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EGYMASSAL -

EGYMASÉRT

EUjz6 számainkban vizsgáltu k az ember és a természetfölötti, majd
az ember és a környező világ k ap csolatát, mostani tanulmányaink
témája az ember és ember kö zti viszony.

Az összetartozás tudata, igénye, felelőssége, nem egyszer kfnja sohasem volt olyan erős az emberekben, az emberiségben, mint éppen
ma . Van-e szava ehhez a vajúdáshoz a kereszténységnek? Nagyon is
sok. Hiszen Krisztus óta tud juk teljes világossággal, hogy valamennyien
egy családhoz tartozunk, test vérek vagyun k, a mennyei Atya gyermekei.
Az Egyház pedig " K r isztusban mintegy szenis éqe, vagyis jele és eszköze
az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének " (Lumen Gentium 1). Lényegében ezzel a hivatással és feladattal foglalkozik mostani számunk.
"Legyenek sokan, hogy eggyé legyenek" : Nemeshegyi Péter bevezető
tanulmánya már címében megüti azt a kettős-akkordot, amely ma olyan
egyforma erővel hangzik fel a kor törekv éseib en: egymás személyiségének , szabadságának, m eggyőződésének tisztelete ( plu ra lizm us)- és
a szeretei, az összefogás, az egység vágya. Amit ő itt teológiailag a
nagy Mintaképből, a Szentháromságból kiindulva alapoz meg , ugyanazt
Tomka Ferenc l élektani és szociológiai oldalról, tehát a szaktudományok
feW l veszi célba. Majd egymásután vonulnak el előttünk azok a kisebbnagyobb lelki közösségek, amelyek ma keserves megrázkódtatásokban
tisztulva-újulva törnek a nagyobb egység felé. Egyházunk: Hans Urs
von Balthasar, korunk egyik " nagy öregje", a müvészi intuicíóval megáldott svájci teológus el énk idézi a .sze nt ek közöss égének " vérkeringés ét, ezt a dús életáramot , amely egyszerre szólít megrendült alázatra
és korlátlan odaadásra. Az egyházi közösségek: az ortodox pátriárka
(Athenagorasz) , az evangélikus lelkész (Vajta Vilmos) és a református
taizéi prior (Roger Schutz) időben egymásmelletti, hangnemben erősen
különböző megnyilatkozásai egy kis fogalmat adhatnak olvasóinknak
az ökumenikus kérdés bonyolultságáról, a neh ézségekröl és reménységekrm az elszakadt testvéreknek a "közös kehely" felé vezetö útján.
A család: Giny Kranenburg Hollandiában él6 magyar családanya, a
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kerü leti egyháztanács tagja az egységnek ezt az alapv e tő sej t j ét veszi
vizsgá lat alá, a szereietre való .kouektí» képtelenség" em beri nyomorúsaoato; a tárt bensőség sugárzó evangéliumi eszményéig. Végül ö ry
Mik lós a Szentirás és a zsinati ok m ányok alapján elénk állít j a a "paptestvért", azt az embert, akinek hivatása a krisztusi szer et et egységébe
vezérelni el a világot, és megmutatja, hogy erre csak úgy képes, ha
szolgálatában, életáldozatában összefonódik szent ségi test vér ei vel . 1'öbbi rovatunkat is átszövi alap témánk, az egyház atyáknak az egységről szóló remekművű elmélkedéseitől (mind az új breviárium kincstárából) a mai belső egyházi problémákig (osztrák püspökkari k ör levé l,
Msgr. Weber irása), a világ ny omorának mellbevágó, segít séget s ü rg e tő
adataitól Porres Szeni Mártonnak, az egyszerű domonkos t estv érnek
kedves alakjáig, aki olyan "mai" érzékkel felelt meg ennek a sürget ésnek . Könyvszemlénkben sem véletlenül kapott helyet néhány ökum en i ku s ill. nemkatolikus kiadvány i sme rtetése. És mi más leve lesládán k,
meg halottaink r ovata, mint a ezentek közösségének helyzetünkre alkalmazott változata, idelent szétszórt és odaát összegyűlt testvéreink
üzenete?
,,Megjelent a mi üdvözítő I st enün k jósága és ember szer etet e Krisztu s Jézusban" - olvassuk a karácsonyi misén (Tit 3,4). E n nek a szeretetnek összeforrasztó szent erejét kell ma a kereszténynek, i nk ább m int
valaha, a sóvá rgó vi lágba árasztania: ez a mi igazi egységszol gálatu nk.
Nehéz misszió, mert akadályai igazában nem kivül, hanem má r belül
kezdődnek. D e a kapott kegyelem kötelez rá . Amint VI . Pál kif eje zt e:
,,Az az óra, amelyet m ost élünk, az egyházban és a világban k étségtelenül nagy, mondhatnánk döntő óra. A kegyelem órája, és nem egykönnyen fog megismétlődni. Elhárithatatlan hívás arra, hogy segítsük
elő a Szentlélek működését, aki a hivők lelkiismereté ben azt a kínzó
vágyat élesztgeti, hogy üdvözítsék a világot és nagylelkűen adják át
magukat evangéliumivá téte l éért" (1972.jún.12).
E karácsonyi szám u nka t - amint lényegében az eddigieket és Isten
segttségével az elkövetkezendőket is - eszköznek és út jelzőnek szán j uk
az egységnek ezen a k risztusi útján. S zeretn én k: megfelel ni annak a
nagy célnak, amelyet nemrég egy református lelkipászt or t estv ér ünk
állított elénk "atyafiságos szer etei t el " irt levelében: l egyen m inden
számunk "egy újabb bizonyság arról a sz e re t e t ről, amely a Krisztusban
minden embert átfog".
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TANULMANYOK

Nemeshegyi Pét er
LEGYENEK SOKAN , HOGY EGGYÉ LEGYENEK

.Multipliccntur. ut sint unum" • •Legyenek sokan. hogy eggyé leqyenek" :
e szavakkal fejezte ki egy régi hittudós a világteremtő lsten szándékát. Mé rhetet lenül gazdag kibontakozás a sokaságba. amely azonban nem marad puszta sokaság, hanem szimfonikus egységbe olvad .
A .sok" és az .egy" - minden idők filozó fusa i ezt a kérdést taglalták.
Kéts égtelen tapaszt alati té ny a sokaság. sokféleség. Nemcs ak az anyagi vil ág
tarka sokfé lesége elbódító. hanem az egy fajhoz tartozó emberek sokasága
is. Miko r néha este a tokiói központi vasútállomáson járok, mindig megüt
annak a végtelen emberfo lyamnak az élménye: mill iószámra sietnek a férf iak.
asszonyok, fiata lok. öregek. anyák gyerekeikke l. utazók csomagjaikkal . f iatalok a párj ukkal, iskolások pajt ásaikkal. fe l és le az állo más hatalmas l épcső in .
Mennyi ember! Es nincs közöttük kettő sem , aki egyforma lenne. Ninc s közöttük egy sem , akinek másval aki telj esen belelátna a szívébe .
Vagyok. mint minde n ember: fenség.
Eszak-fok. titok, idegenség .
Lidérces. messze fény ,
Lidérces. messze fény .
De igaza volt Adynak! Es Igaza volt akkor is. amikor. szinte felsikoltva. hozzátette:
De j aj. nem tud ok így maradni.
Ezért minden: önkín zás. ének:
Szeretném magam megmutatni,
Szeretném, hogyha szeretnének
Hogy látva lássanak,
S lenn ék valak ié.
Hogy látva lássanak.
Lennék valak ié.
Az embernek fáj a merő sokaság, az én-ek elkülönülése. az ebből származó magány. megnemértés, összetűzés. versengés . gyűlölet. Eggyé lenni. úgy
hogy ne hall anánk többé - ahogy Aranyszájú Sz. János mondta - .azt a
hideg sz ót, hogy .eny érn', meg ,tiéd '" ! A nagy ázsiai vall ások: hinduizmus.
buddhizmus, mind ezzel a probl émával küszködnek, erre akarnak megoldást
adni. .Egy a gyökere mindennek" - mondja a buddhista szutra; . Buddha
teste " azonos minde n lénnyel; a sokaság csupán il lúzió: ébredjünk fel
végre álmunkból, amelybe érzékszerve ink, eszünk, vágyaink kergettek. Az
élet és a halál egy és ugyanaz; szakadjunk el m indentő l; adjuk fel teljese n
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énünket; adjuk fel még ezt az önfeladást ls; akkor kialszik majd énünk, mint
a mécses lángja, amelyet már nem táplál a vágyak olaja, és így mélyek leszünk és kifürkészhetetlenek, mint a mindent á tö l e l ő tenger. Eltűn ik az én és
a te, eltünik a levés és a tevés; csend lesz csak és béke .
Mil liók és milliók éltek, küzdöttek, Imádkoztak és szenvedtek Azsiában
ezért az ideál ért, és kétségtelen, hogy fenséges jellemek és utolérhetetlen
rn űv észl alkotások születtek ebb ől a lelkiségbél. De kérdésünkre teljes megoldást mégsem ad ez a tan. I:spedig azért nem, mert nem tud hinni a szeretet
örökkévalóságában. Nem is csoda ez, hiszen hinni ebben óriási merészség.
Mert - látszólag - nincs törékenyebb, múlékonyabb a szeretetnél.
. Az önszeretet nem szeretet. Ahhoz, hogy a szeretet szeretetté váljék.
nem magunkat. hanem mást kell hogy szeressünk" mondta Nagy Szent Gergely pápa. Nem hiába ismételték szüntelenül a középkori hittudósok ezt a
mondást : a nagy pápának igaza volt. Csak az egymás iránti szeretet igazi
érték . Tudjuk ezt mi is , tapasztalatból. Az emberélet legszebb és legboldogabb pillanatai azok, amikor teljes lényünk odaadásával tudtunk szeretni
valakit, valakiket; hát még akkor, ha az, vagy azok szintén lényük teljes odaadásával viszonozták ezt a szeretetet. Mily boldoggá tud tenni egy kisgyereket anyja szeretete! Hogy öltözik aranyos szivárványszínbe az egész világ,
amikor kigyúl valakinek a szívében a tiszta szerelem! Hogy csillan föl az
élet szépsége és a lét értelmessége , amikor igazi barátra leltünk, akivel
megosztjuk mindenünket! Hogy tárul ki és bontakozik naggyá az emberi szív,
amikor ketten, vagy többen meglátják egymást, megértik, megbecsülik, megszeret ik egymást! Amikor mindegyik érzi , hogy é nem klcser élhetö tárgy.
nem is csupán egy más által is végezheté ténykedés alanya , egy mástól is
eljátszható szerep színésze , hanem megismételhetetlen , felcserélhetetlen,
önértékű lény, akit valaki úgy értékel , úgy szeret, úgy becsül, hogy saját
egyetlen életét is menten odaadná érte. Amikor az ember megtapasztalja,
hogy - mint Kant mondta - .nern eszköz, hanem cél" , akkor tud boldog
lenni. Amikor nem esetként kezelik, hanem misztériumként tisztelik, akkor
éri el a neki kijáró méltóságot. Boldog az ilyen pillanat. Megérdemli, hogy
Goethével könyörögjünk neki : .Maradj, ne múlj el. hisz oly szép vagy!"
De jaj, milyen ritkák az ilyen pillanatok! Milyen mulandók! Milyen könnyen
szakad a teljes odaadás szeretetének szála! Jön a megszokás, az unalom, az
önzés, a hűtlenség , jön a sors, az elválás , a halál. Minden ember tudja,
hogy az élet csúcspontjai azok a pillanatok, amikor az . én" és a . t e" egy
tökéletes . rnt" -be olvadt össze , - de oly múlékony, törékeny, hamar ellobbanó ez az élmény, hogy nincs f ilozófia , vallás , világnézet, amely ezt merte
volna az abszolút és örök valóság megny ilatkozásának nézni. Nincs, kivéve
egyet, - és ez a kereszténység .
•Szeretet az lsten" - olvassuk Szent János levelében . .Az Atya szereti
a Fiút és neki adta mindenét" - olvassuk evangéliumában .•Az Egyszülött,
aki az Atya keblén van" , szereti Atyját, nem keresi a maga dicséségét, csak
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azt teszi, amiben Atyja kedvét leli. .A szeretet nem önmagáé, hanem' mást
ezeret" - mondta Gergely pápa. Az Atya szereti Fiát , és a Fiú szereti Atyját:
ez a lényegük. Es az Atyától származó Lélek , az Atya Lelke, egyben a Fiú
Lelke ls. Az Atya és a Fiú egy az egy Lélekben . A Szentháromság titka ez.
Mint Szent Hiláriusz mondta : .Az lsten , akit mi vallunk, nem sok isten , de
nem is magányos isten: Magában az Istenben létezik . egység" és .többess éq": teljes, tökéletes egység és ugyanakkor tökéletes, egymás felé forduló
.többesség" .•Az Atya nem a Fiú és a Fiú nem az Atya" - mondja a firenzei
zsinat Szentháromság-hitvallása. Az Atya és a Fiú szemben áll egymással;
az Atya mintegy kiüresítve önmagát, mindenét odaadva .sz üll" Fiát: az Atya
lényege a Fiához való . vl szonyulás" (relatio). A Fiú lénye pedig hálás visszaadása mindennek, visszhajló .vlszonyul ás" az Atyához. Az Atya az isteni
.En" (első személy), a Fiú az isteni .Te " (második személy) . Es ez az .En" ,
ez a •Te" egy a Szentlélekben. A Lélek a legtitokzatosabb isteni .személy" .
O sem az Atya, sem a Fiú, hanem kettejük közös és kölcsönös végtelen
szeretete. A Szentlélek kapcsolat ; O az isteni . M !": nemcs ak az Atya Lelke,
nem is csak a Fiú Lelke, hanem kettejük közös Lelke, egyetlen Lelke . Valóban: egy az lsten , de nem magányos . Az lsten a szó legszorosabb értelmében .Szeretet".
Mert ilyen az lsten , azért teremtette a világot. Mert O . egy" és .többszem ély ű", azért akarta , hogy teremtményei sokan legyenek, és hogy eggyé
legyenek. Mert őbenne a kettőt tökéletesen eggyé kapcsoló valóság az lsten
lényegével és Lelkével azonos Szeretet, ezért önti ki megtestesült Fia által
szeretetét, a Szentlelket, hogy az emberek mind .eggyé legyenek, amint az
Atya és a Fiú egy".
A hinduista, buddhista eszkatológia logikus következménye világszemléletüknek: ahol az abszolút lény csupán kimondhatatlan . egység", ott a jövő
beteljesülés is a sokaság eltünése és feloldódása az . egyben" . De mihelyt
hisszük és tudjuk, hogy maga az lsten személyek közötti örök szeretet, azonnal megértjük, hogy az eszkaton mind a két vonal beteljesülése: tökéletes
.sokas áq " é s tökéletes .egység". Ez nem jelent világnézeti kompromisszumot, és nem is ellentmondás, hanem a lét legmélyebb titkának feltárul ása.
•Az egység megkülönböztet" (L'union différencie) - mondja Teilhard, és
úgy is van. A Szentháromságban az Atya és a Fiú között végtelen a . megkülönböztet és", mert lényük az egymás felé irányuló, kölcsönös . viszonyulás" , De ugyanakkor az Atya és a Fiú végtelenül egy, mert egy a végtelen
lényegük, egy a gondolatuk, szívük, akaratuk. Valóban : a Szentháromságban
létezik az . én" és a .te", de nincs helye az egymást kizáró .eny érn"-nek és
. t í éd " -nek. Minden a .rnlénk".
Ilyen lsten képmására van teremtve az emberi nem. Az ilyen lsten életében való részesülést hozza nekünk Krisztus , adja nekünk a Szentlélek. A Fiú
.viszonyuló" létét bontja ki a keresztfáig odaadott és a feltámadásban az
Atyához visszaáradó emberélet formájában Jézus. Az ő szívén át, aki . sze-
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rette övéit a világban, a végsőkig szerette öket", értjük meg, hogy mind en
ember végtelen érték, akit feltétlenül szeretnünk lehet és szeretnünk kell.
.Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié" - mondja Ad y.•Maga
az Atya szeret titeket" - mondja Jézus. •Ti Krisztuséi vagytok, Krisztu s
pedig az Istené " - mondja Pál.
A Szentháromság és a Megtestesülés titka új fényt vet az emberi személy lényegére . A személy fogalma magába zárja nemcs ak az önállós ágot,
önértékúséget, öncélúságot, értelmi és akarati önbírást, hanem ugyanúgy
lényegileg a .víszonvulást" a .máslk" -hoz. Vagyok, mert szeret az lsten.
Minden emberi lényt, akár szent, akár bűnös, közvetlen szeretetével áraszt
el az lsten. Ez a közvetlen kapcsolat az Istennel személyi értékünk alapja .
•Nem akarja az Atya, hogy csak egy ls elvesszen a kicsinyek közül." . Még
hajatok szálát ls számontartja az Úr: Nietzschét megbotránkoztatta ez a
tanitás: a csőcselék , a rabszolg ák, a nyomorultak védelmét, az Irreális emberi egyenlőség támaszát látta benne . De jaj annak a népnek, annak a világnak, ahol elfelejtik vagy letagadják minden személy közvetlen kapcsolatát az
Abszo lútummal: menthetetlenül felfalja őket a falanszter, megalázza őket a
technika, kihasználj a őket a hatalom , megfertőz i őket a prop aganda. Igen,
végt elen t itok minden emberi személy és végtelen erő tartja fönn létét:
magának az Istennek személyes szeretete. De az ist eni szeretet arra hiv
minden személyt, hogy az lsten képmása legyen. Hogy, miként a Szenthárornság, az .é n", a . t e" és a . rnl" alapformájában odaadj a magát , kinyiljon , klt áruljon, higgyen , adjon, elfogadjon, szeressen. Mennél inkább a . rnás lkért" él,
annál inkább lesz személy: mert a személyi lét - viszonyul ás. Mennél Inkább
elveszti magát , annál inkább lel önmagára, mert a személy - extázis. Igy
láttuk meg a személy Ideálját Krisztusban; igy sejtjük meg őáltala az Atyában. Tőle , az Atyától árad Krisztus által a vil ágba a szeretet, .hogy már
senki magának ne éljen , hanem annak éljen, aki érte meghalt és feltámadt".
Az efezusi levél foglalja össze egy hatalmas szimfóniában az .egy" és a
.sok" himnuszát. Az Atya szeretete a forrása mindennek, aki szeretett Fiában jóságosan magajándékozott minket. I:s ajándéka: Krisztus és a Szentlélek . Krisztus halálában és feltámadásában lesz mindent összefogó fejévé
a mindenségnek. O a ml békességünk: rnlnt békeszerző a két népet (a zsidót
és a pogányt) magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind
a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által. Az ő révén van mindkettejüknek, s azóta mindnyájunknak szabad utunk egy Lélekben az Atyához.
Van még zsidó és pogány, szabad és rabszolga , bölcs és balga, hisz Pál, hogy
mindenkit az üdvösségre vezessen , zsidó lett a zsidókkal , pogány a pogányokkal, szabad a szabadokkal , szolga a szolgákk al. bölcs a bölcsekkel ,
balga a balgákkal. De ugyanakkor nincs már zsidó és pogány , szabad és
rabszolga, bölcs és balga, mert mindnyájan egy ember lettek Krisztusban.
Ha ml úgy nézzük az embert, mint ahogy isten nézi; ha ml úgy bánunk
az emberekkel , mint ahogy az lsten bánt velünk, aki megbocsátja számtalan

B

b űn ün k e t;

ha -

mint János pápa tette -

örülünk az emberek k ü l önb ö z ő 

s éq ének , de mélyen áté ljü k. hogy lsten el őtt, Krisztusban egyek vagyunk.

akkor növünk össze egy Kr lsztuss á, akkor érün k meg az egy szeretetben .
•Csak a szerete t sz árnít" - írta naplój ában egy nemrég meghalt mély lelkiél etű magyar pap. Ennek az egysz e rű igazságnak végtelenü I mé ly oka van:
ig en, csak a szeretet sz ámlt , mert szeret et az lst en, mert szeretetból és
szeretetre teremtette lsten a világ ot , mert aki a szeretetben marad. Ist enben
marad , mert a szere t et megm arad örö kké.
Ezért oly an végtelen ül egyszeru és vé gt elenül nehéz kereszténynek len ni.
Végtelenül egyszerű, mert . csak a szeretet szárn lt". Min t olya n szépen megírta Mikszáth egy nov ell ájában : nem kell drága k ő keres ztet állíttatni az Iste nnel való megbékélé sért; elé g egy pár kis piros csizmát venni a f alu mezltlábas árv ájának . Messze van a mennyország és közel ; rnes sze, mert akárm eddig száguldunk az űrhajóval, el nem érj ük soha; közel, mert egy pár kis piros
gyerekcsizmával is meg lehet j árni oda az ut at . Keres zt énynek lenni kö nn y ű ,
nem kell ahhoz furfang és tud omány , csak szer etn i kell , szívból, igazán. De
kereszténynek lenni ugyan akkor végtelenül nehéz. mert az ember húzódozik ,
vonakodik. fél , restel szeretni. Enemet védem, a magamét keresem, a magam
igazát hangoztatom , a magam elgondolását erőltete rn . a magam útját járom ,
a magam örömét szürcsölöm , a magam kéts égbeesésébe full adok. Jaj , ki ment
meg engem az éth úz ó. sz étes ő , egységet romboló, szeretetet foj t ogató önmagamtól? A Krisztus kegyelm e! . Szeresset ek, mert szerettelek - mondja
Krisztus - , legyetek eggyé, mert már egye k vagyt ok bennem . Ha százszor
elestek is, százegyedszer is bocs ánato t nyerek nekte k. csak éhezzet ek és
szomjazzatok igaz szentl éleki szeretetre:
Kris ztus művén ek t eljessége, a Szenth áromság mintájára megvalós ul t t ökéletes egys ég az egy fóben , Kriszt usban: eszkatológikus valóság . A fe ltámadott Úr vonzza magához az egész vil ágot . az egész emberi nemet , hogy
a halál önát adásán keresztül eljusson a színtiszta egységhez. Olyan Krisztus,
mint egy mágnes . Szórjunk vaspo rt egy karton lapra: akárm enny it ütögetjük is
a lapot egy pálcikával . cs ak összevissza ugrá lnak a szemek . De tegyünk csak
egy nagy mágnest a papír alá és kezdjü k újra az ütögetést: néhány pillanat
alatt kirajzolódik elóttünk egy g y ö n y ö rű . szabályos minta: a vasszemecskékbe
beáradt a mágnes es t ér. és odairányítja ő k et a mágnes vonzó sarkai felé .
Krisztus a mágnes, a Szentlélek a mágneses té r, mi vagyunk a vasszemek.
Magunkban csak por vagyunk és összev is szaság, de Kris ztus által a Szentlélek terében egy egysége s mintává lesz ünk , ahol mi nden szem a másikat
húzza, von ja, a másik ra mut at , egym ásért van. egymásért él, belesímul a
nagy mágnes létvonalába. Ilyen lesz az ör ök élet. Most még csak útba n
vagyunk feléje . Sok ütés kell még . sok rázás. hogy beles ímulj unk a kr isztu si
eróvonalakba. De már alakulnak a vonal ak. már kezd csengeni a harm ónia.
Egy kezd lenni a sok hang, és - ahogy az egysé g nagy aposto la, Antióhiai
Ignác mondta - . énekké kezd váln i bennün k Kr lsztus " .
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Tomka Ferenc
SZ ER ET ETKOZOSS ~ G E K ~ S K E R E S ZT~ N V S ~ G

*

Egyes területeken ugyan a l egkülönb ö z őbb vonatkozásban alkalmazzák a
közösségi él ektan eredm ényeit,' mégis ha a közösség egyént nevelő. egyént
alakító jelentőségé ről . a közöss égek létrehozásának f ontosságáról beszél valaki, nem egyszer elutasítással t alálhatja szembe magát , keresztény részről
is. Egyrészt azért . mert az elmúlt évszázadok egységes, napjaink ig ható tradícióval rendelkező társadalrnai - amelyek valóban alakít ottá k•• hordozták"
az egyént - éppen a tradíció . a társa dalmi kontroll kényszerítő ereje által
sokszor gyök erében fojtották el a személyes kezdeményezés és kibontakozás
lehetős ég é t. Másr észt mert sok szor a kise bb csoportok, .e gyesület ek" sem
jutottak nagyobb eredményre: Amint az egyén kis zakadt a . szervezett" keretek közül és saját lábán kellett voln a megáll nia. teh etetlennek bizonyult.
Lényeges félre értés volna azonban megh atározott embercsoportok negatív hatásait, eredménye it általánosítanunk, szabályként felfognunk. - ilyen
alapon elutasítva a közöss écet. mint olyat. Freud az ember alapvető Igényé re
utal , amikor megáll apítja : . hasonlö jellegű élől ényekb en ösztönös vonzód ás
él aziránt. hogy mind átfogóbb egységekbe tömörüljenek. Az egyén befejezetlenn ek érzi magát egyedül" : Az említett igény azonban a legkülönbözőbb
közösségi form ákban fejeződh et ki és keresheti a megold ást, - olya n formákban is, amelyek nem kedveznek a személy iség kialakul ásának.
Tömeg. t radíció. tömegtársadalom
Vannak emberi csoportosulások, amelyek rendk ívüli összetartó erőről .
a kívül állókra gyakorolt vonzóerőről t anúskodnak . de
tagjaik közt még sincs s z e m é I yes kapcsolat. Az utcán összeverődött
tömeg pillanatok alatt felduzzadhat . Tagjai - bár sosem látták egymást most egybetartozónak érzik magukat. együtt kiáltják a jelszavakat, s ha valamely ikük egyszer elkezdte , akkor vele együtt gátl ás nélkül törik össze azt.
ami útjukban áll. A t ársadalompszichológia ilyen esetben I é I e k t a n I
t ö m e g ről beszél , . nválöszt önr öl" (Trotter) , utalva a tömeg létrejöttének
és rugó inak értelemtől független , anim ális oldal ára ; - tömegszuggesztiórói
és infekcióról (Le Bon') , Jelezve az összetartó szálak erejét. de személytelen
voltát is .

cselekv ők épe sséqr ől.

Egészen más szinten mozgott, de egyes vonat kozásokban - elsősorban az
emberi kapcsolatok és magatartásformák .ktvülr őll" meghatározottságának
• A dol gozat eredet ileg a római Pápai Szent Tamás Egyetem szocio lógiai karának
csoportl éle kta nt szeminárium ában készült. Az alábbiakba n némil eg egyszerüsftett
és fo lyóir atunk számára alkalmazott for mában közöljük.
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t erén - bizonyos rokonságot mutatott fel az elöbbivel a múlt évszázadoknak
imént említett t r a d í c i ó által megkötött társadalma. Ez a társadalom
azonban a tömeggel ellen tétben nagyon is ismerte a kisebb közösségeknek,
s azon belül a személyes kapcsolatoknak jelentöségét, - ezért tudott hosszú
életű lenni, csupán magaszabta keretek közé kényszerítette, i n s t i t u c i o n a I i z á I t a öket, így sok esetben akadályt gördítve az egyéni kezdeményezés, ill. a személyesség elmélyülése elé .
A tra dicionális társadalmi közösségek elmechanizálódásának egyik következménye volt az, hogy sokan jogos örömmel üdvözölték az iparosodás, az
urbanizáció korát, amely szétrobbantotta az évszázados hagyományt. annak
tradicionális egységeit, és saját lábára állította az embert : egyéni felel ős
séget, egyéni döntést követelve meg tőle (amely döntést immár nem h áríthatja át a közöss éqre) , - Fel kell tennünk azonban a kérdést. vajon egy
k ö z ö s s é g n é I k ü I i társadalom megfelel-e az ember igényének? - A
tár sadalomtudomány rámutat, hogy korunk emberében is él a közösség utáni
vágy, de a múlt keretei nek - a nagycsaládnak, a faluközösségnek - felbomlása után más vonalon kell lekötnie ösztö nös igényeit, ha meg akar menekülni a fenyegetö magánytóL'
Valóban, korunkban a közösség-igény szublimál ásának új, társadalmi méretű fo rmája született meg, amely a nem túl hizelgö . t ö m e g - t á r s a d alom" elnevezést vont a magára .' Ez a társadalom bizonyos értelemben egységes , de egységesítö ereje a tömeg, vagy a tradicionális társadalom összeta rt ó tényezöi hez hasonlóan személytelen és kényszerítö erejű. A kor emberét
Riesman nyomán .kí vülröl irá nyí tott" embernek nevezik, aki egyéniségének
mi nden energiá ját arra fordítja, hogy napról- napra a társadalom közhangulatá nak, a pillanatnyi .dtvatnak" megfelelöen alakitsa önmagát.' - Ennek az embertípusnak kialakulása éppen a személyes kapcsolatokat biztosító közösségek hiányával függ össze . Az emberben ui. mélyröl fakadó igény él a
másoktól való el ismertetésre. Ennek az elismerésnek ideális form ája a kis
közösségekben valósul meg, ahol a tagok közvetlenül ismerik egymást. és
egymás irá nti igényeiket, .elvárásaikat" ennek megfelelöen kinek-kinek egyéni
adottságai hoz szabják . A tra dici onális közösségek intézményes voltuk ellenére
is bizonyo s fokú személyességet képviseltek.' A csoporton belüli személyesség cs ökkenésével. ill. a személyességet biztositó csoportok megszűnésével
egyenes arányba n válnak egyre személytelenebbé, sablonosabbá az elvárások
is. Az ember elismerés-igényéböl pedig az következik, állapítja meg
Freud - , hogy .öt megértö közösség hiányában saját elképzeléseit, egyéniségét is fe ladja annak kedvéért, hogy tessék másoknak","
A .tömegtársadalom" tehát ismét nem adhat választ a személy problémájára . Nemcsak azért nem , mert az egyé niség itt is háttérbe szorul, de azért
sem, mert a fe lszínes kapcso latok közt a magány minden eddiginél nagyobb
méreteket ölt. Jellemző , hogy Ries man nemzetközi érdeklödést kiváltott könyve
. m a g á n y o s t ö m e g k é n t " jellemzi a jel en emberiséget.' - A közösségek
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felbomlásával, a mai ember magányával összefüggésben áll korunk számtalan bet eges tün ete: pl. az idegb ajosoknak, öngyIlkosoknak, az alkoholistáknak vagy a fi atalkorú ak bűn öz ésének világviszonylatban növekvő arányszáma.
Ugyancs ak j ellemz ő, hogya magány problémája központi helyet kapott a
filozófiában, a művészetekben vagy a társad alomtudományban egyará nt.
Mindezek ut án - anélkül, hogy a k ül önböző társadalmi-közösségi formák
önálló t anulm ányt i g é nyl ő öss zehasonlításába, elemz ésébe merülnénk - ismét csak azt kell mondanunk : egyrészt vannak olyan emberi csoportosulások,
amely ek káros ak az egyénisé g fejlőd é sére , ugyanakkor az ember ösztönösen
igény li , és személyi kibontakozása fe ltéte lezi a közösséget. Kérdésü nk te hát
most már így hangzik : Melyik az a közösségi forma, amelyik kedvező az
egyén számára?
A tár sas-ösztön eredete és meghiúsu lása
Ha el gondolkozunk azon, honnan származik a t ársas-ösztö n, ille tve ha mintegy ell en k e ző oldalról közelítve meg a problémát - feltesszük a kérdést:
mi az oka annak, hogy egyes t ársas formák e I i d e g e n í t ő e n h a t n a k
az egyénre , bizonyára közelebb kerül ünk a megold áshoz.
Honnan ered teh át a társas ösztön? Egyesek az áll atok említett . nyájöszősi . horda" -állapot ában vélték
felfed ezni az eredetet. Mások a különálló l étezőként feltételezett . tömeglélek " (Le Bon) , ill. a .kollektív tudat" (Durkheim) működésével hozták kapcsol atba. Ism ét mások a szexuális gyökerekre visszavezethető .libidónak" ,
társ-ig ényne k egyik megnyilvánul ását látták benne (Freud) . Ezek a rnaqyarázátok azonban minden igazságtartalmuk mellett is f igyelem kívü l hagyj ák
az emberi személy lénye gét, s csup án a kérdés ösztönös, III. a s z em élytől
függ etl en oldaláig jutnak el.

t ön ében" , vagy Darwint követve az emberisé g

Nem felad atunk itt igazoln i megáll apításunkat, de utalni szeretnénk arra,
hogy az emberi személyiség lénye ge nem az önmagában - III. az öszt önökben és az anyagban - való lezártság, hanem a S z e m é I ye s T r a n s Z·
c e n d e n c i a f elé való n y I t o t t s á g . Az emberi lét l e g a l a pve tő b b rugója
a Végt elen Személy iránti vágy; a lényünk legmélyébe pillantó teljes Megértés , a személyiségünk egészét átölelő teljes Szeret et és Bizt onság, a v éqtelen Szép, Igaz és Jó - mind en tettünk mélyén ott feszülő - keresése.
Az embern ek önmagában való befe jezetlenségét és személyes kapcsolatokra
való vágyát teh át a Végtelen Személy felé való alapvető nyitottság magyarázza meg, - bár természetesen az ösztönös rugók ls lényegesen hozzájárulnak a test-lél ek ember eqys éqéhez. "
Ezek után azonban meg kell kérdeznünk: M i az oka annak, hogy az ember
- karunk embere pedig különösképpen - természetével adott nyi tottságvágyával szemben mégis g ö r c s ö s e n z á r k ó z o t t? Említettük már, hogy
a társad alom anonymitásában senki . nern ér rá" az embert úgy megismerni,
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amilyen (amennyiben ez egyáltalán lehetséges) . A személy benső megnyilatkozásainak megértése viszont ilyen mélyebb ismeretetet tételez fel. Ebből
következik, hogy az ember egyéni .meqnyíl ásamak" meghiúsulását, a
félreértéseket tapasztalva - levonja a következtetést: .a közösség. a társadalom mást vár tőle m, mint ami lényegileg vaqyok ", J:s megpróbál a társadalmi elvárások szerint alakulni. Riesman, a .k ív ülr ö! lr ány ítotts áqot" kiegészítően, .radarszerű" emberről beszé!. C. G. Jung az antik színház álarcban,
gólyalábakon járó színészéhez hasonlítja kortársait - színészhez, aki szerepet
játszik," de nem lehet tudni, hogy mi van álarca mögött. A szociológia és a
lélektan rámutat, hogya kor emberének egyik központi problémája ez a s z e·
r e p j á t s z á s : az önmagától, lényegétől való elidegenedés, ami ismét
összefügg a kor magányával és legkülönbözőbb említett kóros tüneteive!.
Megoldás: A szemé lyességre

é p ülő

kis közösség

Gondolat aink lassan elvezetnek bennünket kérdésünk megválaszolásához:
Ha az emberben alapvető igén y él mind a közösség, mind a személyesség
iránt, akkor nyil vánvalóan a két tényező .közö s nevezőre hozata la" volna az
optimális álla pot. Egyré szt a közösség hiánya elviselhetetlen az ember számára. Annyira irtóz ik a magánytól, hogy hajl andó olyan csoportosulást is elfog adni , ame ly egyéniségének szint e te ljes megsemmisülésével jár. Másrészt
a szemé lyesség hiánya hozza létre a tömeget, a tradíci ó által irány ított,
vagy a .kfvülrő l trány ított" társadalmakat.
M i tehát a megoldás? - A társadalomlélektan szerint az a közösség,
amelyben a lehető legnagyobb mértékben megvalósulhat a személyesség. Ezt
a közösséget újabban a szaknyelvben .kls csoportnak" (face-to-face-group )
nevezik, de az alábbiakban - hogy mondanivalónk kifejezetten keresztény
tartalmára utal junk - a .szeretetközöss éq" elnevezést is használni fogjuk .
•A közösség t ö b b, mint tagjainak összess éqe ! " - Ez a tétel különösen igaz - mi nd lélektani, mind teológiai szempontból - a személyes kapcsolatokban elmélyült kis közösségre vonatkozóan.
A ) L é I e k t a n i szempontból: új .l éqkör" jön létre, amely hozzájárul
az ember személyes kibontakozásához. Az ember vágyik az előzőkben jellemzett .szerepj átszás" megszüntetésére, igazi arcának megmutatására. Ez a
vágy itt talá lhat megoldást. Az ilyen közösségben megmenekül az ell deqenedéstől, mert személyesen is merik, s ezért nem típusmagatartást várnak
tőle, hanem azt, hogy önmagát alakítsa kl ." Vagyis az ember itt tanulja meg
feltárnl b e n s ő világát. Ez a személyes kapcsolat aktív oldala . De a légkör
fontos hatá ssal van a kapcsolat passzív részére, a mások elfogadására is.
Az egyén megt anulja közösségi szi nten mások meghall gatását és
megértését, a mások ra od af i g ye l ő megnyílást.
Nem kis ebb jel entőségü a személyiségben rej l ő adottságok kibo ntak oztat ására vonatkozó hatás. Az ember ul. a cselekvésben , elsősorban a sze-
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mélyes kapcsolat által ismeri meg és bontakoztatja ki önmagát. Már pedig a
szeretetközösségben a személyességnek és a lélek rejtett - sokszor tudat
alá szorított - rétegeinek olyan fokú felnyílása valósulhat meg, amely enélkül alig k épzelhet ő . Az itt feltáruló személyiségrétegek ettól kezdve már
jelentóségre tesznek szert az egyén életében és kapcsolataiban. S azáltal
indulnak el a kibontakozás útján, hogy működésbe léptek; hiszen az ember
a cselekvésben tanul meg cselekedni.
Végül mindez a s z e r e t e t megvalósulását vonja maga után . A szeretet
alapja és feltétele éppen a fenntartások és az elóítéletek gátjainak lebontása,
azaz a kölcsönös személyes .felt árulás": - olyan magatartás, amely .nern
féltékeny, nem kérkedik, nem gógösködik, nem keresi a magáét, a rosszat
fel nem rója" (lKor 13,4-6).
B) T e o I ó g i a i szempontból most értjük meg, miért részesíti Krisztus
is feltétlen el őnyben a közösséget az egyes emberrel szemben, amikor pl.
azt mondja : .ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott leszek
köztetek" (Mt 18,20). Ha komolyan vesszük a) a teológia régi elvét, amely
szerint a kegyelem a dolgok természetes rendjére épít, illetve b) a Szentírás
tanítását, hogy .lsten a szeretet" (lJn 4,9), akkor egészen érthető, hagyott,
ahol a) az emberi természet különleges módon beteljesül, ill. b) ahol a
szeretet különleges módon megvalósul, ott Krisztus is különös .kegyelmi
lntenzlt ással" van jelen.
Kereszténység és szeretetközösségek
A kereszténységnek, mint a szeretet vallásának lényegéhez tartozik, hogy
keresse azt az életmódot. amelyben a szeretet a legtökéletesebb mértékben
megvalósítható. Lényegéhez tartozik, hogy ne felejtkezzék meg a Szentírás
szaváról : .akl szeretetben él, Istenben él és lsten ő b e n n e " (Un 4,16) és a krisztusi küldetésról: .arröl ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretitek egymást" (Jn 14,35). Amde nem túlságosan
mesterkélt elképzelés-e lélektani eredményektól várni a döntést arra vonatkozóan, hogy Krisztus elveit hogyan kell megvalósítani? - A probléma azonban azonnal megoldódik, ha felfigyelünk arra a tényre, hogy ezek a lélektani
szempontok nem valami új utat javasolnak, csupán az elhanyagolt krisztusi
elvekre hívj ák fel ismét a figyelmet. Hiszen ha a krisztusi szeretetelveket, a
másokkal való tör őd és, a mások felé való megnyílás elveit megvalósítja valaki (vö. Sz. Pál szeretethimnuszát) , akkor bizonyára rövidesen minden .szervezés" nélkül. magától létrejön körülötte a közöss éq, Ennek igazolásaként
nemcsak az ósegyház szeretetben vonzó közösségeire gondolhatunk, de általában mindazokra a nagy keresztény fellángolásokra az egyháztörténelem
folyamán, amelyeknek természetszerű eredménye volt a szeretetközösségek
létrejötte. (Gondoljunk a közösségekbe törnör ül ő remetékre, Assisi Sz. Ferenc
követötre. vagy a fokolarinikre.) Inkább azt kell megállapítanunk, hogy ko14

