sürgett e. IV . Pius páp a 1565-ben bécsi nunciusa,
Delfino útján figyelm ezteti az érseket kötelességére, majd V. Pius 1566
február 11.-én kelt brév éjével újból emlékez tet i ig éretére.
A nehézségek főleg a vezetés kérdése körül forogtak. Oláh érsek mindenképen jezsuitá ka t akart a szeminári um élére. A Jézus Társasága
másodis álta lán os rendi gyű lésének egyik határozata alapján csak kivé94

telesen vá llalta az egyházmegyei szemináriumok vezetésé t. Ezt is csak
akkor , ha a szabad kormá nyzás és az an yagi fedezet bizto sírva volt . Az
1566 április 23.- ára összehívott nag yszombati zsinat ezt is rendezte, úgyhogy Lan oy pr ovinciális mostm ár nem térhet ett ki a kérés elől. Atmenetileg 2 pátert engedett át : Mat ejóv J áno s szlovák és Éder Ferenc osztrák rendtagokat. Ez utóbbi j6 sz6nok hírében állt. Vezetésükkel 1567
júli us 1.-én nyi lt meg a szemin árium.
Ez a pap nevelde k ezdetben mindössze 10-12 fiatalember t tudott
felven ni. Tanany aga is elég kezdetleges volt : a latin nyelv és egyh ázi
ének, a szentír ás és egyházatyák magyarázata, a szents égek, nevezetesen
a bűnbán at szentsége kiszolgáltatásának m6dj a, az isten tisztel eti szertartások és az egyházi szónoklattan volt enn ek az indul6 intézetnek
egész studiumprogrammja. A szeminárium belső életéről keveset tudunk.
Csak egy emberöltővel később maradt fenn egy szám ad ási könyv, amel y
az 1598-99. évről néhány konkrét érd ekességet tartalmaz (lásd Pét eri
János: Az első jezsuit ák Magyarországon. R6ma, 1963, 149-150).
A régebben elveszettnek hitt alap ító okmányok nemrégen kerültek elő
a lev éltárból: Ol áh Mikl6 snak 1566 május 19.-én aláírt oklevele,
II. Miksa császárnak az alapítást megerősítő okirata és Pázm án y Péternek az újjászervezé st elrendelő díszes okmán ya.
Az Intézet

továbbfejlődése

Az alap ír ó érsek nem érhette meg mű vén ek Felvir ágzás át. Az Intézet
fenn állásán ak második eszt endej ében a jezsuit ák távozásával árv aságra
jutott. Oláh érsek is meghalt. Ut óda, Verancsics Antal mindjárt kin evez tetése után melegen felk arolta az Intézet ügyét és ki vál6 tanárok
beállításával biztositotta jövőjét. De a tud ós főpap hal álát követő hosszú
széküresedés (1573-96-ig) ezt a fontos intézményt is elsodo rta. Csak
1590-ben kelt ismét életre Chereödy Márk kanonok buzgóság ából. A XVII.
század elején a Bocskay és Bethlen féle felkel és megza varták az Intézet
m űk ödés ér, Csak Pázmány erélyes és nagylelkű intézkedései juttatták
ismét biz tos mederbe. A káptalannal egyetértv e már 1616-ban megnyitotta
a szemináriumot és ismét a jezsuitákra bizta. De csak az 1631- i nemzeti
zsinaton sikerült az Intézet jövőjét véglegesen biztosítani. Egészen új
házat épít tetett (a fundam enti s no vam domum extrux it) és 2000 for int
évi járad ékk al látta el. A szeminá riumot szent István ki r ályr ól nevezte
el és a magyarok Nagyasszonya pártfogása alá helyezte: ad D ei optimi
glori am et honorem ac Catholicae religionis incrernen tum (Epist. Co l. II.
Bp. 1911, 195- 198). Pázm ányn ak a papnevelés szívügye volt . "O ly na gy
a szükség papokban Magyaro rszágon, írja ekkor a királ yna k, hogyha mégegyszer annyi volna is, am ennyi va n, ak kor sem lát szanék
elégnek. Én ugyan mindent megteszek, hogy minél több eket neveljek pap ságra, de a szükség felülmúlja teh etségemet." (U . o.)
Pázmány ut ódai to vá bb vitték az eszmét , főleg Lippay Gy örgy és
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Szelepcs ényi György érsekek. A jezsuita rend feloszlatása után a főegyház
megyei papság vette át az Intézet vezetéser, amely 1850-ben Esztergomba költözött, egy ott máig is fennáll6 apácakolostor épületébe.
"Szcitovszky János bíborosérsek fejedelmi bőkezűségéből nyerte 1865-ben
a bazilika tövében a mai nag yszemináriumi fényes palotát} amely
egészséges fekvésével, derült hangulatú termeivel, szemet-szívet andal ító
kilátásaival az ország összes papneveldéit felülmúlja." (Velics László,
Vázlatok a magyar jezsuiták multjáb61, II, Bp. 1913, 34-35.)
Szcirovszky primas új otthont adott a szemináriumnak. Az otthonnak a szellemét és lelkét Prohászka Ottokár formálta, aki a század végén
20 évig dogmatanára és 15 évig spirituálisa volt.
A szép épületben 90 évig élt az Intézet. A jubileumi ünnepségeket
egy volt ferences kolostorban tartották, ahová 1953-ban költözött.
Az első magyar szeminárium négyszázéves története a Mohács utáni
magyar élet szimboluma. Hányattatásole között vergődik, időnként leletör, de aztán új életre kel és végzi munkáját megújul6 lendülettel.
A magyar Sion ormán ma is él az Oláh-Pázmány-Szcitovszky féle
magyar papnevelő intézet. Oláh érsek vállalkoz6 szelleme, Pázmány bíboros apostoli buzgósága, Prohászka spirituális papi lelkisége töltse el a
mai növendékek lelkét Isten nagyobb dicsőségére és a magyar lelkek
javára! Faxit Deus .
Ő ry Mikl6s SJ

PAPI JUBILEUMOK
Vasmisék

Shvoy Lajos pápai trón áll ó székesfehérvári megyéspüspök július B-án
tizenkét paptestvértől körül véve koncelebráci6s mise keretében ünnepelte
pappá szentelésének 65-ik évfordulóját, Az egyházmegye csaknem minden
papja megjelent. Nagy szer étettel és ragaszkodással vették körül
főpásztorukat és fogadták vasmisés áldását.
Prohászka tanitványáb61 Prohászka utóda lett. A székesfehérvári püspökség lépcsőházában 1927 -ben ez a felírás fogadta: "Semper agitatur
navicula Petri submergeretur nunquarn." A főpá sztor szentbeszéd e
szint e e felíráshoz kapcsol6d6 vallomás : "H ányszor voltam kiskelkű és
szint e megszégyenült a csapások között, - és a kegyelem felemelt. Gyakran súlyos betegségek kínoztak, - de a szenvedések Gazdája végül újra
és újra fölsegített . . . Fiaim - mondja rnély szeretettel papjainak - ti
vagytok az én örömem, büszkeségem és gyönyörűségem, szolgáljátok, mint
öreg f őp ásztorotok, Jézust. Mindent őérte, mindenben Öt - és terjesszétek
imádatát!"
A székesfehérváriak örömmel mondogatj ák: a mi j6 pü spök atyánk
még bírja és ha ma már dere s fejjel is, de ugyanúgy mosolyog, min t mikor
ide jött 39 évvel ez el ő tt,
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Kr usnyi czky Kálmán c. esperes, ny . plébános Bodonyban ünn epelte
hatvanöt éves papi jubileumát. Brezan6czy Pál püspök, egri apostoli
kormányz6 képviseletében Bordás Alfréd prépostkanonok volt kézvezetője.
P. Sz abó L. Brunó ferences atya a Pasaréti-téri Szent Antal templomban júni us 26- án mondotta vasmiséj ér.
Gyémántmisék

