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TANíTS MINKET IMADKOZNI!

"Imádkozunk-e manapság? Észrevesszük-e, milyen jelentősége van
az imádságnak él etün k ben ? Érezzük-e az imádság kötelezettségét? az
imádság szükségét ? a vigaszát? a gondolkodás és a cselekv és keretében
betöltött szerepét ? Milyen spontán érzések kísérik ímádságunk perceit?
a sietség, az unalom? a bizalom, a bensőségesség, az erkölcsi erő? Talán még a misztérium megérzése is? Söt ét ség vagy világosság? És megvan-e benne a szetetet is?" A k érdéseknek ez a zuhaiaqa, amellyel a
pápa n emrég (1973.febr.14.) az imádságról szóló katekézisét bevezette,
jól ér zéke ltet i, m ennyi a nehézség, a probléma a lelkekben ma az imával kapcsolatban. K ör k ér dések , megnyilatkozások, az imádságról egyremásra m egjelenő könyvek, új utakat kereső imakönyvek: mindmegannyi igazolása a mai ember nem-csillapuló igényének, hogy dialógust
folytasson I st en nel . De azt is mutatják, hogy az "új bor" új tömlőket
kíván: vajúdó korunkban az Istennel való érintkezés formái is szükségképpen alakulnak.
"Ki viszem a pusztába, hogy a szívéhez szóljak" (6z 2,14) . ,,Am ikor
imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtódat, imádkozzál a rejtekben Atyádhoz" (Mt 6,6) . Az Úr szava a prófétánál és az evangéliumban
is ugyanazt hangsúlyozza: a b el s ő csendet, amely nélkülözhetetlen,
hogy Istenhez szeljunk és m eghalljuk az ő szavát, és ennek előfelté
tel ét: egy bizonyos els zakadást a világtól, vagy pontosabban önmagunktól. Aki minden idegszálával e világban van otthon, aki bármit a világon
el6 bbr evalónak t art az Istennel való találkozás nál, abban kiapad az
él6vizek forrása. Az imádság krizise lényegében a hit krizise.
Ez azonban "kem ény beszéd " a mai embernek, akinek nagy kisértése,
hogya maga képére formálja Istenét, ahelyett, hogy ő alakulna h ozzá .
Nincs kedve, és fő leg nincs türelme a "pusztába" menni és ott kivárni
az Úr látogatásának idejét. Elveszettnek érzi azt az időt, amelyet I st ennel tölt. Túlfinomult civilizációjának teljes fegyverzetével veszi kö rül
magát Isten előtt is , és hol az eszt éiikumot , hol az egzotikumot, hol az
okoskod ást, hol meg a közös eszmecserét téves zti össze az imádsággal.
Az i m áv al foglalkozó mostani számunkban sen ki se keressen " r ecept ek et " , automatikusan eredményre vezető t ooosokat. M ég csak rész letekbe menő útmutatá sokat sem. H iszen mindenki csak sajátmaga lel-
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het a személyes Istennel való személyes viszonyának kulcsára. Inkább
azzal próbálkoztunk, hogy felragyogtassuk olvasóink előtt annak az Istennek az arcát, aki ennek a viszonynak kezdeményezője is, kialakitója
is, egyéni és közösségi betetőzője is , és rámutassunk az Ó felénk való
közeledésének nagy útjaira. Mert "azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen
imádkozni. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem
önthető sóhajtozásokkal" (Róm 8,26-27).
bevezető cikke ezekre a nehézségekre és erre a kiútra mutat rá . Ezután három cikkünk a szemlélődés nagyalapvető gondolatkörével foglalkozik, azzal a .csuaáucozassa;" (Pázmány),
amely az Istenben való tiszta elpihenés művészete, és ennek a tevékenységhez való viszonyával. Balás Dávid a korakeresztény hagyomány
alapján, Walter Spahn ossingeni (Svájc) ev. lelkésznek a taizéi közlönyben megjelent frása a mai ember helyzetéból és vágyaiból kiindulva
mutat rá néhány alapvető elvre; végül Magyar Erzsébet élménybeszámolója e művészet gyakorlói közé vezet. - Másik nagy témakörünk közösségi imaéletünk szfvével, s egyben Isten közelségének legnagyobb tényével: a liturgiával kapcsolatos. Farkasfalvy Dénes cikkének az új breviáriummal sz űkséqessé vált új zsoltártordítás kérdése ad különös idő
szerűs éqet; K.F. tanulmánya Isten népe felől nézve ad szempontokai.
vagy inkább indftásokat az "üresedő templomok teológiájá"·hoz, Nemeshegyi Péter szentfrási elmélkedése pedig tnaqtit az Eucharisztiát
veszi tárgyául. Végül -r -a a gyermek imádságra nevelésének néhány
mai törekvéséről ad hasznos tájékoztatást. Többi rovatunkban pedig
gyakorlati példákat hozunk az Istennel való bensőséges társalgás megnyilatkozásaiból.

Mihályi Gilbert

vezető

A szám cfme talán már fölidézte bennünk az idei ökumenikus imanyolcad jelmondatát. I gen: világunk minden égető problémájában újra
meg újra rá kell eszmélnünk a szentpáli bölcsességre, hogy "nem azon
múlik, aki akar vagy törtet, hanem a könyörülő Istenen" (Róm 9,16).
Nemcsak az egységkeresés, hanem a zsinat utáni egyházmegyei és nemzeti zsinatok, a rengeteg kongresszus és tapasztalatcsere. szóval az
egész megújulást kereső, a földön vándorként élő Egyház rádöbbent,
hogy nem a megbeszélések halmozása, a szervezés ügyessége, hanem
csak az önző önmaguktól elszakadt, az Isten erejét és lelkét kereső,
imádkozó emberek tudják igazán megvalósftani Isten szándékait. Az
ilyenek tudják igazán szfvükön és szfvükben hordani minden testvér
minden szilks éqét, és ők tudnak igazán megfelelni is nekik, mert az
irgalmas Istentől tanulják meg ennek tudományát. Az új idők tágszfvü
közösségi embere csak az imádság nagy iskolájában érik be.
" M i is itt vagyunk és imádkozunk értetek" (2Makk 1,6).
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Mihályi Gilbert

MIJ:RT OLVAN NEHJ:Z MA IMÁDKOZNI?
A vallási életnek manapság egyik legáltalánosabb problémája az imádság.
A lelkipásztor sokszor hallhatja őszint én megnyilatkozó híveitól azt a panaszt ,
hogy nem tudnak úgy imádkoz ni, mint régen . De a papi ember is sokszor
rajtakapja önmagát azon, hogy az imádság nehézzé vált számára. Itt természetesen nem az ún. .lelkl szárazság" -ról van szó, ami néha-néha meglepi a
hlv őt és rendellenességet okoz lel kiéletében, hanem az állandóan visszatérő
és huzamos ima-krízisról, a szinte szokáss á váló nem-imádkozásról. Mivel az
imaélet a keresztény lét szerves része, a lelkiélettel tör ődö hivónek szembe
kell néznie ezzel a problémával. Ehhez a vizsgál ódás hoz szeretne hozzájárulni
az alábbi írás .
AZ IM A VALSAGAN AK OKA I
Az ima-probléma kivizsgálásában a legelsó lépés okkeres ő. Mi okozza ezt
a krízist? - Alapvetóen természetesen: a hit válsága .
1. Legelsósorban a KORSZELLEMet kell megemlítenünk, ami a SZEKULARIZM USban foglalható össze . Nem vadonatúj világnézet. de manapság
lép fel magabiztosan a hitelesség igényével. A . nagykorúvá" lett modern
ember szerint semmi szükség a világ és élet külön magyarázatára, azaz vallásos vagy metafizikai megokolására, mert az önálló . bens ő valóságában hordozza életét és magyarázatát. A technika óriási haladásában igazolva látják
álláspontjukat. Ebben az önmagának elégként felfogott világban a hagyományos istenfogalom tarthatatlanná vált, és ez egyesek szemében magának
Iste nnek kiküszöbölésével egyen ló. S ha egyszer Istennek még a léte sem
illik bele világnézetébe, akkor bizony az ima teljesen elveszti értelmét és
jogosságát. A hlv öt, mint korának gyermekét, szintén meg-megérinti az evilágiság szelleme. s ennek következménye meglátszik imaéletén. Ami elóbb
magától értet őd ő volt, az egyre nehezebbé válik és lassan fölöslegesnek
túnik.
2. A következ ő az AKTIVIZMU S, a TEVI:KENYSI:G LAZA, ami manapság
sok mi ndenki t el fog. Sok pap is úgy érzi. hogy elengedhetetlen politikai
akciók ban, részt kell vennie , vagy éppen vezet ó szerepet kell vinnie tüntetésekben, ot t kell lennie minden tá rsadalmi rendezvény en, élen kell Járnia nép-
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jó léti fel adatokban és mozgalmakban , s ha mindehhez hozzávesszük még a
nap hivatásbel i felad atait, akkor tudjuk, miért hallható annyi lelkipásztortól :
. A nnyt ra elfoglalt vagyok, hogy nem jut i d ő imára: Sokan a t evéke nységben
látj ák az életszent ség útját. Ezek előszeretettel hivatkoznak Máté 25. feje zeté re , ahol Kri sztus azonos itja magát az embertárssal , és a neki tett jó
alapján osztja az ítéletet. Ez a cselekvésre való beállítottság term észetesen
nemcsak a modern papi embert érinti meg, de igen sok vil ági hivő elfogadta
vil ágnézetül. Az eredmény látszik , és ezért az sz árnít. Kézzelfogh ató eredményt kell ma mindenhol felmutatni , így szerintük a vall ási életben is , és
ezért az . elvont" ima t öbbé nem elégíti ki ő ket. Igy az ima egyre nehezebbé
válik, mert elvesztette jelentését, és lassan el is marad .
3. Az ima váls ágának egy másik tényezője a MODERN LITURGIKUS FEJLODES. Nem önmagában ugyan , hanem a hivők egy részének reakciója következté ben. M íg ugyanis régen szinte teljesen hiányzott a szentmise és a szentségek ünneplésének közösségi valósága , és így a hívek magánájtatosság
végzésére vo ltak kényszer ítv e a szentmise alatt is , addig most ténylegesen
élvez ik a liturgi át mint lsten Népének cselekm ényét és annyira mennek ,
hogy most meg nem látják többé értelmét a pr ivát imának. "Ott úgy is imádkozunk" , mondj ák, "s a közös ima az igazi" - teszik hozzá.• Mit is adhatna
ehhez az egyéni ima?" Nem csoda hát , ha azt szépen el . is hagyják, és az
imaélet sorvad .
4. Nem hagyható f igyelmen kív ül az sem , amit HAGYOMÁNYOS, SZOCIOLOGlAl KERESZTENYSEGnek hívunk. Ez azt jelenti , hogy sokan vannak megkeresztelve , de ténylegesen kevesen alakítottak ki öntudatos , egyén i hitet
és köt elezté k el magukat személyesen Krisztusnak, a Megfeszített és Feltámadott Úrnak . Ez a kereszténység a sz ül öl ház öröksége , a körülvevő társadalmi szokások - a vallás egy közülük - majmolása és lélektelen követése .
Mihelyt ez a máz bármi okból lepattog, a szok ásokban és küls ö szartartásekban k imerülő vallásosság is megszünlk. Nem csod a, ha legelső áldozata az
imaélet.
5. AZ ELEGTELEN IMA-ISMERET I:S GYAKORLAT szintén megemlrtendő.
Igen sok keresztény számára az lma csak kérő lma. Úgy képzeli k el, mint
valam i sürgönyvonalat lsten és ember közt , amit akkor használnak , amikor
emberi tehetetlenségüket érzik, avagy végszükségben szerivednek . Ekkor
azután el is várj ák, hogy az Úristen , vagy a kedvelt Szent mindig készen
legyen a segítésre, elvégre imádkoztak, s így már csak azokon múlik, hogy
t egyenek valam it. Egy sokgye rmekes anya, akinek aránylag fiatal férje súlyos
betegen feküdt a kórházban , nagykilencedet tartott, s amikor befejezték, besietett a plébáni ára panaszt emelni , mert nem történt semmi javulás férje
állapotában. Eppen én voltam a napos a Long Island-i plébánián , amikor
összes gyermekeível megjelent és megállap ította: . Úgylát szik az Imának
sincs ereje: Mi sem természetesebb , mint hogy az ilyen éretl en, mágikus
lma-szemléletben, mihelyt az első vagy másod ik csalódás felmerül , vége a
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bizalomnak és az ima von zásának is . S ha még ebból a fajta imából is klábrándulnak, mi egyéb marad?

6. M int problémaokozó számbajön az imánál a JOGI GONDOLKODAS, a
TURVENYSZABTA VALLASOSSAG is . Túl sokáig szabályozták a vallási életet
parancsokban körülírt kötelezettségek, s igya hivó élet minóségének elb írálása is fóleg e jogi elóirásoknak való külsó , fizikai engedelmességen alapult.
Régebben egyszer vonaton utazva ta lálkeztam egy breviárium ába beletemetkezó papt árssal. .Mit cs ln ál?" - kérdeztem . •Eleget t eszek az e l ő ír ásnak "
- felelte. Oszintesége elárulta, hogy azért végezte az imát , mert parancs. Elsó szentmisém napján annyi minden összejött, hogy csak este 11 óra után
került sor az . Aperi" -re. Annak a gépiesen és eróltetve végzett imának tapasztalata velem maradt egész papi éle temen át. - De a legtöbb h ivő is
meró parancs -alapon értelmezte ima-köt el ezettségét, ezért vádolta magát a
gyónásban: . Elmulasztottam kétszer az asztali áldá st", vagy : . elfelejt ettem
háromszor este Imádkozn!" . Most azonban, hogy a legalista mentalit ás változik és maga az Egyház is sokat változtat a meróben parancsszóra épitett
vall ásosságon (gondoljunk pl. a böjt és a pénteki hústilalom esetére) , sok
hivő a másik végletbe esik és úgy gondolkod ik: ha valam i nem parancs ,
akkor az nem is lehet valami nagyon fontos . . Az Egyház könnyúvé tette a
vallást" - panaszolj ák, és igen sokan úgy okoskodnak, hogy ebben a . könyny ű " "'Vé tett hitéletben az Egyház az imára sem ad már sokat. Igy maguk se
nagyon törődnek többé vele.
7. A II. vatikáni zsinatot követő korunkat a TEOLÓGIAI GONDOLKODAS
különleges FELELENKDLESE és a MODERN HIRKOZLO ESZKOZUK KIFEJLODESE [ellemzl. A teológia felvirágzása szinte soha nem lát ott te rmékenységgel szüli nézeteit, hipotéziseit és elméleteit, a hirközló eszközök pedig
előszeretettel teszik ezeket mindenkinek minden további nélkül hozzáférhetóvé. Az egyszerú hivő, de még a tanult. de teológiailag iskolázat lan keresz tény sem volt erre felkészülve, és igy a t eológi ai spekuláci ó özöne feldúlta
eddigi vallási nyugalmukat, aláást a biztonság érzetüke t , és egészen összezavarodva arra a meggyőződésre jutottak, hogy immár . semmi sem biztos ".
Ez mély csalódást okozott nekik, hiszen azt hitték, hogy az Egyháznak mindenre van biztos és végleges válasza . Ez a kiábrándulás bén itólag hat lelk iéletükre, és mi sem természetesebb , mint hogy els ósorban az imaélet fásul
el.
KiÚT AZ IMA VALSAGABOL
Bár az okok listáját még lehetne bóviteni , ideje föltenn i a kérd ést: mi a
kiút ebből a válságból? Hogya megoldás útjára rátaláljunk, elengedhetetlen
az imádság alap-valóságához visszatérni. Ez pedig az lma teológiáját felt ételezI. Anélkül , hogy ennek tárgyalásába bocsátkoznánk, a következőket mégis
megjegyezzük:

7

Bibliai és teológiai értelemben az lma maga a KRISZTUS-MISZTI:RIUM.
Szent Pál hangsúlyozza, hogy Krisztus az emberiség egyetlen Közvetítője
(Zsid 9,16) . a mennyei szentély leiturgosza (8,2; 8,6). Aki álla ndóan közbenjár, azaz imádkozik értünk (9,24) .
De Krisztus nemcsak az Imádkozó, hanem maga az Imádság. Szent János
lsten trónj ánál látja a Bárányt . mint egy megölve" (Jel 5,6) , vagyis Jézus
megdicsőült testén viseli áldozatos szeretetének sebeit, és így a Megfeszített
és Feltámadott Odvözítő húsvéti tettében Imádkozva és egyben mint imádság
áll örökre Atyja előtt. Jézus engedelmes Fiúként egész élete folyamán keres ve kereste. hogyan símulhat Atyja szent akaratához . Bár megremegett: .múljék el tőlem e pohár" . mégis a legteljesebben. gyermekien alávetette magát
Atyjának: . mi ndazonált al ne az én, hanem a Te akaratod legyen meq " (Lk
22,42). Teljesen elégve ettől a vágytól, húsvéti tettében igen-t és végleges
Amen-t mondott szerető Atyjának. Erre hivatkozik főpapi imájában közvetlenül szenvedése előtt : . A művet , amelyet r ámbízt ál. véghezvittem . I:n megdicső ítettelek Téged a földön" (Jn 17,4). Es éppen ebben az Atyát dicsőítő
áll apotban áll Jézus, mint imádkozó és Imádság . Atyja trónjánál mindörökre .
Ezért buzdít Szent Pál: . M ut assuk be Altala Istennek szüntelenül a dícséret
áldozatát, nevének ajkunkon fakadó magasztalását" (Zsid 13,15). Ugyanő ismételten hangsúlyozza . hogy . A lt ala hangzik fel ajkunkon az Amen lsten
dlcs öséqére" (2Kor 1,20).
Mindebből

a

következő

gyakorlati következtetéseket vonhatjuk le:

1. Krisztus az Imádkozó és egyben maga az Imádság . O a mi imádságunk.
Mi . az ő hívei tehát Benne és Vele imádkozunk: .A mi Urunk Jézus Krisztus

által".
2. Aki Imádkozik. az Krisztusban szemléli az Atyát, Vele együtt szóIrtja
. M i Atyánk" -nak, és gyermeki ráhagyatkozással . engedelmes hűséggel válaszol igen-t üdvözítő szeretete hívására. Ez különféle módon gyakorolható.
A legtöbb hivő főleg szóbeli imát végez. Ez emberlétünk egyik sajátsága .
Krisztus Urunk azonban óvaszószaporítástól : .Amikor imádkoztok. ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis , hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok öke t " (Mt 5,7-8).
3. Az lma a . tanítvá ny" egyik lényegi tartozéka és ismertetőjele. A keresztény élet imádságos élet. Elhagyni vagy feladni az lmaéletet nem a Krisztus -tanítványság bizonysága.
4. Következőleg az imádság nem valami . k öt eless éq" , amit paranccsal
lehet vagy kell biztosítani. Ha valakit csak így lehet rávennl imára . abban
nincs köszönet. A szentpáli értelemben szabad keresztény embernek nincs
szüksége parancsra, hogy imádkozzék. Az ima a Krisztus-hivő lelki Igénye.
5. Keresztény létünk gyökere , a hit Istenhez kapcsol , éspedig olyan benső 
ségesen , hogya kinyilatkoztatás istengyermekségről beszél. A hivő élet
tulajdonképpen ennek a szeretetkapcsolatnak elmélyítésében és fejlesztésében áll. Ha öntud atos ez a hit, akkor nem juthat egykönnyen zátonyra, hiszen
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az aggály és a kétely arra ösztönzi a hit v ándórát. hogy alázattal jobban elmerülj ön hitének értelmezésében és megélésében . Vagyis a hitélet. ahogy
Szent Pál oly sokszor hangsúlyozza , .é let Krlsztusban" , viszont Jézusban és
Jézussal lenni tulajdonképpen maga az Imádkozás . Ebben az értelemben a
. szünt elenül Imádkozzatok" (1Tessz 5,17) nemcsak alapvető kötelezettsége
a hivő n e k. hanem lehetősége ls.
6. A hagyományos és szociológi ai keresztény a hivő karikatúrája. Keres zténynek ui. nem születik valaki . hanem azzá lesz . Az isten i hívásra mondott
szabad és személyes igen-nel lehet csak valaki krlsztu sh lv ő , Az otthonnak.
iskol ának és a templomnak karöltve kell dol goznia, hogya megkeresztelt
öntudatosan ratlf lkálja Krisztushoz tartozását. s mint . új ember" tudja élni a
keresztségi rnetanolát, hogy Krisztussal való életkapcsolata a szölötö és szölöve sszö mintájára (Jn 15) egyre jobban mélyüljön. Ennek a szeretet-kapcsolatnak öntudatos élése az Imaélet.
7. Isten Népe imára van kötelezve mind egyéni, mind pedig közösségi
vonatkozásában. Egyiket nem szabad kijátszani a másik ellen . A régi egy·
oldalúságból nem eshetünk újabb egyoldalúságba . Mind a kettő fontos . Ezt
a Zsin at liturgikus konstitúciója is hangsúlyozza . Ezért a közösségi ima nem
ment fel az egyéni Imaélet alól , sőt a liturgia annál termékenyebb. minél
Inkább Imádságos egyének a tagj ai. Tömeglélektani tény. hogy az Istentiszte leti közösség lelkesítő és ösztönző hatással van a résztvevőkre . de az nincs
Igazolva, hogy aki egyéni életében nem szokott Imádsághoz , azt a közösség
benső és tartós Imaéletre tudja hangolni. Csakis az egyén és a közösség
kölcsönös egymásra hatásától lehet várni a hitélet és következőleg az imaélet megújulását és elmélyülését.
8. Jézus élete maga a tevékenység és egyben maga az Imádság . Tehát a
nem zárja kl egymást. nem ellentétes érték, hanem egybetartozó. egy·
mást kiegészítő valóság . Ezért a krisztushivő nem áIlf th at fel köztük vagyvagy -os kizáról agosságot. A tevékenységnek az imaél et bontj a kl tel jes dlmenzióját és kölcsönöz neki húsvéti erőt. míg az Imaélet a t eremtés hús éges
és odaadó szolgálatában éri el emberi termékenységét.
kettő

9. A józan és jogosult evilá gIság helyesen Irányítja rá az embert evilágI
kötelességeire . De a modern ember minden szekularista elb izakodottság
ellenére érzi . hogy kínzó problémái nem oldódtak meg és az ember naqykorús ága semmiesetre sem jelenthet abszolút autonóml át. hiszen salát emberi létének misztériuma előtt végesnek és tehetetlennek bizonyul. Bár a
prImitív Istenkép tényleg elégtelen . ez nem jogosít fel lsten halotti levelé·
nek kiállítására. hanem sarkall a vallásos elmaradottságunkból való klernelkedésre és lsten elérésére. Aki tényleg távol van és transzcendens , de egyben mégis közel van . velünk van itt és most, ahogy Szent Pál mondja: . Benne él ünk. mozgunk és vagyunk" (Csel 17,28). Ennek a láthatatlan Istennek
Jézus Krisztus a . k épm ása" (Kol 1,15), olyan értelemben , hogy elmondhatta:
. Akl engem lát. látja az Atyát" (Jn 14.9). Ehhez a Jézushoz fordul a modem
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technológ ia embere is a szíve mélyébe oltott égő vággyal, mint a Nap fia
(Hessz 5,5) , napraforgóként, és Benne keresi létének értelmét, Feléje indul,
Ot karol ja át Szent Agost onnal: . Magadnak teremtettél , Uram , s nyugtalan
a szívü nk addig, míg Benned meg nem nyugsz ik : Istennek ez az átkarolása
Krisztusban már ala p ve t őert imádkozás.
10. A kérő im a telje sen jogo sult, hiszen maga Krisztus Urunk biztat: . Kérjet ek és adati k nekt ek" (Mk 11,24], és keresztény gyakorlat volt a l e g ős ib b
i dők ót a. Nem szabad azonban fel edni, amit Krisztus a lelkünkre köt: .Ne
törődje te k azzal, hogy mit esztek és mit isztok ... hanem kere ssétek elő
ször lst en Országát és a t öbbi hozzáadatik nektek" (Mt 6,31.33). Amikor pl.
egészségért Imádkozunk, nem az történik, hogy az Úristen mindunta lan csodásan belenyú l az élet menetébe és egyszerúen helyreállítja az egészséget,
hanem az, hogy az imádk ozó egyrészt okos an használ természetes segítséget,
másrészt képessé válik élet ének ebben a helyzetében is igent mondani lst en
szent akaratára . A kérő imával teh át nem lsten változik meg, hanem az imádkozó, éspedig úgy, hogy hozzáigazodik lsten Országának követelményeihez.
11 . Bármennyire is zavart kelt sok hivőben a zsinatot követő korszak .z ürzavara", amelyet egyesek túloznak, mások meg lekicsinye lnek , nincsen jogunk pesszimizmusra, mert a sok kilengés mellett igen sok üdvös dol og is
történik az Egyházban. I:s amikor a jóga- és zenkultusz annyira divatba jött,
a karizmat ikus mozgalomban legyen az bármennyire is kiforratla n és
egyo ldalú - a lélek igénye annyira feltör, és annyian keresik a guru-t, a
szent embert, . Ielkivezeté sre" , igazán nem mondhatjuk, hogya l élek alszik.
A Lél ek napj aink ban is velünk van, s az ima-válság csak hasznunkra lehet, ha
eddigi fogyatékosságaink kiküszöböl ésére , a hitünkben való elm élyed ésre és
megszi lárdulásra öszt önöz.

Balás Dávid
TEVEKENYSEG ES SZEMLELOD ÉS A KORAKERESZTÉNY HAGYOMÁNYBAN

A .tevékeny" és . s zernlélödö" élet (vita actíva - vita contem plativa)
megkülönböztet ése sokak számára a szerzetesrendek világos osztályozásának
alapel ve . Eszerint pl. a monasztikus rendek apostolkodásában meg nem engedhető visszaélést , vagy legjobb esetben megtúrhető kivételt látna k.' Ebben az
összef üggésben gyako ri az egyházatyákra való hivatkozás, akik - mint sokan
tu dni vélik - Jézusnak a betániai nővérekhez intézett szavait (lk 10,41)
értel mezve egyönte túen tanították a szernlél őd ő élet elsőbbségét. De ha egyesek t alán e fe lf ogás megerősítését várják sorainktól, valósz ínúleg még többen
gyanakvással vagyellenszenwel tekintenek a címre. Hiszen a . s ze ml él öd és "
elsőbbségé ne k téte le a görög filozófia hagyatéka, az egyházatyák mint ismét sokan tudni vélik - onnan vették át kritikátlanul. Tanításuk tehát e téren
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- mint (e nézet szerint) annyi máson - a kereszténység elgörögösítésének,
. hell enizációjának" egyik példája : a ma feladata ped ig az, hogy a folyamat
gyökeres viss zafordításán (.de-hellenizáció")' belül a szemlélődés téves
tú lértékelésén is egyszersmindenkorra tú ltegyük magunkat.
A valóság legtöbbször sokkal mélyebb és sokrétűbb , mint a divatos jel szavak. Ez igaz ebben a kérdésben is. Az alábbi sorok csak rövid lzel ít őt
szeretnének adni a meglátások és tapasztalatok gazdagságáról, amit a korakeresztény hagyománya szemlélődés és tev ékenység témájáról tartalmaz,
abban a reményben , hogy ebből a gazdag hagyom ányból a ma kereszténye
is tanulhat.
Szemlélődés

és tevékenység a görög filozófiában

A . szernl élöd ö" és . tev ékeny" élet megkülönböztetése csaku gyan a görög
filozófi ából ered.' Hogy a t h e ó r í a és p r a x i s z, . bíosz theórétikosz"
és . praktl kosz" filozófiai szakkifejezések eredeti értelmét megértsük , szem
előtt kell tartanunk Platón alapvető megkülönböztetését az . ért e lml" és . érzéki" valóság (noétosz - aiszthétosz, intelligibilis - sensibilis) között. Az
igazi valóság az ún. ideák, vagyis eszmei lényegek világa, az érzéki világ
ennek csak tökéletlen , változó mása. E metafizikai világképnek természetesen
megfelel egy filozófiai antropológ ia is: az ember lényege az értelmes lélek,
amelynek igazi hazája az értelmi világ : onnan bukott alá és oda kell visszatérn ie , hogy az igazi valóságot szeml élhes se. Arisztotelész Istene . az első
mozdulatlan rnozqató", mint tiszta lényegi forma azonos sajátmag a megismerésével , és az ember tökéletessége és boldogsága ennek a legtökéletesebb
életformának a lehetős ég szerlntl utánzás ában áll. Nikomachoszi Etikájában
világos rendszert és értékrendet állít fel: a legelterjedtebb, de legalacsonyabb
életforma az élvező élet (biosz apolausztikosz), ami igazában csak megvetésre
érdemes; már pozitív értékű a . polltlkal élet' (biosz politikosz) legmagasabb
pedig a szeml él őd ö Ibiosz theórétikosz) . M ivel számára a . praxlsz" a sajátosan emberi tevékenység ( .prakti kus tudomány " nála az etika és elsősorban
a politika), a két utóbbi életforma megfelel a tevékeny - s z e rn lé l ö dő foqaIompárnak. A platóni irányzatnak a közép- és újp laton izmusb an t örtént újjáélesztése és továbbfejlesztése természetesen még nyom atékosabban áll ította
az örök valóságok szemlélésének felsőbbrendűségét.
Téves lenne azonban mindebből arra következtetnünk , hogy a görög filozóf iai hagyomány egyszeruen az elméleti tudományban látta az emberi t ök életességet, és ennek egyoldalú ápolásában a tökéletes életformát. A . theó ría"
még Arisztotelész számára sem puszt án elméleti tudomány, hanem bizonyos
ért elemb en az isteni megismerésmódban és életben való részes edés is . Platón sz emlélődése méginkább intuitív, .rn lsztlkus" vízió is , és a később i plato nizmusban ez a felfogás sokszor még erősebb. Azt sem lehet mondani, hogy
a görög filozófiai hagyomány a tevékeny életben csak alsóbbrendű életformát
látott, amelyet a tökéletes ember egyszeruen maga mögött hagy. Platón filo11

zófusa visszatér az érzéki vil ág . ba rlanql ába". hogy egykori fogolytársa inak
is tudomására hozza egy fel s őbb , igazi valós ág léte zését, és az ideáli s államban a f il ozófu sok uralkod nak, ill. az uralkodók filozófusok . A risztotelé sz
konkrét eszménye is az, aki a szernl él öd ést és a poli t ikai tev ékenységet életében összhangba hozza, bár term észetesen a szern l é l őd és elsőbbs ég é nek
fenntartásá val. A kés őb bi görög filozófia t elj es képéhez ped ig a túlzó platonizmus mellett hozz átartoznak azok a f ilo zóf iai ir ányzatok is, amelyek az ember legmagasabb hivatását nem a szernl él őd ésb e n látták: így az epi kureizmus ,
amely az emberi boldogságat a (mérsékelt) élvezetbe n és a szto icizmus ,
amely a tökéletességet az erényes éle tb en kereste .
Nem kétes , hogya görög filozófia túlzásai és egyold alúság ai újra meg
újra felbukkannak a .szernl élödö" és .tevékeny" élet fogalmainak keresztény
használatában is. A szernlélöd ö élet leírása és különösen az elsőb bs ége érde kében felhozott érvek sokszor inkább alapulnak Arisztotelészen vagy az újplatonizmuson , mint keresztény teo lógia i elveken.' M indennek azonban nem
lenne szabad elhomályosítania két fontos t ényt, - és ezekről gyakran megfeledkeznek a . görög jellegtől való meq fos ztás" s zö vlv ől. Az egyik az, hogy
a görög filozófi ai hagyomány, mi nden tú lzása és egyoldalúsága mellett ls ,
nem tévedések gyűjteménye , hanem az emberiség igazságkeresésének megrendítő és sokszor maradandó értékű példája. Attól , hogy egy fogalom vagy
nézet görög eredetű , még nagyon is értékes és igaz lehet. I:s még a tévedések
esetében is sokszor ugyanaz a filozófiai hagyom ány t artalmazza a tévedés
helyesbítéséhez szükséges elveket vagy k ie g é s zítő szempontokat is. A másik , a mi témá nk szempontjá ból még f ont osabb t ény az, hogya keresztény
hagyomány nem vette át szolgamódon a görö g f ilozófia tém áit, még kevésbé
tanait. A legtöbb esetben még olyankor is, amik or a szavak ugyanazok , a
fogalm ak eltolódnak és átalakul nak, és még a láts zólag telj es egészükben átvett tételek is új értel met kapnak egy új l át ökörön. egy új világnézet összetüggés ein belül. A görög fi lozófiának ez a kereszté ny át alakít ása pedig nemcsak a középkor nagy gondol kodói nak műve, hanem lényegében már a korakeresztény teológiában , az egyházatyá k írásaiban is rneqval ósul.'
Lukács 10,38·42 patrisztikus értelmezése
M int említettük, gyakra n hivat koznak felületesen e perikópa patrisztikus
értelmezésére . Ezért hasznos lesz itt egy rövid tekintetet vetni arra , hogyan
is értelmezték valóban az egyházatyá k Jézusnak Márt ához intézett szavait.'
Az újabb kutatások egyik eredménye éppen az, hogy kimutatták, mennyivel
változatosabb és s okrétűbb az atyák exegézise erről a sz öveqr öl, mint a
régebbi irodalom feltételezte .
Az atyák egy f ont os csoportja a perikópa ered eti, szószerinti tanítását
igyeksz ik megragadni és hall gatóik i ll. olvasóik életére alkalmazn i. A szöveg
eredeti hangsúly ozásához t alán l e gh ű s é g e s e bb A ranyszáj ú Sz. János érre lmezése: Krisztus nem Márta buzgóságát rosszallta, hanem arra figyelmeztet ,
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hogy abban az órában (kairosz), mikor lsten szava szól hozzánk, a földi gondokban való aggodalmaskodásnak nem szabad elvonni az üdvözítő tanítástól.
Hasonló irányban mozog Alexandriai Sz. Cirill magyarázata, aki e l s ő s o rb a n a
keresztény vendéglátás törvényét látja a szövegben: a lelkiekben való kölcsönös gazdagítás fontosabb, mint a testi szolgálat. Cirill előtt már Nagy Sz.
Vazul és Evagriosz Pontikosz ugyanezt a tanulságot vonta le, de kifejezetten
a monachusok vendéglátására vonatkoztatva . Még előbb Alexandriai Kelemennél és a szír Sz. Efrémnél találkozunk legalábbis hasonló elemekkel a peri kópa értelmezésében.
A patrisztikus exegézis egy másik főiránya nem kevésbé változatos; mégis
egységesíti az, hogy Mártában és Máriában két k ül önb öz ő tökéletességű
embercsoport vagy életforma típusát látja. Az első példa erre Alexandriai
Kelemen; szerinte Márta a zsinagóga, Mária az Egyház képviselője. De
részletesebben Origenész fejti ki elsőnek ezt az értelmezést, és egyúttal ő
az első, aki párhuzamot von Márta és Mária, meg a . praxlsz" és . the óría"
viszonya között. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nála csak több analóg
értelmezéspár egyike: Márta testileg fogadta be lsten szavát (a Logoszt) ,
Mária lelkileg (pneumatikosz) hallgatta; Márta a zsinagóg át jelenti, Mária az
Egyházat; Márta azokat a zsidóságból megtért keresztényeket jelképezi, akik
még mindig ragaszkodnak a törvények zsidó megtartásához, Mária azokat,
akik csak lelki (spirituális) értelemben zsidók. Origenész alapvető tanítása ,
amire a k ülönb öz ő változatok irányulnak, a tökéletlen és a tökéletes (pneumatikus, gonosztikus) keresztények megkülönböztetése.
Figyelemreméltó és bizonyos fokig meglepő, hogya IV. századi görög egyházatyáknál nem tér vissza Origenész értelmezése : Nagy Sz. Vazul (aki jól
ismerte műveit) és Evagriosz Pontikosz (aki sokban folytatta, sőt túlzásba
vitte irányzatát) másképp magyarázza a perikópát; több más egyházatyánál
(pl. Nazianzi és Nisszai Sz. Gergelyné!) nem találunk róla kommentárt. Ori genész magyarázatával bizonyos fok ig rokon Sz. Jeromosé (M árta a világi ,
Mária a szerzetesélet típusa) és Ankűrai Sz. Nílusé (M árt a: szerzetesélet a
városban a város veszélyeivel, Mária: szerzetesélet a siv at agban) . Igen nagy
szerepe van ezzel szemben Lukács szövegének és tipológikus értelmezésének az ún. •messzaliánusok" (.imádkozók") mozgalmával 8 kapcsolatos írásokban : így a Pszeudo-Makariosznak tulajdonított művekben (Mezopotámiai
Simon?) és a .Llber Graduum "-ban. E szövegekben Márta a tökéletlen keresztények é s szerzetesek képviselője, akik még testi munkával , anyagi szolgálattal vesződnek, míg Mária a tökéleteseké, ti. a messzaliánusoké, akik mint nevük is mutatja - kízárólag imádsággal és lelki taní t ással foglalkoznak, s ezáltal méltók lesznek a legnagyobb kegyelmi ajándéknak (charisma
maximum) : magának a Szentléleknek befogadására. Itt megjegyezhetjük, hogy
Aranyszájú Sz. János magyarázata a messzaliánus félremagyarázás ellen is
irányul, és talán éppen e túlzások tették a IV. századi atyákat olyan óvatossá
Lukács szövegével szemben.
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Nyugaton Kasszián (Johannes Cassianus) képviseli ezt az irányzatot, aki
Evagriosz Pontikosz intellektualizmusának hatása alatt még tovább fejlesztette
a messzalianizmus egyes pontjait. Számára Márta a felebaráti szeretet gyakorlásának, Mária a kízárólagos szemlélődésnek (theoria sola) képviselője; ez
utóbbi , amit Kasszián az istenszeretettel és tökéletességgel azonosít, szerinte
csak a remeteéletben érhető el.
Origenész befolyása kiegyensúlyozottabb formában él tovább nyugaton
Sz. Ambrusnál és Sz. Agostonnál. Az előbbi, akinek múvei annyiszor mutatják
Origenész szövegeinek közvetlen ismeretét, Mártában a .tevékeny szolgálat"
(actionis ministerium) , Máriában az " Isten szavára figyelés" (mentis ínte ntio Dei verbo) képviselőjét látja, de ugyanakkor - ebben is Origenészt követve - kiemeli , hogya keresztény tökéletesség , rnlnt ezt magának Máriá·
nak és az apostoloknak a példája is mutatja , mindkettő egyesítésében valósul
meg .
Az első négy század atyái között Sz. Agoston kommentálja Lukács sz övegét a leggyakrabban . Az ő számára Márta és M ária (mint Lia és Ráhel, különösen pedig Péter és János apostol is) az Egyház földi szolgálat ának lrnlnisterium , vita laboriosa : "fáradságos élet"), ill. a mennyei örök szeml él őd és
nek (vita otiosa, szósz.: .nyugalmas élet") szimboluma. Az előbbi életforma
jellemző a keresztény életre itt a földön, ahol Krisztus teste : az Egyház tagjai
szolgálatunkra szorulnak; ez az az út, amely a mennyei boldogság .otium"ához vezet. De a . víta otiosa" sem marad t eljesen a me nnyei boldogságra :
a szemlélődés (contemplatio), vagyis az lst en szavának élés (verbo vivere)
már itt a földön el ővételezi az örök életet, és ezért "nem vétetik el tőlünk" ,
hanem beteljesül a túlvilágon . A goston ki fejezetten elveti a . m inist erium"
lebecsülését, és újra meg újra kiemeli szükségességét: éppen a keresztény
tökéletesség , a szeretet követeli meg tő l ü n k , hogy az . ot lurn" -ot feladva a
szolgálat terhét viseljük, mikor az Egyház java ezt kí vánja . Mégis a "vit a
otiosa" a .Iegjobb rész, amely nem vétetik el", mert míg a fáradozásnak az
élettel vége szakad, ez örökké tart - nem mint valami tétlen nyugalom , hanem mint örök ujjongó dícséret: . Ott majd megpihenünk és látunk, látunk
és szeretünk, szeretünk és dícsérünk. Ime ez lesz majd végül , vég nélkü l:
(De civ. Dei XXII ,30.)
A tevékenység és szemlélődés tartalma és viszonya a korakeresztény
teológiában
Az előző áttekintés nemcsak azt mutatta meg , hogya tisztán szemlélődő
élet egyértelmú felsőbbrendúsége a te vékennyel szemben nem támaszkodik
Lk 10,38-42 egybehangzó patrisztikus magyarázatára . Fontosabb az, hogy betekintést nyújtott a . t evékenység" és .szernl él öd és" kifejezések értelmébe
és a kettő viszonyába az egyházatyák teológiája szerint. Bár ma még távol
vagyunk attól , hogy ennek az átfogó témának teljes ókere sztény történetét
áttekinthessük , az értékes részlettanulmányok fényében már kirajzolódnak
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azok a fontosabb vonalak. amelyekben - a kifejezés és hangsúly változatossága ellenére - az ókeresztény hagyomány több sége megegyezik .
A t e v é k e n y s é g . tevékeny élet tartalmilag az egyházatyákná l e l ső
sorban a k üls ő tevékenységre. testi munkára vonatkozik. különösen a fel ebarát
szolqálatá ban, a monostoron kívül vagy bel ül. Sokszor magában foglalj a az
aszkézis fáradozásait is: azokat a külső gyakorl atoka t. amel yek a hibák kii rtására. az erények kifejlesztésére irányulnak. Ezzel szemben csak ritk án zárj a
magába a tanítást vagy prédikációt, még kevésb é a szelle mi, lel ki tevékenységet. (Talán nem fölösleges figyelmeztetni arra. hogy mai szóhasználatunk
sok esetben homlokegyenest ellenkezik az aty ákéval: az ő többs égük egy
mai ún. kontemplatív rend földművelő vagy ipari munkáját az aktí v élethez
sorolná, míg pl. egy teológiatanár kutató és tanító munkáját , amit mi apostol i
aktivitásnak rnondanánk, ők a kontempl áció fog alma alá vennék.)
Kiterjedését tekintve a fogalom elég közel marad a f ilozóf iai szóhasználathoz. A klassz ikus görög filozófiával . különösen Aris ztotelésszel való közelebbi összehasonlítás azonban rámutat egy fontos különbs égre: a polit ikai tev ékenységet, ami az ő számára a tevékeny él et főtartal m a volt , a korakereszténység alig említi.'
Még szembetűnőbb a különbség az érté kelésben. A kere sztény számára
a . t evékenység", a testi munka nemcs ak szükség es teher, hanem pozitív
érték: Krisztus példájának követése, a felebarát i szerete t gyakorlása. ami a
földi élet konkrét körülményei között soks zor el őbb rev al ó a legma gasabb
szemlélődés nél. Kivételt képeznek itt a széls ős é g e s messzal iánusok, de éppen az atyák többségének ellentmondása bizonyítja . hogy nem ők tükrözik az
Igazi keresztény felfogást.
A s z e m I é I ő d é s tartaimát a korakeresztén y t eoló giában nem lehet
néhány sorban kielégítően összefogl alnI. A Dictionnair e de Spir itua lité . Contemplation" c. cikkének többsz áz kolumnáj a (1643-1948) és az azóta megjelent rnonoqráflák" is tanúskodnak a t éma kim erí th ete tl en gazdagságáról.
A következőkben csak pár központi gondol atot ragadunk ki.
Bár a szellemi valóságnak, és természetesen e l sős orban Ist ennek fo galm i
megismerése (amennyire erre az emberi fog alm ak képesek ) kétség t elenül
benne foglaltatik a . the öría" ill. .conternplatío" ta rta lmában," az a szernl élödés, amely az ember legmagasabb hivatása és az örök élet elő véte lez é s e .
sokkal többet jelent ennél. Az intu itív megismer és, a miszt ikus egyesülés
gondolata a keresztény szerzőknél nem kevésbé uralkodó , mi nt az újplat onlzmusban. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk az ala pvető különbséget. A fentebbi rövid áttekintés folyamán is új ra meg újra láttuk: az atyák
számára a . s ze m l é l ő d é s" (a megfelelő görög és lat in szónak a magyarhoz
hasonló vizuális alapjelentésével szemben) els ősorb an lsten s z a v á r a való
h a I I g a t á s! A keresztény szemlélődés nem egy élettelen tárgy nak. vagy
személy telen igazságnak a . szernlé l ése ". hanem a személy es lst en szavára
való figyelés . Ez az lsten pedig, miután sokszor és sokféle módon szólt hozzánk a próféták szavával. Krisztusban kinyilatkoztatta magát és irántunk való
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szeretetét. A keresztény szernl él ödés így nemcsak a lélek felemelkedése az
Abszolútumhoz, hanem a személyes Istennek a miénket mindig megelőző
szeretetére adott válasz , a szeretet dialógusa. Végső fokon a mi .szernl él ödésünk " részesedés abban az örök communio-ban (közösségben), amely a Fiút
az Atyához köti, és amelyet bennünk is megvalósít a Szentlélek."
Mindebből megérthetjük azt az első pillantásra meglepő tényt is, hogy az
atyák többsége számára a szemlélődés magába zárta az i g e h i r d e t é s t
is : lsten szeretete elválaszthatatlan a felebarát szeretetétől; akit eltölt lsten
szava, az ezt másokkal is meg akarja osztani.
A tevékenység és szemlélőd és v i s z o n ya az egyházatyáknál a fentebbiekből következik. A szernl él őd és fogalmának gyökeres keresztény átalakítása természetesen erre is kihatott. Míg a két életforma egyesítésének
szükségességét, amit bizonyos fokig megtal áltunk a klasszikus görög filozófiában (Platónnál és különösen Arisztotelésznél) , az újplatonizmus elveti , addig
a keresztények éppen ezt emelik ki majdnem egyöntetűen. Mint már több
történész megállapította, a .tev ékeny" és .szerní élödö" élet az egyházatyák
számára nem két ellentétes életforma (még kevésbé a szerzetesség két küIönbözö formája), hanem minden keresztény életnek két egymással szorosan
összefüggő dimenziója." Igaz, hogya keresztény élet egyes fázisaiban az
egyik vagy a másik az uralkodóbb: így a . t evékeny élet" (mint aszkézis) a
szemlélődés előkészítője, míg a .szernlél ödö élet" természetszerűen karitatív és apostoli tevékenység hez vezet, sót - mint láttuk - legtöbbször magában foglalja azt, amit mi mai szóhasználattal .apostoli tevékenységnek"
hívunk. Szinte minden atyánál megtalálható az az alapelv, hogya keresztény
tökéletesség, a .tök életes élet" itt a földön az lsten és a felebarát szerétetének, s így az Istenre irányuló .szernl élödés" -nek és a felebarát tevékeny
szolg álatának szintézise."
A keresztény tökéletesség itt vázolt eszményének megfelel a korai szerzetesek életformája is. Nemcsak az apostolkodás különböző formáit találjuk
meg legtöbbjüknél az istenkereséssel együtt," hanem több en a monachus
egyházatyák közül ki is fejtették a monachusok apostolkodásának teológiai
alapjait."
Befejezés