runk sok keresztényének individualizmusa a kereszténység lényegének megtagadását jelenti. Hol vannak pl. egyházközségeink életé ben a szeretetközösségek? A keresztények általában nem ismerik egymást - ott sem, ahol ennek az ismeretségnek semmi akadálya nem volna. Miséink ahelyett, hogy
eredeti rendeltetésük szer int a Krisz tusból éló k ö z ö s s é g s z e r e t e tI a k o m á i lennének, valójában gyakran csak különálló emberek egyén i
imádságának helye. Es a nemzeti nyelvű liturgia, a közös énekek sem sokat
változtattak e téren. - Vajon elfelejtkezhetünk-e a kereszténység alapelvéról, a szeretetról? Es megvalósulhat-e Krisztus szava - .arr öl fognak megismerni benneteket, hogy szeretitek egymást" - szeretetközösségek nélkül?!
Mi a teendó?
A gyakorlati tennivalók kifejtésére csak röviden térhetünk ki, hiszen ilyen
sz ük keretek között csak a probléma felvetéséig juthattunk el: Addig a megállapításig, hogya keresztény ember természeténél fogva közösségi ember,
illetve még k özelebbr ől, hogy a keresztény élet és küldetés lényegéhez tartozik a szeretetközösségek létrehozása.
A csoportok életével, életének törvényeivel ma külön tudományág foglalkozik, a csoportlélektan. S bár e tudomány eredménye inek ismerete sok
segítséget nyújt témánkban, a keresztény szeretetközösség megteremtése amint hangsúlyoztuk - minden tudományos ismeretet megelózóen emberi és
keresztény feladat, vagyis kiemel ten lelkipásztori kötelesség.
Sokan félnek az elindulástól, pedig a szeretetközösség létrejötte egyszerű
folyamat. Hiszen nem valami mesterségesen összetákolt egység ról van sz ö,
hanem spontán módon létrejött közösségról. - Az igazi közösség létrejöttének feltétele, hogy tagjaí ne csak valamilyen .hlvatalos" helyen és módon pl. hittanon vagy a templomban - találkozzanak, hanem kialakuljon köztük
az élet minden vonatkozását érintó személyes kapcsolat. - Igy a szeretetközösség kialakulása felé vezet ő els ő lépés a s z e m é I yes k a p c s o I a t
elmélyítése. (Az emberi kapcsol atok megteremtésére vonatkozóan természetesen sok ismert .eszközt" eml íthetünk: emberi kedvességmegnyilvánulásokat vagy közös feladatokat , pihenést, szórakozást, stb.) De bár a közösség több személy közti elm ély ül ő kapcsolat által jön létre, a születése felé
vezetó elsó lépés a k é t s z e m é I y közti kapcsolat. K és őbb megnyílnak a
harmadik felé, és így tovább. Vagyis nemcsak hogy nem kell tömegekre
várni ahhoz, hogy a szeretet e .Iáncreakciója" elinduljon , hanem ellenkezóleg
az e g yes k e r e s z t é n y e k é a feladat, ók képesek az elsó lépés megtételére.
Gyermeki közösségek
Bár teljes értelemben vett közösségról a gyermekkorban még nem beszélhetünk, mert a közösség bizonyos személyes érettséget és önállóságot té-
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telez fel, mégis rendkívül fontos feladat a közösségi magatartás és légkör
ápolása a gyerm ekek - pl. hittanosok - között. Hiszen a gyermekkor szelleme fogja rányomni bélyegét a felnőtt életére. Ezenkívül egy gyermeki közösségnek valóságos hatásai is lehetnek: A gyermeklélektan , a kult ürantropoló gia vagy a szociológia más-más szempontból mutat rá, hogyan teszi magáévá a gyer mek körny ezete magatartásformáit." A gyermeki egyéniség kialakításában e l ső helye van a családnak. Közismert tény, hogya gyermek először
szülei, ill. a családi közösség élet ében tal álkozik Istennel. Isten azáltal kezd
élni számára, hogy látj a im ádkozni szüleit, családját, - látja , hogy családjának t agjai az éle t kis eseményeiben ls ten felé fordulnak , azaz éli k a mindenütt jelenlevő és szer et ö Istenn el való kapcsolat ot. A szül öl vallásos nevelés pótolhatatlan. De ha valahol kialakul pl. egy bizonyos . hltt anos magatartásfor ma" Is ez csak egy közössé gben alakulhat ki) , ennek nevelést kie gé szít ő, ső t némileg pótló hatása lehe t : A gyermek ui. ez esetben az imádkozó baráti közösség életében találkozhat Istennel.
Fiatalok és családok szeretetközössége
A zsinat így nyilatkozik a fi atalokról, ill. a f iat al családokról szólva: . JÓ
volna, ha barát i k özöss éqben egym ásra tal álnának, s így kölcsönösen segíthetnének egymásnak abban, hogya nem egyszer nagyon is kemény életkörülmények között könnyebben és helyesebben élhessék a keresz tény életet." Nem véletl en, hogy a papi szolgálat ról szóló dekrétumban (6.pont) olvashatj uk e soro kat, hiszen amell ett, hogy általános keresztény feladatról van
sz ö, a közösségi szell emre vezetés lelkipásztori kötelesség, és súlyos rnulasztások miatt kell önvizsgálatot végeznünk e téren .
Néha már unalmasnak tűn i k ism ét csak a fia talo k magányoss ágáról szólni.
De mit tett a lel kip ásztorkodás a probléma enyhít éséért ? Vajon érzik-e a
keresztény fia talok egymáshoztart ozásukat és (ezen erőb ől fakadóan) a világhoz való küld et ésüket? A ker esztény nevelés vagy a gyakorlati lelkipásztorkodás központi célj át alkotja-e a szeretetközösségek létrehozása?
A családszo ci ológi a szól korun k kis családjai nak problémáiról: A feudális
társa dalom . nagy családjában" (rokoni és faluközöss ég) a . kls család" (sz ülők , gyermekek) otthon érezte magát. Az urb anizáció korában a régi keretek
felboml ottak. A .kl s család" egyedül áll a világ ban. A szélesebb körű társas
kapcsolatokra, a nagyobb közösségre való igény megoldatlan marad. - A
szociológia a c s a I á d k ö z ö s s é g e k létrehozását ajánlja megoldásként.
Közösségekét , amelyekben az egyes családok meleg , t estvéri, egymást támogató kapcsolatban áll nak egymással. Közösségekét, amelyek biztosítják mindazt a t ámogatást, ami t valaha a .nag y család" nyúj to tt. Ugyanakkor e közösségek keresztény szempontból is s züksé gszerűek, hiszen a keresztény szeretet természetsze rű megvalósulásai.
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" Ar ról f ognak megismerni bennetek et .
Sok jogos és jog talan vád hangzott el a történ elem folyamán a keresztények ellen. De bizonyára a legsúlyosabb - és sajnos nem jogtalan - az
individualizmus vádja . Ez a legsúlyosabb vád, mert az egyik legembertelenebb
és mindenképpen legkereszténytelenebb tulajdonságra utal. - Amikor a keresztény szeretetközösségról szólunk, vagy arra figyelm eztetün k, hogy minden egyes kereszténynek, minden családnak, minden lelkipásztornak kötelessége megtenni az els ő lépéseket e közösségek létrejöttének érdekében, akkor
nem valami újabb egyesü leti életre gondolunk, hanem csup án Krisztus taní.
tásának komolyanvételére .
A kereszténység els ősorban e szeretet álta l lesz az emberi társadalomnak
- és kiemelten korun k társad alm ának - kovásza. S ha az individualizmus
vádja sokakat ellenünk ford ított, akkor az emberiséggel és a világgal folytatott párbeszéd alapja és feltétele a szeretetközösségben é lő keresztények
magatartása. Itt teljesedik be Krisztus ígérete és utasítása: . Arröl fognak
megismerni benneteket, hogy szeretitek egym ást". És itt valósu l meg Krisztus
szava és szelleme: . nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem
hogy én szolgáljak" .
Jegyzetek
'Vö. pl. az amer ikai pszicho-szocioló giai kutat ásokat és sz él es k örű alkalmazásukat .
' S. Freud: Massenpsychologie und Ich-Anal yse, Frankfurt a.M . 1971, 57. ' G. Le Bon:
Psycholog ie der Masse n. Stuttgart 1970'0. AA kielégül et lenség t émájához vö. G. Fried·
mann: Le tr avail en miettes . Par is. 1964. A fr anci a szociol ógia c. kötetben (Bp. 1971)
179kk. SE társadalom különbözö t üneteir öl számtalan köt et je len t meg, különösen sok
amerikai szociológusok toll ából. Magyarra fordítv a most anában pl. V. Packard: Feltöre kvés, rekl ám, szexualit ás A merikában c. kötete, Bp. 1971 . ' D. Riesman: The Lonely
Crowd , New Haven 1950. - magyarul : A magányos t ömeg, Bp. 1968. ' E szük dolgozat
kere te in belül csak röv iden ut alhat unk ar ra, hogy a tr adicioná lis és a t örneqt ársadalom közös vonása az. hogy mindkettö megszabja az ember vise lked ési form áit. A
tr adicionális közösségek azonban kicsinységük és zártságuk miatt mégis csak közeláll nak a személyh ez. Azonfelü l ezek az egységek nagymért ékü ál landóságot bízte s ttottak - elvárásaikat ill etöen is - ; így az egyén e l ő re tud hat ta, hogy holnap mit várna k
majd tö le. A töm egt ársadalom közösségei ezzel szemben nagy .á tm é r ö j ű e k " , és szinte
te ljesen személ yt el enek. Az egyé n egyi dejü leg több szekundér közösség tagja. de
egyikben sincs érzelmileg otthon . A fe nt iek nek, valamint a társadalom . t radíci ónél·
küli ségének' ered ménye . hogy a magatartásformák és az elv áráso k áll andóan válto znak, ill. hogy ugyanazon szemé lynek nemc sak külö nbözö szerepeke t kell ját szania.
de azt sem t udhat ja . hogy holn ap milyen elvárásoknak kell maj d megfele lnie. ·S. Freud
i.m .31. 91.h. JOMost értjük meg egyútta l , hogy a felebaráti szer etet és az is tenszeret et
term észete szerin t .eg y irányba' esik . Vagyis ami kor Kr isztus a fele baráti szeret et et
tette meg a ker esztény élet alaptö rvény ének és az iste nszere tet Jeiének (U n 4,7,11) .
akkor nem valami . maqaa lkott a" , önkényes újí tást vezet ett be az ember vil ágába,
csupán a szeretetre , személy es kapcsolatra t eremt ett ember betelj esülésének útját
és fel t étel ét hangsúlyozta. valamint azt , hogy az emberszeretet és az istens zeretet
egyazon gyökerekböl fakad és ugyanazon cél felé fejlöd ik. " Vö. a szocio lógia . szerep· ·
fogalmát pl. P. Berger - T. Luckmann: Die gesells chaftll che Konstruktion der
Wirkllchkeit, Frankfurt a.M . 1971' , 76kk. " Természetesen amint a funkc ionális szeelo-
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lógial elméle t rámut at , szociológiai szempontból mind en közösség i formának a
tömegnek vagy tömegtársadalomnak is - megvan a maga jele n tősége , és amin t Gurvich mikros zocioló giája fi gyelmeztet, mindegyik hordoz veszély eket magában. El őző
fejt egetésünkb an azonban egy ideális áll apotot, mint célt szerettünk volna megrajzolni.
" Az ún. Johari-rács éppen a mondottakat szeml él tet i. " Vö. E,H. Erikson vagy M. M ead
munkássága: L' adol escen te in una socleta pr imitiva. Fir enze 1954.

Hans Urs von Balthasar

A SZENTEK KOZOSSÉGE
I.
A kifejezés az apostoli hitvallásban található, e között a két rész között:
. Hlszek a Szentlélekben, egy katolikus keres ztény Anyaszenteqyh ázat". és:
.bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet". Mint egy
lényeges összek öt őp ánt. Az egésznek az alapja a Szentlélek: nélküle nem
lenne katolikus Anyaszentegyház. Jézus a Lélek re hagyta az Egyház fel- és
kiépítését, amint szentségi alakj ában önmagát is a Lélekre bízta; az fejleszti
ki bel őle. a . Pöb öl" a •Testet": Krisztus teljesség ét. •Szentek közössége "
tehát a katolikus Egyháznak közelebbi, igen bensóséges és titokzatos leírása.
Eszerint azoknak a közössége, akiket a Szentlélek Jézus szentségével rneqszentelt - ezek a .szentek" - els ősorban a megaj ándékozottak közössége;
olyasvalamiben részesednek, mindannyian együtt, amivé maguktól nem lennének, soha nem is lehetnének. Az általános emberi természet alapján már
közösséget alkotnak. De amikor a kegyelem egyenként megszenteli öket,
nem ezen az alapon lesznek a szentek közösségévé, hanem kifejezetten a
Lélek alkotta közösség által (2Kor 13,13); ennek alapja természetesen az
Atya meghívása Fiának, Jézus Krisztusnak közösségébe (1Kor 1,9), amely
különösképpen az eucharisztikus közösségben valósul meg (1Kor 10,16kk).
Ez a felülról származó, közös és közösséget teremtó ingyenes részesedés
azonban magától horizontális közösséget is teremt: a közöss éget megalapozó
Szentlélek a tagokon át is tápl álja ezt a közösséget; Pálnál egyszerre van
sz ó .szeretetból fakadó intelemról, lelki közösségról, bensóséges eqyütt érzésról és könyörület ról" , meg arról, hogy . ugyanúgy szer ettek és közös lelkesedéssel ugyanarra törekesztek" (Fil 2,1 kk], Az Egyház önmagára eszrn élésének századain át mindig mélyebben átgondolták ezt a második, horizontális
mozzanatot , anélkül, hogyelválasztották volna az els őt ől, maradandó alapj ától. Es méltó is a különös meggondolásra, mert az Egyház egyéb leirásaiban
és meghat ározásaiban majdnem mindig a rövid ebbet húzza.
Hogy a . szente k" - azok, akik komolyan veszik, hogya Szentháromság
egy lst en megszent elte öket és próbálnak megfelelni ennek - közösséq ükben mennyire egymásért lehetnek, élhetnek, cselekedhetnek, szenvedhetnek,
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azt csak akkor sejtjük meg, ha megfontoljuk, milyen elv forrasztja öket össze
az egyházi közösség egységébe: a Három-egy lsten egysége, amint Krisztus
odaadásában megjelent és a Szentlélekben kiáradt. Mert ez az egység nem
egyéb, mint mer ö egymás ért-való lét. Ha Istennek lenne meghatározása.
akkor így kellene meghatá rozni: Egység - mint egymásért való lét. Amit mi
jobb szó híján isteni . szernélyeknek" mondunk, az az elófeltétele annak. hogy
Istenben tisztán létezhet ez a létmód. Ezeknek a . szernélyeknek" nincsen
elsödleges önmagukban való létük, amely csak másodlagosan nyílnék meg
a másik felé; amit . önrnaqukban való lét üknek"• öntudatuknak nevezhetnénk,
az közös bennük , közös az oszthatatlan egy Istenben; de ez az Egy már egymásban egységesül (nem pedig utólag) . Az Atyát nem érthetjük meg másképpen. mint az Egyszülött Fiú felé áradó életadó odaadásában, a Fiút is
csak az Atyáért való létében . Az újszövetség írásaiban mindkét odaadástól
újra világosan elkülönül ~y .eqyrnás ért való lét'. mint az Atyától és Fiútól
különálló .Szentl élek", maga a személlyé vált . eqyrn ásért való lét" , és lsten
feltétlen odaadása az embernek.
Már most ha meggondoljuk, hogy az Egyház lényegének , s ezzel a közösség sajátosan ker esztény formájának alapja Istennek ez az ajándéka, ez az
ajándék pedig az egymásért-való isteni lét jegyét nyomja rá a hivökre , akkor világossá válik, micsoda megfordítása ez az emberi viszonyoknak és
kapcsolatoknak. Igaz, az emberek fizikai egészet alkotnak egymás között;
ennek az egységn ek sok titokzatos ága-boga, az anyagitól a lelki felé haladva
(ahogy pl. C.G. Jung a . ko lle ktí v tudattal an" fog alm ával próbálja jellemezni)
nehezen követhet ő és határolható el. Akárhogy is van, a lényeg az, hogy a
tudat világos szellemi csúcsai, minden ember szabad, személyes felelős
ségének és döntéseinek birodalma, elhatárolódnak egymástól , és csak ebben
a különállásban tudnak dialógus módjára megnyílni egymás felé . Ezzel nem
tagadjuk azt, hogyadialógusnak ez a mozzanata lényeges alkotóeleme az
egyes személyiségnek , ez juttatja el személyes szabadságának teljes birtokába és használatára. De ezt a dialógusformát igen különbözöképpen lehet kitölteni : építő , semleges és romboló jellegú tartalommal.
Annak az egymásért való létnek, amelyet a szentek közösségében ajándékba kapunk . fordított a hat ása: az egyes embert személyiségének csúcsa
felől nyitja meg a másiknak. Ann ál inkább , minél mélyebben hagyja a hivő .
hogy az egymásért való létnek ez az isteni formája meghatározza , hatalmába
kerítse, és mintegy kisajátítja személyiségét. Aki beleegyezik ebbe az isteni
életformába: a másiknak való eleve-odaadottságba , aki mindenét, legegyénibb,
látszólag legközölhetetlenebb tulajdonát is, tárt lél ekkel rendelkezésre bocsátja , azt a szeretet Istene teljes igazságban és hatékonyságban felhasználja
testvérei javára . Itt csatlakozik a termékenység bibliai fogalma . Túlhalad a
jutalom és az érdem fogalmán (anélkül, hogy megfosztaná őket korlátozott
érte lrnükt öll : ezek az emberi munka világából való képek különálló egyedek
rendszerét tételezik föl, emez viszont a .szentnek" (vagyis az igazán hivő,
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reméló, szeretó embernek) hatékony másért-való létét emeli ki. Minél .érdemszerzóbb" egy ember léte és magatartása és érdemét senki sem
veszi el tóle - , annál eredményesebb a közöss éq számára. tspedig nemcsak
kizárólag, vagy mindenekelótt bizonyos aktusok által, mint amilyenek az ima
vagy az önmegtagadás, hanem egész magatartásával, alapérzületével, akarat ával, mert mindez arra irányul, hogy kisajátított, elajándékozható lénynek fogja fel magát. Természetesen az ilyen érzüle t gyökere - már amennyiben
lsten kegyelméból egyáltalán gyökeret verhet az ember világ ában - a Fiú
Eucharisztiájában van: eucharisztikus érzületével ó az a szólótó, amelynek
egész termékenysége átömlik belóle a vesszókbe. tS a legközelebb áll ehhez
az érzül ethez Mári a szolgálói szava, amellyel beleegyez ik önmagának tökéletes kisajátításába, hogy a Szentlélek edénye legyen. Origenésztól kezdve és
még a középkorban is az ilyen önmagáról lemondó embernél .anima ecelestastlca" -t, egyházias lelket emlegettek: ez a lélek bel eegyezik az egymásért
való lét életformájának elvállalásába , mégpedig ellenszolgáltatás nélkül; nem
úgy gondolja el, hogy ugyanannyit kap vissza, mint amennyit odaad.

2.
Ez az utolsó gondolat megmutatja, hogya szentek közössége nem lehet
olyanok zárt köre, akik egymás között cser él ik ki érdemeiket, mint ahogy
t ök éket összetesznek a jobb gyümölcsöztet és kedvéér t . A szentek közössége
csakis olyanok nyilt köre lehet, akik .adnak számolgatás nélkül", kisug ároznak anélkül, hogy visszasugárzásra gondolnának. Csak ez az Agapé, a Caritas,
így árasztotta magát széjjel Krisztus a kereszten és az Eucharisztiában. Azért
ezt a nyílt kört te rjedelmében és hatékonyságában egyáltalán nem lehet körülhatárolni. Tagja csak az lesz, aki kész vesz íteni. .Er ő ment ki bel őle" (Mk
5,30; Lk 6,19; 8,46), áll Jézus csodáinak leírásában. ts az Úr úgy tesz, mintha
azt sem tudná, kibe áradt át. Persze ha a szentek közösség ét azonosnak tekintjük a .katoükus Anyaszentegyházzal ", akkor hozzászámít az a sok ember is,
aki ennek haszonélvezóje. tS a .veszt ök" és .nver ök" közötti átmenet olyan
észrevétlen, hogy nem lehet pontos határt húzni. Kinek nincs haszna Mária
igenjéból, még az igazán szentek között is? O a term ékenység maga, a szúzl
anya. Mind az ó palástja alatt búvunk meg. Ez alatt a palást alatt ott vannak
mások kisebb palástjai, és az Illet ök maguk sem tudj ák, ki mindenki található
alatta, rnert hogy egy szent termékenysége meddig terjed, az - legalábbis
a földön - lsten titka marad. Aztán következnek fokozatosan azok, akiknél
több a bún, túlsúlyban van, de azért ók is küldenek néhány csepp vért az
által ános vérkeringésbe. A súlyos búnben él ő ember az, aki minden kegyelmet csak elnyel magába, nem ad tovább semmit. Van egy ellen mozgás is, de
nem mondhatjuk, hogy ez egyenértékú az el őzővel. Az Egyház testének egy
rothadó t agja sok mérget terjeszthet maga körül. A rossz ragályos. De azért
nem mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta . ell ent ét es termékenység". Csak akadályozni képes az igazi termékenységet. De csak ami jó , ami önzetlen, az hoz
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gyümölcsöt, a gonosz terméketlen. És mégis, azt is tudjuk: a gonosz hatására
a jó szenved, és a jó szenvedése elmélyített termékenység. Jézus Eucharlsztlájában előre győzött ellenfelein , még a legutolsón , a halálon is. Ezért a
szentek közösségének célja valójában nem az együttes harc a rossz ellen úgy , ahogyan egy egylet tűz ki célt maga elé - , hanem semmi más, mint a
jónak a kisugárzása . Sót még ez sem , hiszen a jó magától sugárzik; a cél
egész egyszerúen: rendelkezésre állni, a cél: saját céljainkról lemondani ,
hogy lsten céljai teljesüljenek be azok által, akik övéi.

3.
Az imént a vérkeringés képét használtuk. Pál régi képe ez Krisztus testéamelyben a sok tag egyetértésben, egymással törődve növekszik és él.
Ebben a képben teljesen áthatja egymást a . kat ollkus Anyaszentegyház" és
.a szent ek közössége". Mert itt a látható, k üls őleq tagolt szerkezeti elv
összekapcsolódik a láthatatlanul tevékeny középpontból származó, belső
szerves élet elvével : . mindnyáj át e g y Lélek itatta át" (lKor 12,13), I:s ez
az egész szervezetben keringő Lélek nemcsak azt éri el, hogya tagok .horlzontállsan" gondot viselnek egymásra, hanem (mint Aquinói Sz. Tamás
mindig újra hangsúlyozza) azt is, hogy az egészet jobban szeretik, mint önmagukat , a részt. Ez az egész azonban az Egyházban, vagy a szentek közösségében Krisztus, akiben az istenség teljessége lakik, és ezt a teljességet
kibontakoztatja t itokzatos testében (Kol 1,19; Ef 1,23). Igy tehát minden tag
teljessége, termékenység-elve belőle való - .az ő teljességéből részes ültünk
mindnyájan " (Jn 1,16) - , és senki sem áraszthat (horizontál isan) ebből a
teljességból anélkül, hogy ezt ne a voltaképpeni (vertikális) forrásnak köszönné. A termékenység mindig Eucharisztia, az Eucharisztia pedig hálaadás a
Forrásnak, . a világosság Atyjának, akitől minden jó adomány és minden
mint
tökéletes ajándék alászáll " (Jak 1,17). A szervezetet átjáró élet Szentlélek vagy mint eucharisztikus Vér, a kettő elválaszthatatlanul összetartozik - adja meg minden tagnak formáját és feladatát , és így egyben önmagán túl az egésszel hozza viszonyba . Az emberi test egyetlen tagja sem
él saját, elk ülöníthető életet, hanem életerejét a fölötte álló egésztől veszi,
hogy aztán ő is ennek az egésznek szolgáljon. Igy Pál az organikus síkról.
átugorva a természetes-társadalmit a maga analóg, de mégis másforma törvényeivel , nyomban áttérhet az Egyház síkjára, ahol a vitalitás meglepő újsággal i s m é tl ő d i k meg a pneumatikus elemben . Csak most az átfogó életelv
már nem természetes, hanem természetfölötti. Nem kell a képet kifacsarnunk,
ne kívánjunk meg tőle többet, rnlnt amit egy kép adhat. A természetfölötti
analógia ott vész a kép-nélküllbe, ahol a látható, funkcionálisan és karizmatikusan rendezett katolikus Egyház nem fedi teljesen a szentek közösségének
láthatatlanul munkálkodó törvényszerúségét. Egy karizmát messzemenően
azonosít ani lehet; a szellemi termékenység kisugárzását soha.
ről,
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Nincs talán vigasztal óbb igazság az Egyházról, mint hogy megvan benne a
szentek közössége . Mert ez egyrészt állandó, túláradó gazdagságot jelent.
amelyből minden szegény meríthet; az Egyház kincstárának is szokás ezt
rnondanl. Pontosan ugyanaz ez. mlnt azoknak a kiszámíthatatlan termékenysége, akik önmagukat és mindenüket rendelkezésére bocsátották Istenüknek
a testvérekért. Erők áradnak ki belőlük. a szeretet nem kíméli (Róm 8.32) ,
hanem kérlelhetetlenül szétosztja őket ; ki tudja , melyik kegyelmet ki nek
köszönhetem életemben . Ez a fe lénk áradó gazdagság szegénnyé és alázatossá tesz . mert pontosan érezzük . hogy csak abban a szellemben martthetünk.
amelyben a kiosztás történik, és azt is érezzük , hogy sokkal többet kaptunk
másoktól . mint amennyit a magunkéból adtunk. és talán h űtlen ül kezeltük az
idegen vagyont. mert sajátu nknak tekintettük és úgy gazdálkodtunk vele. Mi·
Iyen óvatossá tesz bennünket a szentek közösségének gondo lata ! A másik
oldalon viszont arra is int: ne becsüljük kevésre istenadta termékenységün ·
ket. Van aki azt gondolja, hogy már nem adhat semmit. mert öreg, beteg ,
fogoly, vagy másk éppen zsákutc ába jutott. Haszontalannak túnik önmaga előtt,
és megkörnyékezh eti a kísértés , hogy véget vessen életének. Gondolj a meg.
hogy csak a szegény , éppen az a szegény . aki elvesztette a saját tulajdonnak
tudatát, juthat abba a helyzetbe , hogy ajándékozzon. Az özvegy az áldozati
perselynél többet adott, mint mindenki más: . Sze g é n y s é g é b ő l dobott be". A
lelki szegények nem csupán maguknak nyerik el a rnennyek országát - másoknak is megnyitják. Szegény népek a legjobban tudták ezt a titkot.
•Még az ura sem értette meg, az is ott hagyta. Hat gyermeket te tt sírba,
de segítőkészségét nem veszít ette el. Nővérei , sógorai között idegen volt.
nevetséges személy, elég ostoba . hogy mások ingyenmunkása legyen - és
ugyan ml maradt utána? Egy piszkosfehér kecske, egy béna macska, gumifák .. .
Mindnyájan ott éltünk a közelé ben. és nem fog tuk fel . hogy ő volt az az
igaz, aki nélkül, mint a mondás tartja . egy falu sem élhet.
tS egy város sem.
tS nem maradhat meg egész ország unk."
(Szolzsenyicin: Matrjon a udvara )
Klarstellungen . Herd er-Bücher el 393 (1971), 59-64.

EGYHÁZAK AZ EGYSI:G ÚTJÁN: HÁROM ÁLLÁSFOGLALÁS

Athenagorasz pátriárka és " A szerete t könyve"
. Az utóbbi években a Szentlélek ajándékából oly an eseményeket élhettünk
át Egyházában. amelyeknek egész gazdag jelentőségét és a velük járó l eh e t ő 
ségeket még korántsem fogta fel mindenki. Ezeket az eseményeket sokféle
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kapcsolatfelvétel és érintkezés készítette elő, kísérte és követte. Levelek,
üzenetek, táv iratok jöttek-mentek Róma és Konstantinápoly egyháza közt, A
pápa és a pátriárka, valamint követeik beszédeket mondtak. E szövegek fokozatosan újrakezdődő közös életről tesznek tanúságot, a Krisztus t it kában
való egység és közösség újfajta át él és ér ől . Gyakran kevéssé, vagy nem
eléggé ismerték ezeket a dokumentumokat: úgy tűnt, közzé kell tenni őket,
hogya keresztény nép elmélkedésének tárgyai lehessenek. Meg kellett tenni ezt azért is , hogy szélesebb körben váljanak ismertté; de azért is , hogy ez
az új élmény, egymásnak ez a kölcsönös újrafelfedezése mindinkább az egész
hivő katolikus és ortodox nép közkincse legyen . Igy jött létre ez a könyv,
amelyben együtt találjuk a szentszék és az ökumenikus patriarkátus egymást
illető dokumentumait az utóbbi tíz évből.
Az erre vonatkozó indítványt az ökumenikus patriarkátus szent szinodusának dékánja tette a Fanarban, 1968 decemberében, egy a keresztény egységtitkárság titkárával folytatott eszmecsere során . Mind Athenagorasz pátriárka,
mind VI. Pál pápa azonnal jóváhagyta és biztatta a vállalkozást . Közös akaratuk ennek a kötetnek a szülőanyja".
Ezekkel a szavakkal kezdődik Damaszkinosz Tranupoloesz-I ortodox metropolita és P. Pierre Duprey 1972.jan.25-i sajtókonferenciája , amellyel a Szentszék sajtótermében egybegyűlt újságíróknak bemutatták a •Tomosz Agapisz" -t,
a Szeretet Könyvét. Ok ketten voltak a könyv kiadásával megbízott vegyesbizottság felelős vezetőI.
A könyv szerkezetileg a legtermészetesebb beosztást, az időrendet követi.
735 oldalon 284 dokumentumot találunk, egy-két latin szövegtől eltekintve
görög ill. francia nyelven. 1958-tól 1970-lg követhetjük a katollkus és az ortodox egyház viszonyának fejl ödését. Függelékben megtaláljuk azoknak a közös
könyörgéseknek szövegét, amelyeket a nagy találkozók alkalmával végeztek.
1963.szept.20-án VI. Pál sajátkezű levelet küldött Athenagorasz pátriárkának. 1584 óta ez az első levél, amelyet a római pápa a konstantinápolyi
pátriárkának írt. A pátriárka válaszlevele ugyanezen év nov. 22-én kelt. 1964
októberében a pápa üzenetet intézett a Rodosz szigetén ülésező 3. p ánortodox konferenci ához, az pedig válaszolt rá. 1965 februárjában Meliton metropolita vezetésével küldöttség kereste fel VI. Pált, hogy ismertesse vele a
konferencia határozata it. A Szentatya válaszában átfogóan körvonalazta a katolikus és a keleti egyház viszonyának programját: . Boldogan látjuk, milyen
bölcs és realisztikus nagy vonalakban a felvázolt program . Kell, hogy gyakoribb és testvéribb kapcsolatok által fokozatosan újból felépítsük azt, amit
az elszigetelődés Ideje lerombolt, és egyházaink életének valamennyi szlntjén olyan légkört teremtsünk, amely adott pillanatban lehetövé teszi a termékeny teológiai párbeszéd megkezdését . .. Elmélkedni és tanácskozni fogunk
arról, hogya magunk részéről milyen úton-módon járulhatunk hozzá a legjobban a szeretet dialógusának elmélyítéséhez, a testvériség fokozatos újra23

fölfedezéséhez. Isten a tanúnk : egyedüli vágyunk az, hogy hűségesek legy ünk
Krisztushoz."
A két egyház teológusai tanulmányozták annak lehet ős éq ét, hogy kölcsönösen felfüggesszék az 1054-es kiközösítést. Dokumentumok egész során át
követhetjük a gondolat fejlődését egészen a szerenes és megvalósulás ig, a
Zsinat befejeztekor.
Az egyre rn ély ül ő párbeszéd beszédes bizonysága az a két levél, amelyben VI. Pál, ill. Athenagorasz bejelenti látogatását Isztambulban, ill. Rómában, valam int az, amelyet a pátriárka római tartózkodásából hazatérve írt a
pápának. A Fanarban, 1967. júl. 25-én hangzott el a pápa ajkáról az a mondat,
amely a további dialógus új lehetőségeit mutatta meg: a Szentatya arról a
hitről beszélt, amely . a szókincs különböz ös éq én túl " is egységes lehet.
Ugyanakkor a pápa az isztambuli székesegyházb an átnyújtotta a pátriárkának
az . Anno Ineunte " k. rövid hivatalos dokumentumot, amely megmagyarázza,
miért testvérek a katolikus egyház és az ortodox egyházak. Beszédében kiemelte: . Az Egyház fejeinek és papságuknak feladata, hogy azon az úton vezessék egyházaikat. amely a teljes közösség újrafeltalálásához visz. Ezt úgy
kell tenniök, hogy elismerik és tiszteletben tartják egymás pásztori feladatát
Krisztus nyájának rájuk bizott részében . . . " 1967.okt. 28-án a pápa és a
pátriárka közös nyilatkozatot adott kl , hangoztatva, hogy elérkezett az Idő
a mind élénkebb , önzetlen együttműködésre lelkipásztori , szociális és intellektuális téren , óvakodva minden prozelitizmustól. . hogy elkerüljük a múlt
hibáit, a szellemi és lelki leigázás minden formáját."
A két utolsó dokumentum, amelyet már 1971 -ből csatoltak az anyaghoz.
mindkét fél részéről azt az óhajt Illusztrálja, hogy minél előbb közösen bemutatott szentmisével ünnepelhessék meg azt az egységet. amely már a
jelenben is . majdnem teljes" . Sajnos , a Pátriárka ezt már nem érhette meg.
Reméljük, annál inkább sietteti odaátról a teljes egység létrejöttét.

+
Szerkesztőségünk

éppen életének utolsó hónapjaiban került kapcsolatba
Athenagorasz pátriárkával. Emléke előtti hódolatból Itt közöljük hozzánk Intézett fr ancia nyelvű levelének szószerinti fordítás át :
A t h e n a g o r a s , lsten kegyelméből Konstantinápolynak, az új Rómának
érseke és ökumenikus pátriárka.
A Szolgálat szerkesztőjének, szeretett lelki fiunknak. kegyelem és békesség Istentől.
Nagy·nagy örömet szerzett nekünk 1972. január 22-i levele, telve egy mélyen
keresztény lélek nemes gondolataival és jámbor érzelmeivel. Egyrészt a kedves kapcsolat miatt, másrészt, mert abban a kápráztató és dicső légkörben
ért bennünket, amelyet a legutóbbi történelmi jelentőségű események teremtettek a ml Urunk Egyházában.
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Kris ztus szeretete ebben az irán yban vil ágosí tja meg a keresztények elméjét. hevíti föl szívüket.
Ezért értékes munkatársunknak te kintj ük ebben a feladatban és a közös
hit terjesztésében.
Mellékelünk tehát egy lapnyi érte sítést a boldogító találkozások kívánato s
következményei ről.
Egyben egész szívből köszönjük levelét. pátriár kai áldásunkat küldj ük és
személy ére. valamint övéire lsten végtelen kegyel mét esdj ük le .
1972. február 28-án
(A két utolsó sor a pátriárka

aty ai szeretette l
Athén agoras
sajátkezű

írásá val.l

A levélben jelzett melléklet felsorolja a pápa és a pátriárk a je ruzsálemi .
isztambul i és róm ai t alálkoz ását. valam int a pátriárka látogat ásait Szerbla,
Románia és Bulgária pátri árk ájánál. az Egyházak Vil ágt anácsánál és a Canterbury-i érseknél. majd így folytatj a:
Ezek az események. mint Krisztus szeret et e diadalának és a római pápa
VI. Pál. és föntebb felszámlált többi T is z te l en d ő Testv érünk lelk i
nagyságának döbbenetes és dicsőséges bizonys ágai. megs zil árd ították hitünket és reményünket és végleg elind ítottak azon az áldott úton , amely Krisztus akaratának megvalósításához vezet : hogy t i. újból t alálko zzunk Test ének
és Vérének egyazon kelyhében .
ős zentsége,

Szívünk teli mély hálával lsten iránt az ő áldásáé rt. t estv érein k iránt
ezért a megtiszteltetésért és a keresztény világ ir ánt imádságaiért . Ezért
legélénkebb köszönetünket fejezzük ki leveléért, mély megértéséért. és ért ékél ésé ért. amell yel ezeket az eseményeket kís ért. és részvétel éért ebben
a nagyszerű előrehaladásban.
Valóban . hogy is lehetne másként! Ugyanaz az Úr , ugyanaz a Szent Szűz ,
ugyanaz a Evangélium, ugyanaz a keresztség. ugyanaz a hit Krisztusban .
ugyanaz a kehely. ugyanaz az Egyház, ugyanaz az élet itt és az örökk évalóságban.
Ime a karácson yi angyalok himnusza , amel yet ma együtt énekelünk, Nyugat
és Kelet.
Ime a legfölségesebb teológia .
Ha akadnak is még bizonyos teológiai nehézségek. a szer étet napja kiszívta a színüket, és teljes lendülettel a régi meggyőződés felé ir ányít, amely
szerint Krisztus ugyanazon vallásához tartozun k.
Kelet és Nyugat keresztényei. most az a hivatásunk, hogy ezt az édes
ápoljuk magunkban , egymásban , bar átalnkban. i s m e rősökba n
és ismeretlenekben, nagy serénységgel: ugyanazon Egyházhoz tartozunk.

m eggyőződést

Nem pápai vagy zsinati határozatok választotta k külön bennün ket. hanem
de facto az a tény, hogy megszűntünk szeretni egymást.
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Ebben az egységmozgalomban nem arról van szö, hogy egyik egyház a
másik felé halad, hanem minden egyház a közös Krisztus fe lé; nem egyikük
alávetéséről a másiknak, hanem az egy, szent, kato likus és apost ol i Egyház
helyre állításáról, Nyugat és Kelet együttesében (koegzisztenciájában) , úgy,
amint 1054-ig éltünk, a már abban a korb an is fenná ll ó teo lógiai külö nbségek
ellen ére.
Előre, Krisztus egyazon Egyházának gyermekei! Az Ö napjának el kell
jö nnie!
R.
Vajta Vilmos, a strasbourgi Centre d' ttudes Oecuménlques igazgatój a
Az evangéli kus -

katolikus párbeszéd jelene és jövője·

Jelenünk a jövendő reménységét hordozza magában. J övönk lehetősége i
már jelenünk hat ározataib an dőlnek el. Az evangélikus - kato li kus dialógus
jelen helyzetéről is csak úgy érdemes beszélnünk , ha benne a jövő lehető
ségeit keres sük és ezeknek megvalósítását je len fe ladatu nkká te sszük. A mai
ember számára nem az az érdekes , hogy ml volt (évszázadokkal vagyeset·
leg csak évtizedekkel ezelőtt), hanem hogy mi lehet a j övőb en , amelyet
persze rajongás lenne a j elen megkérdezése nélkül elkép zelnünk.
A római katolikus és evangélikus egyház viszonya fo rdu lópont előtt áll.
Igaz ugyan, hogy ezt a világkereszténység többi egyházáról is el lehet rnondanl, Igy pl. a római kato likus és refo rmátus egyház viszonya is hasonló an
alakul. Ha mégis a fenti viszo nyra irá nyítjuk é rdeklődésünket, ennek oka
abban keresendő, hogya hivat alos beszélgetések e lső áll omásukhoz érkezt ek
el azzal a jelentéssel, amelyet a közös katolikus - evangéliku s bizottság
Máltáb an fogalmazott meg a múl t évben s röviddel eze lőtt hozott nyilvánosságra" · A reformátusokka l való párbeszéd még fo lyamatb an van. J övőnk ebben
az egyházközi viszonyban aszeri nt fog alakulni, hogy nemcsa k az e gyh á zve zető
ségek , hanem az érdekelt egyházak népe ls milyen módon fo gja magáévá
tenni a jelzett jele ntésben levő alapvető fe lismeréseket.
Határátlé pések és új kezdeményezések
A máltai jelentés a követke ző megá llapítást t eszi: . Mi ndent összev etve
a tanulm ányi bizottság azon a meggyőződése n van, hogya kapott téma keretében (U . •Evangélium és egyház") je lentő s és messzire nyúló egyességre
jutott" . Elismeri ugyan , hogy még maradtak megol datlan kér dések, de felveti
ezt írta nekünk : . Remélem. hogy cikk em az egye lőre
magyar dialó gusnak indítást adhat ." Ezért változtatás nélkül közöl jük
állásfoglalását, amely term észet esen egye s ponto kban eltér a szerk esztóségétól.
Várjuk olvasói nk hozzászól ásait.
• • A hivatalos szöveg a Lutherische Rundschau / Lutheran World -ben je lent meg angolul és németül 1972. júl iusában. Vö. Herder-Korrespond enz 1971.nov. 536kk.
• A szerzö

n em létező
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k ísé rő leve lé be n

a kérd ést: .Szükséges-e, hogy a megm aradó különbözóségek az egyházKözösség akadályai legyenek? " Ha teh át az evangéli umban való egyetértés ezen
megáll apítását komolyan vess zük, akkor arra a megáll apításra kell j utnunk.
hogya felek ezet i határok a jöv óben nem úgy húzódnak meg . mi nt eddig . Az
evangéli um arra kényszerít, hogya határokat átlé pjük. Ennek következmé nye.
hogy az üdvösség kérdése nem ol dható meg azzal, hogy valaki egyik egyházból a másikba tér át , hanem egyedül azzal. hogy az evangél iumh oz tér
meg. Tehát a két egyház között a lélekhalászás gyakorlat ának radikálisa n meg
kell sz űnnle. és pl. a vegyesházasságok eset én követe lt áttérések il l. reverzál isok célszerútlenek. Gyakorlatban ez azt jel enten é, hogy a két egyház között
testvéri viszony fejlódh etn e ki , amely sem miképpen se jele nte né az egyik egyháznak a másikba való beolvadását. hanem a t estvéri közössége t a felekezeti
határok ellenére is.
Egy másik határátlépés az egyház és a vil ág kapcsolat ában esedékes. Az
említett közös bizottság tanulmányai sor án rámutatott arra . hogy az evangélium a vil ágnak sz öl, s addig . amíg az egyház a vil ágban csupán ellenséget
lát , az evangéli um sem ju that el címz ettjéhez. Nemcsak az egyházaknak kell
egymás között párbes zédet kezdenl ök. hanem az egyház és a világ között is
szükség van er re. Az az egyház. amely nyitva van a vil ág felé . s az evangéliumot az adott konkrét világ látóh atárával szembes íti , rá fog jö nni arra
is. hogy a vil ággal való párbeszéd a régi felekezeti ellentéteket sernl eqes ití .
s az emberiséggel együtt új fel adat felé fordítja a fi gyelm et . A bizott ság ezen
összefüggésben merte vállalni azt a merész té tel t is. hogy a világ ( = az emberiség) szüks éges az evangélium megértéséh ez. Más szóval arra kell felfigyelni. hogy az egyh áz a maga üzeneté t nem fogalmazhatja meg anélkül.
hogy a mai világban ne fogl alkozna az emberiség mai kérdéseivel. sót hogy
ezeknek a megvilágftásában ne szólaltatná meg az evangéli um üzenetét. A
hitvall ás nincs megoldva az elmúlt nemzedékek szavaival. hanem minden
korszakban aktuálissá kell váln ia, hogy beleszólh asson a vil ágot f oglalkozt ató
kérdésekbe . melyeknek mélyén ott rejtózik az emberi élet értelmének aggasztó kérdése .
A világgal való párbeszédet egyese k veszélyesnek tar tják az egyház számára. Hasonlóan reagálnak a világ szempont jából is azok. akik az evangéliu rnot nem tartják jelentósnek. Megnyugtató ebb ől a szempontból , hogy a
bizottság keresztény realizmussal tekint ezen párbeszéd lehetóségeir e. Arr a
mutat rá. hogy lsten a vil ág megv ált ását Krisztus által a kere szten végezte
el. . Nincs tehát helye a triumfalizmu snak, sem pedig a teok ratikus tende nciáknak, amelyeknek a keresztények oly sokszor áldozatául estek" . Az egy·
ház nem ígérheti e világnak a gonosz elt űn és ét az íté let napj a el őtt . De
ugyanakkor hirdetójévé kell lennie: az evangélium a vil ág él etében olyan
er ő ket szabadít fel. amelyeknek megvan a lehetósége arra. hogy helyenként
egy új élet reménységét megvalósíthassa . Igy váli k az evangéli um az emberélet forrásává .
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Hatalomátvétel és a gyülekezet újjápftése

Az egyház a maga evangéliumi üzenetével a történelmi változások világá .
ban él. Ozenete ugyan nem változik, de a mondan ivalóját újra meg újra kell
megfogalmaznia , hogy a történelmi adottságok között érthető nyelven szölhasson az emberi egzisztencia alapk érd éséről. Azért emlegetik az evangélikusok annak szükségét, hogya hitet új helyzetekben új módon kell megvallani. A katolikusok viszont ezért utalnak a hivők hitbeli tap asztalataira ,
hit-érzékükre (sensus fidelIum) . Hitvallás és h ivő tapasztalat az evangélium
kísér ö jelenségei. Mindkettő az egyháznak , mint lsten népének a szerepét
jelzi.
Az egyház története folyamán sokáig volt egyedüli szerepe a hit kérdésé·
ben az egyházi vezetőknek (pápa , püspökök, zsinat ok, papság) . Ma már a
történelmi változások alapj án az egyház népével, a gyülekezetekkel mint
nagykorú keresztényekkel kell számolni. Ha a reformációban ez a szándék
meg ls volt. mégse lehet mondani , hogya protestantizmus elkerü lte volna a
.papok egyházának" kísértését, amely sokszor papi egyeduralomra vezetett
náluk is . Jó jelenség a mai világban , hogy a .latkusokat" többé nem hagyja
érdektelenül az evangélium mai hirdetésének a kérdése. Ezért figyelhetjük
meg ma a papi hivatal átértékelését. Az egyházi hatalom kérdése többé nem
marad a hIerarchia kiváltsága. . A papi hivatal csak annyiban Krisztus reprezentánsa a gyülekezettel szemben, amennyiben az evangéliumot juttatja
kifejezésre" - így mondja a máltai jelentés. Ezért az egyházi tradíció fo lyamatossága sem a hivatalviselők kontinuitása , hanem egyedül az lsten népének gyülekezetében hangzó egyazon evangélium .
Az egyházi hivatal te ki ntélye az evangélium küldetésének függvénye.
lsten a gyülekezetet ls számba veszi, amikor az evangélium hirdetésére elhív. Erthető ilyen körülmények között, hogy örömmel üdvözölendő a hivő nép
felelősségének felébredése, amellyel az egyház szolgálatát kísérl . A papi
szolgálat megújulásával csak abban az egyházban lehet számoini , amelyben
élő gyülekezetek vannak, s hitre ébredt. öntudatos keresztények élnek .
Sok szó esik manapság - talán némi fé lelemmel is vegyítve - az egyház . demokratlzálás áröl". Nem kétséges , hogy az egyházban is nyilvánvalóvá
válik az az egyszerú törvényszerúség, amely arra uta l: az embereket valójában csak az érdekli, amiben ők maguk ls , mint emberi méltóságukban komoIyan vett személyek, alkotóan részt vehetnek. Az egyháznak nem szabad
csodálkoznia azon, hogya .nagykorú" emberiséget nem lehe t kis gyerekek.
ként kezelni. Ha itt a hit nagykorúságára jutott emberek szerepvállalásáról
van szö, akkor az egyháznak ebből a tudatosodó hitből csupán előnyei lehetnek a gyülekezeti élet újjáépítése szempontjából. A papi hivatal is ki van
tehát téve a történetiség vált ozásainak, ami konkrétan a tá rsadalmi változásokat jelenti. Az egyháznak ezért kell átgondoln ia, hogya mal társadalmi
helyzetben milyen struktúrával tudja szolgál atát legeredményesebben elvé-
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geznL A papságnak sose volt privilégiuma az evangélium megértésére. s
sokszor hívták vissza éppen szinte jelentéktelennek látszó hivők az egyházat
az evangéliumhoz. Ilyen prófétai szolgálatra az egyháznak mindig is szüksége
volt.•A prófétai funkció gyakorlása teret követel az egyházban a szabadságnak és il nyilvános véleménynek".
Ezen meggondolások vannak azon ajánlás hátterében: a két egyház komolyan fontolja meg annak lehet ős éq ét. hogy az egyházi szolgálatot kölcsönösen elismerjék. Noha a közös bizottság tisztában volt azzal, hogyakato·
Iikusoknak éppen ezen a ponton különleges nehézségei vannak a nem-katollkus papi szolgálat elismerésénél, mégis úgy látta a bizottság, hogy ez a
kérdés új megvilágításba került az utóbbi évek folyamán (pl. a 2. vatikáni
zsinaton is). Nincs tehát arra ok, hogy eleve lemondjunk a közös egyetértés
lehetőségéről.