Keszler A ntal c. esperes, ny. plébános június 30-á n muta tta be gyém ántmi s éjér a győri székesegyház kegyoltáránál. Bánk jó zsef segédpüspök üd vö zölte a jubilánst.
Móricz Lajos kanonok-plébános Kőszegen mondta gyémántmiséjét, ahol
még aktivan működve a hívek adom ányából a jézus Szíve templomot
hozta teljes egészében rendbe. A gyémántrnisére Kovács Sándor. megyéspü spök és Winkler j ózsef segédpüspök Kőszegre utazott.
Lenarsich Imre nyögéri plébános, tb. esperes betegsége miatt gyém ántmiséje napján nem tudott misézni. Winkler józsef segédpüspök rnisézett és Kovács Sándor megyéspüspök mondotta a szentbeszédet. A hívek
plébánosuk iránti szeretetüket azzal is igyekeztek kifejezni, hogy erre a
napra tették az első szeritáldozásr.
Fehér Lajo s tb. kanonok, pápai kamarás, esperesplébános a kőrősladányi
plébániatemplomban május 24-én mondotta gyémántmiséjét. A kézvezetői
tisztet dr. Ijjas j ózsef püspök, apostoli kormányzó látta el. Ö rnondta
az ünnepi szentbeszédet is.
Deym Béla ny. esperes június 19-én Lovasberényben mutatta be
gyémántmiséjét.
Aranymisék
Tomek Vince piarista generális június 26-án a római S. Pantaleo
templomban Kalazanti Szent j ózsef sírja felett rnutatta be aranymiséjét.
Magyarországot az aranymisén Ijjas j ózsef püspök és Albert István
piarista tartományfőnök képviselték.
To mek Vince 1892-ben született Palocsán, Sáros megyében. Rózsahegyen
érettségizett, azután a budapesti Pázmány péter Tudomán yegyetem en
végezte reol ógiai tanulmányait. Munkája el őször lelki vezetés volt a rend
szemináriumába n. Mikor teológiai tanár lesz, szakmája az egyházjog.
Megbízzák az irgalmas rend vizitá ci6jával, majd részt vesz a piarista rend
új alkotmányának kidolgozásában. 1947-ben a gen erá lis- vá lasz tó káptalan
a piaristák generá lisáv á választja. 1955-ben másodszor is megv álasztj ák.
1961-ben pedig harmadszor.
Anna k a szent élynek falain, ahol a jubiláns mis éj ét mond otta, piros
lobogással ott égnek a piarista rendtartományok örö kmécsesei. Sok mécses
ég, h ódolva a kenyér színe alatt rejtező Úr j ézusnak és az olt árra emelt
renda lap ot6 ereklyéinek. Itt ég a megtépett ma gyar rendtartomány mécsese
is. A vasfüggöny mögött elvesztett 24 rendház fá jd alm as seb a rend tes7
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t én, A magyar generális mégis gyó gy írgatta a rend sebeit. Munkája
nyom án a sanguis martyrum val óban semen christianoru m lett, mert az
utolsó két évtizedben főleg Eur ópán kívül nem kevesebb mint 70 új
alapítás kelet kezett.
A magyar papok , kiknek j6 része piarista diák is volt, e lap hasábjain
keresztül is sok szeretettel köszöntik a generális atyát és mernent óikkal
kisérik tov ábbi áldásos munkáját.

+
Borbás Pál c. prépo st, pápai kam arás, esperesplébános a békéscsababelvárosi templomban, amelyn ek plébánosa, május 8-án mutatta be aranymiséjét. A hívek és a körn yék katolikusai zsúfolásig megtöltötték a nagy
templomot. Fetzer józsef c. apát, ny. esperesplébános vezetése mellett nagy
papi segédlettel mondotta el a jubiláns aranymiséjét.
Steib János pápai kamarás, dobozi plébáno s június 19-én mutatta be
ara nymiséjét a gy öny ör ű románstílban épült dobozi templomban. Hívei,
kiknek 1927 óta plébánosuk, ragaszkod ó szeretettel vett ék körül lelki
pásztorukat. Jelen volt Merksz Elemér általános helynök is. A manu duktori tisztet Borbás Pál kerületi esperes látta el. Az ünnepi szentbeszédet
Aranyi Imre nagyszénási plébános mondotta.
Jéger József felsőnyárádi plébános május 12-én mondotta aranymiséjét.
Kézvezetője Száva János miskolci apátkanonok, sz ónoka Juh ász j ózsef ny.
esperesplébános volt.
Feldhoffer Jáno s ny. galgam ácsai esperesplébános július 17-én mondotta
aranymiséjét a Budapest IV . megyeri plébániatemplomban. Kézvezető je
Herrhof Mátyás pápai prel átu s, váci kanonok, ünnepi sz6noka pedig
Brunáry Ferenc Budap est kert városi esperesplébáno s volt.
Buczkó József Emil premontrei kanonok, a kassai premontrei fő gim 
názium volt igazgatója, május 22-én mondotta aranymiséjét a jászovári
premontrei prépostság templomában. Sz ónoka Bányai j ózsef ipolygalsai
kanonok-plébános volt .
K alm ár V . Özs éb ny. ferences teol ógiai tan ár június 30-án mutat ta
be aranymiséjét az esztergomi ferences templomban . Kézvezetője Váradi
Béla pro vinciális, szónoka pedig Vándor Gottfrid teo lóg ia i tanár és
magiszter volt.
[eney Ráfael július 2-án mondotta aran ymiséjét a szombathelyi Szent
Márton plébániatemplomban. Kézvezetője Winkler j ózsef püspök volt,
a szeritbeszédet pedig Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök mondotta,
Duchouics I stv án ny. plébános Érd-ó faluban, ahol nyugalombavonulása
előtt működött, mondotta aranymiséjét.
Farka s János, németlövői esperesplébános, július 3-án mutatta be
ara nymiséjét a burgenland i Als óő rön. Erre a szép magyar ünnepségre még
visszatérünk .
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HALOTTAINK