Reméljük, olvasóink számára világos, hogy soraink nem a lázas tevékenység védelmében íródtak a szemlélődéssel szemben. Ellenkezőleg: a .tevékenység " és . szernlé l öd és" patrisztikus teológiájának egyik fő tanulságát
éppen abban látjuk, hogy megmutatja : a keresztény értelemben felfogott és
megélt szemlélődés nem az evangéliumtól idegen görög intellektualizmushoz
való visszatérés, hanem a keresztény életideál egyik maradandó és központi
eleme. Bár ma talán jobban tudatában vagyunk annak a felelősségnek , amit
a világ sors áért hordozunk, mégis - vagy helyesebben éppen ezért - erre
a szem lélődésre nagyobb szükségünk van, mint valaha .
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Ezzel szemben a II. Vat ik áni Zsinatnak a szerzetesekre vonatkozó dekrétuma világosan jelzi , hogya mon achusokat nem lehet egysz erúen a szeml élödö, vagy az aktív
élet fog alma alá venni : az ezekkel fogl alkozó 7. ill. 8. pont után egy külön cikkely
sz ól a . vítae monasticae lnstltuturn" -ról (Perfectae Caritatis 9) .
E szernl élet klasszikus példája Adolf von Harnack dogmatörténete (Lehrbuch der
Dogmengeschichte, Tübingen, a szerz ö által átnézett utolsó kiadás : 1909-10). Az
egész Irányzat kiváló ismertetése és kritikája A. Grlllmei er SJ: .HellenisierungJudaisierung des Christentums als Deuteprinzipien des kirchl ichen Doqrnas " : Scholastik 33(1958) 321-355, 528·558.
Ennek a gondolatnak, eléggé szélsőséges formában, pl. Leslie Dewart kanada i teológus adott kifejezést: The Future of Belief : Theism in a World Come of Age (New
York 1966) . Kiváló bírálata B. Lonerg an , •The Dehellenisation of Doqrna ": Theelogical Studi es 28(1967) 336-351.
Vö. pl. R. A rn ou szócikkét a Dictionnaire de spiritualité-ben, 11(1953) 1716-42.
Vö . H.U. von Balthasar, .Aktton und Konternplat ton" : Verbum Caro : Skizzen zur
Theologie I (EInsiedein 1960) 245-259; E. Coreth SJ, . In actione conternplanvus":
ZkTh 76(1954) 55-82 (ez utóbbi nem veszi eléggé figyelembe e fogalmak patrisztikus áta lakít ásá t) .
Vö . E. Gil son, L'esprít de la philosophie médiévale (Paris ' 1948) . E. von Ivánka ,
Plato Christianus: Obernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Vater
(Einsiedein 1964).
Cikkünknek ez a része elsősorban egy rendtársunk részletesebb tanulmány ának
eredménye it foglalja öss ze: Daniel A. Csányi aC ist, . Opt lrna pars : Die Auslegungsgeschichte vo n Lk 10,38-42 bei den Kirchenv átern der ersten vler Jahrhunderte" :
Studia Monastica 2(Montserrat 1960) 5-78. Utána a kutat ást elsősorban A .
Kommer OSB vitte tovább : . M ar ia und Martha . Zur Deutungsgeschichte von Lk
10,381f im alten Mönchturn" : Erbe und Auftra g 40( 1964) 355-367. A messz al iánus
mozgalom eredetéről és természetéről a kutatás mal állását kiválóan összefoglalja
J. Gribo mont OSB, . Le dossier des origines du Messallantsrne " : EPEKTASIS: Mélanges patristlques olferts au Card inal Jean Daniélou (Paris 1972) 611-625.
Talán nem túlzás azt állitani, hogy a társadalmi és politikai rendet alakító tev ékenység teológiája csak a modern szociális problémák fényében kezdett kialakulni, és
teljes kidolgozása még a jövő feladata (vö. a .Gaudium et spes " konstitúció I.r észét,
különösen a 3-4.fej .)
PI. H. Crouzel SJ, Ori gene et la .connaissance mystlque" (Paris-Bruges 1961] ; W.
Völker, Gregor von Nyssa als Mystiker (Wiesbaden 1955) ; J. Daniélou , . La theóría
chez Grégoire de Nyssa" : Stud ia Patristica XI (Berl in 1972) 30-145.
E szavak jelentéstörténetéról a klasszi kus ókortól a középkor ig I. J. Lecl er q OSB
kiváló tanulmányait: Etudes sur le vocabulaire monastique du Moyen Age (Roma
1961) 80-144: •Theoria", és Otia monastica: I:tudes sur le vocabulaire de la conternplation au Moyen Age (Roma 1963).
Vö . H.U. von Balthasar , Das betrachtende Gebet (Einsiedein 1959), különösen 26ss.
Ezt emeli ki különösen Sr. M.E. Mason OSB, Active Life and Contemplative Life :
A Study of the Concepts from Plato to the Present (Milwaukee, Wisc .. 1961] c.
könyve , amely átfogó címe ellenére elsősorban Nagy Sz. Gergely tanítását tárgyalja .
Vö. H. Crouzel és M .E. Mason id. múveit, továbbá J. Daniélou SJ, Platonisme et
théologie mystique (Paris ' 1953) 309ss; C. But le r OSB, Western Mysticism (London
' 1926); A. Squire OP, .Aelred of Rielvaux and the Monastic Tradition Concerning
Action and Conternplatton": Dow nside Review 12 (1954) 289-303.
Vö. Ph. Hofmeister, .Mönchtum und Seelsorge bis zum 13. Jahrhund ert": Stud ien
und Mitteilungen zur Geschichte des Benedikt inerordens 65 (1953-4) 209, 273; I. auf
der M aur , . Das alte M önc htum und die Glaubensverkündlqunq" : Neue Zschr. f.
Missionswissenschaft 18(1962) 275-288.
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" VÖ. l. Lclo lr OSB, . St. Ephrem, molne et pasteur' : Théologie de la vie monastlque :
E:tudes sur la t radition patristique (Paris 1961) 85-98 (és a köt et sok más cikkét) ;
B. Drack OSB, .Beschaullches und tiitlges Leben im Mön chtum nach der Lehre
Basilius des Gros sen: Freiburger Zschr . f . Phil. u. Theol. 7 (1960) 297·309, 391·444;
8(1961) 93·108; i. auf der Maur, Mönchtum und Glaubensverkündlgung in den Schr lf ten des HI. Johannes Chry sosto mus (Fr ibourg 1959); R. Rudmann OSB, Mönchtum
und kir ch lich er Dienst in den Schriften Gregors des Grossen (St . Ottilien 1956) .

Walt er Spahn
A SZEMLeLÖDeS A MINDENNAPI elETBEN
Nyitott kéz
Dolgozószobámban tartom E.M. Hinz egy bronzpl aszt ikáj ának fényképét:
, Az üres kezek'. Térdenálló ember, arcát az ég fe lé fordítja és - ez ind ít
meg legmélyebben - két kezét f öl emeli, nyito tt tenyérrel , mi nt valami kely het , készen mindent odaadni és mind ent befo gadni.
Hogyan fejezhetném ki jo bban, mi nekem Kris ztus szeml élése, mint ezzel
a képpel? Nyitva áll ni Krisztusn ak, várni őt: ilyen e g y s ze rű a kontempl áció.
Es nem éppen ebben az egyszerűsé g ben - a lelki szegénység ki f ej e zőjé b e n
- van-e hatalmas megújí tó erej e? De ez a paradoxona ls: életünket nyitott
tenyerünkre venni és felajá nlani Krisztu snak, t eljesen kiszolg ált atni magunkat
neki a mindennap apró és nagy eseményeiben, megny íl ni neki lel künk leqmélyebb mélyéig, amely sajátmagunknak is nyomasztó tit ok, - bizony nem
könnyű dolog .
Ogy megszoktuk a lét ért való küzdelm et , hogy sokszor imádságunk is az
önmagunkban való megbizonyosodás nyom ait viseli magán. Azt akarjuk, hogy
az ima . sl ker üllön" . segít séget akarunk találni benne, át akarj uk alak ftani az
életünket, ki akarjuk erőszak o lni I ste ntől a hit ajándékát ... M indez ellentéte az egyszerűségnek. Ha olya n kézzel járulun k az imádsághoz, amely meg
akar markoini valamit, sőt talán dü htől és keserű ségtől ökölbeszoru l, akkor
imánk felelet nélkül marad, nem tu dunk túl jut ni vele a magunk határain .
.Akt életét meg akarja menteni, elveszti azt, de aki elveszti élet ét értem
és az evangéliumért, megmenti azt" (M k 8,35) .
Kezünk és szívünk kinyitása azzal a kockázattal j ár, hogy önmagunk elvesztésé ig odaadjuk magunkat. De Krisztus éppen annak ígéri az élet gazdag·
ságát, egész teljességét. aki kockáztatni mer.
Miért van annyi súlyos félreértés a konte mpláció t erén? Mert űgy ért e lmezik, mint valami emberfölötti erőfeszítést, hogy szakít sunk a földdel, az
élettel , a nehézségek te rh éve l.
Ezt az egyoldalú szemléletet talán a keleti vallásokból származó áhítatgyakorl atok némelyike táplálta , továbbá - ne tagadjuk - az imaélet helytelen irányai az Egyházon bel ül.
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Mennyire számol Krisztus a maga követelményeiben emberi mivoltunkkal!
. Ha valaki követni akar engem. tagadja meg önmagát. vegye föl keresztjét és
kövessen" (Mk 8,34).
Megtagadni magunkat az imában nem erőszakos elszakadást jelent a földi
dolgoktól, attól, amiben élünk. hanem a kereszthordozás egy módját, a kéz
kinyitását, hogy felajánljam rnlndazt , amit kaptam . Krisztus semmi olyat nem
kér tőlünk, ami meghaladja erőnket, csak azt, hogy nyissuk ki a kezünket és
legyünk készek neki adni keresztünket és örömünket.

A Krisztussal való baráts ág forrása
Krisztus tehát úgy fogad el bennünket, amilyenné az élet tett. I:ppen ezért
a szemlélődés nem a sajátos kontemplatív hivatásban é lő közösségek kiváltsága, hanern minden keresztény gyakorolhatja. Ahogyan a házastársak kölcsönös odaadása hozza létre a házasságot, ahogyan a barátság lehet övé teszi két
ember kölcsönös megnyílását, ugyanúgy a szeml élödés Krisztussal kötött
barátságunknak termékeny forrása .
•Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve ,
és én megkönnyítlek titeket" (Mt 11,28) .
•Aki énbennem marad és én őbenne, sok gyümölcsöt terem; mert nálam
nélkül semmit sem tehettek" (Jn 15,) .
Ez adja az imádás felszabadító erejét: olyannak mutathatjuk meg magunkat, amilyenek vagyunk, s azért mégsem maradunk egyedül önmagunkkal, hanem Krisztus vár minket.
Krisztus bennünk lakik, és ugyanakkor rajtunk kívül vár .
•Krisztus egész földi élete során egyszerre lsten képe a mi számunkra,
és az ember képe lsten előtt. (Azt mondjuk: az emberé lsten előtt, mert az
embert önmagában nézni absztrakció; Jézus nem így ember.) Másszóval
Krisztus kinyilatkoztatja számunkra, mi nekünk az lsten : Az, akiből és akiért
vagyunk. a velünk lényegileg egyesült lsten .
De azt a konkrét képet is elénk tárja , amelyhez viszonyítanunk kell, amely
felé közelítenünk kell, hogy közösségbe lépjünk az Atyával. Ott van mindöröktől fogva létünk értelme, életünk oka. Mi ezt szem elől vesztettük; lsten az
ő Fiában kinyilatkoztatja és visszaadja nekünk: lsten az ő képére teremtett,
,eleve arra rendelt. hogy Fia képmását öltsük magunkra' (Róm 8,29)". (PierreYves Emery: La prtere au coeur de la vie. Les Presses de Taizé 1971, p. 43.)
Amikor Krisztus előtt időzünk, amikor benne mintegy az Istennel állunk
szemb en, minden holt erőnk ú j já te re m tő d i k. Sokan beszélnek ma az elmélkedésről. Az egész földön az istenivel való bensőségesebb érintkezés vágyának hulláma zúdul át . Mi a sajátos, a különleges vonás Krisztus szemléletében? Az, hogy a várt találkozás az Egészen-Mással megy végbe, Krisztussal ,
aki egyszerre testvér és Úr, közel van hozzám, és mégis mindig távol tőlem.
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Erzelmek -

misztika -

hivatás

A kontempláció ellen felhozott ellenvetéseket gyakran a vallásos érzelem
gyanakvó szemlélete táplálja. Az értelem uralmának sikerült a mai embert
bizalmatlanná tennie az érzelmek iránt, talán még el is veti őket. Igy könnyen
elutasítjuk azt, ami nem magyarázható meg értelemmel. A bibliai nyelv segítségünkre siet: .Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedból, teljes lelkedból és teljes elm édb ől" (Mt 22,37).
Meg kell újból találnunk a személyiség egységét. Az imádság elhallqattatja a sokféle hangot magunkban és önmagunkon kívül; ezzel lehetövé teszi
ennek az egységnek újrateremtését. A Jézus Krisztusra való várakozás nagyobb mélységek ig ér el bennünk, mint az értelem és az érzelmek birodalma:
a gyermeki csodálkozás és hit szintjéig.
Misztikus dolog a kontempláció? Sokkal egyszerűbb: annyit jelent, rnlnt
fölfedezni a csend hatalmát; annyit jelent, mint megtapasztalni, hogyan hatolnak be az Evangélium szavai lényünk legmélyének eleven rostjaiba és teremtenek új életet ott; annyit jelent, hogy életünket nem összeszorított markunkban őrizzük, és Krisztustól új életet kapunk.
A szeml él őd és nem elmélkedési technika, - bár a test helyzete, a hely,
a világítás zavarhat ja vagy kedvezően befolyásolhatja imánkat. A szernlélődés
egész lényem újfajta irányvétele.
Szemlélődés

és mindennapi élet

A mai ember igen nehezen érti meg a hit olyan kifejeződését, amely nek
nincs közvetlen hatása a politika, a munka, a család és a hivatás világában.
Milyen befolyással van a szernlél ődés az életünkre? Nagyon érthetőnek ta léljuk a kérdést, de nem tudjuk, mit feleljünk rá.
Újra föl kell fedeznünk az imádság sajátos értékét. • llllk-e böjtölni a vő
legény társ ainak, míg velük a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek" (Mk 2,19) .
Nem világítja-e meg Jézus Krisztusnak ez a szava a bensőségesen Vele
töltött időt, vagyis az imádság idejét? A bizalmas házastársi együttlétben, a
családi kapcsolatokban nem azt keressük, mivel járulnak hozzá a társadalom
életéhez. Ha a szeretetre a hasznosság elvét alkalmazzuk, a legértékesebb
vész el belőle: az a hamisítatlan vágyakozás , hogy egyszerúen legyen egy·
más számára időnk, néhány szót válthassunk, együtt hallgassunk, megosszunk
egymással mindent. Ha ezt a hasonlatot alkalmazzuk az emberi életre, talán
megtaláljuk annak az útját, hogyan legyünk jelen hűségesen, nagylelkűen,
.ingyen" lsten előtt.
Minden jelenlevő szemrehányást tett annak az asszonynak, aki Jézus lábát
drága kenettel kente meg, azt vetve ellene, hogy jobban tette volna, ha a
szegényeknek adja a 300 dénárt, a kenet árát. De Jézus kijelenti: .Hagyjátok!
Mit akadékoskodtok, hisz jót tett velem. Szegények mindig lesznek vel etek.
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Akkor tehettek velük jót, amikor akartok. De én nem maradok mindig veletek"
(Mk 14,6-7).
Elutasítása ez a társadalmi elkötelezettségnek? Nem. Inkább tanács, hogy
.tevékenységeink" ne nyeljék el azokat a drága alkalmakat, mikor egyedül
Krisztus rendelkezésére állunk. Mi valójában ez az értékes illatszer, amelyet
Krisztusra kell áldoznunk? Az idónk, az életer őnk. a bensó életünk. Amikor
életünk minden gazdagságát sajátmagunknak tartjuk meg. úgy csinálunk,
mintha Krisztus nem is léteznék. Nem ezt a nagy .uqrást" kellene-e megtennünk, hogy kijussunk a mindennapi egyhangúságból: beleegyezni abba.
hogy lsten elótt legyünk, hogy Krisztust várjuk, anélkül , hogy föltennénk a
kérdést: mire jó?
Ezért itt nem is igyekszem felelni a szemlélódést Illető kérdésre; azok
teszik föl ezt, akik csak eredményesség szempontjából nézik a dolgokat.
Inkább megmutatom. hogy függ össze a szemlélódés életünk legértékesebb
tényeivel.

Uröm
Ha van olyan kiváltságos pillanat. amikor világosan megértjük. hogyan
ráz fel bennünket az Evangélium. hogyan ér szüntelenül életünk elevenéig.
az talán akkor jön el, amikor szembeállítjuk az Evangélium örömét a magunk
örömtelen mindennapi életével. Minden lelkivezetó tudja. hogyan lopózik be
a házaspárok, a család életébe az örömtelenség. t:s istentiszteleteink? Nem
az öröm hiánya-e ott ls az. ami azzal fenyeget. hogy liturgiánk terméketlen
lesz, - tökéletes, Igen. de élettelen?
Az öröm forrása az Evangéliumban Krisztus feltámadása. Csak a Feltámadott robbanthatja szét örömtelen szívünk szikláját.
Csendben kell imádkoznunk lsten el őtt, hinnünk gyermeki hittel. hogy cl
elveheti belőlünk a kószívet és húsból való, eleven szívet adhat nekünk (Ez
36,26). részt adhat a Feltámadott örömében . Ha kitartóan megmaradunk lsten
jelenlétében, életünk mind egyszerúbbé válik. Lefoszlik minden haszontalan
tevékenység és szó. Az életnek ez a megegyszerúsödése képessé tesz bennünket arra. hogy megértsük a húsvéti felkiáltást: .Felt árnadt Krlsztus!"
Csend

"A sok zűrös ügy, a közlekedés állandó zaja, a rádió, a telefon, a gyerekek
nem engedik. hogy elcsöndesedjem lsten előtt."
Kinek nem lenne ismerós ez a mentegetózés azok közül, akiknek nincs
arra lehetóségük, hogy mindennap templomba menjenek imádkozni, hanem
ki vannak szolgáltatva a világ zúrzavarának? De ha becsületesek akarunk
lenni. nem kell-e különbséget tennünk igazi és hamis akadályok között az
imádsághoz szükséges csend terén? Nem sokkal inkább a bels ő szétszörtsáq.
a belső izgatottság rabol meg a csendtől?

21

A szemlélódés tétje az, hogy nem töltjük meg a csendet munkával , zenével vagy szavakkal , hanem megmaradunk benne , várunk .
Az Evangélium eszkatológikus szövegeit mindig történelmileg próbálták
magyarázni, következóleg szinte minden vonatkozás nélkül a modern emberre.
Nem érthetjük-e ezeket a Krisztus visszatéréséról szóló szavakat egyszerúen
úgy ls, mint er ősebb. hangsúlyosabb kifejezését annak a biztos igazságnak,
hogy Krisztus útban van felénk, emberek felé, és betölti minden vágyunkat?
Csak Krisztus visszatérésének erre az íq ére t ére támaszkodva tudjuk magunkra vállalni a csend kockázatát. Csak így vagyok biztos benne, hogy nem
sajátmagamat találom meg a csendben újra , a saját vágyaimat, a saját méIyeimet, a saját érzéseimet, hanem a Feltámadottal találkozom.
Ezek után, ha egyszer bizalommal döntöttünk a belsó csend mellett, hátra
van még a kérdés: hol talál a modern ember olyan helyet, ahol csendben
lehet.
Vajon nem az imádást kell-e először megtalálnunk újból, az együttes
Krisztus-várást liturgikus együttléteinkben? A templomban való megjelenésünk óráj a, az orgonaszó , amelyet hallgatunk, a közös ének, lsten Igéjének
közös hallgatása , a közbenjáró könyörgések, a szentségek már magukban is
a szemlélódés jelei. Talán elkoptak, de ha újból elevenné tennénk őket, megmutatnák hatékonyságukat. Ezért kellenek keresztények - laikusok és teológusok - , akik forrón szeressék ezeket a mi annyit kritizált istentiszteleteinket : nem mintha az Egyház arca dicsóséges lenne , hanem mert Krisztus teste, az ó jelenlétének helye.
Lehet-e a modern család a csend ilyen perceinek a helye? A legtöbb
családi áhítatgyakorlat megmerevedett. Vagy újakat keresnek, vagy valamenynyivel felhagytak . Ezért a mai család zsákutcába jutott: szenved a saját zűr
zavarától, és mégsem tudja már megtalálni a csend forrásait a közös imában .
Csak egy megoldást tudok: elevenítsük merészen föl a régi jámborsági formákat , els ősorban talán az asztali Imát. Mindenesetre nem szabad Illúziókat
táplálni és ne akarjunk .kts liturgiát" csinálni magunknak, hanem elégedjünk
meg néhány zsoltárverssel, Istenhez intézett rövid fohásszai. .Amlkor Imádkoztok , ne fecsegjetek össze-vissza, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis,
hogy bóbeszédúségükért nyernek meghallgatást" (Mt 6,7) .
Az imát nem Idővel és nem a szavak számával mérik. De azért bizonyos
rendszeresség fontos.
Krisztus szemlélésének egy másik lehetséges módja mindennapi életünk
közepén az, ha komolyan vesszük az Úr szavát : .Aki befogad egy ilyen
gyereket az én nevemben , engem fogad be. Aki pedig befogad engem, nem
engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem" (Mk 9,37).
kell ős

• . . . Ekkor az igazak így felelnek majd neki: Uram, mikor láttunk téged
éhezni és adtunk enned , vagy szornjaznl és adtunk innod? Mikor láttunk téged
jövevényként és befogadtunk, vagy mezítelenül és felruháztunk? Mikor láttunk
téged betegen vagy börtönben , és meglátogattunk? A király pedig ezt fogja
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nekik felelni: Bizony mondom nektek, hogy amit egynek a legkisebb testvéreim közül tettek, nekem tettétek" (Mt 25,37-40).
Joggal értelmezték ezeket a szavakat úgy, mint a könyörületre való felhívást. De a találkozás fordítva is megtörténik: a másik emberben Krisztus
találkozik velem. Mindenképpen tud atára kell ébrednünk, hogy beszélgető
t ársam arcáról, kezéről, szavairól hangzott el a szó: " . . . amit egynek e legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tettétek" . Ez a titokzatos kötelék
Krisztussal csak akkor válik lehet övé. ha szemünk nyugodtan meg tud pIhenni a másik arcán , anélkül , hogy ugyanakkor az óránkat nézegetnénk, ha
nem az újságot böngésszük, miközben szavait hallgatjuk.
Hűség

Az emberek ma a lehető legnagyobb szabadságot, a tökéletes szabadságot keresik. Eközben gyakran találkozunk azzal a gondolattal. hogya hűség,
az egy embernek, egy hivatásnak mondott végleges "igen" akadály. De ml
lesz az emberből, a társas kapcsolatokból hűség nélkül? A házasság a hűség
"igen" -je nélkül karikatúrává válik.
Hűség a gyermek iránt. A gyermek abban a veszélyben forog , hogy [átékszerré, áldozattá válik. Útban van az apjának, akit túlterhel a munka, és zavarja a felnőttek világát a társadalom felépítésére , életük miliőjének rneqszervezésére vonatkozó racionális terveikben .

A gyermeknek élettérre és biztonságra van szüksége. Ez megköveteli a

szül ök

hűségét.

Es a hivatás terén, a politikában tanúsított hűség? Nem érvényesül-e
mindjobban a mi nyugati társadalmunkban - talán a mértéktelen elfoglaltság
következtében - az az elv: . jó az, ami nekem hasznos "?
Kételkedünk benne , ki tud-e még tartani az ember az egyszer kijelentett
.igen" mellett. Az ember kitartására vonatkozó bizalmatlanságunk egyik jele,
hogy lefokoztuk az Istennek mondott . igen" abszolút jellegét - a keresztségben, a konfirmációban, a házasságban, a papságban . Az . életresz ölö elkötelezés" tabuja megszűnt. De boldoggá tesz-e ez minket? Igen sokan ha talán csak a belső fórumon is - ma is hűségre törekszenek, és elvárják
ezt másoktól is .
De hogyan tudunk hűségesek lenni , ha nem kötelezzük el magunkat újból ,
egészen egyszerűen, az . elköt elezés törvényének" lehetetlen útján?
Újból át kell hatnia bennünket annak a bibliai igazságnak. hogy egyesegyedül lsten hűséges. cl meglátogat bennünket, és hűséges jelenlétében
megosztja velünk hűség ét.
Akkor a szemlélődéshez való hűség már sokkal több, mint szabály. Felelet
lesz az ember részéről, dadogó , de élettől forró felelet lsten állandó hű 
ségére.
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De hogyan lehet elképzelni szabályszerúséget az Imában a mal ember
számára, aki a tömeg elszigeteltségében és forgatagában él? A szemlélőd ö
rendek útját nehezen utánozhatjuk. A család anya, a munkás , a váll alati főnök,
de még a pap órarendjét sem az Imádság időszakai tagolj ák. Sajnálhat juk ,
hiányolhatjuk ezt, de mi haszna?
Nincs enek-e más lehetőségei a rendszeres imádkozásnak? Mindenekelőtt
újból föl kell fedezn ünk , hogya mindennap i élet minden körülménye között
tal álhatunk rövidke pillanatokat, amikor szívünkben fölidézhetjük az Evanqé lium egy szavát , egy zsoltárverset, segítségül hívhatjuk Krisztus Nevét.
Ez a . sza b álytala n szabályosság" egy elkötelezésen alapul. I:s ez azonos
a szerzetesi élet fenntartó erejével , ahol az imádság percei beleilleszkednek
a mindennapi ritm usba, az biztosítj a őket.
Még messzebb is mehetünk: ha rendszeresen megnyílunk lsten hűséges
ez odajuttathat bennünket, hogy az év folyamán egyes rneqáll apított ór ákat, napokat teljesen az imádságnak szentelünk és kivonu nk a
tevékenység kényszerű sürgetése alól.
működésének ,

Legjobban úgy lehetne ezt megvalósítani, ha néhány napra egy olyan közösséghez csatlakozn ánk. amelynek feladata az imádság . Nem ez lenne-e az
egyházak egyik kötelessége : keressenek eszközöket, amelyekkel ismét megadhassák a mai embernek a lehetőséget arra, hogy résztvehessen ebben az
állandó imádságban?
M icsoda kiapadhatatlan forrásai a hűség nek a mi ndennapi életben!
Tökéletlenség

Fájdalmas megtapasztalni személy i képességei nk határait. Még fájdalm asabb lehet, ha megéljük, hogy képtelenek vagyunk imádkozni.
Talán abból a gondolatból fakad a szemlélődéstől távoltartó félelem, hogy
az szerintünk föltételezi a tökéletességet. Nem a szentek kiváltsága-e Krisztus szemlélete? Pál a leveleiben gyakran nevezte a keres ztényeket .szenteknek" .
A szentség nem természeti tulajdonság, hanem lsten ajándéka. Nem éppen az jellemzi-e a szentet, hogy nem hagyja magát bezárni emberi tökéletlenségének korlátai közé, hanem Krisztusra hagyatkozik, az ő bocsánatába
vetett bolondul merész bizalommal? Nem arról van szó, hogy méricskéljük,
hol tartunk, hogy szentté nyilvánítsuk sajátmagunkat, hanem hogy - folyvást
fokozódó csod álkozással - fölfedezzük az imádságban , mennyire Krisztus az,
aki szentté tesz minket.
A szemlélődés nem a hit allq-rneqközellthet ö csúcsa, hanem mindig új,
sodró lendület Krisztus felé.
COMMUNION 1972-2
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Magyar Erzsébet
LATOGATA S EGY FRANCIA TRAPPISTA KOLOSTORBAN

Thomas Merton könyvei nek Ismeretében már régóta vágytam meglátni egy
olyan örökké hallgató szerzetest, aki csak mutogat, ha valami közölnivalója
va, de azt is csak tisztes távolból . .. Jobban mondva azt szerettem volna
látni, milyen körülmények között születnek meg olyan kiérett, letisztult alkotások, mint az övéI.
Egy júniusi délután a Párizsból kifelé guruló vonaton vegyes érzelmekkel
vártam első találkozásomat igazi trappista szerzetesekkel, illetőleg ap ácákkal .
A dormans-i állomáson alig néhány ember kászálódott le a kocsikból. Egy
miniatúrnek ható autó mellett óriás termetú trappistát pillantottam meg. A
hagyományos öltözetról - fehér habitus, fekete skapuláré, rajta szljöv nem volt nehéz felismernem. Engem várt. Kicsit elfogódva köszöntöttem,
vártam az elképzelt néma párbeszédet. Ehelyett barátságosan üdvözölt, betessékelt a kocsiba, és egy ügyes mozdulattal magát is bevarázsolta a volán
mellé . Elindultunk. Pillanatok alatt átrohantunk a kis falun , széles szántóföldek maradtak el mögöttünk. Beszélgetni kezdtünk. Megtudtam, hogya hires
cisztercita apátságnak, Citeaux-nak volt a priorja hat évig, és alig három hónapja került ide, az igny-i női kolostorba, lelkésznek. Pappászentelése után
még a római Angelicumon végzett külön filozófiai tanulmányokat. doktorátusának témáját Arisztotelésznek köszönheti. Megkérdeztem, mit csinált a
háború idején. - Melyikre gondol - dobta vissza a kérdést. - Hát az első
világháború alatti - Akkor sajnos még nem éltem - volt a válasz. Most
már duettben nevettünk. A folytatásból kiderült, hogy 1942-ben, még karnaszfiúként vitték el Németországba, ahol három évet dolgozott egy nagyüzemben. Amikor 1945·ben visszatérhetett Franciaországba , belépett a citeaux-I
kolostorba. - De miért? Miért? - ismételtem meg a kérdést. Válasza a
legnagyobb természetességgel hangzott: - Mert úgy gondoltam, hogy ez az
életstllus segit a legjobban az Istennel való egyesülésre.
Megcsikordult a fék, nagyot zökkent az autó . Majdnem túlszaladtunk az
Igny felé lekanyarodó úton . Két perc múlva hatalmas nyitott kapu előtt álltunk meg. Megérkeztünk a kolostorba!
Az első benyomásom: vöröslő rózsabokrok, hószlnú galambok és - csend .
Elmondhatatlan, kifejezhetetlen, lelrhatatlan, kibeszélhetetlenül . beszédes"
csend. - A hatalmas trappista eltúnt, és megjelent, ugyanabban az uniformisban , egy nővér . Fején kissé modernizált fehér fátyol, egybeszabott kis
gallérral, ami ugyan praktikusnak hat, de sz épnek igazán nem mondható .
Yvonne nővér betessékel egy tágas, napsugaras vendégszobába, ahol már
friss virág áll az asztalon. Majd lekalauzol az ebédlőbe, amelyre szintén ő
visel gondot. Evés közben szóval tart, aztán nyolc óra előtt néhány perccel
jóéjszakát kiván. - A ludj ék jól és sokáig - mondja. - Xavier atya majd
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tizen egykor misézik, hogy kipihenhesse magát. Kerekre tágult szemmel nézek
ut ána: mekko ra fi gyelem , milyen természetes szeretet!
Az ór iási, feh érre festett templomban másnap reggel mutatják meg azt
a kis, a központi oltárr a néző old alkápoln át , amelyet a két trappista atyának
és a vendégeknek t artanak fenn . Mag a a tem plom hajója az apácák stallumait
foglal ja magában. sppen te rtiá ra harangoznak. Közös megegyezés alapj án
már néhány éve el tünte t t ék az elv álaszt ó rácsot, így oldalról jólláthatok
minde nt: a hosszú, b ő ujjú feh ér köpenyben némán gyülekező nővéreket (egy
magyar is van közöttü k), t érdh ajtá s hely ett a mély meghajl ásokat a tabernákulum fe lé, a sta ll umokat és a modern kiadású zsoltároskönyveket . Egymással szembef ordulva áll nak, majd az a pá tn ő kis koppantására keresztet
vetn ek. Felh angzik a Szenti ei ket hívogató himnusz , utána a 118. zsoltár három szép szakasza. Franci ául , a megúj ított liturg ikus dallamon énekelnek
mindent , hangszerkísérettel. Könyörögnek a jelenlevőkért, a távollevő testvérekért . az Egyház minden t agjáért. az elhúnytakért, vagyis a hazaérkezettekért . Befej ezésül közösen énekeljük a M iatyánkot: a kölcsönös k iengesztelő
dés szándékával. Egy percnyi csend. aztán mély meghajl ással elhagyják a
kór ust .
K il e nctől ti ze nke ttői g mindenk i dolgoz ik : a sajtüzemben, a vajgy ártásnál , a
csomagoló részlegben, a cukorkaüzemben . a gépmúhelyben. a gazdasági udvar ban. a konyhában. a k önyvel ésben. - klt hová rendel az engedelmesség.
Most már én is megp rób álom követni a napirendet: 12·kor ismét az offíclurnra gyúl nek össze: eléne klik a sextát. Ut ána ebéd, egy kis szabadidő . Fél
háromkor elreci tá lják a nonát , után a ismét munka délután ötlq , Szabad idő,
fél hat kor vesperás. Ez jó félóra hosszat tart, mind ig ünnepélyes : a rnunkában elfáradt és a nap kegyelmeiért hálát adó ember istendícsérete.
Ezutá n a szomszédos kapitulumterembe vonulnak át: itt tartja meg az
szokásos esti konf er enciáját. Mikrofonn al felerősített hangja átszürödik az ajtón. Hi rt elen hangos nevetéshullám csap be az üres templomba. Ekkor kezd bennem tudat osodni a gondolat, hogy ezek a hallgatag , fehérruhás
ha
alakok : embe rek, te rmészete sek, j ók edv űek . akik .füllel hallhat óan" szemmel nem is lát hatóan - ért ik a tréfát! (Később hallottam , mi volt a
ki robbanó kacaj oka: az a pátn ő a tem plom átrendezéssel kapcsolatban akaratlanul is össze hasonlí tást te tt az ideiglenes . rninl-oltá r" és a rnls ézö
apá t nő

. rnaxt-pap" között . . . )
A vacsoránál egy kis papírlap értesít. hogy másnap reggel tíz órakor
menje k az egyi k beszédszobába, az ap átnő vár. Orömömben kissé gyorsabban
kanalazom a nagy köcsög aludttejet, és igyekszem vissza a magam stallumába. hogy bekapcsolódh assam az esti kompletóri umba. Az utolsó könyörgés
és az a pátnő áldása után eloltanak minden lámpát. Félhomály borul a nagy
fehér hajór a. Xavier atya, a sekrestyes . meggyújt egy gyertyát a középkori
nagy Mária-s zobor e lő tt . Ekkor hangzik fel a világ valamennyi cisztercita kolost orában egyfo rmán énekelt, csod álatos Salve Regina. - Mély meghajlás
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után mindenki elhagyja a templomot. Sűrűsödik a homály, nyolcat üt a torony
órája. Kialszanak az utolsó fények is. hűvös szelló libben át a völgyön. Alom
borul a kolostor minden lakójára . A negyed kilences óraütés még eljut a
tudatomig, de többre már én sem emlékszem ...
Hajnali fél négy, alig szürkül. I:bresztó. Mire leérek a templomba . kikeresem a megfeleló zsoltárokat, megtelnek a stallumok, és felhangzik az lsten
dícséretére szentelt nap elsó kérése: Istenem. nyisd meg ajkamat, hadd hírdessem dicsóségedet! Zsoltárok, olvasmányok. rövid elmélkedés. könyörgések
váltogatják egymást, egészen öt óráig. OttóI hatig a csendes elmélkedés, a
magányos ima ideje. Szabadon, ki hol akar. Az egyik fiatal nóvér egészen
elórejön, a baloldalon elhelyezett tabernákulumhoz akar közel lenni. A másik
a földre kuporodik, az evangéliummal a kezében. Az idósebbek leülnek, van
aki a kertbe indul. Jean Bosco atya hatalmas alakja eltűnik egy ajtó mögött:
aki akar, ilyenkor gyónhat. Ebben is teljes a szabadság.
Lassan világosodik. a most ébredó madarak elképesztó ricsajt csapnak
odakint. A fölsó ablakon hirtelen benevet a nap!
Hatkor ismét kiürül a kórus, könnyű reggeli. szabadidó következik. H áromnegyed hétkor az ünnepélyes Laudes-t énekeljük, utána kezdódik azonnal a
két trappista atya által koncelebrált szentmise. Bosco atya rövid homíliát
mond, a hiv ők könyörgésének szándékait egy n őv ér sorolja a mikrofon elött:
egy beteg édesanya. béke Vietnamban , az elsóáldozásra készülö gyermekek;
a Miatyánk után a fehér sorokon végighullámzik a békecsók testvéri ölelése ;
az áldozáshoz a .Jöjjetek és ízle ljé te k. mily édes az Úr" ének hívogat. Két
szín alatt áldozunk. mindenki kezébe veszi Krisztus Testét és a Kelyhet. Menjetek - hangzik nemsokára az elbocsátás - , szolgáljátok békében és örömben az Urat!
Nyolc óra. Rövid szabadidó és a tertia eléneklése után mindenki ismét
munkába indul.
Tíz elótt néhány perccel elirányítanak a beszédszobába. Megkönnyebbül·
ten látom, hogy a beszélgetóket elválasztó rácsot már innen is leszerelték.
Pár pillanat múlva kulcs fordul a zárban és a szembenlévó ajtón belép a
hatalmas kolostor legfóbb elöljárója . Az apátnókról alkotott elképzeléseim
egy pillanat alatt porbaomlanak: kistermetű, nevetó szern ű. kislányképű növér
ölel át , nyújt át egy aprócska fehér virágot. De el kell hinnem , hogy az
apátnóvel állok szemben , mert fekete skapuláréja fölött látom az egyszeru
fakeresztet. Leülünk, s két perc múlva úgy pereg a kérdés-felelet, mintha
évek óta ismernénk egymást. Három éve választották meg . 36 éves korában.
(A 70 tagú közösség átlagéletkora: 55 év!) Mi egy kicsit sokan vagyunk.
mondja. A jövó a kisebb. családiasabb közösségeké. Igen, a sajátos cisztercita hivatást élik: a világért, de nem a világban . Szigorú és kívülról zordnak
ható életmódjuk: keresés. Istent keresik. helyesebben c s a k Istent keresik.
Azért hallgatnak, hogy csak lsten szavára, igéjére figyelhessenek. azért nem
beszélnek. hogy Istennel folytassanak állandó párbeszédet. Szigorúan böjtöl-
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nek - kevés főze l ék , gyümölcs, sajt, a zsinat óta tojás és hal az ét elük - ,
keményen dolgoznak : egyrészt hogy megke ressék a mindennapit, másrészt
hogy megéljék az egységet a dolgozó emberiséggel. Remete-életet élnek , de
közösségben - közös hálóterem, nagy scriptorium egy-egy kis asztallal mindenkinek - , szegénységben és engedelmességben . Az ima állandóságát keresik a munkában, a zsolozsma istendícséretében, az olvasmányokban , az
egyszer ü szemlélódó imában - és a zsinat óta hangsúlyozottabban : a te stvéri szeretetben . A látogató családtagokban , barátokban , vendégekben magát
Krisztust fog adják , megosztják velük anyagi és lelki javaikat.
Generációs probléma? Igen, létezik, de áthidalható. Utá npótlás ? Egy fiatal
újonc tesz nemsokára fogad almat, a hét végén érkezik és lép be egy 25 éves
párizsi ps z lch o l óqusnő. Különben van közöttük orvos, tanár, banktisztviseló,
könyvelő, rn űv ész , ó maga joghallgatóként lépett be. Mindenki egyforma, ma
már semmi féle különbség nincs a n őv érek között. Azt keresik közösen,
hogyan éljék meg Szent Benedek és Szent Bernát szabályai szerint a magány
életét a mai korban, a ma emberének megváltásáért.
Kopognak, elh ívj ák. Feláll , kislányosan elneveti magát : - Nekem igazán
nincs sok dolgom . Hagyom , hogy mindent Jézus végezzen által am, hogy Q
gondolkodjék, beszéljen és imádkozzék bennem. Ez minden.
Igen, .ez rnlnden"!
. Eletünk a szeretet ingyenes ajándéka, amelyre lsten .dícséret ével, és
önmagunk abszolút odaadásával válaszolunk. Isten országá nak - amely már
most alakul - vagyunk a jele, és annak teljessége felé tartunk Krisztusban
és Krisztus álta l." (A rend megújított alapszabályaiból. j
Közelünkben szem lélödő férfikolostor: aKartuzi ja Plet erje (68310 Sent lerne]. Sloven íja , Jugosl avija) . Nemrég adták ki . Kicsodák a karthauziak és hogyan élnek?" c.
ismertető füzetüket . Sajnos az ottaniak is az utánpótl ás hiányáról panaszkodnak .
Szeretn ének legal ább egy papot és egy segitőte stvért magyar lakta v id é kekről. (Szerk.)