A katolikus egyház tanításában a pápai hatalom kérdése olyan megfogal·

mazásra talált egy évszázad óta, amit a keleti ortodox egyház sem tud elfogadni, a reformáció pedig kezdettől fogva elvetett. A történelem perspektívájában azonban még a katolikusok számára is nyilvánvaló, hogyapápa·
ságot különféle formában gyakorolták. Az evangélikusok sem tagadják viszont
annak szükségességét, hogy az evangélium egysége univerzális viszonylatban
is kifejezésre jusson. Igy hát ők is elismerik az egyház egyetemes küldetését,
Orömmel veszik tudomásul, hogya kollegialitás elvének érvényre juttatása
a legutóbbi zsinaton a pápaság egyeduralmának gondosabb körülírására
igyekezett. De a . közeljövő fogja megmutatni. hogy gyakorlatban rnlt jelent
a kollegialitás elve. Ahhoz, hogy az egységnek egy külön apostoli hivatalban
lehessen kifejezése, a pápaságnak hivatali gyakorlatában még sokat kell
alakulnia, karizmatikus hivatallá, hatalmi igények nélküli. testvéri szolgálattá
kell lennie. Ezen a ponton a római katolikus egyház nemcsak saját, hanem
az egész kereszténység jövője szempontjából lényeges döntés előtt áll.
Az egyház egysége azonban nem a világegyház, hanem a gyülekezetek
nivóján fog eld ölní, Az egyház egységére döntő változások ma nem a viláqegyház, hanem a helyi gyülekezetek szintjén fognak lejátszódni. Még avati·
káni zsinat döntései is attól függnek, mennyire hajlandó egy-egy helyi egy·
ház, vagy éppen püspök a változásokat elfogadni. hogy egy újabb fejlődés
számára megnyíljon a kapu. Kicsiny ökumenikus közösségekben rejlik a
jövő s válik valóra az az élet, amely a korábban említett .hat árátlépések"
révén mint lehetőség felvillant. Ahol a gyülekezet nívóján élet támad. onnan
az egész egyetemes kereszténységre fog élet áradni.
Allomások az egység útján
Nem szabad elfelejteni, hogy ma kisebb ökumenikus csoportokban máris
lehetséges a jövő egyházának. mint a hivők közösségének életét élni még
akkor is, hogyha népegyházi viszonyaink között élő felekezetek nagy gyüle.
kezetelben lehetetlennek látszik a testvéri közösség gyakorlása. Az egyházak
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felelős vezetőitől függ , hogya jövőben szabad-e új életnek növekedn ie az
ilye n kisebb ökumeni kus csoportokból , úgyhogy a teljes egyház számára te remje nek gyümölcsök. Konkrétan: nem lehet az egység kérdését az egész
földtekén egyetl en mintára létrehozni. Lehetséges ugyani s, hogy egyes afrikai
egyházakban még nem lehet az úrva csorai közösséget gyakor olni , noha ezt
pl. igen követe li sok európai ökumeni kus csoport. De azzal is ti sztában kell
lenni, hogya az étszakadt egyházak között nem máról holnapra jön létre az
egység , hanem csak lassú e rj ed ő folyamat eredményeké nt. Kicsiny kezdet ekból, türelmes te stv éri megértésből fo gnak oly an lehetóségek létrejönn i, mint
egyes helyeken, ahol a katoli kus és protestáns egyházak között közös megújulás alapjá n új leh et ős é g e k adódnak az egy ség gyakorl ására.

Az egyház egysé gének is szüks ége van kí sérlet i laboratóriumokra. Az
ökumenikus mozgalo m arra s zolqá l, hogy azon kereszt ények között , akikben
a Krisztusba n adott egység tudatosodott, létrejöhessen ek a t estvéri együttélés példás életforrnál. Ebb ől a szempontból különö sen is lényeges kiindulópont a vatikáni zsinat álta l is hangsúlyozott egység a keresztség ált al. Milyen
új lehetőségek tudat osadnának a szétszakadtan é l ő egyházak híveiben , hogyha nemcsak egyházjogi módon ismernék el a kere sztséget, hanem kisebb
tanulmá nyi csoportok ban is beszélgetéseke t folytatn ának a gyülekezeteken
belül arról , hogy mit je lent a ker eszt ség az emberi éle t számára! Ha Krisztus
halálának és f eltámadásának következmény ei közös megvalósulásra számíthatnának a keresztények között, akkor létrejöhetne egy csend es keresztény
szolgálat a társa dalom életé ben is. Mert a keresztény élet vándorl ás Jézussal. Nem tu djuk e l őre, hogy adott új helyzetekben mi Urunk kívánsága , csak
azt tudjuk, hogy aki egys zer . az eke szarvára tette kezét, nem nézhet vissza" .
Vele vándorolni, Kri sztust követni - ez a kereszténység jövője . Ha azonban
csak egy Urunk van, akkor nem mehetünk ut ána k ülönb öz ő ny ájakban
Sokan fogják az evangéli um tan ítványai közül azt a felfogást képviselni,
hogy az egyház egysé ge csak eschatolog ikus valóság. Amíg ezen a földön a
búnnek még hatalma van, addig az egyházban , Krisztus népében is lesznek
szakadások . Akárm il yen igaz is legyen ez, mégis : ha Krisztus népe az ítélet
napján sok né p ből. sok felekez etből is ( !) fog összet ev ödnl , éppen akkor már
ma is meglehet annak a lehetősége , hogya Szentlélek indítására máris létrejöhessenek itt-ott Krisztus t anitványai között az eljövendő egységnek jelei.
Aki ezt tagadja vagy hátr áltatja , az az eschatológiai reménységet fosztja meg
attól a dinamikájától, mely már ma létrehoz változásokat a szétszakadt egyházak között. Az elkövetke ző időkben , talán még inkább mint eddig , lehetöv é
kell tenni a lassú egymáshoz való közeledés útját. •Mai egyházi helyzetünk
anomáli ájában ez az egység nem fog egyszerre létrejönni. A folyamatos
(successiv) közeledés út ját kell j árnunk , amelyen k ül önb öz ő mérföldkövek
vannak" .
A keresztény egység megvalósul ásának mely szakaszában van a katol ikus
és evangéli kus egyházak vi szonya? K özelebbről : hol állnak a magyar katoli-
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kusok és evangélikusok? Ne tagadjuk: évszázados megterheltséggel küzdünk,
De a kérdés az, hogy továbbra is a múlt bűneit akarjuk-e egymásnak szemére
hányni - vagy pedig az ökumenikus mozgalom k észtet-e bennünket is arra,
hogy a jövő irányában tájékozódjunk, s feltegyük magunknak azt a kérdést,
hogy a testvéri közösségnek milyen életformái válhatnának járhatóvá számunkra.
Az a közös katol ikus és evangélikus bizottság, amely tanulmányait az
evangéli um és az egyház kérdésére központosította, megmutatta az egyedül
járható utat : csak az evangélium vezeti az egyházat az egység útjára. Mi nden más út hamis , minden más célkitüzés megtagadása annak a szükséges
szolgálatnak, amelyre az egyház elhivatott ebben a világban. Sokszor gondolta a magyar kereszténység is, hogy más célok szolgálatában könnyebben
megvalósulhat az egységre hívás. A történelem Urának leckéjét ezért kell
újra t anulnunk. M iért ne tudna a magyar kereszténység is Krisztus lábaihoz
ülni, az .egyetlen szükséges doloqra" hallgatni s benne egyesülni, aki azért
imádkoz ott, hogy .mindnyájan egyek leqyenek". Nem lehetetlen ezt az életformát magyaroknak is megtalálniok, ha megmozdul Krisztus magyar népe,
hogy átlé pj e századok határait.
Roger Schutz a pápaság ről és a szinodusról
A Pax Romana fribourgi gyülésén adott interjúban a taizéi protestáns
szerzetesközösség pr iorja e lőször is - a fiata lok egyházellenességével kapcsolatban - hangsúlyozta: .senkisem vonatkozhat el az intézményt ől", és .a
történelemben azok a keresztények, akik azt hitték, mellőzhetik a látható
struktúrákat, tudtukon kívül újabbakat alkottak." Majd föltette a kérdést:
melyek a fölösleges intéz mények és melyek azok, amelyek beigazolódtak a
történelem fo lyamán, és újra föl kell fedeznünk őket.•Nekünk, akik kortársai
voltunk Krisztu s nagy tanújának, XXIII. Jánosnak, lehetséges-e még keres nünk
az Egyház egységét, minden ember közösségének helyét, anélkül, hogy fölvetn énk magunknak a római püspök kérdését? Pedig az ő egységszolgálata
körül a csend összeesküvése uralkodik, még bizonyos katolikusok között is.
Ha a helyi egyházakban érzik a püspök szükségességét, az egyetemes Eqyházban is fel kell vetni ezt a kérdést." Nem gondolja, hogy a pápa hivatása
az, hogy egy piramis csúcsán legyen, vagy az Egyház feje legyen - az Egy·
ház feje Krisztus -, de legyen .a szíve leqbensej ében" . Bizonyos, hogy .lsten szolgái szolgájának szolgálatát a történelem roppant súllyal terhelte meg.
A századok során egymásra halmozódott ruhákon néha nem eléggé tetszik
át ez az egyedülálló szolgálat, De ha visszautasítjuk a katolikus Egyháznak
ezt a változhatatlan meggyőződését, az annyit jelent, hogy arra ítéljük rnaqunkat: mi ndörökre mes sze maradunk, nem lesz szavunk a dialógusban . . . .
hogy kérjü k, akár alkalmas, akár alkalmatla n: vezessen bennünket ez a p ászto r, Róma püspöke, a közösség Egyháza, a hatalom eszköze itől megfosztott
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Egyház felé ... azt jelenti: nem kérhetjük többé Róma püspökét, hogy szabaduljon meg a presszióktól, legyen a lehetó legegyetemesebb . . . legyen
szegény pásztor, vallja szabadon prófétai belátásait, végül hogy az egység
érdekében ne kívánja a nemkatoli kusok részéról önmaguk megtagadását. Az Egyház jelen legi zűrzavarában nem az-e Róma püspökének súlyos felel ős
sége, nemcsak a katoli kusok. hanem a nemkatolikusok el őtt is, hogy erős ítse
meg testvéreit a hitben, azokat, akik ugyanazon hitból, ugyanegy gondolat·
ból élnek? P éter, erósítsd meg testvéreidet ... ' Úgy tetszik nekem. az
egyetemes pásztor szolgálata, amint az egység intézménye. éppúgy hivatva
van a szabadság intézményévé is válni:
Roger testvér már 197D-ben úgy találta , itt az ideje Péter szolgálatának
kérdését fölvetni, de attól tartott, protestáns körök félreértik és megijednek.
Nyilatkozata végén azt kérte : akiket sértett vele. azok írjanak neki.
Néhány nappal e nyilatkozat közlése után vált nyilvánossá. hogy a Wille·
brands bíborossal való megegyezés értelmében Taizé képviselót küld a
Szentszékhez.
ICI. 1971.szept.1.

+
A harmadik püspöki szinodus két dokumentumának közzététele után a
taizéi prior. aki akkor éppen Rómában járt és néhány nappal elótte a pápa
magánkihallgatáson fogadta, a következ ő személyes üzenetet küldte VI. Pálnak:
Ma, amikor k özzetett ék a két szinodusi szöveqet, hálát adtam Krisztusnak
Szentséged meglátásaiért.
A cölibátus . amely az Evangélium bolondsága az emberekért és az elj övendó Országot hirdeti. lelkesíteni fogja lsten Egyházát egyedülálló hivatásában:
hogya föld sója legyen. Bizonyos, hogy nem könnyű út. Altala az emberek
egész életüket Krisztusnak adják, semmit sem óriznek meg bel őle a jövó
számára; általa százannyit kapnak. de üldözésekkel együtt: az Istentói rájuk
bízott lelkekért vívott belső küzdelemben élik át ezeket. A cölibátus egyál·
talán nem mond ellent a keresztény házasság szentségének. hanem ösztönözni
fogja a keresztényeket a laíkátus sajátos hivatásának fölfedezésében : ez a
hivatás a .királyi papság" letéteménye minden keresztényben. vagyis hogy
Krisztust élje az emberek elé . Igy ezek a keresztények kifejezettebben hordozzák majd magukban az Egyház közös szolgálatának egy részét.
Az igazságosságról szóló dokumentum szövege pótolhatatlan segítség
számunkr a elmélkedésünkben. azzal a sok fiatallal együtt. aki keresi: hogyan
szabadulhatnánk az emberiség általánossá vált aggodalmából és pesszlrnlzmusából. Velük együtt keressük. hogyan éljük át húsvét titkát, a feltámadott
Krisztussal való közösségnek ezt az ünnepét. De tudjuk, hogy ez az ünnep
sohasem von el bennünket az emberért. az igazságosságért vívott küzdelem-
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tól. Krisztusnak ez az ünnepe bennünk az emberért van: .Közöttünk van az
ó Országa."
Az Egyház tavasza készülódik. Az On bátor szolgálata nyitja meg elóttünk
a kapuját.
A Vatikáni Sajtóiroda közlése

Giny Kranenburg

nl!S LESZ A KETIO: EGY"
A család mindnyájunk, az egész emberiség legközösebb ósi élménye.
Eletünket mindannyian a családban kezdtük el, legyen az kis vagy nagy család, szegény vagy gazdag, zárt vagy nyitott, szigorú vagy engedékeny. Amit
az ember családjában megélt és magával vitt az életbe, sokszor döntő [elentóségú önmaga kialakulására, megvalósulására és további életútjára.
A család emléke és tudatos vagy öntudatlan hatása egész életünkön végig·
kisér. Közös élmény ez ugyan, de nincs két ember, aki hasonló módon
emlékezne vissza családjára. Gyakran még testvérek is saját egyéni adottságaik szerint ugyanazt a helyzetet, adottságot különbözóképpen ítélik meg.
Ami azonban minden család fenntartó és közös életeleme, ami szoros közösségbe kapcsolja és egymáshoz közel hozza az olyan sokformájú és különbözó családot, az a családot éltetó és fenntartó szeretet.
Sajnos - józanul meg kell állap lt anunk és nem húnyhatunk szemet a tény
elótt - éppen ebben a közös, alapvetó, é l te tő és fenntartó szeretetben van
nagyon-nagyon sok hiány és fogyatékosság . Pedig kereszténynek mondjuk
magunkat: millió és millió ember. A .kereszt" szó a legodaadóbb, legteljesebb
szeretetmegélés szimbolumaként áll nevünkben. A szeretet, illetve annak
hiánya az emberek leggyakoribb témája . Mindenki erre vágyik, ezt keres i, és
mégis olyan nehéz megtalálni , élni. Pedig a világf tó példa itt áll elóttünk
Krisztusban, és mindnyájan hivatva vagyunk ezt a példát önmagunkban rneqvalösttant.
Ez a kollektfv képtelenség a tökéletes, mindent odaadó szeretet meqvalósitására emberi természetünkben rejlik, amely inkább hajlandó önmagát
keresni, mint a másikat. Elsósorban az "én" -t akarja kielégiteni , csak ha ezt
elérte, kerülhet sor a "teM-re. De megváltottságunk éppen abban áll, hogy
Krisztus kereszthalálával felszabadftott minket a szeretet teljes megélésére.
A szeretet pedig egész lényével a •Te" felé fordul és az "én"·t elfelejti, addig és annyira, hogy egyszerre csak felfedezi: a szeretó "Te" felé fordulásban alakot, formát, beteljesülést nyert az "én". Ez az a pillanat, amikor
az "én" megtalálja azt a teljes örömet és boldogságot, amelynek elérésére
kezdettól rendelve van.
3
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Hogya családban, amely két ember egymás iránti teljes és kizárólagos
szeretetébe mély eszt i alapját, olyan gyakran hiányzik, illetve nem valósul
meg a szeretet, az talán onnan van, hogy helytelen képet formálunk magunknak róla.
A fi atalok, akik felcsillanó szemmel fedezik fel egymást, nem tudják,
hogya szeretet és szerelem nem ugyanaz. A mi magyar nyelvünk szépen
fejezi ezt ki két különbözö sz öval , (A legtöbb nyugati nyelv nem ismeri ezt
a különb séget: . love is love ", . Líebe ist Liebe " és . arnour est amour" .)
Pedig a különbség igen nagy és ezt fel nem ismerni végzetes tévedés lehet.
A szerelem ránk tör; rövid pillanatok alatt, vagy fokozatosan növekszik, míg
eléri tetőpontját, ahonnan nincs tovább. A szeretet lassan alakul ki, folytonosan nő , fejlő d ik. Tetőpon tját sohasem tudja elérni, mert akkor már átvezetne a beteljesülés m á s világába. A szerelem , ha elérte csúcspontját, megáll,
majd fogyni kezd, kisebbedik. Ez a házastársakat mélységesen rneqdöbbentheti, ha nem tudj ák, hogy ez az a pillanat, amikor a szeretet veszi át, kell
hogy átv egye a döntő hatalmat.
Erre elő kell készíteni a fiatalokat. A szeretetre nevelni kell. Nevelni, de
nem annyira szóval , mint példával, el őél éssel . I:s itt érünk a legalapvetőbb
nehézséghez: sok felnőtt, érett ember nem fedezte fel életében, hogy mit is
jelent igazán szeretni.
Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink boldog, kiegyensúlyozott felnőttek legyenek, harmonikus életet éljenek majd saját családjukban, akkor a mi mai
életünkben, itt és azonnal neki kell állnunk a szeretetet megvalósítani.
Nemcs ak a fiataloknak kell kifejtenünk, hogy mi a szeretet, hanem első
sorban nekünk kell felismernünk, megértenünk és bele kell nyugodnunk,
hogy az egym ás felé forduló, tökéletes, önfeláldozó szeretet nem valami
csodál atot keltő, egyszeri hősies teljesítmény, hanem végeláthatatlan, rnlndennapi, szürke, apró kis cselekedetek, elt űr ések. odafordulások szünet nélküli soroz ata. A szeretetet nem tudjuk egyetlen nekilendüléssel elérni és
megszerezn i. Allandóan és tudatosan kell munkálkodnunk, hogy szeretetünk
növekedjék , fejl ődjék, mindig teljesebb legyen .
Ez nem könnyú , szinte teljesíthetetlennek látszó feladatnak tetszik. Képesek vagyunk-e erre? Onmagunkban? Egyedül?
De hiszen a házasság lényege éppen az, hogy nem vagyunk egyedül! Ketten egy testben egymás segítői vagyunk, az Úr pedig saját szeretetével tölt
el bennünket , hogy ennek az isteni szeretetnek erejében szeressük egymást.
•Szeress étek egymást, amint én szerettelek titeket." (Jn 13,34)
A szerelmes fiatalok, éppen lelkes idealizmusuktól tüzelve, készek minden
nehézség, akadály , szenvedés leküzdésére, elviselésére, de nem képesek
meglátni, megért eni, hogya rendkivüli, a .nagy" dolgok aránylag ritkák az
életben . A csal ádi élet éppenúgy , mint minden más életforma, a szinte nevetségesen kicsiny, banális nehézségek, kellemetlenségek elfogadásából áll,
llle t öleq azon áll vagy bukik . Nem volna jó, ha túlzott óvatosságból kelleténél
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jobban hangsúlyoznánk a jövendó neh ézséqeket, hiszen ezzel esetleg viraqjában pusztítanánk el f iatal szeretetük minden nehézség váll alására kész
spontaneitását: mégsem szabad elmulasztanunk erre rávilágítani. M int valaki
egyszer találóan megállapította : . Az emberek nem a Mont Bianc-ba szoktak
elbotlanl , hanem az útjukban fekvó észre nem vett rögön , kavicson esnek el :
Elóbb-utóbb mind en emberi együttélésben bekövetkezik egy válságos pont.
Ha az id ősebbek, akik hosszabb-rövidebb idó után idá ig értek házasságukban .
ószintén, nyiltan meg tudn ák és meg mernék vizsgálni az együtt megtett
életutat, minden valószínüség szerint ráakadnának a távol múltban arra a magában véve tal án jelentéktel en - eseményre , adottságra , amely elindítója
lett egy sorozat félreértésn ek , ti szt ázat lan helyzetnek , egymástól való eltávolodásnak; e g y ü t t é I é s helyett e g y m á s m e I I e t t élés nek . Ha tudnának és mernének ószintén visszanézni, rádöbbennének arra , hogy abban az
adott pillanatban valamelyik partner nem volt hajlandó a másikat elfogadni
olyannak, amilyen , hanem s a j á t kedve, ízlése és akarata szerint akarta a
k ö z ö s életet megoldani, a másikat megváltoztatni. A szeretet nem tesz a
partner rabszolgájává, hanem engedi , hogy szabadságban mindkét partner
önmaga tudjon lenni. Ebben a kölcsönös szabads ágban keresi a másik személyi sajátosságát és megerósíti abban . Ha a szeretet kezdetben igazi és
ő s z i n t e volt, le meri vonni a fel ismert hiba következményét és képessé tesz.
ő s z i n te egymáshoz tordulással , megtisztulva újból tovább menni a már-már
járhatatlanná vált uton.
Egymás szeretetben való teljes elfogadása a közös családi élet nélkülözhetetlen alapja. A férfi fogadja el feleségét mint n őt, az asszony férjét mint
férfit. M ind kettó teljes ért ék ű , egyenrangú ember a maga egyéni és nemi
adottságaival, egymás kiegészítói , akik a szeretet szabadságában mindig
teljesebben azzá tudnak válni . amik, - és egyben egymás gyengéd ösztönzésére, egymás segítségével folyvást túl is teljesítik önmagukat és olyanná
lesznek, amilyenek egymás nélkül sohasem lettek volna. Ha a házastársaknak
sikerül ezt éle tükben megvalósítani, azt fogják hallani gyermekeiktól . amit
egy tizennyolcéves fiatal lány mondott, mielótt nekiindul t önálló életének.
távol a családi tüzhelytól : . Abböl, amit iskolatársaimnál láttam és hallottam ,
azt hittem, hogy nincs és nem lehetséges jó házasság. De most, hogy benneteket tudatosan látlak. akik olyan különbözóek vagytok és mégis kijöttök egymással és kitartotok egymással, most tudom , hogya jó házasság mégis megvalósítható:
A házastársakat lsten elsősorban egymásra bízta . . S ze rné l yű k és tevékenységük bensóséges kapcsolata rév én seg ítik és szolgálják egymást, tudatosítják és elmélyítik egységüket" (Gaud ium et Spes 48). Ennek a benső
séges kapcsolatn ak alapja és t áplálója a bizalom. Fogyhatatlan bizalom eqymásban - a kölcsönös bizalom hiánya végzetes a házasságban - és rendíthetetlen bi zalom a házasság szentségének, az egység szentségének erejében,
amely legegyszerübb megnyilvánulásai kat, gesztusai kat , egymásnak tett szol-
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gálatalkat ls a kegyelmi rend hatékonyságába emelI. Mindkét partner azzal
tesz legtöbbet a másik alakítására, hogy önmagát igyekszik mindinkább lsten
szándékai szerint formálni , alkalmassá tenni az Ő terveinek megvalósítására.
Ennek lehetőségét adja meg és biztosítja a felszabadító és szolgáló, kölcsönös
szeretet. Ha ezt m i n d k é t fél tudatosan próbálja , az eredmény nemcsak
sajátmagukban, hanem a másikban is meglepő lesz. Itt ls áll a nagy Igazság:
nem az erőszak, hanem a szeretet a nagy formáló erő. (A helyettesítés közösségi és keresztény törvénye értelmében az is elképzelhető , hogy az egyik
fél nagylelkü többlettel pótolja e téren a másik hiányosságait. De ez nagyon
nehéz.)
A házastársi egység legszebb kivirágzása a kettejük egyesüléséből születö
új élet, a gyermek. A gyermekek megjelenésével válik a házasság családdá.
Ami természetesen nem jelenti azt, hogya házasság a partnereket önmagukra
és gyermeke ikre utalja vissza, vagyis egy kis család-sejtre, amely a körülötte
élő valóságtól elszigetelve, legfeljebb csak .fogyasztó-sejt" . Az a .szeretet",
amely négy fal közé, a család sz űk körére korlátozódik, csak kitágított önzés.
Végzete is az önzők végzete: sivárrá és terméketienné teszi nemcsak a saját
életét, hanem azokét is, akiket pedig mindenáron boldoggá szeretne tenni.
A sz ül öknek tisztában kell lenniök azzal, hogya gyermek nem játékszer,
nem magántulajdon, nem egyéni ambíciók eszköze, hanem önálló személy,
akiért felelősséget viselnek lsten előtt, de ez a felelősség fokozatosan alakul
a gyermek mellett vezetés ből irányítássá, irányításból segítéssé és végül
jelenlétté: .minél kevesebbet beavatkozó jelenlétté, amire mindig számíthat".
valakinek remek fogalmazása szerint. . A család rendje abban van, hogy
elmélyítse és egyszersmind igazi szabadsághoz juttassa az egymáshoz tartozó sz ülök és az Istenhez tartozó gyermekek közötti közösséget" (Th.

Bovetl .
Persze amint az egyéni, úgy a családi önzés legyürése sem megy folytonos e rő fe s z í té s , éberség nélkül. Hogy csak egy szempontot említsünk:
dolgozó szül öknek nagyon nehéz már azt az időt is biztosítani, amely az egymással való együttlétre, a gyermekeikkel való foglalkozásra múlhatatlanul
szükséges a család integritása érdekében (közös ima, közös étkezés, beszélgetés, közös programok) , hát még azt az idő- és energiatöbbletet, amelyet
a mások felé való kinyílás igényel! Mégis azt kell mondanunk: az Ilyen tudatosan kitáruló , szolgáló, javait és önmagát készségesen osztogató család
közelíti meg az evangéliumi eszményt. Ha vállalják az egyetemes igényü
szeretetnek ezt a kockázatát, kézzelfoghatóan fogj ák megélni a nagy keresztény paradoxont: ami veszteségnek látsz ik emberi szemmel , az válik nyereségükké; folytonosan megújulnak az adott és elfogadott segítség cserél éből.
erejük megsokszorozódik.
Ma is vannak jó házasságok, boldog, nyitott családok. Csak sajnos a
figy elem a sikertelenség , a szerencsétlen kudarc és tragédiák felé fordul és
elkerül i a csendes, de kitartó, szívósan építő, jövőre irányuló családi tűz-
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helyeket, ahol nem keres ik a nyilvánosságot. Ha a családban valóban megértik és megélik azt a szeretetet, amely az igazán boldog, tartós , sugárzó vagyis lsten terve szerint való - házasság alapja és fenntartója, akkor föl
sem merül a kérdés: nem a múlt lassú eltúnésre utalt, avult maradványa-e
a házasság, a család? Az ilyen családok révén nyilvánvalóvá válik , hogy a
család nemcsak a társadalomnak, hanem az Egyháznak is alapsejtje, az egyházi szervezet őssejtje, az evangéliumi szeretet sugárzó tanúsága , amely
.egyaránt hangosan hirdeti az lsten országának erejét a földön és a jövő
élet boldogságának reménységét. Igy példája és tanúságtétele által legyőzi a
búnben élő világot és fényt áraszt azok felé. akik az Igazságot keresik".
(Lumen Gentium 35.)
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Az első keresztény közösség fogantatását Igy mondja el az Evangélium:
.Klment a hegyre imádkoznI. Az egész éjszakát lsten Imádásában töltötte.
Amikor megvirradt, odahívta magához tanltványait és kiválasztott közülük
tizenkettőt, s elnevezte őket apostoloknak" (Lk 6,12-13).
.Mlnden nagy mú imádságból születik" - mondja GuardinI. Ami most
szüietlk: az Egyház. a legnagyobb mű , mert magát Krlsztust, az Istenembert
és az ó munkáját fogja folytatni a világ végéig. Nem hiába ágyazza Krisztus
ennek a tizenkét embernek a kiválasztását egész éjjelen át tartó Imádságba.
Joggal hihetjük, hogy messiási tekintete - hiszen az mindazt átfogta, ami
küldetéséhez tartozott - nemcsak a Tizenkettőt látta ezekben az órákban,
hanem lsten egész népét: mindazokat, akik Egyházának vezetői lesznek,
mindenkit, aki majd hozzátartozik. Valamennyiükért könyörgött ott a hegyen•
•szavakba nem foglalható sóhajtásokkal" (Róm 8,26), hogy méltók legyenek
kiválasztásukhoz és megvalósltsák a közösségben, a közösséggel az ó
szándékát.
Erről van szó? Ennél ls többről. A tanltványok közössége , vagyis az Egyház az isteni közőss éqböl születik. Manapság sok szó esik Jézus . magányáról". Ez jogosult az emberek felól nézve: ember nem lehet igazán társa az
Istennek. De hangsúlyozása könnyen félrevezethet bennünket. akik - Igy
vagy amúgy nem lehetünk meg egymás nélkül. Nem figyelmeztetett-e
Jézus: .Ime eljön az óra. sőt már itt ls van. amikor elszéledtek, kiki a maga
útján, s engem magamra hagytok. I:n azonban nem maradok egyedül, mert az
Atya velem van" (Jn 16,32). Az Atyával való közösség, a Szentháromság
isteni közössége adja ennek az emberileg oly zaklatott, sót .traqlkus" élet-

nek tökéletes egyensúlyát és diadalmas sugárzó erejét. Ez a vezérmotívum
csendül föl egyre mennyei szózatokban és Jézus saját kijelentéseiben . Egyedülálló istenemberi egyén isége nem hogy .hordoz ója" ennek a közösségnek:
ő maga ez a közösség . •Mi annyira a tied , mint te magad? I:s mi annyira nem
a tied, mint te magad, ha valakié az, ami vagy?" - mondja találóan az Igéről
elmélkedő Agoston. Most, abban az elhatározó percben, amikor az Úr
közösséget hív maga köré, emberi szíve még túlcsordulóan te le ennek az
egész éjen át tartó beszélgetésnek az Izével. az Aty j ához fúző párat lan kapcsolat b en ső sé g éve l. A háromságos közösség óceánjának egy partralökött
kis hulláma : ez a T i ze n ke ttő közössége Jézus elgondolásában . Ezt érezteti
meg velünk az evangelista elbes zélés e.
Közösség voltak-e csakugyan? . Úgy látszik, hogy nem" mondaná
Aquinói Tamás. Hiszen vetélkedtek egymással , melyikük a nagyobb (M k
9,33kk) , különleges előnyöket akartak kics ikarni maguknak társaik . rnéltatlankod ása" közepett (Mk 10,35kk, vö . Mt 20,25); értetlenek, ellenkezők, álomszuszékok a nagy kijelentések és nagy események előtt (vö. pl. Mt 15,1 6;
Mt 16,22: Mt 26,40.43; Jn 6,60kk; Mk 16,15: már a feltámadás után !), és
szétszaladnak a Passió első szelére. I:s mégis összeforrtak: nemcsak a Mesterrel (.Nem mondalak már titeket szolgáknak, hanem barátaimnak" Jn 15,15;
•Ti vagytok, akik kitartottatok velem megpróbáltatásaimban" Lk 22,28) , hanem őbenne, őálta la egymással is . Már maguk is csak többesszámban t udnak gondolkozn I magukról: .Nézd , mi mindent elhagytunk és követtünk t éged"
(M k 10,28). .Menjü nk mi is, halju nk meg vele!" (Jn 11,16) .Ura m, tan íts
minket imádkozni!" (Lk 11,1) .Mutasd meg nekünk az Aty át !" (Jn 14,8)
Amikor a feltámadás után a tanftványok még nem értik az új hel yzetet és
azt hiszik, vissza fognak t érni régi életmódjukhoz, Péter nekiindu l: . Megyek
halászni." Jelen levő hat társa nyomban r áfelell: .M i is megyünk veled!"
(Jn 21 ,3) Es Boros László finom megjegyzése szerint az emmauszi tanítványok mindent elvesztettek: hitüket , reményüket, - de egymás közösségét
nem. Együtt hagyják el Jeruzsálemet és az úton együtt haladva, együtt gyötrő d v e [ .Miről beszélgettek ilyen szomorúan?" ) válnak méltóvá az isteni megvi lágosftásra.
M il yen ér dekes: amikor Jézus az aposto li k ö z ö s s é g h e z szól, t öbbnyire dics ér, bátor ft, küldetést és hatalmat ad (vö . oldás-kötés Mt 18,18;
százszoros j ut alom és ítélkező hatalom Mt 19,28-29; csodatevő e rő: Mk
16,17-18; misszió és velükmaradás: Mt 28,18-20; a jánosi búcsúbeszé d részletei. De persze akad kivétel is: Mk 4,40; 7,18; 16,15; Lk 9,41). Kü l n k ü I ö n viszont Inkább bírál, korhol , nyesegeti a k iütő . egyéni " vadhajtásokat. Péternek: .T ávozz tőlem , sátán!" (Mt 16,23) . Ezen az éjszakán háromszor
tagadsz meg engem " (M t 26,34). Fülöpnek: . Nern hiszed, hogy én az Aty ában vagyok és az Atya énbennem?" (Jn 14,10) A Zebedeusfiaknak: .Nern
tudj átok, milyen szellernűek vagytok" (Lk 9,55) . . Nern tudjátok, mit kértek"
(Mk 10,38).
ö
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Sokat, sokat lehetne elmélkedni erről az olyannyira természetes-emberi,
és Jézus felől annyi természetfölöttiséggel átsugárzott közösségről ott az
Úr körül. Az ő isteni pedagógiájáról. amely szeretetében egyszerre mérhetetlenül türelmes és gyengéd (a fáradtan megtérő tanítványoknak még a pihenésére is gondja van, azaz hogy lenne. ha hagynák őket. Mk 6,30kk), és
szenvedélyesen követelő. - meg e nevelés alanyairól , .a Tizenkettőről " . akik
döcögve. botladozva. olykor .félve és remegve" (Mk 10,32). de mégis a
nyomában járnak. Egymás kezét fogva. egymást biztatva, néha egymást akadályozva. Versenyt futva, mint Péter és János a sírhoz. vagy lemaradva a
többitől. mint a makacs Tamás . (Nem találkozott az Úrral , mert külön utakon
járt a közösségtől; de nem volt elég a közösség szava sem: .Láttuk az
Urat", mig ő maga meg nem jelent neki is a közösségben .) Három évig , és
aztán tovább, immár teljes öntudattal (vö. Mátyás megválasztását: . Kell,
hogy valaki velünk együtt tanúskodjék .. . " Csel 2,21). rnlndhalállq
Ha az .apostolí kollégium" jogi és teológiai kérdéseit boncolgatjuk, amint
manapság szokás, félő, hogy mai gondolkodásunkat vetftjük vissza rájuk. De
ha egyszeruen odaadjuk magunkat az evangéliumi elbeszélés sodr ának. lehetetlen meg nem éreznünk egy valóságos közösség forró lehelletét, emberi
ritmusával. emberi kihagyásaival és emberi nél perzselőbb melegével , amelynek hőforrása Jézus Szíve. A velük levő lsten szíve.
Mint minden k özösséqnek, az Úrral való együttesnek is megvannak a
maga törvényeI. Kemény törvények. Jézus szava félreérthetetlen: mindent el
kell hagyniok és úgy követniök őt. Vele vállalni a kiszolgáltatottságot (találó
képe ennek a hajléktalanság: lk 9,58). a bizonytalan, de árnyakkal teli jövőt
(a .kehely" klivása Mt 20,22-23). az üldözést (Mt 10,16-25; Jn 15,20) . Nem
igényelhetnek megtiszteltetést, círnet, rangot (Mt 23,8-12). hanem fel kell
adniok minden emberi ambíciót: aki a legnagyobb akar lenni közöttük. az
legyen mindenki szolgája. Mert .az Emberfia sem azért jött. hogy kiszolgálják,
hanem hogy ő szolgáljon" (Mt 20,28] . Igen. ez mind igaz . Aki véka alá rejti ,
vagy bagatellizálja a követelményeket, az hazudik és rossz szolgálatot tesz a
kereszténységnek. De az is, aki túlságosan hangsúlyozza , és ezzel egy komoran hősies . .ernbertelen" kereszténység képét szuggerálja . Mert a lényeg
mégsem ez. A krisztusi közösség nagy konstituáló törvénye az, amit az Úr,
és az ő nyomán az első tanítványok annyit ismételnek és olyan csodálatosan
élnek is, - amit ma is unos-untalan emlegetünk, de sajnos sokszor oly kevéssé élünk: a szeretet. A Mester és az egymás iránti szeretet. Ez megédesíti
a kérlelhetetlen loqlk áj ú, életfogyasztó szolgálatot. Papini mondja a lábmosás
jeleneténél: ilyet csak a rabszolga tesz meg urának - kényszerből. vagy az
anya gyermekének - szeretetből. Jézus szabadon szolgál. .Senkl sem veheti el tőlem életemet. én magam adom oda" (Jn 10,18J. Az Egyház egysége
végső soron gyakorlatban ezt jelenti: egymás szeretetből fakadó . szabad
szolgálata. Nem nehéz szeretni az Urat. aki életét adta értünk. Annál nehe·
zebb sokszor szeretni egymást. amikor a másik értetlen. egyoldalú, rideg
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vagy fanatik usan szenvedélyes - és vegyem csak észre: én magam ls az
vagyok. Bizony nem vagyunk különbek az els ő tanftványoknál. De . aml lehetetlen embereknél , lehetséges az Ist ennél " (Mk 10,27) . Forduljunk hát Hozzá
égő bizalommal és könyörögjünk az egység , a közösséq. a szeretet kegyelmé·
ért magunknak. egymásnak , tépett Egyházunknak. IOs ha sebeket kaptunk
.azok házában, akik szeretik őt" (vö. zak 13,6). legyen erőnk ezeket szembesíters az Úr Inteimével (Mt 18,22) és belemerftenl értünk megsebzett
Szfvébe. Akkor talá n megint megtapasztalhatjuk a kereszténység oly sokszor
hamu alá temetődött alapélményét: .Ime milyen jó , mily édes dolog testvéreknek együtt lakoznioki Igy ád nekik áldást az Úr, - és mindörökre
életet" (132.zs.) .