H uszár Gy ula c. esperes a veszprémi egyhá zmegye nesztora, volt gógá nfai
plébáno s (91, 68).
Gvárdián József noszlopi pléb ános janu ár 9-én .
Csikbánfalvi Alfonz l6kuti lelkész a sümegi kórh ázban febr . 9-én, váratlanul elhúnyt.
Rakolczai Gábor dék án kanonok febr . 22-én Egerben (66, 43).
Kiss István püspöki tan ácsos Szeged- ú jpetőfitelepi lelkész febr . 21-én
(74, 51).
Vágó Lajos mesterkanonok febr . 28-án Egerben (86, 63).
Rakolcza i kanonoktársa temetésére indult. Útközben rosszul lett
és meghalt.
Va rga György Aladár febr. 25-én Balassagyarmaton (73, 49).
T andimayer Lipót mozsg6i esperesplébános Budapesten.
Bárczy Géza Val ér pre montrei tan ár március 5-én Pannonhalmán.
Szabó Pál pázmándi pl ébáno s, a vá li espereskerület esperese, április l-én
Budapesten, temetése Zalaegerszegen (56, 32).
Vanyek Béla székesegyházi főesperes, kanonok, április 7-én (73, 51).
Csiszár Géza fő esp eres, m élykút-belt éri plébános (69, 44).
H ümpfner Tibor Antal ciszterci tan ár április 12-én Felsőérs ön (82, 58).
Pethő Nándor esperes, volt b ői plébános április 27-én Gy<>rött (75, 51).
V erney Kornél rákosszentmihályi esperesplébános (55, 32).
Bárány Dezső ny. esperespléb ános április 24-én Szolnokon.
Noe j ános ny. bögöti plébános március 12-én Budapesten, temetése Szornbathelyen volt.
Lantos István tb. kanonok, április 2-án Szombathelyen.
Tóth A ntal áldoz6p ap, kiskunlacház i kántor Győrött áp rilis l O-én,
temetése Fert ő sz éplakon volt (37).
Rozmann józsef c. esperes hegyfalusi plébános (82).
Cservenka Béla roz sny6i kanonok Rozsnyén (76).
Kiszeli Gyula esperes, pécsváradi plébános május l O- én (52, 27).
Gyóni József ala ttyáni esperesplébános (74, 50).
Kovács józsef püspöki tanácsos, sziksz6i pléb ános május l 8-án (53).
Hava si Luciusz ny. bencés tanár május 23-án (65, 42).
Kemény Gusztáv ny. gör. kat. esperes Bud apesten (76).
Krajnik György Sj jún ius 4-én Pannonhalmán (83, 59, 42).
Tóth Károl y tb . esperes Győrött (82, 57).
Koronc zy Teofil Emil ny. ciszterci tanár Pannonhalmán (72, 48).
Kőházi V ince győregyházmegyei áldoz6pap Sopronban (53, 30).
Marton Marcell Boldizsá r a Kármelhegyi Boldogasszonyr ól elnevezett Huba
utcai templom gyónta tója, főpapok, papok lelkiat yja (79, 36).
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Vezér Gyula érseki tanácsos június 19-én (76, 52).
Pintér László hittanár Szombathelyen (55, 31).
Papp Kálmán gy6ri püspök (80, 58, 20).
Horváth Károly tb. kanonok, ny. géderlaki plébános július 5-én Kalocs án,
Vorák Lajos érseki tanácsos, ny. soltszentimrei plébános júliu s 12-én
a budapesti széherúti kórh ázban.
Upponyi józsef pápai kamarás, ny. plébános a székesfehérv ári papi otthonban július 30-án (83).
Divényi Rudolf ny. esztergomi főegyházmegyei lelkész Székesfehérvárott
(81).
Magdics Imre, Baross Gábor telep i plébános (56, 31).
P. Balás Benjamin kármelita atya, 1965 okt. lD-én Somborban.
Lényi Vince, Woodbrige, USA (66, 43).
Dr. Németh Kálmán, Brownsville, USA (69, 47).
Megyer józse! Sj, Leg ária. Mexik6 (44, 21, 11).
Varga Ferenc püspöki tanácsos, ny. dombegyházi plébános, jászals6szentgyörgyön (78, 54).
Király Kálmán c. esperes, kácsi plébános, a Széher úti k órházban (69, 54).
Pulai István ny. lelkész, aug. ls-én (72, 48). Perkátán temett ék.
Kallós jános c. kanonok, ny. esperes. Szentbeszéd közben agyvérzése
kapott. Másnap halt meg. 28 évig működött Monokon, Temetésén
80 pap vett részt (80).
Erdélyi János Irén premontrei ny . tanár, Kisbéren, július 30-án (83).
Huska Bertrand OP, július 19-én, Kassári (69).
Szamosvölgyi Imre, Csanád-egyházmegyés pap, augusztus 18-án (46, 23).
Galina Ernő Béla Sj betegápoló, Győrött augusztus 29-én. Pannonhalmán
temették (68, 47).

+

Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk nement6inkba!

SZENTKIRALYI MARTON BÉLA OSB
(1891- 1965)

Már életében egy kivesző tan ártipus utol s ó példán yának tartották Marci bácsit.
Sok volt tanítványa, jóbarátja és rendt ársa fogadta szomor ú sz ívvel 75 éves korában bekövetkezett halálát.
Változatos pályafutása alatt több rendházban fordult meg Felsz en telésé rő l,
1916-t61, haláláig . Kős zeg , Esztergom, Sopron, Pápa és Komárom voltak tanári
m űkődésének állomáshelyei. Pannonhalmán és Zalavárott gazdasági beosztásban
dolgozott. Tanári munkája mellett Eszter gomban is és Kős z e gen is gazdálkodott
a rend sz811őjében és kert észer ében. S zül őföldj ér ől hozta magával Zal ából, a
Kerka völgyébél a gazdálkodás iránti érzékét.
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Eredeti egyénisége tanári munkájában is megnyilvánult. Történelem-latin szakos
tanár volt. Tan ítványai érdeklődéssel hallgatták különösen egyéni történelm i
magyarázatait. Kiváló humorérzéke száműzte ő r á ir ő l az unalmat. De nemcsak
tanítványai ragaszkodtak hozzá, hanem mindenki, akivel csak társadalmi érintkezései kapcsán összeköttetésbe került. Bárhova került, a legrövidebb idő alatt
megtalálta barátait, akik sokszor meghatóan ragaszkodtak személyéhez. Szellemessége, kedélyessége mindenütt a társaság középpontjává tette, ahol csak megjelent, és abban a rendházban, ahol ő élt, ismeretlen volt a kedélytelensé g.
hangulattalanság és unalom a felüdülés idejében. A komáromi Kat. Körben-mint
mondr ák-sohasem volt olyan eleven élet, mint a mikor ő is a tagok sorában
szerepelt.
Zalából hozta magával zamatos, jMzü elbeszélő modorát is. Kiapadhatatlan
mesemondó volt. Mivel tudatában volt nagyszerü előadói képességének, élt is
vele b őségesen, Történetei egyre bőv ültek, egyre szinesebbek lettek. Annyira
beleélte magát ebbe a szerepébe, hogya hatás kedvéért sokszor tudatosan is
rögtönzött. Nem egyszer már maga is elfelejtette a valóság határait és képzelet
világába kalandozott. Nem volt az a száraz pedagógus, f6igazgató, hivatalos
látogató, aki az ő társaságában fel nem oldódott és jó kedvre nem derült.
Munkáját lelkiismeretesen, helyes tanári és gazdasági érzékkel végezte.
Nyugalmi éveit a Rend részleges feloszlatása után a pannonhalmi Szociális
Otthonban töltötte elég váratlanul és gyorsan bekövetkezett haláláig. Rend-'
társai, tanitványai és barátai sokáig fogják őrizni szellemes mondásait és emlegetni
szeretetrem éltó, kedves egyéni ségét.
Sümegh Lothar OSB