-r -a
A GYERMEK ~S AZ IMÁDSÁG

Nyugatnémetországban a családokban és a plébá nián számos kís érlet t ört énik . hogy a gyermekeknek élménnyé tegyék az imádságot és a Iitu rglán
való részvételt.
A gyermeknek els ősorban is látnia kell, hogya szülei is imádkoz nak,
vagyis beszéln ek valak ihez. Szülei is kérnek és megköszö nnek, akárcsak ő a
szüle ivel szemben. (Két gyermek közötti párbeszéd : . Nincs lsten!" . De
igeni s van lsten. mert apukám beszél vele!" ) Szüleinek összeszedett magat art ása. az Imádságos légkör is hatással van rá. Hiszen a gyermek mindent
utánozni akar. Nem kell várni, míg nagyobb lesz, már a másfé léves nek meg28

fogalmazhat az anya vagy apa ilyenforma rövid imádságot: .JÓ lsten,. Te adtad nekünk a kis Erzsit. óvd meg az éjjel és add, hogy vidáman ébredjünk
fel. " Majd : .JÓ Istenünk, szeresd a te kis Erzsikédetl" Később: . JÓ Istenünk,
Erzsikéd szeret téged: Szeretetben nevelkedő gyermek átélten tudja ezt
mondani. A verses imákat újabban nem ajánlják kisgyermek számára, mert
ő sem beszél versben, és ezek az imák többnyire nehezek neki, giccsesek is .
Viszont szívesen elbeszélget a játékaival, elmond mindent a szüleinek. Ezért
a szül ö beleveheti az imádságba mindazt, amit a gyermek átélt: a született
kistestvérke, a jó idő, a kiscica, az autó, az új baba - m inderről a jó Istennek is lehet beszélni és megköszönni. Először a sz ül őnek kell ilyen lm ádságokat megfogalmaznia, a gyermek majd magától fog így beszélni Istennel.
Ezt a spontán imádságot viszont nem szabad erőltetni. Bánatát is elmondhatja
Istennek. Példa a kérő imádságra: .A nagymama beteg lett. Szeresd őt nagyon.
Vigyázz reá. Maradj vele ." Az így fogalmazott kérő imádság nál nem áll fenn
az a veszély, hogy lsten az örökös csodatevő szerepébe kerül, akit imával
kényszeríthetünk kéréseink teljesítésére, és a kisgyermek sem csalódik, ha
kérése nem teljesült. Viszont kialakul a lelkében az istenkép: Istennel éppígy
lehet beszélni, mint a szülőkkel, megért, jóságos és hatalmas. Ezekből a
spontán imádságokból idővel állandó imaszövegek kristályosodnak ki.
Fontos, hogy a gyermek örömmel imádkozzék, ne érezze unalmasnak,
kényszernek. Erre az egész nevelés folyamán ügyelni kell. Ezért nem szabad
pl. a játékot erőszakkal félbeszakítva azonnal az esti imára felszólítani, hanem türelemmel kell lenni, amíg gondolatban át tud állni az imádságra. (Nekünk felnőtteknek sem megy ez egyszerre.) Az otthoni imádságot sokan
változatossá, élménnyé próbálják tenni. Bevezetik néhány szóval, motiválják,
mesélnek előtte valamit, felütnek egy képet a bibliából. gyertyát gyújtanak,
együtt énekelnek vagy zenélnek a gyermekkel. Helytelen, ha a szül ök csak
felszólítják a gyermeket az imára , de maguk nem im ádkoznak . Egy bizonyos
kortól kezdve azonban sok iskolás gyermek szeretne egyedül imádkozni,
ilyenkor meg kell ezt engedni. Gyermekeknél fontos szerepet j átszik a helyes
szoktatás . Ezért jónak látszik kiskortól kezdve minden nap imádkozn i, ha
csak röviden is .
Altalában helyesebb a kicsiket nem vinni el a szentmisére, hanem napközben néhány percre bemenni velük a templomba. Sok csal ádban azonban
nem oldható meg az otthoni felügyelet, ilyenkor jobb , ha a kicsik a misén
csendben játszhatnak valamivel , mint lehetetlent kívánni tőlük és ellenszenvet kiváltani a templommal szemben. .A mennyországban is csendben
kell majd lenni?" - kérdezte félve egy kisiskolás. Jó megold ás, ha a legkisebb az apja ölében ülhet: ez olyan boldog élmény, amelyben hétközben
úgy sincs ilyen hosszan része! (Statisztikailag megállapították, hogy általában azok az emberek maradnak vallásosak, akikkel kiskoruktól kezdve az
anya rendszeresen együtt imádkozott és az apa is velük ment vasárnap rnlsére. Csak az anya misehallgatása nincs ilyen hatással.)
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Akár imádkoznak a sz ülök a gyermekkel , akár misére mennek , egy-két mondattal mindig be kell vezetn i, motiváln i, lelkesíteni, hogy ne válj ék rutinná a
mlse, daráláss á az ima. Ez a nagyobbakra is vonatkozik. Szokják meg, hogy
mindig lélekkel imádkozzanak, közeledj enek Istenhez. ~s ink ább ne menjene k
misér e, mint kényszerből, unalommal, ell enszenwel. 5-6 éves kortól a sz ül ők
röv iden elmag yarázhatják a szentmise f őr ész e it. Később otthon előre meg
lehet beszélni , hogy mit figyelj en meg. ~rdekes otthon vagy a hittanórán elmondan i, ki mit jegyzett meg az evangél iumból , szeritbesz édb ől. de ennek
sosem szabad feddéssel végződnie, vagy leckefelmondás-ízünek lennie. Jó,
ha közös megbeszéléssel történik, amelyben felváltva más-más családtag visz
vezetőszerepet , a szül öket sem véve ki. Nagyobb hatással vannak az ünnepek
a gyermekre, ha tartalmukat megmagyarázzák neki, de mindenekfölött akkor,
ha látja , hogy otthon valóban ünnepként ül ik meg .
Egyre inkább gyakorlattá válik, hogya plébániák külön gyermek- és ifjúsági mis éket tartanak, gyermekprédikációval, modern dalokkal. Ezeken a gyermekek maguk is aktívan részvesznek, imádsággal, zenével, cselekvéssel, esetleg előre felkészülve rá. Ahol ez nem oldható meg, ott azt a szentmisét,
amelyen a legtöbb gyermek vesz részt, igyekeznek az ő számukra érthetővé
tenn i, pl. a szentbeszéddel. ~rdekes, hogy ezeket a beszédeket a felnőttek is
nagyobb é rde k lő d é a s e l hallgatják. Hittanóra idejében is tartanak szentmiséket, hogy azok a gyermekek, akik a szüleikkel együtt nem járnak misére,
szintén átéljék ezt . Sok helyen előkészületül az evangéliumhoz előre nagy
képeket rajzolnak otthon a gyermekek és ezeket felakas ztják , az evangéliumot
vetített képekkel vagy filctáblán elmozd ítható filcképekkel kísérik, megjátszanak valamit a gyermek életéből előgyakorlatként, pl. vendégséget, klb ékülést. Egyes helyeken szok ásos, hogy egy héttel az első áldozás után ismét
tartanak közös misét a szül öknek és az els ő áldoz óknak. utána agapéval. Néhányan gondolnak arra , hogy az elsőáldozás évfordulóját újra ünnepélyesebb
közös misével üljék meg.
Valamikor a hittanóra közös hangos imádságg al kezd ödött és végződött.
Ma általában eltértek ettől a gyakorlattól. Nem egy hitoktató azért, mert
talán ő maga sem tulajdonít elég fontosságot az imádságnak. Altal ában
azonban azt lehet mondani , hogy azért , nehogy rutinná váljék . Inkább akkor
szólítják fel a gyermekeket imádságra , ha valami megragadta őket. A felállás
és közös hangos ima helyett ilyenkor megfelelőbb, hogy csendes imádságban fejezzék ki azt , amit áté lte k. Ezt akár írásban is lerögzíthetik. 8-g éves
kortól kezdve sok tanuló jegyzetfüzetben kis imakönyvet állít össze magának
azokból az imádságokból, amelyeket szeret, szívesen imádkozik vagy maga
fo galmazott meg. Jó gyakorlat imádságok fogalmazása, ha előzőleg a témakört már átélték. Ezt lehet csoportmunkaként is iratni , mert vannak akik
gyengébb ek, nem jut semmi az eszükbe, és ezek boldogok, ha a szomszédjuktól átve hetnek valamit. A kisebbeknél egy, később több kérdést kell a táblára
írni, úgy , hogy már majdnem benne legyen az ima szövege: . Hogyan kér-
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heted Istent, hogy maradjon mindig veled? " "Hogyan köszönhet ed meg lstennek, hogy szeret téged?" Igy tanítjuk meg egyéni ima megf ogalmazására őke t
első áldozás előtt is, amit aztán könyvnélkül megtanu lt imával egészítü nk ki.
Az első áldozás utáni egyéni imára azzal nevelünk, ha közös, hangos imádság
után alkalmat adunk csendes, egyéni imára is. Iskolás gyermekeket is tanítunk
imádkozni hangosan, saját szavaikkal, ehhez azonban többször elő kell imádkoznia a hitoktatónak, mint az anyának is . A megfigyelés szerint szívesen
végeznek az iskolások keresztutat, de ennek nem szabad sokáig tartania, és
az ismétlődő imákat el kell hagyni.
Sokan kérdezik és kissé vitatják: mikor tanulja meg a gyermek a Mlatyánkot (föltéve, hogy megfelelő családi környezetben nem önként elenül . raqad
rá") . Félő ugyanis, hogy ha túl korán, akkor a legtöbbnél sosem telnek meg
az egyes kérések valóban tartalommal. Ha viszont későbbre hagyjuk, talán sohasem tanulja meg. Altalában azt javasolják, hogy iskolás kor el őtt még ne.
Ha az iskolában tanulják, akkor ajánlatos minden mondatot külön elmagyarázni, néha megjátszatni (pl. a kibékülést) , és a gyermekek készíts enek
minden mondathoz rajzot, hogy jobban megértsék .
A serdülő fiatalok többnyire nem szeretik , ha a családban közösen hangosan imádkoznak, vagy szüleik mellett kell lenniök a templomban. Ezeknek
ma jobb több szabadságot, önállóságot engedni,biztosítani azt az egyedüllétet,
ami az imádsághoz szükséges. Ha a családi ima meghitt, akkor időnként úgyis
maguktól bekapcsolódnak. De ilyenkor is kívánatos , hogy legalább vasárnap,
ünnepnap együtt imádkozzék az egész család . (Onnepnapokon érteni kell természetesen a családi ünnepeket, évfordulókat ls .)
Kisebb iskolásoknál és serdülőknél érdemes a hittanóra elején néhány
percet időnként arra szánni, hogy az imádságról beszéljünk velük, mind ig
más gyakorlati tanácsot adva, pl. az összeszedett imádságra , a röpimára, egy
újabb imádságra, milyen alkalommal lehet napközben Istenre gondolni, stb .
Kellő percben szívesen vesznek ilyen tanácsokat. Hiszen a gyermek imaéletének, a szövegeknek is változniok, fejlődniök kell.
Minden korban lehet a gyermekeket elmélkedni tanítani is , ennek azonban kezdetben teljesen észrevétlenül kell történnie . Bizonyos elmélkedésI
gyakorlatokat modern pedagógusok a német órákba is bei ktatn ak. Először
teljesen csendben kell lennie a gyermeknek , hogya legkisebb zajt is meghallja. Majd képzelje el behúnyt szemmel a helyet. ahol nyaralt, a szobáját
otthon, hogy megértse, rnir ől van sz ő . Mondhatjuk, hogy képzeljen el egy
nagy hegyet, vagy a tengert, számoljon be róla , mit látott, mit gondolt ezzel
kapcsolatban. Gyermekek szívesen szemlélnek elmélkedve egy festményt,
egy bibliai képet, miután minden részletet megbeszéltünk, hogy mit ábrázol
és megértették, hogy mit jelent. Egy bibliai történet élénk elbeszélése után
behúnyt szemmel szemlélhetik az egyes személyeket környezetükben, látják
őket cselekedni, hallják, mit beszélnek. 15 éves kortól kezdve sikeres kis ér31

letek történtek arra, hogy hittanórákon Tilmann .Führung zur Meditation" c.
könyvének módszere alapján szemlélódést végezzenek.
Természetesen ahhoz, hogya gyermek örömmel és jól imádkozzék, helyes
és korához mérten teljes istenképre van szüksége . Ennek eleme i azonban
külön tanulmányt igényelnének. Bizonyos az, hogy a szül ő, a hitoktató neveltjének imaéletéért a saját bensóséges imaéletével tehet legtöbbet. Azért is,
mert ennek példája ellenállhatatlan hatással van a bontakozó gyermekre.
Azért is , mert ha .rnlndent megtettünk, ami rajtunk állt", bizalommal és sokszor kell ajánlanunk a ránkbízottakat Annak , aki .a növekedést adja" kegyel.
mével a keresztséggel birtokába vett lélekben.
Irodalom. Ma rieiene Leist: Erste Erfahrungen mit Gott (H erder ' 1972, 128 0.1 és
Gebetbuch für Kinder und ihre Eltem (Herd er ' 1973, 59 + 12 0.1 . A z írón ó ismert
pedagógus és maga is négy gyermek anyj a.

Farkasfalvy Dénes
AZ ÚJ MAGYAR ZSOLTÁRFORDITÁS ÉRDEKÉBEN

A zsoltároskönyv új magyar fordítása egyrészt égetóen szükséges, másrészt sok és sokféle akadályba ütközik. Mióta a népnyelvű liturgia magyar
nyelven is valósággá vált, a zsoltárok mindenben megfeleló (tehát pontos,
költói és modern nyelvezetű) fordítását az Egyház napi szükséglete igényli.
Ugyanakkor világos, hogy a korábbi fordítások ezeknek az igényeknek aligha
telelnek meg. Ezzel az állítással nem kívánjuk az eddig készült fordítások
érdemeit kétségbe vonni. Fóképp Sík Sándor 1923-as, majd 1955-ös és 1961-es
ford ítása tűnik ki, mint a jelenleg rendelkezésre álló legjobb szövegek . E fordítások azonban egyrészt liturgikus használatban sok kívánnivalót hagynak
maguk után , másrészt szentírástudományi alapjaikban már részben vagy
teljesen elavultak.
Az alábbiakban nem annyira a meglevó fordítások fogyatkozásait kivánjuk
elemezni , mint inkább egy k ész ülö új fordítás módszerét és elveit ismertetjük. A csatolt zsoltárszövegekben az itt kifejtett elvek alkalmazását szeretnénk bemutatni.
Biblikus alapok

Sík Sándor 1955-ös fordítása mar Igen sokban felhasználta az utolsó évt izedek szentírástudományi eredményeit. Bár a másod ik kiadás bevezetésében Szörényi Andor a formatörténeti kutatást .az újkor legnagyobb szentírástudományi eretneksége és t éved ése" -nek nevezi , annak eredményeiból a fordítá s bóségesen merít, s így a biblikus tudományok akkori legújabb álláspontját tükrözi a legtöbb helyen . Az utolsó tizenöt év azonban további fejlódést
hozott a zsoltárkutatásban és, ahogy mi látjuk, a zsoltárok értelmezésében
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forradalmi változásokat eredményezett. Itt elsósorban P. Mitchell Dahood S.J.
munkájára gondolunk, aki a Ras-shamra-i leletek alapján a zsoltárköltészet
egészét újrafordította és értelmezte.
A Ras-shamra-i leletek már 1928 óta foglalkoztatják a tudományt. 1930 óta
rendszeresen folyik U g a r i t városának feltárása. amely a Kr. e. 13. században pusztult el és romjai között nagyszámú írásos leletet hagyott az utókorra.
Ezek nagy része vallásos tárgyú és költói tartalmú. Az ugariti nyelv közeli
rokonságban áll a héberrel, a Szentírásból ismert héber nyelvnél azonban
régebbi . úgyhogy tulajdonképpen a héber nyelvnek a Bibliából alig ismert
(illetóleg alig értett) archaikus , régies formáira vet fényt. Az ugariti leletek
pár évszázaddal régebbiek. mint a Szentírás legrégibb szövegei. Ezért első
sorban nyelvtört énetlleq engedik megérteni a héber nyelvú költészetet mind
azok költói stílusát. mind pedig nyelvtani formáit illetóen .
Köztudomásúlag a zsoltárok szövegeiben számos hom ályos. gyakorlatilag
lefordíthatatlan sor található. amelyeket a szakemberek csak a szöveg hozzávetóleges átalakításával tudtak lefordftani. Az ugariti leletek alapján P. Dahood egy ós i, elfelejtett, már az Ószövetségen belül nem jól értett nyelvi
formát fedezett fel a legtöbb ilyen homályos mondatban, és a fordítást az
eredeti (mássalhangzós) szöveg változtatása nélkül volt képes megadni . Nem
egy esetben bizonyítva látja , hogya késóbbi (fóleg fogság utáni) olvasók és
másolók az eredeti szöveget már nem értették helyesen, ezért a mással hangzós szöveget hibásan választották szét szavakra, vagy hibásan látták el magánhangzókkal.
Az ugariti költészet áttanulmányozása alapján P. Dahood , aki jelenleg a
Pápai Szentírástudományi Intézet tanára Rómában, az egész zsoltároskönyvet
újrafordította és magyarázó jegyzetekkel kiadta három kötetben a T h e
A n c h o r B i b I e c. angol nyelvú , de nemzetközi írógárdával rendelkezó
sorozatban . A harmadik kötet 1970-ben jelent meg . Minden kötet megjelenését
tudományos vita követte. amely még távolról sem tekinthetó befejezettnek.
Lehet, hogy P. Dahood megoldásainak egy része nem foqja kiállni az Idó
próbáját. Minthogy azonban felfedezései ú j e v i d e n c i á r a , azaz eddig
ismeretlen forrásanyagra támaszkodnak, meglátásai nem hanyagolhatók el.
Egy korszerú zsoltárfordításnál feltétlenül figyelembe kell venni P. Dahood
szövegét.
Vajon mely pontokban jelent P. Dahood zsoltárfordítása lényeges változást
a zsoltárok megértésében? Mi úgy látjuk, hogy Dahood felfedezései két fon tos pontban változtatták meg a biblikus tudomány állását.
Az egyik a zsoltárok keletkezésének korát illeti. Minthogy az ugariti leletek kora Mózes korát is rneqel özl, a nyelvi és költészeti hasonlóságok alapján a zsoltárszövegek korai. tehát királyságbeli keletkezése nemcsak lehetségesnek. de valószínúnek látszik. Ez nemcsak abból világos . hogya kánaáni
népek kulturális hatása már korán megkezdódött. hanem f ők épp abból . hogy.
rnint rnondottuk, nem egy zsoltár szöveg ét már a fogság Idején félreértették
3
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annak archaikus nyel ve miatt. Ezek a zsoltárok tehát minden bizonnyal több
évszázaddal a fogság előtt íródtak.
A másik pont a zsoltárok teológiájára vonatkozik. P. Dahood vizsgálódásait
megelőzően a tudom ányos köztudat szinte egyöntetűen azt vallotta , hogy az
izraelitáknak a túlvil ági boldogságról aligha voltak vallásos meqqy ózöd éselk,
s minthogy a halál utá ni életet csak mint valami árnyékéletet képzelték el ,
Istentő l nem örök boldogságot, hanem a földi javak hosszú és zavartala n élvezetét kért ék. Ezt a tudományos meggyőződést senki nem fejezi ki olyan
túlzott és egyoldalú formában , mint Szörényi Andor a Sík Sándor-féle fo rd ítás bevezet ésében: . Az izraelita minden reményét és boldogságát. gyön yörű
ségét és örömét a föld i létben , az evilág i javakban látta és kere ste" (46. o) .
P. Dahood ezzel szemben megmutatja , hogy a zsoltárokban megt alálható
ugyanaz a költő i nyelvezet és szimbolika , amellyel az ugariti szöveqek az
általuk vil ágosan hitt túlvilági életet leírják. Az ugariti szövegekben olvasunk
az istenek társ aságában eltöltött örök boldogságról, virágos rnezöröl, örök
vizekről , menny ei vendégségről , az istenek lakásában való életről, stb . Ezek
a fogalm ak a zsoltárokban is megvannak , azonos szóhasználattal és hasonló
költő i fordul atokkal. Míg a korábbi zsoltárértelmezés ezeket a szövegeket a
földi élet hosszú és boldog élvezetére vonatkoztatta, Dahood bennük az örö k
élet hit ét és reményét látja bizony itva.
A vita ugyan még nincsen véglegesen eldöntve , mégis úgy látj uk, hogy ,
fők épp en vall ástörténeti távlatból, P. Dahoodnak alapjába n feltétlenül igaza
van. Az a tény, hogya kánaáni istenek hite síron túli boldogságot Igért , valószínűvé teszi azt, hogy az izraelita ember is fog lalkozott a kér déssel. Ugyanak.
kor aligha hihette , hogy amit a kánaáni bálványok ígértek, azt Jahve ne tu dta
vagy akarta volna megadni övéinek . Ez teljes ellentmondásban lett voln a
mindazzal, amit az izraeliták Istenről hittek. Ha tehát az örök élet szim bolikája megjel enik a zsidók vallásos költészetében, ninc s okunk kéte lked ni abban,
hogy ők azt ugyancsak az örök életre vo natkoztatva értették.
A másik old alon viszont valószínűnek tűnik, hogy az izraeliták nem tu dták
a másvil ágban való hitüket elég egyértelműen kifejezni. M indazokat a konkré t
leírásokat , amiket a kánaáni népek a túlvilág i életről alkottak, azok t öbbi stenhit ű és bálv ányim ádó tartalma miatt nem vehették át. Ugyanakkor hiányzotta k
azok a fil ozófiai fogalmak (a lélek halhatatlansága, szellemi természet e, stb .) ,
amely ek a túlvil ági életet a maga szellem l-lelki mivoltában leírhatt ák vol na.
Igy az örö k életre vonatkozó kifejezések a Jahvéval való örö k és boldog
együttl étre korl átozódnak, és nem látszanak mindíg elég kifejezettnek és
vil ágosnak, főképp a ki nyilatkoztatás későbbi, újszövetségi szakaszához viszonyítva .
Egy új magyar ford ítás problémái
A fentiek alapj án úgy tűnhet , hogya zsoltárok f ordítása ma nehezebb és
problematikusabb , mint valaha . Még ott is, ahol a szakértők eddig egyet érte t -
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tek, az ugariti szövegek új és egyelőre még nem teljesen megoldott neh ézségeket vetettek fe!. Ez a szemlélet azonban túl egyoldalú és borúlátó. A
biblikus kutat ás haladása nemhogy gátolta vagy megoldhatatlan kérdésekkel
terhelte, hanem inkább gazdagította a zsoltárok megértését. P. Dahood felfedezései sem annyira a problémákat sokasították, mint inkább a zsoltárok
szövegtörténetének bonyolult és gazdag tényállására vetettek fényt. Az, hogy
az ugariti nyelvemiékek alapján a zsoltárok képzeletvilágának és szlrnbollk ájának irodalmi forrásaihoz eljutottunk, a fordító számára több segítséget,
mint dilemmát jelent. Sok esetben az ugariti szövegek segítenek a zsoltárszöveg egységének s a szöveg mögötti költői élménynek és látásmódnak
megértésében . Utalunk itt pl. a 4., 8. és 23. zsoltárra , amelyeket alább
magyar fordításban is közlünk. Az ugariti szövegemlékek alapján ezeknek a
zsoltároknak nemcsak egyes sorait sikerült jobban megragadni, de a szöveg
egészét, a maga eredeti keletkezésében és egységében jobban meg tudjuk
érteni. (Lásd a bevezető sorokat a szemelvényekhez.l
Hozzátehetjük azt is , hogy a jelenlegi, aránylag bonyolult szövegkritikai
s t a t u s q u o a költői fordítás számára több szabadságot ad, mint amenynyivel az azelőtt rendelkezett. Nem arról van ugyanis sz ó, hogy egy ún.
•hivatalos szöveget" minél szolgai bb pontossággal visszaadjunk, hanem, hogy
egy alaposan áttanulmányozott, a biblikus tudományok eszközeivel megvizsgáit, átelemzett szöveget költőileg megértsünk és azt magyar nyelven költői
formában kifejezzük. Minden fordítás számtalan döntést kíván a fordítótó!'
A zsoltárok jobb - és bonyolultabb - ismerete ezekhez a döntésekhez ad
bővebb anyagot.
A forditó nemegyszer úgy érzi, hogy a szöveg olyan, mint egy ókori város
archeológiai képe: a szöveg történetének különbözö korszakai mint egymásra
épített rétegek fedik egymást. A fordítás ilyenkor olyan, mint a rekonstruálás:
a fordítónak el kell döntenie , hogy milyen szempontokat hangsúlyozzon vagy
domborítson ki, és hogy a szöveg sokrétű gazdagságából hogyan tud a leg·
többet adni a jelenkori keresztény számára. Ez nemcsak a fordító felelős
ségét és munkájának teológiai jellegét hangsúlyozza , hanem rámutat egyben
a fordítások pluralizmusára . Míg az egyik fordítás jó és elfogadható, ugyanakkor egy másik, új forditás is lehet jogosult és egyenlőképpen hiteles. Hiteles
fordításról továbbra is helyes beszélni, amennyiben az egyházi hatóságnak
kell szentesítenie egy szöveg használatát, de ugyanakkor kívánatos, hogy
több hivatalos fordítás forogjon kézen a szöveg különféle használatára. Semmiképpen sem volna helyes, ha egy olyan hivatalos fordítás megalkotására
törekednénk, amely klzárná más fordítások létrejöttét vagy haszn álatát.
Végül sz éljunk néhány szót a zsoltárfordítás versformai kérdéséről. A
zsoltárok eredeti versformájának követése csup án a szótagok sz árnolás át, a
hangsúlyos szótagok ritmusát és alliterációk használatát jelentené. Ahogy
sok más fordító előttünk, mi is úgy érezzük , hogya modern magyar fül
számára ennél több formai kötöttség kívánatos ahhoz, hogya szöveg vers-
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ként hasson. Sík Sándort követve mi is a szabad ritmusú jambust v álasztottuk, többnyire fénytelen és rends zertelen, de sűrűn alkalmazott rímekkel.
Ez a forma a 20. század magyar verseléséb en egyszerre elég hajlékony és
formailag a prózától eléggé elhatárolt. Ugyanakkor kísérletképpen helyenként
szabadabb ritmussal is próbálkoztunk, ahol és ahogya zsoltár tartalma kívánta.
Szemben Sík Sándor fordításával, igyekeztünk elkerülni a régieskedö vagy
egyháziaskodó kifejezéseket és fordulatokat (segedelem, istápoló , paizs, fundamentum, stb.). Ezek a költemény öszinteségét és mai használhatóságát
veszélyeztetnék, a .régies íz" megadásával pedig csak nagyon ls kéts égbevonható szolgálatot tennének.
Az alábbi szemelvények közzététel ének célja elsősorban az, hogy krltlkának vessük öket alá. A fordításokat kísérleteknek tekintjük és abban bízunk,
hogy egyrészt mások bírálata számunkra új szempontokat eredményez, másrészt pedig esetleg a saját törekvéseink adnak új szempontokat és buzdít ást
más fordítók számára.

4. zsoltár
E zsoltár helyes megértésének kulcsa a 7. vers hely es ford ításában rejlik . A héber
. t öb" szó általában . lö"-nak vagy . java k"-nak fordítható, sok esetben azonban - fő
képp amikor a szövegösszefügg és Ist entől várt égi jav akra utal - a palesztinai élet
l e g főbb javát, az esőt jel enti. P. Dahood számos péld át felsorol erre az ószövetségből és az ugariti szövegemlékekből. A zsoltár tehát könyörgő imáds ág esőért. A
szerzö mint lsten szolg ája (szószerint .szentie") Jahvétól kér esőt, mlg mások a
bálványokhoz fordulnak . Az 5-6. vers a bizakodó és várakozó magatartás szabályait
adja meg, a 7. a kétkedőket idézi, a 8.-ban saj át könyörgését, az utolsó versben
pedig feltétl en bizaim át fejezi ki a zsoltáros. Az éjjeli nyugalomra tett többszörös
utalá s miatt lett ebből a zsoltárból est i imádság. Ez az alkalmazás elég jól illik az
eredet i szöveghez. Mindenesetre P. Dahood forditása egységes keretbe Illesztette a
zsoltárt , és ugyanakkor az egyes soroknak is nyelvtanilag kielégitő magyarázatot
adott.

2

Felelj, ha hívlak, Istene ügyemnek,
szorongásomban könnyebbíts meg,
légy irgalommal, halld meg, amit kérek.

3

Ti nagyjaink, a Dicsöségest meddig sérti tek?
meddig bókoltok hitványságnak
s a bálványokat kérdezgetitek?

4

Mert meglátjátok:
az Úr szolgájának csodát tesz,
az Úr meghallgat, ha hozzá kiáltok.

5

Légy nyugtalan , de hagyd a bűnt,
vizsgáld szived s az ágyadon zokogj,
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6

mutass be áldozatot a Törvény szerint,
s az Úrban bizakodj .

7

Sokan mondják : es őt nekünk kl küld?
Urunk, arcodnak fénye elkerült!

8

Orömmel töltsed el a szívem,
legyen boruk, búzájuk b őven.

9

Arcod békéje vesz körül,
mikor lefekszem s rám köszönt az álom ,
mert biztonságos nyugtomat, Uram ,
egyedül csak nálad tal álom .
8. zsoltár
Els ő

két verse m e g l eh ető s e n elté r az is mert fordít ásokt ól . P. Dahood ugarítí példák alapján és a mássalhangzós szöveg új rapontozásával nyerte ezt a fo rdítást. Forditás a nemcs ak azért meggyőző. mert szarnos párhuzamos szöveggel blzonyltla, hanem azért ls, mert a költemény egészét egységbe illesztI. Az eddig Ismert fo rdítások
ul. alig ha voltak képesek megmagyarázni a .gyermekek és csecse mők dícséret é" -r öl
szóló sort , és annak helyét a zsoltá r összefüggésé ben. P. Dahood értelmezésében
a szöveg annyi ra kéz e nfekvő . hogy még az újabbkor i magyar ir odalomból ls tudunk
idézni hasonló Ihletésú sorokat: . Látt am. Uram a hegyeidet / s ol yan kicsike vagyok
én . . . / Roppant hegyeid dobogásában / elvész az ő gyenge dadogása" (József
Attila : lsten) .

2

Úristen. szerte a világon
milyen dicsó a Te neved!
Fölséged túlhaladja az eget ,
- és én csak gyermekek és csecsern ők szavaival imádom!

3

Fellegvárt készítettél száll ásul magadnak,
az ellenséget mind elném ítottad ,
rnlndazt, kl ellen állt vagy lázadott .

4

Az égre felnézek. mit kezed alkotott,
a Te múved a Hold s a cs illagok ..

5

Mi is az ember , hogy Te rá figyelj .
emberi lény , hogy rá gondot viselj?

6

S Te csaknem egyenlóvé tetted istenekkel,
megkoronáztad d l c s ő s éq q el és t iszt elettel.

7

Uralm at adtál kezed múvei fölé,
odavetettél mindent lábai elé .
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8

M ind a sok barmot, apraját és nagyját.
de még a puszták minden vadját.

9

ég madarát , a tenger sok hal át,
s amik a tenger útj ain kering enek.

10

ú ri ste n. szerte a vi lágon
mi lyen dicsó a Te neved!

23. zsoltár
Ebben a zsoltárban Dahood az örök boldogság 6s1 szemita szlmbo lum tárát ta lálja
meg: z öld el ő mez ö. üdítö vizek. túlvi lági vendégség. amely az el lenfelek szemelátt ára
ad megdics 6it ést , végül a "jóság" és "kedvesség": valószínűl e g megszemélyesltések.
az lsten két küldöttj ét jele ntik. akik a lelket a túlvil ági boldogságra kisérlk .
Dahood magyarázatát az teszi meggy6zóvé . hogy a zsoltár egészét egység es keretbe illes zti. Amennyiben ui. az Úr háza nem lsten örök hajlékát jelenti . akkor mint
a templomot kell magyaráznunk. Ebben az összefüggésbe n azonban a többi kép egy·
sége széthull: egy a temp lomban tö ltött hosszú élet vágya valamiféle levita-misztikára
utaln a (l ásd H. Kraus . Psalmen I. 191J. de még Igy sem illik össze a kövér l e g el ő .
a vizek és a lakoma hasonlataival.

Az Or a pásztorom
és nem hiányzik semm I.
2

Mert z ö ldel ő mezón hagyelpihenni ,
csendes vizek mellé visz engemet.
hogy felüdítse tikkadt lelkemet,

3

s nevéhez IlIón
dús legelók felé vezet .

4

Ha járok vaksötétben,
veszély nem rém ft, mert velem vagyott,
a Te p álc ád, a Te pásztorbotod ,
az lesz vezérem.

5

Elémbe asztalt készitettél ,
és látja mind ellenfelem ,
keneted gazdagon kiárad homlokomra ,
s túl csordul serlegem .

6

Tudom, Jóság és kedvesség kiséri
minden nap élet em sorát.
s az Or házában lesz lakásom
örök Id őkön át.
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126. zsolt ár
Az els ő két sorb an P. Dahood szövegét követj ük. Szerinte az által ánosan elf ogadott ford ítás: . Sion fo qly alt " , a héber szöveg alap nélküli .ki jav it ás ára" támaszkodik,
amit csak a szöveg meg nem érté se t ett szükséges sé. O az ugariti szövegek alapján
megfejt i a szót a maga eredeti fo rmájában, ahogy azt a héber mássalhangzós (pontozás nélküli) szöveg m egőri zte . A 2. sort a fordító k rendszerint így adják vi ssza:
.olyanok lettünk , mint akik álmodnak". A régi fordítás ok eléggé e lté rőe k , mutatva.
hogy már ös ld ök óta nehézséget okozott ez a sor . Dahood az Abrah ámnak te tt ígéret re
talál benne utal ást: . olyanokká t eszem utódait , mint a tenger homokja ' (Ter 32,19).
- Az utolsó sorokban a dráma i tartalmat ritm ikail ag is próbáltuk kifejezésre juttatn i.

Az Úr amikor visszaadta Sion kincseit,
mint tenger homokja, olyanok lettünk.
Megtelt nevetéssel a szánk,
örömkiáltással a nyelvünk.

2

Elismerték maguk a népek :
. Az Úr nagyságát megmutatta
azzal, amit velük tett."
3

Az Úr nagyságát megmutatta
azzal, amit velünk tett,
mert boldoggá tett minket.

4

Ügy tértek vissza kincseink az Úrtól,
mint Negebre megáradt patakok:
ki könnyet hullatva vetett,
örömujjongva aratott.

5

6

Ment a határba, ment zokogva,
vitte kötényét,
s jött haza kurjongatva,
hozta a kévét.
Akiket a zsoltárfordftás ügye köze leb b rő l érdekel, fo rdul hatnak közvetle nül a cikk
Címe: Route 2, Box l , IRVING, Texas 75062, USA.

sze rzőjé h e z .

K.F.
AZ URESEDO TEMPLOMOK "TEOLÖGIÁJA"

Azzal kell-e kezdenünk ezt az írást, hogy rácáfolju nk a címére: •teológia "?
Idézójelbe szorítjuk, mert csak ennyi a jelentése : üresedő templomainkban
egy isteni kihívást és felelósségrevonást kell meghallanunk. Nem elég a
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népet szidni : miért nem jöttök templomba, istentelenek? - hanem föl kell
vetni az üres templom árva padjaiban, sür üsöd ö homályában a kérdést: miért
nem jönnek? miért nem vonz a templom? hogy is nézi az Úristen az ő ragyogóan kongó házát? nlncs-e itt valami rejtély, isteni kérdés? Az üzletember is ,
ha rosszul megy a boltja, felveti a kérdést: mi ennek az oka? Talán divatjamúlt az árum, vagy rossz a kiszolgálás? másutt talán jobbat adnak? Tanuljunk
a világ f iaitól , akik a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál.
Teológiát mondottunk: mit szól az Úristen mindezekhez? cl is csak sopánkodik és megbánja, hogy embert teremtett? Vagy f igyelmeztet mindezzel ,
m indenfelől , hogya régi kincsből újat hozzunk ki? Teológiát mondottunk: kíséreljük meg kissé átfogni lsten végtelen gondolatait az árv uló templomok
csendjében .
Nem áltatjuk magunkat, hogya problémát kimerítjük és kielégítő válasszal
szolgálhatunk. Ha csak anny it is látunk meg, merre mutat az útjelző tábla erre vagy arr a kell-e mennünk - , máris sokat értünk el. Bizonyára lesznek,
akik elindulnak és közelebb jutnak a célhoz, még ha mocsáron kell is átgázolni, vagy sziklákat kell megmászni. Ha kimerültünk az útkeresésben, jöjjön a
követ kező nemzedék , folytassa.
Tények állása
De vessük fel a kérdést: valóban üresednek-e templomaink? Erről külön
vallásszociológiai és történelmi tanulmányok adatai kellenének. Legyen elég
azonban néhány meggondolkoztató utalás.
Vannak községek, ahonnan elköltözik a nép. Egy hevesmegyei faluban
1956-ban 1800 ember lakott, 197D-ben már csak 1200. A munkabíró nép jelen"
tős része másutt dolgozott, a fiatalok még a községben voltak bejelentve,
de már a városban dolgoztak és tanultak. A templom üresedett, mert a nép
elköltözött.
Ha viszont járom gyerekkorom kedves templomát, amelybe az akkori idők
véleménye szer int olyan sokan jártak, mert a padok tele voltak - ma kevesellem a padokat. Sokkal többen járnak templomba és sokkal több a mise .
Manapság inkább a fiatalság hiányzik a templomokból. De hiszen azelőtt
is hiányzott. Jöttek a gyermekek, mert jönni kellett. A fiatalság akkor is
valami gőzös vallástalanságon esett át, lekötötte figyeimét az élet feladata,
szépsége , lendülete, a párválasztás, - aztán szépen megöregedve, tapasztal atokban gazdagodva öregkorára betért az lsten házába megnyugodni.
Akadnak helyek, ahol megszakadt a hagyomány, és ha egyik nem jön a
templomba , nem megy a másik sem. Nem hősök és nagyegyénlségek , nem
veszik fel a harcot a társadalmi ítélettel. Nem meggyőződésből jöttek, meggyőződés híján el is maradnak. Vannak viszont községek, ahol még érintetlen
a hagyomány: tele a templom, zeng az ének , zsong az ima , fegyelmezetten
viselkednek, védi a templomot a régi szokás és a jó papok lelki hatása. De
meddig .. . ?
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Csendes elmélkedés egy szentmisén
Vessük fel kíméletlen élességgel a kérdést: miért is menjenek az emberek
misére? Szokásból? Ez lekopik. Meggyőződésből? A mai ember úgy érzi , joga
van távolmaradni attól , amit nem ért meg. I:s értik-e, mi az, ami ott folyik?
Nagyon kérem , hogy minden pap ne az ol t ártól nézze a híveket, hanem a
kórusról , vagy a kórus alól. Sokan jönnek, mert az egyház parancsolja a vasárnapi misehallgatást, és a gyermekkorban beléjük nevelt kötelességérzet
sürgeti őket. De már nem énekelnek. Még talán motyognak valam it, kés őbb
egészen elhallgatnak. Ezek az emberek aztán pár év múlva felvetik a kérdést:
minek menjek a templomba , hiszen minden olyan idegen, nem mond számomra a szentmise semmit sem .
Mióta civilben járunk, szeretek beülni a padba a hívek közé. De másk épp
fest innen a templom! Ilyenkor fojtogat a gondolat: mit kapnak ezek az emberek itt? A latin sz öveqb ől mitsem értettek. A magyar szöveg tömör ünnepélye ssége is idegen tőlük, ha nem hozzák közel; a rossz kiejtés miatt gyakran alig érthető , a mls ézö pap mozdulata nem egyszer gépies , erőltetett . A
prédikáció hol leckefelmondás , hol jámbor mono lóg, hol tartalmatlan fecsegés
vagy professzoros fejtegetés, másutt meg bosszantó handabanda, az emberek
nem kapnak választ szorongó, tudatos vagy tudatalatti kérdéseikre . Meghallgattam egy városban sok beszédet: azon csodálkoztam, hogy az emberek még
hisznek.
Van igazság a mondásban: az bizony ítja legjobban az egyház Istentől való
mivoltát, hogy még saját papjai sem tudják tönkretenn i. A zsinat új liturgiát teremtett, de mi ebben gyakran csak új rubrikákat látunk, azokat is jól-rosszul
hajtjuk végre. Hol vagyunk még attól , hogy az adott kereteket élettel töltsük
ki?! Elethez szóló tanítással, gondos lelkiismeretvizsgálattal, igazi imával.
közösségalakítással , szervezett és lélekből fakadó cselekvő együttműködés
sei . . . Nem esik -e meg , hogy rárójuk a hívekre a misehallgatás kötelezettségének terhát, de kisujjunkkal sem igyekszünk azon enyhíteni?
Mit várhatunk hiveinktól?
Nem vagyunk-e nagyon igényesek a szentmiseáldozattal kapcsolatban híveinkkel szemben? Az Úr Jézus csodákkal készítette elő az Eucharisztia
megértését, de csak búcsúzásának perceit látta alkalmasnak, hogy övéit beavassa . a hit titkába' . Az őskeresztények a mise áldozati része előtt kiküldték a hitjelölteket, mert vigyáztak arra , hogy ne vegyenek részt olyan istent iszteleten, amelyet még nem értenek. Mi azonban .ln medias res " , azonnal
a csúcspontra akarjuk vezetni híveinket, ne csodálkozzunk tehát, ha nem tud
mindenki felhágni a csúcsra, nem érti meg a szentmise lényeg ét.
Azonnal hárítsunk el egy félreértést: nem arról van szó, hogy ne késztessük a gyermekeket és a nehezebb felfogású híveket is a templomba, hanem
csak arról, hogy nem a szentmisén való részvétel az egyetlen vallási kötelesség, s ne érjük be annak sürgetésével. Sürgessük a részvételt, de ha akadályba
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és megnemértésbe ütköz ik, akkor ne rekedjünk meg az ostorozásban, hanem
keressük t ovább lsten szélesebb dimenziójú gondolatait. Számukra is, a magunk számára is .
Ha az emberek gondolkozását közelebbról figyeljük , három csoportot fedezhetünk fe l:
1. Olyan emberek, akik távol állnak a templomtól (saját hibájukon kivül) ,
de valahogy hall gatnak egy fels öbb eró szavára: becsületesek, igazságkeresók,
dolgosak. Csak éppen kevés az érzékük hitünk mélyebb titkai iránt. Sejtik a
példabeszédet, vagyis a t erm észet szavát , de nem tudják kihámozni jelentését,
- nem adatott meg nekik. Felfogják Istennek . r ádl ö-hullámalt", sürgetéseit.
bár nem tu dják, "honnan fú a szél" ; élnek úgy, mintha lenne lsten , de nem
tudn ak magyarázatot adni lel kiismeretüknek.
2. A k öv et k e z ő réteg azokból tevódik össze , akik valamit sejtenek a magasabb tltkokb öl, el is jutnak a templom küszöbéig, de ritkán, vagy egyáltalán nem lépik át. Hogy miért? Talán mert idegen nekik a templom világa és
etikettje, nagy a szakadék az élet és a hit között; talán a rossz papok botránkoztattá k meg, vagy a félelem és a tudatlanság gátolja öke t. Viszont megesik,
hogya lelk ipászt or ebb ől a rétegból toborozza legkészségesebb munkatársait.
3. Nem hisze m, hogy túlsok lenne azoknak a száma, akik igazán átélik a
szentmi seáldozat mél ységét. Ak i figyeli a misézó papokat, annak az a benyomása, hogy a papok nagyr észe sem érti igazán. Azt án még ma is tartozunk
a szentmiseál dozat mindenkinek é rth e tő és az életet megragadó kifejtésével:
túlságosan elvontak, verbá lisak, idegenszerüek a magyarázataink. Ne ütközzünk
meg ennek a réte gnek a vékony voltán: Krisztus Urunk kereszthalálánál is
kevesen voltak a hivek, azok is csak homályos reményból és hitból éltek, de
nem sokat értettek az áldozat t itkából. Csak az lenne a fontos, hogy bármilyen kevesen is legyen ek az áldozati oltár körül, éljenek a liturg ia titkából,
de úgy, hogy b el ől ük viszont éljenek a t ávoll évék. a küszöbönállók: imájukból, áldozatukból, példájukból.
Lehetne azt az ellenvetést fö lhozni: pünkösd Lelke és az egyszerü gyermeki lélek számára nyitva vannak Istennek t itkai. Csakhogy a mai ember
már nem akar gyer mek lenni , de még nem is bölcs , hanem valami átmeneti
lény. Es a Gondviselésnek mintha állandó rendje lenne , hogy lsten közelébe
csak kevesen kerü lnek, hogy b el őlük éljenek a többiek, a kevesebb talentu mmal rendel kez ök. Talán ezért is számított Szent Agoston arra, hogy az
Úristen csak a bukott angyalok számát akarja betöl teni a meghivottakkal ...
Ezek t ények. - Nyugodjunk bel e? Szó sincs róla . Kérdezzünk és hallgassunk, mint a tize nkété ves Jézus a templomban .
Nem képmutatás-e az áldozatunk?
Erdemes fölvetni a kérdést : vajon az Egyház mai közös áldozatában nem
ködli k-e sok képmutatás, amely tól korunk embere, az ószinteség tisztelóje
mélt án idegenk edik?
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Régen, fóleg a hagyományos falusi miséken találkozott az egész község.
Ez volt az egyetlen érdemleges találkozása a népnek . Utána elbeszélge ttek,
régebben vásárokat tartottak. Hiányzott azonban a mély lelki tartalom, az
őszlnta imádás, bensóség , és nem ritkán csak hagyomány, ruha-mutogatás,
nyájösztön terelte össze a népet. Ma ezek a nem megvetendó, de elégtelen
motívumok kikoptak. Igaz, mélyült a szentmise megértése, de bizony még
mindig alig fejezi ki a lelki közösséget, az egy családhoz való tartozás érzését. Inkább csak összeveródött individuumok magánájtatossága a szentmise,
amely et künn az életben nem fedez a testvéri összetartozás, a kölcsönös
segítség szelleme. A szekták és a szórvány-vallások többet éreznek ebból az
összetartozásból: nemcsak együtt énekelnek, imádkoznak, hanem a templomon
kív ül is ismerik, segítik egymást. Az óskeresztények kenyértörését pedig
épp a lelkek összetartozása jellemezte: egy szívük, egy lelkük volt, lakomára
jöttek össze, megosztották vagyonukat egymás között.
Nem kellene-e éppoly fontos gondunkká tenni a lelki családdá érlelést a
szentmisével kapcsolatban, mint a rubrikák megtartását és a liturgiát? Nem
lenne-e fontosabb, fóleg filiákban, talán kevesebb, de jobban elókészített
szentmise és az agapé bizonyos formáiban megvalósult ismerkedés, megbeszélés, összeforrás? Ma csak perselyezünk a szentmisén és azt szépen ki
is dolgoztuk, de nem lenne jó éppúgy gondo lni a megbékélés mélyebb és
reálisabb kifejezésére? A házi misék okos megvalósítása igen alkalmas lenne
a kisebb közösségek elmélyülésére és a szentmisébe való bekapcsolódásra.
Es a papoknak nem kellene-e lélekben átélni apaternitas spiritualis gondolatát, paternalizmus nélkül: megismerkedni hIveikkel. minden módon összefogni óket a szeretet és figyelmesség szálaival , a távollev ők felé legalább
egy ösvényt nyitvatartani és gyomlálni, hogy be ne gyöpösödjék az út a plébánia felé? Addig ugyanis csonka marad a szentmisénk, míg meg nem valósul a . cornrnunlo anlrnarurn " , a kölcsönös adásban beteljesült egység , a
Krisztus áldozatából fakadó szeretet. Nem kell-e az agapé gondolatát valamiképpen feléleszteni mai formában? találkozásokban, baráti beszélgetésekben?
Aki figyeli egy plébánia világát, látja , hogy szinte magától bontakozik kl a
misék után a hívek összeveródése, baráti beszélgetése . M indezek mindmegannyi parányi felhívás arra, hogy mi is az igénye a lelkeknek. A lelki kommúnló építésére vajon nem a legfontosabb feladat világi apostolok nevelése
szentórákon , gyóntatószékben? Elhanyagoltuk a családfelajánlásokat Jézus
Szívének, mert engedtük formalitássá torzulni; de nem lenne jó feléleszteni
ezt a felajánlást úgy, mint a Jézussal való szövetség megújítását, az ő szerződ ésk ötés ét egy-egy konkrét közösséggel , épp a szentmisével kifejezve?
Mondhatná valaki, hogy ez a sok kérdőjel az ábrándok világába visz. De
az új liturgia máris szamos lehetóséget tár fel ennek a közösségnek a formálására. PI. mise elején, a búnvallomásnál két-három kérdést vessünk fel : hogyan éljük meg a szeretetet? Minél többeket vonjunk be a felolvasásba. a
hivők könyörgésébe . A felajánlást nem lehetne-e kifejezóbbé tenni az ajándé-
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kok odavitelével? A békeköszöntésnek nem találjuk-e meg bensőségesebb
formáját? Zártabb közösségben nem lehetne-e röviden megbeszélni lsten
taní t ását ?
Ahol az új lit urgiá nak nemcsak a rubrikái t hajtották végre, hanem a szellemét is, ott máris érezni lehet . Ist en népének ' közöss éqét , egységét.