Ory M iklós
A PAPTESTV~R
A Zsinat papi dekrétumának van egy meleghangú szakasza: a papok
és te stvériségéről szól (8) . M indenekelőtt rámutat a papi
közösség onto lógiai -kegyelmi alapjára és termékenységének forrására : . A
papokat , akik a szenteléssel a papi rend tagjai lettek, benső szentségi testvériség füzi össze." A szeretet, Imádság és sokféle közös munka kötelékei
révén nyilvánul meg az az egység , amelyet Krisztus akart : hogy övéi tökéletesen egyek legyenek, s ebből Ismerje meg a világ . hogya Fiút az Atya
küldte (Jn 17,23). A papok tehát legyenek igazi testvérek és jóbarátok.
együttmüköd és é ről

A következőkben a zsinat és a szinodus indftásai nyomán ezt a gondolatmenetet követve tallózunk egy kicsit a papi testvériség gazdag témakörében.
1) Szentségi testvériség

Az emberek közti kapcsolat, közösség és egység több formát és fokozat ot
ismer. A bajtársakat a közös munka, a sors- vagy szenvedésközösség kapcsolja össze. A barátság két ember bizalmas viszonya, amely kölcsönös
vonzalmon, rokonszenven alapul és ő szinte megértésben , egymás lelki klegészftésében nyilvánul meg. A testvéreket a vérségi kötelék füzi egybe .
Kétségtelen, hogy ez a legmélyebb és legerősebb kapcsolat. Természetes
alapja a testi összetartozás . De van te rmészetfölötti testvériség ls: ennek
alapja a kegyelm i kapocs azok között , akik .nern a vé rből , hanem Istenből
születtek" (Jn 1,13). Ez a testvériség tehát a keres zténységben szentségI
alapból ered , táplálkozik és növekszik.
A keresztség szentsége beojtja a keresztényeket Krisztusba , a főbe . beletestesfti az Egyházba és eltörölhetetlen szentségi jelle l rendeli őket a keresztény vallás gyakorlására (LG 11). A tagokat összeköti egymással: "egy
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a ti Atyátok, egy a ti Mesteretek, ti pedig mind testvérek vagytok" (vö .
Mt 23,8-9). Isten fiai ők, választott népe, az Atya családja. Krisztus teste .
•Mindazokat. akik Krisztusban újjászülettek, a kereszt jele királlyá teszi . a
Szentlélek kenete pedig pappá szenteli" (Nagy Sz. Leó: Sermo 4,1. Vö. Jel
1,6; 1Pét 2.9; LG 10). Közösségük pecsétje és tetőpontja az Egyház alapító
szentsége, az egység szentsége, .hítünk szent titka", az Oltáriszentség: . Amikor Krisztus teste megerősíti őket a szentáldozásban, akkor kézzelfogható
módon kifejezik lsten népének azon egységét. amelyet olyan jól jelez ez a
fenséges szentség, és csodálatosan valóra is vált" (LG lll.
Ha ilyen fokú kegyelmi testvériség áll fenn minden megkeresztelt. ill. az
Egyház minden tagja között, mIért emeli ki külön a dekrétum a papok szentségi testvériségét? - Tudjuk, hogya szolgálati papság a papot különös
rnödon, mélyebben, lényegileg összekapcsolja Krisztussal, a Főpappal. A pap
részesedik Krisztus hatalmában és tekintélyében , ugyanakkor szolgálatában
is. Tekintélye nem önmagán nyugszik, hanem teljesen Krisztusban gyökerezik,
akit a világ felé képvisel, és akinek munkáját folytatja az Egyház építésében .
Krisztus legfőbb küldetése, hogy közvetítő lsten és az emberek között. Ebben
részesíti papjait: .Krisztus követségében járunk" (2Kor 5,20). Ez a kiválasztás, fölszentelés és szolgálat örökre szól, amint Istennek Krisztusban megnyilvánuló szeretete sem ismer visszavonást és megbánást. .Hüséges az
lsten. aki Fia társaságába hívott benneteket" (lKor 1,9). Ez a papi hivatás
lényege. Ha a régebbi teológia ezt pecsétnek nevezte, akkor kétségtelenül
.a hüség pecsétje és a Szentlélek jegygyürúje: felhívás és eltörölhetetlen
kötelezettség lsten hüségének örök hüséggel való víszonzására" (Schütz
Antal) .
Nyilvánvaló, hogy ez a páratlan ajándék és feladat nemcsak egyénenként,
külön-külön Krisztussal, hanem egymással ls összekapcsolja hordozóit, mint
ahogyan összekapcsolta már az Úr földi életében ls körülötte az első kiválasztottakat. .Az összes papok ugyanis arra kaptak küldetést, hogy közösen
dolgozzanak egy cél érdekében .. . valamennyien egy célra törekszenek, tI.
Krisztus testének építésére" (PO 8). Gyönyörü jelképben fejeződik ez ki
akkor, amikor a szentelésen a jelenlevő paptestvérek mindegyike a szentelendők fejére teszi kezét: ezzel mintegy a papi család testvéri közösségébe
fogadja, megosztva vele azt a karizmát és küldetést, amely .a kézföltétel
folytán benne él" (2Tlm 6).
Két ember legszorosabb viszonya a házasságban áll előttünk, amely már
nemcsak lelki közösség, hanem teljes személyi és életközösség. Amikor termékennyé lesz, a hitvesi kapcsolat családi közösséggé tágul. A papnak Krisztussal való teljes személyi kapcsolatából is családi közösség jön létre: a papi
dekrétum ezt presbitériumnak, papi testületnek nevezI. Antléhlal Ignác ennek
a gondolatnak nagy hirdetője az őskereszténységben: a püspök az Atyát, a
presbitérium az apostoli testületet jelenti, a diákonusok pedig Krisztus szolgálatát jelképezik. Ez a család Krisztusból táplálkozik és az Egyház képét
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sugározza a világ felé .•Csak egy Eucharisztiával éljetek: hiszen egy a mi
Urunk Jézus Kris ztus teste és egy a kehely, amely Krisztus vérében egyesit,
és egy az oltár, amint egy a püspök a presbitériummal és a diákonusokkal"
(Ad Philad.4). Ahol pedig ez nincs meg, ott nincs egyház.
A papoknak püspökeikkel való hierarch ikus egységét a Zsinat ls hangsúlyo zza. Az egyházirend és a szolgálat alapján be vannak iktatva a püspökök
t est ületébe. K ifejl ődni és eredményes apostoli munk át végezni csak a püspökkel való szerves egységben, megértésben és szeretetben lehet. Azért
.I srnerj ék el igazán aty juknak és t isztelettel engedelmeskedjenek neki"
(LG 28) . A püspökök viszont tek intsék papj aikat fiaiknak, sőt . az egyazon
papságban és hivatásban való közösség miatt testvéreiknek és barátaiknak" ,
amint már Krisztu s nem szolg áknak, hanem barátainak hívta tanitványait
(Jn 15,15), szív ükön viselve anyagi és lelki javukat (PO 7). I:s itt a dekrétum
egy éle s, de figye lemreméltó mondatot idéz XXIII. János pápa papi enciklikájából : . Eletsz ent ségükért elsősorban őket terheli súlyos kötelezettség". A
barát i vis zony igényli, hogy .szivesen hallgassák meg őket, sőt kérjék ki
tan ács a ikat . beszélgessenek el velük" , kötetlen együttlétben és felelős formában (papi szenát usok!) egyaránt . A papok viszont .az együttműködés szelle métő l át hatott engedelmesség " jegyében kapcsolódjanak püspökükhöz:
aktív odaadással, nem gondolattalan passztvitással. Szent Ignác karizmatikus
hasonl ata szerint a presbitérium úgy illeszkedik a püspök kezére , mint a
húr ok sorakoznak a citerán: mind egyik a maga helyén veszi ki részét a
szeretet összhangzó énekéből (Ad Eph. 2,2) .
2) Kegyelmi közösség
M inden kegyelem titok, mert lsten életében való részesedés és egyben
a Krisztushoz való hasonulás hatékony jele. A papság sajátos kegyelme a
configu rat io , az isteni Főpaphoz való hasonulás. Szent Pál tömören foglalja
ezt a ti tkot az ő híres . szün" igekötős igéibe : együtt élni Krisztussal, bensó
életközösségre lépni vel e: . Ha Krisztus sal meghaltunk, hisszük, hogy vele
együtt élün k is " (Róm 6,8) ; . ak ár élünk , akár megh alunk , vele együtt elnyerjük az életet" (1Tessz 5,10) . •Krisztussal függök a kereszten ; élek én,
de már nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2,19) .
Ennek a kegyel emnek naponkénti . f öl éleszt ése" (2Tim 1,6) főleg az olt árnál történik , ahol a pap egyszerre befogadója és szétárasztója lsten Krisztusban megnyilvánuló . Iegnagyobb" szeretetének. Azért hívják egymást a
papok . oltárte stv ér" -nek. Az együttmisézés , concelebratlo ma dicséretesen
terj edő szokásában szépen fejeződik ki ez az összeforrás az oltár titkában.
Különö s hangsúllyal akkor, ha püspöküket veszik körül az oltárnál, mint pl . a
nagycsütörtöki krizm amisében, vagy más ünnepélyes alkalommal. Az ilyen
együttm isézés a papok számára igazi közös . e ucha rlszt la" . hálaadás, a hívek
felé pedig jel: az utolsó vacsora szeretetközösségében megalakult Egyház
érzéke l he tő megjelenése.
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Mint oltártestvér a pap nemcsak lsten és a hívek között, hanem paptestvére i felé is közvet ít ő. A kegyelem mérhetetlen kincs - hi szen maga a bennünk élő Szentl él ek - . a t estvériségnek is sugárzó fo rr ása. De hordo zása,
kife jlesztése és megőrzése egyúttal nagy fel adat is : sok áldozatba kerül.
M ind en kegyelem. a kivá lasztás és a hiva tás kegyelme fokozottan lsten
ajándéka. csak alázatos imával lehet kikönyörögni. Leesdése azonban sok.
szor felülmúlj a az egyén erőit. Ki mástól várhatna elsőso rban segítséget.
mi nt paptestvérétől? Mindegyikünk rászorul erre. De a kétségekkel küzd ő,
csüggedé stő l kik ezdett, önmagával és hivat ásával meghasonlott papnak egyenese n életszükséglet. Az ilyet . csak egy fölfoghatatlan, kegy es és szívós
szeretet mentheti meg halálosan komoly öleléssel. M icsoda erőt jelent ilyenkor a tu dat . hogy mellette paptestvéreinek önzetlen szeretete virraszt. és a
hívekkel egyesült imája száll az ég felé - érte :
P. Hunya, a szegedi szemi náriu m spi ri t uálisa . oki o fenti sorokat leírta. egész
életét ennek a kegye lmi k özöss éenek lét rehozására t ett e rá. Talán meglepőe n hangzik , de sorrendben e lő s zö r a természet es alapokra vol t gond j" . Jól tu dta. hogy a
kegyel em a természet re épí t. s mitsem tal álunk nála abból a vérszegé ny. egyolda lú
. te rrnésze tfölöttíségb öl". ame ly olyan sok papi lél ekben vezet ett 01 61' keserves meghasonl ásr a. Nemcsak a papi hivatás kiépíté sén . a jell em el ső papi vonása inak ki·
alaki tásán vi rrasztott növ endékei között imáival . edoráció lval . könn yeive l és szavaival.
hanem f ől e g a viaskodó vagy meghasonlott pap szfv ét tudto anyalan f inom kezelésbe
venni. Ebben mester vo lt. Ha ilyen testv ér kopogott be hozzá, kedves ét el eit készíttette, fürd ő t adat ott neki. rnens étá ltatta. - és csak napok rn úl va, kípihe nten engedte .
hogy kibeszél je nehézségeit . Persze nemcsak i lye n papok kere sték föl. A vend éqszobának szi nt e min dig volt lak ója : újra meg újra vis szatér tek a vér,zett növendék ek,
új mel egért , új erőért. N éha h árrnan-n éqyen is összefutottak . és így nemcsak a
spi r it uáli ssal találkoztak új ból . de egym áss al is . P. Hunya azt-in személyes misszióját
or szágos arányúvá t ágíto tt a a Papi Lelkiség kiadványsoro zatában. ame ly a papt estvé rek
összekapcsol ój a. lélektani és kegyel mi táplá lója kívánt lenn i. IOs rneqoecséte lt e múvét
egy szcnved és-I átoqatta élet áldozat ával.
A régi rnaqyar papi közösségek majdn em kizárólag írnaközösséqek voltak : a papság le lkiél etének és össze tartozásának növelését céloz ták kegyelmi eszközökke l.
Ilyen volt a magyar papi im aegyesü let . amelynek napi k ér ésé volt a papte stvérek ért.
hogy oz Úr újí tsa f el bennük a papi kegye lme t . amely et o kézfe ltét el alkalm ával
kaptak (2Tim 1.6) . Bár tarto ttak ki sebb összejövetel eket is. ahol megbeszélték t apasztalatai kat és egy-egy jó lelkiaty át ól tanácsot kér tek problémáikra . Magyaror szág
legelterj edt ebb papi társ ulata az Euchar isztia-társulat vo lt : Eymard Szent Péter alapít otta. és a szentségimádást sü rgette - egymással és egymásért. (A merikai paptá rsam
mesélte: a cleve landi magya r papok néha fél ezer kilo mét ert kocsikázn ak Chicagóig,
hogy együtt végezhessék az adorációt.) Sajátos céll al dol gozott a .scnctrftcano" és
a . perseve ranti a" papi t ársul ata. A z Unio Apostolica az imaközöss ég mell ett fől e g
a kötel esség te lje si tést és a papi t ovábbk épzést sürg ette , a m irő l havi cédul án be is
számoltak a vez etőn e k.

A mai kor szükségletei és egész jellege mind szorosabb, mind több térre
együttmúködést sürgetnek a papok között. De nem szabad elfelejtenünk. hogy eredményes munka, fő leg papi munka csak az Istennel összekapcso lt l é l e k bő l fakadhat. M int ami lyen Mári áé volt. (Anya nélkül árvák a
testvérek : a papi testvéri ségnek is nagy túzhel ye a bensőséges Márlati szte let. Hiszen ő a Megváltó csendes társa . az apostolok támasza. a
kiterjedő
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papok édesanyja.) Ezért min den papi közösség lelke csak az Imént
vázolt kegyelmi közösség lehet. A közös rekollekció, közös lelkigyakorlat
nem csupán .csoportos lelkimagány" , nem is puszta előzménye a közbeiktatott, vagy záradékul szolgáló eszmecseréknek. Amint a pap .magánlmájában" is az egyházközség képviselője és hivei lelkéért küzd, úgy kellene
szentségi testvéreit is állandóan magával vinnie isten elé . Nagy alkalma
ennek a presbitérium közös családi imája , az éppen napjainkban olyan körültekintően és gazdagon megújltott papi officium. Olvasmányai, himnuszai,
Imái (elsősorban a laudes és vesperás újonnan beiktatott könyö rgései) bő
séges és állandó táplálékot nyújthatnak az Igazi papi lelkiség klalakltására.
Az Anyaszentegyház nagyon ajánlja alkalmilag közös Imádkozását egymássa l
és a hivekkel is. De a szobájában magányosan breviáriumozó papnak is tu dnia
kell: .egyedül is kórus" (Ant.Sz.ignácl. részese a dicséret és közbenjárás
kórusának, amely a papság ajkáról a nap minden órájában lst en felé száll .
Egyszer nagyon megrendített egyik paptestvérünk levele. Egy rekoll ekcló
után , amelyen jól kiimádkoztuk magunkat és elsősorban lelkünk Pásztorával
vlaskodtunk, de utána baráti körben paptestvérei nkkel is megbeszél tük problémáinkat, azt írta: ez a találkozás nemcsak a hivatását, de talán az életét
mentette meg.
3)

~unkaközö sség

A görög .szün" után most a latin . curn"-rnal kezdeném. Hugo Aufderbeck
keletnémet (erfurti) püspök jellemzi ezzel szellemesen egy papjaihoz Intézett
exhortációjában az összefogás állomásait. (Das gemeinsame Werk. Regensburg 1972.) Először is össze kell jönnünk (convenire) . A gyülekezés, az
"ecclesia ", a keresztény lét ősformája (Csel 4,31; 12,12, stb .) , A lelkipásztor
nem élhet Robinzon-életet. De nem elég összejönni: találkoznunk ls kell
(congredi) . Ehhez személyi jelenlét és személyes lelki kapcso lat szükséges.
Vannak, akik sokszor összejönnek, de sohasem találkoznak. Hogy egy ilyen
papi találkozó igazán hatékony legyen, mindenkinek hozzá kell valamivel
járulnia (conferre) . KI minél többet hoz, annál többet visz haza. Egy "konferencia" csak akkor termékeny, ha .kollokvtumm á". vagyIs lelkipásztori t apasztalataink és nehézségeink közös kicserélésévé válik. De még az sem
elég, hogya témát megvitassuk, problémáinkat oldozgassuk, ahogya magyarak mondják: .zslnatollunk" , hanem valamiben meg is kell egyezni Iconsensus) . Rengeteg mai •Tagung" nem hoz •Tatung" -ot, mert nincs konkrét határozat. A házasságot a házastársak consensus-a teszi szentséggé, ez t ermékenységének alapfeltétele. Igy teszi a paptestvérek egysége, egyetértése,
. consensus"-a termékennyé a papi közösség, a presb itérium munkáját.
Az egyházirend szentsége , krisztusi és egyházi küldetése révé n minden
pap osztályrészese egy-egy munus -nak, megbízatásnak. De ezt csak akko r
tudja Igazán kifejteni és kifejleszteni, ha megvan a .cornmunlo" ls, vagyis a
presbitérium közösségében . •Egy pap sem töltheti be Igazán feladatát elkü44

lönülve, egyénileg, hanem csakis paptársaival összefogva, azok vezetése alatt,
akik az egyház élén állnak" (PO 7). A mai lélektan nagyon hangoztatja, hogy
a személyiség csak közösségben tud kifejlódni, igazán beérni. A papi közösségeknek egyik nagy gyümölcse egymás támogatása, erósítése, kiteljesítése,
s ezzel együtt jár az apostoli munka nagyobb hatékonysága is.
Hittani és erkölcsi megfontolásokon túl .az idók jelei" is megkívánják a
tokozottabb papi közösséget. Nemcsak a papi hivatások és a munkájukban
ő rtá l l ó papok megcsappanása, hanem a kor kollektív eszménye és a minden
területen hangoztatott specializálódás is. Régebben a falu papja volt a kis
helyi közösségnek mindenese és mindene: híveinek atyja, hitoktatója, tanítója,
lelkipásztora. Ez a módszer a patriarkális korban bevált. Ma azonban munkamegosztásban kell kamatoztatni az er őket, A papi feladatkör olyan sokoldalú,
hogy tökéletes betöltését alig várhatjuk el egyembertól. Lehet, hogy valaki
nem szónok, de finom érzékkel megáldott lelkiatya. Lehet, hogy nem szervezó, de egyénekkel, családokkal jól megtalálja a kapcsolatot. A mai közlekedési eszközök is szerencsésen mozdítják eló, hogy egy-egy .szakosttott"
paptestvér nagyobb körzeteket is látogathasson.
A diaszpora-területeken a hívek kisebb létszáma méginkább megkívánná a
munka összevonását. Lélektanilag mégis nehezen valósítható itt meg, mert
épp ezeknek a diaszpora-keresztényeknek van leginkább szükségük arra, hogy
papjuk fizikailag is velük éljen, megossza gondjaikat és segítse óket. Bár
telefon és gépkocsi itt is sokat tehet, - és egy-egy diákonus, szerzetestestvér vagy n ővér, katekéta, világi hlvö is.
Az alkalmi összejövetelek és állandó jellegú munkaközösségek mellett az
újabb, zsinati utáni törekvés mindinkább az, hogy papok lakás- és életközösséget is alakítsanak egymás között. (Vö. PO 8.) Persze ez sem egészen
.ü]", mert a szerzetesközösségeken kívül mindig akadtak világi papokat
összefogó szervezetek és életközösségek is, hogy csak a Néri Sz. Fülöp-féle
oratóriumra, vagy a magyar Regnumra utaljunk. Egy-egy város papjai ezt
könnyebben megtehetik, de vannak vállalkozók nagyobb munkaterületekról is.
Cserháti püspök cikkéból értesülünk, hogya pécsi egyházmegyében is jelentkezett 8 pap ilyen közös életre és munkára.
Persze a papi munkaközösségeknek, méginkább az együttlakásnak megvannak a maguk komoly nehézségei is. Minden emberi együttmúködés zökkenókkel jár: tökéletes közösséget csak Istenben találunk. J:s ha azt gondolnánk, hogy azok, akik egyéni lelkiéletükben és hivatásukban közvetlenül a
Szentháromság példáján ihletódnek, legjobban megközelítik ezt az ideális
közösséget, akkor hamarosan keserú csalódások érhetnek. Mert a gyakorlat
bizony mást mutat. Hol a hiba? Bizonyos mértékig föltétlenül a régebbi papnevelés erósen individuális jellegében. Ha a szemináriumban meg nem valósul és át nem hatja a kispapokat a közösségi szellem, a testvériesség, az
összefogás, az egymással való törődés: később, érett korban ezt már aligha
várhatjuk. Hála Ist ennek a mai fiat alok ebből a szempontból is (és nemcsak
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nehézsége ikb en) . koruk gyermekei·, és a f iatalabb lelkipásztori nemzedék
már jobb összetartás i ta rtalékkal indulhatott útn ak. Az egy es évfolyamok
tagjai késő b b is tart ják a kapcsolatot és nem az ezüstmisén találkoznak elő
ször, hanem pl. évrő l -é v re összejö nnek valamelyiküknél. De csodákat senkitől
sem várhat unk, léle ktan i csod ákat legk evésbé. A közös munka, közös élet
során mi ndig adódn ak nézete lt érések, össz ekoccanások , tal án komolyabb
nehézségek is . Gondoljunk ilyenko r Sz. Pál szavára : . Eqyrn ás t erh ét hordozzátok: így töltitek be Kris ztus t örv ény ét" (Gal 6,2), és: .Szenvedj étek el
egymást és bocsá ssatok meg eqyrn ásn ak " (Kol 3,13). Egym ás hibáinak,
ki növései nek, egyoldalúságainak ez a szer et etben való váll al ása és viselése
több a szükség vagy a céltudatosság köv et elmény énél : részvétel az embersor sot, embe ri kor látokat vállaló megt est esült Ige ti tokz atos kenózisában , s
ennek folyt at ódásában az Egyház egé sz tört éne imén át, - és ezzel egyben
a megváltás munkájába n is . Hánys zor sóhajthatott fel tan ítványai között
Krisztus (az evangéli um meg is ő rz ö tt egynéhányat): . M eddig túrjelek még
titeket?" (Mk 9,18) Aztán megint csak új rakezd te a .k özös életet", az emberi
jóakaratba és a Lélek kegye lméb e vet ett fogyh atatl an bizalommal. Bizony mi
is csak ezen az .eg ymást-fe szl t get és· útján j utunk el , egym ást cs iszolvakoptatva , egy mást kie gészítv e, a nagy közös . pleróm á" -ig , t elj eskorú egységü nki g Kris ztusban.
Ol yan esetekre pedig, amikor mégis csa k kezdj ük megsokalIni valamelyik
papt estvé rünk magatartását a közösségben, ajánlhat ok egy jó receptet. Egy
f érj me sélte: a házass ágában jött rá , hogy 2 X 2
100. •Am ikor civakodunk,
meg vagyok győző d ve arról, hogy 98 %- ban igazam van, és a feleségem
ugya nazt hiszi magáró l. Ha azonban mindegyikünk megp rób álja rendbehozni
azt a két századrész hib át , amelyet saját magánál eli sme r, és ezért bocsánatot kér, a civakodás egyszerre 100 %-osan rneqsz űnik ." Ez a matematika
hibátlan.

=

4) Papi barátság

. Er ös vár a te stvér, akit testvére seqlt" (Péld 18,19) . Ez a Vulgáta szövegezése. A héber másképpen mondja: . A te stv ér, aki elkeseredett, zárkó zottabb, mint a leg erő s ebb vár: Mind a két fog almaz ás nagyon elgondolkodtató . Ma soks zor hangoztatj ák, hogy a kor le gnagyobb problémái közé tartozik a magány. Nem az egyedüll ét: hiszen a papot emberek t öme gei vehetik
körü l, néha a hívek szorongat ják ügyesbajos dolga ikkal , és mégis ott
rágódik lelkén a magány érzé se. Szeretet nél kül nem lehet élni , mert ez a
lélek legmélyebb eleme és l e g é g ő bb szenvedélye. Kétségtelen, hogya pap
a szemé lyes Kri szt us-szere le mme l tudj a végeredményben legyőzni és feloldani
magányát. De ez - láttuk - nem hogy nem mond ellen a testvéri közösségnek, inkább megkívánja azt. A közös szemináriumi é l e tb ő l, a munkaközösségek összefogásábó l termé szet szerüe n alakul ki néhány , vagy két egymáshoz
közelebb álló tes tvér szoros baráti kapcs olat a. Férfiaknál különben is az a
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leggyakoribb eset . hogya közös c é l ki tű zés , közös munka fűz össze a legmelegebb . legta rtó sabb, szoli d kötelékkel.
. A barátság vagy fö lt ét elezi a hasonlóságot. vagy létrehozza" [Sz. Tamás) .
Az igazi baráts ághoz persze ugyanúgy hozzátart ozik a k ü lön bö zőség is. különben nincs meg benne a vonzás és feszültség. Papi barátságban eleve
adva van a hasonlós ág: közös törekvés Krisztus felé , közös lelkipásztori célok. - és a különb özős ég is az egyé ni vé rmérsékletben, elg ondolás okban.
eszközökb en. Mindez nagyon megt erm ékenyíth eti lelk iéletünket és tevékenységünket.
Egy em berö ltőve l eze l ő t t disszert ációt írt am Rómában. Egy Ausztr iából való kínai
miss zionári us volt legtöbbször s état árs arn . Jól megértettük egymást. Ű A lexandriai
Sz. Kelem en kereszt ény magatart ásáról irt, én Pázmány egyháztanával foglalkoztam.
Ű a Paidaqoqosz-t tanulmányozta, én a Kalauzt és a Diat ribát bújtam. Ű görögül
ol vasott. én a régi magyar nyelv ízét élveztem . De minden sétánk alkalmával meqt udtuk. hogya másik meddig jutott , hol t évedt el és hol talált vissza a helyes út ra.
Hazafel é menet aztán sokszor imádkoztuk együtt a breviáriumot . Elmondhatom, hogy
ezek a séták legalább annyit - ha nem tö bbet - használtak a ké sz ü lő dlssz ert ácl ónak. mint a profes szorral fo lyt atott megbeszélések; és nemcsak a disszert ációnak
használt ak. Társamból k ésőbb karth auzi lett. Köztudom ású, hogy a . néma barátok "
nem sokat éri ntkez nek a vil ággal. De még onnan ls módot t alált rá. hogy egy·egy kis
üzenetet j uttas son ki nekem . [me a közös munka, közös megbeszélések során klalakuló baráti viszony, amelyb e aztán magától é rte tő d ő e n fonódnak bele az egyéni
nehézségek, kerüln ek elő a talán szemérmes en rejteget ett személy es problémák. A
sze retö barát éles szeme jobba n észrevesz i. hol tévedtün k el. és visszaterel a helyes
útr a. A szegedi Szent Gellért-unió (a végzett növendékek között ) csodákat müvelt
eb ből a szempontból. Ali ghogy híre járt, hogy valamely ikük elkanyarodott (t alán már
azon észrevették, hogy nem jelent meg a szo k ásos rekoll ekción) , nyomban fi gyelmez·
tették legjobb barátját : nézzen utána, mi van a tes tv érével. ~s ha aztán komoly baj
volt, akkor a nagy összekötő kapocs , Magyar Károly kerékp árra patta nt és néha
százkilométereket is lekarlk ázott. hiszen nem kev esebbről volt s z ö, rnlnt egy paptestvér megmentésérő l. De nemcsak akkor nézt ek utána egymásnak, miko r már baj
volt. Néha ketten-hárman nekii ndultak és végigl átogatt ák mind egyiket. Ma is van
olyan vidék, ahol egy·egy évfo lyam tagjai hetenként végiglátogat ják egymást . Egyik
külföl di utamo n nemrég vol tam boldo g részese annak a jel enetnek, amiko r a pléb ániára este 8·kor hirtelen befutott öt paptestv ér. Nem éjs zakai szállá st jöttek kérni :
sürgős volt az út juk . egy óra múlva folytatták, de azért nem kerülték el az útbaeső
testv ért. Mennyi komoly probléma került ott elő ez alatt az óra alatt élénk eszmecserében a sajt és pohár bor melle tt !

Nem véletlen . hogya zsinat papi dokumen tumának nemcsak a szellemi
szeretetre van gondja . hanem külön kiemeli. hogy legyenek vend égszeretők
egymás ir ánt. osszák meg egymással javaik at. szíve sen és jó kedwel jöjjenek
össze felüdülésre . Hiszen az Úr Jézus is meghívta apost olai t egy kis pihenés re : . Jöjj et ek félre egy magányos hely re és pih enj ét ek ki magat okat egy
kicsit" [Mk 6,31) . A papi szere tetnek egyik fo k mérője , menny ire gyakorolja
valaki paptestvéreivel szemben a vendégszeret et et. Valam ikor a Papi Lelkiségben olvastam a szatmári és bácsk ai papok nagy vendégszeretetéről.
Szatmáron egy idős kanonok hetivásárkor mindig vagy 15 papnak t er ítt et ett,
mert tudta, hogy erre az alkalomra anyagi és hiva talos ügyek int ézésére
sokan jönnek a városba. M ind az ő vendégei vo ltak . A bácskai papok elve

47

a bencés elv : . Hospes venit, Christus venit" - mint Krisztust fogadják a
vendéget asztaluknál. Kétségtelen , hogy ez a szeret ö szlvesl át ás az igazi
papi lel kiségnek egyik folyománya és jele. Ismerek olyan papot, aki egy
nyáron 30-40 testvérét lát ja vend égül . nemcs ak egy-egy ebédre, de akár
1-2 het es kikapcsol ódásra is . Persze a . Chri stus venit" szép elve sok mindent
magában fogl al. Els ősorban nem a vendéglátó asztal gazdagságán van a hangsúly,
sót ügyel ni is kell a papi életmóddal kötelezóen velejáró szerény egyszerúségre . Nem ritka jelenség az sem, hogy a fehér asztal köré egybegyúlt papt estv érek minth a nem akarnának .pap " módjára viselkedni. Pedig hát a papi
hivatás nem . rnunkald öre" szól és nem hagyható a misekönywel az oltár
mell ett. Anná l nagyobb jótétemény az oly an paptestvér, aki egyszerú kedvességgel, mesterkéletlen, meleg emberi módon tud együtt lenn i társaival ,
de úgy, hogy egész magatartásán mindig átsugárzik papi hivatása és felelő s s é g tudata.

Sokan a munkára hiva tko znak: nincs Idejü k, hogy egymással töródjenek,
mert a lelkek gondja elveszi minden idejüket. Közben pers ze megfeledkeznek
arról, hogy a t estvérüknek ls van lelke . Szeretnék itt rámutatni egy érdekes
párhuzamos jelenségre. M indenk i tudja, hogy ma az emberekkel foglalkozó
hivatások között a papok mellett lege lfoglaltabb ak az orvosok, - nem hiába
lé lek és t est együttese az ember. Rokonságomban több orvos is van, így
alkalmam volt megfigyeln i, hogyan viselkednek ök egymás iránt. Konferenciákon, barát i látog atásokon családostul úgy t esznek , mintha egyet len nagy
családh oz tartoznának. M indenki tegez mindenkit, elókerülnek személyes,
családi prob lémák. de azon melegében közvetlenül megtárgyalják hivatásbeli
problémáikat, meglátásaikat , az új eredm ényeket is. I:rzik, hogy egy a hivatásuk, egy a sorsuk, s ezért kell, hogy egy leg yen a lelkük. A példa önmagáért
beszél. Különben van olyan vidék is, ahol az orvosok hármasával-négyesével
összefo gnak, egy házban laknak és munkam egosztásban élnek.
A papi dekrétu m felhívj a a f igye lm et , mekkora felel ósséggel tartoznak
a papok olyan társaikkal szemben , akik nehézségekkel küszködnek . •Tanúsftsanak mindenkor testvéri szeretetet és nagylelkúséget irántuk, buzgón Imádkozzanak értü k és legyenek velük szemben igazi testvérek és [óbarátok"
[PO B). Ha valak i, a pap megérti a mai kor szétesettségét, nehézségeit,
saját .rendjé nek" és az Egyháznak krízi sét . Miért vagyunk hát sokszor olyan
közönyösek, olya n kem ények egymás iránt ? M iért csak kontesztálásra tudnának összefogni, szinte bizonyos fanatizmussal, a paptestv érek. és nem
egymás er ős ít ésére . épülésére? Cáfoljunk rá végre a szomorú közrnond ásra :
. Carl t as inter sacerdot es rar lt as", és cserélj ük fel Pál gyózelmes felkiáltásával: . Ki szakíthat el minket [minket!) Krisztus szeretetétól?" [Róm B,35)
Nagy dolog az igazi t estv éri jób arát a pap nehéz óráiban . Hiszen minden
Igazi papi életben beteljesedik az apostol szava: . Mi ndenfelól szorongatnak
minket , de össze nem zúznak; bizonyt alanságban élünk, de kétségbe nem
esünk; üldözést szenvedünk , de elhagy atottak nem vagyunk; földre terítenek,
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de el nem pusztulunk. Testünkön folyvást viseljük Jézus szenved és ét , hogy
egyszer Jézus éle te is megnyilvánuljon test ünk ön" (2Ko r 4.8). Hogy menynyit tehet il yenkor a baráti megértés a . blzonyt alansáq" és . elhagyat ottság"
megakadályozására . annak jó példája P. Teilhard de Chardin élete. lelki eqyen sú lya m eg ő rzé séb e n nem keveset köszönhetett annak a néhány hűséges jóbarátnak. akive l nyiltan megbeszélhette problémáit. kiönthette nekik szívét.
Vigasztaló tudat. hogy ezek közt ott volt két rendtestvére . P. Valensi n és P.
De lubac is.
Hitün k világosan tanítja. hogya szenvedés a szeretet nagy jele. a megváltás eszköze . A pap mindennap megt anulhatja ezt a golgotai áldozat megúj ít ása közben . De a sötétség óráiban könnyebb elhinni, ha embe ri, barát i
szeretet sugárzása emlékeztet rá. Igy lesz aztá n mindig új erőnk vállal ni
Kr isztus halálának hasonlatosságát. a halál uralmát önmagunkban, hogy
hívei nkbe n úrrá legyen az élet (vö. 2Kor 4,12J.
Foglalj uk össze paptestvéri kapcsolatainkat a Zsinat szép szavaiv al : "A
közös fö lszentelésnek és küld eté snek erej ében be n s ős é g es tes tvé risé g kapcs ol össze min den papot. Ez önk ént és szabadon nyilvánuljon meg a kölcs önös szellemi és anyagi, lelkipásztori és személ yi támogatásban , összejö vetel ekb en, az élet , a munka és a szeretet közös ségében" (lG 28) .
5) Az emberek és a világ testvére
A z Egyh áz Kriszt us teste. Ist en népe és lst en csalá dja (lG 1,2.3) . Ebben
a csa ládban lst en akarata szerint a pap lst en gyermekeinek atyja. lelkük
pásztora és az emb erek tanítómestere. Ha azonban pásztorok. atyák és
taní t ók akarunk lenni, akkor elsősorban az emberek testvéreivé kell lennünk
- hangoztatja VI. Pál Ecclesiam suam k. körlevelében . A papi dek rétum is
azt mondla, hogya papok . te s tvé re k a testvérek között , hiszen egyazon
kr isztusi t est tag jai " (PO 9J, .a többi emberrel testvéri kapcsolatban állnak"
(3) . A paternalizmus kora lejárt. Még a mai családban , a szülők és gyermekek
között is közvétlenebb. melegebb . testvériesebb viszony van kialakulóban.
Ma a dialógus korát éljük; a dialógus klrm ája pedig a testvériség. a barátság
és a szolgálat. Már a Mester is azt vallotta : . Nem azért jöttem, hogy neke m
szolgá lja nak, hanem hogy én szolgáljak" (Mt 20,28) . Testvéri szolidaritásban
kell a hívekkel együtt az Úr felé tartanunk. Ez a pap első nagy feladata mln denekelőtt saját egyházközségében: . tsten azért állította a papokat a vi lágiak
közé, hogy mindannyiukat a szeretet egységére vezessék" (PO 9J. •Az lst en
csa ládját. ezt az egy sztvv é-l élekké olvadt testvériséget öss zegyűjti k, és
Krisztus által a Szent lé lekben elvezetik az Atyaistenhez" (lG 28). Ebben
persze el sősorban neki kell példát mutatnia, nem szavával. hanem ta núságt éte l éve l. példáj ával : Kr is ztu s és az ő evangéli uma annyi t ér a híveim előtt .
amilyennek én mut atom. Nagy je l az egy ség, a papok t estvér isége és híveikkel való szoli dar it ása. Viszont neh ezen f og meg g yőző e n hangozn i a szeret et
igéje az olyan pléb ános szájából . akirő l köztamert. hogy káplánja ival nem
4
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éppen az előzékeny szeretet - vagy akár az igazságosság - követelményei
szerint bánik; vagy az olyan káplánéból, akiről tudják, hogy plébánosával
csak levélben érintkezik.
A papnak hívei iránti szolidaritása főleg abban mutatkozik meg, hogy
imádkozik értük. •Testvéreinek barátja és sokat imádkozik a népért és az
egész szent városért" (2Makk 15,14). Nem tanulhatunk itt eleget Pál apostol
áldozatkészségéből és gyöngédségéből. Legkedvesebb egyházközségének tagjait, a filippieket így szólítja meg: .Szeretett testvéreim , kedveseim, örömöm
és koron ám, álljatok helyt az Úrban, szerettelml " (Fil 4,1) Viszont a hívek is
becsüljék és szeressék papj aikat, .osztozzanak gondjaikban , segítsék papjaikat imával és tettel " (PO 9) .
Ez a testvéri viszony fogja a papot képesíteni arra, hogy megértéssel
tudja oldozgatni a világiak problémáit, .mindenkinek mindene legyen, hogy
mindenkit üdvözítsen " (1Kor 9,22). Ehhez persze először is meg kell ismernünk őket , pontosabban: meg kell ismerkednünk velük, mert nem várhatjuk
meg, amíg ők jönnek hozzánk. Annakidején a háború átsodort egy dunántúli
kis faluba . Egy héten belül mindenk it névszerint ismertem, a falu aprajátnagyját, mindegyikük kis és nagy baját. Egyik magyar iparváros lelkésze
állapította még nemrégiben hívei megismeréséről : •. . . sziszifuszi munka,
mert egyre özönl ik a nép a városba ; de csin álni kell, mert képtelenség úgy
tisztesség es munkát végezni, hogy a híveke t nem ismerjük személyesen.
Megyek is annyit, mint a b űnös lélek."
Az igazi testvériség megkívánja, hogy a papok . öszlntén ismerjék el és
segítsék kibontakozni a világiak méltóságát és az Egyház küldetésében nekik
jutó sajátos szerepet". Ismerjük el, ne restelljük a magunk számára is hasznosítani tapasztalataikat, hozzáértésüket a maguk területén. Bízzunk meg
bennük, vonjuk be őket az Egyház szolgálatába, kérjük ki véleményüket,
hallgassunk jogos bírálatukra. . A világiak és a pásztorok e család ias kapcsolatából igen sok jót várhatunk az Egyház számára. E módon minden tagja
révén erősödik az egész Egyház, és hathatósabban betöltheti a világ életéért
való küldetését." (PO 9 LG 37). A hívek ma nagyon igénylik ezt az
önzetlen, testvéries közeledést, megérzik és hálásak érte. Nemrég írta valaki
egy lelkigyakorlat vezetőjének: .Azt hiszem, az volt mindnyájunkra a legnagyobb hatással, hogya mai zűrzavaros világban találkoztunk egy olyan
magyar pappal, akiből lsten szeretete sugárzott felénk , és aki nem önmagához akar bennünket kapcsolni, hanem az Úristenhez." Egy másik levélben
egy néhány hónapja meghalt plébánosról írja volt munkatársa: .Csaknem
25 év t ávlatából is hálás érzülettel kell megemlékeznem arról abizalomról,
amellyel a plébánia nevében végzett családlátogatásaimat kísérte." A
Krisztusba igazán lehorgonyzott papi lélek meg fogja találni a testvériesség
diszkrét és emberi hangnemét a híveinek többség ét alkotó nők irányában is.
Azt , amit a papköltő így foglal össze: . En meg , húgaim, az vagyok, Aki nem
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akar semmit t őletek. " Igy tudjuk feléjük is igazán közvetíteni lsten akaratát,
akinek egyházában sok és fontos tennivaló várja öket.
Legyünk komolyan meggyözödve, hogy csak a világiakkal egyetértésben,
velük karöltve fogjuk felismerni lsten akarat át és megvalós ítani a világ meg.
váltás át. Mert a vi lág .s öhajtozva vár " erre (Róm 8,23). Azért a papnak
nemcsak a . jó hív ekkel" , a templombajárók kicsiny csoportjával kell test.
véri gonddal t ör ödnie. hanem - bizonyos értelemben még inkább - a keres ökkel. nyugtalanokkal és lázadozókkal, vagy éppen közömbösekkel, el.
pártoltakkal , két kedökkel vagy tagadókkal is. . Emlékezzenek meg róla figyelmeztet a Zsinat - , hogy mindennapi életükkel és törödésükkel az
igazán papi és pásztori (t ehát t estv éri ) szolgálat arcát mutassák hivöknek
és hitetleneknek, katoli kusoknak és nemkatol ikusokn ak egyaránt" (LG 28).
Sőt Kri sztus vil ágmegváltó szívével egyesülve át kell lépnie eqyházk özséqének, egyházmegyéjének határait és ki kell tágítania érdeklödését a világ
minden baja, problémája fel é.• M ivel az emberi nem ma egyre jobban egy·
ségbe olv ad, a papoknak fok ozotta bban küzdeniök kell, hogy az egész ernberiség eljusson lsten családjának egységébe" (uo .) , . hogy a Szentlélek
ált al egy testbe összegyüj tve, Krisztusban élő áldozattá váljanak" (IV.kánon).
De a testvér iség gondolata még ennél is t öbbet foglal magában. Nemcsak az embere k . lelkét" kell gondunknak t artani világszerte , hisz nekünk
minden ember te stv érün k, akiért Krisztus meghalt (Róm 14,16) . Hanem
tanuljuk meg igazán tiszteln i az evilági emberi értékeket is , és megbecsülni
a teremtett és kulturális javakat lsten adományaként. Ez VI. Pálnak gyakran
kiemeit nagy gondola ta. Igy lesz a mai kor papj a igazán az az .ld ösebb
testvér", aki az evil ágba te ste sült Krisztus érzületével jár az emberek között
és személyében megvaló sí tj a a . Gaudium et Spes" konstitúció híres kezd ő
soraiban körvonalazott magatartást: . Az öröm és reménykedés , a szomorúság
és gond, amely korunk emberét, fől e g a szegényeket és ezenved öket eltölti,
Krisztus tanítványain ak is öröme és reménye , szomorúsága és gondja . Nincs
az az igazán emberi, ami visszhangra nem találna szívükben . Hiszen közösségük e m b e re k bő l áll, akiket a Szentlé lek irányít az Atya országa fel é tartó
v ándorl ásukban. és aki k azt a feladatot kapt ák, hogy mindenkinek tudtuladják az üdvösség üzene té t" (GS 1) .
Ime a pap nagy testvéri hivat ása. Láttára mi mást mondhatnánk, mint
hogy .h álat adunk, mert arra méltattá l min ket , hogy színed előtt állhatunk
és szolgálhatunk néked " (1I.kánon). Igaz, érezzük azt is, hogy önmagunknak
ez a t estv érszívvel való te ljes átadása, kiszolgált atása nem könnyü feladat.
De aki szerete t et vet, kegyelm et és áldást arat , és ráadásnak (vö . Lk 12,31)
meg fogja kapni az életéhez szükséges szeretetet - az emberektöl ls.
Man apság érdekes módon a villany-örökmécsek helyett egyre több templomb an látjuk viszont ismét az olajmécs imbolygó lángját. Pedig amaz . rneqbízhatóbb " , biztonságos abb, egyenletesebb. De . hideq". Lehet, hogy éppen
azt a szinte emberi jell eget hiányoljuk bel öle. ahogy píllanatr ól-plllanatra
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megküzd azért a szemerny i világosságért, amelyet áraszt. Egy lehellet is
elf újhatná, mégis olyan bizodalm as piros pont a nagy k ő épület h űv ös tágasságában. Talán szabad ebben a pap szolgálatban elhasználódó testvé ri élet ének szimbolumát látni. O sem jobb testvéreinél (1Makk 13,5), de magához
ragadta Krisztus (Fil 3,12): élet e az Úr e lő tt , az oltár igézetéb en folyik le.
s ennek meleg fényét hint i tov ább. Csak keveset : annyi t , amennyi belefér,
amennyi gyarl óságától t elik. De ha sok ilyen önzetlenül parázsló , szolgáló
testvérszív lenne a vil ágon, sokat világosodnék t őlük a vil ág.