GYENIS ANDRÁS SJ
(1901-1965)
1965 nyárutóján P. Gyenist beszállították a Budapest, II. kerületi Feren ckórházba. Orvosai, ápolói mind tudták, hogy menthetetlen. Csak ő nem akarta
elhinni, hogy napjai meg vannak számlálva. A betegek szentségeivel csak
október l.-én, élete utolsó félórájában láttatta el magát. Szeretett volna még
élni és dolgo zni.
Férfikora teljében emberfeletti munkár végzett. Rendtörténeti és aszketikus
irá sai mellett sokat apo stolkodott. A szerzetesrendek sz étszóratása után fordítássai és lelkipásztori kiseg ít ésse] tartotta fenn magát, míg évek óta erősbödő szf vbaja
1963 ő szé n be nem kén yszerítette a pannonhalmi Papi Otthonba.
P. Gyenis 1901 nov. 26.-án a tolnamegyei Tamásiban szűletett, jómódú gazdálkodó család ból. Szülei 1912 ő s z é ri beíratták az akk or alapított pécsi jezsuit a
Pius-G imnáziumba. A VI. osztály elvégzése ut án felvételét kérte a Jé zus
Társaságába és 1918 június 30.-án bevonult a na gyszomb ati újoncházba . Mintanovicius volt. Ezért elöljárói Napholcz Pállal együtt másodéves novicius korában
elküldték a rnorvaorsz ági Velehrádba, hogy a gaz dag hagyományokkal rendelkez ő
nagyszomba ti újoncház szellemét az akkortájt létesült cseh viceprovincia
noviciátu sába át ült essék .
Gimn áziumi tanulmányait Kalocsán fejezte be, bölcseleti tanulm án yai t a
szegedi Rend i Fő iskol án végezte, majd rövid pécsi tanárkodás után a teoló giát
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1928-32 közti években az innsb ru cki egyet emen hall gat ta. O tt szentelr ék
pappá 1931 nyarán.
A tanulmányok ut án egy évig a szegedi egyh ázmegyeközi szemináriumban
pr efektus és egybe n tan ítja az egyh áztörténel met a patrol ógiával és kereszt ény
régiségtannal, a keleti teoló giát , a lat in és gör ög ny elvet és bevezet ést a t udo mányos munkába. A Rendben előírt 3. p róbaévet 1933-34-ben Tron chienne-ben
végzi. Szabadidejében Bru xellesben tanulmányo zza a Boll and isra-T ört énetir óTársaság munkamódszerét .
A tanulást tudományos és lelkipásztori munkája közben sem h agyja el. A
második vilá gháború kellős k özép én a szegedi Egyetemen megszer zi a történelemt udomány i doktorátust. Szerkeszt ő i és ir ói érdemei elismeréséül a buda pesti Pázmány Péter Tudományegyetem H ittudomán yi Kara 1943-ba n bekebelezett dok to rai közé vál asztja, a Szt, István Akadémia pedig 1944 februárj ában felveszi
tagjai kö zé. Ezek a megtis ztelő meghí vások már egy évtizedes ír ói mun kásságot
koronáznak meg.
P. Bir6 Ferenc provinciális 1934-ben bízza meg a ma gyar re ndtarto mány
levéltárának vezeté sével és a jezsuit ák magyarországi történetének megírásával.
Csak rö vid 12 év áll re ndelkezésére, hiszen az ország megszáll ásával ez a munkássága félbeszakadt. Ezalatt az idő alatt rengeteget gyűj tö tt és ar ányla g sokat
publikált. Bámul atos em lékezőtehetsége, hangyaszor galm a és elnyűhetetlennek vé lt
munkabírása vol t az alap a provinciálisi megbízatás teljesítésére. A pá ter nem is
k ímélt sem erőt, sem fáradságot. A koradélutáni órákban is íróasztalánál talált ák.
Túlságosan széles skálájú feladattal akart megbir kózn i. H árm as munkakörben
dol gozott. Mindenekelőrt a szentignáci lelk iséget igyeke zett a ma gyar k özönséggel megismertetni. Ennek jegyében állnak szeritignáci tanulmányai és a
jezsuita szentek életrajz ai :
Loyolai Szent Ign ác visszaemléke zései. Bp 1934, 84 l.
Loyolai Szent Ignác és műve. Bp 1936.
P . Roo than J ános Fülöp élete. Bp 1936.
A hítvédők fejedelme. Bellarmino sz. Róbert bíboros élete. Bp 1941, 307 l.
Brit o szerit J án os élete . Bp 1947, 146 l.
Másik c élkit ű zése volt a Társaság általános történetének a vázolása. Erre a
célra írta a kö vetkező kis munkákat: A jezsuita rend generálisai. Bp 1935,
96 l. - J ézus seregében. M i a jezsuita rend? Bp 1941, 48 l. - Je zsuita ün nepek.
Bp 1941, 57 l. Apo stoli távlatok, Bp 1942 (Meghirdette, nem tudom
megjelent-e).
Harmadik mu nkaköre vo lt t ula jdo nké ppeni megbízatása : a magyar rendtartomány története. "Házak és tájak , munk ák és munká sok" jelszó alatt lehetne
ebbeli mun kásságá t összefoglaln i. A régi Társaságból N agyszomb at és Erdély ,
a vissza állí tott Tár saságból P écs, Kalocsa, Ka pornak ren dházai érdekelt ék.
Szintézi sre nem kerülhetet t má r sor. Ebben csak vá zlatokat nyú jtott:
A jezsuita rend hazánkban. Bp 1941, 64 l.
Régi magya r jezsuita rendháza k. Bp 1941, 92 l.
Magyarok a Zam bézi ős erd e ib en. Bp 1930.
A nagyszombati egyetem és nyomdája az unió szolg álar ában. Bp.
Amit maga nem tudott megírni,
kiadványsoro zatára szervezett ilyen
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azt munkak öz össégek re bí zta . H árom
team-munk ár: A Je zsuita Történet i

É vkönyv három évfolyamának (1940-41-42), a Szá z Je zsuita Arcé l három
kötetének (Bp 1941), meg a Hittel és rud ással , jeles jezsuiták é l et műve (Bp 1942)
c. kötetnek összeállítására. Az Arcélekhez 34 munkat ársat tob or zott. A
rend társakon kí vül több világi p apot, ső t 6 vil ági történészt is megnyert vá llalko zásána k. Ez a munkam ódszer fel elt meg leginkább céljainak és a munkak ö zős
s égek tervezésében mesternek bizonyult. Igy szint e programmszerű első munkája :
a Boll an disták T ársa sága c. műve (Bp 1935, 32 l.). Bár ismerte az ilyen
csoport munka nehé zségeit és keres ztjeit is. A Száz Je zsuita Arcél befeje ző kötetéb en írj a (II I. 412): »Aki gyűjteménye s mu nkán dol gozott, va gy különösen ilyet
szerkeszte ni alka lma volt, az jól tudja, menn yi gondot, Fáradozá st, utánjárást
és tü relm et köv etel az ilyen természetű vá lla lkozás . A munkat ársak megnyerése,
igért kö z remű ködé sü k és dol gozatuk behajtá sa, átnézése és egyezt etése nem
könny ű felada t."
A szor osan vett rendtörténet megírás ára megszervezte a Pray Rendtört énet ír ó
Munkakö zösséget, amely rövid működé se alatt 6 kötet forrásanyagot és
32 ta nu lm án y fű zetet tett kö zzé a "K iadványok Jé zus Társasága magyarországi
t örr énet éhez" c. vá llal k oz ás ában .
Az áll andó an mo zgékon y és apostoli lelkű P. Gyeni s ezzel sem elégedett meg.
Sok beszéde és p rédikációja mellett aszketik us irodalommal is igyekezett a
lelkeken segít eni. A Mester nyom ában c. könyvével (Rákospalaro 1941, 62l.) papi
hi va tá sokat tobor zott , Egysz erűség ösvén ye (K is szent Teréz életútja, Bp 1941,
175 l.) c. rnű ve a tökélet ességre törekvő lelkek szol gálatában állt, Krisztus rnunká sa c. imakönyve (Bp 1938, 450 l.) a nagy tömegeknek, főle g a munkásoknak
nyújtott lelk i eligazí tást.
P. Gyenis érdekesen. néha szinte lebilincselően tudott írni. Képei ugyan kicsi t
keresettek volt ak, cenzorai belőlük sokat ki is húztak, de ő szinte makacs has zná latu kkal mégis megör ökített néhán yat. Nagy olvasottsága foly tan széles történelmi keretet adott írásainak. De munkájában v alahogy hiányzott az arányérzék. Az
"Isten na gyobb dicsőségére" c. sor ozatban kis, népszerű vázlatok mellett találunk
egészen értékes fü zetet is (pl. A ma gyar jezsuita rendházak) . H asonlóképpen
járt el a Pray Munkaközösség kiadványaiban. E zek tu dományos értéke
is eléggé v egyes. A legértékesebb forrástár kétségtelenül "A t renc séni jezsui ta
nov iciá tu s an yakö nyv e" Petruch Antal kiadásában (Bp. 1942, 216 l.) Oriási
kult úrtőrt é n eti jel e ntősé ge van ennek a kiadványnak, de a háború miatt
kiak názatlan maradt. Forrá skutat ásai is különb ö ző értékskálájuak voltak.
Rendtörténetet aka rt írni, a bécsi levéltá ra k an yagát szo rg almasan fényképe ztette
is, de a J ézus Társaság valkenburgi, illetőleg római kö zponti levéltáráról egészen
megfeledkezett.
Mindezt a munkát 1946-i g a pesti Mária utc ai rendházban végezte . 1946-50
májusáig, a lel ki gyakorlatos ház lefoglal ásáig, a Ma nréz a lakója. 1951-52-ben
segédmu nkás a csepel i R ákos i Művekben. 1952-62-ig Budakeszi n hú zza meg
magát , egy mo s ókon yhában, igen mostoha kö rülmények kö zött. 1962-63-ban a
bud aújlaki egyházkö zség szolgá latá ban a Mar git- szigeti kápolna lel készi teendő i t
lát ja el. 1963 november 21.- én már hal álos betegen bevonul a pann onh almi Pap i
Otthonba. Mindink ább fok ozódó sz ívbaj ára hiába ker esett gyógy ulást, 1965
nyarán besz áll írot r ák a kórházba és októbe r 1.-én sz ívgy ön ges égbcn megha lt.
Gyenis András a ta r to má ny főnökétó l kap ott megbízatást tehet ségének és a
kö rülm ényeknek m egfelelőe n híven teljesített e. T eljesít ményével azo nban nem
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vo lt megelégedve. Valamiféle kisebbségi érzés feküdt egy énis ég én, ezért z árk ózott á
vált és - amint egyik rendtársa megjegyzi, - csak a segítőtestvérek társaságában nyilt meg és old6dott fel igazán egyébként derűs lelke. A Jézus Társaságát
na gyon szerette, sorsát szí v én v iselt e. A lelkek üdvéért őszintén agg ódott, ezért
ír6i m űk ődése mellett sz ívesen vállalkozott alkalmi prédikáci6kra, el őad ásokra .
Mária kongregáci6t is vezetet t. Imakönyvét az Iparosmesterek Kongregáci6ja
adta ki. Lelkis égéc meleg Jézus Szíve- és Mária-tisztelet jellemezt e. E két legszentebb Szív jutalmazza meg hű sé ges fáradozását!
Öry Mikl ós SJ