Az élet miseáldozata
Sokan mondják: nem érek rá elmenn i misére, otthon annyi a dolog a család
körül: megetetni a h a zaté rő fi amat , csak vasárnap van i d ő mosni, főzni kell
a családnak, házat kell épít eni , stb. Világért sem állítom , hogy igazuk van az
ilyeneknek , de valam i igazságuk van, és szóba kell áll ni velük is . Kapcsoljuk
ki most azokat, aki k a pénzhajsza miatt dolgoznak, és ne ls azt firtassuk,
hogyan lehetne mégis kiszor ítani az i d ő t a szentm isére. Főleg az a meggondolkozta tó , hogy még buzgóbb lelkek sem jutnak el hétköznap a szentm isére ,
rnert dolgozniok kell másokért. Ezért verőd ik össze a napi misehallgatók
tö bbsége a magánosokból, nyugdíjasokból, öregkisasszonyokból. Isten egyik
akarata miatt nem teljesí tik egy másik akaratát, az egyik áldozat miatt elmarad a másik áldozat.
Ahogy a Zsinat ti sztelettel beszél azokról , akik a hitnek teljességét nem
fog ják át és csak részlet eket ismernek meg, éppúgy meg kell érteni azokat
is, akik Krisztu s áldozatának teljességét még nem értik át saját hibájukon kí·
vül, de valame lyes t részt vesznek benne.
Mibő l te vődik össze Kr isztus egész áldozata? Elsősorban abból . hogy lsten
emberré lett. kiüresí te tte magát . felvette a szolg a alakját, engedelmes lett
a halálig , mégpedig a kere szth alálig . A kereszt a csúcspont, az áldozat netovábbja , szuperlat ívusza. amely folytatódik a feltámadásban úgyannyira , hogy
a feltámadt és élő Kri sztus megúj ítj a áldozatát oltárainkon liturgikus ünnep ség ker etéb en, és ét elül adja magát nekünk. Előbb volt tehát az élet, és ebből
az életáldozatból sarja dt a szentm isének f inoman cizellált ünnepélyessége.
fénye .

A liturgikusok könnye n abba a hibába esnek , hogy csak ünnepségrendezők
lesznek: sollemnitas memoriae. Kics it úgy , mint ahogy a drámaírók ragyogó
múvészi alkotásba foglal nak véres harcok at, lel ki kínokat. halálhörgést. emésztő fogs ágot és vértanúságot . Ezért a litu rgikusok t ábora gyakran sz éplelkekb ől , n ő kből. rnű vésze k b ő l, kics it exaltált emberekből tevődik össze . Pedig
mindez az igazi istentiszte let nek csak egyik old ala. ö s s ze fű zö tt csokor a
rnezet virágok re ngetegéből. Nem vitás. hogy Jézus áldozat ának megelevení.
tése. a szentm ise . lelkiségün k for rása és csúcspontja, - de nem a teljessége.
Az egész áldozat abban áll. hogya mi áldozat unkat, ernbersorsunkat . nehézségeinket és keres ztj einket ajánljuk fel az Atyának, tehát mindazt, ami
Krisztus-formájú és sugallatú életünkben, és ezekkel egészítjük kl és tel jesítjük be Jézus áldozatát ; mindazzal, ami belőle , érte , szerinte és miatta törté-
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nlk életünkben. Krisztus szent , szeplót elen, tiszta áldozatához hozzáadjuk és
vel e egyesftjük el ősz ör gyakorlatban, majd tudatosan is a szentmisében a
magunk áldozat át. amely Krisztuséból fak ad. Nemc sak a gyökeret, Krisztu st
visszük az oltárhoz, hanem az egész fát törzsével (az Egyházzal) , ágaival, hajtásaival, gyümölcseivel és éltetó nedvével : a Szentl élek áradásával együtt.
Az egész Krisztust ajánljuk fel a mennyei Atyának hálaadásul , engesztelésül ,
imádásképpen . Ezért mondja Szent Agoston: M it ér Kris zt us áldozata a te
áldozatod nélkül?
Kettós következtetést vonunk le a mondottakból. A buzgóbbak, az oltá r
körül állók necsak ünnepélyt lássanak a szentmisében, hanem egy kemény
életnek összefoglalását, számtalan áldozat bete ljesülését. másol at át . Feladatot. A szentmiseáldozat életstrJus jele legyen, és az egész éle t é l ő szentm iseáldozat. Az igeliturgia legyen a keresztény ember áll andó eledele : róla elmélkedjék, ültesse át az életbe lsten szavát. Az áldozat elókészítése és fel ajánlása legyen számunkra állandó életprogram , stílus és t örekvés: mint a szántóföldet a vetómag befogadására , el ő kell készít eni magunkban a humánumot,
az istenarcú készséget. hogy befogadjuk Krisztus kegy elmét. Ny rJ ts ág, becsületes keresés, fegyelem , igazságoss ág, gyermeki fe j lódésre-képesség, terrnészetes alázat , igazságszeretet, az ember megbecsülése, munk a, szorgalom,
stb. - talán még csak emberi erények, de már .sacríftcl um praeparatum " ,
az O "útjának készítése ", Kereszteló János szell eméb en. Ez a praeparatio a
keresztény életstílus : rende lkezésre áll ás, rugalmasság, valódi ob-Iat io (odavitel) lsten elé. Feléje irányítjuk természetes embe ri erófeszítéseinket: . Le·
gyen meg a te akaratod! " - . Szól] Uram, hallja a te szolq ád."
Mibennünk nem megy végbe a . t ranssubstant latl o". az átlé nyegü lés, de
nagyon is végbe kell vinni a . transf orrnatl o" -t, a Krisztus Szíve szerlnt alakulást, és ezt az életet kell felajánlani , vagy talá n hely esebben: kitárn i Krisztu s
elótt, hogy alakítsa, nevelje , önm agához hasonlóvá te gye, és f ogadja el engesztelésül, jóvátételül, hálaad ásul. hogy mondh assa analógik usan mirólun k is:
Te vagy az én testem , te vagy vérem a vil ág életéért. (Lám, a Jézus Szfvetisztelet és az imaapos tolság menny ire szerves rés ze lelkiéletü nknek!)
Vegyétek és egyétek, ez az én testem! - így mondja Krisz tus , mert úgy
szeretett minket, hogy nemcsak életét adta ért ünk, hanem lelki ét elünk és
italunk is lett. Hát nekünk is így kell szeretnünk, és meg kell valósítanunk a
valódi . comrnunlo" -t , az adományok cseréjét ember és ember között, hogy
egység és szeretet uralkodjék életünkben, és élj enek mások bel ő l ün k , mint
a kenyérbél és borból.
Ez az élet miséje, ez az egyik ígen fontos emlékezete és bemutatása
Krisztus életének, általa egészítjük ki Krisztusnak örö k és minden nap megújuló áldozatát. Ezt visszük az oltár elé (sohase menjün k üres kézzel az Úr
oltárához!) , és onnan e r őt nyerünk, hogya templombó l hazatérve gyarapítsuk
és fejlesszük életünk áldozatát. Ezt is tesszük emlékezetére. Ez az élé körforgás: a miséról visszük a mintát, az er öt, a küldetést, hogy visszavigyük a
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misére a hétköznapi életből annak termését, majd onnan újra visszük az
életbe az áldozat szellemét - és így tovább, .míg az Úr el nem jő".
De ebből a teljességből az ls következik, hogy megértsük és kiegészítsük
a sok jóakaratú távolállónak rész-igazságát, féligazságát. Sok tájékozatlan embernek nincs érzéke egy meg nem értett szertartás iránt. De ha a lelke
mélyén zsongó isteni szóra hallgat, akkor ez az ő . igeli tu rgiája" (vö . Róm
2,14kJ. ha nem is a Szentr rás kifejezett szavai szerint. A becsületes orvos,
munkás, az áldozatot vállaló bányász, stb., bár nem is tudja, miért vállalja
mások terhét, de jelentkezik, felajánlja magát a munka oltár-asztalán a becsületes emberszolgálatra , részesedik valamiképpen a felajánlásban . Nem tudja ,
mi a Jézus Szíve-tisztelet, de mivel Jézus Krisztus . az örök halmok kívánsága" (minden ember meg nem nevezett legbensőbb vágyainak tárgya),
csillapíthatatlan vágyával máris résztvesz valamelyes módon a transformatloban, sót a kommúnióban is. Ezek Krisztus titkos, esetlen, töredékes követői,
talán jóhiszemű sarlatánjai; nem szabad őket elrtélni , ledorongolni, hanem
ahogy a magunk szentmiséjét életáldozatunkkal kell kiegészíteni, úgy az ő
életá ldozatukat Krisztuséval kell tapintatosan, fokozatosan kiegészíteni, annak
teljességére nevelni.
Igy hát ha sokfelé üresednek is templomaink, mégis azt kell mondani :
növekszik , sőt sok a Krisztus áldozatában résztv evők száma. Es gondoljuk
meg ezt is : mennyi még . lzrael házának elveszett juha ", mennyi még az
erőtartalék és nyersanyag, amelyet bele lehet építeni Krisztus testébe. Ne
essünk hát kéts égbe az üresedő templomok miatt és ne vessük az embereket
azonnal a küls ö sötétségre , ha nem is jönnek a Király lakomájára, hanem
nézzünk körül a magunk portáján és tágítsuk látókörünket.
Ha szabad nagyon élesen fogalmaznunk: nem az a legnagyobb baj , hogy
az emberek nem jönnek a templomba, hanem hogy hely ette máshova mennek: kocsmába inni, szórakozni, szeretkezni, pénzt hajszolni. Új bálványimádás kor át éljük mindenfelé . Szinte újra kell kezdeni az Ószövetséget,
hogy az emberek ismét teljesebb értékű emberek legyenek, alkalmasak lsten
befog adására. De máskor is volt ilyen feladata lsten követeinek. Akkor az
életmód barbárságából, a szellem barbárságából, a kultúrbarbárságból kellett
kiemelni az embereket, ma pedig a lelki barbárs ágból. - Istenem, panaszkodunk, hogy nincsen papi munkánk, mikor beláthatatlan apostoli tér tágul
előttünk , szinte azt sem tudjuk, hol kezdjük!
Az oltár körül állók

felelőssége

Akik pedig az oltár körül állnak, akár papok, akár világi hivők, ne legyenek
pesszimisták, hanem ismerjék fel: épp a szentmiseáldozat, Krisztus megbékítő áldozata úgy beleépült a történelembe , létünkbe , hogy az emberiség sohasem fullad bele a krisztustalanságba, a kereszténység sohasem hal meg,
mert lsten épp Krisztus miatt gondo skodik Noékról , Abrahámokról, Mózesekr ő l , prófétákról, t anítv ányokról. Legyen akármilyen üres ls a templom, Krisz-
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tus áldozat a az, amelynek vére áti t atja a történelem mi nden porcikáját és
befolyásolja ma is , mint a só az ételt, mint a napf ény a term észetet, mint
az energia az anyagot. A Golgotán csak egyetlen tan ítvány , Mária és néhány
asszony vett részt Krisztus brutális kivég zésén , keresztál dozatán. De ez a
keresztáldozat befolyásolta már előre a Krisztus el őtti tö rtén elm et , ez alakí totta át az életet, és azóta is minden nemes t örekvés, ha nem is irá nyul kifejezetten Krisztus történelmi személyére , tö bbé-kevés bé a megte st esült örök
Ige utáni vágyból él: ezért törekszik békére , szeretetre, egységre, rneqv ált ásra, önfeláldozásra, tökéletességre, felsza badulásra és több él etre az emberiség, jaj , sokszor de sután, ügyetlenül , hetykén, torzó ban, egyold alúan,
kerülő ut akon . . .
Ha üresednek a templomok, ne átko t szórjunk a t ávolm aradókra, hanem
érezzünk nagyobb felelősséget az imára, áldozat ra, szeret etre , ta núságtétel re,
vagyis minden keresztény papi feladatára és hivatására. Mert annál inkább
kell Krisztussal egyesülve életünket másokért és mások helyett fe láldozni,
minél Inkább eltávolodnak azok tőle . Jézus Krisztust róm ai zsold osok fe szít ették keresztre. Es mi lett eredménye imáj ának: .Aty árn. bocs áss meg nekik "?
- az, hogy ma római katolikusnak hívnak mink et. Jézus áldozatá nak gyümölcseként jött el és áradt ki a világ ra a Szentlélek ; így a mi áldozatu nkból
is gazdag gyümölcs érik, csak nem tudjuk, hová és mikor.
Lassan feldereng bennünk életünk nagy korrekc iój a: nem elég az áldozatot
bemutatni , hanem magunknak is áldozattá kell válnunk a b űn ök bocs ánatár a.
Ez a királyi papság, a választott nép történelmi hiv atása.
Nem éppen ez hiányzik legjobban a Zsinat után i Egyházban?

Nemeshegyi Pét er
AZ ÚR VACSO RÁJA

Jézus felment Jeruzsálembe. Tudta , hogy ez utolsó útja. A hatalmasok
már eldöntötték, hogy végezn ek vele. Jézus egy ideig rejtő zköd ö tt e lő l ük ,
tanítv ányai kis csoportjával. De a dolog nem maradhatott enny iben. cl nem
azért jött, hogy egy kis szektát alapít son. Az ő hívása mind enkinek szól.
Az egész népnek. Az egész világnak. Ezért most felmegy Jeruzsálembe.
Utoljára. Messiásként fogadj a az ujjongó nép . De Jézus nem használja ki az
alkalmat, hogya tömeg erejével megdöntse ell enségei hatalm át. Tanít egy
fél napig , aztán megint visszavonul pár tanítványával. A szeretet védte lenné
teszi az embert. Jézus nem tud mit kezdeni kardo kkal. A t ömeg szétosz lott;
maradt a hatalmi pozic iókba besáncolódott ellenség. Már a tan ítvá nyok kis
körébe is befurakodott a métely. Jézus tudja ezt és borzasztóan fáj neki.
Hiszen úgy szereti ezt a Júdást is. De tehetetlen . Nem tud fu rf angoskodni,
alakoskodn i, propagandát csinálni. De nem tud elfutn i sem. Csak szeretn i
tud és kitartani az útján mindvégig. Ma vagy holnap rávetődi k a háló . Biztos .

41

De még egyszer együtt akar vacsoráz ni kedves tanítványaival. Egy búcs úvácsorát. Az .utolsé t".
Sok mindenről folyt a bes zéd ezen az .utolsö vacsorán" . Jézus úgy igazából kiöntötte a szívét. De a sok közül egy dolog volt , ami úgy belevésődött
a tanítványok szívébe, hogy soha egy percig sem tudták többé elfelejteni.
Négyszer is le van írva a Szentírásban . Nem is csoda, hiszen nemcsak a
tanítványok, hanem az ősegyház hivei valamennyien felidézték emlékét minden vasárnap , sőt egyes helyeken naponta. Mi vo lt hát ez a felejthetetlen
esemény?
Forrá saink
A négy szentírási szöveg, amely beszámol erről az eseményrő l, két csoportra osztható. Pál (lKor 11,23-25) és Lukács (22,19-20) alkotja az egyik
csoportot, Márk (14,22-25) és Máté (26,26-29) a másikat. A korintusiakhoz
írt levelet Pál 57 körül írta Efezusban . Az Úr vacsorájának eredetéről kétségkívül Antiochiában hallott az ottani keresztényektől a negyvenes években,
sőt már Damaszkuszban, közvetlenül megtérése utá n, 33 körül. A mikor , mint
ahogya galatáknak írja, Jeruzsálemben járt, hogy Pétert lássa és két hétig
beszéltek egymással az evangéliumról, biztosan kikérdezte Pétert, hogy hogy
és mint folyt le ez az emlékezetes vacsora . De minthogy Pál szövege nagyon
közel áll az Antiochiában honos Lukácséhoz, feltehetjük, hogy mind Lukács
szövege, mind Pálé közvetlenül az antiochiai egy ház . úrvacsorájának" szövegén alapszik. A görög szövegen mindenütt áttetszik még az arám eredeti.
Ez természetes is , hiszen az arám nyelven beszélő jeruzsálemi egyházból
jutott Antiochiába ez a történet.
Máté szövege teljesen Márk szövegétől függ; Márké viszont független a
Pálnál és Lukácsnál található szövegtől. M árk szövegén is áttetszik még az
arám eredeti. Ha meggondolj uk, hogya hagyomány szerint Márk evangéliuma
Rómában íródott, feltehetjük, hogya római egyház . ürv acsora" -szövegét találjuk nála . Rómába is Jeruzsálemből jött a történet és a Rómában prédikáló
Péter garantálta hitelességét. A két szövegtípus természetesen közös forrásra megy vissza . Ez a közös forrás nem lehet más, mint az arám nyelven
imádkozó jeruzsálemi ősegyház mindennapi . ürvacsora" -szövege. A kik Jeruzsálemben a harmincas, negyvenes években ezt ismételték, nem vo lta k mások,
mint a 11 apostol. azok, akik résztvettek Jézussal az utolsó vacsorán. A li g
van tehát szöveg a Szentírásban, amely - pusztán történetileg is - annyira
biztos információt nyújtana a lefo lyt eseményekről. mint az utolsó vacsoráról
szóló beszámoló.
Arról , hogya négy szöveg közül melyik áll legközelebb Jézus eredeti szavaihoz, máig is vitatkoznak a szentírástudósok. Annyi biztos, hogy ami közös
bennük és alapértelmük teljesen közös - , az Jézus cselekedet ein és
szavain alapszik. Hogy pedig különbözö megvilágításban hozzák a cselekedet eket és szavakat , az számunkra óriási segítség . Hisz oly végtelen mélységek
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rejtóznek Jézus e cselekedeteiben és szavaiban , hogy csupán egy szöveggel
lehetetlen volna kifejezni. A Szentlélek dolgozott itt és segítette az elsö
keresztényeket, és általuk bennünket, hogy mélyebben beleláthassunk Jézus
titkaiba.
Az utolsó vacsora
Húsvét volt a zsidók nagy emlékünnepe . Megemlékeztek a szövetség
Istenének dics ő tettelr ől. ki atyáikat megszabadította Egyiptom rabságából ;
az áldozati bárányelfogyasztásával szent asztaltársaságba kerültek az él ő
Istennel , és együtt várták az Úr Szabadftójának diadalmas eljövetelét. Jézus
utolsó vacsoráján is ilyen gondolatok foglalkoztatták az apostolokat. Vacsora
elótt szokás volt asztali áldást mondani. Jézus tehát fogta a kenyeret és
áldást mondott, magasztalván az Istent. Eddig még nem történt semmi rendkívüli : a tanítványok mind hallgatták Jézus hálaadó imáját; ott feküdt az
asztalon mindegyikük el őtt egy-egy darab nagy , puha, lapos kenyér. Jézus ls
egy ilyen kenyeret tartott kezében . De egyszer csak megtöri azt és odanyújtja tanítványainak. Ez nem volt szokás. Itt valami új dolog történik. És
Jézus megszólal: •Vegyétek, egyétek. ez az én testem, értetek." A tanítványok megdöbbenve vették magukhoz ezt a különleges kenyeret, de talán
még nem egészen értették, hogy mit is akar az Úr. Megkezdódött a vacsora .
Jézus beszélt nekik szeretetéról, beszélt nekik Atyjáról, beszélt a Szentlélekről és meghagyta nekik, hogy szaress ék egymást, mint ahogy ő szerette óket .
Már lassan véget ért a vacsora, amikor megint különös dolog történt. Jézus
most borral telt helyhét fogta kezébe. Persze mindenkinek volt saját kupája:
nem volt szokás a zsidóknál egy kupából inni. De Jézus megint az ó egy
kelyhét nyújtja nekik, hogy mind abból igyanak. tS meg is mondja, hogy
miért: .Ez a kehely az Új Szövetség az én véremben . Ezt tegyétek az én
emlékezetemre.•
Mi történt itt? Mit jelentenek e gesztusok, e szavak? Kétezer éve gondolkodnak, elmélkednek err ől keresztények milliói. Nincs emberi tett, nincs emberi szó, melyet annyian és annyiszor ismételtek volna kétezer éven át ,
mint Jézus e tetteit, szavait. Nincs tapasztalat, melyben annyian osztoztak
volna a világtörténelemben , mint az Úr vacsorájáéban. ts mégsem tudtuk
még kimerfteni titkát. Mert ez a titok végtelen . Végtelen , mint maga az
lsten és végtelen, mint Jézus szeretete. Az a pár gondolat, amelyet itt papírra vetünk, csak dadogó kísérlet. De mégis beszélnünk kell e titokról , ha
tudjuk is, hogy elégtelen minden szó. Mert életünk belóle fakad . Ot lépésben
próbáljuk megközelíteni az Úr vacsorájának titkát. Csak ha megtettük mind az
öt lépést, rajzolódik majd ki a kép, amely talán megsejteti velünk a kincset.
Közös estebéd
Az utolsó vacsora először is közös estebéd. Egy család jött össze itt egy
asztalnál. Egy kenyé ren osztozkodnak, egy kehelyből isznak. Testvérek. Ki ne
4
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tapasztalta volna már meg a közös családi vacsora melegségét? Amikor
családtagok, barátok együtt esznek. együtt isznak. egymást kínálják, beszélgetnek, énekelnek, - egyszer csak megtapasztalják, hogy összeforrt a szivük.
Borzasztó árulás , ha az kel fel ellenünk, aki velünk együtt .nyújtja kezét a
t álba ". Együtt ettünk, együtt tápláltuk életünket, életünk egy: együtt élünk,
egymásért élünk. Ez Jézus életmódja: ó sohasem volt magányos, elzárkózott.
Mindig vele van Atyja és ó mindig Atyjával van. Es most velünk van, emberekkel. Együtt eszik, iszik a b űn ös ökke], mivelünk b únösökkel. Szabadító
tett ez: benne befogadott bennünket az lsten . Jézus velünk van, értünk van.
Es ebb ől az odaadott9ágból és nyiltságból új egység születik meg közöttünk
is : nem vagyunk már csigaházukba húzódó magányosok, kis énjüket ő rző félénkek , másokat f élre ért ö gyanakvók, önelégült önteltek. Bocsánatot nyert
búnösök vagyunk, akiket Jézus által befogadott házába az lsten. Igy most
már ó az, akire rábízhatjuk életünket, terveinket, birtokunkat, jónevünket,
mindenünket. Akit igy házába fogadott az lsten , annak oly szabad lesz a
szíve, hogy van ideje és ereje másokat meglátni, másokat szeretnl , másokért
élni , másokért lenni. Mind, együtt, egy asztal körül , egy szíwel. egy lélekkel.
Mert családja vagyunk Krisztusnak, mert mi vagyunk az lsten házanépe.
Az Úr szolgája
De Krisztus vacsorája nem Krisztus családjának testvéri · estebédje csupán. Végtelenül mélyebb a titka . ts ez a titok teljesen Jézus személyére
összpontosul. .Ez az én testem, (mely) értetek (adatik): .Ez a kehely az új
szövetség az én véremben (mely értetek kiontatik): Ezek Jézus szavai Pál
és Lukács szerint. A próféták hagyománya éri el itt csúcspontját. Jézus tette
prófétai tett: nem más mint hivatásának kihirdetése: .tn vagyok az .úr szolq ája' . akiról lzaiás könyve beszél: akit az lsten azért küldött, hogy odaadja
életét .s okakért' a b űn ök bocsánatára:
Az . Úr szolq ájáról" szóló négy ének (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11 ; 52,13-53,12)
az ószövetségi prófétai tradíció drágagyöngye. Az .úr szolqája", akit lsten
küldött mint szelíd és alázatos prófétát, feláldozza életét, hogy megváltsa
népét és kibékítse Istenével. Aldozat ez, de nem bikák és tulkok áldozata,
hanem egyemberéleté: vértanúság. Nem ceremóniáról van szó, hanem véres
valóságról. Egy életben és egy halálban kifejezni, hogy mit jelent az abszolút
szeretet.
Jézus nem egyszer adott kifejezést meggyózódésének, hogy óbenne teljesedik be az . Úr szolqáj ának" hivatása (Mk 1,11; 10,45; Lk 4,21; 22,37). Ezt
az utat . kell" megjárnia, az Atya akarata szerint. . Adat lk" . kiontatik": a tiszteletet kifejezó szenvedó igék az Istenre utalnak mint az események végsó
alany ára. Maga az Atya adta oda Fiát a világ üdvösségéért. Jézus itt az
utolsó vacsor án prófétai tettel kifejezi, hogy ó elvállalja ezt a sorsot, ezt a
hivatás t. Nem az áruló tanítvány, nem a papság dorongos pribékjei, nem a
furfangos fóp ap, nem a gyáva Pilátus , nem a kegyetlen hóhérsereg indítja
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meg a passió drámáját. Még mielótt ök megjelennének a porondon, Jézus
már felajánlotta életét, már megrajzolta halálát. •Senki el nem veszi életemet.
En adom oda." Ahogy Jézus kezébe vette a kenyeret és a kelyhet, ahogy kimondotta azokat a súlyos szavakat, megpecsételódött sorsa. Az igazi próféta
tette és szava biztosan beválik. Jézus másnap meg fog halni. Ez elkerülhetetlen bizonyosság . •Meg fogok halni értetek."
Es így lesz maga Jézus , ahogy lzaiás könyvében írva van • •a nép szövetséq évé" (Iz 42,6) . O maga testté lett .sz övets éq" lsten és ember között.
Mert ez a szövetség nem más, mint egység, találkozás, h üs éq, szeretet.
Jézusban egy az lsten Fia és az Ember Fia. Egy az lsten emberszeretete és
az ember istenszeretete . O az .ú] sz övets éq", amelyról Jeremiás és Ezekiel
énekel (Jer 31,31-34; Ez 36,23-32; 37,23-28). amelyben az lsten Lelke tölti be
az ember szívét és a törvény már nem k őt ábl ákra vésett parancs , hanem
emberszívbe oltott isteni szeretet. Jézus szavai. ahogy Lukács és Pál hozza
ő k e t , els ősorban nem az ószövetségi állatáldozatok terminológiáját idézve
beszélnek Jézus .test ér ől " és . v é r é r ő l " (bár ezt az értelmet sem zárják kl) ,
hanem mind a két szó a magát vértanúként felajánló
szolgáját" jelenti. A
. t est " szó halandó , szenved ő , esendó embert jelent. Az ember Jézust adta
oda az Atya "értet ek" . a . sokak" megigazulására . Es a kehely bora nem más,
mint maga az Új Szövetség. Mert az Új Szövetség maga Jézus, az . úr szelgája". Hogy ó . ú] szövetséggé" • vagyis az lsten és ember végleges találkozásának helyévé lehessen. hogy teljesen áttetsz ő legyen benne az lsten szíve
és valóságos legyen az ember szeretete, ki kell ontania vérét, az utolsó
cseppig . Ezért .ez a kehely az új szövetség az én véremben " , vagy inkább mert a görög n ével ő valószínúleg a tágabb é rte l mű arám szó szószerinti fordítása . az új szövetség az én vérem á I t a I " . Vérem kl ónt ása. életáldozatom által leszek én az . ú] szövetséggé" : új és egyetlen tal álkozóhelyévé
Istennek és az egész emberiségnek, az új . ternplornmá". amelynek é lő köve i
a hívek , Amelyben az lsten lelke lakik és amelyben az Atyának kedve telik.
Mint ahogy az izai ási .úr szolgája" hol egyéni vonásokat rnutat, hol az egész
közösséget jelenti . úgy Jézus is .egy és rnlndenki " : ó a . kö zössé ql egyén"
(corporate personality) , az új . t ér" , melybe beleilleszkedhetik most már az
egész emberiség. Obenne, az ó Lelke által járulhatunk mindnyájan k ö z ve tI e n ü I az Atya elé.

.u-

A szövetségi áldozat
Menjünk most egy lépéssel tovább és bízzuk magunkat Márk és Máté
vezetésére. Ok így idézik Jézus szavait: .Ez az én testem." .Ez az én vérem,
a szövetségé, mely sokakért kiontatik (a b űn ök bocsánatára)." E szavakon is
átcseng ugyan az izaiási jövendölés - a .sokak ért" szó idézet lzaiás 53,11 ból - , de a közvetlen szentírási háttér mégis inkább az Exodus 24. fejezete:
a mózesi szövetséget meg pecsételó áldozat. Míg Pál és Lukács az ószövetség
p r ó f é t a i hagyományának csúcspontját rajzolta meg . Márk és Máté az
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ószövetségi p a p i hagyomány bete lj esedését rnutatja. Eggyé lesz a kett ő
Jézusban.
Mikor az lst en kinyila tkoztatása szerlnt , Mózes közvet ít ésével. a Sínaihegy lábánál megkötötték az ószövetséget, Izrael legényei bi kákat öltek le,
Mózes a vért tálba fogta . felét az oltárra önti , másik feléve l meghinti az
összegyült népet, és így kiált: . Ez a szövetség vére!" (Ki v 24,8.) Jézus szavai Márk és Máté szövegében pontosan ugyanígy hangzanak. Csak az egy
birtokos névmás van beillesztve, ami persze d önt ő jelentóségü: .ez az é n
vérem". Mint ahogy a bikák áldozata és vérük hintése által lett érvé nyes az
ószövetség . úgy lesz majd Jézus életáldozata és vére álta l érvé nyes az új .
A márk-mátéi szöveg tehát, bár egy másik ószövetségi hagyomány ker et ében értelmezi Jézus cselekedeteit és szavait, végeredményben ugyanazt
rnond]a. mint a pál-lukácsi szöveg: Jézus meg fog halni és halála áldozat.
amellyel új szövetség születik. Jézus maga kétségkívül mind a két ószövetségi hagyományt be akarta te ljesíteni saját személyében: új szövets éget
k öt ő új Mózesnek tudta magát és az új szövetséget önsorsá ban megt estes ít ó
. Úr szolgájának". Igy jön el benne végleg az . Iste n országa".
"Egyétek. igyátok"

Az edd ig mondottakkal azonban még távolról sem merítettük ki az Úr
vacsoráj ának érte lmét . Ha Jézus csak egy prófétai képben akarta volna apostol ai szeme elé állítani halála értelmét, kifejezóbb eszközöket választo tt vol na, mint kenyeret és bort. Jézus magyarázó szavából értjük ugyan. hogy a
kenyér halálnak szánt testet jelent és a bor kiontott vért , de magában véve
kenyér és bor nem idézi fel a halál képét. Jézus a kenyeret és bort azért
választotta, mert a kenyér étel , a bor meg ita l. Vagyis Jézus nemcsak mut atni akart valamit tanítványainak, hanem a d n i . Ezért töri meg a kenyeret,
hogy mindenkinek jusson , ezért nyújtja kelyhét. hogy minde nki igyék. Ezért
ismétli : •Vegyétek", . vegyét ek és egyétek", . igyát ok min dnyájan" . Ezért
hangozt atja Márk: .ltt ák mindnyájan ". Ami itt t ört éni k, nem csupán oktat ás.
hanem részesedés.
Az apostolok jól értették ezt. Zsidók voltak ő k , Számt alanszor vettek részt
áldozati lakomákon. Számtalanszor ették a . bé ke-éldozatok" húsát. minden
évben fo gyasztották a húsvéti bárányt. Tudták , hogy egy ilyen szert art ás mit
jelent: az áldozati állat lsten szent tulajdona lesz. Vérét az olt árra önti k,
zsírját elé get ik , de húsát visszakapja az áldozó, hogy szent lakomát üljön meg
vele . Aki így az oltár áldozatában részesül. a szövetség Ist enének lesz asztaltársa, részesed ik a szövetség kegyelmében. Megújul a szövetség, elmélyül
a hüség köt eléke. Igy volt ez az ószövetségben. De az ószövetség nek most
vége. Jézus új szövetségról beszél. I:s ebben az új szövets égben már nem
bikák, tulkok, bárányok , kenyérlepények és tömjénmagok szerepel nek mínt
áldozat . Egy áldozat van csupán, és ez nem más, min t az . úr szolgáj a",
Jézus. A Zsidókhoz írt levél részletesen kifejti ezt a té mát, de már az evan-
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géliumokon is világosan átcseng e gondolat: maga Jézus az új szövets ég, ő
az egyetlen közvetítő, az egyetlen pap, az egyetlen váltság , az egyetl en
áldozat .
Itt jutottunk el az utolsó vacsora értelmének központjához. Jézus új szövetséget alapít és az új szövetség kegyelmét (pontosabban: az ebben való
részesülés zálogát) azáltal akarja tanítványainak a d n i, hogy áldozati lakoma formájában együtt egyék az új szövetséget megkötő áldozatot. De az
új szövetség áldozata csupán egy : maga Jézus. Ha teh át Jézus az új szövetség áldozatának vétele által akart tanítványainak részt adni e szövetség
kegyelmében, csak egy módja volt rá: isteni erejével ö n m a g á t kellett
étellé, itallá tennie . I:s Jézus pontosan ezt teszi. Szava tett. Szavának erejével a kenyérforma gyökeres valós ága ő maga lett. A borforma gyökeres valósága is ő maga. Ot eszik, Ot isszák a tanítványok és őbenne az új sz övetséget.
Hogy Jézus ezt meg tudja tenni, ahhoz lsten egyszülött Fiának kell lennie.
Mert lsten Fia szeretetének nincs lehetetlen. Jézus szava teremtő erejű. Hisz
ő a teremtő Ige, .amely által minden lett" .•legyen világosság : I:s lőn világosság." Ilyen az isteni Ige ereje. I:s Jézus emberi életében is: szaval . rnüködnek", mint a mindenható szeretet. Jézus mondja: •Effeta " , és hall a süket.
Jézus mondja: .légy tiszta" , és eltűnnek a leprás fekélyei. Jézus mondja :
•Talita kum", és felkel a halott. Jézus mondja: .L ázár, jöjj ki", és kijön lázár
a sírjából. Nem hiába mondta Szent Ambrus: •Vide quam operatorius est
sermo Christi '-- Nézd csak, milyen hathatós Krisztus szava! " Ez a teremtő,
.rnüködö' szó hangzik el az utolsó vacsorán - és azóta minden Misén - is:
.Ez az én testem, ez az én vérem". I:s testté lesz a kenyér, vérré a bor. Mert
szólt az lsten Fia.
De hogy Jézus e szavakat ki tudja mondani, nemcsak lsten Fiának kellett
lennie , hanem az Ember Fiának is: a szerető, az önmagát a végletekig odaadó
Ember Fiának. Nincs önzetlenebb valami , mint az étel és ital. Onmagát feloldva válik vérünkké. táplálja életünket. Jézus egész életében készült e szavak kiejtésére . Egész élete nem volt más, mint odaadottság . Nem tart fenn a
maga számára semmit: sem pénzt, sem hírnevet, sem rokonokat, sem lakást,
sem párn át, sem titkot, sem hatalmat, sem időt: semm it. Mindenét mindig
csak adni tudja. I:s holnap oda fogja adni utolsó szál ruháját, utolsó csepp
vérét, életét, mindenét. Csak egy ilyen ember fejezheti ki létét úgy, hogy
étellé , itallá teszi magát. Minden más embernél ez hazugság lenne . Csak nála,
az egészen odaadottnál. fenséges igazság.
Jézus mint áldozatot nyújtja oda magát tanítványainak. Még vére nem hull,
még teste nem vonaglik a halál kínjában , de - mint szavai világosan mondják - a kenyér halálra szánt testének jele, a bor kiontott vérének. E jelekben
van jelen ő maga; e jelekben fejezi ki szívének fölajánlását. Egyedülálló ,
.szentségi" (sacramentalis) áldozat ez: benne Krisztus keresztje , az életadó
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kereszt ragyog fel a szentségi jelekben. amelyekben maga Krisztus van jelen
és fejez i ki léte egész értelmét.
Kenyér és bor .. . Jézus nem a húsvéti bárányt választotta az új sz övetség áldozatának megvalósítására. Nem a jeruzsálemi templom sz övev ényes
szertartásait örökítette meg. Messzebbre nyúl vissza . A titokzatos sálemi
király, Melkizedek alakjáig. Melkizedek kenyeret és bort nyújtott Abrahámnak
és megáldotta őt. Jézus sokszor gondolt a 110. zsoltárra: . Mondá az Úr az
én Uramnak : Jobbom fel ől foglalj helyet . .. Megesküdött az Úr és nem
bánja meg: Pap vagy mindörökké, úgy mint Melkizedek" (vö . Mt 22,42-46) .
Nem komplikált, csak egy bizonyos kultúrkörnek való szertartást rendel el
Jézus: a legegy szerúbbet választja . A mindennapi kenyeret. a családi ünnepkor mindenkinek kij áró bort. Családi vacsora ez: az lsten házanépének vacsorája. Azoké, aki ket lsten mint fi ait szeret. Azok é, akiknek nem kell feszengeniök , szertartásoskodniok Atyjuk jelenlétében. Néhány f illéren vett kenyér
és bor , néhány egyszerú szó: és megvalósul a legfönségesebb áldozat. Jól
mondta Agoston: .Ouarn facile sacrificium: Mily egyszerú ez az áldozat!"
Egyszerú, mint minden , ami igazán istenI.
Jézus mondja : . Igyát ok, ez az én vérem." E szavakon biztosan megütköztek az apostolok. Aldozat húsát enni . ezt még meg tudták érteni valahogy.
De vért inni !? Szigorúan tilos volt ez a zsidóknak . A vér az élet forrása . Az
élet pedig Istené. Embernek ezért vért fogyasztania nem szabad. Még ha
titokzatos szentségi bor alakj ában történik is. Megdöbbentő volt Jézus kívánsága. Elfelejtkezett talán az ószövetségi szigorú tilalomról? Szó sincs róla!
Ellenkezőleg , éppen azt akarja tettével megtapasztaltatni, hogy mi ls igazán
az üjszövetség kegyelme . Igen , az élet isteni tulajdon, isteni dolog . De az
Üj Szövetségben épp ezt adja nekünk az lsten: életet, mégpedig az ő saját
szent életét. János evangéliumában hangzik el világosan a szó: . Amint engem
küldött az élő Atya és én az Atya által (és az Atyáért) élek, úgy aki engem
eszik, az majd énáltalam (és értem) él" (6,57) . Az lsten élete, amely az élő
Atyától a Fiúba áramlik, amely a megtestesülés által e világba jött: ez az
élet áramlik belénk a szentáldozással. "Azért jöttem. hogy életük legyen és
bőségesen legyen " (Jn 10.10). •Aki eszi az én testemet és issza az én véremet , annak örök élete van" (6,54) : már most örök élete van, mert benne
él az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jézus az Út, amely az Atyához vezet. Ebbe
a . visszat érésbe" vonja bele tanítványait az utolsó vacsorán. Az Atyától jött
ő és az Atyához tér vissza . I:s őáltala , ővele és őbenne térünk vissza mi is
hozzá. Az Eucharisztia lényege: út az Atyához.
"Emlékezetemre"

De hogy az utolsó vacsorán történteket Igazán megértsük, Jézusnak még
egy utolsó szavát kell megfontolnunk. Ha ugyanis csak az lett volna Jézus
szándéka, hogy tizenegy tanítványának (Júdás valószínúleg már nem volt jelen)
nagypéntek e l ő es téj é n részt adjon az újszövetség kegyelmében , nem volna
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é rth ető , hogy miért választott reá ilyen rendkívüli, csodálatos módot . Jézus
azonban nemcsak a t izenegy tan ítványra gondolt ezen az est én. Gondolata
átöleli valamennyi nemzedéket: .Ezt cselekedjétek az én emlék ezet emre ."