M ichelangelo: Pieta
Tiszta, éteri , önnön mél yeiben el m e rül ő bánat . Telj ességgel bet ölti az arcot és az
alakot . De éppen mert emberf ölöttien. t ermé szetfölöttien nagy, egyben feg yelmezett
is, hangtalan, csaknem nyugodt. Semmi torz, semmi zilált , semmi fölös leges. Aki
itt gyászol, nem önmagát gyászolja . Olyasvalakire tekint , aki végtelenül dr ágább
neki önmagánál, de egyben tökéletese n átadta egy kettejük nél nagyobb re n de l kező
Erőn ek . Nézi a mozdulatl an t estet, csaknem zárt pil lái mögött kifejezhetet len gyöngé d·
séggel. Bármennyit is szenved ett ez a test, az nem volt céltalan és ért elmet len
tr agédia. A nagy Műn ek b etelj esitője vo lt. ~s abba is bele kell nyugodni, hogy Ő,
az anya, nem tehetett és nem tehet érte semm it . Vérverejtékes gyötrel mének más
volt tari úja . a keres ztút on más törö lte meg kendőj ével arcát , miko r fölszegezt ék, más
adott inn ia, és most is mások fogj ák ellátni te stét . Neki cs ak egy feladata maradt:
néznI. Nézni , egész lelkét szemébe g yűjtve , áthato lhatatlan m esszes éab öl. és mégis
egészen közel. Mert az lsten akaratát nem lehet embernek utol érni . De szeret ni a
maga érthetetlenségébe n - azt lehet. Szeretni ezt a válas ztottait összezúzó Iszonyatos Akaratot ugyanazzal a sziwel , amell yel az összezúzottat szeretjük. ~s igy bel ül
hordani az áldozati bárány sebeit. Tehetet lenségben és bel enyugv ásban. e lsza kített ságban és egyesülésben. A Compassio titokzatos mélyeiben. Belü lvaló vi lág ez,
kimeríthet etle n és k öz ölhetetlen. Azért olya n páratl anul koncent rált ez az arc, mint
ami minden lényegeset rejtv e őri z maga mögött. ~s mégis lehetetl en a rátekintőn ek
meg nem érezni annak a be lső lényegnek sugárzó intenzitását.
(Ennek a kis elmélkedésnek a m ürem ek ell eni közelm últ merénylet ad t d ö sze r ű s é q e t.
A szobor sor sa az elm élkedés gondolatmeneté nek ford it ottja lett: az Any ának itt
sikerült . meqv édenle" Fiát .)

52

AZ EGYHAZ SZAVA

KILENC ~V A PÁPASÁGBAN

VI. Pál beszéde a jún . 21 -i által ános kihallgatáson
Ma , amikor a szeret ö odaadás annyi jele vesz körül, úgy érezzük : kötelességünk magunkról is szólni egy szöt, - annak évfordulójáról, hogy Róma
püspökévé választottak, s ezzel Péter apostol utó dává ezen az ő székhelyén,
amelyre e város pásztori gondjával együtt az egész föld kerekség katolik us
Egyházának felelőssége is rá van bízva. De erről a na gyjelentőségű és sokr étű
témáról nem akarunk most beszélni. Nem akarjuk ecsetel ni az események
voltaképpen igen egyszeru, rövid és mindenki előtt ismeretes lefolyását sem,
csak néhányemlékünkben maradt benyomást visszaadni. Ez talán vigasztalására lehet az egész Egyháznak, amely ezen az évfordulón olyan bőséges
jeiét adja jóakaratának és odaadásának. Igazán hálátlanságnak tartanánk
az Úr iránt és udvariatlanságnak testvéreinkkel és hű fiainkkal szemben, ha
semmi hangot nem adnánk azoknak a gondolatoknak, amelyek ez alkalomból
foglalkoztatnak.
Ma kilenc éve , éppen ebben az órában, röviddel dél előtt , a Sixtus i kápolnában csekélységünket választották római páp ává. Igy egy másik nehéz és
magas egyházi hivatalt kellett otthagynunk, a milánói érsek ét ; el kellett
jönnünk Szent Ambrus és Borromei Sz. Károly, valamint lsten szolgái : Andrea
Ferrari és IIdefonso Schuster püspök i székéből , - Rómába, ebbe az Apostoll
Székbe, lsten szolgájának , a máig szeretett és gyászolt XXIII. János pápának
utódául. Nem akarunk itt most erről elmélkedni. Aki akarja, maga ls könnyen
megteheti, ha beleállítja ezt az eseményt az akkori történelmi és lelki keretbe. Elég arra emlékeztetni , hogya zsinat épp akkor jutott túl e lső , nem
könnyű ülésszak án és mindenütt, az Egyházban éppúgy , mint a világban ,
nagy várakozásokat keltett, új megmozdulásokat váltott kl.
Egyszerűen csak ennek a napnak egyetlen benyomásáról akarunk beszélni,
amely még mindig elevenen él emlékünkben . Az volt az érzésünk, mintha
akaratunkon kívüli, akaratunk fölött álló események gépszerű és titokzatos
összej átszása ragadott volna magával. Soha egy cseppet sem kivántuk vagy
kerestük megválasztásunkat. Ezt elhihetitek. Ellenkezőleg: a nagy és tiszteletreméltó emlékű XI. Pius pápa és lsten másik tiszteletreméltó szolgája,
XII. Pius pápa mellett hosszú ideig teljesített szerény szolgálataink rneqmutatták
nekünk, milyen rengeteg kötelességet, nehézséget és követelményt hoz magával Péter kulcshatalma . Tehát ugyancsak tudatában voltunk
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annak, micsoda előkészület szükséges ehhez az ijesztően magas hivatalhoz ,
miféle szükséges karizmák híjával vagyunk e nehéz szolgálat betöltésére.
Személyes följegyzései nkben ezt a jegyzetet találjuk erről: . Az Úr talán
azért hívott meg erre a szolgálatra - nem mintha valamennyire is alkalmas
lennék rá, vagy hogy én kormányozzam és mentsem meg az Egyházat jelen
nehézségeiben, hanem hogy szenvedjek valamit az Egyházért, és hogy világos
legyen . hogy Ő. nem pedig más kormányozza és menti meg: Nem azért
osztjuk meg veletek ezt a gondolatunkat, hogy ezzel hiú módon alázatunkkal
tüntessünk, hanem hogy ti is érezhessétek azt a nyugalmat. amely erre elfogott: nem a mi gyönge és tapasztalatlan kezünk irányítja Péter hajójának
kormányát, sokkal inkább Jézusnak. az Úrnak láthatatlan. de erős és szerető
keze. Es szerétnénk. hogy bennetek és az egész Egyházban is, mikor gyöngeségei miatt néha szorongatásba jut. győzzön a bibliai értelemben vett hit:
a bizalom. úgy. amint Krisztus kívánta ezt tanítványaitól, s félelem és bátortalanság sohase befolyásolja merész vállalkozókedveteket és örömötöket a
Krisztusért való munkában. Ami minket illet, megismételjük szívünkben egy
másik nagy pápa, I. Leó szavait is, egyik klasszikus prédikációjából éppen
pápává választásának évfordulóján : .Dablt virtutem, qui contulit dlqnltatern"
(Aki a méltóságot adta, erőt is ád majd hozzá"} ,
A méltóságra vonatkozólag még egy másik benyomásra ls emlékszünk.
Mikor a híres fehér füstjelzés felszállt. a tiszteletadás legkülönbözőbb megnyilvánulásai vettek körül. Ekkor egyenesen szédület fogott el apostoli hivatal unk nagysága előtt. Úgy éreztük. ebből szakadék támadhat egyrészt csekély
személyünk és magas szolgálatunk, másrészt a szeretett emberek. barátaink
és főleg a nép között, amelynek lelki javára Krisztus helytartójának fönséges
méltóságát kaptuk. A hierarchikus fokozatok néha talán távolságot hozhatnak
létre a kiválasztottak és a község között és azt a tudatot kelthetik. hogy
valaki kiváltságos helyzetet foglal el. Ha erre a napra gondolunk (vagy akár
hivatalos milánói bevonulásunk napjára a derék jó Prof . Virgilio Ferrari fő
polgármester rnellett) , hálát kell adnunk az úrnak. hogy bensőleg egészen
eltöltött a forró vonzódás azok iránt. akiknek szolgálatára száritak. Szívünk
mélyéig átéreztük, mit jelent új címünk: .Isten szolgáinak szolqája". Es
eszünkbe jutottak egy másik elődünk. Nagy Sz. Gergely bölcs pásztori intelrnel , aki ugyan időben messze áll tőlünk, de tanítóhivatalában közel. Sőt úgy
tetszett. mintha a még távolabbi múltból magának Krisztusnak csengő hangját
hallottuk volna: .Amas me plus hls?" (Szeretsz-e engem jobban ezeknél?)
Ez a pápa igazi kiváltsága: . Slmc n. János fia. szeretsz-e engem jobban ezeknél? Pasce! Legeltesd bárányaimat!" (Jn 21.15) Légy pásztor! Tekintély és
szeretet összeolvad egymással a dolgoknak ebben a benső látásában és
valami új. nagy dolog jön létre , amely a világ határaiig terjed és az embertség minden búját-baját átfogja. Mintegy villámfényben értettük meg a Szentszék
szociális küldetését. Nagy igazság ered ebből. amelynek végső. titokzatos lényegét már most megsejthetjük : az Egyháznak , és bizonyos értelemben egyben
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a világnak az egysége, úgy, amint Jézus kérte ezt földi élete utolsó óráiban,
teljes bensóséggel szólva az Atyához: . hogy mindnyájan eggyé legyenek,
amint mi egy vagyunk!" (Jn 17,11) Most már megértettük annak paradox
voltát, hogy Péter primátusa még késlelteti az ökumenizmus beteljesülését.
Ez a primátus nem az egységtól visszatartó ijeszt ő kísértet, hanem az egy·
ségre vezéreló világítótorony, hogy lsten egyetlen népét alkossa meg a szétszabdalt kereszténységból (vö. Ef 4,3·7). Ez volt akkor, és ez ma is az álmunk, jobban mondva reménységünk.
Gondolhatjátok, hogy még sok más szakadt ránk akkor sebes hegyipatak
módjára . Mindez megéreztette velünk, milyen szükség van rá, hogy ragaszkodjunk lsten erejéhez, ahelyett, hogy földi homokra építe nénk. és milyen
szükségünk van a ti velünklétetek, a ti imátok támogatására, szeretett testvéreink és fiaink .
Apostoli áldásunk legyen rá

ö s ztö n z ő t ö k .

s egyben a viszonzástok!

A "MINISTERIA QUAEDAM" ':S AZ "AD PASCENDUM" KEZDETO MOTU
PROPRIO

VI. Pál pápa aug. 15-1 kelettel két fontos motu proprióban rendelkezik a
kisebb papi rendek és a diakonátus reformjáról. Az intézkedések a latin
egyházban 1973.jan.l·én lépnek életbe.
A .Ministeria quaedam" k. motu proprio bevezetésképpen felidézi a
.klsebb rend ek" történetét, megszervezésük alakulását, változásait, kikristályosodását. Megáll apítja, hogy hasznosnak látszik a mai id ők követelményelnek megfeleló át szerv ezésük, Időszerűvé tételük. A II. vatikáni zsinat liturgi·
kus konstitúciója ugyan ehhez a reformhoz nem adott irányelveket, sz árnos
püspök azonban a zsinat idején sürgette ezt a reformot. A zsinati konstitúció
azt ls megszabja, hogya liturgia minden résztvevóje azt tegye, ami illetékességi körébe tartozik.
Az elsó tonzurát nem szolgáltatják ki többet; a klerikusi állapotba való
belépés a diakonátushoz kapcsolódik. Az eddigi .klsebb rendeket" ezentúl
.szolq álat" -nak kell nevezni. Ezek a szolgálatok a hívek közös papságához
tartoznak hozzá, világiakra is rábízhatók, ezért nem kell öket a szolgálati papság fokozataihoz csatolni, és így velük kapcsolatban nem .ord ínatlo "-ról
(magyarul szentelést szoktunk mondani), hanem .lnstltutlo" -ról (kijelölés,
valamivé tétel) beszélünk. Két olyan szolgálat van, amelyet az egész latin
egyházban , a mai szükségletekhez alkalmazva, meg kell tartani: a lektor (felolvasó) és az akolitus (oltárszolga) szolgálata. Azok a feladatok, amelyek
eddig a szubdiákonusra voltak bízva , voltaképpen e kettő hatáskörébe tartoznak, ezért a latin egyházban nem létezik többé a szubdiakonátus .nagyobb
rendje". De a püspökkari konferencia megítélése szerint lehet az akolitust
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szubdiákonusnak is nevezni; továbbá e konferenciák egyéb szolgálatok felál lítását is kérhetik a Szentszéktől (pl. ostiar ius, exor cista, katek lsta) .
A lektor sajátos feladata , hogy lsten igéjét olvass a a litu rgikus közösségben : a szentírásból vett olvasmányokat az evangél ium kivételével és zsoltárénekes híján az olv asmányok közötti zsoltárt . Ha nin cs diákonus, sem
kántor , ő imádkozza e l ő a hívek könyörgéséne k szándékait, vezeti az éneket
és a hivő nép részvételét a liturgiában; oktatj a a híveket a szentségek méltó
felvételére. Az akolitus hivatása az, hogy segítse a diákonust és szolgálatot
végezzen a pap mellett. Feladata teh át abban áll, hogy gondját viselje az
olt árszol gálatnak, segédkezzék a diákonusnak és a papnak a liturgikus cse lekmények , főleg a szentm ise végzéséb en; azonfelül rendkívüli esetben (ha a
845. kánonban meghatározott személ yek nem t ehetik, vagy az áldozók száma
igen nagy) áldoztasson. Az Egyház ti sztelet remélt ó hagyománya szerint a
lektor és az akolitus állandó tisztsége férfiaknak van fenntartva. A f elvét el
föltétele i: a pályázó szabad döntésb ől fak adó folyamodása az illetékes ordlnáriushoz (erre tartozik azután a kérés elfogadása) ; megfelelő kor és a
püspökkari konf er enciák meghatározta sajátos tulajdons ágok; lst en és a keresztény nép hüség es szolgálatának erős akarása. A szolgálatokat az ordiná rius adja fel, vagyis a püspök , ill . a papi szerzet esintézményekben a főbb
elöljárók; a megfelelő liturg iku s szertartásokat rövidesen közzéteszik. Ha
ugyanazt a személyt egyn él több szolg álattal bízzák meg, feladá suk között
meg kell tartani a Szentszék vagy a püspökkari konferencia megszabta Idő
közt (vagyis a szolgálatokat ténylegesen gyakorolni kell ). A diakonátus és a
papság j elö ltjelnek fel kell venn lök és megfe lelő ideig gyakorolniok kell a
lektor és az akol itus szolgálatát, hogy jobb an fe lkészüljenek az ige és az
oltár jövendő szolgála tára . Az esetleges felmentés ez aló l a Szent széknek
van fenntartva. A szolgálatok feladása nem ad jogot arra, hogy valaki az
egyháztól eltartást, vagy díjazást kapjon .
Az . Ad pascendum" k. motu proprio visszapillant a diakonátus gazdag
és változatos történetére, egészen a . Sacrum Diacon atus Ordinem" k. 196708s
rende lkezési g (vö . Szolgálat 9, 79.0.). A diakon átussal váli k a je lölt kle rik ussá, vagyis az egyházi rendhez t art ozóvá (eddig a tonzurával vált azzá) . Azok
fogadhatók el diákonusoknak, akik az igazi hivatás je leit mutatják fel, jóerkölcs űek és mentesek lelki és fizikai hibáktól , s életüket az egyház szolgálatá nak kivánják szentelni, lsten dicsőségére és a lelkek javára. Az átmeneti (tehát a papságot megelőző) diakonátus ra csak olya nok pályázhatnak,
akik 20. életévüket betöltötték és teológiai tanulmányaikat már megkezdték .
Az előző motu proprlóban foglaltak szerint pály ázó és az egyház részé ről elfogadott jelölt köteles különös gondot fordítani hivatására és fej leszt eni azt;
visz ont jogot kap az ehhez szükséges lelki segítségre.
A klerikusi áll apotba való belépés, valam int egy meghatározott egyház.
megyébe való inkardináció magának a diákonusszentelésnek a révén történik.
Előtte a jelölt ordináriusának saját kezül eg írt és aláírt nyilatkozatot ad át ,
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ame lyben tanúsítja, hogy önké nt és szabadon akarja az egyházi rendet fölvenn i. A diakonát ussal velejár a zsolozsma elvégzésének kötelezettsége (a
papságra k észülékn él) ill. ajánlása (az álland ó diákonusok részére), és a
papságr a készü lő jelölt eknél a cölibátus. A cölibátus kötelezettségének lsten
és az Egyház el őtt való nyilvános vállalását sajátos szertartással kell rneqünnepe lni - még a szerzet es papj el öltn él is - a diákonusszentelés el őtt. Az
il yen módon el váll alt cöli bát us bontó házassági akadály. A nős (állandó) dl ákonusok , ha f el eségüket elvesztették, jogilag szintén képtelenek új házasság
megköt ésére . A papságr a hiv at ott diákonusokat csak a Szentszék e lőírta
t eológ iai tanulmányai k befejezése után szabad fölszentelni ; az állandó dl ákonusok szente lését megelőző tanulmányokra vonatkozólag az egyes p üspökkar i konferenciák intézkednek.
Az utolsó pont egy fontos átmeneti norm át ad: Azok, akik a motu proprio
ki hi rdetését megelőzően már fe lvették az első tonzurát, megtartják a klerikusok minden sajá tos kötelességét, jogát és kiváltságát. Azok pedig, akik
elju tottak a szubd iakonátu s rendj éig, tartoznak teljesíteni vállalt kötelességeike t a cöl ibát ust és a zso lozsmát illetően; viszont di ákonussá szentelésük
e lőtt ismét tanús ágot kell tenniök a cölibátus váll alásáról az imént említett
(rö videsen kiadandó ) sajátos szertartással.
Am int látju k, a két intézkedés több újítást tartalm az és igen határozott
lé pés . Isten nép ének" egységes zsina ti fogalma, valamint a papi szolg álat
korszeru fe lfogása terén.
Nagy Ferenc

EGYHÁZATYÁK AZ EGYSÉGRÖL ÉS ANNAK ÚTJÁRÖL
Eg yetértő

egység (A nti óhiai Sz. Ignác püspök levele az efezusiakhoz)

Ügy illi k hozzát ok, hogy mi ndenben megdicsőítsétek Jézus Krisztust, aki
benneteket ; hogy ugyanegy engedelmességben tökéletessé
vál va, a püspök nek és a pre sbitériumn ak való alávetettségben , minden rneqsz e n te lődé ste k re szolg áljon .
Nem adok nektek para ncsot, min tha lennék valak i. Igaz ugyan, hogy bio
Iincsbe vertek Kr isztus nevéért, de azért még nem vagyok tökéletes Jézus
Kr is ztusb an. Csak most kezdek tanítványa lenni, hozzátok is úgy sz ölok, mint
tanltv ányt ársalrn hoz. Hisz szük sége m volt arr a, hogy megerősítsetek hitetekkel,
intő szavat okkal, t ürelme tekkel , nyugalmatokkal. De a szeretet nem enged
hall gat nom ról at ok, azért inte lek e lőre benneteket: egyes üljetek lsten aka:
ratában. Me rt Jézus Krisztus, lelkünk elsza kíthatatlan élete, az Atya igéje és
akar ata , a föld ker ekségen szerte szét szé ke lő püspökök meg Jézus Krisztus
igéjét és akaratát képv ise lik.
Azért egy e té rtő n e k kell lenn etek a püspök szaváva l és akaratáva l, amint
hogy így is tesztek . Hiszen a ti Istenhez méltóan v i s e l ke d ő , fele dhetetlen

meg dicsőí tett
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papságotok úgy illeszkedi k a püspök kezére . mint a húrok a citerára. Igy a ti
hozzájárulásotokkal, összhangzó szeretettel zeng Jézus Krisztusról az ének.
De ti is legyetek kórus, mindegyikótök; az egyetértés öss zhangjával, eqységesen fog adva lst en dallamát, egy hangon daloljatok Jézus Krisztus által
az Atyának, hogy így hallgasson rátok és jócselekedeteitekból Fia t agj ainak
isme rjen benneteket. Hasznos tehát. ha szeplótelen egységben éltek. hogy
mindig részetek legyen Ist enben.
Ha én rövid Id ő alatt olyan szoros, nem embe ri . hanem lel ki barátsá got
kötöttem püsp ökötökkel . mennyivel boldogabbak vagyt ok ti. akik úgy t arto ztok
vele össze , mint az egyház Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus pedig az Aty ával.
hogy mind en eggyé forrjon az egységben! Senki ne áltassa magát : aki nincs
belül az oltár körén, nélkülözi lsten kenyerét. I:s ha már egyik vagy másik
ember könyörgésének akkora ereje van , mennyivel hatékonyabb az egész
egyház püspöké é!
A

bé kéről.

(A ranyszavú Sz. Péter püspöknek tulajdonított beszéd.)

. Boldogok a békességszerzók - mondja az evangelista - . mert óket lsten
fiainak hívják." - M élt án virulnak a keres ztény eré nyek abban, akiben megvan a keresztény békesség egyetértése; és az . lst en fi ai " nevezeth ez nem
vezet más út, mint a békességszerzók nevezet e.
A békesség , szeretteim , kiszabadítja az embert a szolgasághól. nemes
nevet ad, megváltoztatja lsten elótti helyzetünket és ezzel magunk at ls: az
alattvalóból fiat, a szolgából gyermeket csinál. A tes tvérek közötti békess ég
lsten akarata , Krisztus öröme , a szentség tökéletessége, az igazság szabálya,
a tudom ány meste re , a jóerkölcsök őrz ője, és mind en dologban dícsér etreméltó fe gyelem . A békesség a kérő imádság szükséges ta rtozé ka. könyörgéseink kieszközló erejének könnyű útja , minden vágyunk szívet el éqít ö, Igaz
teljessége . A békesség a szeretet anyja , az egyetértés köteléke, nyilvánvaló
jele annak a tiszta szándéknak , amel y azt kívá nja Istentói . ami t akar; kéri
azt. amit akar. elfogadja azt. amit kért. A békességet kirá ly i parancské nt kell
óriznünk, hiszen maga az Úr Kr iszt us mondja : . Békessége t hagyok nektek.
az én békémet adom nektek", vagyis: Békében bocsát ottalak el . békében
talá ljak rátok; távoztába n azt akarta megadni , ami t v isszatért ekor mind enkIben meg szeretne találni.
Mennyei parancs az, hogy ő ri zzü k meg, amit adott: t alálja m meg bennet ek - mondja - ezt az egyet. amive l elbocsátottalak. A békes ség elültetése
lsten gyökérverése; kigyomlálása az ellenségé. Mert ahogyan a testvéri
szeretet Istentói való, úgy a gyű lö let az ördögtól ; ezért a gyű l ö l kö dé s t kárhoztatni kell, hiszen Irva van: .akt testvérét gyűlöli. az gyilkos" .
Látjátok tehát. szere tett testvéreim, miért kell szeretni a békességet .
kedvelni az egyetértést: mert ez szüli és táplálja a szeretete t. Azt pedi g
tudjá tok . hogy az Apost ol szavával : na szeretet Istentói való" : akiben t ehát
nincs szer étet. az l st en nél kül való.
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Ezért, testvéreim, tartsuk meg az életre vivó parancsokat: maradjon meg
közöttünk a mélységes béke kötelékével átfont testvériség , és fűzzön kölcsö nösen össze bennünket a szeretet üdvösséges kapcsával, mert a szeretet
befödi a bűnök sokaságát. Legyen hát minden vágyunk ez a szeretet: ebb ől
fakad minden jó, minden jutalom. Minden erénynél inkább a békességet kell
óriznünk, mert lsten mindig békességben van.
Szeressétek a békességet, és akkor teljes a nyugalom. Igy szereztek
nekünk jutalmat, tenmagatoknak örömet, hogy Istennek a béke egységében
alapított egyháza tökéletes fegyelmet tanúsítson Krisztusban .
(Patrologia Latina 52,347-348)
Nagy Sz. Gergel y pápa: Az igaz tanítás kerüli a fennhéjázást
"Halljad, Jób, beszédemet, és figyelj minden szavamra!" Ez az önhittek
tanításának sajátossága, hogy nem tudják alázatosan el őadni. amit tanítanak,
és amit helyesen tudnak, képtelenek helyesen továbbadni. Mert szavaik
elárulják, hogy amikor tanítanak, mintegy magas csúcson látják magukat,
azokat pedig, akikhez szólnak, messze mélységben maguk alatt; s nem úgy
beszélnek hozzájuk, mint tanácsadók, hanem leereszkedóen. mint uralkodók.
Igazán mondja az ilyeneknek a próféta szájával az Úr: "Ti pedig szigorral
és hatalommal parancsoltatok nekik." Mert szigorral és hatalommal parancsolnak azok, akik alattvalóikat nem nyugodt magyarázatokkal javítgatják,
hanem elhamarkodottan és durván törik uralmuk alá.
Az igaz tanítás ellenben annál eltökéltebben kerüli gondolkodásában a
fennhéjázásnak ezt a búriét . minél égóbb buzgósággal veszi célba szavai
nyilávaI a fennhéjázás mesterét (ti. az ördögöt) . Mert miközben a szent
dolgokról szólva hallgatói szívében üldözi öt, óvako dik attól , nehogy fennhéjázó modorával hirdetóje legyen . Arra törekszik . hogy minden erény mesternóje és anyja, az alázatosság fejezódjék ki szavaiban, mutatkozzék meg
életében , azt hirdesse az igazság tanítványai előtt. de inkább életmódjával,
mint beszédével.
Ezért Pál a tesszalonikiakhoz szólva szinte megfeledkezik apostoli rnéltóságáról és így beszél: "Kicsinnyé lettünk köztetek" . Péter pedig , amikor kijelenti: "Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki
csak kérdezi, mi az alapja reménységteknek" , hozzáteszi , figyelmeztetve,
hogyan kell tanítanunk az igaz tudományt: "De ezt szelíden , tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek."
Pál ugyan azt mondja tanítványának: "Parancsold ezt és taníts teljes hatalommal ", de ezekkel a szavakkal nem a hatalmaskodó uralkodást ajánlja,
hanem az életpélda tekintélyét. Akkor tanít ugyanis valaki hatalommal, ha
elóbb maga is megteszi, amit mond. Mert ha a lelkiismeret akadéket vet a
nyelvnek, az hitelét veszi a tanításnak. Tehát nem a magasröptű beszéd
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hatalmát ajánlotta neki, hanem a helyes cselekvés megnyugtató tudatát.
Ezért áll írva az Úrról is: .Úgy tanított, mint akinek hatalm a van , nem úgy ,
mint az írást udók és a farizeusok: Mert Ő , aki a rosszra való hajlam gyenge·
ségé bő l semmit sem tett, különö sképpen és legfő képpen , egyedülállóan a
jónak hatalmával szólott. Isten hatalmából vette azt, amit ártatlan ernberségében nekünk nyúj tott.
(E Moralium libris in lob lib. 23,23-24. PL 76,265-266)
Ismeretlen afrikai szerzó pünkösdi beszéde a VI.sz.-ból
Tetszett az Istennek, hogy az e l ső pünkösdkor ezáltal adja tudtul a Szentlélek je lenlétét: akik megkapták, minden nyelven beszéltek. Mert meg kell
érte nünk , szeretett tes tvé rei m: a Szentl élek álta l a szerétet árad szívünkbe.
Minthogy pedig a szere te t hivatása az, hogy összegyújtse lsten Egyházát az
egész föld kerekségen : amint akkor a Szentl élekk el eltelve egy ember ls
mi nden nyelven tu dott szól ni, éppúgy most a Lélekben egybegyúlt Egyház a
maga egységében mind en nyelven beszél.
Úgy üljétek meg hát ezt a napot. mint Kr isztus egységes testének tagjai.
Mert akko r nem ünneplitek hiába, ha az vagytok , amit ünnepeltek: ha eggyé
váltok azzal az Egyházzal, amely et az Úr szent Lelkével eltölt, az egész
világon elterjeszt. magáénak ismer és megi smerte ti magát vele. Mint ahogy
a vől e g én y nem tö r menyasszonya életére , nem is vesz a helyébe mást.
Nektek szól ugyanis az Apostol szava, akik meghívást kaptatok minden
nép közül; nekt ek, Krisztus egyházának, Krisztus tagjainak, Krisztus testének,
Krisztus jeg yesé nek: •Viseljéte k el egymást szeretetben , törekedjetek rá,
hogy a béke kötel ékével fenntarts átok a lelki egységet:
Figyeljétek meg: ahol azt parancsolj a, hogy viseljük el egymást, ott beszél
a sze retetrő l: ahol az egység rem ényét említi , ott mutatja meg a béke kötelékét. Ez lste n háza, é lő kövekből alkotva , és hogy a nagy Családatya
gyönyörúséggel lakjék benne, nem szabad szemét a megoszlás romjainak

sé rte nle .
(Sermo 8,1 -3; PL 65,743-744)
Szent Fulgentius püspök: Az egység és a szeretet szentsége
Soha sincs jobb alkalmunk imádkozni Krisztus testén ek lelki megépüléséért a szeretetben (mert Szent Péter szava szer int . élö kövek épülnek föl
lelki házzá, szent papsággá, Istennek tets ző lelki áldozat okat hozva Jézus
Krisztus álta l" 1Pét 2,5J. mint amikor maga Kris ztus teste , vagyis az Egyház
ajánlja fe l Krisztus t estét és vérét a kenyér és a kehely szentségében:
. Mert a kehely , ame l yb ől, iszunk , a Kri sztus vérében való részesülés; és a
kenyér, amelyet megt örünk, az Úr t estében való részesülés ; ugyanis egy
kenyér, egy test vagyunk sokan, és egy k enyérből részesedünk rnlndannylan"
(lKor 10,16-17).
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Ezért kérjük, hogy az a kegyelem, amely által az Egyház Krisztus testévé
lesz, hozza magával a másikat: hogya szeretet ez építményének minden
tagja kitartson a test egységében, és így megmaradjon az épület.
A kkor könyörg ünk méltóan ezért, ha annak a léleknek ajándéka gyanánt
kérjük, aki az Aty ának és a Fiúnak közös lelke. Mert a Háromság szent
t ermészet i egysége, egyenlősége és szeretete, az egyedüli igaz lsten, az
egyetértő léle k ajándékával szenteli meg azokat , akiket fiává fogad.
(Ad Monimum Iib. 2,11; CCl 91,46-47)

PÁRTOSKOD ÁS AZ OSZTRÁK EGYHÁZBAN

Az osztrák püspöki kar körlevele 1972. márc. 23-án

B écsb ől .

Az Egyház ismeri történeté ben olyan csoportok keletkezését, amelyek a
hit, a jámborság, az apostoli munka, a felebaráti szeretet ápolását túzlk kl
különös céljukul.
Az i lyenek igen értékes ösztönzéseket hozhatnak magukkal; egyes esetekben sok érdemet szerzett rendi vagy laikus közösségek nőttek ki belőlük.
Erejü k abban rejlik, hogy tevékenységük alapjául az evangéliumi felszólít ást fogadják el: megt érés és Krisztus követése.
Ma is sok egyén és csoport dolgozik ilyen felfog ás szerint az Egyház
megújulásán a Zsinat irányelvei szerint. Nagy hálával tartozunk nekik, és
bizta tjuk őket, maradjanak is meg ezen az úton.
De már korán kellett az Egyháznak olyan megos zlások miatt szenvednie,
amelyeket elítélt. A mai katolikus egyház is kötelesség ének tudja, hogy
necsak a tőlü nk különvált keresztények irányában igy ekezzék betölteni az
Úr im áját és megbízatását : , hogy mindnyájan eggyé legyenek' (Jn 17,22),
hanem mi n denekelőtt önmagában.
Az utó bbi id ő be n olyan csoportok keletkeztek, amelyek szinte harci szervezetekként lépnek fel az Egyházban található más ir ányzatokkal és nem
ritkán az egyházi vezetőkkel szemben. Ezzel azonban éppen lényeges feladatuknak mondanak ellent, hogy ti. mint csoportok hozzájáruljanak az egyházi
közösség kiépítéséhez.
A püspökök pontosan látják napjaink különféle veszélyeit. Nevezzünk meg
néhányat:

Az igehirdetés, a tanító- nevelő munka során, valamint a hírköz lő eszközökben az Egyház tanítá sának jelentenek kl olyasmit, ami nem az;
egyfelől suba alatt bevezetnek megnemengedett gyakorlatokat, másfelő l
hallgatólagosan me ll őznek az Egyháztól megkívánt intézkedéseket;
másutt a tan és a fegyelem olyan leszúkít ését követelik, ami lehetetlenné teszi a kato likus fel fog ások jogos skáláját ;
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egyházi képv iseleti szervek számára olyan választási szabályzato t követeinek, amelya párt ok választási küzdelmére emlékeztet;
ehhez járul, hogy a tömegkommunikációs eszközök munkájuk közben nem
egyszer helytelenül eltolják a súlypontokat, mert saját törvényüknek megfelelő en minden ekel őtt a szenzáción kapnak. Látjuk ezeknek és még más
problémáknak a nagyságát. mégis megállapítjuk : ezeket a nehézségeket nem
lehet pártoskodással l egyőzni .
A teo lógiai vélek edések terén , de az egyházfegyelemben is megvan a
szabadság jogos tere.
Az egyházi t anító hiva t al azonban szigor úan köt eles fölemeln i szavát ennek
a területn ek át hágása ellen , amennyi ben ez tén yl egesen veszélyezteti a hitben és életbe n megmutatko zó egyh ázi egységet.
A püspökök t elj es igyekezetü kkel azon vannak , hogy az egyházon belül
fenn álló különf éle irányzatokat mindig újból közelíts ék egym áshoz. Feladatu knak t ekint ik. hogy necsak ök maguk folytas sanak párbeszédet egy-egy
irányzattal, vagy fe lváltva a különböz ó Ir ányokkal. hanem ezeket egym ással
is összehozzák közös eszmecserékre.
Az Egyház egyedüli ura Krisztus. Az Egyház küldetése lsten megd icsóítése
és az emberek ü d v ös s ég é rő l való gondoskodás. Ezt a fel adatot mindenki közös munkájával kell betölten ie. Eközben a pápa és a püspökök Krlsztus , a
Jópásztor nevében és küldetésének erejében az egység és a vezetés szolgálatát látj ák el. Nem szabad tehát túltenni magunkat a . Nihil sine episcopo
- mit sem a püspö k nélkül " alapelven . Hiszen a Szentlélek még akariz.
matikusokat , a külön féle kegyelmi adományok hordozóit is az apostolutódok
t ekintélyének veti alá.
A keresztény élets t íl ussal ellen kezik , ha valaki keresztény testvérében
bizalmatla nul a ros szat keresi. névtelen fö ljelentéseket tesz , elhamarkodott an a nyil vánosságra apellál. Ráadásul ezzel oly an látványosságot csinálunk
az Egyházból, ami sok ember botrányává lesz .
Az Irás szava szerin t ha úgy látszik, hogy testvérünk hibázott. akkor a
hely es elj árás el ősz ör a személyes beszélgetés , azután a kis körben való
rendreut asítás. végül pedig az egyházközség ítélete, amelyet az Úrtól élére
adott képvis elóje mond ki (Mt 18.15-18).
A püspökkari konferencia szilárdan vallj a, hogy a hivatalosan létrehozott
szervek, a papi lelkipásztori és laikus tanácsok , stb . a papságnak és lsten
népének képvi selete. A különféle irányok ezekben a szervekben belül jelentkezzenek szólásra, nem pedig ezeket megkerülve.
Igaz, senki tó l sem szabad eleve elvitatni a jóakaratot. A püspökök mégis
komolyaggodal mukat kell hogy kifejezzék olyan csoportok megalapítása és
fe nnállása mlatt, amelyek valój ában pártok.
Sok fentebb jelzett veszedelmet megszünt ethetünk, ha valljuk a pápa és
a püspökök felelósségét és döntési szabadságát, és engedelmeskedünk nek ik.
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A püspökök meghatalmazása az Úrtól való, és mint bárki más, ők is lelklismeretüket tartoznak követni. Ajánlatos azonban, hogya határozatokat megelőzőe n széleskörű vél eménykut at ást tartsanak az egyházi szervekben, és
ennek során a közvetlenül illetékes személyeken és intézményeken túl jussanak szóhoz a külö nféle jogos gondolkodási irányo k is. Ogyelni kell viszont
arra, hogya tú l sok hivatali szerv ne bénítsa meg az egyházi életet.
M i n d e n e k e l ő tt a gondolkodásmódot kell megújítani, nem csupán szerkezeti
reformot követelni:

al Az Egyház teki ntélye a legvégső határig meg van terhelve. A pártoskodás következtében az emberek nem valamelyik irányzathoz csatlakoznak,
hanem gyakran elfordulnak az Egyháztól. Ezért minden katolikus testvéri
szeret ettel álljon készen a dialógusra és más nézetet valló keresztényekkel
való együttműkö désre, még azon az áron is, hogy áldozatokat kell hoznia és
le kell mondania saját véleményének keresztülviteléről.
b) Kri szt us mondja: . Arröl ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13,35).
M indenki kérdezze meg lelkiismeretét: megteszi-e ezt a tanúságot ő maga
és a csoport, amelyhez talán hozzátartozik. Ami megoszlást okoz, az nem
építheti az egyházat. Pál arra int, hogy még a megengedett dologról is
mondj unk le, ha gyönge testvérünk megbotránkozik rajta.
c) Apoln i kell a bizalom erényét. Minden emberről, hát még a hittestjó szándékot kell fö ltételeznünk.

vérrő l először

A II. Vat ikáni Zsinat felszólít, .hogy minden jogos különbség elismerése
mell ett fokozzuk mindenekelőtt magában az Egyházban a kölcsönös rneqbecsülést , a ti szteletet és az egyetértést. Ezek nyomában elkezdődhet az
egyre termékenyebb párbeszéd azok között, akik lsten egyetlen népét alkotják, akár pásztorok, akár egyéb keresztény hivők.
Erősebb, ami a híveket egyesíti, mint ami elválasztja őket. Legyen egység
abban, ami szükséges, szabadság abban, ami kétséges, és szeretet mindenben" (Gaudium et spes 92b) .