MAROS CIRJÉK OSB

(1896-1965)
Egy szenvedésekkel gazdag élet zárult le a phalmi papi otthonban az elmult
évben. Aki élvezt e szellemességét és kissé kesernyés hum orát, nem is sejtette,
hogy ez mit takart, és mennyi önfegyelmezéssel jutott el od áig, hogy szenvedé seit
a z idegenek észre sem vették, sokszor még a rendtársai sem.
Pápáról került a Szentbenedek Rendbe, amelynek rendi fői sk ol áján végezte
hittudományi és tanárképző tanulmányait. Természetrajz és földrajzból szerz ett
tanári oklevelet. Felszentelése után hat évig Sopronban, egy évig Pápán m ű k öd ötr,
úgyszólván egész életét Gyl5rött és Pannonhalmán töltötte. M űkődése hárma s
irányú volt: tanári, társadalmi és gazdasági.
Tanári m űkődés ét nemc sak a rend gimnáziumaiban fejtette ki , hanem a
tankerület kö zépiskoláiban is tanulmányi felügyelője volt a földra jznak, és
tanitott a második háboru után a gyc'Sri gépipa ri kö zép iskolában is. Szar ka zmus ra
hajló egyénisége az oktatásban is megn yil vánult, párosulva n a gys zer ű el őa dó és
fegyelmező képességével.
Társadalmi rnunkára Győrött mindig sok Iehet ősé gük volt a be ncésekn ek.
Egész természetes, ho gy Maros Cirj ék élénken ré szt vett az Emericán a munkájában, a Corporario Jaurinensis subpri orja volt, a "Mosz" győ ri körzeté nek elnök e,
a Szabadegyetem főtitkára, a Bencés D iákok Egye sülete győri osztá lyának
pénzrárosa, a háboru alatt pedi g mint ház gondnok, nemcsak a gimná zium,
templom és rendház, de a város Légvédelmi Bizottságának is tagja volt .
Közvetlen modor ának és ennek kö vetkeztében nagy összeköttetéseinek na gy
ha sznát vette győ ri , majd ph alm i házgondnek i mu nkáj ában , amel yet nem mindennapi gaz daság i érzé kke l, körültekintéssel és ho zzáérté ssel végzett. Hosszú
id őn keresztül töltötte be ezt a fontos me gb ízat ást, a legnehezebb id ők b en . Sok
nehézséget tudott áthidaini sz ere te t rem é lt ő egyéniségével és kimerí thetetlen
humor ával.
Azonban má r győ ri tan ári éveiben sulyos szenvedések tették pr óbára életked vét
és ere jét . A láb án veszedelmes dagan at , sza rkó ma kép z ő d örr, amel y r engeteg
szenv ed ésr ok ozott neki. Bár sikeres ope r áci én esett át , kén yt elen volt élete
végé ig bottal járni. H a valaha , ak ko r ezekben a szenvedésekkel tel i évekb en
mer irett kifogyh at atl an , soksz or még önmagával is é lce l ő d ő hu moráb ól és der űs
v i lá gn é zet é b ő l .

Az iga zi megprób ált at ások azonba n P annonh al mán érték és tö rt ék deré kba
egészs ég ér, Mint házgondnokot egyszer felkere ste egy kül földrő l ha za sz ő k ő t r
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fiatalember, aki papnövendékeket akart toborozni. Annak ellenére, hogy ajánlat át
mindenütt visszautasitották , a visszaszökés közben elfogott fiatalember vallomása
alapján három pap jutott börtönbe, köztük Maros Cirjék is, mert nem jelentette
és olyan bányában dolgoztatták, ahol állandó viz betörések volt ak. Bele is
fulladt. Marost és a harmadik papot is börtönbüntetésre it élték, Gyenge egészs égér
a meghurcol ások és börtön teljesen alá is akn ázták , agyvérzést kapott. Társa i,
azonnal a rendőrsé gen az esetet. Amosoni plebánost kényszermunk ára ítélt ék,
köztük Esterházi herceg, szeretetremélr ó és önfeláldo zó ápolása, családtagjainak
és sirighíí barátain ak gondoskodása tudta csak átmenteni ezen a nagy lelki és
testi megp r óbá lt a t ásen és kiszabaditani börtönéből. Ami utána következett, az
már csak szomor u epilógusa volt egy szenvedésekkel és munkával teli életnek.
A szenvedések keserű poharát ki kellett ürítenie az utol só cseppig. Sok-sok
hálá s tanítv ánya , hűséges jóbarátja, s zeret ő rendt ársa vette szomoru an tudomásul halálhirét, és imádkozik, hogy sok szenvedése és megpróbáltatása után
adjo n a Mindenhat ó neki örök nyugodalmat és békességet.
Sümegh

MARTON MARCELL KARMELITA ATYA
- A követke ző megemlékezést az Új Ember 1966. július 10-i számából
idézzük Gazda g, na gyvonalú egyéniséggel, nagy lélekkel lett szegényebb Budapest
pap sága. Életének 79-ik, áldozópapságának 36-ik évében elh űnyt Marton Marcell
Boldizsár aty a, a Karmelhegyi Boldogasszonyról elnevezett Huba utcai templom
gyóntatója, főp apok, papok lelkiatyja.
Kiskomáromban született, középiskoláit a nagyszombati érseki főgimnázium
ban fejezte be. Késői hivatás volt . Először tan ári oklevelet szerzett a budapesti
Tudományegyetemen. Tan ári pályáját, amelyet Petrozsényben kezdett, félbeszakította az el ső világháború. Zalaegerszegről került az albániai frontra. A
háborús éveket sebesülés nélkül harcolta végig. A hajó azonban, amivel hazaindult, a nyilt tengeren lángralobbant és csak a Gondvi selés kegyelméből kerülte
el a halált.
A mélyebb lelk i élet felé már korá bban vonz ódott. A háború után
megismerked ett N agy Szent Terézia és Keresztes Szent János irásaiva l és
ford itójukkal, Szeghy Ern ő atyával. Fölöltötte ruhájukat és szellemiségük
követőjévé, csendesen, de széles körben sugárzó ké pvis előjévé lett. Szent beszédeivel, ir ásai v al. a gyónt atószékben adott vigasztal ásaival és bizt at ásaival
sok léleknek vo lt útmutató világossága.
Mély lelkisége halálában is megnyilatkozott. Uto lsó óráiban rn ély álomba
merült. P aptest v ére. aki az Út ravalót hozt a neki, kímé le t b ő l nem ébresztett e
fel, türelmesen me gvárta . míg magától felébred.
Boldog felébredés sóhajtott a haldokló, mikor megpillantotta a
Szerit osty át. - Jézus várt rám. - Ezek voltak utolsó szavai.
Beszentelésén a Farkasré ti temetőben ti s ztelő in ek nagy sokasága szorongott
koporsója kör ül. Földi maradványait a Ka rmelhegyi Boldogasszony győ ri
templomának kr iptájában helyezték nyuga lomra.
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SZABO BRUNO O FM
A Rendtartomány legi dősebb tagja volt. 89 éves. J únius 26-án a pasaréti
ferences templomb an rnutatta be papp ászentelése 65. évi jubileumi szentmiséjét.
Régi vágya volt, hogy vasmiséjét még m eg érj e. Az ünnepi ebéd alatt az elhan gzott felköszönt ökre rendkívül szellemesen vá laszolt. A d élutánr is rend tár saival
töltött e. Este 9-k or felment szobája erkélyére, hogy ot t mond ja el még egyszer
csendben köszönetét az Ú r Istennek. A csillagok fényében érte el a csendes halál.
Amikor a székre ült, egyet s óhaj tot t és befejezt e föld i pálya futását. Élete egyik
legszebb ünnepén, ünnepélyes lélekkel, szép pap i halá lla l. Temetése jún 30-án
volt a Farkasréti tem e t őben.
P. Brun6 Magyarországon és a tengeren túl is apostolkodott . 1928-ban kerü lt
Amerik ába és N ew-York 14. utcai ferences templomban műk öd ött. Igen szerett e
a betegeket: a betegek láto gat ásába n keresztülkasul járt a a nagy világvárost.
Mikor P. Lombos Lászl6 O FM Kin ába ment , röv id ideig a brun swicki pléb ánián
lelkip ásztorkodott. O nnan ment vissza az Oh azába , ahol kül ö nbö ző kolostorokban és plébáni ákon tevékenykedett.
P . Brun6 már r ég óta és vasrniséje nap ján is három kegyelemért imádko zott:
halál a napj án is misézhessen, ért elmi világossága mindvégig megmaradjon és ne
legyen senkin ek terhére. A j ó Isten mindh árom kérését teljesitett e.
Az örök világosság fényeskedjék neki!