Jézus e szavainak is mély gyökere van az ószövet ségben. A zsidó k minden
ünnepe, minden áldozata .ernl ékezet " volt. A húsvéti bárán y áldozata pedig
egész különösképpen . Izrael élete hár om dimenzióban foly ik le: e három a
múlt, a jelen és a jövó . Emlékeznek az lsten elmúlt dicsóséges tetteiról , szövetségéról, ígéreteiról. Megemlékeznek az lstenr ől . aki hüséget esküdött
Abrahámnak , az lstenr ől. aki kivezette atyá ikat Egyiptomból, az lstenr ől. aki
megígérte, hogy .vel ük lesz" . Nem puszta elmerengés ez egy dicsó múlton,
hanem a múlt újjáéledése a jelenben. Az emlékezetból tett folyik . Az eml ékez ő ember felidézi hivatását, újra átéli szerep ét az lsten el őtt. És megemlékezik lsten is . Mert ez az lsten nem múlt el a múlttal: az örök lsten Ó, az
él ő lsten, aki ma is hüséges adott szavához. Ovele kötnek szent egységet
ma is a megemlékezók. De ez az lsten nem csak volt és van , hanem jön is .
A mi Istenünk a jövó Istene, a megváltó lsten. Izrael, mikor emlékünnepeit
ülte, egyben táplálta reményét az lsten szabad ító eljövetelében . Ha jönni
fog az .Úr Napja " , mi , akik róla emlékezünk, vele leszünk a diadal ban.
Az ószövetség emlékünnepe a húsvéti bárányvacsora. Minden évben meg
kell ülni, amíg az ószövetség tart. De Jézus keresztjével az ószövetség véget
ér . És kezdődik az új szövetség. Ahogy az ószövetségnek emlékünnepe volt,
úgy van az új szövetségnek is. Ezt ünnepeljük a világ végezetéig . Ezt hívjuk
misének.
Itt emlékezünk az új szövetséget megalapító isteni tettre : hogy az Atya
úgy szerette a világot. hogy egyszülött Fiát adá. Emlékezünk Jézus halálára,
feltámadására. Emlékezünk, hogy - mert Egy meghalt mindenkiért - az élők
már nem maguknak kell hogy éljenek, hanem annak , aki értük meghalt és
feltámadott. Es ez a Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz . O az é lő, feltámadt Úr. O az, aki ma is összegyüjti testvéreit asztal ához, hogy ott - amint
az isteni Bölcsesség ígérte (Péld 9) önmagával táplá lj a öket, Obenne
részesülve egy testté leszünk és egy Lélek tölt el : Kr isztus Lelke , az lsten
Lelke, amely isteni , kr isztusi szeretetet önt szívünkbe (Róm 5,5).
De ez a Jézus jönni is fog, hogy mindent betöltsön és mindent átadjon
Atyjának. E nap felé, a bárány végsó lakomája felé , épül az Egyház az eucharisztia által: .Aki eszi az én testemet és issza az én véremet. azt feltámasztom az utolsó napon" (Jn 6,541.
Szent Pál egy mondatban fejezi ki e három dimenziót: •Valahányszor e
kenyeret eszitek és e kehelyból isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem
jön" (1Kor 11,26).•Az Úr (Kyrios!) halála ": ez Jézus halálát és feltámadását
jelenti, az egyszeri, történelmi, d önt ő isteni tettet. .Hirdetitek" : ez a jelenben való meghirdetés, a mise cselekedete, szava: általa fejti ki erejét és
érvényességét az egyszeri ü d v ö z t r ő tett az itt és most összegyült hitközség
számára . Az Egyház legmélyebb lényegében nem más , mint az úrvacsora kö55

zössége: minden misén önmagát valósítja meg.•Amíg el nem jön". pontosabban fordítva : .amíg el nem érjük a célt, hogy eljöjjön " : az eucharisztia álta
alakul Krisztussá a vil ág, míg meg nem érik a vetés és jöhet az arat ás Ura ,
hogy begyújtse a gabonát örök magtárába.
A szentmise az Úr vacsorája . A Kyrlos, a feltámadt Krisztus van közöttünk . Az ő öröme tölt el. Az ő élete éltet. De a jelek. amelyekben nap mint
nap kinyilatkoztatja és adja magát. nem a dicsőség hideg szimbolumai; nem
arany, nem ezüst , nem gyémánt; hanem kenyér és bor: életet adó étel , örömet
adó ital. I:s amint mindenható szavai mondj ák, a kenyér és bor odaadott
testet, kiontott vért j elent. Ilyen formában maradt velünk valóságosan az Úr,
mert ez legnagyobb dicsősége . Ezért viseli mint kimondhatatlan titkot sebhelye it örökké. A világ központja, mágnese a Megsebezett. A szentáldozás
gyümölcse az, hogy velünk marad , bennünk él. valóban és igazán. feltámadott
istenemberi létével , és vezet bennünket, együtt, a kereszten át, az Atyához.

Teológ iai továbbképző kurzus az európai magyar papoknak
aug. 2D-án estétől 24-én délig
Innsbruck, Haus der Begegnung
Jelentkezés Marosi l.ászl önál. Kapelleng . 15. A-9800 Spittal/Drau
Magyar nővérek európai lelkigyakorlata
aug.16-án estétől 25·én du.·ig
Brüsszel. Av . de Lima 20 (tJrökimádók)
Részvételi díj : 2000 bFr, 150 gulden, 150 DM
Jelen tkezés P. Matyasovich Henriknél, Blijde Inkomststraat 18,
B-3000 Leuven
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AZ EGYHAZ SZAVA

VI. PÁL PÁPA LEVELE KIS SZENT TERÉZ CENTENÁRIUMÁRA

Kedves Testvérünknek, Jean Badré bayeux-i és lisieux-i püspöknek .
Gondviselésszerü fényként ragyog fel előttünk ebben az 1973-as esztendő
ben Martin Teréz földi születésének százéves fordulója. Bárcsak az ő istenközelsége , imádság ának egyszerüsége arra indítaná a szíveket, hogya lényegeset keressék! Bárcsak reménye utat nyitna azoknak, akik kételkednek Isten ben, vagy a saját korlátaik miatt szenvednek! Bárcsak szeretetének realizmusa megnemesítené mindennapi feladataink teljesítését, átalakítaná kapcsolatainkat az Egyházba vetett bizalom légkörében! Semmi kétségünk: a
gyerm ek Jézusról nevezett Szent Teréz az ég magasából maga is szüntelenül
azon fáradozik ebben a jubileumi évben , hogy megvalósítsa a földön mindazt
a jót, amit megígért.
Korunkban az Istennel való bensőséges viszony elsődlegesen fontos , de
nehéz dolog. Valóban: ma már Istenre is a gyanú árnya vetődik ; "eli degenedésnek" minősítik, ha valaki az Istent önmagáért keresi; a nagymértékben
szekularizálódott világ hajlamos arra, hogy az ember létét és tevékenységét
elvágja Isteni forrásától és céljától. IOs mégis : egyre jobban érzik a szeml élödö, érdeknélküli, semmi viszonzást nem váró imádság igénye. Magának
az apostolságnak is minden szintjén az imádságban kell gyökereznie, Krisztus
Szívéhez kapcsolódnia: máskülönben olyan aktivizmussá esik sz ét, amely már
csak a nevében evangéliumi. Ebben a helyzetben Teréz mindenekelőtt úgy
jelenik meg előttünk, mint aki szenvedélyesen hitt lsten szeretetében, az ő
tekintete előtt élte át a mindennap legkisebb részleteit is, az ő jelenlétében
járt, egész élete párbeszéd volt Szerelmesével ; számára a Kármel nemcsak
valami rendkívüli lelki kaland volt, hanem a legtágabb horizontok ölelkezésének helye , az Egyház missziós gondjainak és szükségleteinek benső megosztása. Szeretettel hívunk mindenkit - akár szemlélődő, akár apostoli hivatása
van -, aki ma a lényeget keresi, aki átérzi az emberi személyiség belső
méreteit, aki a Lélek után vágyakozik, mert csak az tud igazi imádságra
gerjesztenl , csak az ad teológiai értéket egész életünknek, - szeretettel
hívjuk öket: forduljanak Lisieux kármelitája felé. Kifejezésmódján természetesen szükségképpen rajta hagyta jegyét a saját kora , de ezen túlmenően
hasonlíthatatlan vezető az imádság ösvényein.
IOppen ilyen fontos manapság a remény megújítása. Sokan keservesen
megtapasztalják fizikai és erkölcsi erejük határait. Joggal tartják szolidárisnak magukat a világ órt'lli problémáival, de tehetetleneknek érzik magukat
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előtt ük . A napi munka nyomasztónak, értelmetlennek, haszontalannak túnik
számukra. Ráadásul néha a betegség t étlenségre kárhoztatja őket , az üldözés
fullasztó lepl e terül ráju k. A legvilágosabban látók még jobban érzik gyöngeségüket, hitvá nyságukat, kicsinységüket. Az élet értelm e már nem tún ik ki
tisztán, lst en csendje - amint mondani szokás - nyomasztóvá válhat. Egyesek passzív bele nyugvásba süllyednek; mások bezárkóznak önzésükbe, vagy
az élet közvet len élvezeté be; is mét mások megkeményednek vagy fell ázadnak, végü l vannak olyanok is. aki k kétségbeesnek. •A Gyermek Jézusról és
a Szent Arcról nevezett" Teréz mindezeknek azt a t anít ást adja, hogy ne sz ámítsanak önmagukra, akár az erény rő l , akár a korl áto król van sz ő , hanem
Krisztus titokzatos Szerete tére. Mert Kris ztus nagyobb a mi szívünknél, belevon kínszenvedésének áldozati ajándékába és életének dinam izmus ába.
Bárcsak mindnyájunkat megtanítana Lisieux szentj e a gyermeki lelkületnek
királyi . kis útjára". a gyerekesség, a passziv itás, a szomorúság ell enpól usára!
Súlyos csal ádi megpróbáltatások, skrupulusok , fél el mek és más nehézségek
könnyen megzavarhatták volna kibontak ozását; a bet egség nem kímélte flatal ságát; mi több , mélységesen megtapaszt alt a a hit éjszakáját . De lsten kegyel méből magának ennek az éjszakának a ke ll ő s közep éri megtal álta a bizakodó
ráhagyatkozást és a bát orságot , a türelmet és az örömet. egyszóval az igazi
szabadságot . Arra buzdítunk mind en jóakaratú embert, külön ösen a kicsinyeket és a megalázottakat: elmélkedjen ek a rem ényne k e rrő l a paradoxon áról.

Végül úgy találjuk. koru nk számára e l s ő s o r b a n kívánatos kegyelem a
realista bei lleszkedés abba a kereszt ény közösségbe, amelyben jelenleg hlvatva vagyunk élni. Sok kereszt ény nem látja eléggé, hogyan lehet gyakorlatilag összeegyeztetni a személy es kibontakozást a vallásos engedelmesség ,
vagy a közös élet követe lményei vel ; a szabadságot a tekintéllyel ; az életszentséget az inté zményekke l; az ember ekhez való viszonyunk őszinteségét
a szeretettel; a karizmák különbözösé q ét az egységgel; a mindennapi reali zmust a jelen .pr öfétíkus" kont esztál ásával . . . Szent Teréz állandóan szembekerült ilyen probl émákkal. Bizonyár a hiáb a keresnénk nála ezeknek a kérdéseknek modern megfo galm azását, még kevésbé megoldásuk rendszerét.
De tagadhatatlan az a ragyogó intuíci ó, amely n ővé r eiv el - köztük noviciatársnőivel való mindennapi viszony át és rendi élet ének szúk keretei közé
való beilleszkedés ét irányította. Finom érzékenységével, vil ágos ítéletével.
az egyszerúségre való vágyával. a lényegeshez való ragaszkodásával mondhatni a Lélek nyomán járt, er edeti utat tört, kibontakozt atta saját lelki személyiségét. és sok léleknek lehet övé tette, hogy új lendületet vegyen a nekivaló módon . De ennek elé rése érde kében nem t ávolodott el az engedelmességtől ; valóságérzékkel tudta felh asználn i azokat a szerény eszközöket.
amelyeket szerzetközössége kí nált és az Egyház rendelkezésére bocsátott.
Ahhoz, hogy cselekedn i kezdje n, nem várt eszményi életmódra, tökéletesebb
környezetr e, inkább azt mondh atjuk , hogy az adot t életmód és környezet belü l rő l való megváltoztatásához j árult hozzá. Az alázat osság a szeretet élettere .
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A cselekedetek értékét szeretet-töltésük méri. Az Abszolútum keresése és
szeretetének természetfölötti jellege l e hetővé tette Teréznek , hogy áthágja
az akadályok at, vagy inkább átszell emítse ezeket a korlátokat. Bizalommal és
teljes en csatlakozott az Egyház lényegéhez : szívéhez, amelyet sosem választott el Jézus S z í vé tő l. Bárcsak kieszközölné ma minden katolikus testvérének
és nővérének ezt a szeretetet az Egyház, a mi Anyánk irá nt!
Igen, példájából, közbenj árására nagy kegyelmeket remélünk. Azt , hogya
világiak rájö nnek itt a b első élet ízére, a csorbítatlan szeretet dinamikus
ere jére, soha el nem választv a föl di m űvei ke t a menny valóságától. Azt, hogy
a szerzetesek és s zerzete s nők m e g e rő s ödn ek az úrnak való tel jes odaadásukban. Azt , hogy a papok, akikért annyit imádkozott, megért ik az iste ni Szeret et
szolgálatában álló hivat ásuk szépsé gét. Azt is , hogy a f iatalok, akiknek nagyl e l k ű s é g e vagy hite ma viss zaria d a t elje s és végl eges odaadás távlatai e lőtt,
te ltedezik: az il yen hivatás lehetséges , és páratla n jutalmat rejt. Hogyne tennék ezt annak láttán, aki tize nöt éves kora előtt már mindenről le akart mondani, ami nem lst en, hogy jobba n az ő nagy céljának szentelhesse életét :
. szeretnt Jézust és megszerettetni őt". Halálos ágyán azt mondta: nem
bánta meg, hogy "kiszolgáltatta magát a Szeret etn ek" . Az Atyaisten hűséges;
Jézus szeretete nem csal meg; a Szent lélek segítségére siet gyöngeségünknek. Es az Egyháznak m in d e n e k el ő tt szentségre van szüksége.
A bef ejezésben a pápa buzdít Szent Teréz alapo s ta nulmányozására és b en sősé g e s
t isztel etére, és apostoll áldását adja.

GVUNGVSZEMEK AZ Új PAPI ZSOlOZSMÁBÖl
Az Officium mint liturg ikus imádság azt kívánja tőlünk , hogy túl jussunk korlát olt
látóhatárunkon , és fők épp en önmagunkon , és egyesülj ünk az imádkozó Egyházzal és
az imádkozó Kri sztus sal. Azt kívánja, hogy ne a vil ág életé nek ké rés zé letű esemé nyei t
ünnepeljü k, hanem az üdvösség eseményeit , lsten átvo nulását az embe rek t ört énelmén. Nekünk arra lenne kedvünk, talán szüks égünk, hogy önmagunkat fejezzük ki , a
magunkét mondj uk, de az offi cium azt kivánja, hogy Istenr e hall gassunk, aki nek a
szava megzavar és megdö bbent . M i kis ért ésbe esnénk , hogy tudat osan vagy tudatlanul válogassunk szavának tan ít ás ában: az off ic ium megó v e ttő l. M inth ogy nemcsak
alapjai ban, de szövege iben is bi bli kus, kivezet a hazánkból és a kánaáni héberek aszt altárs aivá tesz . . . M indez bibl iai nevel ést t étele z fel , ami nt a Vat ikáni Zsinat kifejeze tte n mondja (Sacrosanctum Concilium 24,90) , és ez a nevelés nem szorítkozhat
régészet i tanulmán yr a, hanem ma, énnekem Id őszer űvé kell tenn ie a Bibl iát , és üzenet ét az én 20. századi életembe kell vetltenie . Különösk éppen el kell érni e, hogy új ra
megt aláljam a dics éret és hálaadás, az önzetlen imádás szell em ét. mert ez a bibl iai
im ádság központja. A kérés, földi szüksége ink előte rj eszt é s e , a t estv ére ink megpró·
báltatásairól való megemlékezés is megkapja a maga igazi és me gfelelő helyé t lsten
d i cs ős ég én ek szemlélése után mint a M iatyánkban . (A . G. Mart imort relátor.)
\
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Rövid közbenjáró könyörgések (Intercessiones breviores) pénteki Vesperásra

Könyörögjünk Istenhez, akinek mindenre gondja van , és
zattal mond juk:

ő szinte

alá-

B enned bizunk. Urunk !
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Tökéletesítsd Egyházadat.
Oltalmazd N. pápánkat.
Erősítsd N. püspökünket.
Allj mellette a püspökök kollégiumának.
Viselj gondot a haj léktalanokra.
Udítsd föl az éhezőket .
Világosítsd meg a vakokat.
Vigasztald az öregeket.
Szilárdítsd meg hivatásukban a szüzeket.
Hívd új szövetségre a zsidókat.
Adj okosságot a törvényhozóknak.
Támogasd erőddel a megkísértetteket.
Adj az elhúnytaknak örök világosságot.
Közbenjáró könyörgések (Preces) több vértanú Vesperásán

Ebben az órában, amikor a vértanúk Királya a vacsorán fe lajánlotta
és a kereszten odaadta életét, adjunk hálát neki és mondj uk: D ics érünk és áldunk, Urunk!

Dícsérünk és áldunk, Urunk, mert a végsőkig szerettél min ket, üdvözítőnk, minden vértanúság for rása és p éldakép e: Dicsérünk és áldun k ,
Urunk!

Hogy minden

bűnbánó bűnöst

az élet jutalmára hívtál : Dicsérünk és

áldunk, Urunk!

Hogy ma is felajánlhattuk az új és örök szövetség vé rét, amely a bűnök
bocsánatára kiontatott: Dicsérünk és áldunk, Urunk!
Hogy ezen a napon kegyelmedből kitartottunk a hitben: Dicsérünk és
áldunk, Urunk!

Hogy halálodban ma sok testvért engedtél ré szesülni: D ic sérün k és
áldunk, Urunk!
Közbenjáró könyörgés a nagypénteki Laudesban

Mély áhítattal imádjuk Megváltónkat, akik érettünk szen vedett és si rbaszállt, hogy feltámadjon, és esdekelve kö nyörögjünk hozzá : Irgalmaz z nekünk, Urunk!

Urunk és Mesterünk, te értünk mindhalálig engedelmes let tél,
- taníts meg mindíg engedelmeskednünk az Atya akaratának.
:E::letünk, aki kereszthaláloddal megtörted a pokol és a halál hatalmát ,
- hadd haljunk meg veled, h ogy veled támadjunk is fö l dícső ségben.
Királyunk, aki az emberek gyalázatává lettél és mint férget el ti portak,
- taníts üdvösséges alázatba öltöznünk.
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Udvösségűnk,

aki életedet adtad oda szeretett testvéreidért ,
add, hogy ugyanazzal a szeretettel szeressük mi is egy mást.
Udvözítőnk, aki a kereszten kiterjesztett kezeddel az egész világot
magadhoz vontad,
- gyűjtsd össze Isten valamennyi sz étsz ört gyermekét üdvösséged országában.

-

A kis hórák könyörgései évközi hetek szerdáján

Tertia: Urunk, szentséges Atyánk, hűséges Isten, te elküldted a megígért Lelket, hogy összegyűjtsd a bűn által szétszórt embereket: tedd,
hogy az egység és a béke ajándékát hozzuk meg a világnak.
Sexta: Mindenható irgalmas Isten, te megengeded, hogy a nap közepén
fellélegezzünk. Tekints kegyes szemmel m egkezdett munkáinkra, hozd
helyre hibáinkat és add, hogy neked tetszően fejezzük be dolgainkat .
Nona: Úr Jézus Krisztus, te kitártad kezed a kereszten az emberek
megmentésére: engedd, hogy cselekedeteink kedvesek legyenek előtted,
és hirdethessék a világban megváltásod művét.
Canticum a vasárnapok II. Vesperásán

A Bárány menyegzöjéröl (Vö. Jel 19,1-7)

Alleluja.
Udvösség, dicsőség és hatalom a mi Istenünknek,
mert igazak és igazságosak ítéletei.
Alleluja.
Alleluja.
Istenünket mind, kik szolgáltok neki,
és félitek, kicsik és nagyok.
Alleluja .

Dicsőítsétek

Alleluja.
Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható.
örüljünk és ujjongjunk és dicsőítsük őt.
Alleluja.
Alleluja.
Mert eljött a Bárány menyegzőjének napja,
és menyasszonya felkészült.
Alleluja.
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ISTEN A MI LELKCNK JEGYESE

Az Istennel való lelki házasság álla pot ját, úgy tetszik, jobban meg nem
érthetjük, mint a testi házasság tisztiből; mivel a Szent Pál mond ása szerén t
az embere k házassága nagy szentség; de annak jegyzése Krisztusban és az
Anyaszent egyházban teljesíttetik (Ef 5,31).
Az igaz házasság kötelessége, úgy tetszik, főképpen három dolgot kíván ,
mely három dol og tekéIletesen találtatik az Ist ennek lelkü nkkel való házasságában.
Először : kívántatik a házasságban, hogy jó akaratból , örökös egyesség re
adják és egybekössék magukat, akik házasodnak, hogy ketten eggyé légyenek
(Mt 19,5) , és úgy szeressék egymást, mint magát szer eti akárme lyik.
Ezeket lsten tekéIletesen megteljes íti az elj egyzett léleknek. Mert ő úgy
szereti lelkünket, hogy mik or a Szent Irás tulajdon néven akarja nevezni
Istenünket, azt mondja : Oui amas animas, hogy ő l élekszerető (Bölcs 11,27).
Oly nagynak mondja ped ig ezt az ő szeretetit, hogy, ha az anya elfeledkezhet ik is szülöttérúl, ő el nem feledkezhetik jegyesérű l: mert az ő emlék ezetit
nem jegy-gyűrűben visel i, mely elveszh et és romolhat, hanem maga kezére
írt a őtet (Iz 49,15-16).
lsten részérűl örökös és állandó ez a s zövets éq, Azért mondja Ozeás
által , hogy örök házasságra jegyzi lelkünket (2,19); és hogy hitivel való
kötelezéséb ől erős bátorságunk és vigasztalásunk légyen , azt mondja , hogy
megeskütt nékünk és hittel vett házasságába (Ez 16,8).
Akit lst en eljegyez, mint a világosság a l ev e g ő-é g g e l , mint a tűz a tüzes
vassal, mint a test a lélekkel , eggyé lészen Istennel a tiszta szeretet álta l.
Mert valak i Istenhez ragaszkodik, egy lélek véle (1Kor 6,17) : nem él immár
az, hanem őbenne él Krisztus (Gal 2.20) , aki kezdője , végezője és fő-oka
mindazoknak, amiket őáltala, mint eszköz által cselekeszik lsten. Azért aki
jegyese Istennek, noha test szerént él, de nem a test indúlati és kívánság i
szerént él, hanem lst en kedve-szerént; mivel lst en le lkétű l , mellyel egyesű lt,
indíttati k és viseltetik mindenekben (Róm 8,14) .
Másodszor: a házasság kötelessége azt hozza magával, hogy nemcsak magok, hanem minden egyéb marhájok egy légyen, együtt lakjanak, egymás társaságában éljenek, egymás terhét könnyebbítsék, egymást segít sék.
Nem volt és nem lészen , aki ennek a kötelességnek úgy megfelelt voln a,
mint megfelel az lst en: szeretettel-, lélekkel-, akarattal-való egyessé g vagyon
az isteni házasságban. M ert aki megszente l és aki megszenteltetik, mind egytől való (Zsid 2,11); mint a patak a fo rrással , úgy a szeritel ő lsten egy a megszentelt lélekkel. Sokszor a világi házasok, noha tes t-szerént egy házban és
ágyban vannak. de kedvek és akarattyok messze jár egymás túl; sokszor egymásnak terh ére vannak inkább . hogysem könnye bbségére ; de az Ist ennek lelki
házasságában minden kívánságok egy nyomban járnak: semmi ellenkezés,
semmi vissz álkodás és egyenetlenség ott nincsen, úgyannyi ra, hogy akit ls t en
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jegyesévé fogad , annak mindjárt új nev et is ád, és azt akaratj a-szerént valóna k
hívatja (Iz 62,2.4; 46,11) . Soha t ólünk el nem tá vozhatik a mi jegyesünk, soha
messze nem mehet tőlünk (Csel 17,27) , hanem mi nden üdóben velün k és
bennünk vagyon . A haláll al ped ig nem hogy el végez ódnék, de sót megerősö
dik és változa tlanná téteti k ez a le lki házasság.
Tovább: a világi házasok soks zor egymás terhét nem könnyebbítik, hanem
öregbíti k; de a mi Istenünk minden t erh ün ket együtt viseli velü nk. Innen vagyon, hogy az ő szolgálatját igának nevezi: akarván ezzel is mért etn i , hogy mint
az igát ketten vonszák, úgy az ó szol gál atj a sú lyát nem magunk vis eljük, hanem (hogy így szóljak) ő is velünk egy igába f ogja magát, hogy mi nket segítsen.
Végezetre : ha a testi házasok böcsülleteket és javokat közli k egymással:
lsten is az ő méltóságit közli jegyesivel, amennyire emberrel közö lhetók. M ert
nemcsak azt mondja kedvesinek , hogy ő k a vil ág fény es ségi , hanem : iste nek
vagytok (Jel 5,10; 20,4) , isteni nev ezetét is néki k adja, ki rál yokká te szi óket.
Minden érdemét, mind en lelki ajándékit oly bőven közli, hogy Szent Pál azt
meri mondani a Krisztus jegyesinek: minden a ti étek ( 1Kor 3,22); valami jó
vagyon az lsten t árházában , vagy itt, vagy a következendó boldogságban, az
mindenestül övék ; az ő hasznokra és dü csóségekr e rendel t etett. ~ s mindezekért egyebet nem k íván a m i jegye sün k, hanem csak arra kér: Praebe
mihi cor tuum (Péld 23,26) , hogy szívünket néki tartsu k és az ő szerete t ébe
foglaljuk .
Harm adszor : a házasság törvény e az, hogy mindenben állandó hívséggel
légyenek egymáshoz a házasok. Mindezeket pu nct-szer éut megteljesíti lst en
lelki jegyesével. Mert hív és iga zmondó (2Tim 2,13) . Jegyes ével ped ig ugyan
megesküszik hívségre . Ki győzn é elós zámláln i , menn yi sok szép tan ításo kkal
oktatja lsten az ő jegyesét? Nemcsak elesett jegyesét biztatja és okt atja a
mennyei vőlegény, hanem azokat is , akik híven és tis ztán viselik házasságokat,
bels ő izgat ásival szünetl en ébre szt i és okt atj a, hogy az elkezdett jó ban végig
maradj anak és napon ként nevek edjen ek. Azért, jegyesének ajtaja el ótt állván ,
így kolompoz szívében (Jel 3,20) : meggondold , hogy az én jegyesem vagy
és nem szabad mást szeret ned, hanem engem et , vag y én érettem egye bet . . .
(Részlet Pázmány Péter prédikációjából : OM VII 529-533)

A BETEGEK KENETE ':S LELKIPÁSZTORI GONDOZÁSA

Az istentiszteleti kongregáció ezzel a címmel 84 old alas kis köte t ben t ette
közzé a liturg ia reformjának egy ik utolsó részé t. A kötet VI . Pál . Sacram
unctionem infirmorum " k. apostoli konstitúciój ával kezdódik, 1972.nov.30-áról.
A kons t itúc ió első része összefoglalja a betegek kenetére von atko zó katolikus tanítást , bóségesen idézve az egyetemes zsi natok szövegeiból és hivatkozva a régi liturgikus emlékekre. A beteg ek kenete a hét szentség egyike;
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Krisztus alapította, Márk evangéliuma elórevetítette, Jakab apostol pedig kihirdette és a híveknek ajánlotta. A firenzei zsinat leírta lényeges elemeit, a
trentói pedig meghatározta isteni alapítását, mivoltát, hatásait, kiszolgáltatóját. Már ez utóbbi megállapította, és a II.Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója is hangsúlyozza, hogy "nemcsak azoknak a szentsége, akik már a
végsó életveszélyben forognak ." - Konstitúciója másod ik részében a pápa
felsorolja és megindokolja a reform három újdonságát. El ősz ör is a szentségi
formula módosul olyanformán, hogy Szent Jakab szavainak alkalmazásával
teljesebben kifejezze a szentség hatását. Másodsorban a szentségi jel anyagának megszabását is módosítani kellett, mert egyes vidékeken nincs , vagy
nehezen szerezhetó be olajfaolaj. Ezentúl teh át más - de csak növényi olajat is szabad használni. Harmadsorban egys zerüsödött a szertartás a megkenések számát és a megkenendó testrészeket Illet ően .
A konstitúció harmadik részében aztán a pápa apostoli tekintélyével elrendeli a következóket: "A betegek kenetének szentségét olyan betegeknek
szolgáltatják ki , akik veszélyes betegségben vannak; homlokukon és kezükön
megken ik ő k e t olajfaolajjal, vagy, ha alkalmasnak látszik, egyéb növényi olajjal , amelyet kellóen megáldottak, és közben egyetlen egyszer a k övetkez ő
szavakat mondják: E szent kenet által és az ó kegyes irgalmassága által segítsen meg téged az Or a Szentlélek kegyelmével ; b űneidt ől megszabadítva
üdvözítsen téged és jóságosan adjon megkönnyebbülést." (Per istam Sanctam
Unctionem et suam piissimam misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti , ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius alleviet." ) Szükség esetén elég egyetlen megkenés, éspedig, ha lehet, a beteg homlokán, ha ped ig a beteg sajátos állapota úgy kívánja , egyéb testrészén. A
szentséget meg lehet ismételni, ha a beteg újra visszaesik, vagy pedig
ugyanabban a betegségben állapota válságosabbra fordul. Az új szertartás
latin kiadását rögtön a megjelenése után lehet használni ; a régi szertartás
1973.dec.31-ével véglegesen érvényét veszti.
A kongregáció dokumentuma hét fejezetból , összesen 259 paragrafusból
áll. Az el őzetes megjegyzések fontos elvi szempontokat tartalmaznak. El őször
rövid katekézist a betegség jelentóségéról az üdvösség misztériumában. A
betegség ugyan szoros kapcsolatban áll a b űn ös emberi állapottal , de nem
lehet egyéni b űn ök büntetéseként felfogni. Rámutat Krisztusra , aki .szenvedésében magára vette összes sebeinket és részt vállalt az emberek rninden fájdalmában . Sót még önmaga hasonlóságára alkotott tagjaiban is gyötrelmekben és szorongattatásokban van része , amikor minket érnek nehéz szenvedések." Az embernek a Gondviselés rendelkezése szerlnt küzdenie kell a
betegség ellen, hogy a társadalomban és az Egyházban el tudja látni feladatát; viszont arra is készen kell állnia, hogy .kleqészítse azt , ami Krisztus
szenvedéséból hiányzik, a világ üdvösségéért" . "Az Egyházban a betegeknek
az a feladatuk, hogy tanúságtételükkel egyrészt figyelmeztessék a többieket:
ne fel ejtsék el a lényeges , a felülról [ öv ő dolgokat, másrészt megmutassák,
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hogy az emberek halandó életét Krisztus halálának és szenvedéséne k mlsztériuma által kell meqv áltani." - A bevezető megjegyzések a betegeknek
kiszolgáltatandó szentségekról szóló katek ézlssel és lelkipásztori útmutatással folytatódnak. A betegek kenetében els őrend ű szerepe van a hitnek : a
beteg hitének, a pap hitének, az Egyház hitének.•A beteget ugyanis a saját
hite és az Egyház hite fogja üdvözíteni; ez a hit visszatekint Krisztus halálára
és feltámadására , amelyból a szentség hatékonyságát meríti , és el őretek int
a jövendó Istenországra, amelynek a szentség zálogát adja: A viatikumot
lehetóleg szentmise keretében és két szín alatt kell adni, hiszen ez a szentáldozás a Krisztus misztériumában való részesedésnek egészen egyedülálló
jele; a beteg , ha képes , keresztségi fogadaimát is újítsa meg. A pap lehetóség
szerint a beteggel és családtagjaival együtt válassza meg a szartart ás bibli kus olvasmányait és könyörgéseit, és készítse eló a szentségek kiszolgá ltatását. .Arnlkor nincs jelen hívek gyülekezete. a pap akkor is gondoljon arra,
hogy benne magában és a betegben már ott van az Egyház. Arra törekedjék
tehát, hogy ennek a betegnek a szentség megünneplése el őtt és után egyaránt
megadja a közösség szeretetét és segítségét. akár saját maga. akár. ha a
beteg beleegyezik, a helyi közösség valamelyik kereszténye révén:
Lássuk most vázlatosan a szertartáskönyv törzsanyagát. Az 1. fejezet a
betegek látogatásáról és áldoztatásáról szól. A betegeket a nap bármely órájában lehet áldoztatni, és ha másképpen nem tudnak, áldozhatnak csak a bor
színe alatt is . A 2. fej. írja le a betegek kenetének rendjét. A nem fekvó
beteg legmegfelelóbben templomban veszi fel; mindenképpen kívánatos, hogy
közösség vegye körül. A rendes szertart ás menete a következó: köszöntés
és rövid bevezet ő. bűnbánati szartart ás (vagy, ha nem történt meg elóbb , a
beteg gyónása). szentírásolvasás és homília. litán ia és kézrátétel. hálaadó
ima az olaj felett vagy az olaj megáld ása. a beteg megkenése . a M iatyánk
közös elimádkozása és papi áldás. Ha a beteg állapota megengedi . a szentkenetet ajánlatos szentmisével egybekötve kiszolgáltatni, akár templomban,
akár (a helyi ordinárius engedélyével) a beteg otthonában; a megkené s a
homília után következik. A szertartáskönyv külön foglalkozik azzal a lehető
séggel , hogy nagy közösség jelenlétében egyszerre több, sót nagyszámú beteg veszi fel a szentkenetet. pl. a székesegyházban . a plébániatemplomban,
búcsújáróhelyen (Lourdes-ban már végeztek ilyet. a résztvevók nagy lelki
hasznával). kórházban. - A 3. fejezet a szent útravalóról és misén kívüli
kiszolgáltatásának szertart ás ár öl szól. A negyedik a közeli halálveszélyben
forgó beteg ellátását írja le (gyónás, szeritkenet. viatikum) . Igen közeli halálveszélyesetén rövid szertartással kell feladni el ősz ör a szentkenetet, utána
a szent útravalót; ha pedig ennyire sincs Idó és a beteg áldozni tud, akkor
rögtön a viatikummal kell kezdeni. Az 5. fejezet a bérmálás rövid szartart ás át
tartalmazza közeli halálveszély esetére; a hatodikban a haldoklókért mondandó könyörgéseket találjuk (ordo commendationis morientium) . az utolsóban
pedig különféle liturgikus szövegek gyűjteményét.
5
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Mint futólagos áttekintésünkből is kitű nik , az új liturgikus kiadvány gazdag lelkipásztori lehetőségeket nyújt. Főleg arra tanít és nevel , hogyabetegek kenet e nem a haldoklóknak szánt . keqyelemd öfés" . hanem a halálra való
k ész ülődés megszentelését és az egész keresztény közösség lelki javát szolgáló krisztusi ajándék. Híveknek, papoknak egyaránt meg kell ezzel barátkozniok, és a betegséggel, halálveszéllyel kapcsolatos egész életérzésüket és
gyakorl ati magatartásukat ehhez a megújított liturg iához kell hozzánevelniök.
Nagy Ferenc

Im ádság Igaz sziv ért
Szentséges Szüz Már ia, Istennek Anyja,
őrizd meg szíve met gyermekinek,
tisztának és átlátszónak, mint a forrás.
Adj nekem egysze ru szíve t ,
amely nek nincs kedvére a komor töprengés,
szlvet, amely nagyl el küen odaajándékozza magát ,
és b e nsőséges en osztozi k a fájdalomban,
hü és nemesen érző szívet ,
amely semmi jót nem feled ,
és semmi rosszé rt nem nehezt el.
Tedd, hogy szivem szelíd és alázatos legy en,
szeressen a viszo ntsze retés igé nye nél kül ,
boldog legye n. ha más szivekben háttérbe szorul az ist eni Szív mögött.
Adj nekem nagy, gyözhetet len szívet,
amelyet semmi hálátl anság be nem zár.
semm i közömbösség ki nem fáras zt.
szlvet, amely Jézus dic söségéért föle mészti magát .
és sz e rete tétő l ol yan sebet hord .
amely csak a mennyben gyógyul be.
P. de Grandma ison SJ
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

KERESZTOT A SZENTATYÁVAL
Nagypénteken már a koraesti ór ákban megindul a tömegek áradása a
Kolosszeum felé: autóbuszok, autók és gyalogosok tölti be a környező utcákat és a Piazza Venezi át. Este nyolcra már zsúfolásig megtel ik a Kolosszeum
k üls ő térs ége: a világ minden részéből érkezett túrlsták négerek és távol kele tiek, európ aiak és délamerikaiak - , fi atal fiúk és lányok, papok, szerzetesek csoportjai várnak a Szentatyára. A Kolosszeum barnán sötétlő ívei
mögött sárga fény táncol: itt kezdődik majd a via cruc is . Teljes a techn ikai
készültség is : az óriási reflektorok nappali fényt teremtenek, a Kolosszeum
egyik kiugróján és két e célra készült t orony tetején helyezkedik el a t évé
hadserege. Borzongatóan hűvös szél kerekedik. A techn ika századában vagyunk , ezt minden ki tudja, mégis Krisztus keresztútját fogjuk járni : együtt,
a világ minden részéből, egyakarattal, egy testként.
Kilenc óra után megérkezik a Szentatya; fehér ruhás alakját látva nem
nehéz arra gondolni, akinek helyettese. A Kolosszeummal szemben húzódó
óriási sáncfal közepén, szemben velünk, letérdel. Vé rs z í n ű köpenyébe belebelekap a szél . .. Felc sendül a Crux fidelis dallama . A hatal mas vegyeskar
halk kíséretéből egyetlen f iúhang tiszta szólója válik ki. Most mindenki megfordu l, hogy kövesse a Kolosszeum tövétől a kereszttel elinduló róma i bíboros helynököt. Kis könywel a kezünkben követhetjük a st ációkat. .Jé zust
halálra íté llk" - halljuk először olasz , majd francia , angol, német, spanyol
és port ugál nyelven. Lapidáris röv idséggel a megfelelő evangéliumi részt
olvass uk, majd egy rövi d gondolatot Szent Agoston szentírásmagyarázataiból,
vallomásaiból. . Urunk Jézus, engedd meg, hogy irgalmadból megismerjük
szereteted rnlsztérlurn át" - könyörög egy hang a sokezres tömeg nevében.
Azt án felhangzik a Pater noster. Mellettünk kenyai kispapok , Foucauld atya kis
n ő vé r e i , fiatal német házaspár, ausztrál iai missz ionáriusok, egy csoport hoszszúhajú legény és mininél minibb szoknyás lány , katon ák, fehérkabátos pincérfiú, fülöpszigeti diákok , .. Stabat mater dolo ros a, énekeljük egy emberként.
Tudjuk, már régen megtanultuk a kiskatekizmusban , hogy akkor a tömeg
Barabást választotta Jézus helyett. De most m i vag y u n k a tömeg!
A szeretet misztériuma után a közöny, az embertelenség , a bűn soha
meg nem fejthető t itkához értünk. Krisztussal tartunk , vagy tömegemberként
Pilátus és a közömbösek mell é áll unk . .. ? Követj ük a kis csoport keresztet
vivő vezetőjét. Az egyes evangéli umi idézetek után kimo ndhatatlan mélységű
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csend uralkod ik a tömegen: megdöbbenés fojtogat valamennyiünket. A fórum
túl oldaláról robogó v illamos zakatolása hallatszik, mi pedig most Máriával találkozunk: Nagy Konstantin diadalíve alatt. egy hata lmas fénykereszt tövében. Az édesanyákra gondolunk, Mária társmegváltó szerepére, és új fényben
látjuk a régi igazságot: Sine dolore non vivitur ln amore, szenvedés nélkül
lehetetlen szeretetben élni! A Pater noster helyett most az Ave Mariát imádkozzuk, vigasztal ást kérünk mindazoknak, akik megfáradtak , remé nytelenül
szenvedn ek, akik elhagyottak, akik a t ársadalmi b űnök miatt halálravált an
élnek ... Segítséget azoknak, akik Cirenei Simonként vagy Veronikaként
h ű s é g es en , Kriszt us nyom ában járják a kere sztutat. Magunk számára az igazi
bű n bá na t kegyelméért könyörgünk, hogy fe lfogj unk valamit a halál ig ta rtó
engedel messég ist enemberi mértékkel megvalósított misztériumából. A Stabat
mater versszakai Mária mellé áll ítanak : ve le kérjük, hogy megérthessük: a
kereszts égben mi is meghaltunk a bűnnek, már Krisztus életét éljük és mi is
eljutunk majd a feltámad ás dicsóségébe.
A ki s csoport most fölfelé halad, a tévé -torony mögül lobognak elő a
fáklyák . - . Harmadszor ls elesett, de most már fent a Golqotánl " (Claudel)
Ismét szemben vagyunk a Szentatyával; valaki hozzálép és leveszi róla bIborsz í nű köpenyét . A Szent aty a feláll és elindul a keres zttel k özeled ő csoport
felé. Mi közben a 10. áll omás titkáról gondol kodunk : Jézust megfosztják ruháitól. A S zűzany ától kérj ük: .Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak
szent szerelme , segíts néki tetszenem : A Szentatya átveszi a keresztet,
csak két fáklyás alak kísér i útján : egyedül van. Krisztus végtelen elhagyatottságára, magányára gondolunk: a pater noster moraja halkabbá válik . . .
A 12. állom áshoz érünk: Jézus meghal a kereszten. Repülógép húz el
felettü nk: megremeg a Kolosszeum , a s üke t ít ő zajból egy hangként bukik ki
a fo hász: Adoremus t e Chr iste . .. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged ,
mert szent kereszt ed által megv áltottad a vil ágot. Senkinek sincs nagyobb
szerete t e, el mélkedi k Agoston , mint Jézusnak: ellenségeiért adta életét első
sorban . Ki tudn á felmérni , mekkora, milyen mély az lsten szeretete az ember
Iránt? Végte len, végtel en, mint O maga. A jobb lat or szavait ismételgetjük:
vil ág Megváltója , emlékezzél meg rólunk ors zágodban! Utolsó énekü nkkel a
Fájdalmas Anyát kérjük : .S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a
nagy égnek dicsóségét lelje rneql "
M.E.
SCHOTZ ANTAL (1880-1953)

Húsz évve l ezel őtt . 1953. ápr . 2o-án húnyt el Schütz Antal, akit egyik
is mert etóje Pázmány mellett a legnagyobb magyar teológusnak és legkiválóbb
dogmat ikusnak mondott.
Kist ószegen (Toron tál m.) született 1880.okt.26-án. Gimnáziumi tanulmányait a szegedi piaristáknál végezte és k itűnő érettségij e után maga is
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a piarista rendbe lépett. 1900-tól kezdve a budapesti egyetem hittudományi
és bölcseleti karát látogatta, később a würzburgi bölcseleti fakultáson karakterológial tudását tökéletesítette. Pappá szentelése után (1904) régi gimnáziumában lett tanár . Két év múlva már a fővárosba került gimn. hittanárnak
és a piarista kispapok teológiai tanárának. Az első világháború alatt a budapesti teológiai fakultáson magántanár, majd rövid idő múlva meghívás alapján ugyanott a dogmatika tanára lett. Ezt a működését a második világháború
végéig folytatta, s közben a Pázmány-egyetemnek 1940/41-ben rektora is volt.
Noha Irodalmi működése más területekre is kiterjedt (pl. a bölcseletre
és a pedagógiára), elsősorban teológusnak tartotta magát , annak tartották
kortársai ls. Innen van, hogy legkedvesebb költője az a Dante volt, akinek
sírfeliratát szerette idézni: .Theologus Dante - nullius dogmatis expers", s
hogy nem egyszer emlegette a nagy Prohászka vallomását: •Theologus sum,
nihil divini a me alienum puto." Ugyanakkor a 60 éves Prohászka a nála kb.
húsz éwel fiatalabb Schütz .p áternek" ezzel az aláírással ajánlotta arcképét:
.Schütz Antalnak, aki rövid időn belül oly közel jutott hozzám."
Tudományos működését korán kezdte. A budapesti teológiai karra benyújtott doktori értekezése: .Kezdet és vég a világfolyamatban" (1907) már feltűnést keltett. A szavak társulásáról szölö würzburgi doktori disszertációja
csak annyiban jelentős, hogy később (1927) megírta .Karakterológia és
arisztoteleszl metafizika" c. akadémiai székfoglalóját. Hittanár korában egymásután publikálta tankönyveit a középiskolák felső osztályainak; egyik-másik .
15 kiadást ls ért. Sík Sándorral együtt szerkesztette a magyar középiskolai
ifjúság legelterjedtebb és legnagyobb hatású .Imádságoskönyv" -ét, egyben
jellemnevelő kistükrét, amely 14 kiadást ért el. Egyetemi tanársága előtt megjelentette még .Az istenbizonyítás logikájá" -t is.
Ezután fogott hozzá nagy műve, az első magyar .Doqrnatíka" kldolqozásához. Két éven át éjt nappá téve dolgozott rajta , s ezalatt még kevésbé fontos
leveleit sem bontotta fel. Később tréfásan emlegette, hogy a felbontás után
alig kellett néhányra válaszolnia, mert közben az idő megoldotta a fölvetett
kérdéseket. A hatalmas munka 1923-ban jelent meg két kötetben, és IV. kiadásában XXVI + 1386 oldalt tesz ki. Egyidejűleg hallgatói számára kiadta a
.Summarium Theologiae Dogmaticae et Fundamentalis c. latin könyvét. A
Dogmatikát ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára: .Hogy amit adok, mennyire
elmaradt attól , amit elgondoltam, és már az elmondás is mennyire távol jár
ama boldogító valóságtól, amely sugallta, azt én tudom legjobban . Hű Igyekezetemet alázatos lélekkel leteszem az Úr Krisztus lábához abban a mély
hitben, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába munkálkodnak, akik azt építik"
(Ps.126)." De egyúttal ígéretet tett, hogy munkáját három Irányban akarja
kiegészíteni: tervez egy a dogmatikához alkalmazott bölcseleti bevezetést,
azután egy a gyakorlat embereinek szóló népszerű dogmatikát, végül pedig
dolgozni akar a hitigazságoknak az élet különböző területein való alkalmazésán. S ezt az ígéretét be is tudta váltani.
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Az első célt szolgálták . A bölcselet elemei" és a .Szent Tamás szemel vényekben" c. munkál.
Gyakorlati hittudományt nyújtottak főleg összegyújtött dolgozatait tartalmazó kötetei : .Az Ige szolgá latában", .Eszmék és események", .Orség",
. Magyar életerő", •Titkok tudománya". De ide kell sorolnunk az általa szerkesztett .Szentek élete" négy kötetét is.
De legtöbbet valósított meg a harmadik klt űzött cél érdekében , az . Isten
országa" c. sorozatban. A dogmatika mellett ezek a legértékesebb munkái:
.Krísztus" (2 kiadás) , . A házasság" (3 kiadás) , .Isten a történelemben"
(3 kiadás) , . Az örökkévalóság", .Eucharistia" (2 kiadás) . Ezek közül a Krisztus németül és spanyolul, az lst en a történelemben németü l, lengyeiül és
spanyolul, Az örökkévalóság németül is megjelent.
Ez a felsorolás nem volna teljes, ha nem említenők meg, hogy az általa
annyira nagyrabecsült Prohászka múveinek 25 kötetes, kommentárokkal ellátott kiadásával mind a három említett célt szolgálta .
.
Irodalmi és tudományos munkásságával nemcsak nevet szerzett magának
és becsületet a magyar hittudománynak, hanem a t emet ésén elha ngzott szavak szerint .igen sok tudóst és papot nevelt, akik az ő nyomán a hívek beláthatatlan során tanítják: ~s nem érdektelen az sem, amit nemrégen (1972)
Cserháti püspök írt róla: .Kutatásaim során nagy hazai dogmatikusunkról,
Schütz Antalról ismételten kiderült, mennyire új utako n járt már 40 éwel
ezelőtt:

Eltekintve ettől az lsten országáért végzett nagyarányú munkásságától,
Schütz atya a bensőséges ima embere vo lt akár sike rei, akár pedig megpróbáltatásai között. ~s ez utóbbiakból is bőségesen kijutott neki. Ilyenkor
szerette ismételgetni Sz. Péter 1. levelének két mondatát (5,6-7): .Humillaminl sub potenti manu Dei . . . Alázkod jatok meg lsten hatalmas keze alatt,
hogy annak idején megdicsőí tse n benneteket . Minden gondotokkal hozzá forduljatok, mert neki gondja van rátok." ~s neki különösen élete uto lsó két
évében ugyancsak meg kellett alázkod nia. Ugyanaz történt vele , amit ó a
Szentek életében egyik nagyon tisztelt szentléröl, Nagy Sz. A l b e rtről , Szent
Tamás tanáráról megírt. Az említett szent élete utolsó éveiben elvesztette
minden tudását és teológiai tu dományát , a legenda szerint Szúz Mária kijelentése értelmében azért, hogy gyermekkori hitével je lenjék meg az Orök
Bíró előtt. Vajon Schütz atya, amikor az életrajzban ezeket írta, gondolt-e
arra , hogy neki is ez lesz a sorsa? Hogy élete végén elfelejt majd mi ndent,
csak azt az örökkévalóságot és azt a Krisztust nem, amelyről és aktről olyan
szép könyveket írt?
Tomek Vinc e
MAGANKINYILATKOZTATASOK, JELENIÖSEK, DZENETEK
Többször érkezte k már hozzánk kéziratok, óhajok korunkbeli magánkinyilatkoztatásokkal, csodás Jelenségekkel kapcsolatb an. Dander pro fes szor cikke szépen össze-
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foglal ja ezekkel kapcsolatban a katoli kus álláspontot és azt is megvil ágit ja. miért
nem térünk ki i lyenekre.