:+:
Tájékozódásu l jelezzük, hogy jövő évi számaink témái: az imádság, a lelkigyakorlat ok és Jézus Krisztus. 3. számunk, többek igényének megfelelően,
nem egységes mü, hanem tanulmánysorozat lesz: .lsten mai tamil". Olvasóink
javas latait kérjü k, hogy századunknak mily en nagy alakjairó l olvas nának szívesen benne.
Már most felhívju k papt est véreink fi gyelmét, hogy 1973 augusztusá nak
második felében Innsb ruc kban t eoló giai tová b bké pző kurzust tartunk.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A SZERETETROL
(Az 1971-es Mariapol i összefoglalója)
1. M i n d e n k i h e z szeretettel közeledjünk.
2. E I s ő n e k szeressünk.
3. Bárkivel ta lálkozzunk is : "eggyé len ni" vele a szeret et min den árnyalatában , amint Sz. Pál mondja: "A szeretet hos szantű rő, a szeretet barátságos és nem irigy , a szeretet nem dicsekszik és nem fuvalk odik fel . ..
(lKor 13,4-7)
Saját hozzátartozóinknál kezdjük .
4. Az irgal masság minden cselekedetét (éhezőknek éte lt adni, bet egeket
látogatni, idegeneknek szállást adni . .. ) hassuk át szeret ettel.
5. Adjunk számot magunknak: h o I állunk az lsten iránti szere te tben.
6. M inden erőnkke l arra törekedjünk, hogy mindig jo bban e g y e t é r t s ü n k . Ehhez az kell , hogy fel is tud juk áldozni a magunk gondolata it ,
elviseljük az igazságt alanságot , min dig újrakezdjünk és mi nden körül mények között megóvjuk a szellemi egységet . Jobb a kevésbé t ökél et eset
tenni egységb en, mint a tökéletesebbet egyenetlenségben.
7. Viseljük el kölcsönösen egymást, mert eszményképünk az elhag yott Jézus. Hajoljunk, de ne törjünk meg.
8. Higgy ünk annak teljes ül ésében. "hogy mindnyájan eggyé legyenek". mint
Jézus kérte az Atyától .
9. Vag y o n k ö z ö s s é g : legyünk nyitottak minde n olyan öt let és azok
konkrét megvalósítása iránt, amelyeket ezen a területen a kölcsönös
szeretet sugall nekünk .
10. Legyen meg bennünk a ven d é g s z e r e t e t helyes magatartása, ápoljuk egymás között , akár az ősegyházb an (1Pét 4,9, Róm 12.131.
11. All andóan arr a t örekedjünk, hogy mindig elsők legyünk a felebarát szolgálatában. Egyetlenegy jogunk van: mindenkinek s z o I g á I n I , mert
mindenkiben Istent szolgáljuk.
12. A szolgálat az a I á z a t o s s á g növekedését kívá nja. Ez arra vis z, hogy
.rnlndenkí többre becsülje a másikat, mint sajátmagá t" (Fil 2,3) . Legyünk
szabadok önmagunk tól, de töltsön el lsten akarata. Az ember csak azért
t ér magába, hogy Istennel t alálkozzék és testvéreiért. meg önmagáért
imádk ozzék.
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13. E g Y e n I ó s é g . Ne tanús ítsunk parancsoló magatartást: . A legnagyobb
legyen közt etek a legk isebb és a parancsoló ol yan, mint a szolga ."
14. EleWnk lényege a közös megszente lődés . Ebben mindenki hálásan elfogadhatja a másik seg ítségét, és maga is segíthet a másiknak.
15. Nagy nyitottság és szeretet mindenkivel való találkozásunkban, hogy a
lehetőséghez képest mindenkivel párbeszédbe bocs átkozhassunk, természetesen mindig az okoss ág megs zabta határok között.
16.•Phil adelphia" = te stvéri szeret et a szó leg igazabb értelmében. Egy
csal ád vagyun k, egyazon természetfölötti szellem egyesít bennünket.
Kölcs önös szeretet a testvéri szere tet minden megjelenésében és árnyalatában, úgy, ahogyan Pál mondja: szeressük egymást . szívbeli együttérzéss el , t eljes odaadással és tiszta szíwel" .
17. Mindig szüks éges ebb lesz, hogy továbbfejlesszük , finomabban érzóvé és
érzékenyebbé tegyük szeretetünket. A mérték: olyan szeretet kössön
össze bennünket, amely erős , mint a halál.
Chiara Lubich

AKIKEN SEGITENI KELLENE

1. Táplálkozás

A világon naponta 10 OOO ember hal éhen. Akut táplálékhiányban
szenved 300-450 millió.·
Egy főre eső átlagos napi kalóriamennyiség: Kanada 3180, Magyarország 3140, Ausztria , Izr ael 2920, - Indonézia 1980, India 1810, Szom ália 1780. - Atlagos napi protein-mennyis ég (gramm), a fenti sorrendben: 95.4; 96.4; 85.6; 89.2; - 38.2; 45.4; 51.6.
Egy indus gye rmek t áplá lásána k költsége napi egy étkezéssel kb.
havi 1.5 dollár. - Egy egyszeru v ízsz űr ő ára a szennyezett viz tisztitására : 7.5 dollár.
Egy 50 kg-os zs ák műtrágya ára: 4 dollár. 3 ilyen zsák egy hektár
földre m egkétszerezi a hozamot.
2. Egészségügy
Cs ecs emőhalandóság ( 1968) 1000 élve születettből: Dánia 16.4, Auszt ria 21.7, Ma gyarország 35.8, Egyesült Arab Köztársaság 131.3, Haiti

• Itt idézzük egy hazai paptestvér levelét: . Mi ve l t isztességesen megélek keny érkereső munkámbó l, szentmiséimet örömmel mondanám az éhező harmadik világ
Javára. Azaz elváll alnék 200 szentmisét azzal , hogy a stip endiumok at szíveskedjék
elj uttatni az éhe z ők hö z •
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146.5. A Déla fr ikai Unióban : áz sia i la kossá g 50.8, fehér la ko ssá g 24.6,
fekete lakosság 128.8.
1968-ban a világon II milli ő a lepr ás (majdnem mind Afrikában és
főleg Azsiában), ebből csak 17 % állt orvos i kezelés alatt. Az ENSZ
egyik jelentése szerint 2000-re számuk eléri a 20 milliót. A lepratelepek
nagyrésze (kb. 300) ma is szerzetesek kezén van. (Montreal érseke,
Léger biboros, 1967-ben hagyta el egyházmegyéjét, h ogy életét a le prás oknak szentelje.)
Egy kórházi ágyra jutó emberek száma: Svédo. 67, Svájc 88, Szovjetunió 94, Franciao. 113, Magyaro. 123, Argentina ISI , E gyesült Ar ab
Közt. 472, Filippi-szigetek 822, India 1671, Nigér ia 1867, Etiópia 2485,
Mauritánia 5247, Afganisztán 6756.
Egy orvosra eső emberek száma: Szo vj etunió 433, Ar genti na 504,
Magyarország 521, Svájc 629, Albánia 1694, B oli via 2301, India 4610,
Haiti 13213, Indonézia 27561 , Nepal 49095, Burundi 60 OOO, Csád 63 966,
Felső-Volta 92759.
3. Mú velódés, nevelésügy

A vil ág össznépességének 1960-b an 39.3, 1970-b en 34.2 %-a írástud atlan. Ugyanakkor e tíz év alatt abszolút számértékben 48 millióval emelkedett az irástudatlanok száma (a n ép esség gyors növeked ése következtében ). Az analfabéták százaléka a 15 évesek és ennél idősebbek
körében Afganisztánban 94, Nepálban 91.2, Dél-Viet namb an 84, Irán ban 77.
A következő kis statisztika a beiskolázást mutatja világrésze k szerint (1969-es állapot). Az első és második oszlo p azt, h ogy az ele m ista,
ill . középiskolás korú gyermekek hány %-a jár ténylegesen iskolába, a
harmadik oszlop a 100 OOO lakosra eső egyetemisták számát:
110
Afrika
40
15
3356
Eszakarnerika
98
92
425
75
35
Délamerika
395
Azsia
55
30
1148
Európa + Szovjetunió
97
65
E gy analfabéta-tanfolyamra készülő ábécéskönyv ára: l márka.
4. Jövedel emeloszlás

Évi 100 dollár a latt 49.5 % ; 300 dollárig 17.5 % ; 1000 dollárig 18.5 010;
2000 dollárig 9.2 % ; 2000 dollár fölött 6.3 % .
Braziliában pl. a népesség legszegényebb 40 %-a a nemzeti jöved elem 8 %-ána k , viszont a leggaz d a gab b 5 %-a a nemzeti jövedelem 38 010á nak birtokosa.
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5. Egyéb

A világon több mint 43 millió 14 éven aluli gyermek dolgozik (tizemekben, műhelyekben , főleg földműves-családokban), több mint 90 %-u k
a fejlődésben lévő országokban.
A világ népességének 73 %-ár a az összes javak 19 %-a jut . Az ipari
állam ok az elő állított javak 80 %-át fogyasztják el, a fejlődésben lévők
cs ak 20 %·át .
Csupán Afrikáb an az 1960 és 1970 közötti évtizedben közel egymillió
új menekült volt (p l. Szudánból 170 OOO, Angolából 410 OOO ).
A vil ágon 23 millió em ber á ll fegy verben, ezek ellátása és fölfegyverzés e évi 204 milliárd dollár-ba kerül. Ez az összeg több, mint a világ
népessége egyh a rmadának (Afr ika , Délázsia és Távolkelet) összjövedelme. Az összeg 80 %-ána k gazdája az USA, Szovjetunió, Franciaország, Anglia, Kina és Nyu gatnémetország. (ENSZ-riport: A háborús
verseny és a katonai költekezés gazdasági és szociális következményei,
1972.)
Ezzel szemben hi va talos fejlődési segélyként a kapitalista országok
összese n 6808 millió, a szocialista országok becslés szerint kb. 1100 millió dollárt adtak . (A brut tó nemzeti termelésn ek pl. Ausztria 0.13,
Sv ájc 0.14, Olaszország 0.16, Nyugatnémeto . 0.32, Hollandia 0.63, Franciao. 0.65 %-át.) A n yu gatnémet Misereor-akció tiz évi gyűjtésének
összes eredménye 492, az Adveniat-akcióé 321 millió márka (tehát dolo
lárban ennek kb. 1f3-a ).
(Ah ol évszám nincs feltü nte tve. ott az adatok általában az 1970-es évre von atkoznak. A statisztikai felsorol ások forrása az ENSZ statisztikai évkö nyve. 1971. és az
ENSZ-je lentés a világ szociális helyzet ér ől . 1970. Az adat okat Dr. Zichy Al adár szíves
közlé sének köszönjük.)

A FAJI MEGBÉKÉLÉS SZENTJE

Bizonyára már a c ímb ől sokan kit alálták: Porr es Márton domon kos frátervan sz ó, A mulatt sze ri tr ő l. Tíz éve , 1962.máj.6-án avatta szentté XXIII . János pápa. Beszédében igy fogl alt a össze életének lényegét : . Márt on élete
péld ájával megmutatja , hogy azon az úton érhetjük el az üdvösséget és az
életszentséget, amelyet Krisztus Jézus megmutatott: először is ha szeretjük
Istent egész sz ívünkből , egész lelkünkből és teljes elménkből: másodszor
pedig ha feleba rátaink at úgy szeretj ük, mint önmagunkat." Onnepét nov. 3·án
üljük.
Eleté nek háttere az Újvilág föl fedezésének százada. Az arany után s övárgó európai kalandorok céltudatosan irtják a bennsz ülötteket. és a sokkal
gyengébb indiánok helyébe néger rabszolgákat hoznak Afrikából. A szent
ről
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anyjának, Velazquez Annának szülei ilyen behurcolt négerek voltak. A szép
rabszolgalány megtetszett Don Juan de Porresnek, aki mint magasrangú
államhivatalnok szolgálta a spanyol érdekeket. Csak hat év telt el még azóta,
hogy Pizarro az inkák aranyhegyén fölépítette Lima városát. Itt születik meg
Márton 1579-ben. Apja szégyell i a sz ínesb ór ű fiút , és a második gyermek,
egy leányka megszületése ut án eltaszít ja magától Annát.
Lima a kiáltó ellentétek város a: élv ezetek ben tobzódó , dúsgazdag európaiak és a legnagyobb nyom orban tengődő bennszülöttek áll nak egymással
szemben. Az anya nehéz munkával, legink ább mosással neveli két gyermekét.
Késő bb apj ukban, aki akkor már Panama korm ányzója, fölébred a lelkiismeret,
és gondoskodni kíván fia neveléséről. De addi gra már kitö rölhetetlenül lelkébe vés ődtek gyermekko rának eml ékei: a családi túzhely melegét nem ismerő
hont alanok , az utc a szennyében felserdülő fiatal b űnöz ök. templomok lépc sőire, árokszélre kitett árta t lanok képe. Hálával gondol anyj ára, aki nem
szolgáltatta ki ennek a sorsn ak, és belenevelte a maga mély jámborságát.
Borbélyinasnak ment, amiv el abban az id őb en vele járt az orvosi mesterség is . Márton bámulatos t ehetségnek bizonyult eZen a téren . 13-14 éves
koráb an már önállósította magát , s alig g yőz te ell átni sok betegét. A szegényeke t ingyen kezelte , sőt ami re anyj ának k eres etéb ől nem volt szüksége,
azt is köztük osztog atta szét. Ha imádságára nappal nem jutott idő, azt az
éjszakából pótolta. Nagy csalódás volt a lima iaknak, amikor a 15 éves fiatalemberről kiderült, hogy ott akarja hagyni a világot: fölvételt kért és kapott
a domonkos kolostorba mint ún. •obl atus", akinek kötelezettségei a renddel
szemben a laikus testvérekév el egyenl ők , de fogadalm at nem tesz és a rend
is bármikor elboc sáthatj a. Hogy ebben a rnin ős éqben vették fel , az persze
nem rajta múlt, hanem származásán. Néhány év múlva elöljárója maga ajánlotta neki a fo gadalmak letételét. (~rd ekes , hogy ugyanebben a korban,
ugyanebben a városban élt Limai Szent Róza és egy harmadik domonkos
szent, Márton legjobb barátja , B. Massias János t estvér is .)
A kolost orb an most már szabadon élhetett az ima és az önsanyargatás
vágyának. Sejthetjük, hogy nem egy alapos megalázásban is része volt,
amelyeket h ős ies türelemmel és lsten gyerm ekeinek szelíd öntudatával viselt
el. Kivette a részét az otthoni munkából , de mint oblátus ki is járhatott.
Előző hivatását nem hagyta abba, inkább egyre t ágult segítségének köre.
Ha végigm ent az utcán, sz enved ö el nem kerülte figyeImét. Jótanácsot osztog atott, sebre való ken öcs öt, gyógyító csepp eket, vagy ha a megfelelő orvosság nem volt nála, a kolo sto rba rendelte az illetőt, az éhezőkkel együtt,
akiknek ott enni adott. Igy sokszor hosszú sorok vártak rá, mire vIsszajött.
Nem egyszer a kolostorban adott szállást hajléktalanoknak, ápolásra szoruló
bet egeknek. Nem csodálhatjuk, hogy nem mindenkinek volt ínyére ez a naqylelkú ség, kivált járvány idején. Meg is tiltotta neki a provinciális. Csakhogy
ez a megtestesült szerénység még az elöljáró előtt sem hátrált meg olyan
könnyen , ha ern ber éle trő l. szenvedés e n y híté s é rő l volt szó: . Az ágynemút
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tisztára moshatom szappannal, de könnyzápor sem moshatja le lelkemról az
irgalmatlanság bűnének s úlyát." Rengeteg alamizsnát osztott: egy-egy gazdag,
akinek felébredt a lelkiismerete, a jóvátételt az ó kezébe tette le, késóbb
maga a hatóság is rendelkezésére bocsátott összegeket, hiszen ó tudta legjobban, hol legnagyobb a nyomor. Atlag 165 szegényt táplált rendszeresen
és hetenkint 2000 dollárt osztott szét; így segített fel hajótörötteket, szemérmes szegényeket. A test mellett a lelket is gyógyította, művelte. Igazi
misszionáriusként foglalkozott a farm színes munkásaival , vasár- és ünnepnapjainak sok óráját szentelte nekik egy-egy fa alatt. Járta a közeli néger
falvak kunyhóit. Az ó szavát nagyobb bizalommal tudták fogadni, s nem egyszer követték megtérések oktatását. De amivel legjobban megelózte korát,
az elgondolásainak nagyvonalúsága volt. Tudta, hogya pillanatnyi segítség
nem elég: tartósan akart gondoskodni védenceiról. Nagy nehézségek között,
szinte hihetetlen szívóssággal felépítette Lima elsó otthonát elhagyatott fiúk
és leányok számára. Az intézmény ma is fennáll és az ó nevét viseli. Még
életében átvette a város, de igazgatását órá bízt ák. Legnagyobb öröme volt,
amikor gondozottjai boldogan körülvették, vagy az iskola padjaiban látta öket,
Az iskola végeztével is támogatta óket, kenyérkeresó pályához, a lányokat
kelengyéhez juttatta. A szegényekre való tekintettel gyümölcsfákat ültetett
az út szélén, sót 300 évvel ezelótt már a földreform gondolatáig is eljutott.
Igy nincs mit csodálnunk, ha XII. Pius pápa ót szemelte ki Peru szociális
intézményeinek pártfogójává.
A kolostorban ismerték életszentségét és gondosan följegyezték nem
egyszer csodás gyógyításait, jövendöléseit, s az életében tapasztalt egyéb
rendkívüli dolgokat. Nemrég mondta valaki a kalkuttai Teréz nóvérrel kapcsolatban: sok csodásat beszélnek róla, de erról közelebbit nem tudok,
illetve ha úgy van, az egészen természetes. Valahogy így vagyunk Márton
testvérrel is . A hitnek és szeretetnek ilyen sugárzóereje .terrnészetesen"
töri át a földi korlátokat.
Az 1639. év októberének végén a szent szokott kopott köntöse helyett új
habitusban jelent meg. Az újoncmester tréfás megjegyzésére azt válaszolta:
ebben fogják eltemetni. Nemsokára lázasan ágynak dőlt. Betegsége hírére
megindult a zarándoklás a kolostor felé. Fernando de Bobadilla, az alkirály
volt az elsó, nyomában a mexikói érsek, prelátusok , városi vezetók hosszú
sora. Az alkirály megvárta , míg a haldokló elragadtatásából magához tér,
aztán megcsókolta kezét és térdenállva kérte közbenjárását a jó halál kegyelméért. Nov. 3-án halt meg a Hiszekegy imádkozása közben, ezeknél a szavaknál: .Et homo factus est".
A képen, amely elótt minduntalan elhaladok, egy felhó fölött térdelve,
összekulcsolt kézzel és gondterhes arccal tekint - nem extatikus nézéssal
az égre, hanem földi hazájára, mintha most is keresné, ki szorul rá legjobban
segítségére . A fajüldözés, diszkrimínáció, háborúk, szétesett családok világá·
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ban bizony akadhat elég tenni valój a ma is annak a szentnek, aki a legrendkfvülibb karizm ák mell ett tudott egészen ember lenn i. mindenfajta emberi
nyomorúsággal együtté rezni, mindenkit, fajo, rango, vall áskülönbség nél kül
személyes , meleg szeret ettel szeremi .
Temel M . Am ata

TEKINTIOLY IOS GONDOLKODÁS AZ EGYHÁZBAN
1972.márc.17-én 33 teológus több nyelven nyil atkoz atot adott ki. Címe: . A z Egyházban tap asztalható bel enyugvás (r ezignáció ) ellen" . Az aláír ók között fra nciao rszági
nem szerepel, annál bővebb számban a tübingeni (7) és a níjmegenl fő isko la tanárai
(5) . Msgr. Weber . St rasbourg nyugalmazott érseke. elv i jel entős égü hozzászól ásában
Teilh ard de Chard in példájából ind ul kl. A kit ü nő tudós és szenved élyese n h i v ő embe r
lelkében tragikusan ütközött a kettős hüs ég: sok tek intetben kors zerütlen és Ir ánta
értetl en Egyházához. meg tu dományos és történelm i mis sziój ához. Hitének és alázatá nak erejé ben mégis győztes en tud ta megvívni ezt a harcot : kitartott Egyháza mell ett
és term ékeny maradt müköd ésébe n. Sajnos más hangok szólnak f elénk a 33 te ológus
manifesztumából. Vannak helytálló megáll apít ások. de az egészn ek a tónusa igen
szerencsétl en. Lényegében vádirat az Egyház struktúrája ellen : . A hiba magának az
egyházn ak korátó l lemaradt rendszer ében rejlik . amely még ma is a fejede lmi abés felszólítás szóbeli megnyilatkozásokra és
szolutizmus számos jeiét rnutatja " tettekre . hogy így .eredményes pr essz iót" lehes sen gyakorolni az egy házi t ekintély re .
Weber püspök m ind e nekel őtt megállapítja . hogy az az Egyház. amelyhez ezek a
te ol ógusok saját va llomásuk szeri nt hozzátartoznak. sőt ame lye n segíte ni akarnak.
nem valami tet s z őle ges társaság. amel yn ek szerkezeté t szabadon változt ath at juk .
amel ynek tanítása teljesen átalakulh at a mind enkori szüksé g szerint . Hanem Krisztus
Egyháza, az Úr müve , teh át annak kell mar adnia. ami nek Krisztus akarta és alapította ,
különben nem Egyház többé . Vitat hatat lan tény , hogy az Úr múvé nek fo lytatását Péterrel az élükön a Tize nkettőre bizta . Az apostolok nyom ába lépnek azutá n,
Péter utóda köré csoportos ulva, a püsp ökök . Tehát az Egyház fejl őd ése homogé n.
E r ről már a 2.századtó l kezdve (A nt ioch iai Ignác . Lyoni Ireneusz) vannak adataink .
Az Egyház nemcsak látható t ársaság, hanem lel ki való ság is : de rniszt ériurn-j elleqe
nem zárja ki a jogi szerkezetet sem. Tanítás van ráb ízva. Isten igéj e. a hit let éteménye .
Ezt a hitet az Egyház minden t agjának meg kell tartania. de hirdetése és épen őrzése
Jézus megbízása értelmében az apostolok dolga (M t 28.19·20), val amint azoké . akik nek ő k kézrát ét ell el átad ták ezt a hatalmat (2Tim 4.1-2). Az igehirdetésbe te rm észete sen be leta rtozi k az igazság megv édésé nek jo ga és megté tel ének kötelessége is .
Me ll ettük - az e lső teológustól, Páltó l kezdve - mind ig voltak az Egyházban egyházta nítók . "dokt orok" ls. aki k az Egyház tanítását magyarázták. A tanítók között
ni ncs apostoli ut ódlás. Nem a z E g y h á z m e s t e r e i (maglsztéríum) . cs upán
m e s t e r e k a z E g y h á z b a n . az apos toloknak il l. utóda iknak irá nyítása alatt.
Múkö désük azonban nélkülözhetetl en: feladat uk a hit megvi lágítá sa. elmélyítés e.
védelme . azoknak a feladatoknak elők ész íté se . amelyekn ek elvégzésére a hierarchi a
illetékes. (Vö.•Dei Verbum" kon st itúció 12.) M ajd így fol ytat ja:

M ielótt megvizsgálnánk . hogyan jusson egyetért ésre tekintély és gondolkodás, jó lesz látnunk mi ndkettó hatá rait.
Az Úr Jézus örök fe nnáll ást fgért Egyházának: a halál vagy a gonosz
szellemek hatalm a nem ves z er őt rajta (Mt 16,18) . Ez az fgéret biztosa n
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magában foglalja a hit és erkölcsi kérdések terén való csalhatatlanságot,
mert az Egyház nem állhatna fönn, ha tévedésbe süllyedhetne; Sz. Pál tanúsága szerint ó .az igazság oszlopa és támasza " (Him 4,15). Ez a tévedhetetlenség áll mi ndenekelótt az apostolok minden utódára és fejükre, Péter
utódaira, mert az ó feladatuk az igehirdetés és a hit megvédése. Amikor
tehát az egész Egyház, vagy a hierarchia együttesen igaznak tart egy hittételt vagy erköl csi igazságot, ahhoz tartani kell magunkat. Idetartoznak az
egész Egyházat képviselő egyetemes zsinatoknak határozatai. Továbbá, mint
az I. Vatik áni Zsinat kimondta, a pápa, mint Pét er utóda és kiváltságainak
örökö se, csalatkozhatatlan akkor, amikor ebben a minóségében meghatároz
egy igazságot, kifejezetten élni akarva ezzel a kiváltságával.
Ezeken az eseteken kívül nem érvényes a csalatkozhatatlanság kiváltsága,
de megma rad a pápától mint Péter utódától, vagy az apostolutód püspököktól
ere dó egyházi megnyilatkozások erkölcsi értéke: a valószínúség (praesumpti o) amellett szól, hogy az igazság az ó oldalukon van. Mégis: ezek a szervek
emberi szervek maradnak, tehát tévedhetnek. Tévedéseik vagy abból a tény.
ból erednek, hogy az egyházi teki nté ly illetékességén kívüli ügyekbe avatkozik, mi nt Galil ei esetében; vagy abból, hogy az egyházi tekintély túlságosan
szúkkeblúen értelmezi Istennek az Irásba n található szavát , mint a bibliai
bizotts ág bizonyos régebbi döntéseiben történt: ezt nyíl t an el kell ismernI.
Természet esen az egyházi gondolkodók is tévedhetnek, hiszen csak saját
hozzáértésük és ·ít élet ük helyessége áll jót értük. Ha látjuk a tudósok közötti
ellentéteket, ha nyomon követjük a vélemények fejlódését akár csak az
utóbbi tíz évben is, bizo ny kétely merü l fel az emberben: mi jó származik
azokból a pontokból. amelyeknek hirdetóI koruk szócsöveinak tartják magukat.
Az igazi tud ósok szerények és alázatosak . Méginkább ilyennek kellene lenniök epigonjaiknak, vagy tanítványaik nak.
Az említett nyil atkozat bizonyos feszültséget juttat kifejezésre , amely
napjain kban a tekintély és a gondolkodás képviselói között keletkezett az
Egyházban. A közjó érdekében igyekeznünk kell ezt gyöngíteni. sót eltüntetni.
úgy tetszik nekem, ennek hátterében részben természetes adottság ok
hiányosságai húzódnak meg, akár a teki ntély gyakorlói ill . megbízottaik, akár
a teológusok ill, exegéták részéről. El őször is gyakori a kölcsönös bizalom,
sót a kölcsö nös tisztelet és tiszteletben tartás hiánya . Ismeretes az .eretnekvadászok" lelkülete; ez mindig megvolt az Egyházban. Másfelól nem fejeznek-e ki bizonyos manifesztumok megvet ést a tekintély és gyakorlói Iránt?
Mit nem mondtak már magára a pápára, vagy a püspökökre! Nem keveredi k-e
gyakran szenvedély a vit ákba, amelyeknek békéseknek. derülteknek kelle ne
lenniök és csaki s az Úr , Egyháza és a h ivők lelke Iránti szeretetnek vol na
szabad ih letnie óket ?
E természetes rendbe t artoz ó feltéte lek mell ett vannak bizonyos pontok,
amelyekben keresztény embereknek mindenféle vitát megelózóen egyet kel-
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lene értenlök . Ilyen mindenekelőtt a feltétlen hit Jézus Krisztusban, lsten
Fiában, az őszinte szeretet iránta és Egyháza iránt. M inden vita alapját a
Krisztus és Egyháza iránti hűségnek kellene képeznie, amint P. Teilhard
esetében találjuk. nem törődve az esetleg ránk váró szenvedésekkel. Jusson
eszünkbe, hogya szenvedés termékeny; a szellemi munka terén ls érvényes
Jézus szava: .Ha a búzaszem a földbe nem esik és meg nem hal, egymaga
marad; ha meghal, sok gyümölcsöt terem' (Jn 12,24) . Emlékezzünk, mennyi
szenvedést állt kl sok elődünk , míg megalapozták a kereszténység területein
tapasztalható értelmi, erkölcsi vagy társadalmi haladást.
Ezekhez az általános megfontolásokhoz még más igazságokat ls hozzá
kell fűznünk , és vitás kérdések esetén sohasem lenne szabad megfeledkeznünk róluk. Gondoljunk először is mindarra a szellemi, sőt ideigvaló jóra,
amelyet az Egyháznak, ennek a konkrét Egyháznak köszönhetünk. Gondoljuk
meg, micsoda kára származnék abból az Egyháznak, sőt az emberi társadalomnak , ha elhanyagolnánk benne a tekintély bizonyos követelményeit.
Hogy necsak a béke álljon hely re, de együttműködés is jöjjön létre tekintély és gondo lkodás között az Egyházban, ahhoz - igaz, őszinte és kölcsönös szereteten túl - mind több és több érintkezésre van szükség a pápa,
püspökök, teológusok és exegéták között. Legyen minél több püspök tájékozott necsak lelkipásztori , hanem intellektuális kérdésekben ls. A teki ntély
értse meg, hogy - a hit épségének megóvása mellett - tartozik megadni
a jogos szabadságot a kutatóknak. Ezek viszont törődjenek a hit javával és a
lelkek javával, ami nek súlyosabban kell nyomnia a latban minde n merész
értelmi kalandnál. Kit nem rendít ene meg az a bizonytalanság , amelyet
annyi papi lélekben, annyi hívünk gondolkodásában elvetettek? Bár visszavonultan élek, gyakran vagyok bízalmasa és tanúja mindezeknek.
Garrone bíboros az Egyházról szóló könyvében záradékul rámutatott .a
háro m oszlopára":

jövő

1. H ű s é g a Z s i n a t h o z: az volt az Egyház valódi lelkiismerete és
az is marad. Még nem ismerjü k eléggé .
2. A z E g y h á z ő s I h i t e: ez legyen vezércsillagunk. Jogos keres nünk
- XXIII. János szavai szeri nt - mod ernebb , a kinyilatkoztatás mozzanataihoz jobban Illő megfoga lmazását, de azzal a feltétellel , hogy tartaImát t iszt eletben tartjuk. Nagy munka vár itt a te ológusokra : az egész tanitást közelről meg kell v izsgálniok, szívélyes egyetértésben az egyházi tanítóhivatallal.
Kívánatos, hogy a magisztérium ls a nevükre méltó teológusokkal és exegétákkai együttműködve járjon el. (Nem Jelenti ez per sze azt. hogy szükség
esetén a pápa, vagy a hittani kongregáció nem avatkozh at be. Az Egyház sohasem volt , nem is lesz "demokrácia" , hanem oly an közösség, amelynek
élé n felelős fők állnak, a szeretet és a szolgálat szellemében .)
3. A z i m á d s á g .•Senkisem Ismeri az lsten titkait, csak az lst en Lel ke."
(lKor 2,11) . tS ez a Lélek azoknak jut osztályrészül , akik kérik (Lk 11,13).
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Ha minden exegéta és mi nden teológus . a Lélek embere" , . lelki" ember,
az imádság embere lenne, nem hagynák annyian cserben az Egyházat. Ha
mind enütt P. Teil hard de Chardin mély hitét és lelkületét t alálnánk . akkor
mennyi új csillag vil ágítaná be az Egyházat és a vilá got!
. A kármi t is gondolju nk, bárhogy is lássék, az Egyház jelenlegi helyzetének
diagnózisa nem lehet negatív. De merj ük kimondan i: ha nem virrasztunk ,
nem imádkozu nk és nem csel ekszünk, azzá válhat. Ist en népének valamennyi
ta gja, szoros egységben pásztoraltokkal. azok pedig Péter utód ával: küzdjünk,
dolgozzunk, azzal a reménységgel. amelyre hitünk kötelez. és amely .soha
nem csalatkozik' " ! (Garrone : Az Egyház, 243.0.)
La Documentation Cath olique 1972.j ún. 536-541.0.

SZEMB EN ISTEN N~ P~VE L

Krísztus a legmeghittebb vacsora baráti aszt alközösségében alapította meg
liturgikus állandósítását. Ez az őszint e. személ yi melegségben
csalá dias asztalkö zösség a szentmise légköre .
é l e tm ű vé n e k

A mai ember hármas igén nyel megy az oltáráldo zatra: akar látni, hall ani,
azaz: érte ni, lelki élmé nnyel emel kedni, és testvéri melegségben
együttcse lekednL
Min dezt nem találta meg teljes mértékben az elö zö ol tárokon. A késögót
és barokk szemlélet . klküldte" a misézöt a távoli oltárho z, hirdetönek, áldozatbemutatónak. A hívek tekintélyes hányadának a messze oltár , az érthetetlen nyelv nagy kísértés volt a kiskorú közönyössé gbe süppedésre . A pap
.rneqtanulta" , ezért úgyis ponto san, mélt óan, a legme gfelelöbben végzi el a
mise bemutatását ...
A ref orm oltáránál vis zont Kriszt us .bek üldl" papját a hivök asztal közösségébe . A misézö számára is döbbe netes élmény, amikor Jézus kelyhe mögött a háttér emberfejek éneklö tömege. S ahogy kit árj a karj át. övéit. egész
egyházközségét öleli össze atyaia n egyetlen imádkozó családd á.
A két miseruha is két vi lág. A késögót és barokk áldozati öltönyön rnlnden a hátra súlyosodik össze. Hatalmas merev lap . Rajta legtöbbször óriási
kereszt, zsinórok. hímzések számt alan változatával. Felhívja a figyelmet. De
ugyanakkor el is takar mi ndent . Csakhogy a mai ember nem elégszik meg
a szentké p-nézéssel. O a megvalósulásból kér részvételt.
A reform ol tárának mis eöl tözete ünnepélyesen oml ó áldozati köpeny.
Minden ránca él, mozog. Igy felfokozza az ima, a szertartás veretes gesztusait. A hangsúly nem a dís zítésen van: ne vonja magára az elszórako zó
fi gyelmet. A csipkéket pedig feltúnés nél kül t együk el. Ha értékes. kiállítási
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üveg mögé. Jézus körül minden legyen férfiasan egyszerú és méltóságteljes.
Szentatyánk jár elöl jópéldával itt is: a sok spanyolharisnyás . csipkésnyakú
udvari kamarás eltú nt a pápai oltár mellól.
A mai ember elsórendú igénye: mindent látni akar ! Ennek roppant arányú
kielégítése a mozi, a televízió . Csak a te mplomban rabolnánk meg ezt a
vágyát?
Ist én felé végeredményben elég lenne a miséból a puszta lényeg . De
Krisztus is használt szertartásos mozdulatokat az emberek körében . az emberekért. Fölt ekintett az égre . kezével áldott, stb . A szertartásos cselekvés
természete s értelme. hogy lássák. A mise imái. énekei. de aprólékos rnozdulatai is a hivó népért alakultak ki. Ha látj a. t eljesebben követi az áldozatbemut atás meneté t , gazdagságát.
Milyen term észet ell enes annak a tan árnak a magatartása, aki kísérletet
rnutat be a katedrán, és közben hátával ügyetlen ül eltakar mindent az éhes
diákszemek elóI. Hiába magyaráz lelkesen : hallgatóiban csonka tudásélmény
marad .
Azt án számoljunk csak egy kicsit. A hét 118 órája közül - napi 7 órás
alvást számítva - csak egyet len ő rác s ká t tölt a mai ember a templomban
lel kével . Istenével. A 117 órát a maga rohan ás ával. szennyével . lélektelenségévei hogyan ellen súlyozza az az egyetlen szúk kis óra? Nem kell-e próbálni hat almas élménnyé fölfokozni? Az élmény legegyszerúbb kezdete pedig :
a látás. A szembeford ít ott ol tár lapj án a szemem is imádkozik a maga természetess égében . M int valaki megjegyezte : . Most nem tudok a misén Imádkozni - Foly t on csak nézem , mit csináln ak az oltáron." Ahogy a gyermekszem rátágul a karácsonyi örömökre ... Ezt a belebámulást az oltáráldozat
szépséges titkaiba. ezt szeretné a reform is - ez. ez az igazi .Imádság"!
Ezért a reform törek szik biztosítani a rálátást az oltár asztalára . Lehetőleg
elte sz onnan mindent, amit a mis ézó nem . ha szn ál". A keresztet a mennyezetról függeszti le. vagy dárdamódra földbe szúrja . A vastag misegyertyákat
magas tartókon az oltár mell é, esetleg mögé állítja . Virág csak az oltár elé
kerü l a földre . Igy kiszélesül. kitágu l az oltár körül az áldozat helye . Sót
még élm ényibb é foko zódik az egész. ha a misézó a templomon keresztül
vonul be. a segédkezők elói viszik a keresztet. ut ána az égó gyertyákat. s
úgy helyez ik el az olt ár köré . Ez igazi ünnepélyes áldozatkezdés!
Ne aggodalmaskodjunk. hogy il yen közvetlen szemlélésben a szentmise
elveszti titokzatoss ágát. Az oltár áldozatának megfoghatatlan misztériumát
nem a pap háta takarja el. A titok még t ito kzat osabbá mélyül. ha látom.
M inden szentmisén ott bújkál a kafarn aumi . kern ény beszéd" -en érzett
botránkozás: . Hogyan adhatja ez nekünk testét eledelül?" S minden oltáráldozaton személyi hitemnek kell újra megfogalmaznia a szentpéteri választ:
. Mi hisszük!" (Jn 6) Ha szememmel is szeml élem a t itkot. könnyebben kiformálom magamnak ezt az euchari sztikus hitvall ást.
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Miért megy még a ma embere a vasárn api szentmisére? - A lelke érdekli.
Hogyan találkozhat lelke az örök Lélekkel? Fali képek nem hangolj ák im ára.
Hisz ott a . szent". nem is az igazi, hanem a festó szentje imádkozik . De a
misézó arca valóság. Imádko zó férfi-arc! El ő , ószinte im ádkozás. Nem lehet
szí nészkedés. Nem engedi a Valóság ott elótte az aszt alon. Nem engedi a
szemek pergótüze onnan a padsorokból. A néppel szemben a misézés nem
fakulhat ruti nná! A kik évek óta állandó an a hív ekkel szemben mls éznek,
bizonyí tják ezt.
A mai ember annyi mindent habzsol szemével a materiális értékek tömegéból. A szentmisén a színek . fények özönétól ösztönösen a Láthatatlan felé
fordul . A lel ket keresi. De valamiképpen a léleknek is . Játhatövá" kell számára vál nia. Igazi élménnyel t ávozik. ha ezt megk apta a mis é z ő Krisztusküldött imádkozó arcán.
A modern ember harmad ik igénye a szentmisén : család ias melegs égben
együttcse lekedni. Ez a tevékeny részvétel a megértés és lelki élmény szükségszerü kicsordulása, termésbe érése .•Az egész nép teljes. cselekvó részvét ele a szent liturgia megújításában és ápolásában a minden eszközzel és
fáradsággal el érend ő cél" (Lit.konst.14). Ezt a közös együttcselekvést (.l iturgia" = népistentisztelet) a mis éz ő pap vezet i. De háttal a népnek bajos
irán yítani. A miserészeket végig átszövik a felszólí tás-válasz dia lógja i. Párbeszédet pedig hátatfordítva folytatni ismét képtelenség . A gyakorlatban
nagyon megrom lott sokszo r a lat in szöveg kiej tése. A asztaloltár fegyelmében lehetet len hadarni. Ott most újra kell tanu lni a szavak sz ép, ünnepélyes
kimondását. De megéri. A hívek nagyon hálásak . hogy ók is értik. látják.
mondják a szentmisét, ök is fontosak lettek Krisztus áldozati aszta la körül .
ók is békességadó kézfogássa l köszöntik egym ást .
A liturgikus reform módszereivel az uto lsóvacsora Fópapját másolj a. A
legegyszerübb eszközökkel dolgozik. Aszt alközösség. családias mele gség ,
megért ett ima . éló emberarc, nagykorú együttcselekvés . . . Igy át éljük mínden szentm isébe n annak elóízét, ami felé az Egyház közösségében val amenynyien t art unk: .~s asztal hoz t elepednek lsten országában ... " (Lk 14.15)

L.

ARGENTINAI BESzAMOLÚ
1948-ban jötte m Argent inába. 17 évig szemin áriumokban müködt em mint tanár ,
gondnok. prefe kt us. Hat éve plé bános vagyok egy óriás i plébánián. 600 km-re a fóvárostó l délre . A neve San Miguel Ar cángel. Ez a plébánia több rnint 50 km hosszú.
40 km széles és 3500 lakója van. Fel e tanyákon sz étsz órva, másik fele falvakban
lakik , Osszesen 7 helység van terül etemen . A lakosság túlnyomó része vol gai német ,
akik egy évszázada jötte k Arg ent inába. 90 % katolikus, 10 % zsidó, utóbbia knak két
kisebb kolón iájuk van, San Miguel Arc ángel-t 1904·ben a lap ltott ák. Ma kb, 2000 lakosa
van, A legtöbb en még beszélnek németül , a fiatalok is , de az iskolában már csak
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spanyolul t anítanak, úgyhogy a gyermekek egyre Inkább elfelejtik a németet. Vasárnap
az egyik misén németül , a másikon spanyolul énekelnek, A lakosság 10 %·a spanyol
származású, ezek tö bbnyi re vidéken laknak és vallá sil ag érdektelenek. szinte csak
temetésre és eskü vőre jönnek el. Különben a vall ási éle t eléggé elfogadható: 50 %
rendszeresen te ljes íti vall ási kötelességeit, 40 % csak részben és 10 % már egyál·
talán nem. A pl ébánia te rül etén 10 népiskol a van. egyet fer ences nővérek vezetn ek.
Van még egy kereskedelm i isko la , ez itt a pl ébánián müködi k és egy páter vezeti. Az
állami isk olákban nincs hivatalos vall ásoktatás, de a rendes órák után szabad hittanórát ls tartani. [gy hát kate kis tá kat hívok segítségü l és hetenk ént háromszor a növérekhez összehiv om a gyereke ket , amennyit csak tudok. Hogy az ifjúságot el ne
veszítsük. az utóbbi két évben cursill o-kurzusokat t arto tt am: kett ör lányokn ak (62-en
voltaki , kett ör f iúknak (521 . Id őn k é n t népmisszi ókkaI rázzuk fel a falv akat . A llturq lában együtt haladunk a korr al. Néhány hete adtam ki egy énekeskönyvet 200 énekk el ,
hogy mindenki jobban rés zt tudjon venni az istentisz te leten,
Ebből az egy há z község bő l már 3 püspök, 35 pap, 34 n őv ér került ki. De ma mi is
szenvedünk a hivatásváls ágtól : keves ebb a gyerek, sz ülök és gyermekek nem érdekl ődn e k már annyira a papi , szerzetesi hivat ás iránt!
Problémák: Gyakran ka asztrofálisan csekély az aratás a szárazság miatt, pl. a
legutóbbi 3 évben. A munkások nem keresnek, nagy a szegénység . Nap mint nap
kisgyerekek és anyák zörgetnek az ajtó mon, ennivalót , ruhát , f át , írófüzetet kérnek , , .
Ha ninc s munka, a fia ta lság kocsmázni megy .
Keres kedelm i iskolánknak az a cél ja. hogya fi at alokat jobb an el ők észítsük az
életr e. Végzése ingyenes, nekünk viszont pénzbe kerü l a fenntartása! A nővérek
iskol ájában óvodát készülök berendezni , hogy több kics it odavih essünk , de még sok
minden hiányzik hozzá, nincs pénz. Mil li omosnak kellene lenni ahhoz, hogy minden
probl émát megold hassunk.
Tele fonunk csak egy év óta van, öt éve még vill anyunk sem volt . és a leqközelebbi - 40-50 km távols ágban l é vő - nagyobb hely ségekkel csak rossz . e sőben [ árhatat lan földutak köt nek össze. Viszont a plébánia fogadójában minden szombat este
filmv et ítést tartok, Vasárnap pedig futball ozás van.
Szept emberben vagy októ berben Auszt riába utazom, akkor majd többet mesélhetek.
P. Tunkel Jen ö SVD
San M iguel Arcángel, FCDFS ArgentIna

LEVELEK A VILÁG NiOGY TÁJÁRÓL
Csodálatos napokat éltem át Rómában, Az összet arto zás érzésének olyan fokát
éltem meg, amely re mi ndi g vágytam . Az égi tö k éb ől sokat kaptam ezútt al , és így
nincs ki térő , kamatozta tnom kell, ami t itt rámbiztak.
Résztvettem a lateráni bazilikába n a szertartáson. Ott volt am a Sz, P éter-téren a
pápai rnisén . Az egység csodálat os élm énye hatott át . A szenvedés kikerülhetetlen
ké rdőjelére ott volt a l eh en g erl ő válasz. Alleluj ázott bennem minden. Mindezekhez
még ajándékul a küls ö eseményeket is megkapta m. Járt am a katakombákban. Voltam a Szent Péterb en és a fala kon kívüli Sz. Pál-bazilik ában, Bejutottam a Vatik ánba.
ahová turistákat nem szoktak beengedni. Vendége voltam egy olyan családnak. amiIyen ml is szeret nénk lenni. Fel ejth etetl en f élnapot tö ltöttem náluk.
Süt a nap. Meleg van. Mi nden elege ndönek látszik . Minden oly ígéretes . M inden
továbbiakat ígér. Táborhe gyi fé nyesség ez? Azért van-e ml ndez. hogy majd a sötéts ég
napjaiban is emlékezhessem rá? Szint e fél ek tudomásul venni ezeknek a napoknak
a nagyszerüségét . Elfoga dom az örömöket és bizom benne, hogy bennem marad a
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világosság. At kell ezt adnom. Tovább ke ll hömpölyg etn em az engem átm osó hull ámokat. Szükség va n er re otthon.