Sr. Bernadette Horváth OSU, Lyon:
Amikor megkapom az MP E újabb számát , mindig két e r ős érzelem között
ingadozom; az egyik az öröm , hogy megjött a lap, a másik a sajnálat, hogy
nem tudo k cserébe semmit ad ni ezért a nagy jót éte m ényért. Isten áldja meg
a j6 Patert, hogy önzetlen h űs é ggel küld i az MPE-t.
N agyon j61 mondja Dr. Cse rt ő Sándor, hogy a foly óirat öss zekö tő kapocs
a sz érszór ódo tt magyarság között. De még több is: a magyar lelkiség élő vízforrása, amelyh ez oly szivesen leül az ember inni és élvezni és felüdülni, amikor
más lelkiségeknél nem tud egészen felüdüln i.
Ol vasás ut án elküldöm a Foly óirarot a marnei tr appista kolostor ba.
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A FÉNY ÚTJA
1.

New York Öt kerületének központi lüktetése Manhatte n. N em a
szíve, - egy ilyen nemzetközi nagy vásárnak nincsen emberi szíve.
Lüktetése azonban van. A sz éd ít ő üzlet lázas pírja ég fölötte, mikor a
nap ráveti fényét a felgomolygó füstre.
Ut am heteken át Manhatten nyugati oldal án a magasúton vezetett.
Brooklynból a tengerparton halad az autó széles félkörben az alag útig.
A tenger itt nyugodt. Először a teherhajók kik ötője rnellett suhansz
el. Messzebb, a vízen lassan mozg ó hajótestek úsznak a kik öt ők felé.
Egy emelkedésnél szemedbe hull a szürke párába nyú ló Metrop olisz
felh8karcoló pirami saival. Néha olyan ez a kép, mint mikor az ember
a Szuezi csatornától kiránduló autót vesz és eldöcög a piramisokhoz.
De ott áll az id ő . Itt az ép ület-pirarnisok hirte len szökés sel ugrana k
magasba. És nem adnak t ávlater egymásnak: szinte egymás test é b ő ] nőnek
ki. Zsúfoltan élnek, mint az emberek bennük és alattuk.
A Szabadság szobra néha k önnyű szürke öltönyben áll és fákl yáját
belenyújtja a kék égbe. Aztán homályos lesz és mintha a város átható
benzinfüstje lobbanna el kezében.
.
A hosszú és csillogó alagút után újra kapaszkodó következik. Egyszerre
ott mozdul aut ód a belváros és a Hudson folyó kőző tt, A város innen
tompán suhog és pasztelszínű párába takaródzik. Balról csillog a viz
és élete mozgalmas. Már a személyhajok mellett haladsz. Alig pár lépésre
tőled láthatod a világ legnagyobb hajóit. A Q ueen Mary most indul ;
a United States - leggyorsabb hajója a világnak, - mozdulatlanul símul
kik ö t őj é hez.

Messze fönt a N yolcvan as utcák körül széles aut óterr ászok megengedik,
hogy megállj és körülné zz . A magas part alatt mérföldeken át sétány
fut a vízpart mellett.
2.
Itt találkoztam az indussal.
Először csak elsétáltam a padja mellett. Aztán leültem melléje. A
vizet néztem, a hajókat, a túlsó partot. Az indus nem nézett körül. Fejét
kicsit fölemelte és szernét odanyitotta a fénynek.
Nem merte m zavarni . Ind usokat először a Csendes Óceánon láttam,
mikor Európából hazatérőben voltak és hajónk sz ínes nemzet iség ét titokzatos árnyék ba vont ák.
Bombayben is lát tam indusokat és megcsodáltam rn élt ós ágteljes
mozgásukat.
Shanghaiban egész indus kolónia élt. S bennem a vágy megismerni
az indus lelket. Rabiadranath Tagore balat onfüredi emlékfája mellett
már kisdiák koromban m eg állram. A nagy költő könyvei mellett sokat
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ültem. A "Kertész" című kis füzete utitársam volt tíz éven át Kinában .
Külön tanulmányt folytatva igyekeztem behatolni abba a filoz6fi ába és
aszkétikus világba, amely körülveszi őket,

3.
Négy alkalommal sétáltam el az indus padja előtt és mindig ott tal áltam . Leültem, nem zavartam.
ötödször már igen. Hozzáfordulva elmondtam indus élm ényeimet.
Mosolygott és torokhangon angolos kiejtéssel válaszolt.
- Gondoltam, hogy egyszer rnegszólít.
- Csak azt szer étné m tudni - folytattam óvatosan - hogy rn ért néz
álland6an a nap felé. Mi nyugatiak betegesen kiváncsiak vagyunk. Nag y
ajándékot adna, ha felelne kérdésemre.
- A Fény egyszer elindult a Napból - kezdte. A kék égen sétált
és boldog volt ott. Néha leereszkedett a magas hegyek h6lepte csúcsára
is és ott a Fény énekét énekelte. Néha a felhökre lépett és akkor fehér
lett a felhő,
Aztán közelebb merészkedett a Fény. A reggeli harmatot érintette
könnyű lába. Ott táncolt önfeledten és sugár-teste h ódolatot intett a
Napnak.
A harmatot kis levél tartotta. A kis levél mellet éles tüske aludt. A Fény
a tüskébe lépett és piros lett a harmat a Fény vérétől .
A megsebzett Fény nem tudott fölszállni a hegyek és felh5k fölé.
Sebzett lábával az őserdőben bújdokolt. Ott eltakarták előle a Napot
az összeboruló nyirkos ágak. Iszonyattal töltötték el sz ív ét a kígy ók
és vadállatok. Éjszaka nem aludt, nappal kimerülten bolyongott a gyilkos,
mérges, ellenséges vadonban.
Egyszer arra járt egy ember. A Fényre nézett, a Fény az Emberre.
Megsajnálták egymást . A Fény a szomorú ember szemébe lépett és eltűnt
lelkében. Azóta ott él a Fény. Keresi a szabadulást a Vadonb ól az Emberrel együtt, aki ugyanott bolyong.