Nem egy szent élettört énet ében szerepelnek többek között . jelenések·
és . klnyllat kozt at ás ok" . Ma is . akárcsak régebben . mind ig újabb hírek terjednek el jelenésekról és velük kapcsolatos üzenetekról (kü lönösen Mária[e l en ésekr ől) , és sokszor igen nagy érdeklódést keltenek. Mit kell tartanunk
az ilyen jelenésekról? M ilyen legyen velük szemben a katolikus ember álláspont ja?
1. Kinyilatkoztatás
Szigorúan vett, . te rrné s ze tfölö ttl" értelemben ott megy végbe, ahol az
Úristen üdvözlt ö tette i és ezeket é rte l m e ző szava által. ajándékozó szabad
szeretetéból ( = . keqyelernböl" ) közöl valamit velünk emberekkel a saját
gondolataiból, titkaiból, üdvözító terv éb ől . A kinyilatkoztatás vég ighúzódik
már az ószövetség üdvösségtörténetén; csúcspontját Jézus Krisztusban érte
el ••aki az egész kinyilatkoztatás közvetítóje és ugyanakkor teljessége ls ".
Ez a kinyilatkoztatás az apostoli kor végén lezárult; mint keresztény üdvösségü nk rendjé nek kötelez ő , maradandó alapja az egész emberiséghez szól.
Ezért .n y I I v á n o s" kinyilatkoztatásnak nevezik. Egyedül ez a katolikus hit
tárgya . (Vö. a II.Vat ikáni Zsinatnak a kinyilatkoztatásról szóló dogmatikus
konstitú ci óját. 1-6.)
Az Úri sten azonban természetesen az apostoli kor után , az egyháztörténelem folyamán ls adhat kinyilatkoztatásokat egyes embereknek. De ezek nem
az ált alánosan k ötelez ő keresztény hit alapjai vagy tárgya i. Céljuk más. Ezeket
nevezz ük . m a g á n k i n y I I a t k o z t a t á s o k n a k" , Történhet ez külsóleg
hallható. vagy csak belül - esetleg tisztán szellemi módon - tudom ásul
vett szavak. vagy látomások (j elenések) alakjában.
2. A valódi magánkinyilatkoztatások értelme
A valódi magánkinyilatkoztatások egyvalaki t, vagy olykor az egész kereszt énységet különös nyomatékkal e m I é k e z t e t n i akarj ák olyasmire,
ami a nyilvános kiny ilatkoztatásban már megvan ; bizonyos magatartásokra.
keresztény életgyakorlatokra akarnak ösztön özni. amelye ket az adott helyzetben tud atosabban, bensóségesebben kell gyakoro lni (pl. b űnb ánat. bizalom ,
M árta-tisztelet ... l , Itt tehát Istenadta ü d v ö s Ö s z t ö n z é s e k r ó I van
szó.
Ha ilyen jelenségekról hallunk a múltban vagyamában . és a keresztény
okosságnak megfelelóen akarunk Itélní róluk. akkor természetesen nem szabad eleve el utaslt ani a valódi magánkinyil atkozt at ás lehetóségét. Ezzel fennhéjázó embermód ra önkény es hat árokat szabnánk lst en szeretetének és szabadságának. De vigyáznunk kell arra. hogy ne csaló djunk.
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3. A lehetséges csalódások forrásai
a) A legrosszabb eset lenne a t e I j e s c s a I ó d á s , tudatos sőt
talán kifejezetten rosszakaratú csalás következtében. Az is megeshet
azonban, hogy egy teljesen becsületes személyt a saját élénk (vagy talán
már beteges) képzelőereje csal meg, és azután jóhiszeműleg, jámbor szándékkal másokat is csalódásba ejt. Ilyen csalódásokkal különösen olyan j övendölések esetében kell számolnunk, amelyek politikai tartalmúak, talán valami
különleges érdeket szolgálnak, nevezetesen nagyobb feszültségek, átalakulások, stb . idején terjednek. Isten, az Úr sohasem azért adja valódi kinyilatkoztatásait, hogy az emberi kiváncsiságnak és emberi szenzációéhségnek
tegyen eleget, vagy hogy megkiméljen valakit saját értelmes meggondolásától és okos döntésétől.
b) De még igazi magánkinyilatkoztatások esetében is lehetségesek r é s zI e g e s csalódások. Lehet , hogy már maga az, aki a kinyilatkoztatásban,
jelenésben részesedik, valamiben hamisan értelmezi, amennyiben túlságosan
a felszinen marad és nem fogja fel lsten voltaképpeni szándékát. Ez a veszély
különösen áldó fgéretek és büntetéssel való fenyegetések esetén áll fenn,
ha azok (Isten szándéka szerint) meghatározott feltételhez vannak kötve .
Nevezetesen figyelembe kell ezt venni, mikor pl. az Illető .üzenet" rnlndazoknak a keresztényeknek, akik bizonyos jámbor külsö gyakorlatokat elvégeznek,
minden további nélkül örök boldogságot igér, - ennek feltétele természetesen mindig benső bűnbánat, minden halálos bűntől való szabadulás a halál
előtt. Ha egy valódi látomás történeti, nevezetesen bibliai eseményeket
tartalmaz (pl. Krisztus életéből vagy szenvedéséből), akkor nem szabad minden további nélkül az Illető esemény külső lefolyásának hű visszaadását
keresni benne (olyanformán , mint valami fénykép-, vagy hangszalagfelvételen) , pl. pontos felvilágositást az illető személyek ruházatára, nyelvére, stb.
vonatkozólag.
c) Végül előfordulhat, hogy ahhoz, amit valóban lsten nyilatkoztatott kl,
az illető m a g á t ó I - minden rossz szándék nélkül - h o z z á t e s z valamit. Igy pl. olyan jámbor óhajokat vél kJhallani a kinyilatkoztatásból. amelyek neki különösen szfvén fekszenek. Amikor később irásban beszámol róla,
ezt befolyásolhatják - megint csak hibáján kivül - saját vallásos gondolataI,
amelyek más forrásokból (pl. az olvasott könyvekből) otthonosak nekI.
MIndebből világos, milyen körültekJntőnek és tartózkodónak kell lennünk
magánkinyilatkoztatások, jelenések terjesztésében, a bennük előforduló . üzenetek" értelmezésében , amig az egyházi tanftóhlvatal nem foglalt állást az
ügyben.
A valódi magánklnyilatkoztatások az ún.• karlzrnákhoz" tartoznak, vagyis
olyan különleges kegyelmi adományok, amelyeket nem a szentségek közvetttenek , hanem a Szentlélek szabadon osztogat. és az egyházi közösség külsöbelső gyarapodására szolgálnak (vö. 1Kor 21!) . Annak megítélése, hogy a
karizmák valódlak-e és használatuk rendezetten történik-e, az egyházi hívatal72

viselóket illeti ; nekik mindent meg kell vizsgálnl, és ami jó, azt megtartani
(Egyház-konstitúció 7,12,30; laikus apostolkodásról szóló dekrétum 3) . A legközelebbi illetékes erre a püspök, végsó soron pedig a Szentszék.
Elvek
a) Az egyházi tanítóhivatal (mint minden más vallásos szöveg esetében
is) úgy ítélhet, hogy az - áll ítólagos vagy valóságos - magánkinyilatkoztatások, stb . tartalma nem ellenkezik a keresztény hit és erkölcs tanításával.
Az ilyen . approb ác lö" még egyáltalán nem jelenti azt, hogy lsten valóságos
kinyilatkoztatásáról van szó.
b) Az Egyház megengedheti, ajánlhatja ilyen magánkiny ilatkoztatások olvasását . Ezzel csak a tartalom pozitív vallásos értékét ismeri el, még mindig
nem lsten valódi természetfölötti kinyilatkoztatásának tényét.
c) Az Egyház felhasználhat magánkinyilatkoztatásokat arra, hogy valamilyen jámborsági gyakorlatot jóváhagy jon, elómozdítson, a liturgiába egy
ünnepet bevezessen, - amennyiben ezeknek a vallásos gyakorlatoknak az
értelme. jogossága, az üdvösséget szolgáló értéke bebizonyítható a .nyllv ános", általánosan k ötelez ő keresztény kinyilatkoztatásból , tehát a magánkinyilatkoztatásoktól teljesen függetlenül. Ilyen példák: Úrnapjának ünnepe,
a Jézus Szíve-ünnep, a Lourdesi Szüzanya emlékezete (febr. lll. De még az
indítások ilyen felkarolása sem jelent magában véve hivatalos megerósítést
arra vonatkozólag, hogy itt csakugyan lsten természetfölötti és rendkivüli
beavatkozásáról, tehát valódi magánkinyilatkoztatásról van szó.
d) Ha a jelzett magánkinyilatkoztatás valódisága mellett csakugyan alapos,
a szigorú hivatalos vizsgálatot is kiálló okok szólnak , akkor az Egyház (de
nem tévedhetetlenül) megállapíthatja, hogy valódi kinyilatkoztatásról van szó.
Ebben az esetben a katolikus embernek nem szabad megvetóen kezeinie az
ilyen kinyilatkoztatást. De senkisem köteles annak tartaimát olyan módon
elfogadni és helyeselni, ami a hittételeknek jár kl. - Hogy milyen óvatos az
Egyház az ilyen vizsgálatokban , azt megvilágítja pl. az a tény, hogy 30 év
alatt (1932-1962) 2-3 Mária-jelenést ismertek el egyházilag (Beauraing, Banneux, Siracusa), 30-at viszont kifejezetten elutasítottak, és legalább 84 esetben még nem d öntöttek. Mindebból következik a
Gyakorlati magatartás
a) H i b á s volna minden magánkinyilatkoztatást eleve , elvileg elutasítani;
de ugyanígy helytelen volna könnyelmüen hitelt adni ilyeneknek, különösen,
ha ez emberi kiváncsiságból, szenzációéhségból. csodahajhászásból származik.
b) Meg kell várnunk az e g y h á z I t e k I n t é I y itéletét. Ha az klmondja, hogy az állítólagos jelenésekben, kinyilatkoztatásokban, stb. nem
ismerhetó fel lsten természetfölötti, különleges beavatkozása (mint pl. San
Damiano, Eisenberg, Garabandal esetében), akkor az igazi egyházias érzület
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azt kívánja , hogy hagyjunk fel minden további propagálással , nevezetesen
zarándoklatok rendezésével is.
c) Nem kell mindig ú j j e I e n é s e k , magánkinyilatkoztatások után
k u t a t n u n k . . Ne törekedjünk könnyelmúen .. . rendkívüli adományok
után. Nem szabad vakme rő en i ly esmitől várnunk az apostoli tevékenység
gyümölcseit sem: (Egyház·konstitúció 12.) Hálásan tartsuk magunkat Krlsztus üzeneté hez, ami nt a Szent írásban találjuk, amint az egyházi tanítóhivatal
a múltban és a jelenben magyarázza nekün k. . Mi nden Irás, amit az lsten
sugalmazott, jó l használható a t anításra , az érvelésre, a feddésre, az Igaz
életre való nevelésre, hogy az lsten embere tökéletes legyen és minden jóra
hajoljon " (2Tim 3,16k). Isten rendkívüli kegyelmi adományaira vonatkozólag
pedig tartsuk magunkat Szent Pál intő szavához: ne oltsuk ki a Lelket, ne
vessük meg a prófétai szavakat (1Tessz 5,20) , de a s z e r e t e t m a g a s a n
á I I minden il yen adomány felett! (1Kor 12,31 -13,2) .
•A szeretet nem szúni k meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány eleny észik" (1Kor 13,8).
Franz Dander
OROSZ ANDRAS JEGVZETEIBÖL I:S LEVELEIBÖL

Jó ez a visszat érő gond : akit megáldok, legyen is otthon az élő lsten
szeret eté ben.
Nem a szavakban van a vará zserő, hanem a szeretetben kell bíznom.
hogy az Úr Jézushoz öle lhet em azokat , akik elj önnek hozzám.
Mégis mire jók a szavak? Talán csak arra, hogy formát adjanak a szeretet nek !
Imádkozom a zsoltárt, és azt kív ánom, hogya szavakba formált lélek
bennem is éljen : a hit , a hála, a bizalom , az odatartozás az Istenhez, - az
Úr lst en szeressen ezért a lél ekért, és azokat is szeresse, akik itt vannak a
le lkemben, még ha soha nem is látta m őket! Máskor az ő nevükben imádkozom, - úgy hiszem, ha azonosítják velem magukat, akkor beszélhetek is
a nevükben.
Hogy az imádság val aki ért hiábavaló lenne, nem hiszem. Persze az lehetséges, hogy nehezen me g k özelíthető valaki így kegyelm ileg is.
A mi utunk nem ellensége a term észetes rendnek, hanem barátja , felememegvált ója. Valahogyan meg kell hogy lássák, hogy mi az utunkon életet
találtunk , százszorta gazdagabb éle t et , mint amit a többiek megjátszanak
vagy megálmodnak! Akkor majd ők is megkívánják a mi utunkat: az Úr
Jézushoz jön nek az életért!
Úgy gondolkozzék, hogy a világában minden az Úr Jézusé, és tegyen is
róla, hogy igazán az Ové is legyen minden lehetősége. Nagyon szép úgy az
l ője ,
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élet, és halál sincs benne, hanem hazamenés. Nagyobb. igazabb. érettebb
szeretet vár ránk ott, mint amilyent itt találhatnánk.
A tehetetlen élet sem hiábavaló! Onmagában inaktíwá válhat az életünk,
de lehetnek olyan viszonylatai is, amiket a bels ő tehetetlenség nem devalválhat.
Odasímulni a jó lsten akaratához , mindenben elfogadni a nap minden
t örtén és ét, megkeresve a történésekben az lsten akaratát. Nem egyforma
címzéssel kapjuk a dolgainkat, nem egyforma a dolgainkban a rendeltetés. mégis igaz. hogy az Istent szeretöknek minden a javukra szolgál!
Ha egyszer nem tudom , mit kell tennem vagy mondanom. nem szabad úgy
viselkednem. mintha biztos volnék a dolgomban. Hát ezért hallgatok! Azt
látom jól, hogy majd segíthetek; de most még nem tudom , hogyan . Várnom
kell!
A benyomásom olyan mély. hogy csak azzal tudom jellemezni: megismertem valami egészen különös, valószerű és mégis végtelenízű boldogságot.
Most sok mindenre kész az én szívem, - olyan ujjongó örömmel! Ha a
vágyaimnak életet adhatnék, nagyon szép lenne az egész világ; és az én
örömömben úgy fürödhetne mindenki és rnlnden. mint a felkelö nap sugarában!
Az lsten nagyon jó, - most már tudom! és a mennyország itt a földön
sem mese! Mindenkihez szeretném közelvinni az lsten örömét, az élet felszabadult boldogságát, hogy mindenki örüljön velem!
Ugye, én ezt most már nem veszítem el soha?! EI nem dobom magamtól;
el sem vehetik tölem; olyan biztatásunk van , hogy ne féljünk!
Szétos ztom az én világomat. - ami az enyém , az mind sokaké legyen!
Most még kicsi az én országom: végigsoroihatom tájait. Most már semmit
sem akarok csak magamnak, - és mégsem fogy el a gazdagságom: az én
kevesem az Or Jézusé. O megáldja az én kevéske kev ésemet. és sokan lesznek avendégeim.
Nem bízom én magamra magamat - dehogy! - a vágyaimat is úgy kaptam ajándékba - élö vágyakat - érlelödnek lassan!
Az adósságaink rendezését úgy tanította az Úr Jézus. hogy amit rendbehozhatunk. azt rendbe kell hoznunk, nagyon komoly igyekezettel, mert a
becsület úgy kívánja!
Aki rendezni akarja az adósságait. annak az embernek elöször is önmagával kell elintéznie, hogy a felelösséget vállalja a dolgaiért. és amit rosszul
tett. azt kijavítja. Vannak dolgok. amiket elmos az ldö, amiket az évek
múlása elrendez, - de igen sok dolog nem így van, hanem az évek múlásával a kicsiségek is ijesztöre n őnek, és az ember tehetetlen már velük.
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Amíg az úton vagyunk, lehetséges számunkra a rendezódésnek az a családias form ája, amiben az Igaz megbánás, meg a jóvátétel komoly szándéka
rendezi sötét dolgainkat az élók felé is, a halottak felé is, az éló lsten felé ls.
Sohasem hittem, hogy mindezt a papok találták ki; hanem a tökéletes
igazságosság vágya benne van minden becsületes emberben ; a tökéletes
igazságosság félelme pedig minden gondolkozó emberben .
•Szívból kívánjuk! Minden [öt!" Ezek a kívánságok azért mégiscsak hatékonyak.
A körülmények alakulásába hogyan is szólhatnak bele hatékonyan a kívánságaim?
Az biztos , hogy magát a barátságot elevenítik az ilyen kívánságok; és az
életünknek fontos tényezóje az összetartozás. Aztán komoly lehetóség a
kív ánságaim kegyelmi megalapozása.
Kegyelmi alapozás? - nagyon jóban lenni az Úr Istennel!
Ne hagyj magunkra! Kezedbe ajánlom a lelkemet! Orizz meg a magadénak!
Igy jó aludni - a láthatatlan világ b ölcs őj ében - ringat az lsten - a szemefénye kicsi még - alszik, eszik, Játszik, és sír nagyon sokat.
Egyáltalában nem igaz, hogy a vallás csak felesleges teher! Erőforrás
inkább! és felszabadulttá tesz i az embert, - az ls Igaz, hogy nem mindenkit.
Van gátl ásos vallásosság is elég ; de az betegség.
Az élet örömét akarom mindnyájunknak. Lehetne bóven terített asztalunk .
- nyugodtan élhetnénk, - mert az é lő lsten szépnek akarja ezt az elmúló
világot is!
Az életet valóban szeretni kell ; úgy szeretn i, hogy miattam ls szebb
legyen és gazdagabb!
Kellene valamit adnom az Úr Jézusnak, amirói majd az eszébe juthatnék
mindig ; amit valóban szívesen megórlzne tőlern. Kár, hogy én nem tehetek
Neki olyasm it, mint amiket Ö tett nekünk . Mert hová is emelhetném én Öt
fe l? - Bár az nagyon érdekes, hogya magam személyisége fölé emelhetem.
Csak nagyon s zű k kis világ királysága lenne ez, de nagyobbat nem tudok! Ö
biztosan tudja , hogy nem akarok én magamnak élni, hanem Igazán az Ö
nevében akarok mindent, ahogyan Szent Pál gondolta: Krisztus éljen
bennem!
Azt akarom , hogy sokak szeretetét megkapja, - valahogy tőlern ls. I:n
magamban igen szegényes vagyok az Ö lelkületéhez képestI Elég nekem ,
hogy megtű rjön Maga körül. Olyanokat szeretnék Hozzá vinni, akik nálam
különbek.
Sok-sok sz épet akarok tenni az Úr Jézusnak: nekem Ö számit legtöbbet
a világo nI Nem is láttam még, de majd találkozunk, és akkor olyan jó lesz,
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hogy mi már régen Ismerjük egymástl Akik nem láttak és hittek mégis , azok
boldogabbak lesznek , mint akik láttak. - Megkeres abban a nagy sokadalomban, és a nevemen sz ólít: nem leszek egyedül: Itt vagyunk mindnyájan , akiket
nekem adtál, - nem keveredtek ell Igy gondolom a találkozást, - és látom
majd az O örömét az arcán, a két szemében, és azt mondja majd nekem ls :
jól van! - De ez az egész az O gondja; itt nekem meg az a dolgom , hogy
sok szépet tegyek neki I

A PAP IMÁJA A RÁBIZOTTAKi!RT
Teljes Szentháromság, mint a Te papod, szfvern mélyéból alázatosan
könyörgök mindazokért, akik imádságomba ajánlották magukat .
•Szent Atyám, tartsd meg óket a te nevedben, akiket nekem adtál"
(Jn 17,11).
Könyörgök azokért, akiket Iskolákban és templomokban tan ítottam .
Jöjj Szentlélek Úristen, hogy lelkük ne legyen útszél , szikla vagy tövises
talaj, hanem kegyelmed termóföldje (Lk 8,14 -15),
Könyörgök azokért, akiknek fejére öntöttem a keresztség vizét.
A Szentlélek legyen velük, hogy növekedjenek korban és bölcsességben lsten és emberek elótt (Lk 2,40).
Könyörgök azokért, akiknek az élet Kenyerét nyújtottam.
Add Uram, hogy ne váljék az ítéletükre. hanem az élet forrása legyen
számukra (1 Kor 11,29).
Könyörgök azokért, akik a gyóntatószékben általam újjászülettek.
Add Uram, hogy mindenkor teremjék a búnbánat méltó gyümölcseit
(Mt 3,8) .
Könyörgök azokért, akiknek házasságát megáldottam.
Adja a Gondviselés, hogy ezek az otthonok az áldozatosság és a szeretet, öröm és béke, a földi és az örök élet forrásai legyenek.
Urök Fópapunk, most azokért imádkozom, akiket valami módon oltárod
felé vezettem.
Add Uram , hogy el ne hanyagolják a bennük levó kegyelmet, amelyet
a papság kézfeltételével kaptak (1Tim 4,14).
Végül azokért könyörgök, akiknek beteg vagy merevedó tagjait szent
olajoddal megkentem és rgy távoztak az örök hazába.
Adj Uram örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék
nekik.
Nekem pedig adj testi-lelki egészséget, az istenszeretet, az emberszolgálat és a végsó kitartás kegyelmét. hogy földi országodért sokat dolgozhassam. Amen .
Egy hazai pap-olvasónk Imája
77

EVANGI:LIKUS IMAKUNYVEKBEN TALLÖZVA
Az imádságról szóló számunkban Izelítőt kívántunk adni nem katolikus magyar
Imákból ls . Szépfalus i István bécsi ev. lelkész jóvoltából 7 lma- és énekeskönyvet
néztünk át az 1946-1971 között i I dő b ő l. A legutóbbiban a refo rmáció e lőtti közös
ki ncsen kívül már sok mai kat . szerz ötöl ls találtunk Imákat . Az alábbiak ban néhány
k i em el k edő egyéniség imádságaiból köztünk.
Szerető Atya, minden Tőled van, Tőled jön a test tápláléka és a lélek
üdvössége . Adj örömöt, adj boldogságot, adj békességet és jóakaratot. Szerető Úr lsten, tudom, kedves számodra, hogy hivatástudattal szolgállak Téged.
Szerető lsten. válladon van az egész világ megelégítésének gondja. Nem kíméled magad, hanem mindeddig munkálkodol. Dicsőségemre van, hogy rneqoszthatom munkámat Veled . Igédben bízva indulok most dolgomra. Ma és
rnlndaddlq , míg használhatsz. szívesen fáradozom minden erőmmel. Aldd
meg mindennapi kenyeremet. Gondoskodj rólam . Atyám , és engedd. hogy
munkám jól folyjék. Aldd meg otthonomat és házamat. Vezesd Szent Lelkeddel beszédemet és mindazt, amit teszek. Szerető lsten , parancsolj felőlem
angyalaidnak . Amen.
(Luther Márton)

Nem vagyunk mi nagy keresztyének - csak kicsinyek, de a Te kegyelmed
elég nekünk is. I:bressz fel minket kis örömökre és nagy hálára mindazért,
ami máris a miénk: a meg ígért hitért, amit elfogadhatunk, a még tökéletlen
engedelmességért, azért, hogy mégsem tudunk megtagadni Téged, és a reménységért. amivel még jobban . szentebben , teljesebben reménykedhetünk;
mindazért, amit Te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által, és amit
ígértél feltámadása által.
(Karl Barth)
Uram, szélesölelésü Istenem! Tágítsd ki szIvünket, hogy ki ne rekesszünk
onnan másokat, akik nem szlrnpatlkusak, akik szemben állnak velünk, akik
más h itűek . akiknek egyáltalán nincs hitük. Tágltsd ki szív ünket . hogy jobban
megértsük a szenvedőket, ha kell. fájdalom árán is. Tágltsd ki szívünket
Onmagad számára. hogy bejöhess oda egész nagyságoddal és csodálatos
erőddel.

(B.G. Hallqulst)
Istenem, Hozzád kiáltok e nap reggelén is . SegIts nekem imádkozni és
gondolataimat összegyüjteni, mert önmagamtól nem vagyok képes erre . Bennem minden sötét. de Tenálad világosság van; egyedül vagyok , de Te nem
hagysz el engem ; bátortalan vagyok. elcsüggedtem , de Nálad van bátorság
és erő . Nem értem utaidat . de Te tudsz utat számom ra is. Mennyei Atyám!
Hálát adok Neked és dícs érlek Téged. az éjszaka nyugalmáért és az új na-
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pért, minden jós ágodért és húségedért. Eddigi élete m folyamán Te már sok
jót tettél velem, hadd fogadj am el most a nehezet is kezedb ől. hiszen úgysem
mérsz rám többet, mint amit elb írok , és Te azt akarod, tud om, hogy a Te
gyermeke idnek minden javukra szolgáljon .
(Dietrich Bonhoeff er)
Szenteltessék meg a Te neved - ne az enyém! Jöjj ön el a Te országod
- ne az enyém! Legyen meg a Te akaratod - ne az enyém! Adj nekünk
békességet Veled, békét az emberekkel , békességet önmagunkkal, és szabadíts meg minden félelemtól!
(Dag Hammarskjöld)
Orök, irgalmas lsten! Te a béke, a szeretet és az egység Isten e vagy,
nem a meghasonlásé és a sokféleségé. A világ azonban elhagyott Téged,
és Tóled saját bölcsességéhez fordult, pedig csak Te alapít hat sz és tarthatsz
fenn egységet. Ezért igazságosan ítéltél, ami kor engedt ed a világo t megoszlani és meghasoniani különösen a Te isteni igazságodra és a lelkek üdvösségére tartozó dolgokban , hogy képzelt bölcsességével a sokféleségben meg
ne szégyenüljön és meg ne térjen Hozzád, egység Kedvelóje! De nekünk
szegény búnösöknek kegyelmes en megadtad, hogy ezt felism erj ük. Ezért
kérünk Téged és könyörgünk : gyújtsd egybe Szentlel keddel mindazt , ami
szétszóródott, egyesítsd és tedd egésszé azt , ami megoszlott. Add meg
nekünk azt is, hogyegységedhez térjünk, az egyetl en igazságot keressük és
minden meghasonlást kerüljünk , hogy egyek legyünk szándékunkb an, megismerésünkben, érzésünkben és értelmünkben , egészen Jézus Krisztus Urunkra
irányuljunk, és Téged, Jézus Krisztus Urunk mennyei Atyját belsó egységben
egy ajakkal dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus Urunk álta l a Szentlélekben . Amen.
(Liegnitz környéké ról 1531)