+
Elt elt a szép pünkös d. A so mlyói M ár iának igen sok látoqa t óia volt . Fáradságot
nem saj nálva jöttek három napon keresztül minden iránybó l. Ki-k l gondját·baját cipelte
magával. Csoportokban serege lt ek imádságot mormolva. Lábukat feltört e az út köve ,
fo guk között sercegett a pora . Néha halla tszott egy ·egy dal foszlány is : . Édesanyánk,
hozzád [öttünk . . . ' Éjj el, nappal tel e volt a t emplom zs úfol ástq. Ak inek nagy volt
a he lye , áll hatott mindakét lábán . Szinte val amennyien áldoztak . Jól kiimádkozták
maguk at. ét len-szemjan törödtek. Sirva búc súzta k Má riától: . Ha te is elhagynál , ell ordulnál tö lü nk, Boldo gasszony Any ánk, mi lenn e b e lő l ü n k ?" Fárad tan érkeznek haza,
s mégis friss lendül ettel bújn ak a hétk öznapok járm ába , Ki ér ti ennek a titkát?
A nagyte mplomot szépen kijavították, újr a festett ék. Oröm látni, olyan szép rninden . Végre itt is magyarul miséznek. Eddig is szerettem követni a szöv eget, de így
napr öl-napra újab b mé lységek táruln ak el énk.
Szeptember 20-án kezdödött Gyul afehérvárott a teológ iai év. Harminchét elsöéves
teológus kezdte meg a tanul mányok at. 71·ben 25 elsöév es volt, 70·ben ped ig 22. A
hivatások száma nö .

+
A Ma rgitszigeten mind en hónap 18-án este engesztelö szentm ise van, meghívott

s zónok mondj a szentb eszéddel , utána ped ig a középkori magy ar éneke s Szent Margit·
vesperás. Sírhelyét a tavalyi 700 éves jubil eum óta vörös márv ány sí rkö-Iap fe di
kereszttel és az Arpádok címerével. s a latin és magyar felirattal : . Itt nyugodott
Arp ádh ází Szent Margit magyar kirá lyl ány, IV. Bél a király leánya 1241-1541?·ig." Ha
fiatalokat megkérdezek : miért tisztelik? a válasz által ában ez: másoké rt adott
életáldozata ragadott meg különösen .

+
Hálásan köszönörn a .Szolq álat" c . f ű zetet. igazán JO es ol yan jól hangzik b e l ő l e
a le lk i jó Igazság. Bár ragadhatna minden embe r lelkébe bel öle. Ma már más nóta
fújja az embere k lel két . De még lejj ebb is fogna k menni. Jó lenne ol yan valaki, aki
ta lál na val ami vonzót Jézuson és azt hajigálná a lel ki hal dokl ók fü lébe.
Ma már maradnak papíro n a plébán iához tartozók . De nem von z sem Jézus, sem
az Oltárisze nts ég. A jele nbe n mi séznek cs aládi házban , t ópart on, fo lyókban , Meg ·
közelitették az emberek életét. De kiüresítették a tem plomokat. Nem vonz a templom,
már ismeretle n lesz a szentelrn ény. Nem vonz a házasság szent sége , ezt is már a
lakodalm as házban teszi a pl éb ános. Ninc sen ható és hajtó ere je a pl éb ániáknak. Ma
inkább munk ahel y-ker eséssel töl t i az idejé t a pl ébán os . Régen vadá szott. Száz méte rre
tölü nk már nem tudják, hogy befelé vagy kifelé nyilik-e a tem plom ajtaja. Ha valami
ajándékot osztanak, akkor el jönnek , De nem Jézusér t , utána marad minden a régiben .
Szegény az élet.
Jezsu it a testvér Taiwanból

+
Péc stöl 16 km -re vagy unk, a Zengö oldalában. Ez volt a püspöki nya ral ó, és most
már 18 éve a növérek szociális otthona. Nehéz terep , de épp a napokban vettünk egy
te repjá ró autó t , ami régi vágyunk, mert nagyon rossz utu nk van és eddig öszvé rfogattal közle kedtü nk . Sokszor két és fél órá t kell ett szekerezni, hogy egy pár perces
fogkezelés t kapjanak a nővé rek . A testvérr el meg sok szor esöbe n, v iharban az ld ö-
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járás vi szont agságainak kit éve jártuk az ut at . hogy ellás suk a házat . Most a Szaretetszolgálatt al fel esben megvettük a ki s dzslpet. ami nagyon megkönnyit i életünket. A
személy zet kevés : a 12 házból álló kis faluból jö nnek be ass zonyok dol gozni négy·
órás munkával , így otthon is el tudják látni a csal ád körül i mun kát. Bányav id ék ez és
bizony a férfi ak 40-45 éves korukig tudn ak csak dolgozni. anny ira elve szi az erejüket.
egészségüket a bányamunka.

+
Szeretn ék többet tudni az árva i magyarokról. ll. Szolgálat 10, 80.0.) Örsé q l,
szl av önlal, moldvai magyar s z i g etekrő l hallottam. de árv aiakról rnost először . ~n
magam is Fel sóór ött [O berw art) szül ettem . l ehet séges lenne megkapni a Iipn icai
oltárt estv ér eim ét? Szeretn ék ve le ér intkezésbe lépn i.
A Szol gálathoz gra tu lálok. Tényl eg nagy szolgá latot töl t be mind az ott honi, mind
a vil ágban szétszó rt magyar papság kör ében.
Mi Kaliforn iában e l ő cs ornai premont reiek vagyu nk. High School-ban és pl éb ániakon múködü nk. Most szente lté k első arner tkal növend ékünket . Istennek legyen hála!

+
Júl. 2·án Szentgotthárdon tartotta újmiséjét Nagy József Szombathely-egyházmegyei
áldozópap. A z érdekess ége ennek az új rnis éne k az volt, hogy a pr im ici ást kilenc
édeste stvé re vette körül az oltárnál. A legkisebb . nem egészen 6 éves kis húga .
köszönt ötte fö l e l ső ne k újm is és bátyját . Az édesapa szabómeste r és csak egyedül
keres. mert fel esége a gyermekek miatt nem válla lhato tt munkát a házon kívül.
Viszont anyagi lag mégi s po lgár i jól étn ek örvend a csa lád. Az édesanya 11 gyermek·
nek adott életet. ennek ellenére egészen f iat alos és egészséges. A gyermekek is
mi nd egészségesek. j ólnevelte k. szorgalmasak.
Hegyeshalomban júl. s- én tart ot ta ezüst mi séjé t Kell er lőrinc egri egyház megyés
plé bános . Nála meg az az érdeke s. hogy csal ádjukból hárm an voltak áldozópapok.
(A z egyik Indiában rn üködött és mint apostoli mis szionáriu s halt meg Am er ikában.)
Mell ett ük még két or solyita apáca is volt a családban. Osszesen 12 gye rmek szül etett
és most az ezüst misés t öt édes te stv ér vette kör ül az ol tárn ál. Szónoka az unokatestvére volt : Csap ó Gábor budapesti templom ig azgató . Ebben a családban 13 gyer·
mek szül et ett. Köztük két áldo zópap. egy szerz etes testv ér és öt apáca volt. Az édes apa. Csapó József . 40 évig vol t sek restyés Kunszige ten. A mikor jubileumát ünnepelték . XII. Pius pápa kitü ntette a . Pro Eccl esia et Pontlf ice" jelv énny el. Az édesap a
91 éves kor ában halt meg, a 13 gyermek édesanyja pedig 85 éves kor ában.
l ám, lám , vannak még a mi korunkban is h ő sö k , lst en h ő s e i!

+
A Szol gál at mindi g nagy öröm öt hoz, még akkor is , ha a sok elköltözött paptestvér
nevé t olva som. - Ki jön a hel yükbe ??? , . . Itt Uru guayban egyedül vagyok magyar
pap, ha a jó lst en elsz ólít, honn ét jöhet valaki , aki foglalko zzék az én .p usl llus grex ··
emmel ?
Szerotn ék az elhagyatott öregek részére egy ki s Otthont szervezni. Fölajánlottak
egy sz ép kis apácazárdát, kis gótikus kápol nával (20 X 9 ml , Az anyagi nehézs égen
eddig még sen ki sem segit . az is gond. hogy ki folytatja? Deus prov idebit!
Az idén is küld ök öt mise inte nciót a Szolgál at segítésé re.
Proszt János SDB. Montevideo
Col. S. Francisco de Sales
Buleves Artigas 4365 Arac ida
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Aug . l -én költöztem új helyemr e. Kezdem lassan megszokn i. habár nagyon nehéz.
Egy nagyon buzgó falu ból jöttem el. ahol hétköznap kb . 40 személy vesz részt a
szentm isén. Itt ma reggel ls l , azaz egy hivó volt jelen . de volt úgy ls már , hogy
magam volt am a templo mban Jézussal. Nagyon hideg szivüek, egymással és a jó
Istennel ls . Talán majd siker ül valami t lendíteni . az Or ök Pásztor segíts égéve l. Kérem
imádságos támogat ását.
A plébánián is egyedül vagyok. illetve van két nyúlarn. két csirkém és egy macskám. Ezeken kívül aztán nem sok é lő lé nyt lát ok magam körül. Még a fecs kéket.
akikkel t el e van az eresz alja .
No de fel a fejj el! Jézust sem t árt karokkal fogadták!
Hazai falusi lel kipásztor

+
Ifjúsági otthonun kban a cso portok nagyon különbözók, nem lehet könnyen véleményt mondani. Altal ában őszint ék . keres ik az igazságot és a békét . Kato li kus és
protestáns csoportok nagyon jól megértik egymást . nagyon tolerá nsok . Egy bizonyos
fél elem a [öv ötöl megvan bennük . Szeretik a zenét. éneket. sportot. Il yennek látszanak kivülről , akik hozzánk j önnek. De a távol áll ókr ól nem sokat mondhatok, mert
közelrő l nem ismerem őket. csak annyit. hogy ahol fé ny van. van árnyé k is .
Nővér Maria Laach-ból (Ny ugatnémetország)

PAPI JUBILEUMOK
Gyémántmisék
Horváth László ny. főesperes. Karancskeszi plébánosa . Karancskesziben.
A templomtéren feláll ított oltárnál folyt a szentmise. Csontos Barna apát.
irodaigazga tó mondott szentbeszédet. A kézvezetők szerepét a jubiláns első
és uto lsó káplánj a tö ltötte be.

Dragos Károly piarista júl. 2-án az Óhegy-utcai lelkészség templomában .
Giczi József g y ő r i kanonok júl. l-én a győri székesegyházban. A szentmisén résztv ett Kacziba József püspök és a székesk áptalan is.
Mátrai Guido ny. bencés plébános júl. 2-én Pannonhalmán. ugyanannál a
f őolt árn ál.

ahol 60 éve

első

miséjét mondotta.

Dr. Galla Ferenc pre látus. ny. egyetemi tanár júl. 2-án a váci székesegyházban. Bánk József püspök látta el a kézvezetői tisztet. szónoka Félegyházi
József pro fesszor volt. Beszédében kiemelte a jub il áns értékes egyháztörté neti kutatómunkáját: kb. 50 ismeretlen okmánnyal gyarapította a Pázmányir odalmat és új adatokat tárt fel a t örök idők hitéletéről.
Géf in Gyula pápai prelátus. nagypré post júl. 26-án Szombathelyen az egyházmegye papi otthonában. a 3 szombathelyi püspök. a székeskáptalan. paptársai és rokonsága j elenlét ében. A Szent aty a távi ratilag részesítette áldásában.

79

Dr. Fekete Géza József pápai kamarás Kassán, bensóséges ünnepség keretében. Tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Flscher-Colbrie Agoston és Csárszky püspök titkáraként m üködött, Késóbb szepesi prelátus , majd
kassai gimnáziumi tanár.
Aranymisék
Nuspl János feHernitzi (Ausztria) lelkész Jún. 25-én. Nemcsak a község
apraja-nagyja köszöntötte: régebbi hivei ls tömegesen érkeztek az ünnepségre . Szónoka P. Ory Miklós, felköszöntóje a bácskai származású Burger
Miklós , jelenleg németországi plébános volt.
Négyes aranym ise volt júl. 2-án Orosztonyban, egy zalamegyei kis faluban :
Boldizsár Zoltán orosztonyi kanonokprelátus, Gubicza Antal ny. balatonfüredi
plébános, pápai kamarás, Kovács István alsópáhoki esperesplébános és
Góczán Zoltán nemesapáti plébános koncelebrált. D.u. 5 órakor érkezett
Lékai László püspök és a diadalkapu elótti fogadtatás után megáldotta az új
oltárt. Ennél mondták a jubilánsok aranymiséjüket. A szentbeszédet Párkányi
József zalamernyei plébános tartotta.
Radó Polikárp jún . 29-én Pannonhalmán. A kiváló hittudós, nyug. professzor
aranymiséj én megjelent Dr. Josef Gülden teológiaprofesszor, a lipcsei St.
Benno Verlag irányitója is .
Ugyancsak Pannonhalmán mutatta be aranymiséjét Dr. Gál Geláz ny. fóisk.
tanár és
Szívós Donát, az egykor orsz áqoshlrű hitszónok, aki évek óta viseli megadással súlyos betegségét, koncelebrációs mise keretében .
Bíró Lucián volt pápai bencés házfónök Komáromban.
Holzedi Henrik tb. f őespe res. sárvári plébános a sárvári plébániatemplomb an.
Harangozó János szalézi áldozópap Szentpéterfán . Megjelent Fábián Arpád
és Winkl er József püspök is.
Bartal Zsigmond volt premontrei kanonok, gimn. tanár Szombathelyen .
Kézvezetóje Fábián Arpád püspök, szónoka pedig Schmidt József püspöki
t anácsos volt.
Klempa Sándor püspök szept , lD-én Máriacellben (Ausztria), szúk családi
körben mondta aranymiséj ét. Ennek megrendezésében P. Sümegh Lothár OSB
máriacelli magyar gyóntató szorgoskodott. Majd okt . 5-én megismételte az
egyházmegye papj ai és hivei részvételével a veszprémi székesegyházban.
Kézvezetóje Lékai László püspök , szónoka a székeskáptalan 90 éves nagyprépostja, Beöthy Istv án volt. A jubiláns 15 évig állt a veszprémi egyházmegye élén.

BO

KÖNYVSZEMLE

NI:HÁNY ADAT A KONYV I:VI:HEZ

Az UNESCO 1970-es st at iszt ikája szerlnt (1969-es adatok):
míg 1955-ben 285 OOO könyv és brosúra jelent meg a világon , 1969-ben
már 496 OOO ;
a könyvkiadás élén áll ó tíz or szág: Szovjetun ió (74611) , USA (62083),
Nyugatnémetország (33 454), Ang lia , Japán, Franciao., Spanyolo ., India, Németalföld és Lengyelország (9413).
Az ezer lakosra ju tó könyvcímek száma Afrikában 23, Ázsiában 50, Délamer ikában 64, Eszakamerlk ában 226, Óceániában 265, a Szovjetunióban 313,
Európában 489.
A tíz legtöbb nyelv re ford íto tt szerz ö: Lenin , Shakespeare, Simenon . Verne,
Gorkij, E.Blyton, Marx, Tolsztoj , Dosztojevszkij és Engels .
1959-ben a vi lágon 7350 napi lap jelent meg összeSen 275 millió példány ban (122 újs ág ju to tt 1000 lakosra) . Tíz év múlva 7680 újságot adtak ki
365 millió példányban (130) . Pedig Európában ez i dő alatt érezhetően csökkent a megjel enő lapok száma (1800 az e l őző 2020-szal szemben) . I:szakameri kában minden fő re 42 kg újságpapír-.fogyasztás " esik ; Európában ugyanez a szám 12.2, Délamerikában 3.6, Délázsiában és Afrikában csak 0.6 kg.
1970-ben a teljes Bib li a a világon összesen 5,159.032 példányban jelent
meg. 11 ,717.092 újszövetséget , 32.835.300 bibl iarészletet (egyes könyveket)
és 123,692.991 bibl iai válogat ást adta k ki. Az bib liak iadv ányok összes száma
t ehát 173,404.415. A te ljes Bibliát eddig 249, az újszövetséget tovább i 329
nye lvre ford ították le, míg egyes részlet eket még 853 nyelven adtak kl. A
Biblia t ehát eddi g 1431 nyelven jelent meg.
1972-ben a Bib liatársulatok Világszövetsége kb. 10 millió dollárt ford ít a
biblIaterjesztés támogatására.
B ibl ikus k i ál lít ás a V a t i k á n b a n .
Amik or a 16. század végén V. Sixtu s pápa megépítette a vat ikáni könyvtár épületét.
müvét egy hatalmas. kb. BOm hosszú és gazdagon dlszített szalonnai koronázta meg. Ez
a szalon mind ig nyit va áll a vat ik áni múzeum láto gatói számára, és értékes kódexek,
meg egyéb ritkaságok kiál lítását foglalj a magában. A könyv nemzet közi évére az
anyagot úgy rend ezték át, hogya vat ikáni könyvt ár legé rt ékesebb biblikus kincs eit
láth assuk. Szigorú idő re ndbe n összes en 14B darabot állitottak ki . Az l. sz. emlék egy
görögül írt papiruszkötet a 3. vagy 4. századból, a 14B·as sz. pedig a latin Vulgátafo rdítás hivatalos ki adása 1592·böl, l egalkalmasabbnak látszik, ha a tíz legé rté kesebb
és legérdekesebb darabról számolunk be.
6

81

A kláJlftás tehát a vatik áni könyvtár legrégibb szentí rási dokumentu mával kezdOdik,
a Bodmer-féle papiruszok 8. sz. darabjával. A nemrég elhúnyt híres genfi gyűjtő .
Mart in Bodmer, 1969-ben ajándékozta VI. Pálnak. Szent Pét er két level ének ez a legrégibb ismert görö g n ye l v ű kézir ata . Egy gyűjtőkötetnek a részét képezte, amelyet
Tuniszban fedeztek fel. A kot et valamennyi részét papiruszra írták a 3. és 4. században. Szent Péter leveleit valószínűleg Egyiptomb an másolták, éspedig valószínűl eg
kopt irnok. Nem t öred ék r ől . hanem jó áll apotban megmaradt teljes kézi rat ról van szó;
formátuma nagyj ából akkor a. mint egy kézisz ót áré, Közvetl enül mel lette látjuk a híres
Vatikáni kódex két lapját . A szentírási szövegkritika B kódex néven tartja számon.
Mint a Sinai kódexet . ezt is kb. a 4. század közep éri másolták, val ószínűl eg Egyiptom ban. A tel jes ó- és újszöv etségnek ez a két legr égibb t eljes kézirata. Igen sz ép nagybe tűs, ún. unciális írással készült; old alanként általában 3 oszlopot tartalmaz. Érdekes
dolo g: nem tudj ák, hogy ez felbecsülhetetlen é rté kű kódex mikor és hogyan került
a Vat ikán tula jdon ába; elő szö r egy 1481-es leltárban szerepel. - Ez után három ún.
palimpszeszttel t alálko zunk. Mit jelent ez a név? M ivel a pergamen sokba került,
nem egyszer megcs inált ák azt, hogy a rámásolt szöveget lemosták vagy levakart ák.
és új szöveget írtak helyébe . Ha az első írást csupán lemo sták, akkor különleges
fényképező eljárással olv ashatóvá lehet tenni. A most szóbanforgó három emlék
term észetesen szentf rásl palimpszeszt; szabad szemmel későbbi egyház irók művei
láthatók rajta . eredetileg azonban szentírási kéziratok voltak 500-600 t ájáról. - Igen
szép a kiállítás 10. sz. péld ánya, a Marchal-k ódex: g örög nye l vű szentir ásk ézirat a
7-8. századból. Egyiptomban készült kopt st ílus ú uncl álls okkal , hamarosan átkerült DélOlaszországba, onnan Párizsba a Szent Dénes apátságba; a 16. században René M archaI t ulajdona lett (től e kapta a nevét is) . később de La Rochefoucauld bíboros é:
VI. Pius idej ében átk erült a vat ikáni könyvtárba. Sok más bibl ikus kéziratnak hasonló
mozgalmas története van . - A 8. századig a kiáll ítás nagyj ából mindent bemutat. ami
a vatik áni könyvtárban megtal álható . A t ovábbi évszázadokra aztán alapos válogatást
kell ett eszk özölni. az anyag nagy bősége miatt : a Vatikán 70 OOO kéziratából 2000 bib likus kézir at . A 10-11. sz. egyik legremekebb szentíráskézirata egy lat innyelvű evangél iumoskönyv. A hires relchenau i apátságban készült. a Konstanzi tóba öm lő Rajna
folyó szigetén . A címe k szines nagybetűkkel és unci álisokkal, maga a szöveg gyönyörű
fekete k isbetűkkel ir ódott. Mindenegyes szent írási vers aranyalapra írt vörös betűvel
kezdőd ik . Az evangélium fontosabb elbeszé léseit fi nomművű miniatúrák jelenitik meg;
A középkor egyébként bővelkedik remekművű
egyik -másik egész lapot kitölt. szentírási kéziratokban. Főleg a 15. század. A kiállítás bejáratán ál és kij áratá nál
e lőttünk áll a reneszánsz egyi k legszebb alkotás a, a kétk öt etes urbinói biblia. Az
els ő kötet a Teremtés könyvének el ső lapj ánál kiny itva fo gadja a létoqat ót, a második
kötet pedig az újszövetséggel búcsúzik tő lünk . Tökéletesen kics erzett, hófehér pergamenlapokból összefűzött két hatalmas kötet . Kiv áló firen zei miniatúraiskolák egymással versen yezve dolgoztak azon, hogy létrehozzák a vil ág legszebb könyvét. A
kétkötetes rn ü az urbinó i herceg rende lésér e és költ ségeir e Fir enzében készült; első
köt ete 1476-ban, második kötete 1478-ban lett kész. - Az urb inói bibl iánál húsz évvel
régebbi az el ső nyomtatott könyv, Gutenberg János M ainzban készült latin bibliája.
Erről a nyomt atv ányról eddig látatl anban azt gondoltam, hogy bizonyára elég primitiv
munka; valójában a Gutenberg-biblia a legs zebb kódexekkel vetekszik szépségben .
A gót ikus írást utánzó b etű i finom metsz é sű ek , a szedés meg a nyomás tökéletes. Ezen a kiállításon láttam először Luther Márton németnyel vű bibl iafordítását ls ,
1535-ös második kiadás ában. A vatiká ni könyvtár péld ánya pergamen lapokbó l áll. A
kereszténység történetének és a német irodalomtörténetnek ez az alapvető fo ntosságú alkotása kétoszlopos oldalakra t isztán, szépen, á tt e ki n t he tő e n van nyomtatva
és szép metszetekkel díszitve . - A kiállítás utolsó három darabja : a római katoli kus
egyház hivat alos szentíráskiadásai. 1586-ban V. Sixtus pápa a Vatik áni kódex alapján
kiadatt a a bibl ia görög szövegét. A lati n nyelvű Vulgáta-forditás hivatalos kiadását a
tr entói zsinat írta e l ő , és ez is V. Sixtu s idej ében, 1590-ben, a pápa sürgetésére, s őt
személyes és nem egészen szerene s és köz rem ű k ödésé ve l jel ent meg. A kiadás a
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vat ik áni apostoli nyomd ában készült, ugyanúgy, mint két évve l k ésőbb , már VIII. Kelemen alatt, a javított végleges kiadás, az un , Vulgata Sixto·Clementina .
Emlékeztessün k röv id en a kiá llí tott péld ányok nyelvér e is . Az 56 lat innyelvú és
35 gör ögnyelvú eml ék mell ett számos más nyelv sze re pel. 13 héber kiadv ány között
o tt van egy a zsin agógában használatos hatalm as m éretú tek ercs, val amint az 1488·as
e l s ő nyom tatott héber biblia egy példány a. Két arab evanq éltum-kézlrat a 9. ill etve
a 10. századból való; ugyancsak a 10. századba n íródott a gl agol it evang élium meg
a georgia i evang él ium, és u gy an ebből a ko rból származik egy örmény kézirat. Ezek
a kézir atok mind az i lle tő nyel vek legrégibb íro tt emlé kei közé ta rto znak. Az Úr Jézus
ál tal beszélt arám nyelven íródott a palesz ti nai tar gum, amelynek egyetlen 16. sZ.-i
kéziratát csak új abban fedezték fe l. Láth atun k még szír, perzsa és etióp kézira tokat
a középko rból. Ugyanc sak szerepeln ek po lig lottá k is: két , három, öt, nyolc nyelvú
kézir atok és nyomtatv ányok.
Tiszt elettel és m e g il l ető d ve hagyjuk el a vat ikáni bibl ikus ki:íllítást . Nemcsak a
pénzben ki nem feje z hető értékekre és a múv észi szépségek re gondolunk vissza,
hanem azt is érezz ük , hogy ezek az emlékek kapcs olatba hozta k bennünket keresztény
testv ér ein k egymás t k öv et ő generációival, aki k már majdn em húsz évszázada ezeken
a lapokon örök íte tté k meg és eze k rő l alapokról sz ívt ák mag ukba az élő lsten ü dvö zítő
igéj ét. Verbum Domini manet in aete rn um , az Úr szava mindörök re megmarad .
Nagy Ferenc
Cserháti József: A z E g y h á z é s s z e n t s é g e i . Budapest, Szent István Társulat ,
1972. 414 o.
J el entős mun kával gazdagodott az újabb magyar teo lógiai ir odalo m : a tavasszal
jelent meg Dr. Cserh át i József pécs i me gyéspüspök nagyszabású rnonoq r áfl ája . Az
Egyh ázról szóló 1964·es könyve utá n most a zsinati te ol ógia ere dményeivel számolva
újr afog alm azt a ekk leziológiáját és a li turg ikus reform te ológiai alapjait vizsgálva rnodern szents égtant írt. Az e l ő s zó b an elmo ndja, hogy m ár előző kö nyvének befejezése
óta megvolt ez a szándéka és tanulmányozta jeles teol ógusok (Congar, Daniélou,
Rahner, Ratz inger , Schm aus . Sem mel roth) idevágó munk ál t , főle g pedig Sch illebeeckxet, aki egye dül írt új sze lle mú önáll ó szentségtant . Könyv e azonban jóllehet
gy akran Idézí a legjo bb mai te ológ iai ir odalmat - önáll ó szerk ezetú és szellem ű.
Szerencs ésen egy esíti az új at és a régit . nova et vete ra" . Nemcsak Schillebeeckxre és Karl Rahnerre hivatko zik ( ő k való ban útrö rök volta k az egyház és a szent ségek kapcsol atán ak új rafo galm azásában) , hanem a konzerv at ívabb Schm ausra és a
. ú] utakon járt már
magyar Sch ütz Antaira ls, aki - Cserh áti József szavaiv al 40 évve l eze lőt t' . A szent ségtant is - nagy on hely esen - az egyházról szóló teo lógia egy részének te ki nti; továbbá álla ndóan rámutat a szentségek kri sztológ iai
vonatkozása ira : mi ndent a Krl sztus-m lszt érlu m fény ében vi zsgál, abban a tudatban,
hogy - m int Sz. Ág osto n hangozt att a - nincs más misz té ri um , mint Jézus Krisztus .
( . Non est ali ud Dei mysteri um , nis i Chr ístu s" Epis t. 187,34.)
Mód szer ét tekintve nem l ineár isan egyenesvon alú an halad előre, hanem
ko ncent ri kus körökben: vagy is már a kezdet kezdet én összefogl alj a mondanivalój át
és az egyes f ej ezetek sorá n ezt a kezdet i magot bon tja ki , az al apv ető gondolatot
mé lyíti el. szé lesíti ki , ráv il áglt va a szentségekkel kapcsol atos teol óg iai problémák
számtalan vonatkozására: Szenth áromság, Kr isztu s üdv össégi múvének szempontjai ,
keg yelemtan, stb. Ennek a móds zern ek meg vannak az e lő nye i és a hátr ányai. Előnye
az, hogy az ol vasó míndig látj a a nagy össze függéseket , soh asem vész el a r észletekben; elkerü lhetetle n hát rán ya a gy akorí ism étl és, amely néha fárasztóvá válhat.
Egyébként Cserhát i kivá lóan ért ahhoz , hogy olvasmányossá tegye múvét: a legnehezebb te ológi ai kérdéseket is úgy t árgyalj a, hogy nem lesz isk olás; nem vész el
a régi teol ógi ai szakkönyvek sz örs z álhasoqat ás alban. a rosszul felvetett problém ák
m eddő megold ás i kísérletei ben . M ind ig ismerteti röviden a fontosabb régi v éle-
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ményeke t is; te rmészetes en e l ső s o rba n utal a hlttéte/ekre, az egyház hivata lo s ta nítására , és csak ezután tér ki a szabadon vitato tt teo lógiai nézete kre. Nagy érdeme
még az is, hogy állandóa n jelzi a tárg yalt teol ógi ai kérdés lelkipászto ri von at kozásait ;
fgy jó ir ányelveket ad a litu rgikus meg új ulás hoz is. (A könyv alcíme: .A liturgik us
reform teo lógia i alapja!", sejteni engedi a Szerz ö a la pvető szándékát .)
Cserháti püspök könyve két nagy részre oszl ik: I. Al talános szentségtan (bi bli kusdogmatikus alapvetés ); II . Részleges szent ségta n. A magunk részé rő l sikerü lte bbnek
tartjuk az általános alapvetést. A Szerzö Rahner , Schillebeeckx és Semm elroth nyomán az egyházat ősszentségnek ( . Ursakrament " ) tekinti. A hét szents ég tulajdonképpen nem más , mint ennek folytatása, kiterjesz tése, amint az egyh áz rnlszt érlurna
ls lényegében a megtestesü lt Ige misztériumának fol ytatása, kiterjedése. Lényegé ben
ezt a gondolatot tette magáévá a II. Vat ikáni Zsinat ls .
Egy röv id ismertetés keretében lehetet len érzéke ltetni azt a gondo lati gazdag·
ságot, amelyet Cserhát i József új könyve összesü rített. Tulajdonképpen az egész
katolikus dogmatika jelen van a könyvben, egy bizonyos szem s zö gb ő l nézve. Hangsúlyozzuk: a nagy összefüggések megmutatása, a lényeglátás ennek a monográfíának
egy ik kiemelkedő érdeme. Természet esen a Szerző nem mél yfthetett el minden
szétágazó teológiai kér dést. PI. több ponton bővebben kifejthette vol na a k e gyelemről
vallott nézetét . Vitatható - egyébké nt ma tény lege sen vitatott is - az egye s szentsége k saj átos kihatása (a szentségi jegyek és a saj átos szent ségi kegye lem rnlb enléte ) . Helyesnek tart juk , hogy kritikáva l fogadja a Casel nyom án kia lak ult misz té ri umelméleteket. Figyelem rem éltó az is, ahogy an az eucharisztiára vonatkozó új nézet eket
(transfinalisatio , transs ignlficatio) összefoglalja: mind ig nyitott az új fel é, rámutat
az új kísérletek pozití vumaira, ugyanakkor jelzi azokat a sz élső határokat is, amelyeket nem léphet át a kato likus teológus. M indent egybev etve, Cserháti József
pécs i megyéspüspök új könyve szakembe reknek és lelkipásztorokna k egyará nt kiváló
t ájékoztatást nyújt az ekklezi ológia és a szentségtan újabb kérdéseiben; n a gys z erű
szolgálatot tesz a magyar egyháznak a liturgikus élet megú ji tásában és elmél yítésében.
Szabó Fer enc
Leslie Roose Francis: C h r i s t I n c o g n i t o a n d t h e C h u r c h M y t h (A z
el rejtőzött Krisz tus és az Egyház mítosza). London, The Woodville Press, 1971. 127 o .
Angllán kivül kevésbé isme rt, hogy aközjo ggal . vagyonn al és t radíciókkal körűl 
bástyázott anglikán egyház mIlyen súly os b el s ő feszül tségekkel küszködi k . Ez a könyv
kímélet len őszinteségge l mutat rá a t ársadalom életében úgys zólv án je lentéktel en,
de álla mil ag mégis tekintélyes anglikán egyház belső ellen tmondásaira .
Mely ek az alapvető problémák ? A szerz ö - angliká n lelkész - adatok százaival
bizonyítja, hogy az anglikán egyház elkényelmesed ett, telje sen bef el é fordul t , kor mányzása , ügyvitele a papok és a klérus által kivá logatott lelkes kis civIl csoport
passzi ója . Nagyszabásúnak látsz ó b el s ő reformok, akta -to lo gatás, pénzügyi elszámolás
és t úlméretezett, százfé le bi zottságra bon to tt egy házigazga tá s mindez főleg a
vezetők álta l olvasott egyházi közlönyök és het ilapok fórum án kap nyilván osságot,
Az anglikán egyháztagok - vagyis papiroson több mint 40 mill ió angol - min de rrő l
semmit sem tudnak és nem is érdekli őket, ml megy végbe az egyház l e g szűkebb
berkeiben , A st atisztikai felmérések szeri nt az angl iká nok 5 %-a j ár rendszere sen
templomba, noha majdnem mind en újszülöttet megkeresztelnek, majdnem mind en h ázasságot templomi szertartással kötnek meg és majdn em mindenk it pap kis ér a sírhoz, vagy a krematóri um süllyesztőjéhez .
Francis szerint ezeknek a jel ensége knek mélyen f ekvő oka az egyház fogalmának
elferdítésére, vagy akarat lan fél reértésére vezethető vissza . A z egy háznak a minden kori és teljes emberi-társadalmi élet szolg álat a a fel adat; saját keretei nek túlzott
ápolá sa, fennt artása el vonja igazi hivatásának t elj es ftésétől. Úriási anyagi és szel -
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lemi energiákat fecsérel nek el anglikán iskolák, kartt ász-szervezetek, egyesületek
szervezésére, miközben éppen az elvben .egyháztagok· - már ti. akiket rneqkereszteltek, de valami okból távol állnak a hivatalos egyházi keretektól - nem veszik kl
részüket a püspök ök és a lelkészi kar tan ít ö és irányitó munkájából. L.R.Francis azt
indltványozza egyházának, hogy szorltsa mlnlmumra a magával való foglalkozást, ne
különüllön el a világtól, hanem Krisztus példáját követve . Inkoqnlt óban" - innen
a könyv cfme - vegyüljön az emberek közé és ne elkülönített Int ézményekben ,
templomokban , hanem a mindennapi életben fe jtse ki hivatását. Francis azt szeretné ,
ha az anglikán egyház ünnepélyes nyilatkozattal Ismét a fennálló társadalmi rend
hathatós tényezőjévé válnék . Ebben a nyilatkozatban kl kellene mondani, hogy minden
megkeresztelt angol egyháztag és maga az egyház össze akar forrni a társadalom
minden rétegével. A szerzö szerint - a test és lélek analógiájára - állam és egyház
csak Ilyen módon tal álhat egymásra Angliában . A jelenlegi helyzet ugyanis főleg
azért ellentmondásos , mert az anglikán egyház államegyh áz, de a gyakorlatban ceremoniális esetekről nem beszélve - a kevesekre, a papság köré gyülekező aktiv
hívekre és nem az állam minden polgárára Igényt tartó szervezet. A könyv márls sok
vitát, önelemzést váltott ki Angliában, de a szerzö legszigorúbb kritikusai is ellsmerik: olyan probl émákat feszeget, amelyekkel az anglikán egyháznak szembe kell
néznie.

N.K.
C.H. Dodd: T h e F o u n d e r o f C h r I s t I a n i t Y (A kereszténység megalapltója).
London 1970. 180 o.
Az elmúlt két évben több fordításban ls megjelent könyv sikerének - nyugodtan
két fő oka van. Először is a téma Időszerüs ége,
mondhatjuk: világsikerének másodszor Doddnak, a cambridge i egyetem nyugalomba vonult hires anglikán szentlrás.
professzorának kiváló stilusa, amellyel a .száraz" teológiai kérdéseket nagy tömegek
számára is élveze t esen és világosan tudja bemutatni. Jellemző, hogy első angliai
kiadása után hónapokig tartó sajtő-, tévé- és rádióviták központjába került.
A könyv arra a kérdésre ad választ: .Klnek tartjátok ti az Emberfiát?" Dodd azzal
foglalkozik, beblzonylth atö-e történelm ileg Jézus létezése . Az első kérdés föltétlenül
ez, hiszen a fel -felbukkan ó támad ások történelmi szempontból magának Jézusnak,
mint történelmi személynek létezését vonják kétségbe. A szerzö a legősibb dokumentumokban, a Jézus életének részleteit megörökítő evangéliumokban foglalt adatok
és belső érvek csoportosftásával először történelmi hátt eret fest a korforduló római
birodalmának egy távoli provlnclálár ól: Palesztináról. Érdekes meglátása és btzonyltéka Jézus létez ése mellett: a keresztény egyház megszakítatlan megemlékezése az
Alapítöröl . akinek emlékére Jézus halála és feltámadása óta a kenyértörésre összeül.
A folytatólagos megemlékezésnek ( = hagyománynak) egyik kézzelfogható tanúsága
a Szentírás, s ebból is első helyen Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei.
H. Irever-Roper oxfordi t örténész-professzor a historikus kritikai fegyverzetével
készült bírálatában (Spectator, 1971 .1.23.) azzal vádolja a szerz öt, hogy túlságosan
nagy hitelt ad az evangéliumoknak; ebb ől az alap áll ásb ől kiindulva könnyü beb ízonyítanl Jézusnak mint történelmi személynek a létezését. A vád azonban a könyv elolvasása nyomán összeomlik. Dodd ul. valóban abból a logikus meggondolásból Indul
ki, hogy Sz. Lukács evangéliumának ajánlásában kifejezetten arról ír, hogy .elejétől
kezdve mindennek szorgalmasan ut ánajárt" , Már most semmi okunk sincs Lukács
tisztességét kétségbevonni . Jézus létezésének nem a korabeli néhány történész rnüveiben található pársoros feljegyzés, hanem Lukács megbizható hüségü evangéliuma
a fő írásos bizonyítéka . Mellesleg Sz. Márk evangéliumának Időrendben korábbi l étezését is Lukács müve igazolja, hiszen javarászt abból merít.
Sz. Lukács könyvéből és az Apostolok cselekedeteiből Dodd arra a következtetésre
jut. hogy e történetek fösze replője csakis létező, nem kiagyalt személyiség lehetett,
akinek roppant hatását és a feltámadása utáni személyes érintkezés élményét Kr.u.
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33-tól kezdve . vagyis nyomban a keresztrefeszítést követóen éló közöss ég közege
tarto tt a fenn és emlékezett rá a kenyér és a bor liturgiájában. A hagyomány egy
részének (I) írá sba fo gl alása és másol ása közben történhe ttek hibák , elófordulhattak
to rzít ások. de ez mi tsem változtat azon a t ényen. hogy a bennü k szere pló Jézus halála ut án Igen rövi d idón belül vet ett ék ő k e t papírra (a legkorábbit valószí nű le g már
Kr .u.4S-ben). S bármi légyen is egye s részletek történetírói szempontból értékelt
je len tósége . tény . hogy V al a k i r ó I s z élnak. ak t r ő l közvetlenü l halála ut án és
azót a megszakít ás nélkül a nyugat i c ivilizá ció legrégib b közöss ége: az egyh áz napont a megeml ékezik . Tény, hogy az evangéliumokból n a p l ó s z e rű pont osságga l nem
maradt reánk Jézus élettörténete . tanítását nem vett ék magnósza lagra. de min t
Dodd kimutatja: az evangéli umokból kibon takozó Krisz t us-arc így is ol yasval akin ek
az egyéni ségé t sugározza. ak it kit aláln i . utól ag megalkotni nem lehet .
A csatta nós bizo nyíték Jézus t ört énet isége me ll ett éppe n fel t ámadásának tény e.
A feltám adás sze rz önk sze ri nt nem az egyháztörténelem során ki al akul t hiedel em .
nem rntto sz, hanem tény . amely kö rül az egyház kijegecesedett . Dodd fe l t ű nó nek és
fontosnak tartja, hogy az evange listák nem írtá k meg a fel t ámadást ríportszer üen hisze n nem látták - , de arról tud ósítanak . hogy a sír harm adnapr a üres volt és
Jézust. a fe ltá madottat sok an (t öbb száz emberI ) látták . sokan beszéltek Vele . Ha
va larnlr ól, Jézus fe l táma dásáról halálosan biztosak voltak tanítv ányai. Hitük , az első
egyh ázakat szervez ö energiájuk ezen a történeti té nyen és tapasztal aton alap ult . M ás
szavakk al : Jézus tört énelmil eg meghatározható létezésének fő bizonyít éka a fe ltárnadás át megt apaszt alt tanítv ányai álta l építeni kezd ett és máig fennm aradt . Jézusra
naponta emléke zó egy ház.

NK
Jean·C laude Barreau: A z ö r ö m h i r . Jézus Kr isztus
Ter éz. OMC , Bécs 1972. 182 o.

üzenete.