4.
Az indus most felém fordította olajsárga arcát. Szeme olyan feketén
izzott, mint a ritka-tiszta éjszakában a csillagok.
- Csak ennyi az egész. Ezért néztem a napot, - fejezte be.
Amint fejét újra felemelte, úgy éreztem, hogy megmozdult keze Ujra
visszaesett a teljes cselekvésnélküli nyugalomba. Füle bezárult, a
mögött ünk zúg6 emberépít ette-vadon zúgása el ő l , Ajkai t ősszezá rra ,
minrha semmi értelme nem lenne az emberi beszédnek. Szemei nyitva
maradtak a Napnak. Csak a Napnak, mást nem nézett.
Kijött a Vadon szélére, hogya lelkébe száműzött Fényt megmutassa
a Forrásnak. A kis Fényt a nagy Fénynek.
Cser László S J.
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KÖ NYVEK

Lakos Endre: Útkeresés. (Bécs, 1966,
Gloria Kulturverein, 12 °, 207 1.)
A d m ügyesen van megv álaszt va.
A sze rző lépés ről-lépés re, igazsá gról igaz ságra vezeti az olvasó t a nagy
szint ézis, Isten és K risztus Egy há za
felé . Mert ez a kö nyv igazi célja: a
legéss zerű b b lélektani tények bő l kiinduva
(a boldogság ut áni olthatatlan
vágy s ugyanakkor ezekn ek a vágyaknak kielégíthetetle n vo lt a) bravúros
logikával mutat ja az egyetl en lehetséges utat a vég telen Isten felé.
Ui. egyedül a végtele n Lét, a nem
határolt Lé tező k épes az emberi szív
alapve tő igényeit marad ékt alanul betölteni. A kielé gülés, a megvalósulás
gyakorla ti út ja a va llás. A vallás
pedig Krisztuson és az Egy ház on
kereszt ül lesz gya ko rla ti, törté neti
valóság, az üdvösség szüksé ges felt étel e
és a betel jesed ésnek magát ól I stentől
rendelt zá loga . Mondani sem kell, ho gy
ez a kis kön yvecske a katolikus vallás
modern nyel ven megírt apológiája,
vagy ha tetszik, diadalmas apol ogetikája.
A könyv szerény külseje, kis alak ja,
az igény tele n (de hibátl an) szedés nem
is sejteti, menn y i töp rengés, milyen sok
ta pa szta lat, hány megvívott elmei
összecsap ás, egyszóval: mennyi ki ncs
rejlik a sok apró b etű mögött. Enge m
leginkább a legnehezebb kérd ések , a
bölcseleti és tudomán yos prob lémák
rendkívül könnyed, bizto s taglalása,
éles analízise és a feszélyez etlen, a
helyes
ki fejezést
mindig
eltalál ó
folyékony ny elv lepett meg. Sok
egysz erű,
kö nn yen
ér t hető ,
nem
egyszer meg lepően szellemes hasonlat,
példa teszi a különb en elvont fejte getéseket (az első részben) nemcsak
él vezhető vé,
h anem
k imondottan

érdek feszítőv é .

Az Egyházról szóló
sz. P étert és a vele
ös sze függő
kér déseket tár gyal ó fejezet ek pedig a kifejezés, a bizo nyítás
és m e ggyőz és remeke i. A kö nyv sok
más ilyen tul ajd onságát lehetn e még
kiemeln i. H ogy csak egy-két péld át
emlí tsünk a sze rző m egl epő hason latainak és k ifejez ők épes ségének ábrá zo lására: "K risz tus v élern ényk utatásr
végez az ap ostol ok k ő ző tt." "A z első
pápai gyón ra ró Krisztus, és az el ső
penitenc iázó a pápa" (174 és 117 I).
kü lönösen

a

A könyv szigorú logikája, szinte
könyörte lenül kö vetkezetes gondolatvezetése kellemes egységbe tőrn őríti a
mondanivalót. De éppen ebben rejl ik
a könyv ere je és gyenge sége. A kic sit
magabiztos,
fölényes
érvelés
nem
egyszer elkábítja, zavarja az ős zintén
utat kereső olvas ót. A könyv stílusának
sodró, kényszeríté jelle ge nem egy
helyen túl zott kifejezésekre, kellően
meg nem indokolt álta l ánosft ások ra , az
an ya g rohamos ütemű tárgyal ásár a
ra gadja el a szerzőt. Az arisztoteleszi
logikán és lélekranon épülő érvelés
igen ügyes alkalmazása sokszor kellemesen hat az érde kfesz it ő analizisek folyam án. De kár , ho gy a
kö nyv szinre teljesen kiaknáza tl anul
hagyja a nem arisz totelikus szerzők és
gondoIkozók meglát ásait és a modern
ember szá mára talán könnyebben
é rthető megold ásait. Ugyanígy hián yoltam az egyébk ént nagyon poziti v és
igen érté kes fejtegetésekb en a szentek
és az egyh áz é le tébő l , tapa szta la t á b ő l
mer ít et t érveket, va gy legalább az
érvek színessé tételét. Ez azt hiszem
még élvezetesebbé és ami fontos ab b,
még melegebbé, emberiesebbé tenn é
ezt a kis könyvecskét és kö zelebb
hozná a s z e rző ann yi meggyőződ és sel
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és sze ré tetrel boncolgatott problémáit
nemcsak az olvas6k érrelméhez, hanem
a szívéhez is.
Béky Gellért SJ

Willigis jtiger OSB: Du und die Weltmission, Ein Werkbuch zum Th éma
Weltmission. - Zentrale der PapstÖsterreichs,
lichen
Missionswerke
Wien 1965.
A hitterjesztés feladata ma sürgetőb
ben jelentkezik egész Egyházunkban,
mint az elmult évszázadokban bármikor. Az okok ismeretesek. A vatikáni zsinat külön misszi6s konstituci6ja
és a Szentatyának a legutóbbi missziós
vasárnapra szánt és a "hitterjesztés
müvét" nyomatékkal aj ánl ó szavai a
missziós gondolatot már nem mint a
lelkipásztori ténykedés "jámbor" függvény ét állitják egyháziak és világiak
elé, hanem
mint annak lényeges
velejárój át.
Jól tette az osztrák mi ssziós-központ
munkaközössége, hogy a lelkipásztorok
és ifjúsági vezetők számára - a helyi
adottságok figyelembevételével átdolgozta a németországi P. Jager OSB
ezen könyvét és mint illetmény kötetet
megküldötte pap tagjainak. A könyv
val6jában gazdag anyagtár, s elsősor
ban a katolikus ifjúság misszi ós irányú
nevelésében óhajt segítséget nyujtani.
Pr édikáci6ink és katekéziseink előkészí
tésében, ifjusá gi egyesületi munkánk
során a misszi6s érdeklődés felfokozása
tekintetében a kön yv elsőrangu forrásmunka. De anyagi szempontból is a
legjobb
befektetés. Tapasztalataink
igazolják, hogy nemcsak világi ifjus águnk, hanem a növend ék papság is
kés őbb szinrén lelkes támogat ója lesz
az egyszer helyesen felismert és megkedvelt misszi ós ügynek.
A hitterjes zt ő tevékenys ég jelentő
ségének kidomborítása és annak sokszor véres története, a hit nagynevü
tanúinak impo zán s sora és az egyházivilági misszi6s hivat ás lényegének
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sikerült vázolása ut án a misszi6k
támogatásán ak ha zai IehetlIségei (ima ,
kiáll itá s, missziós - hét , d ia - verírés,
hanglemezek, három királyok ak ciója,
stb.) misszi6s statisztikák, misszi6s
rendek adatai és irodalmi vonat kozások
tö lti k ki a 160 oldalas könyvet.
Cser-Palkovics István SJ