JÉZUS ELFÁTYOLOZOTT ARCA

"Mi , eleget téve sok püspöktestvérünk , tovább á Thour et Szent JohannaAntida kongregációja és számtalan h ív ő kíváns ágának .. . apost oli tekintélyünkkel a boldogok közé iktatjuk lsten tiszte let remél tó szolgálój át, Agostlna
Pletrantoni Irgalmas nóvért, és engedélyt adunk arra, hogy minden évben égi
születése napján, november 13-án megülhessék ünnepét ." Ezzel az ünnepélyes for mulával avatta boldoggá nov. 12-én a pápa a még ali g 80 éve meghalt
betegápoló n őv ért, a beseneon-l Irgalmasnóvérek kongre gációj ának tagját.
Livia Pietrantoni egy kis olasz falucskában született 1864.márc.17-én, mint
a második szüleinek 11 gyermeke közül. Hamar rászakad a kisebbek felügyelete , a köszvényes nagyapa és a beteges nagyanya gondozása, munka a ház
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körül és a földeken . Félénk természetű , hallgatag . félrehúzódó , kisebb társainak . tanít ómestere". Iskolába alig jut el . de az otthonülő nagyapa jóvoltából megtanul olvasni , sőt a szomszédok azt suttogják, hogy még a latin
szöveget is kl tudja betűzni. Az állatok gondozása is az ő feladata , szüleivel
négy éven keresztül résztvesz a környék útépítési munkálataiban. Az alig
hétéves kislány hordja a súlyos homokosvödröket; keresete alig több napl
egy-két fillérnél. (A kor szokásának megfelelően a nők és gyermekek rnunkájáért az élelmes vállalkozók alig fizettek valamit.) Nyáron szüleivel együtt
segít a termés betakarítás ában. A kemény életmód előnyös vonásokat fejleszt ki a flatallányban: határozott. mind ig kiáll az igazság érdekében . nem
riad vissza az áldozatoktól , állhatatos . szeret mindennek a végére járni. 1885ben, 21 éves korában vallja be, hogy szerzetes akar lenni. A nehézségek
csak lassan símulnak el; egy év múlva hagyja el a szül öl házat, hogy Rómában az Irgalmas n ővérek közé lépjen . A próbaidő letelte után Agostina növer
a Tiberis partján lévő Szentlélek-kórházba kerül ápolönönek. Rómának ezt a
kórházát 1200 körül alapították; a felebaráti szeretetnek olyan hősei dolgoztak benne, mint Borromeo Sz. Károly és Lelliszi Sz. Kamill. De az 1870 körüli
légkört Inkább a szekularizálódás jellemzi. A kórházból is szívesen szélnek
eresztenék a nővéreket . ha akadna helyükbe más. A körülmények tehát elég
nehezek. Augusztinát a gyermekgyógyászatra helyezik, ahol rövidesen súlyos
láz veszi le a lábáról. Alig épül fel. a tüdöbetegek osztályát kapja. A betegek
Róma legszegényebbjeiből kerülnek ki; sokak útja vezet a börtönből egyenesen Ide. A nyugtalanság olykor akkora , hogyahatóságoknak kell beavatkozniok . De a nővér nem ijedős: a gorombas ágra. durvaságra fokozott figyelemmel. szeHdséggel. s egyben nagy határozottsággal válaszol. Mentegeti a kellemetlenkedóket: - Nem rosszak, csak szenvednek. Meg kell érteni öket.
maga sajátos
Inkább segítsük őket. ahogy lehet . és imádkozzunk értük! módon könyörög a betegekért: kis papírlapokra írja kéréseit és egyszerű
bizalommal a Szűzanya szobra elé helyezi. Súlyos lelki és testi bajban szenvedö betegei nek gyógyulásáért és megtéréséért való esdeklését mindig megtetézi valami áldozattal. 1894-ben maga is megkapj a a tüdőbajt . de talpon
Mindent
marad. Egyszer bizalmasan elpanaszolja egyik nővértársának: meqteszek, hogy kielégítsem a betegeket. de néha nagyon nehéz .. . Különösen egy RomaneIIi nev ű , Az túltesz mindegyiken. - Giuseppe RomaneiIi
valóban nehéz ember; fékezhetetlen magatartása miatt az igazgató rövidesen
kiteszi a kórházból. A férfi azt hiszi, hogya nővér árulta be, bosszút forral.
1894.nov.13-án következik be a tragéd ia. Reggel RomaneiIi ls megjelenik a
maga tányér leveséért. Délfelé Agostlna nővér egy pohár bort visz egy
betegnek. mikor a lépcsőházban RomaneiIi ugrik eléje. késsel a kezében.
Leszúrja a nővért és elmenekül. Agostina nővér hang nélkül összeesik. Két
ápoló t alál rá.• Sz űzanyárn, seq íts!" - ezek az utolsó szaval. Elöljárója kérdésér e még Int. hogy megbocsát gyilkosának. Néhány perc múlva halott. Harminc éves volt.
ó
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Két nap múlva temették. A kórháztól indult a menet a Carnpo Verano-ba,
Róma nagy temetőjébe. A századvég Rómája ehhez hasonlót nem látott:
mintegy 200 OOO ember kísérte el utolsó útjára .
Agostina nővér egész élete az evangéliumi eqyszerűs éqet, szegénységet
és szeretetet példázza - mo ndotta róla nyIlatkozatában DuHet anya, a [elenleg 9 rendtartományban 7000 tagot számláló , 800 házban és 16 országban
rnüköd ö irga l mas nővérek általános főnöknője. Elsősorban nem azért kell tisztel nünk és követnünk, mert egy eszelős meggyilkoita (az irgalmasnóvérek
közül tö bben hason ló körülmények körött haltak meg). hanem mert egész
élete a krisztusi szeretet remeke. Jézus példájára az irgalmasság testi-lelki
cselekedet eit gyakorolta. a szétválaszthatatlan isten- és emberszeretetet.
Halála azért hasonlít Jézuséhoz, mert élete is hasonló volt az övéhez: szegénység, szelídség , irgalmasság, áldozat, megbocsátás és az embertestvér
szeretete egészen élete feláldozásáig . Ez az egyszerú betegápoló nővér
példát mut at arra , hogy Krisztus a legkisebbekben, a betegekben, szegényekben, elhagyatottakban várja szolgálatunkat: minden szenvedő ernbertestvérben fe lfedezhetjük a szenvedö Jézus elfátyolozott arcát. Az életszentség nem
rendkívüli tettek végrehajtása, nem csodás eseményekben és elragadtatásokban fejeződik ki, hanem a mindennapl . rejtett, türelmes szeretetszolgálatokban. .Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek".
M.E.
P. CSÁVOSSY ELEM~R A SZOCIÁLIS K~RD~SROL
(1950. márc . 19-én P. Csávossy mint provinciális rendfónökének a szociális ügyekrói szóló levelét küldte sz ét a rendtaooknak. Emellé írt ó maga is egy levelet, hogy
.korunknak ezt a legfontosabb és legégetóbb kérdését" .sal át viszonya inkra alkalmazzuk és indítékokat állítsunk lelkünk elé' . Ebb ől a ma is idószerű írásából idézünk itt
néhány jellegzetes részletet, kiegészítve ezzel a nekrológban közölt jellemzését.)
Hibánk volt a műltban, hogy mi katolikusok , az egyháziakat és a szerzeteseket
sem véve ki, fól eg gyakorlatban nem, sok esetben egyáltalán nem értettük meg a
kor és lsten szavát . . . és ennek következtében az ún. keresztény korszakot annak
nagy szégyenére és presztízsveszt ésére elkereszténytelenitettük azzal, hogy keresztény cégér alatt nem egyszer kereszténytelenséget árultunk. fóleg a szociális kérdés
tekintetében. Azokat, akik szavukat a kor követelményei mellett és a pápai nyllatkozatok értelmében felemelték, nem egyszer demagógiával, forradalmi szellemmel
v ádoltuk. és működésüket vagy lehetetlenné tettük , vagy legalább is nagy részben
megakadályoztuk.
Ertsük meg, hogy az elóbbl korszaknak, társadalmi és gazdasági felfogásával
együtt, mindenkorra vége van , s ezért nem is tér vissza többé soha. De nem ls kívánjuk, hogy visszatérjen, mert ha visszatérne , akkor nekünk magunknak kellene megakadályoznunk visszatérését.
Miben rejlik a volt társadalmi és gazdasági rend megváltoztatása szükséges vol tának alapj a és gyökere? Az emberi személynek természettól adott és azért Istentói
is akart méltóságában. Az ember lst en hasonlatosságára van teremtve, a kegyelem
által pedig Ist ennek te rmészetfölötti képmása és Krisztus titokzatos testének tagja .
Ez az emberi szem élyne k. min denkinek, még az utolsó koldusnak is , oly méltóságot
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ad. hogy Igazi t isztelettel kell iránta viseltetnünk. Egészen kereszténytelen dolog volt
tehát . ha alacson yabb állásúak olykor még a házi személyek r ész ér ől ls lenézéssel
találkoztak. M inden ember - term észetéb ől fakadó. lényeges dol gokban - egymással
egyenlő. M inden embernek e ls ő sorban is egy és ugyanaz az örök célj a van. Tehát
egyenlO joga van el ső sorban arr a, hogy Kr isztus követel lelké vel fogl alkozzanak . De
egyenlO joga van a földi j avakhoz ls. akár a megélhetésrOl . akár a m üvel ödésr öl van
sz ó,
Ennek megvalósítására azonban kell ö lelkület szükséges az emberben. Ez a lelkület
nem más. mint hogy mind en embert. akárki legyen az. nem mi nt olykor t alán a szerzetek ben dívik, cl m gyanánt, hanem valóságban tes tv érünkn ek te kintsünk . De ehhez
szükséges , hogy Kr isztus Urunk szavát: .Arn lt ezeknek cs elekedtetek , nekem cselekedt étek " , szó szerint vegyük és száz százalékosan tö rek edjünk megvalósitására az
életbe n. Ez pedig szüks égképp magában hordja a követelményt, hogy mindig azt
nézzük , ami másnak, és nem azt, ami nekünk job b.
Az angol közmondás : .charity beglns at home" - . a szeretetnek els ősorban saját
családunkban kell érvé nyes ülnle" - megOrzi igazságát ebben a kérdésben is. Szociális é rzé sű ember kifelé csak az lehet, aki bef elé is az. A szociális érzést tehát elsösorban saját szerzetesi csa ládunkban és közvetlen környezetünkben kell megvalósítanunk.
Nemcsak a szegénység fog adal ma, hanem a szoci ális testvéri érzés és a közösségre való tekintet is megköv eteli , hogy mindenek elOtt Krisztu s vagyon át , a szegények
vagyonát lássuk a rendelkezésünkre bocsátott dolgokban, s ezért gonddal örlzzük
azokat, el ne ront suk. el ne pazarolju k, egyenlőké pp en osszuk sz ét, kim élettel használju k. Nagyobb gondd al és lelkiismeretességgel kell ezt tenn ünk , mintha saját vagyonunkról lenne sz ö, mert ez Kr isztu s vagyona és testvére ink szüks égleteit és Jólétét
szolgál ja . Legyünk lelki ism ere tesek kötelességeink t eljesitésében ls. Itt minden
mulasztás egyútta l vétség a közösség ellen .
Nem szólok most részlet esebben arró l, hogy nevel ésünkben - tisztelet a kiv ételnek - nagyobbára hiányzott a szol idaritás. a szoci áli s vonatkozás . NevelOlntézetelnk
majdn em kizáról agosan a gazdagabb körök számára léteztek és magas tartásdíjuk
miatt mások (a nemzetn ek esetl eg sokk al ért ékes ebb réteg e) rész ére megközelíthetetl enné tették azokat . Szünjék meg végre mindenütt az a takarékossági elj árás
is, amellyel nem adj uk meg alkalma zottainknak mind azt az anyagit és egyebet, amihez az állami rendeletek alapján joguk van. Kezelésünkben is sz űnj ék meg az a mód,
amely bennük nem tekinti ugyancsak lsten gyermekét és a testvért Krisztusban.
Az elö ljá ró hivatalát, az evangél ium és a konst itú ciók szerint, ne az uralkodás ,
hanem a s zolq álat jell emezze! M aga az DdvözítO mondj a magáról: . Nem jöttem szolgálatoka t kérn i , hanem tenni " . t:s a pápa me gtisztelő címe: .Servus servorum Dei."
Az édesat ya és édesanya mind ig gyermekeinek adja a jobbat ételben, ruházatban .
Igy kell t enni a jó elöljá rónak is. Ne engedje , hogy mért éken túl gondoskodjanak
ról a. annál kevésbé gondoskod jék O maga mért éken túl saját magáról! A tekintélyre
nézve pedig ez áll : . Non dominantes , sed forma facti gregis ex anlrno" - nem az
uralkodás szelle mében, hanem mínt a nyáj péld aképei (IPét 5.3). t:s: .non verbo ,
sed ductu" - nem szavakkal, nem dor gálással , hanem péld ával!
Mut assuk meg élet ünkkel , hogy nem vagyunk anti szoci álI sak! Ne Irtózzunk az
alacsony és nehéz munk ától sem! Ne akarjunk anyagi javakkal úgy ellátv a lenni, hogy
gondtala nok lehessünk. Jól írt a valak i , hogy .a katolicizmus harca a kapitalIzmussaI
hatékonya n csakis az ant ik apitali st a szell em h ő s ies lendületü bajnokaival lehetséges."
Nem lehet igazi együttérzésünk a szegényekkel , a szanved ökkel. ha magunk nem
vagyunk szegények és nem öleljük át a keresztet. Enélkül sem jogunk , sem képességünk ninc s arra. hogy a szegényeket és szenvedOket megvigasztaljuk, annál kevés bé, hogy nekik si kerre l inte lmeket adjunk. . Medice, cura t elpsurnl" - ez a szó
nekünk ls sz öl,
ElO kell készitenünk Kri sztus korszak át , mely nem leh et más, mint a béke és a
szer étet korszaka, az egység és a nagy szolidaritás korszak a. Ezért kell Imádkoznunk,
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ezért kell gyakorolnunk már most a szociális szeretetet, ezért kell engeszteln i főleg
a szeretet és egység elle ni bünökért, ezért kell ifj úságunkat szociálisan nevelni , st b.
Az emberek azt hi szik, hogy az Egyháznak, a kereszténységnek nincs érzéke, nincs
szíve a földi bajok irá nt! Épp az elle nkező rő l tanúskodnak a Szent Szív ígéretei ls . A kri sztusi korszak, amelyet várunk, nem jele nt számunkra kényelmes, munkanélküli
korszakot. Nem je lenti és nem is je lentheti azt, hogy visszatérü nk a régi nyárspolgári
katolicizm ushoz. Nem kéts éges, hogy ebben a kri sztusi kor szakban .Krisztus nemcsak
fölöslegeinket kéri övéi számára, hanem' olykor még .javaink megosztását ls: S ez
a korszak lesz a v il ág Jézus Szfve-I elaj ánl ása megújításának igazi diadala.
INDIAI BESZÁMOLÓ
t:vek kelle nek arra, hogy egy kül föld i megismerhesse India életét és behatoljon
ti to kzatos lel kébe. Maj dnem egy vil ágrész 3 2731 39 km' terül etével és 550 millió
lakos ával . Bihar tart omány ( főváros a Patnal 174043 km', 46 millió lélekkel. Tört énelmük öteze r éves civIl izációval és virág zó kult úrával büszkélkedik. . Bharat Mata" ,
India anya sok emberfaj bölcsőjét ringatta. Adott nemzet ének kiváló fil ozófusokat,
müvészeket , bölcseket , kö ltőket, h ős ök et. Tagore vagy Mahatma Gandhi nevét rnlndenki tisztelettel ejti ki. Minde n talá lható Indiában: a brahmin ok felső kasztja mellett
az érin thetet lenek, az ún. p árl ák, az ősi vall ások szépségei mel lett sok szörnyü babona.
Egy jó hin du előtt minden vall ás jó és tisztelni kell. Mindegyik egy·egy külön út,
ha kanyargó is, az lst en felé. Az álla mi buszokban is néha rátalálunk egy-egy ilyen
fe li ratra : . Isw ár áp ki yat ra szafa l kar én" - lsten szerencsésen vezérelje útjain.
Am it az anyafö ld, . Mát ri bhuml" hord méhében és termel. az ég bolygói, a terrn észet erői, az évszakok egymásutá nja, stb ., mi nd útmutató a végt elen felé . A Jamuna
és Ganga szent fo lyók zúgása emlékezteti a hind u lelket a mulandóságra . Ahogy a
szent lótu szv ir ág a szennyes, fekete v i ze k bő l a tiszta indiai ég felé t árja ki szirmait,
ugyanúgy vágyódik a vil ág szennyé bő l és hiúságábó l a lélek lsten után, az örökk évalóság felé. Persze renget eg is te nben és Istenasszonyban hisznek. Ilyen a táncoló
Shiw a, Krisna, Brahma, az oroszlánon nyargaló Durga istenasszony, tíz kezében kínzö eszközökkel, mert ő Irigy, zsarnok, vérszomj as, vagy a .K ál!" (fekete) Istenasszony,
akinek nyakát virágfüzér hely ett emberkoponyák füzére disziti. A szegény indusok
hódolna k nekik . Engesztelik őket adományokkal, virágga l, gyümölccsel , olajjal. stb.
A hindu szent könyvek, a "Védák" meg . Bhagawád Glta" , az Úr éneke, Kr.e. 1500
körül fródtak . Nem régi statisztika szerint 300 millió a hindu vallásúak száma, 50 rnlllió a mohamedán. A többiek buddhisták, perzsák, stb . A keresztények száma csak
10 mill ió, de mi vel szépen meg van szervezve a szolgálatuk, nagy e rőt jelentenek
min denfajta szociális munkakörben.
A . Blhar" sz ö jelentése itt: szép, kellemes, nyugalmas találkozóhely, meg: a to rnyok országa. Kr .e. 300·400 körül itt volt a buddhisták vi rágzó kora . Tele volt a tartomány gyönyörü buddhista templomokkal, vir ágzott a tudomány is. Amellett persze
még ma ls millió azoknak a száma, akik nem tudnak írní-olvasní sem. Az iskolába
járás még nem köte lező.
Igen, Indiában van mi nden: a régi maharadzsák márvá nypalotáitól, gyémántos
kincseitói a nyomorultak kunyhóilg, sót a hajlék talanok millióiig. Itt van az egyik
vil ágcsoda is, a "Tadzs rnaqal" , a mogul fejedelem fe leségé nek sfrem léke, müvészi
szépséggel díszített hindu templomok , st b. De nincs egy év sem, hogy ne lenne valami természeti csapás. Szomorú kép az, amikor olyan nagy terüle t, mint Magyar·
ország tízszerese, viz alatt ál l. Vagy pedig a szárazság hoz magával pusztulást.
Környékü nkön majdnem mind ig a vízhiány vo lt a legnagyobb probléma . Régen egy
fal unak egy kútja volt. A bennszülött ek pedig kezdetleges eszközeikkel nem volta k
képesek kut at fúrn i a szikl ák miatt. Az utóbb i években javult a helyzet , mert a
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missziósok az USA segi tségéve l egy •food for work" programot t erveztek (akik kutat
fúrtak. stb.. azok élelmiszert kaptak). Igy eddi g 65 kút jött létre. A rizste rmeszt és
lavlt ás ára is sok gondot ford ítottak. Persze itt nem lehet úgy dol gozni , mi nt nyugaton .
Ahogy írom e sorokat. folyosónkon 43 fokot mutat a hóméró . Az orvos megállapltotta,
hogya természetem nem bírja a meleg éghajlatot. Hát talá n még néhány évig klblrom . Már 22 évet töltöttem itt.
Most egy kis ismertetés a munkánkró l: A szeretet mindnyájunkat azok közé vezet.
ahol legnagyobb a szükség , ahol a legnagyob b nyomor van. Ezen a könyéken a bennszülött ősl akosság , az aboriginálok kör ében múködünk, akik inkább az őserdőkben és
hegyláncokon élnek és múvelik a szegényanyaföldet. Három kaszt juk : az or án. munda
s khária törzs. Indiában mind en kaszt megőrzi a maga nyelv ét, hagyományait, vallását.
és rit kán fordul el ő , hogy egymással házasságot kötn ek, külö nösen a vidéken. M lnden kasztnak megvan a maga törvénye is. Aki ez ellen vét, azt ki tagadják. Ezek a
bennszülöttek századokon keresztül a felsőbb kasztek . különösen a nagybirtokosok
szolgái volt ak. Nemcsak analfab éták . hanem nagy gyengeségük, hogy ősi dőktő l fogva
kedvelik a rizsp álink át. Akik ki akartá k őket használni, azok tudták, hogy a mondás
szerint aki . becsíp", azt könnyú .becsapnr' . Igy aztán nyomorultak lett ek. Am íg a
pálinka hatása tart . addig egy kis meseországban járnak és elfelejtik a sz eq énys égüket. Sokszor f igyelmeztetjük őket. hogy igyanak mér tékletesen. Az öregek t réfása n
azt fel el ik . hogy ő k .mindig rn érík". Különben kedves . jószívú , szolidá ri s népek. A
kereszténység kegyelme méginkább megerősiti bennük a szép indiai erényeket: a
vendégszeret etet. kont emplációt és a földiektől való függetlenséget.
A vil ág pers ze változ ik . Ha az idősebbeknek nem vo lt módjuk tanuln i , gyermekeik·
nek már kívánj ák a fejl ődést . a tudományt. Minket 1967·ben küldött ide az érsekünk.
A szegény nép már 22 éve várt bennünket. Nagy reményt fúznek apostolkodásunkhoz:
tanít ás, bet eq ápol ás, látogatás a szegény fa lvak kunyhóib an. Tehát szociális szolq álatunk többo ldalú. A nép segítség ével a bennszülött pl ébános egy szer ény cbunqaí ör-t
épitett számunkra . ot személy elfér benne. 4 nőv érünk a kórház egy szobáját kénytelen el fogl alni. Az egyik kis szobát átalakítottuk kápolnának. Ebben 8 személy f ér el.
Néhány évvel ezelőtt az egész terület a tigrisek , medvék és mérges kígyók tanyá ja
volt . Még ma is bőven akad kígyó . Fölmászik a könyvekre, a var rógépre . stb. Sokan
is halnak meg k í gyómérgezéstől.
Jampanli missz iónkhoz 18 falu tartozik. A katol ik usok száma hétezren fe lü l van.
Vannak más kereszté nyek is, hinduk . stb. Mikor idejöttünk, a környé ken még egy
ápolóház sem volt. Tehát nagy szükség vo lt egy kis kórh ázra. Megbeszéltük a te rvet
a falu v ezetőivel. Akármilyen szándékunk van , azt mindig a közösség elé hozzuk.
Igy aztán megmondhatják a véleményüket és minde nki bekapcsolódik. A legnagyobb
gond persze a mí énk, és vele együtt az irányítás is . A kis kórh áz felépítése is
. team work" volt, a nép társadalm i munkával járult hozzá, mert szegénységük miatt
pénzzel nem tudtak segíteni. Segített hozzá a Szentsz ék, meg a hollandiai Nagyböjtmozgalom, fels zerel ésében a Misereor, de a legnagyobb összeget külföldi honf it ársaink adományozták. Igy készült el Szent Erzsébet kórházunk. hirdetv e magyar szentünk dicséret ét India fö ldjé n ls. Ez a kis kórház a legnagyobb áldásnak sz árnít. Egészséges kisgy erm ekeket segítünk a világra . lO vek óta nem kezelt sebeket gyógyftunk .
A nép nem tudj a az orvoss ágot sem megf izetni, de hálából hoznak egy·egy tál ka
rlzst, gyümölcsöt, stb ., amit maguktól vonnak el. Nehéz tö lük elfog adni. de val ami
más módon visszaduplázzuk nekik . A kórház messzirő l idevo nzza a sze nve dő ke t. Az
évi beszámol ó szerint a nemkereszt ény ápoltak száma felülhal adja a keresztén yekét .
Most ahogy írom e sorokat , éppen egy nagy örömhir jött Holl andiából : egy bet eqszáll lt ó kocsival fogják kórh ázunkat megaj ándékozni. Am íg a n őv érek be nem
fejezik orvo si tanulm ányaikat . egy kedves hindu vall ású orvos áll rendelk ezésünkr e.
Nem is óhajt fi zetést, persze valamit mégis adunk neki. Nagyon szeret nénk egy sz ép
kis kápolnát építeni a kórházunk mell é. Ilyen hely a nemkeresztények számára is
. Bhagwán ka ghár· , lsten háza. és tudjuk, hogy betegeink szeretette l keresnék fel a
Vigasztalót. Jelenleg ez csak álom, de ki tudja? . . .
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Itt a nő k 90 % -a még írástudatla n. Elmaradottságuk szomorú következm ényekke l
jár. Keresztény lányaink is csak két het i oktatásba n tudnak részesülni az e s küvőj ü k
e lőtt . A hapyom ány szeri nt a f iú megmarad a s zülöt házban. a lányt elv iszik . amiko r
férjhez megy . Ide é rk ezés ünktől fogva t anfol yamokat ta rt unk a felnőtt lányok számára.
hogya háztartási felelősséget magukra váll alhassák. Tanitju k ő ket írni-olvasni . számolni. s ütnl -f öznt, tisztaságra. cse c sem ő ápo lá sra . stb . A z e lső évben erre sem volt tantermünk . Minden nagy terv betl ehemi szegénys égben k ezd ő d i k . Nem volt más rneqold ás. mint az á c s rnű h e l yt t anter emm é áta lakíta ni . Igy ls tett ünk. Németor szág mesajándéko zott 12 varrógéppel. Boldog an. büszkén ülnek lányaink a var rógép elé . Ezek
a majdnem vad lányk ák úgy megvál to znak néhány hónap ut án. hogy alig lehet rájuk
ismernI. A szebb otthont al apító vágy elfogja őke t . A kereszt ény élet kegyelme is
mélyebben hatol lel kükb e és t udják . mennyi szeretetben részesülnek mellettünk.
Milyen boldog az a lá nyka. amik or levelet tud irn i vől e g én yén ek és ol vasni tu dja .
amit től e kap! Ez évben a másod ik ácsmühelyt al akfto ttu k át. hogy száll ást adjunk
45 szegény di áklánynak. A kedve s ács Szent József is szivese n átadta volna műh ely ét ,
ha Indi ában van . . . Diákl ányaink 2-3 órás távol ságból jö nnek gyalog iskol ába. soks zor
éhesen . forróságban vagy monszun idejé n. k im erítő. sokszor veszélyes utako n az erdők
mellett. Már néhány szer encsétl enség is előfordult . Igen sajn álern lányain kat . Ilye n
serdülőkorban jobban kellene nekik tápl álkozn i. Kell ene egy nagy ter em . ahol legalább
250·nek adhat nánk szállás t . Az áll am és a nép egy nagy t íztermes lány iskolát kér 500
diáklánynak. A kedve s Dr . Paul Rusch innsbr ucki Püspök Aty a annyi adománnyal
segíte tt. ami vel 4 t ant erm et épithetü nk. Már meg is kezd ödött az építkezés. Kereszté nyek . hindu és más vall ásúak hordják a követ . t églát. hornokat. ássák az alapot .
stb . A z ember csak csod álj a készségü ket . Van val ami komol y elhat áro zás a népben.
hogy fejl ődni kell. Hát ki ne segí te ne ezen a jó népen. Persze vannak ve lük néha
probl émáink . keresztjeink. de anélk ül nin cs áld ás .
Ezen a 30 km 2 terül et en egyedül vagyok nemc sak magyar . de fehér is . Nincs alkalmam édes anyanyelvünkön beszélni. Homályo sodó nyelvtudásom dacára eddig minden
levelem a szív ekh ez ért. M i el ő tt elhagynám jampanli mlssz l énkat . mi el őtt tal án az
Úr ismét úttörőnek küld ene va lahová . szeret ném nagy tervei nket vé grehajta ni. nehogy
a nehézségek indiai rendtársaimra marad janak . De mégse m . koldulok". Testv ér nem
koldul a testvértől. csup án említi a sz ű ks é q et , és a tes tvé r megé rti. mert t estv érszívv el szeret. Ink ább vegyék hon fi t ársalm mi nden leve lemet úgy . mint egy imát. Az
Imának. a szell emn ek és a szeretetnek nincs határa.
Nemrég kapt am meg a Szol gálat üjabb számát . Hálásan köszönörn. A kárm ilyen
vit ágrészben élünk. e lélektápl áló füzet mindnyáj unkat összehoz . mint a csa lád taqjait. Jó érzést kelt bennünk . hogy igazán . testvérek" vagyunk. im ádkozunk egymásé rt.
megos ztjuk gondjaink at . örömeinket . Ismert etést adhatu nk rnunkakörünkröl és sokat
tanulhatunk egym ást ól. Sokszor kell ut aznom és magamma l viszem könyveiket. Néha
előfordul . hogy egy ut itárs olv asn i kér i. [gy aztán érdek es beszélgetést tart unk a
magyar n épről. Dícs ér ik a kultúr ánkat, m üv észet ünket. hőseinket és a magyar zenét .
Testvéri szer étettel üdvözlö m mindenf el é a magya r orsolyl t ákat.
Sr . Pushpa (Terézia n ővér) . ur.rel.
Ursuline Convent
P.O.Jampani . via Simdega
Dt. Ranchi-BIHAR . Ind ia
Or ömm el jel ezzük . hogy egyi k pap-olvas ónk ismét 100 szent misé t válla lt a forrn özal . százat a bengáli al rnlss zl öért. Kérj ük olv asóin kat . pártolj ák t ovábbra is minden
tőlük telh ető módon a missz iók ügyét: im ával . adománnyal. Ml s szio ná rius - Ievelezői n k
eimét azért közöljük, hogy megkönnyitsük az eset leges adományok elj utta tá sát hozzájuk.
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KÖNYVSZEMLE

AZ UJ MAGYAR HITTANKONYVEK
A hitoktatás anyaga lényeg ében változatlan. A hlttankönyvek azonban változnak ,
reformra szoruln ak, mivel az oktatás módszere i és körülményei, valamint a tanulök
körülményei is változnak.
Hazánkban a második vil ágháború után az első nagyszabású híttankönyv-változást
az 1950. év hozta , a második reformot az 1970. év jelzi, amikor megj elent az első
magyar többszínnyomású hittankönyv. Az 1950-ben bevezetett hittankönyvek a kor ábbiak átdolgozásai külföld i, fől eg német minta szerint. Ezt a munkát Hamvas Endre
csanádi megyéspüspök végezte . Fontos új ítása volt . hogy az addigi külön kis kateklzmust és bibli át egye s ftette, s ezzel a katek lzrnus-oktat ás biblikussá vált . Sajnos a
fe lső bb osztályok ban nem érvé nyesült il yen mértékben a bibl ikus jelleg.
HIttankönyv eink t ehát voltak, maga a hitoktatás azonban különbözö okok miatt
súlyos válságba került. Legnagyobb probl éma az volt, hogy nem lehetett ol yan tantervet kialakíta ni, amely folyamatos tan ítást tételez fel. Az iskolai hlttantanulók
száma csökkent , tud ásuk, f elk észül ésük egy·egy tanulócsoporton belül is igen különbözött. Hiányoztak a szeml élt et ési eszközök, segédanyagok , st b. Ugyanakkor a ternplomi okt atás gy e rme k ci pő b e n járt, nem volt hagyománya és kialakult gyakorlata . A
hito ktatók jó részt egyén i képessége ikre voltak hagyva , és sajnos kateketikai fel készülésük és klk épzésük nem áll t a kor sz ínvonalán . Ezeknek a tényeknek Ism eretében
ért jük meg, miért van szüks ég a hitoktatás ügyének rend ezésére, reformjára , új
könyvek megj elenés ére . Igy értjük meg azokat a problémákat és gyarlóságokat, hlbákat is, amelyeke t új hittankönyve inknek is szükségszer úen át kell ett venniök. M al
könyveink ul. komprom isszumként születtek meg a sokféle probl éma megoldására. s
tov ábbi korr ekc ióra szorulnak. Az Ideális persze az lenne, ha az Iskolai . t emplomi és
családi katekézis hez külön-külön tantervvel és könyvekkel , tov ábbá segédkönyvekkel
rendelk eznénk . Hivatalosan és döntően az új könyv ek az Iskolai okt atás számára
készültek . de úgy, hogy szükség esetén a tem plomi okt at ásban. sőt a családi kate kézisben ls használhatók legyenek. A hitoktatók fel adata a könyvek . nye rsa nyaq áböl"
a célnak és módszernek megfelelően válogatnI. Ebben segítenének a tervbevett Hitoktatás i Vázlatok füzeteI. Szembe kellett nézni azzal a problémával is , hogy a valóságban nagyon sokszor nin cs folyamatos ság sem az iskolai , sem a templomi oktat ásban. Ily en. szinte megoldh atatl an kérdé sek és fel adato k szemmeltartásával szül ettek
meg az új hittankönyvek .
A Magyar Püspöki Kar 1968-ban pályázat kltr ásával Inditotta el a hitoktat ás zsinati
reformját. Ot álta lános iskolásoknak k észltend ö könyv tervezetére és megirására hlrdett ek p ály ázatot. életkoronként meghatározva a könyvek t ematikáj át . Tervbevették
tov ábbá a hittankönyvekhez tartozó segédkönyvek, olvasókönyvek , Imakönyvek, valamint középiskol ásoknak szóló hittankönyvek soro zatát is .
A pályázati határidő lejártakor a Püspöki Kar újjáalakította a Hltoktat ásí Bizottságot , amelynek els ő fel adata volt a pály ázatok megbir áiása. 1970 decemberében
Jelent meg az első szines, képes hittankönyv: .A mennyei Atya szeret rnlnket" .
Célj a alapfokon (k isgyerm ekek számára) bemutatni lsten szeretetének nagyságát,
gazdagságát a gyerme k álta l is mert világb an. Any aga ez az igazság: lsten gyermeke i
vagyunk. Ennek m egfel el ően 3 f örészre t agozódik : 1. Isten családja (Isten a ml
mennyei Aty ánk) , 2. Jézus Kr isztus által lettünk lsten gyerm ekei , 3. A mennyei Atyá-
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hoz megyünk . A könyv krisztocent ri kus. Rövid Utasítás van hozzá csatolva a szül ök
és hit oktatók számára .
1971-ben jelent meg a második. szintén négysz lnnyomású képes hittan könyv , az
.Els öáldozök hlttank önyve ". Feltét elezi az első könyvben tár gyalt alapigazságok ismer et ét. s ezekre épltve azt mutatja be: lsten szereteté nek legnagyobb Jele és ténye,
lstenpyerrn eks éqünk lényege az, hogy saját életé ben részesit mInket (ez a kegyelmi
élet ). Ennek az él etn ek l eg főbb mozzanat ait tárja fel: a keresztséget. a szentáldozást
(szent misét) és a bűn bá natot (gyónást ) , csel ekedet eink re nézve pedig a szeretet
parancsát (a pozitív értelmezéssel e lőad o tt tízparanccsal) . A könyv egészében készít
e lő az e lsőá l do zás ra, vagy is föltét elezi a legalább egy éven át folyó oktat ást. Külön
énekrész csatl akozik hozzá.
1972 márciusában jele nt meg harmadik hittankönyvünk , a . Kereszt ény élet ' . Két
ta nítási évet fogla l magában és tanitható az első két könyv folytatásaként , de attól
fű g g e tl en ül is. Az első év ( 11 1.0.) anyaga 44, a másodiké (I V.o.) 39 fejezetre oszlik.
M indk ét rész a liturgiára épül, az első a liturgikus évre, a másod ik a szentmise menetér e. Az első részhez kapcsolódnak (nem szoros logikával) a főbb hit igazságok,
l st en és KrIsztu s mis ztér ium ai , a másod ikhoz a parancsok és a szentségek. Végeredményben a keresztény élet lényeges gyakorl ati tudnivalói ra akar megtanitani : a liturgikus életre , fől eg a szentm is én való akt ív , tud ato s rés zvéte lre, továb bá a hItigazságokbó l. Ist en misz tériumaiból folyó keresztény élet gyakorlat ra . (A könyvn ek sajnos
számftanla kellett arra a tényre , hogy a gyermekek egy része a későbbi korban többé
nem találkozik rendsz eres hittannal.) Nem b érmálást el ókészlt ö, de anyagából kivála sztható a bérm álási oktatás anyaga.
A többi kiadvá ny elők észületbe n van. 1972-ben megjelent még a Hitoktatási Bizottság kiadásában hito ktatók számára a Hitok t atási Vázlatok 1. füzete, amely részletes
. rnlntav ázlatoka t" tartalmaz az első hitt ankönyv l -l S. fejezet éhez. Ezeket a füzeteket
az egyházmegyei hitoktatási bizottságok osztják ki : ezeket a bizottságokat 1971 decembe rében hozott püspökkari rendelkezés értelmében minden egyházmegyében meg
kell aiakftanI. A püspök i kar mindhárom hittankönyv megjelenésekor külön köri ratot
bocsátott ki , amelyek ismertetik a könyvek t émáját, tantervszerű előírásokat és
szempontokat. valamint néhány fontos rendelkezést tanításukra vonatkozólag .
CS .B.
L a M y s t I q u e e t I e s m y s t I q u e s , szerk . A . Ravier SJ; munkatársak: K.
Hruby, O. Lacombe, I. Hausherr, S. Tyszkiew icz, I. Götz , R. Arnaldez , K. Kaltenm ark,
A . Bareau, O. Lacombe, J.-A . Cutt at . Bevezette: H. de Lubac. Desclée de Brouwer,
Párizs 1965, 1124 o.
A P. Ravler álta l szerkesztett gyűjtőkötet - A misztika és a misztikusok - valóságos kincsesbánya azoknak , akik látni szeretnék, mit . Inteqr álhat" , építhet be a keresztény misztika a nem-kereszt ény vallások lelkiségéből. Ezzel már jeleztük ls azt,
h ogya gyűj tő k öte t kat olikus szerz öl .katoltkus szemmel' tanulm ányozták ezeket a vallásokat is. Ez a .szernszöq" azonban nem akadályozta őket abban, hogy teljes nyitottsággal és t árgyil agossággal szem lél] ék a zsidó (Hruby), a mohamedán (A maldez ) , a
t aolsta (Kaltenmark) , a buddh ista (Bareau) és brahm anista (Lacombe ) misz tikát. valamint a pri mi tí v emberek lelkiségét (Götz) . Jaeqer a protestáns és anglik án misztIkával, Tyszkiew icz az orosz ortodoxl ával. Hausherr az első keresztények lelkiségével foglalkozik. M indj árt jegyezzük meg , hogy az egyes tanulmányok- - jóllehet szakemberek
irásal - különbözö é rt é k ű e k . PI. J áqer alapos monográfiája végén 25 oldal as bibliográfiát nyűj t, míg Tyszkiew icz egy fél old alon felsorolja az Irodalmat. (Talán a szerk e sztő jobban összehangolhatt a volna az egyes Irásokat.) Ismert et ésünkben P. de Lubac b eveze tőj én kivül az e lső (Ravier) és az utolsó (Cuttat) monogr áfi át emeljük ki
és mutatj uk be.
H. de Lubac e lőszö r felv ázolj a azt a .misztlkus megújulást ' - a lelkiség és a
mi szti ka ir ánt i é rdek lő d é s megújul ásáról van szól - , amely a modernizmus kora óta
fő leg f rancia nyelvterül eten igen font os munkákat hozott létr e: a P. Huby által kiadott
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kézikönyv a vallások történetéről (.Christus·. 19121. H. Bremond kötetei a francia
vallásos érzés történetéről; J. Baruzl, L. de Grandmaisun. Blondel. Maréchal. Maritain.
Pauard. J. de Guibert, stb. ír ásal ... Ezenkfvül a lelkiségi folyóiratok: La Vie Spirituelle (domonkosok). Revue d'Ascétlque et Mystique (jezsuiták), IOtudes carm élitalnes . . . P. de Lubac aztán felveti a .vall ások párbeszéde' témáját. amelyet Cuttat az
utolsó nagy monográfiában alaposabban elemez. .A misztikára való törekvés - írla
de Lubac - mintegy az emberi természetből folyik, minthogy az ember Istennel való
egységre van hivatva. - ezért lett: Ezt a katolikus kinyilatkoztatás alapján állítja.
Az ember . Isten képmása" . tanftja a Biblia. Sz. Tamás kifejti (STh 111.9.2 ad 3) : lsten
azért alkotta e képmást. hogy hasonló legyen Hozzá. és ez a hasonlóság lsten sz ínelátásában lesz teljes . A megváltó Megtestesülés célja is az, hogy Krisztus , a tökéletes Képmás révén Istenhez hasonuljunk. részesedve az O életében. " Másszóval magyarázza P. de Lubac - természetünkben kell lennie egy bizonyos képességnek
arra. hogy befogadja azt a m lsztérlumot. amelyet lsten Jézus Krisztusban adott és
kinyilatkoztatott; ezt a képességet még egy bizonyos vágy ls kfsérl" (Isten látásának
természetes vágya) (23.0.). Ez a tétel lehet a vallásokkal folytatandó párbeszéd kiindulópontja. A katolikus tan ítás szer int tehát szoros kapcsolat van a Krisztus-misztérium és a misztika között. A keresztény lélek k a p j a az Istennel való egyesülést
(kegyelm i adomány) . Altalában a hivő lelki életét a hit misztériumai Irányftják. A
keresztény misztikus tapasztalata nem ö n m a g a (Soi) , hanem a h I t (Foi) elmélyftése . IOs a keresztény lelkiélete általában a Krisztus-misztérlumhoz való viszony szerint Itélhető meg : lényegében nem más. mint a hit. a remény és a szeretet elmélyülése.
P. Havter. a kötet szerkeszt ö]e, egy hosszú tanulmányban (.Emberi élet és isteni
élet a keresztény misztikában " 41-153) összefoglalja a .klasszikus" tan ítást a krisztus í életről. Mindenekelőtt a SzentIrásra támaszkodva adja elő a keresztény aszketika
és misztika főbb tételeit . Isten örök üdvözttö terve az volt. hogy fiai legyünk Fiában.
Jézus Krisztusban. Krisztus isteni életet ad mindannak, aki hisz Obenne. A hivő részesedik - a Lélek által - Krisztus halálában és feltámadásában. (Szent Pál ezt a sorsközösséget és részesedést a .szün" "vele", .együtt" előképzővel fejezi kl:
2Tim 2,11·12; Kol 2,12; Róm 8,17, stb .) , P. Ravler hosszan fr a lelki küzdelemről
(combat spirituel) ; ez tulajdonképpen az .aszk ézls". amely az Isteni életet k özvetít ő
szentségek vételében és a tevékeny szeretetben teljesed ik be. Ezután felvázolja a keresztény élet különbözö formáit. kifejezéseit. Mindenekelőtt a hit. remény és a szeretet gyakorlása ; sérelmek megbocsátása; a szenvedés elviselése ; a keresztény tisztaság; a halál keresztény érzéke; különleges hivatások: vértanúság. szüzesség, engedelmesség. szemlélődés és apostoli élet. Végül a harmadik rész hosszabban foglalkozik
a keresztény életre. a Krisztus követésére való nevelés kérdéseiveI.
A kötet terjedelemben és jelentőségben is legkiemelkedőbb monográflája az utols6. Cuttat erre a kérdésre válaszol: .K épes-e integráini a keresztény tapasztalat a
keleti lelkiséget?" (825-1095; külön könyvnek is beillő tanulmány!) Ez a kérdés különös élességgel vetődik fel .planetlzál ödö" földünkön, tehát ebben a korban. amikor
a világ egységesül és a clvilizációk kikerülhetetlenül konfrontálódnak . Azsia népei
(főleg Kína és Japán) a közeljövő alakulására döntő befolyással lesznek. Az Egyház
ma új fényben látja missziós küldetését; az ateizmus és a szekularizálódás Azsia
nagy vallásai számára is problérnát jelentenek; hogyan őrizzék meg százados lelki
kincseiket a technikai civilizázióból eredő materialista életfelfogás közepette? Melyek
tehát azok a pozitiv értékek. amelyeket a kereszténység Integrálhat a keleti vallások
.mlsztikájából"? Cuttat a husserll fenomenológia módszerét követve előbb le írja ezeket a vallási értékeket (a jóga lelklségét veszi prototípusnak) • zárójelbe téve az
értékitéletet. Miután ezt megtette és rámutatott a jóga és a keresztény lelkiség között i eltérésekre . "kinyit ja" a zárójelet és a dialógus szellemében a konvergenciákra
mutat rá; ebben a második részben (75 oldalas .sztnoptlkus táblázat" segftségével!)
kifejti azt. miként képes a kereszténység (transzcendenciájánál és egyetemességénéJ
fogva) integráinI. .mag ába felvenni" (assomption chrétienne) a jóga -lelkiség értékelt.
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Cuttat f elfogás át a mérsékelt nyito ttság jell emzi : egyaránt elk erül i az exkl uzivizmust
és a szinkr et izmust .
Lehetetlenség itt részleteznünk a monográfia alemzéseit. A keresztény ség és a
jóga k ü lö n bö ző ségét alapjában véve így jell emzi : a jógi vég ső soron énje elvesztésére
t öre kszik az aszkézis és a szemlélőd és rév én: elszem élytelenedik és felolvad az is·
tenib en. A vil ág és az emberek eltü nnek : annyi ra a b e n s őség re és a koncentrációra
törekszik , hogy még a Másik ls eltünik (I svar a, a tetszés szeri nt választott Istens ég
v é g s ő elemzésben maga sem más, mi nt a személyt elen Brahma nlrgun a személyes
aspek tusa). Azok a lények. amely eket a jóg i int egrál a kontempl áció révén. még ha
lelki objektumok ls, tulajdonképpen a . kozmobiológial rendhez" , a t érh ez tartoznak.
amely a keresztény szemében a szemé ly-alatti vagy személyt elen szférát k épvisell .
Ezzel szemben a ker eszt ény mlsz tikus vagy hivő egy M ásik hívására válaszol . a személy es Istent Te-nek szólítja és a l e gfőbb Te-vel val ó kapcsolat - hit és szerete t rév én kibontakoztatja személy is égét : mert a szer et et- k özöss éqben az egység dlfferenelál (ahogy Teilh ard is hangozt atta: Cuttat maga Idézi ) . A Szenth árom ság szeret et·
közössége a keresztény lelkiség és misztika .ö s típuaa", mintaképe és egyszersmind
célja ls . A jógi elsz igetelt rnon ád, vele szemben a keres zté ny egy szer etet közöss ég
t agja; számára . az els ziget elt személy - képt el enség" . A szellem nyitott lintersubj ect ivi té vagy communion . Mitseln) : természetfel etti síkon ez a kommúnió a Szenthároms ággal való éle tközösségben teljesed ik be. Továbbá a ker esztény misztika nem
menekül el a vil ágból. hanem átal akítj a: mind enben felfedezi lsten je lenlétét és
szereteté nek je lelt. és a testvér ek szolg álat ában gyümölcsöztet i a kegyel mi ajá nd ékokat . A Me gtestesül és misztérium ában és a feltámadásban val ó hit hívja erre.
Hogyan lehet séges te hát a keleti rnlsztlk ának (nevezetesen a jóga lel kiség ének)
Inte grá lása? Vil ágosan kell látnunk a különbs égeket és a konvergenc iát . De ez nem
elég. M eg kell Ism ertetnünk a kel et iekkel az igazi kereszté nység et (a konfúz ió és a
szi nkretizmus nem szolgálja az igazi párbeszédet) . A kereszténység - paradox rnödon - éppen különl eges , egye t len. radik áll san új je lle génél. vagyi s abszolút trans zcendenciáj ánál és egyetemességénél fogva képes integ ráIni a nemkeresztény vallások
értékelt. Természetesen az egység amely a párbeszéd gyümölcse Kr isztus
kegyelmének müve lesz . Ezért a párbeszéd folytatása és telj essége megköveteli a
keresztényektől a h i vő magatartást : .elöször is azt kérdezem, mit mond nekem Kr lsztus a kel et i lelk iség álta l . amellyel szembeállít, és csak azután kérdezem , mit mondhatok Krisztusról ennek a keleti testvérnek " . (Ez egyébként minden párbeszédre vonatkoz ik; a ker eszténye k egymá sközt i párbeszédének ls alap elve .) Csendet kell teremt eni önmagunkban. hogy meghall juk a meg te stesült Igét .
•A M isztika és a mlsztlkusok" akkor je lent meg. amikor a II. Vat ikáni Zsinat új
t ávl atok at nyitott az ökumenizm usnak. P. Ravl er és a tá rssz e rzők vállalkozása azonban még jóval a Zsin at el őtt indult el , hosszú kut at ás ere dménye és nem a . pl l lanatnyi dlvat " szülte . A sz erző k l órésze teológus. De f igyelemr eméltó tény az. hogy leg·
többjük hosszú ut at t ett meg. mi előtt el érk ezett a kat olikus hit t elj ességéhez. Igy
teh át nemcsak szakism eretükről tanúskodnak írásaik, hanem magukon visel ik a megélt
tapas ztalat jegyét . A gyüj tő kö tet egyik k i em elkedő dokum entuma az ökumen ikus p árbeszédnek. A szakemberek általában ügyeltek arra, hogy a vallá si kultúra Iránt érdeklődő nagyközönség számára is hozz áférhető legyen tanulm ányuk. Franciául olvasó papok és vil ági érte lmi ségie k egyaránt nagy haszonnal forg athatj ák a vaskos kötetet.
amely felér egy könyvsorozattal.
Szabó Ferenc
Bernard Basset : L e t . s S t a r t P r a y I n g A g a I n (Kezdjük előlről , hogyan kell
Imádkozni). Sheed and Ward . London. 1972. 152 o.
A szerz ö orsz ágos nevü népm lssziós·lelkivezető·lelk ig yakorl a tokat adó angol je·
zsul ta páter. akin ek - mint írla - öregkorára megengedt ék, hogy .a ktt v remetes énben" élh essen. A nglia déli partjai nak közeléb en egy kis sziget néhányszáz lelket
számláló halászfalujának lelkésze lett néhány évvel ezelőtt. Két kis szobából álló
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plébániáján . a kápolna közelében. a te nger. a sirályok . a csö ndes halászok t ársas égában - imádkozik és fr.
Nemrég megje lent múve nagy fe ltú nést kelte tt és megérdemelt sikert aratott az
angolszász nyelvterületen . Úgy érzem. gyakorl atias és mély mondanivalóját derúvel
á ts zövő könyve a magyar lelkiséghez is közelebb áll . mint az alapos és mély, de
gyakran nehézkes német. vagy a túl cizellált francia hasonló munkák némelyike.
Basset gyakorlati as abban az értelemben. hogy vis szatér az imaélet ősi és nem
csak keresztén y formái hoz; bír álja a csupán elmé leti sz örsz álhaso qat ást és hangoztat ja : a t eória gyakorl at nélkül term éketlen . Gyakorlati as. de nem recept eket ajánl,
hanem saját megf igyeléseit és tapasztalatait összegezI. Az imát a zenéhez hasonlf tja.
amelyet kott ák olvas ásából megsejteni sem lehet. Halla ni. és - az ima eseté ben .latszant" kell a partitúrából. Bevezetőben néhány alapvető elméleti munkát lsrnertet ve arra a következtetésre jut. hogy az ima a teljes ember. az értelmes és érző
ember fel emelk edése az Istenh ez. A kérd és: hogyan érhetjük el ezt? Hogyan pi lla nt·
hatjuk meg egész személyiségünkkel az elfátyolozott istenarcot? Basset ezután a mai
divatokat el emzi. Lényegük: az 50-80 évvel ezel őtti form ális. sokszor merev szabályok.
hoz kötött lmarendet valamif éle spontanelt ás váltja fel. fe lkapottak a közösségi akció k
és egyre kevesebb a csönde s. magányos im ádkozó. Altal ános. de egyold alú vélemény
szerint ilyesmir e nincs ls szüks éq, hiszen a v il ágba. a napl munkába való bekapesclódás már eo ipso imádság ls. Ez az Irányzat persze nagyon ls é rthető . t ekint ettel a
modern élet feszültségeire és általános hajszolt ságára. Püspökök és papok ls olyanynyira el vannak foglalva manapság az lsten országának ügyelvel. hogy aiig van idejük
t ársalogni Azzal . akié rt dolgozn ak. Az Imádkozást sokszor kötel ességnek tartjuk csak.
mint ha - a lélegzés köt elesség . s nem é ltető tevékenység voln a.
Basset szer int a mostanában könyvtárakat megtöltő publikációk a szelle mi és lelk i
élet válságáról nem fedik a valóságot. A váls ág mind ig velün k volt és lesz. Ma a
történelmi egyházak befolyásának némi cs ökken és ér ől . nem pedi g az egészséges lelk iség irá nti igény kiszáradásáról van szó. Az egyház is azért és ott veszlt t ért . ahol az
imaélete t másféle - elsősorban nem az ő terrénumán Indokolt - akt ivi tássa l igyek·
szlk pótol ni. K ité rő azonban követ kezmények nélk ül nincsen . A modern ember - a
fiatalok ls - ezért ford uln ak gyakr an az okkultizmus és a keleti vallások f elé.
Bernard Basset ezután a Mester tan ít ás ához vezeti v issza az olvas ót. Jézus is
nehéz. hányatott küls ö körülm ények között múködött. Tömegeket kellett kie légf tenle.
alig vol t egy szabad. zavartalan pillanata. Nem élt reme teségbe n és megtartotta a
zsidó vall ási közösség liturgikus szabályait ls. Jézus mégis imádkozott és megta nitotta
apostolai t is , hogyan kell kapcsol atba lépni Istennel. Vonuljanak vissza a négy fal
közé. maradjanak egyedül. Nem mintha ettől jobbak lennénk, hanem - ős z i n t é b b e k .
Szobába zárva. egyedül nem igen alakoskodik az ember . Azt ls taní tj a, hogy amik or
imádkozunk. ne használjunk sok szót, .mlnt a pogányok'. hanem hagyjuk. hogy a
csöndben és a magányban az lsten szóljon hozzánk. Ez nem zárja ki. hogy ne használjuk az Úr imáját vagy bármifé le más imaszöveget, de a lelkiélet mest ereinek p éldáját követv e . Izlelqetve" beszéljü nk és adjunk le hetőséget az Ist ennek. hogy rneqállltson. vagy válaszoljon nekünk .
Minden emberi tev ékenységre elő kell készülnünk. Az im ához való fe lkészülé s rő l
tárgyalva Basset b őven merít Déchanet bencés apát gyakorl atából. Ez a fra ncia szerzetes évt izedes elm életi és gyakorlati munka eredm ényeképpen fölfedezte , hogy a
keresztény egyház nagy szentj ei nek és a távolkeleti vallások kiemelkedő alakjai nak
im aélet e mennyire azonos jegyeket rnutat. Elsőso rban a fe lkészü lés t ekint etében. A
lelki és tes ti t isztaság, a szent közömböss éq. az adott tár sadalmi hely zetnek rneqfe le lő éle tmód önmagában is a cél fe lé vezető vágányra helyezi az embert. Az Indiai
jóga-gyakorl atok test i slkon könnyftik meg a lélek f elemelkedését . Basset e r rő l saját tapasztalatai alapján is - részletesen és olya n m e g nyerő stílusban fr. hogy
nehéz nem alkalmazni nyomban, amit indítványoz. Mert elóírni nem ír el ö semmit.
Tudja, hogy .a Lélek ott (és úgy) fú , ahol és ahogy akarja ' .
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A gy ümö lcsöző imaélet három alapfeltétele hagyományosan a testi (kézi) munka,
a szabadidő helyes ki használása és a megfelelő ráhangolás : olvasmányokk al. gondol.
kedassal. beszél getéssel. Basset a szentek életébő l vett példákka l illusztrálja . hogy
minden lehet . Ielkí olv asm ány" , Kinek a szent ek élet rajzai, ki nek a csillagászat. kinek
a kvantumfi zika nyitja meg vill ámf ényszerüen az örök távlatokat. Ne skatulyázzuk a
vilá gmindensé g Al kotój át és Urát . hanem Reá figye lve olvass uk ki gondolatait mindenbő l, ami é rde k lődésü nk körébe vág.
A m egfe le lő el ő k észül et után a lelkié let gyakorlati m estere itő l leshet jük el az
imaélet főb b fog ásait . Négy fa l között a szent eket a szabadság szelleme ir ányította.
Vonatk ozik ez az ima idejé re, tart amára. a testheiyzet re, az imádkozásra kivál asztott
helyre egyaránt. Ezzel kapcsolatban kitér az elméleti munkákban élese n szétválasztott
imamód ok tárgyalására és megáll apítj a: a gyakorlat ban nem lehet elválasztani a sz öbeli imát a kon tem pl atív elm él yedéstől.
Igy válik az ima keresett , várt ta lá lk oz ásokk á. előírt kötelesség száraz teljesít ése
helyett; így lesz élet bennünk és így lesz motorja tevékenység ünknek is.
Basset könyve j el e ntő s , mere m állítani kimagaslóa n értékes út mut at ás és emberi .
kedves szóval hívogatás az élet teljes átél ése fe lé . Stílusa a háború e lőtt közkedvelt
Szeghy Ernő kármelita atya írásaira emléke ztet . Bárcs ak tel jes egészében elj uthatna
a magyar olvasók kezébe ls .
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Klemens Tilmann: D i e F ü h r u n g z u r M e d I t a t Io n . (Bevezetés az elrnélkedésbe.) Ein Werkbuch. I. Benziger (Zürich-Eins iedeln-Köln) 1972'. 352 o.
Pár éve nagy sikereket ér el az 1955-ben megjel ent német katekizmus szerz ö]e,
Dr . K. Tilma nn s ze ml é l ő d é s r e v ez e tő tanfoly amaival. Ez annál meg le pőbb. mert korunkban fő leg a városi emberek körny ezete és az őke t é rő hatások igazán nem kedveznek a sze m lé lő dés ne k. Igen gyakran panaszkodnak vallásos emberek is arról. hogy
nem tudnak Imádkozni. elmélke dni. Ugyanakkor egyellent hatás is jele ntke zik: a csend.
a pihe nés, az elm ély ülés vágya. Százezrekre megy csak Németo rszágban azoknak a
száma, aki k ezzel az igényükke l nem az egyházhoz ford ulnak . hanem pl. jóga-egyesületek tagjai. A legutóbbi években egyr e tö bb t anfolyam tanít nagyszámú é rd e k lő dö t
kel et i elmélkedésre. Nyilvánvalóvá lett, hogy a szem lé l ődés az ember egyik leqemberi bb igénye és ma is szüksége van rá. ha nem akar végleg tö nkremenni. De sok
embert erre e lőször fe l kell készíte ni. Ezen az úto n Indul el Ti lmann is . 40 éves
tapaszta latait és más elmélkedési módszerek megfigyelésének eredményeit két kötetben adja ki. Utasításai jól átgondolt és gyakorlatban bevált rendszert alkotnak. A már
két kiadást megért első kötet ben kezdőket akar szemlélődés re vezetni és elős zö r a
természetes elmélkedésre taníta ni, nemkeresztényeket is . Itt sem hiányoznak az elmélkedési szövegek végén a keresztény gondolatok. A 2. kötetben a keresztény szemlé lőd ésrő l fog írni. Könyvét és tanfolyamait elsőso rba n azoknak szánja. akik másokat
akarnak sze m lélő dés re ta nítani , de egyes emberek is haszonnal olvas hatják és gya·
korol hatj ák. A két kötet rövidít ett foglalata külön füzetbe n fog megjelenni.
A kereszté nység gazdag e l mé lkedő. s ze m lé lő dő gyakorlata és a keleti módszerek
(jóga . zen-buddhizmus ) alapjai és céljai ugyan különbözőek, de a kereszténység csak
gazdagodhat ez utóbb i néhány vonásának módosftott átvételével. A keleti sze mlélődés
azonban t árqvatlan. TIImann a gyakorlatokat rögtön t art alommal tölti meg. Rávezet
arra . hogy mindent kétféle képpen szemlélhetünk. Egy festményt, egy utat pl. rneqnézhetü nk k ív ülről . fel ület esen. de magunkba szívhatjuk összes érzéks zervei nkkel is ,
mondhatnak ls nekünk valamit . lehet szim boliku s j elentésük is, sőt Ist enre is utalhatnak . Egy példa:
• M e g y e k . Magányos úton ment em. Semm i mást nem akartam , csak menni.
Lassan észrevettem az Ert hetetlent: Megyek. Nem tudom . hogy tö rté nik ez. Hogyan
egyensúlyozom magam, hogyan mozognak a lábaim . Tudok menni és nem tudom .
hogyan. Int enzíven észrevettem ezt.
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Maj d ez a gondolat om jött : Hová ls mész tulajdonképpen? MI valójában a célod?
Istenre gondoltam és az ő orsz ágára, és mind ennek a bet eljesül ésére. E felé t artok.
- Hogyan? Mi nden helyes tett ál tal, minden nap, ame lyen lsten szándékai szerint
élek. Most is f e l éje tartok minden l ép éssel . Mert rendb en van , hogy én most itt
megyek.
Minden lépésem hal adás az ls t en fel é. M ind ig közel ebb , mind ig közel ebb . Ez nagyon Intenzív, sőt le nyügöző lett. Tudtam, hogy ó hiv. de azt is. hogy ő kísé r és vonz
magához." (326.0.).
Fontos a tanfolyam kezdeté n e lő s zö r a szeml él őd é s eddi gi. soks zor öntudat lan els ö
fokaira rámutatnI. Ilyen élménye k: a gyer mek m i nd enről elfeledkezö, elmerült játéka,
mesehallgatása: a csodálk ozás , a pi henés cse ndje; egyes nyugodt . hosszantartó rnez ögazdasági és háztartás i munkák közben beáll ó nyugo dt összeszedettség; az elmél yült
ima. A résztvevők látják: ezt már ők is áté lték , ebben az irány ban kell tov ábbrnenniök. Ma az ember é nje egyre jobban a felső rét egekbe . az agyba tolódott el:
gyakran az elmélkedésben is - ami nem azonos a sze m lé lődés se l! - agymunkát
végzünk. Az ember személyi központ ja azonban nem az agy; sz emlél őd éss el lehet
a mélyrétegekbe eljutni , ahol Int ui tí v módon és egészébe n élünk át . t eszünk magunkévá valamit. Tilmann egy hasonlatban tölcséral akú mozgásról beszél : a fe l ül etr ől .
kívülrő l kell spirálisalakban a mélybe, a közpo ntba eljutni .
Természetesen lehetetlen a könyv b ő tartaimát röv iden tsm ertetnl. Megpróbáljuk
vázolni az összeszedettségre vezető e lső ala pgyako rlatokat . A sz e m lé lődés n é l nem
szabad a testet kikapcsolni, kül önben önállósftja magát és eltereli a fi gyelmet. hanem be kell vonni. átszeliemesftenl, mint a li turgiában. Tanácsol egy módosftott l ótusz- ülést, alacsony széken, zsámo lyon, egye nese n, támaszkodás nélk ül , lent ker eszte zett l ébekkal. egymásbetett. felfe lé n é ző tenyé r rel. A szemet nem kell leh únynl,
hanem magunk elé a földre néznI. A nyugat i agyembe r számára fon tos a bel s ő súlypont lassú m élybe-helyez ése, gondolatba n. a fej bő l a köl dök alá. Helyes . szabályos
haslégzés következik, négy ütemben; kilélegzésnél: . Elengednl - elejte ni ' • sz ünetnél: .egyesülni·. belélegzésnél : .rneqújulnl" . Később az összeszedett ség et kell gya·
korolnl. A vezető lassan mond néhány mondatot ilyes féle té mákhoz: . Nyugodt vagyok." .Ráérek." . Egészen összesze dett vagyok." A gyakorlatok el ös z őr csak 5 percig
tartanak. Aki azonban naponta rendszeresen gya ko rolja , észre f ogja venn i . hogy las san egész magatartása nyugo dtabb lesz . Később ki lehet t erj eszt eni 10-15-30 percre.
A végén nem szabad hirtelen fé lbeszak ítant. hanem lassa nkin t felh agyni vele és a
testtartást részletekben f ell azítanI.
A kötet részletesen megtá rgyal és kidolgozva csatol szövegeket, otthoni gyako r·
latra ls (saját életünk, a ter mészet . a mükincsek, a tec hnika , szim bolumok) . M inthogy
a szemlélődés általános emberi értékekhez vezet, ajá nlja, hogy közép- és f el s ölskol ákban tantárgyként tanftsák h i vők és n emh i vők részére egyará nt. ami nt ez Japán esve temein történik. Azo nkívü l l el k i g y a ko rl atve ze tőkn ek és spir it uáli soknak , sőt lelk észeknek, pléb ániáknak is feladata lenne a híveket elöa dás sal, egyé ni tan áccsal seg iteni
az összeszedettségben és az elmé lkedésben . s a liturgia átél t végzésével . a misén
csendes. elmélyülésre segítő percekke l kie légíteni a hívek il yen Irá nyú igényei t.
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Joseph Sudbrack: M e d i t a t i o n . Theor ie und Praxis. Echter Verlag Würzburg 1971.
172