Ford ította Tokaji

•A ker eszt ény ség nem valam i . hanem vala ki : Jézus Kr isztus. Ezért ha közel ebb
akarunk ke rü lni a ke re szté nységhez. el ő s zör Jézus emberi szemé lyiségé ve l kell megismerk edn ünk . Nemde ez a le gjobb út hitet leneknek és keresztényeknek egyaránt?'
Ez Barreau könyvének szeren es és kii ndu lása . Jézus embe ri egy énis égének elé nk
állí tása után term é s z etszerű en tér át személyiségének misztérium ára és ennek beteljesül ésére a f eltámadásban, azut án tan ít ás ának. . örörnhír ének" fog lalatára : szeret etben való éle t, egymás között és Istenn el. M ajd a megtestesü lés , a megváltás és
a Lélek kiárad ásának t itkait tárgyalv a az álta lános és egyé ni üdvösségtö rté net summáját adja: teremtés és bűn , M ária és megváltás , Egyház és szent ségek . záradékul
ped ig .a végső dol gok " . Amint lát juk. a könyv a kereszté nység lényegét fogl alj a
öss ze. szerv esen , átt ekl nthetóen . töm ör en . és am i szél es körben használh atóv á
te szi - v iszonylag egyszerűen : bóve n idézi az evangéliumo kat . e lsőso rba n magának
Jézusnak a szavai t . és szándékosa n mell özl, vagy szükség esetén gondosa n megmagyarázza a teológ iai szakki fejezé seket .
• Úgy s ze r étn ék nektek Jézusról beszélni . mint bar át beszé l a bar átj áról : Ez
sikerült. Barreau könyvének t alán legn agyobb eré nye , hogy .bel ülr öl" beszé l . s Igy
szavát hit el esnek érezzük . A szerzö két ségt elen ül jó pedagógus és tu datosan tör ekszik
ar ra. hogy az értelmet , a képze letet és a szívet egyará nt fog lalkoztassa . De a leg·
nagyobb hatást a köny v t an ús áqt étel-Iell eqe t eszi: olyan embe r szól itt , aki szer eti
Jézust. aki nek a ker eszténys ég valóban . örömhír" . és ez a szerete t és öröm magától
é rte tő dóe n árad szavából. Remél jük : m inél többekre.
S.M.
Dr. Theodor Bovet : F e I e t t e n a g y t I t o k . Könyv a házasságról. Stuttgart . Evangéllumi Iratm is szió é.n. 126 o.
A házasságról és a családról szóló könyvek rendszerint két . szlkla" között haj ókáznak: ha el kerülik a lelki szem pontok irá nt érzé ketlen. puszt án bi ológiai -szoc iológiai
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felfogás Scyll áj át , akkor a túlzott idealizálás Charybdisén feneklenek meg. A protestáns svájci orvos (ideggyógyász), családapa, az . Ehe" c. folyóirat szerkesztője,
ebben a tö mör kis munkájában ritka sikerre l egyesítette józan harmóni ában a két
oldalt, - úgy, ahogyan csak tapasztalt szakember , s egyben mélyen hivő keresztény
képes. • ~rett , alázatos és bölcs rnűnek" nevezte egy katolikus professzor. Joggal.
Imádságosnak is mondhatn ánk, mert olvasása a Teremtő tervé nek álla ndó dícséretére
késztet. Tel e van hasznos gyakorlati jótanácsokkal, fizikai és erkölcsi téren egyaránt ,
ugyanakkor pedig teológusokat is megszégyenítő mélységig hatol a .nagy titokba" .
Katolikus olvasó számára egyet len nagy .sz éps éch íb áia". hogy a szerzőnek nincs elvi
nehézsége a fogamzásgát lás módszereivel szemben (az abortusszal szemben annál
radikálisabb! ) . s így ezeket is részletesen IsmertetI. A fejezet elején azonban ott
t alálj uk a megjegyzést: . A születésszabályozás tényével és módjaival a könyv magyar
kiadója a Biblia alapján nem ért egyet· (69 .0.). A fo rdító derekas munkát végzett.
Csak az a kár. hogy (már a címtő l kezdve) többször alkalmaz régies kifejezéseket.
Ezek a protestantizmus Károlin táp lálkozó bibliai nyelvében ugyan otthonosak, de
nem válnak előnyére annak, hogya mondaniva lót a mai - főleg fiatal - olvasó
magáénak érezze.
A könyv mély lel ki ségét . szerencsése n ökumeni kus jellegét és szép magyarságát
az alábbi kis részlett el ll lusztr áljuk:
.Isten je lenti a házasságban a harmadik dimenziót. Mivel a házasságban nemcsak
a férj és feleség mond igent. hanem lsten is kijelenti a maga nagy igenjét, ezért
abban olyasmi is lehetséges. ami nála nélkül lehetetlen . Az isten i igen akkor is
érvényes, ha a házasság emberileg nézve boldogta lan, ha az élett árs-választ ás kedvezőtle n volt, vagy ha betegség és egyéb nyomorúság a harmóni át megnehezíti.
lsten ígenje azért független az ilyen emberi felt ételekt ől. mert objektív és önmagán
alapul. tehát áldást rnunkál, ha rá építenek. Ha helyesen értem. Istennek ez az
objektív áldása. az iste ni ígéretnek ez a mi nden pszichológiai tö rvénytől és minden
emberi akarástól független hatása az, ami t a katolikus egyház szentségnek nevez.
Nem szükséges arró l vitáz nunk, hogy ez a t itok az úrvacsorához hasonló méltósággal
rendelkezik-e: a lényeg az, hogy mi ezt a tényt elismerjük, akárhogyan nevezzük is.
De éppen a házasságban rejlő isteni áldás ténye iránt veszítettük el nagymértékben
megértésünket. Túlságosan sokáig tek intettük a házasságot szigorú erkölcsi törvények.
től védett csupán biológiai ügynek . A házasság a bioló gusok áldozatává vált, vagy
ami ennél is rosszabb , a moralisták áldozatává . Legfőbb ideje annak, hogyaházas·
ságot protestáns oldalról ls újra teológus módon értelmezzük ."
A könyvnek az OMC gondozásában most készül új kiadása .
S.M .
• ' . . h o g y m i n d n y á j a n e g y e k I e g y e n e k". Közös felelősség népünkért.
Róma, 1971. Katolikus Szemle kiadása.
Ezt a gyűjtőkötetet már sokan ismerik, sokan meritettek belőle és sokan nyílatkoztak róla nagy elismeréssel. A svájci Sionban 1971 húsvét hetében tartott ökumenikus
találk ozó előadásai t tartalmazza . A találkoz öt a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom
és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közösen rendezte. Külföldön ez volt
az első nyilvános jellegű magyar ökumenikus összejövetel. 240-en vettek részt.
Osszesen tíz nagyobb előadás hangzott el. Az előadásokat először munkacsoportok·
ban fo lyó megbeszé lés, utána pedig plenáris megvitatás követte . El ő a dá s s al szerepel tek : Békés Gell ért kato likus teológiai tanár (Róma), Hanák Tibor fil ozófiai Irö (Bécs).
Teichman Jakab fő ra b bi (Zür ich) , Cseri Gyula reform átus lelkész (Mainz), Gánóczy
Sándor kat. teo lógiai tanár (Párizs) , Cs. Szabó László író (London) , Tóth János
nemzet közi jogás z (Genf) , Ball a Bálin t egyetemi szociológiatanár (Berlin), More l
Gyula egyete mi szoci ológia tanár (Innsbruck ) és Bárczay Gyula református lelkész
(Basel ). Az előadáso k t émái: közös fe ladataink a szekula rizált világban; az .ideológlák
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alkony ának" problematikája: a zsidó vall ás a szekularizált vil ágban: a Református
Világszövetség és a Vat ikáni Egységti tkárság párbeszéde: közösség és szolgálat
Kálvi n tanításában: katolikus és protestáns szell em a magyar történelemben : fel elős
ségünk egyházunkért ; közös felelősségü nk népünkért: egyház és vall ás Magyaror szá·
gon: az erkölcsteológia néhány probl émája.
Az összejövetelt több. svájci vagy nemzetközi vonatkoz ásban fontos egyházi
személyiség tisztel te meg jelenlétével . sőt többen el őadá st vagy Igehirdetést is
tart ott ak. A kötet tartalmazza Lukas Vischer németny elvü tanulm ányát : . Elj őtt a
döntés Ideje",
Müvészetü kkel szintén többen szerepeltek: zenével . k épz örnüvészettel . széplrodalommaI. A kötetben megtaláljuk az irodalmi est anyagát : Pil inszky János és Rónay
György ír ásatt.
A sloni találkozó fontos eredmén ye az ökumenikus nyil at kozat. amely egy magyar
ökumenikus munkaközösség ten nivaló it ls körvon alazza.
Mivel az ökumenikus összefogás nemcsak tanulm ányozásból és párbeszédből áll .
hanem elsősorban egy szivvel végzett közös imádkozásból. a találkozás minden napján közös elmélkedést és közös Istentiszteletet is végeztek . A kötet közli az .Oku menlkus ls tentls ztelet" szövegét. Befej ezésül idemásolju k bel őle a Miatyánkot Cs.
Szabó László ford itás ában:
.M I Aty ánk. aki a mennyben vagy. szenteltessék meg a neved. jöjjön el a te
országod. legyen meg az akarat od. mint a mennyben, ügy a földön is. Add meg a
mindennapi kenyerünk et ma. bocsásd meg bűn ein k et , ahogy mi is megbocsátunk az
ellenünk vétő kn ek. és ne v igy minket ki sért ésbe . de szabadlt s meg a gonosztól.
mert mind örökké lied az ország. a hatalom és a dicsöség. Am en".
Nagy Ferenc

Megjel ent Szabó Ferenc: Henri de Lubac az Egyházról c. könyve . (A szerkiadása . Róma 1972. 266 o.) Korunk egyik nagy teológusát rnutatja be
százoldalas tanulmánnyal és m úve iből vett szemelvénye kkel. Kapható a szerzőnél: 1-00193 Róma, Via dei Penitenz ieri 20.
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Knüppe l Kornél tornyosnémeti plébános a szikszói kór házban ápr. 22-én
Juhász József ny. dévaványai esperesplébános Budapesten . M áj . 22-én
temették Óbudán (70,40)
Tóth Marián pálos atya a Czenstochowa-i kolost orban jún . 6-án. lpolyvlskl ről
származott. Kiváló szónok és gyón tató volt (87,69)
Pobozsny Róbert püspö k, rozsnyói ap. korm ányzó jún. 9-én (83.59,23)
Török László c. esperes Nagyv áradon jún. 21-én (66,40)
Szabó János várad i megyés . béli plé bános jún . 29-én (79.54)
Dr. Novák Bonaventu ra Antal ciszterci paptan ár j ún. 30-án Kisbéren . Pannonhalm án temették (54,30,28)
Buzás Menyhért SJ jún . 3D-án Szegeden (62,44)
Jii ger Rafael Istvá n OSM júl. t-én Egerben . Mak kos M ária újjáépítésének
vo lt fó apostola (71,53,45)
Magas Imre ny. tázlári pléb ános júl. 12-én Soltvadkerten (65,43)
Sziklay Rezsó pápai kam arás , ny. hittanár Budapesten . Júl. 14-én temették a
kispesti temetóbe (90,67)
Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök júl. 15-én (70,45,33)
Verhás Géza bogdásai plébános júl. 24-én Pécsett (57,33)
Kovács Alajos c. apát, ker.es peres, a pesterzsébeti Jézus Szíve -templom
plébánosa júl. 25-én (63,40)
Bartha Béla pápai kamarás. a kassai szem inárium volt spirit uáli sa Legyesbényén júl. 25-én (75.51)
Fráter Gyula lelkész (50)
Gaál Ferenc ladi esperesplébános . Keszth elyen temették (63)
Nagy Sándor dé laf rika i magyar lelkész hazai látog atásakor (62,37)
Horváth Jordá n OP bre nnbergbányai plébá nos baleset köv etkeztében (61,41,36)
Artner Edgár c. apát, ny .hittud.akad.t anár , az ókeresztény kor jeles tudósa,
aug. 12-én. Obud án t emették (78,55)
Nik iss Lajos ny. plébános aug. 18-án. Izsákon temették (73)
Márt on László plébá nosi ki nevezése napján útban Sepsiszentgyörgyre autószerencsétlenség köve tk eztében aug. 21-én (27,3)
Ruppert János Budapest-szent imreváros i plébános . Aug . 29-én Farkasréten
temették (39,15)
Pribus György, Dél-Württember g magyar lel késze szept. 3-án (65,37)
Walter János piarista Rómában szept. 6-án (87.70,63)
Góczán Zoltán tb . kanonok szept, 23-án Veszp rémben. Nemesapát iban tem ették (74)
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Szijjártó Antal ny. plébános okt . 1Q-én Sümegen (66,43)
Kormos Ottó Budapest-Martinelli-téri templomigazgató okt. 18-án váratlanul
elhúnyt. Rákoskereszturon temették (48,25)
Maródi József Arpád ny. bencés tanár Balatonfüreden okt. 18-án. Balatonarácson t emették (64,46,41)
Kukorácz István ny. tótszerdahelyi plébános okt. 21-én Szombathelyen (71,47)
P. Csávossy Elemér SJ okt . 22-én Pannonhalmán (89,69,61)
T űz Ferenc szentgáli plébános okt . 22-én (77.53)
Dr. Büttner Ferenc kanonok . pápai kamarás okt. 24-én Székesfehérvárott
(83.58)
Dr. Reischel Artúr piarista , a kolozsvári gimnázium volt tanára. okt. 3D-án.
A házsongárdi t eme t őbe temették (68)
Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+
DUDAS MIKLOS hajdúdorogi megyéspüspök
(1902-1972)
A jelzett nekrológ lapzártáig sajnos még nem futott be. Következő számunkb an viss zatérünk rá.
WALTER JANOS pia ris ta
(1886--1 972)
A róm ai magyar kolónia nes ztora volt. 87 éves é leté bő l 44-et az Or ökv árosban
élt le .
,
1886.jan.17-én született. A 3 évvel f iatalabb Sík Sándorral együtt voltak nov iciusok
Vácott . maid studen sek Kec skeméten és te ológusok a budapesti Kalazanti numban.
M agamn ak 7-8. osztályos klerikus ko romban prefektusom vol t , négy év re rá ut óda
lettem rózsahegyi rendh ázunkban, úlabb négy év múl va koll égáj a a budapesti Kalazantinumban, 1928·tól kezdve pedig álla ndó levelezésb en áll tunk egy mással. 19471956 között itt Rómában egyik asszisztensem vo lt. Egy életen át mel eg bar áts ág
kötött bennünket össze .
Am ikor 1928·ban, 43 éves korába n az engede lmessé g Róm ába szólftotta , otthon
már köze l két évtizedes, érdemekben gazdag piarista m űködé s áll ott a háta mögött.
Teológiai doktor volt és latin-francia szakos t anár . Tanttet t rózsahegyi és budapesti
gim náziumunkban, nevelte a pi arista kispapokat min t prefe ktus Rózsahegyen , a rend
noviciusait pedig Vácott és te ológiai tanár volt a rend budapesti fő iskolá j án. Emellett
szép irod almi munkásságot fej tett ki. E termésébő l kiemelked nek az .Iste n képe a
term észetben' és az , Egyház és kultúra" kötetei, de kü lö nösen a háromk ötetes
. Gaudearnus" . Ez utóbbi munkáj ában tu dott legtöb bet nyúj tani az Ifjúságnak a maga
mindig megelé gedett és szent d e rű v el te lt l el k é bő l. E mű kö dése révén a Pázmány
Péter egyetem teológiai kara ún. .bekebelezett doktorai' közé iktatta.
Itt Rómában is soko lda lú volt a tevékenysége . Két generális alat t ls, három évti zeden át volt a négy tagú generálisi tanác snak tagja . Mint Ilyen végigv lzit ált a a rend
középeurópai tartományait A usztriában, Cse hszlovákiában, Lengye lors zágban, Romániáb an és elsősorban ot t hon. Ezenk ivü l a négy olasz piarista rendt artomány teol ógiai
fő iskoláj án tan ár volt ; először a szentírástudományt, később pedig a szívé hez oly
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köze lál ló pat ro lóg iát. vagy is a szentaty ák tudományát adta el ő . Közben nem szünetelt
irodalmi múkö dése sem . Két munkájával sie tett a lelk ipászto rok segít ségér e: . Napsugarak' és . Odvözlégy M ária " . De bekapcso lódott az egy etemes Egyház munk ájába
is : a szerzetesi kongregáció konzult ora volt . és - a m irő l elsőso rba n kell megeml ékeznünk - a Szent P éter-bazl llka rendkiv üli gyó ntatója . kés ő b b ezeknek a gyónt atók nak dékánja. (A Szent Péterben re ndes gyóntató k a minorl t ák. rendkí vül iek pedi g
néhá ny más szerz et tagjai. ) Ezt a munká ját nagy odaadással és nem kis sik err el
végez te . Nagy e lőnyére szolgá lt itt r it ka nyelv tudása. Hisz az olaszo n és a magyaron
kívü l nyugodt an gyó nhatott nála a spanyol. a fran cia . a német . sőt még az angol.
a cseh és a szlov ák is. Csak az Úristen a megm ondhatója annak. hogy ezen a téren
mennyi sok jót te tt .
Am ikor már erőse n közeledett 80. életé vé hez. lassan kikapcsolódott a küls ö rnüködésbő l. M ár csak a Mo nte M arion l é vő teológiai intézetünket kö rülvevő réteken
és s zánt ékon. az ol ajfák árnyékába n szeretett sét álgatni. elbeszélgetve a f öldm űve 
lőkke l és az abruzz ól juh ászokka l . Ezek emlékeztették a kom árommegyei Dadon é lő
hozzát artozóira és jó em bereire. a szőlőhegyre . a c se res zny ésre . a búzaföld ekre .
K és őbb ezt is abba kell ett hagyn ia. Akk or már csa k a kertben . az általa ültetett
hár sfa sorba n sétá lgatott. A legutóbbi idő k be n pers ze ez is elmaradt . Szeb ájában imádkozg atott és éneke lgette a s zül ő fal uj a templ omában éneke lt éneke ket . s közben hál át
adott a Mi ndenhatón ak. hogy kigyógyított a azokból a halálosnak vélt s e b e k ből .
amelye k ott a templom előtt érték az 1945·ös bomb ázások al kalmával. Ha kérdezték.
hog y van. min dig azt fele lte: . non ml lagno" • nem panaszkodom . Szept. 6·án délben
még meg ebéde lt. azutá n elszenderedett és 5 órako r csendesen . minden haláltus a
nélk ül ki lehelte lelkét .
Nagyon kedves. nagyon jó. nagy on sok olda lú szer zet espao volt. Mindenkí szerette .
lmádkozzunk érte! Nyugod jék béké ben!
Tomek Vince
SZÜCS JANOS piarista
(1891-1 971)
Halálával a rend i mú lt jelleg zetes egyén isége távozo tt közülünk . Tanított Tatán.
Szeged en . Debrecenben. Veszprém ben és Budapest en. Keze alatt nemzedékek nőttek
fel . s tanítványai úgy emlékeznek rá vissza . hogy a matemat ik a megke dvelte tésén
tú l ráeszmé ltette ő ke t a széles szellemi horizont szépségeire is. Kemé n y kez ű , igé nyes.
de megértő és nagyon igazságos tanárké nt emlegetik . A m ásodik v il ágháború
idején Tatán volt h ázfőnök és igazgató. M int el öljáró igen k örül tek i n t ő . előrel átó . jó
gazda volt. 1947-től Sík Sándor re n d fő n ö k assz isztense és gazdasági ügy ekb en legfőbb tanácsadója . Említésre rn élt ö, hogy Balany i Györ gy nyomán ő is húséges összekötő volt Rend ünk és a fer enc esek között .
Kiv áló gazdasági érzékét. lénye gl átását . meleg ernber s éq ét bizony ára kedv elt
szü lő fa lujából (H éhalom . Nógrád m .) hozta magával. ahová oly szívesen tér t v is sza
i dő nké nt erógyú jtésre .. . Mo st vé g ső pi he nőre.
A z 1930·ban érettségizett t anitv ányok nevében Dr . Radó György író me qeml ékezése a ravatal nál : . Mecköszönörn a ta nitványok nevében az él etn ek mindazt az
adomá nyá t. ame lyet Szúcs János t anár úrtól kaptunk . életünknek éppen abban a
szakaszába n. am ikor ember ré fo rmálód tunk. Két évig volt oszt á lyf ő n ökü nk . ernberséget és szere tete t kaptunk től e . És hat eszte n dőn át taní tott bennünket mennyiség·
ta nra . Az egzak t tu domány csod álatát plántálta bel énk . ~s nemcsak csod álatát . hanem
ami nt az egysze regy gépiességétő l a fels őbb régió k. a differenciálok és integrálok
vi lága fel é vezetett bennünket. a csodál at mell é nekünk tudta adn i az egzakt tudomány szeretetét is. S mi ndezt mint pap te tte . aki mél ys égesen hisz az lsten kegye l·
mé ben. A benne é lő és b elől e kisugárzó hít megszilárdított a a mennyiségek tan át
és az egzak t tud omány megs zil árdította ezt a hit et. ~s megköszönöm utolsó tal álkozásainkat : az érettségi találkozókat és a szem ély es beszélgetéseket. Ezeken ism ét
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szeretetet kaptu nk tóle - már nem is engedte , hogy tan ár úrnak szólltsuk, János
bátyánknak kell ett öt szó1ftanunk. Am ikor rnost a földön elbúcs úzunk tőle . a szeret et
békességéért és a tud ás f ény éért. amelyet tőle kaptu nk, azt kivánjuk , hogy nyugodjék békében és az örök vil ágosság fényeskedjék neki:
Sz.L.
P ~CZELI

IM RE
(1897-1972)

Személyében az egri főegyházmegye egy ik legértékesebb papja t ávozott el közülünk 1972.ápr. 17-én. Azok közé a ritka papi egyéniségek közé t arto zott. aki k nem
távol ról. a hlrnév ragyogásában. hanem emberközelbő l voltak igazán nagyok .
Szil vásváradon sz ületett, erdészcsa ládból. Középisk oláit Egerben végezte a cl szte rcieknél. a teológiát ls a székvárosban. A nagy át re nde ződése k évében. 1919-ben
szentelték pappá, 22 (! J évesen. Pár esztendős káplánko dás utá n hamaro san híttanár lett . előbb Egerben. majd Kisvá rdán. 1931 -ben Nyir egyházára ker ült hittanárn ak
és az akkor alapított Szent Imre Internátus élére. Ennek vezeté sében k ltűn ö szervező ne k és gazdasági szakem bernek bizo nyult, órái élményszer úek, lelkes cserkészparancsnok és táborozó, mint kongregációs prézes P. Tornyos Gyul a munk atárs a az
if júsági megújulásban. Odaadó hi vatásszeretetéve l sok tanítv ányát indított a el az
oltá r felé: alig volt esztendő. hogy egy-két je le ntkezőt ne küldö tt vol na Egerbe, Szatm árra, vagy szenetes rendbe.
Nem szeretett szerepelnl. országos viszonylatban nemige n Isme rték. t iszta papi
élete azonban közelről vonzott . Nem volt magánélete. . hobbyja' . barátai se Igen.
magános életének mi nden idejét betöltött e az Úr és a rábízotta k gondja . Kora hajnalban, késő este mindig a zsolozsmáskönyvve l láthattuk; gondosan. hosszasan bre viáriumozott. Szomjazta a mélyebb teo lógiai múvel tséget . s ezt i dő hiányában autodidakta módon pótol ta. Későb b. mi nt az egyházmegyei Unio Cleri zel áto ra , fájlalta
paptársaiban a mélyebb lelki igények hiányát.
Társaságba nem járt. az élete t mégis nagyon jó l ismerte. A városba n mindenk i
előtt tekintély volt. Korán megkapta az érseki tanácsosi cimet, ám kit üntetését sohasem használta , legf eljebb némi önl róniával em legette. Szell emi függe t lenségét
mindenkivel szemben megőriz te, fö lötteseiben, diákjai ban egyaránt csak a reális
értékeket tisztelte, és kora elm. és rangkórságát . társadalmi kapaszkodá salt szánalmasan semminek tartotta.
Mint pedagógus rit ka adot tság gal egyesftette magában a közvet lenséget és a
szigort. Kisdiákjaival (negyven évvel ezelő tt ! ) együtt hancúrozott. a szünet ben püfölhették a . dírtt" . de pár perc múlva. stúdi um alatt szepegve állotta k el őtte . Karnaszkortól már sokat épített a bizalomra, növendékei becsü leté re . (A z utol só évese k pl.
mindig kaptak kapukulcsot.) Az egyesületekben föl tudta kel teni nagydiákjai önt évékenységét, tisztelte kezdeményezésüket. . mindig mindent meg lehet ett vel e beszélni".
Férfia s egyénisége ls imponált: szerette a természetet, túrázás t, szívesen vadászott
is - és volt humorérzéke!
Az 1945-ös év megpróbá lta tásaiból ő is kiv ette a részét : ekkor már M iskolcon
volt hittanár. Utá na fa lusi plébá nos lett , e lőb b a csöppnyi Aszalon , majd az akkoriban igen nehéz Jászalsósze ntgyö rgyön. Rejtett évei t a megi ngatha tatlan egyházhúség
és a lelkipásztor i ered ményte lenség tép el őd é s e jell emezt e. De 1958-ra már . beletanu lt" a falusi pap éle tébe: mint Visonta plébánosa (het edik évtizedében!) fölvirágoztatta a hitoktatást, kívü l-belül rendbehozta plébá niáját és szép múeml éktemp lomát.
Még munkaképes vol t , amiko r 1962-ben nyugdljazták. Volt paptanftvá nyal t öbben
ls hfvták magukhoz. de ő tapi ntatos szerénységgel, maradék könyve lt, Ingóságal t
elajándékozva a Szociális Ott hont választotta. Itt egyházmeg yés társával. dr . Kiss
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Istv ánnal együtt kezdettől fogva eredményesen fáradozott öreg kollégái szell emilelki fel emel ésén: rendszeresen pont okat adott. szentíráskurz usokat tartott . Késő b b
megválasztották az Otthon igazgatójá nak; ezt a nem könnyú hivatalát is pedáns
gonddal látt a el. Közben erején felül váll alt . a házon kív ül is triduumokat. rekollekciókat. papi kis egítést.
Betegs égei megérlelték a szép és szent öregségben . Halál ára nagy várakozással
és vágyakozással készült . Halálát agyvérzés okozta. Utolsó pillanatig az Otthonra
volt gondja. Lel ke a szentség ekkel többszö r is mege rősitv e járult lst en el é. Temetése
ápr. 22·én volt Székesfehérvárott . Maga a káptalani helynök. Mészáros Lajos szintén egykori tanítv ánya - te mette és méltatt a búcsúbes zédében.
Igazi pap volt Imre bácsi. megérdemelte az IOlet Koronáját. Bárcsak meg tud nánk
közelIteni azt a papi eszményt . amelyet O életével megvalósítotti
Németh Tibor
GYÖRFY A . GIOZA
(1894-1 971)
Győrfy Alb ert Géza 1894 aug. 11-én születe tt , 1918 máj . 16-án szentelték pappá.
Az első bevándorló amerika i nemzedék sorsának tanúja volt: 1921 dec. 21-én már
az Indiana állam- bell (USA) South Bend plébániájának Magyarok Nagyasszonyatemplomában tal áljuk . Itt 1935.febr.1-ig maradt. majd ugyanezen áll am Gary nevü
városában a Szent Imre-plébánia lelkipásztora vo lt további húsz éven át . Nagy t isztel ője volt a Szüzanv ának, élénk támogatója. majd elnöke a fatimai magyar kálvária
mozgalmának . 1955·tOI haláláig . 1971.okt .7-lg Fort Wayne-ban élt egy kis kerte s házban••szenvedés társ ával". amint mondani szokta. Mert súlyos bet egsége miatt már
szentm iséj ét is csak ennek a háznak a nagyszobájában tudta bemutatn i. Kínos köhögési és full adási rohamal azonban nem tud ták megt örn i lelkierejét . Ha kérdezték.
szívesen beszélt az ameri kai magyarság él etérő l . de arra sajnos már nem került sor .
hogy gazdag tapasztal atát emlék iratok ban rögzítse. Rózsafüzér Királyn éjának ünnepén
költözött az örök hazába. Októb er 11-én temették el s ő plébá niáján. a Szent Szív
temetOben. R.I.P.

R.
Fr. BUZAS MENYHIORT SJ
(1911 -1972)
Kecskemét en született tízgy erm ekes családból. Két n őv é re a kalocsai lskolarendj ébe. O maga a Jézust ársaságba lépett . Legfiatalabb volt testvérei
között, s ő halt meg utolj ára közülük,

n őv érek

Mindig buzgón dolgozott az egyhází közösségért. 1960-ig a gyomai plébánián rnü-

ködött , majd Szegeden a Szent József-tc:nplomban lett sekrestyés egészen 1972.
j ún. 30-án bekövet kezett halálái g.
Mind ig pontos vol t a szolgálatban. kö rül te ki n tő. Egyszer volt figy elmetlen: körülnézés nél kül igyekezett áthaladni egy út keresztezésen. s egy motorkerékpár elütöt te.
Súlyos fej sérüléssel kerü lt a sebészeti kl inikára. Aznap reggel végezte el szokásos
szentgyónását; eszméletét röv id i d ő re akkor nyert e vissza. amikor a Szent Józsefte mpl om egyi k lelkipásztora a szentkenetbe n részesítette .
Munk ájáért soha nem kért elismerés t: egyedül a te mplomnak élt. Büszke volt a
pálmákra, amelyek et ő nevelt és gondozott. Télen a fehé r márvány főoltárt vették
körül . nagyhéten pedig a szentsfrt. Sírja fölé rózsák és fe n yő k borulnak a szegedi
belvárosi t emet őben . ahol rendtá rsai között pihen a feltámadásl g.
N.T.
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PRIBUS GYORGY
(1907-1972)
1972. szept, 3·án hajna lban h únyt el Pribus György szatmármegyei áldozópap,
évtize deken át a külföl di magyarok lel késze.
1907. jan . 3-án született a zemp lé nmegyei Bodrogszerdahel yen . lO veken át ker este
azt a hivatást. ahol legjobban elege t tehet vágyának: az embereke n seg íte ni. Végre
25 éves ko rában fel vételt kér t a kassai szeminári umba. Itt végez te hit tudományi
tanul mányait . Hagyatékába n egy régi f ényk épet ta lá lta k ebbő l az id őb ől , hátl apj án a
következő felí rássa l: . Evfol yarnunk lel kének , szer et ettel. Barát aid : 1935-ben Szepeshelyen szentel ték pappá . Röv id káp lá nság után az ungmegyei Perecseny közsé g pl ébánosa lett. Hívei nagyon szere tté k. A máso dik vi lág háború ban mint tábori lelk ész
vett részt . 1945-ben ér kezet t Koble nzbe (Ném etor szág) , s kü lö n böz ő menekülttábor okban műk öd ött, majd hívei egy csoportjával a távo li Venezue lába me nt. Itt 1956 decemberéi g maradt. Amiko r híveit már átsegítette a kezdet t nehézségeken, orv osi
tan ács ra vissza kellett térn ie Európá ba. Itt el őszö r Fri bourgban, majd Zürichben lel készkedett, aho l kb. 3500 magyar h i vőn e k vi se lte gondját. 99 svájci pl ébán ia ter ületén tartott magyar istentis zte lete t. s nagy odaadássa l végezt e s z ét áqaz ö teendőit .
Ez a másod ik európai m üköd és e kerek tí z évig t art ott . Tehát már 21 éven át töltötte
be a külföldi magya r lelkipásztor nehéz hiv at ását . Tel jesen é rt h ető, hogy nyugalmasabb életre vágyódott. Ezért a bra zíliai Sao Paulo -ba vonult el , az ottani magyar
bencésekhez . 1967 nyarán azonban újb ól v iss zatért Európába. Sváj cb an akko r nem
vol t magya r lel készi állás ürese dés ben, így visszakerült Ném etországba, Württem ·
berg déli részébe. Ezen a részen még nem rn űk öd ö tt ál landó magyar lelkész. Igy
hatva néves fejje l is mét u g artörő munkáb a kell ett kezden ie. Fáradhatatl anul járt a
híveit és hiv ogatt a ő ke t a magyar iste ntisz te le t re. 1972 január jában oper áci ón esett
át . Utána újbó l munkájához látott, mIg szívi nfarkt ust nem kapott. Hosszú , kínos
szenvedés utá n hal t meg. Tem et ésére mess ze föld ről , Svájcból is tömegesen jöttek
el vo lt hIvei. Ez is mutatja, mennyire szer ették jóságos, nyáj as egyéniségét. . Meg·
halt az aranysz ívű pap" - rnondoqatt ák.
Msgr. Dr . Pfeiffer M ikl ós

KiOT PAP A NAGYVARADI EGYHAZMEGYI:BOL
T ö r ö k L á s z I ó c . esperes, egházm egyei főszámvevő 1906. jún . t t- én szül etett .
Pappá szentelték 1932.jún .29-én , Szolgálat i helye i : 1932-33 lOrmihályfalva, 1933-35
Szeritj obb . 1935-37 Bel ényes ; 1937-40-ig székes egyházi kark ápl án Váradon , 1940-41-ig
a Katolikus Legényegyl et igazga tója. 1941 -t ől tábori lelk ész volt : harct ér i szolgálatot
is telj esített . 1947·ben tért v iss za a háborúból. 1951·ig Zil ahon volt plébá nos, 1952-től
egyházmegyei főszámvevő , egybe n 1953·58-ig Váradvel encén pléb ános . 1968-tól tev ékeny nyugalomban volt. Utolsó évei nek nagy megpróbá ltatását, géger ákját megnyugvással v iseíte. Meg halt Nagyvára don, 1972.jún .21·én , szentségekk el ell átv a.
S z a b ó J á n o s R ó b e r t OFM Tűr közs égben, Alsófehér megyében született,
1893. júl. 2·án. 1909 aug, 20·án beöltözött a fer encrendb e és a Róbert nevet kapt a,
Egyszerű fogada lmat tett 1910. aug. 21-én, ünnep élyes fog adalmat 1914.ápr .4-én. Ut ána
három rendt ársával Németországba küldték ki. 1916.máj .9-én szent elték pappá. Itthon
nem tan ított . hanem a le lk ipásztorkodás t er én rnüködött . Kiváló szónok volt, t öbbfel é tartot t népm iss ziót. Dal iás termete , k itűnő orgánuma volt. 1940-ben megv ált a
re nd től és az egyházmeg ye szolgá latá ba áll t. A béli pl ébáníán rnüködött hal áláig. A
szents égekkel megerősitve halt meg 1972,jú n.29·én .
Confr ater
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MÁRTON LÁSZLO
(1945-1 972)
Gyul afehérvárott ism ert em meg - halál a napján - ezt a 27 éves f iút . Aznap
kapta meg pléb ánosi kineve zését . és Áron püspök úr ut asít ásait hallg atta meg.
Erzsébetb ányára nevezték ki (Má ramaros) . ahonnan egyszerüen elt ünt a plébá nos.
Szülei bizonyos aggodalomrn al engedt ék el. Sepsiszentgyör gyön volt addig káplán.
közel szül öfaluj ához, Karcfalvához. ahol most az e rődtemplom tövében nyugszik . A
kántoriskol át is Gyul afehérv árott végezte. ugyanott a t eológia hat évér.
Am ikor útnak indultunk Szentgyö rgyr e. délu t án vol t . korad élut án. A keskeny úton
Nagyszebenig szint e lépésben haladtun k. ez idegesített e. mert Szentgyörgyö n t ávozását e l ő kellett készít enie. Igy vi szont volt idő n k beszélgetni. Lelkesen beszél t
sz ülöföldj ér öl, Csíkról. Elmondta. hogy kis Volkswagenj ével t avaly megj árta Rómát.
(Amikor 10 nappal k ésőbb elj utotta m Sepsir e. Laci szeb ájának asztalán ki nyi tva tal áltam a Távl atokat. Szabó Ferenc könyv ét .) Szeben ut án szabadabb lett az út . gyorsabbra fogta a kocsit. Fogaras ut án egy távol s ág j e lzőről olv astam le Brassó táv olságát.
és számolgattam: most fél hat. fél nyolcra Sepsir e érh etünk az akkori 80 km-es
sebességgel. Aztán tov ább gyöny örköd tem a hegyekben. •Majd Csíkban nézd meg a
hegyeket. ha hazajutunk." De nem ju tottunk haza.
Amit innen kezdve lelrok, nem saját eml ékezetből. hanem szem- és fült anúktól
tudom. Egy hosszú . enyhe kanyarban. az es öt öl nedves úton átsodró dtunk a két sávos
úton a bal s ávba. Itt találtuk szembe magunkat egy aut ökamlon nal. amely rémülten
igyek ezett kitérni. de nem vol t hely e. így az árokba rohant. Mögötte fe lbukkant a
második karnion . annak is hasonl ó rémül etére mi vel e egy sávban. vel e szemben
közeledtünk. Igyek ezett a másik old alr a át menni . de mivel Laci is odaindult. újra
szembek erültünk. Igy ez a kam ion is árok ba borul t. a másik oldalon. Laci valószinül eg
megijedt és újra visszahúzott a baloldalra. ahol bel ero hantu nk az e l ső kamionb a.
A kis Volk sw agen Orrát egészen legyalulta a kami on rakod östkja, amely alá futott.
Az egyetlen akadály a kormányker ék volt. Ennek fe l s ő fél körében elakadt a rakodós fk
éle. és a korm ánykereket vízsz intesre fordítva. belenyomta Laci mellkasába. Ez
okozta annak a bordának a t ör éset . amely megsértette a szívet.
Igy halt meg egy ór ával
volt ereje .

k és ő bb .

Egyik pap úgy tu dja. szentséget kérn i még

Én magam az ütköz ésk or kir epültem a sz élv édő üvegen és egy szemtanú szerint
10 m repülés ut án tör és nélkül föld et értem . Valószínúl eg az ütés következtében
veszt ettem el az eseményeket rögzítő memóriámat . Csak arra a részre nem e rnl ékszem. ami Fogarastól a kórházi mü tő ig lejátszódott. Tehát a te ljes balese t re. Még
azt sem tudom felidézni. hogy valami jött volna veszél yesen szembe.
Mindez aug. 21-én. h étfőn tö rt ént . 24-én temették sz ülőfa l uj ába n. Karcfa lván. A
hír rádió és tévé nélkül is két nap alatt messze vidékeket bejárt: a b úcs úztat ásort
110 (I) pap vett részt. Egy tehets éges re rn énvs éqükt ól vettek búcs út. M ik or k és ő bb
Sepsin járt am. a prel átus-pl ébánost ól az . uto ls ö" h ivő i g mi ndenki sírva fakadt e mlít és ére. Nagyon szerették a hiv ek. Bízunk. hogy Ak it hirdetett nek ik . annak szentséges társaságát élvez I. Hogy magam is elj ussak erre . ahhoz nagyon sok jót kell
még tenn em.
Útitársa
Egy papt ársa még az alábbi akkal egészít ette ki a beszámolót:
Tehetséges fiatalember volt. Állandóan álmodozott. Tele ambíc ióval. Tele k épességekkel. Múltja még alig volt. Jövője már nem lesz. 1945.dec.5-én született a Hargita megye l Csfkjenófalván. 1969.ápr .13-án szentelték. Sepsiszentgyörgyre kapott se-
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gédlelkészi ki nevezést. Nagy kedvvel indult. B e k ö s zöntő beszédében papi pr ogramj át
a nagy erdélyi kö ltő szavaiv al így összegezte :
Akarom, fontos ne legyek magam nak,
A végte len falban legyek egy tégla .
lé p c s ő , mi n felh alad val aki más.
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Am a kalász nem az ő ér deme . . .
l egyek a kend ö, mely könnyet töröl ,
l egyek a csend, mely mindig eny het ad
l egyek a drót, min üzenet megy végig
IOs cse rélje nek ki , ha elszakadtam.
Sok iél ek al att legyek a tutaj . . .
l ngyek a hege d ű, mely a végte le nbe sír .
Míg le nem teszi a művész a vo nót .
IOs a Mű vész hama r letette a vonót .
A teme tést vo lt fő nö ke, Szi lveszter Sándor sepsiszentgyörgyi pl éb ános. c. kanonok
végezte . Szentbeszédet vo lt osztálytársa, jóbarátja . Pakó Benedek mondott.
Nagy veszteség? Nagy nyereség? Csak a Mi ndenható tudja . Hisszük , hogy van
érte lme az él etnek, de van értelme a halóinak is . Mindkettő érte lmét a jó lsten adja
meg. A mi fe ladatunk tovább dolgozni , amig nappal van.
GAAl FEREN C
(1909-1972)
Hivatal os kiszálláson vo ltam a somogymegyei l adon. Kere ste m a pl ébánost . Gaál
Ferencet . Nem volt odahaza. te metett az egyik f il iában. S zer éztem egy kölcs önker ékpárt. hogy tudja k ve le tal álkozni. Az út olyan rossz volt. hogy a ker ékpárt a váll amon
cipeltem tovább . M ár nagyon kime rül tem. ami kor végre talá lkoztam Gaál Ferenccel.
Végzett a tem etéssel, híres Mirza ne vü lován jött hazafelé. A temetésí palást és a
karing összehajtva a ló nye rgéhez volt h oz zá e rő s ítve . Nekem ez az egy ki szállás is
milye n fárasztó volt . Gaál Ferenc 31 éve n keresz tü l járt a Somogy megye egyik legnehezebb , még a háború utá n is esperesi kerület kiterjedésű pl ébáni áját. l adot . Nem
kérte magát könnyebb hel yre .
A veszprémi egyh ázmegye paptermő faluj ából, Káptal anfáról származott , ahol
édesapja tanító volt. (Káptalanfai vo lt Káuzli D e z s ő , aki több mint 40 évig volt
szeminár ium i rektor Veszpré mben . Jel enl eg is több teológus és gimnazi sta készül a
papi pályára onnan. ) Fölszentelése utá n káplán volt Sümegcsehiben. Zalaszentgrót on,
Ma rcal iban és Kaposv árott . 1941 óta a sok f ili ás ladi plébá ni a lel kipászto ra. Gyászjelentésében ezt irták róla: . Szente lés étő l fogva a kiv álasztottsá g t üze emésztette,
fár adságot nem ismerve min dent meatett. hogy lsten d i c s ő s ég ét és a lelkek üdvösségét e lőmozdítsa." IOlete péld ájával megmut att a, hogy a magya r papságban él a
buzgóság szell eme .
IOs mo st adj uk át a szót paptestvé rének és jóbar átjának, a mikei pl ébánosnak:
. M íg kór házban volt am . ő jött át 18 km-ről ki segít enI. (M ikor elfoglalt a plébániáját ,
18 lakott hely tartozott hozzá, most már csak 3 volt - a többibő l másik két plébánia
alakult - , negyedik az enyém . amel yet s ze rete tből v állalt .l Júl. 30-án is elmo ndta
du. 5-kor n álarn a szentmisét. elindult kis Jáva-motor jával haza. Fele út on el romlott
n mctorja. hosszú kilométereken keresztü l to lta hazafel é. Közben öss zeesett és meghalt végk imerülésben. Me l egsz ívű. örökké vidám , munkás paptestvért vesztettünk
benne ."
Egyedül élt a plébá nián, példás rendben tartva rnlndent , csak b ej árónő j e volt.
D e rű s kedély e melegséget sugárzott pap t ársa ira. hiveire . Keszthely i temet ésén dr.
lékai Lás zl ó püspök , veszprémi apostoli kormányzó és több mint 100 pap kísérte
utol só út jára Somogy ból . Veszprémből és Zaláb ól.
l ongauer Imre
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