Formózai Magya r ]ezsuiták. Id ős z ak i
tud ósíró misszi6nk barátaina k.
(Megrendelési cím: Catholic Church
Potzu , Chiayi Shien, Taiwan/Formosa Rep. of China.)
Kína földjén mindig bőven ömlött a
mártirok vére, régen éppúgy, mint a
legújabb korban. A kommunizmus
t érhód ít ása a k özépkor derek a óta
szépen fejlődő , de véres eseményekb en
is gazdag keresztén y hittérítés eredménye inek a pusztulását jelentette, bár
a h ithirdet őknek és apácáknak a
Kín ából val6 kiutasítás a megváltást
hozta, miután megtapasztalr ák , milyenek a népbir ósági itéletek, a börtön élet
nyomorúsága
és
a
megfélemlítés
agyafurt móds zerei. Kialakulóban va n
ugyan Kinában egy Róm ától füg getlenített nemzeti egyház, ez azonban
nem képvisel semilyen komo ly tek intélyt.
Az észak-kinai ma gya r jezsuita
misszi ó is a pu sztulás sorsára jutott.
Az aposto li prefektura néhán y papja és
segí tő tes tvé re még ma is a kontinensen él, a legtöbb en azonban a kinai
nemzeti kormány igazgat ása alatt álló
Taiwan / Forrn óza sziget ma gyar miszsziójá ban működnek P. Lischerong
Gásp ár SJ (volt veszprém egyh ázmegyei
pap) apostoli korm án yzó irányítása
mellert.
Mun kájukban
a
magy ar
ala pítású Szatm ári Ir galmas n ő vé re k
vannak segítségükre.
Ez a kis tud ósító a formózai
misszió kis tükr e, amelyet a misszi6k
veze tőség e ad ki és a rend távolkeleti
ta rtományához t artoz ó pát erek szer-

kesztenek. A főp á sz to r se rke ntő írásai
mellett a kínai ünnepek eseményrajzai,
a népszokások folkl orisztiku s különlegességei és a plébániai élet változatos
képei kapn ak helyet a lapokon .
Egyházközségi besz ámol ók, hithirdetői
sikerek
és eredménytelenségek, a
pogányokkal val6 társadalmi érint kezés alkalmai lesznek érdekes cikkek
témáivá. A pot zu-i kerületben 214.000
a lélekszám, köztük csak 2.800 a
keresztény, pedig a katekétákkal és
hitújoncokkal való inten ziv foglalkozás,
keresztény iskolák és óvodák fenntartása és a hat6ságokkal val 6 érintkezés
rengeteg gondot jelentenek .
A szépen fej16dő és egyetlen önálló
magyar missziónk nem nélkülözheti sem
imáinkat, sem támo gatsásunkat és
joggal helyezheti jövője sorsát legalábbis részben a szabad földön élő
magyar katolikusok kezébe. Ezért is
is aj ánlható, hogy a misszi6k bar átai
ezt a lapot megrendeljék .
Cser-Palkovit s Istvá n SJ
"Mig magyar dal csendül fel ajkadon,
szioedben él a nemzet :"
Népünk gyönyoru dalai minden
időben vigaszt nyujtottak a magyar
embernek. Különösen vigasz ez számunkra, kik hazánktől messze elszakadtunk. Sok magyar családnak
gondot okoz külföldön gyermekeit
magyar szóra tanítani, de dalaink
tanul ására
szinte
nem IS nyilik
lehetőség.

Kiss Mihály kezdemén yezésére folyamato san megjelennek kis albumok
"M agyar n ót ák " címmel. A kezdeményezésért mindannyian hálásak
vagyunk. Megjelenik kéthavonként,
évent e 6 füzet. Eddig 3 füzet jelent
meg: 14 hallgat ó, 18 népdal, 16 csárdás; magyar és német szöveggel. Egyes
példány ára 6 Schilling. Megrendelhető :
Kiss Mihály
s zerkeszt ő n é l ,
4034 Linz/Donau 14. Postfach 13
(Austr ia). .

P. Teilhard de Chardin: Benne élünk.
Ford. Rezek Román OSB. Ahogy
lehet kiadá sa Párizs - Bécs, 1965,
164 l.
Teilhardot nem kell bemutatni a PE
olv as óinak. Ma már túl vagyunk azon
a ponton, amikor még egyházi körökben is azon vitatkoztak, hogy anagy
francia jezsuitát vajjon az eretn ekek,
avagy inkább a misztikusok közé
kellene-e besorozni. Teilhard nem volt
eretnek. Csak me gelőzte korát és a
második vatikáni zsinatot. Jelentősége
talá n nem is annyi ra abban keresendő,
amit de facto elért vagy leírt, hanem
inkább abban , amire vállalkozott és a
m6d, ahogy nagy v ízi óit me gpr óbálta
me gvalós ítani. Ó volt korunk legnagyobb, le gő s zint ébb és legjobban
felkészült dialogizál6ja: önma gával, a
vilá ggal, keresztényekkel és nem ke- ,
resztényekkel egyaránt. Nemcsak sz óban és írásban, hanem é letmű v é vel . Alt alánosan han gozt atott tény, hogy
Az isteni Miliő a kulcs Teilhard
többi mű véhez . Ebben az egész Teilhard benne van. De voltak olyanok
is, akik a "Kri sztus követésé" -nek
ellenpólus át vélték benne fölfedezni.
Bár nem val6szinű, hogy Teilhard
éppen a Kempist akarta volna párviadalra kih ívni ezzel a kis könyvecskével. Ó csak követke zetes makacssággal, türelm es logikával mutat rá az
evangélium és f6leg a szentp áli levelek
eddig
kevésbbé kiakn ázott
nagy
igazságaira (pl. az eucharisztia, Krisztus misztikus teste, a plér6ma etc. kozmikus jellegére és következményeire)
De nemcsak rámut at , hanem egy pozitiv, j árható utat tá r föl és ezzel
csakugyan új l eh ető sé gek, szélesebb
pe rsp ekt ív ák elé állítja a keresztény
lelkiséget. - Az Isteni Miliő központjában Krisztus áll "am ictus mundo ",
a világba öltözve. És éppen ezért ,
semmi sem igazán "profán" itt a földön,
hiszen a teremtés és még inkább a
I II

megtestesülés óra egyre árad ránk
egyre növekvő er őségge l az "egyetemes
Gyujt ópont fénye". Olyannyira, hogy
még "arra se mar ad hely számunkra,
hogy valahol, ak ár lelkünk mélyén,
térdreeshessünk ". Ezt észrevenni, ezt
tudatosítani: éppen ez a keresztény
hivatás! Ebben kell gyakorolni magunkat addig, míg meg nem találjuk a
világban rejt5 z5 Istent és halljuk T51e
a Felszabadító igéket: Hoc est corpus
meum! Ilyen értel emben az emberek
között leginkább a keresztény kö tődik
a földhö z, s ugyanakkor a leginkább
el is szakad tőle. Minél inkább
együttműködünk a világban hat ó Istennel "annál inkább tapadunk oda Isten
szívéhez és tevéken ységéhez". Majd a
Rossz, a bűn problémáját tárgyal ja
rendki vül eredeti m6don . Tudja, hogy

ez "elménk és szívünk szamara is
mindvégig a Világegyetem egyik legkín z6bb titka marad ". De amint a
körnek nem lehet két központja. úgy
a világnak se lehet két "csúcsa". A
teljes Krisztus, a plér6ma adja a
végs ő megoldást azoknak, akik már itt
a föld ön po zit íve belekapcsol6dnak az
Isteni M il i őb e. - Teilhard nem könynyű olvasmány. Nyelve hol tömör, hol
költői és mindíg telve tudományos
hasonlattal, kifejezéssel. Minden szava
mögött tapa sztalat, v ívódás, intu íci ó,
meggyőz ődés rejlik. Éppen ezért gratul álni kell a ford ít ónak, hogy olyan
sikeresen, lendületesen, biztos magyarsággal ültette át magyarra a nagy
francia ír6 és tudós gondolkoz6 mindvégig tartalmas mondarait.
Béky Gellért

ot. VASÖINKHOZ
Kedves Olvas6ink szíves elnézését kérjük, hogy ismételten kettős számot
adunk ki. Nem rajtunk múlik. A nyomda nem tud lépést tartani a szerkesztő ség tempójával. A szedők munkáját igen megnehezíti és lassúvá
teszi az, hogy magyarul egyáltalán nem tudnak.
Kérésünk is volna: lapunk fokozottabb anyagi támogatá sa. A kiállítás
mindig többe és többe kerül. Ha olvas6ink nem segítenek, nem tudjuk a
lopot tovább fenntartani. Ezzel kapcsolatban külön köszönetet mondunk
amerikai paptesv éreinknek, akik tavalyi felszólít ásunkra nagylelkűen
segítségünkre siettek. Csak az () támogatásukkal tudtuk áthidaini az akkor
fenn álló anyagi gondjai nkat. Isten áldja meg minden jótevőnket!
Szerkesztőség
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és kiadóhivatal