o.

Németh László említi a Négy Prófét a kíséré megj egyzéseiben , menny i alapos tu dás. komoly elmélyedés je lle mzi olya n néme t sz e rzők munk áját is, aki k nem szerepelnek nagy hírességekként. A .Geist und Leben' c. folyóirat munkatá rsaként dol gozó
Sudbrack könyvei, e lőadásai, lel kigyakorl atai révén az Ismertebb német lelk i írókhoz
tartozik. de nem emlegeti k a . nanvok" és a .szenz áclösak" között. Az is mert et ett kis
könyvre mégis ráillik Németh László el lsm er ö szava.
Sok oka van annak. hogy ma írni kell az elmélkedés kérdé sé rő l, Hányan panaszkodnak (akik még elmélkednek), hogy az elmélkedés nehéz. nem megy . M ég papok .
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szerzetesek is . A hívek részéről viszo nt mind erősebben jelent kezik az igény, hogy
többet és mélyebbet kapjanak a keresztény titkokból. [Jellemz ő pl ., hogy az augsburgi tal álkozó n a gyű lések résztvevőinek a száma 7-8 ezer között mozgott, a közös
istentiszteleten viszont 70 OOO-en vol t ak .) Természetes, hogy ahol igény je lentke zik.
ott a pótlékok is gyorsa n megjelen nek, s így kezd teret nyerni . az európai Zensznoblzm us" és a . mínl-buddhízrnus" kere sztény körökben is . A szerző mindhárom
szempontot szem el őtt t artja könyvében.
Nem kontroverzia, nem apológia akar lenni Sudbrack munkája . Hanem fel akarj a
hívni a fig yelmünket régi , ki próbál t - és sokszor elfelejtett - alap igazságokr a: A
keresztény elmélkedés, mint az egész kere szt ény élet is, nem a magunk szernl élése,
elme rülés önmagunkban, és nem végcé lja a teljes nyug alom, a megsemm isülés
óceánjá ba val ó beevezés . A keresztény elmélkedés . Jntencion álls" : hat ározott célra,
központra , éspedi g az egy énen k ívül álló Célra és Központra rnutat, Ez a Cél és Központ - ha egyszer az elmélkedés keresztény akar lenni - nem leh et más, mint
Kr is zt us.
A ki el mélkedi k , az gondolk odik. éspedig mélyen. Komoly és nagy dolgokról. Az
él et és a lét, saj át lét e, saját élete nagy kérdése iről. Integrálnia kell él etét, munk áját . fela datai t és embertársait egy nagyobb egészbe, hogy minden értelmet tal áljon .
Nem életiszony, nem menekülés az alapmagatartás , a cél , hanem az a bízó meggyő
ző dé s [remény és hltt ) , hogy mlndent, életünk darabjait . kínjait és az élet minden
látszólagos érte lmetlenségét, s őt még a b űn ö k e t is össze lehet, össze kell fogni és
felold ani Abb an, aki ben mind en f ennáll és minden értelmet kap . A cél mi ndig Krisz tu s, akinek szemével akar juk látni a dolgokat - mer t ez a helyes és teljes látás és keres ni a módot: hogyan lehet . hogyan kell a meglátott, megs zeretett. átélt igaz·
ságot megvalósítani az egyén, a közöss éq, az Ország jav ára.
A könyv hat szerz ö módszerét és tanítását vizsgálja röviden, és kimutatja: Ignác,
Or ig enész. Luther, Teilh ard , Bernát és a müvész Pozzo testvér lényegében mind így
látta a dol gokat . Csak egy rajtunk kívül álló erősebbe kapaszkodva emelkedhetünk
magunk fö lé és ál lhatunk szil árd alapon. Nem lehetünk magunkn ál többek a magunk
erejével.
A z öröm és a képzelőe rő nagy szerepéről , a képek je le n tőségé ről [ és új képek
keresésének feladatáról) Igen megszívle le ndő megjegyzéseket talá lunk, magunk és
fől e g a l itu rg ikusok Javára. azokka l a .szak-l dl öt ákkal" szemben, akik túlságosan hangsúlyozzák az érte lmi elemet az el mélkedés ben. Befejezésül három alapvető bibliai t émát fejt ki illusztrációként: hogyan kellen e egy-egy anyagot minden oldalról megközelítve, egészen fe ldol gozva klak n áznt, elmélyíten i. Előre megjegyzi, hogy nincs
igazi szabály ebben. M in den elmélkedés egyéni. De mások tapas ztalata, példája hasznunkra lehet . A kereszt. főle g a mi ndennapi kereszt, az Úr színeváltozása és a jánosi
m e g di cső ü l t Kr is ztus-kép a hár om pél da.
A könyv t el e van t aláló , sokszor meglepő megjegyzésekkel. Látszik , szívügye a
szerz őn ek , am iről ír . Nem bánja meg , aki kézbevesz i.
Békési István
Szabó Ferenc: H e n r I d e L u b a c a z E g y h á z r ó I . Róma, Szerz ö kiadása, 1972.
268 o .

Háro möt öd részébe n a kötet. mi nt címe is sejteti, magyarra fordított szemelv ényeket ta rtalmaz P. de Lubac f rancia jezsuita teológus rn űveib öl . Az Egyh áz miszt éri umának nagy gazdagsága bontakozik ki ezekből a teológiai és lelki frásokból : összesen hét úja bb ke l etű tanul mányból. A z e lső négy cikknek maga a szerz ö adta , Az
Egyh áz para doxo na és rnls zt ér iuma " összefoglaló cimet; ezek a gyüjtemény témáj ának
alapvetését alk ot ják . Hozzáju k vehetjü k , Az Egyház hite' cím ü, leg inkább lelkiségi
jellegű ta nulmányt is [I. Szol gál at 6. 1970. 12-29.0 .) . ld ö s ze rű kérdéseket tárgy al és
egyi k-másik old alán e rőte l je se n [d e mind ig te ológiai áll áspontból és mínd ig szelíden)
bi rái a ré szegyházak és az egye te mes Egyház viszonyáról . valamint az Egyház Jelenlegi
válsá gáró l szóló t anulm ány [ ez ut óbbit I. Szolgálat 10, 1971, 5-17.0.). Legtöbb meg-
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lepetés re és nemtetszésre P. de Lubacnak bizonyára azok a fejt egetései adhatnak
okot , amelyekbe n ő maga a mal egyházi élet egyes je lenségeit bír álja . Aki azonban
figyelmesen és higgadtan olvassa. az észrev eszi. hogy a szerzö valóban nagyon sz élsőséges tú lzásokat kritizá l , amely eket elég pontosan leír, bár ( s z e re te tb ő l) egész
konkrétan nem jelöl meg , és hogy Irásában megta lálható a kifogások teológiai megindokolása és a helyes magata rtás, megold ás körvon alazása ls .
Szabó Ferenc bevezető tanulmánya a szemelv ények tart almánál szélesebb távlatú
képet fest P. de Lubacról és m üv ér öl. Tört énelm i keret nek felvázolja a modernizmust
és az .ú] teolöql át" (mind a két fejezet eléggé ism eretlen a magyar olvasónak) : a
sze rz ö téma kö rei ből pedig sor raveszi az istenhitet és istentagadást, a Ter m észet feletti misztériumát , Teil hard de Chardin tanulmányozását, a szentaty ák és a középkori ezerzök szentí rásmagyarázatát , és végül a szemelvénygyüjtemény témáj át: az
Egyház paradoxonát és misztéri umát. - Ebben a bevezető tanu lm ányban az átlaqolvasó Igényelnek megfelelőe n talán nem egy mellékes törté nelmi rész let elmaradhatott
volna; t ények, fogalmak és szakkifejezések visz ont többször és alaposabb magyarázat·
ra szorulnának.
A könyvben a mege ngedhe tő né l töb b sajtóhiba maradt. A forditások magyar nyelve
szép és gördülékeny: a bevezető tanulmány viszont néhol kiss é nehézkes : főleg a sok
zárójelbe tett és a mondathoz szervesen hozzá nem tartozó közbevetés zavarja a mondatok gondolat menet ét és töri meg lendületüket.
De Lubac korunk egyik leg nagyobb élő teológusa . Munk ásságában két nagy t endenci át látunk . Az egyik: visszanyú lás a régiekhez (aty ákhoz, középkori , múlt századbell teológusokhoz) , hitünk és teológián k soha ki nem apadó forrásaihoz. A másik
pedig az aggiornamento: a korszeru alka lmazás, az új helyzetek és új probl émák vlzsgálata az önmagával mindig azonos hit fé nyében . Az el ső tendenc ia érvényesül abban
a nagy szeretetben és hozzáértés ben, amellyel pl. Origenészt vagy a köz épkorl szentIrásmagyarázókat tanulmá nyozza és Idézi; ugyanakkor a buddhizmus keresztény vonatkozásainak vagy Teilhard de Chardinnak egyik legjobb szakértője , az . ú] te ol öqía"
egyik útt örö le: ebben a tekintetben a tévedésből és még ink ább a szenve désbő l is
kivette a részét .
Szabó Ferenc köte te igen szerenes és kezdeményezés . Kívánatos lenne, hoqv a rnagyar teológ iai irodalmat más hasonló antológiák ls gyarapíts ák, kiv áló modern teol ögusok bemutatásával (eqy-k ét régeb bi szerz ö már megkapta a maga . brevl árlurnát " :
Szent Agoston , Szent Tamás, Newman) . Az Henr i de Lubacnak szente lt kötetet máris
elég sok pap és világi vette kézbe: és mindenkinek csak ajánlani lehet. aki igénye sebb
teológiai munkába is szfvese n mélyed bele, aki szeretne közelebb ről megbarátko zni
Krisztus egy h ivő ta nújával és egy igaz egyházi emberrel.
Nagy Ferenc
M I n d e n n a p i k e n y é r . Idézetek a napi evangéli umból , gondolatok és imádságok az év minden napjára. Szent Istv án Társulat. Budapest 1972. 375 o.
A Cserháti József pécsi megyéspüspök szerk eszt ésében megjelent kis gyüj temény
- mint a B evezető mondja - . az elmélyülést és b első békét kereső emberne k sz öl" .
A maga nemében egyedülálló a jelenlegi magyar nyelv ü lelki ir odalomban. Az összeállítá s annál értékesebb, mive l egészséges együttmüködés eredm énye , elsőso rba n
fiatal papok munkája . (A következő kötet szerkesz tésébe bizonyára hasznos lenne
világ iak bevonása is .)
A felépítés naptári éven belül az egyházi év beosztását követI. Az egyes napok,
ünnepek vezérgondo latá t az aznapi evangélium rövi d megje lölése adja, - tehát a
könyv nem ment fel magának az evangéliumi szövegnek elolvasása a lől! (Nem lenne
talán hely esebb egy·egy szószerint idézett je llegzetes mondatot kiemelni?) Ezt követ i
3.4 frap páns idézet , gondolat , könyörgés, vers- vagy énekrészlet. Ez utóbbiak kl·
válogatása jelentette voltaképp a szerkesztés munkáját . Dicsérnünk kell a válogatás
sokoldalúságát : helyet kapnak az egyházatyák, szentek, tudósok , a lelkiélet klasszlkusal , modern t eológusok és gondolkodók , misztikusok, rnüv észek: jutott hely a zsl-
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nati dokum entumoknak. a holla nd kateki zmusnak. az új magyar hittankönyvnek . a zsol.
t ároknak. liturgi kus szövegeknek; más keres zté ny és nem-ke res zt ény vallások képvi selő inek gondolataiból is szemel getn ek . A z összeá llítás ol yan változatos. hogy mindenki
megtal álhatj a benne . mi ndennapi ke nye r ét" . Hely esnek t artjuk a magyar és külföldi
szenők arányos szer ep eltet és ét, de eqy -két külföldi szenő (pl. Michel Quoist) túl sok
Idézettel szerepel. Túl bő mértékkel válog attak közepes. ún. •vall ásos k ölt ők" versel.
b ől is. holott b őve n kinálkozott voln a anyag nagy költői nkné l. A . nép ének" megjelölés néha igen ro ssz helyre csúszo tt (pl. 53.0.!) Nem illik a versidézetet . átalakítant"
sem (sorokat fölcserélni , hely t elenül idézni, vagy rövid ré szlete n belü l ki hagyni, pl.
14,39). Zavaró, hogy a zsoltárok hol a verses (Sík·féle) . hol prózai fo rdításba n szerepeln ek.
Ez a néhány kritikai megjegyzés csak azt akar ja elősegíte n i • hogy a megigé rt
folytatás még jobb legyen. Semm iképp sem csökke nti az összeállítás két legnagyobb
ért ék ét. optim ista . pozitív vil ágnézet ét és tág. egye te mes világszem léletét.
Magyar En sébet
F. Lelotte SJ: B e s z é I g e t é s a M e s t e r r e I . Imák és el mélkedések . Fordította
és átdolgozta Bálint András. Sajtó alá rendezte Huzsvár László . Újvidék 1972. 343 o.
Nem mindenn api könyv. Valóban . bes z élqetnl" t anít . A z imák sosem lesznek sablonossá. Aki ezeket a szöv egeket használja . hamarosa n félreteszi a könyvet és saját
szavaival fog beszélg etni a Mes t er rel. Tartalm a gazdag és erőt sugároz . St ilusa friss,
lendületes . mégis eg ysze r ű (Köszönöm . Uram) . Fel építése lé lektani: A kegyelmi életet a napot á ts zövő imád ság t ápl álja. Az Egyház tagja átéli annak gondja it és megéli
liturgiáját - a központban a szentmise sz öveqe, külön színes papíron . Útját a Sz űz
anya oltalmáb an járj a - itt kapcsolódik be a magya r hagyomá ny gazdag Máriattsztelete . Egy ik legsikerültebb rész a . Nagy fe ladat ok ra k észen" c. fejezet. lrn ál-tanácsai
a Jézus kegye lm ével je lle mén és képe sségein faragó , az életre készülő ember rnühely t itkait tárj ák fel. A szentség i élet. a pályaválas ztás és a keres zt ény aposto lkodás
egymást k iegészítő pólusok. Az egész a vé g s ő beér ésben és az Istennél váró örök
dicső s é gben csendül ki. A melléklet a katoli kus hit k o rszerű bemut atását tartalmazza .
Az élet minden sz ak ára. hivatására . pr obl émájára akad itt im ádság: a munk ás n ö.
a g épkocsiv ez ető. a csúnya ember. a félénk . a . nern Imádkozó" megtal álja a maga
imáját. Igen közvetlenek a f iat alo k imái egymásé rt : fi úk imája lányokért , lányok Imája
igaz férjért, stb . Szerepeln ek szóbe li és e l mélke dő . egyéni és közösségi imák . (A
lelkitükörnél sikerültebb a vil ágnézet i önvizsgálat.) A z ó· és újszövetség gazdag imaanyag án kívül (pl. .Gondolatok a szent áldoz ásra" : csupa dlalógusra Inditó evangéliumi elmélkedés) megszólalnak az Egyház nagy Irná dkozől, egyházatyák. szentek és
szell emóriások , és nagy hely et fogla lnak el a magya r irodalom istenkeresói.
Kül ön ki kell emeln ünk a könyv nyomdai technikáj át : a színes címek és a I élkövéren szedett zsol tárok és himnu szok (Sík Sándor és Babit s remek fordltásaiJ ü d ít őe n
változatossá teszik. A remek t art alom azonban tart ósabb kötést érdemelne .
Hogy az im ádság ig énye mennyir e benne van a mai emberben . a mai fiatalokba n
is . mutatja az a t ény , hogy a könyvet pár hónap alatt szétkapkodták. Orömmel hallJuk, hogya II. kiadás hamarosan megje le ni k . Isten áldja meg rnlndazoka t, akik ennek
a kön yvnek létrejöttén fáradoztak !

O.M .
Trobis ch. Walte r: H e i r a t e n o d e r n i c h t? (Házesodjunk-ej) Gespr áche und
Erfahrungc n in ein er afrikanischen Grol3stadt . E. Klotz und Wandenhoeck & Ruprecht.
Göttingen/Styria, Graz. 1972. 124 o. (Angol ered et ij e: .I married vou", Harper & Row .
New Ycrk /Inter-Vara lty Press . London .)
E szél esebb köröknek ajá nlható kis mestermű szer z öje evangéli kus lelkipásztor.
A fr ikában 1965-ben házassági tan ácsadást szervez ett meg afrikaiak számára afrikaiak
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által. A magyar olvas ók elótt sem Ismeretlen egy szint én afrikai eredetű könyvecs kéje : . Szerettem egy le ányt" (Evangéliumi Iratrn isszió) .
Lebilin cseló, szinte regényszerűen olvasható Irás. Keret éül a szerzó házassági e l ő
adás-sorozata szolgált, egy evangélikus templom közönsége elótt. A szigorúan bibli kus alapból kiinduló gondolatok nem légür es térben mozognak, hanem szerves kapcsolatba kerüln ek a hallgatók sajátos problémavilá gával, amelye t az e lőa dó közvetl en
tapasztalatból Ismert meg látogatások során, utcai tal álkozások. t elefonh ívások révén ,
nem is szólva a párbeszédes form a adta le hető ségek rő l. A s zerz ő mestere a rövid ,
pregnáns, szellem esen csattanó hasonla toknak, k épeknek. amelyekkel mondanivalóját
hall gatói emlékezetébe vési. Igy végigvonul a Ter 2,24 alapján (elh agyás, ragaszkodás,
egy testté válás) a j el képes háromszög, ill . err e épü lő sátor képe. Ehhez kapcsolja
a szerelem-házasság-szex elválaszthatatlan hármasságát . Ehhez fűz ődő hasonl ata: . Ha
hiányzik a házasság, az egyik sarkán nyitott sát or nem nyújt védettsé get: Más plaszt ikus hasonlatok: . A szerel em tű z , de a házasság a tűzh el y a számára: M iért nem
jó a házasság elő tti . szextesz t "? Mert ami t ezzel teszteini akarnánk, ugyanazzal sz étrombol juk. . A ki elalvását akarja megf igyeln i, nem alszi k el ; ha azonban elaludt, már
nem figye lheti meg: - Különösen megragadó az Ef 5.25-32 kifej tésével kapcsol atos
befej ező homilia , am elyb ől gyönyörű en mer íthetn i e s kü vői beszédeknél a ker eszt ény
házasok Krisztus-kapcsolatára vonatkoz ól ag
Az é le tsze rű e n fel épített és a konkrét igényekhez kapcsoló dó mondanivalók felöl elik a házasság el őtti és a házasélet legfontosabb problematiká ját . M indez te rmészet esen és é l mé n y s ze rűe n követ kezik egymás után. Ami kül önösen megragadja az embert - talán épp ez indította a szerzőt a keret megválaszt ására - , az a lényeges
emberi probl émák azonossága fö ldraj zi, faj i , kultu rál is kül önbségeken túl. Erről győző
dik meg ő maga is, amikor egy oroszországi zsidó házaspárról szóló modern amerikai
music al hatását tapaszt alj a egy néger asszonynál : • . . . akkor mindaz, ami vil ágszerte mozgatja az emberek sz ív ét. nem lehet annyira különbözö". .
A mű drámais ágát és külön ös varázsát az adja, hogy az előad ások közben, azok
nyomán emberi él etsorsokban követ keznek be döntő válto zások : házasságok rendez ödnek, rendet len kapcsolatok bomlanak fel , élet únt számára nyúlik új perspektíva; egy
karizmatik us prédikátor álta l lsten Igéj e láthatóan hatást vál tott ki az emberek szív ében. És a s zerep l ők élő emberek, az elmondott eset ek min d az éle tbő l valók.
Mindent összefoglalva : e mély en biblikus és Kr lsztus-k özpont ú, ugyanakkor igazán
emberi megnyil atkozás pompás és érdekes írásmű könt ösében házasul andók, házassági tanácsadók és lelkipásztorok számára egyaránt komoly élményt és gazdagodást jel ent .
Török Jen ő

ARANVMlstK
Csáby Vilmos ny. f őv árost hittanár felszen telé si helyé n. Bécsben mutatta
be aranymiséjét.
Csehy Alfonz Kunszentmártonban 1972.aug.1 -én. Emlékképén ezt a felírást
olvashatjuk: .Irgalmas Istenemnek hála 50 év 18342 szentmiseáldozatáért."
Rézmann Ambrus ferences Pakson okt . 15-én ünnepelte ötvenéves papi
Jubileumát.
Keczeli Mészáros Albin ferences ugyanaznap Vámosszabadiban mutatta
be aranymiséjét. Dec. 6-án meghalt.
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HALOTTAINK

Szelecz Arnold OSB Sao Paulo-ban (Brazília) szept, 2D-án (72,52)
Szabó L. Aurél iskolatestvér okt. 13-án Sümegen (63,46)
Galambos István szombathelyi egyházmegyés Ausztráliában (Sydney) nov.6-án
Megyer József piarista nov.9-én Nápolyban (73,56,49)
Tuba Elemér esperespléb. nov.13-án. Agyagosszergényben temették (72,48)
Tóth István ny. atkári plébános . Viszneken temették (71)
Apáti István szanki plébános. Lakiteleken temették (63,34)
Kováts József Sebestyén OFM Conv. , Pécs-Magyarürög plébánosa okt.7-én
(61,43,36)
Antaiti Lestár János aCist . aranymisés, ny.plébános Budapesten nov.2D-án
(76,55,51)
Keczeli Mé száros Albert OFM népm isszionárius dec .G-án. Pannonhalmán temették (76,56,50)
Dr. Baulovits Zoltán gk. esperes , hittanár dec.7-én. Rákoskereszturon temették (81,52)
Tirnafty László püspöki tanácsos, gyémántmisés dec.1Q-én. Cikolaszigeten
tem ették (85,63)
Dr. Nyiri István pápai kamarás, ny.plébános , volt váradi megyés Clevelandban
decemberben. A régi nagy amerikai papnemzedék tagja . Mise után a
templom lépcsójén elesett és zuhanás közben törte össze halálosan
magát . (Bóvebb életrajzi adatok: Szoig.2.sz.87.o. gyémántmiséjénéI.)
(88,63)
Berta Imre ny. akasztói plébános . Dec.13-án temették Kiskunhalason (78)
Draskovits Károly c. prépost, Budapest-ferencvárosi esperesplébános. Dec.
14-én Rákoskereszturon temették (59,36)
Gárdony i László püspöki tanácsos, ny.plébános dec.14-én Székesfehérvárott
(70,47)
Dr. Pammer István Odiló ny. bencés te ol. tanár dec.l5-én. Pannonhalmán temették (82,66,59)
Kanyó István c. apát , endrefalvai esperesplébános dec.22-én. Szülófalujában ,
Orhalmon temették (64,41)
Dr. Vaim ár Géza székesfehérvári megyés , a schwarzenbachi egyházközség
plébánosa dec.22-én. Székesfehérvárott temette Kisberk püspök (47)
Városi Ferenc tb . kanonok , Bp. Krisztus Király plébánia ny. pléb ánosa dec.
23-án. Esztergom szentgyörgymezón a papi sírok közt helyezték örök
nyugalomra (72,47)
7
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Kovács Sándor ny. szombathelyi püspök dec .24-én a budapesti Ferenc-körházban. Jan.9-én temették Szombathelyen (79,55,28)
Kiss József Leontin bazili ta dec .26-án. Temetése dec .30-án volt.
Dr. Szabó János nagys zalon ta i esperesplébános dec .28-án (67,43)
Szabó Jenó peredi esperesplébános dec.31-én . Szülőfalujában, Deákiban temették (73,44)
Gubicza Antal ny. balatonfüredi plébános (74,50)
Markó Gyula püspöki tanácsos, ny.plébános jan.3-án Székesfehérvárott. Budafok on t emették (80.57)
Dr. Doroszlay István ny. pl ébános Balatonfüreden jan. 3-án (62.37)
Oberten József Odiló aranyml sés ferences jan. 4-én. Az esztergom i ferences
tem plom krlpt áj ába te mették (81,66.58)
Szabó Antal so ro kpol ányi le lkés z jan .7-én Szombathelyen (66,40)
Gerencsér József esperes , kőszegpaty i plébános jan.19-én (68,42)
Dr. Szalay János OP, volt Thököly úti plébános jan .20-án Budapesten (82,59)
Kohányi István c. főesperes, ny. pléb ános jan .24-én Budapesten (74.52)
Lehner Mátyás Ottó bencés tan ár jan.24-én Győrött (59,39.33)
Dr. Hász István vo lt tábori püspök jan.27-én Einsiedelnben . Febr.1-én temett ék Unt erii geri-ben (Svájc) (89,65,44)
Doroszlai Kálmán ny. plébános feb r . 3-án Székesfehérv árott (87)
Pávai István gkat . lelkész f ebr .3-án Székesfehérváro tt (59)
Dr. Anisich Oszkár Maximilián gyémántmisés jászóvári premontrei kanonok,
gimn . igazgató a saczal kórházban febr.4-én . Temetése febr.8-án volt a
jászóvár i tapolcavö lgy i sírkertben (87.65.62)
Lórincz Zoltán SJ Verőcén febr.4-én (57,36,27)
Mikisits József ja bing i (Burgenland) plébános febr.9-én autóbaleset áldozata
lett (57,32)
Lieber Béla esperesplébános jan . 22·én (55,32)
Pendli István t b. esperes , nagyberényi pléb ános febr. t t -én (67,42)
Dr. Csertó Antal pápai t. kamarás febr.12-én Nagylózson (72,46)
Vávay István g.kat.plébános Székesfehérvárott
Medgyessy Gyula ny .pléb.• c.kanonok febr.17-én Székesfehérvárott (88)
Zolczer István rozsnyói egyh ázmegyés febr.17-én Székesfehérvárott.
Elhún yt paptestvérei nket foglaljuk mementó!nkba!

+
DUDAS MIKLÓS OSBM hajdúdorogi megyéspüspök
[1902-1972)
Már csak két-három oly an kort ársa él. mint magam is . aki k annyira közel ről szemlél hettü k életét . küzdelmeit . sok-sok testí-lel ki s zenved és ét, kisdiák kor ától haláláig .
Máriapócson [Szabolc s m.) született 1902 okt. 27-én. szegény. néhány holdas
fö ldműv es családból. A 9 gyerm ek közül ő volt a harmadik. Korán je l e ntke ző teh et-

98

ségére hamar felfigyeltek az ottani népiskol át vezető bazilita atyák, s az elem i iskola
alsó négy osztályának elvégzése után rávették szüleit, hogy tovább taníttassák. Igy
kerül a minoriták nyírbátori gimnáziumába, majd a következő évben az ungvár i kat .
főgimnáziumba. A háború miatt 1919/20·ban a nagykállói gimnáziumban fejezi be
középiskoláit, mindvégig jeles eredménnyel.
1920·ban belép a Szent Bazil-rendbe. Megtanulja a rutén nyelvet, Munkacs -Csernekhegyen (CsehszlovákiaI elvégzi a novlciátust és 1922. okt.14-én leteszi a szerzetesi
egyszerű örök fogadalmat. Két évig a Rend lengyelországi főiskoláján bölcseletet ta.
nul. 1924-ben Rómába küldik teológiai tanulmányokra . A Gregoriánán summa cum
laude doktori címet szerez . Már az első év végén feltűnik előmenetelével, és meg.
kapja a pápai aranyérmet. 1925-ben Máriapócson leteszi az ünnepélyes szerzetesi
nagyfogadalmakat. 1927.szept.8-án Miklósy István, az egyházmegye első püspöke pap.
pá szenteli.
1928-32-ben a Rend csehszlovákiai tanulmányi házában tanít, majd a Munk áos-Cser nekhegyi monostorban noviciusmester. Ebben az időben a Felvidéken számos n épmtsszlót is tart rutén és magyar nyelven, valamint lelkigyakorl atokat a papságnak.
1932-ben kinevezik a máriapócsi monostor főnökévé. A következő évben Hajdúdorogon
megszervezi a baziliták második rendházát hazánkban, újabb két év múlva visszatelepíti Pócsra, s egyben hazánkba a bazilissza nőv éreket. M int a rend magyar ágának
fönöke bámulatos energiával irányítja és szervezi azt . Közben évröl- évre zárt lelk igyakorlatokat tart a papságnak , és folytatja a népmissziókat. 1937/38-ban az USA-ban
misszionálja végig a görögkatolikus egyházmegye parókiáit.
1939.márc.25-én nevezi ki XII. Pius pápa hajdúdorogi megy éspüspökké . Május 14-én
szentelik Máriapócson. Jelmondata megvalósitásán "Tökéletes népet készíteni az
Úrnak" - fáradozott közel 3 és fél évtizedes föpásztorsága idején . Már az első években meglátogatja minden parókiáját. Aktivitása és szervezöereje ekkor bontakozik ki
teljesen. Megalapitja Hajdúdorogon a g .kat.tanítóképzőt és népföiskolát, szerte az
országban plébániákat. új lelkészségeket és filiákat létesít. 31 egyházközségbe k üldött lelkipásztort, 44 templomot és kápolnát építtetett ill. szervezett. Majd 1943-ban.
Sztojka Sándor munkácsi püspök halála után ott is Ö lesz az apostoli kormányzó .
Ezt a feladatot a legválságosabb idökben látja el. A jó pásztor hűségével védelmezi
felvidéki rutén nyáját. Kilakoltatási parancsot adnak ki a lakosság nagyrészére . A
főpásztor végigjárja az összes hatóságokat. s nem nyugszik, amíg vissza nem vonj ák
a parancsot. Partizánként vagy katonaszökevényként elfogott és halálraitélt ruszin
katonák számára eszközöl ki szabadulást vagy életet. 1944/45·ben sorra fölkeresi a
háború által sújtott, anyagilag tönkrement, szétszórt, gyászbaborult híveit a viqasztalás szavaival. Szekéren, taligán, néha gyalog .
Papp Antal c. érsek, ap. kormányzó halála után a Szentszék öt nevezi ki ennek az
exarchátusnak apostoli kormányzójává is . Végül 1968-ban az ő kérés ére terjeszti ki
a pápa püspöki joghatóságát a szórványterületekre is. Budapest peremv árosal. az
ország déli része . a Dunántúl görög szertartású katol ikusai igy szórványlelkészeket
kaphattak .
1950.okt.l -én nyitotta meg legkedvesebb és szívéhez legközelebb álló alapítás ának.
a nyíregyházi görögkatolikus papnevelö Intézetnek és teológiai föiskolának kapuit ,
készséggel engedve át a növendékeknek lakosztályának nagyobb részét . A papnevelés
és a lelkipásztori képzés ügyét mindig féltő gonddal kísérte és haláláig közvetlenül
irányította.
1949-ben a két egyházmegye papsága és a püspöki kar bensöségesen ünnepli
püspökségének 10.• 1964-ben pedig 25 éves fordulóját. A harmincadikat már teljes
visszavonultságban ülte meg.
Nagy örömére szolgált XXIII. János pápa hozzá Intézett levele, amelyben rneqhívta magához és a zsinatra. ~Ietének talán legnagyobb lelki élménye volt. amikor
1965-ben valóban résztvehetett legalább a zsinat befejező szakaszán. Nov. 19-én a
Szent Péter-bazillkában magyar nyelven mutatott be görög szertartású főpapi mls ét,
a magyar zsinati atyák pápai klhallgatásán pedig ő mondta az üdvözlő beszédet
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VI. Pál e lőtt. A pápa 1967-ben kinevezi a keleti kongregáció tagjává , 1972-ben pedig
a kele ti kánonjogi k öde x pápai rev fziós bizottságának t agjává.
1956-ban a nagyböj ti I dőbe n , kánoni látogatásokon betegszik meg súlyo san: tüdő.
tbc, kavernák jelen tkeznek, s ezekhez társul még cukorb etegség ls . Két évi g küzdenek megmentéséért hazai kórházakban. egy évig Svájcban. Felépül, de áll andóan
gyógyszerekkel kell élnie, s ez nagymértékben morzsolj a fizikai ener giájá t. 1970.ben
nagy fizikai és lel ki megterhelés és megrázkódtat ások következtében kapja az első
szfvinf arktu st. Ez visszahat lelk ivil ágára is, és alkotó tevé kenységre berend ezett természetét tétle nségre k ény szer ítt. mig végre a harmadik inf arktus követke ztében
teljesen el nem ég. Haláltus ája Idején a Szent atya áldását hozó távir at er ösltl.
Lelk ivilágát utolsó kör levele fejezi kl a leghivebben, ahol alázatos lélekkel tesz
hitvallást és kér bocsánatot papjaitól és hlve lt öl. Isten akarat ában teljes en meg.
nyugodva fogadta lsten kezéből a halált 1972.júI.15·én. Végrendelet ében anyagi javait
egyházmegyéj ének támogatására hagyta.
A magyar püspöki kar tagjai és a papság sokasága kísért e utol só útjára. a márla.
pócsi bazil ika krlpt álába. ahol még életé ben elkészfttetett márványt áblával zárták el
koporsójá t . A tábla tel ír ás át is maga szerkesztett e meg: . Könnyez ö pócsi Szüzanyárn ,
olta lmad alá hely eztem apostoli küldetésemet , - védőpal ástod alatt tal áljam meg
pihenésemet ."
Bízunk benne. hogy meg ls tal ált a. Mert helytállt, mikor az kell ett.
Dr. Bába M ikl ós ny.esp.lelkész
KOVÁCS SÁNDOR ny.szombath elyl megyéspüspök
(1893-1973)
A Magyar Püspöki Kar nesztora vol t . Hosszantartó. türelmesen viselt beteqes kedés után karácsony vig iliájának reggelén lépett át az örökké valóságba. Nem sokkal
halála előtt mondotta : . Nagyon sokat szenvedek. De mi nden szenvedésemet ért etek,
a szombath elyi egyházmegy éért ajánlo m fel:
Halála munkás és eredményes élete t zárt le. Azok közé a lelk ipásztorok közé
tart ozott , akik szülőfö l djükö n ls kl tudták bontakoztatni a Jó pásztor erényeit. Kecskeméte n született és minteg y t ízéves V ác-eqyh ázmeqy et központ i szolgálat után 16 éven
keresztül gondozta szülöv áros ának katolikus híveit . Tevékenysége túllépte a város
határait, mert nemcsak mint fő esp ere s Irónyította az Alföldön tanya i szétszórtságban
é l ő híve it, hanem személye s vonz ás ával. szeret ett elje s modor ával és jó szónoki képes.
ségeivel össze is gyűjtö tte őke t a kecske mét i . öreq te rnplornba". J óle ső emlékezéssel
szokta felid ézni a nagyböjti p énte keket . amik or messze tanyákról szekér rel érkezte k
az emberek . hogy meghallgassák böjti prédi kációit . K é s őbb püspö ki jelmondata volt.
de már kecskeméti plébánosként élte és gyakorolta Szent Pál programját: . Hlrdetem
Krisztus felfogha tatla n gazdagságát:
1944.márc .17-én szombathelyi megyéspüspök lett és felszentelése után , márc .
25·én el is fogla lta s z ékhel y ét. Ugyanazok az erények, amelyek kiv irágoztak eddigi
lelkipásztori tevékenységében, a püspöki székváros ban ls vonzóvá tették egyéniségét
és munkálkodásá t. Híveinek szeret ete temet ésén ls megmutatko zott . 1973.jan.9·én
délelőtt hatalm as tömeg ve rő dött össze a háborúban lebombázott és éppen őáltala
úJjáépített székeseg yházban. amelynek fó kupoláj a alatt rav atalozták fel. A szentmisét
ljjas József kalocsai érsek koncelebrál ta négy püspökkel. Cserh áti József pécsi megyéspüspök gyászbeszédében egy hosszú élet gazdag érdemelt és erénye it sorol hatta fel. Köztük a kereszt szereteté t is. Valóban, a fel ületes szemlélő nem vehette
észre. hogya mind ig mosolygó püspök atya a .bo num opus" mellett súlyos keresztet
ls vett vállaira. Az összes magyarországi székesegyház között éppen a szombathelyi
lett romj aiban a háború pusztításá nak jelk épe. Ez a megrázkódtatás és az úJjáépltés
gondja szinte kitöltötte 28 éves főpá sztori kormányzásának Idejét . Résztvett a II.
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Vat ikán i Zsinat mind a négy ülésszakán . Országos jele n tőségű volt a liturgikus reform
Ir ányításáb an váli alt mun kája. Val ahányszor egy-egy li t urgikus rendelkezés jelent meg.
azonnal [rt vagy távirato zott. nem egys zer te lefonált Rómába, hogy rnlel öbb megkapja.
Gyengülő egészs égév el sokszor nem kis áldozatába kerü lt, hogy Pestre ut azzék a
bizottsági tan ácskoz ásokra .
Kezdettől fogva az volt a programj a, hogy ,az egy házmeg ye spi ri tuá li sa' legyen .
Első körlevel ében hivatko zik XII. Pius pápa üzeneté re. , hogy jóságos atyja legye k
egyh ázmegy ém paps áqának . Ezt az üzenet et én szívembe zártam és a fe lele tet életemmel fogom megadni. Szívem és ajtóm mi ndenkor nyitv a lesz papjaim és híveim előtt.
Azt szeretném , ha házamat atya i háznak te ki nte nék . . . ' Szívén vise lte a hivatások
ápolását, közvetlen, atyai kapcsolatot épített ki a n ev el őd ő ki spapokkal. Legfőbb
gondja volt a lelkipásztorkodó papság . I:veken át maga vezette a papi reko lie kciókat.
Ezek az elm élked ése i . Isten embere ' címen 1965-ben a Szent istván Társul at kiadásában meg ís jel entek. Ebb ől mondott imát temet ésén Ijjas érsek.
Lelkiéletének középpontja a Szentírás és az Oltár iszentség volt. Kltű n őe n ism erte
mind az ö- , mind az új szövetséget ; el s ő körlevel étől folyvást ajánlotta papj ai kezébe
ls. Beszédeiben, elm élk edéseiben jelmondatának m egfel el ő en arra támaszkodott. Napjainak legfőbb eseménye a szentmise bemutat ása volt. A székesegyházban bev ezette
az elsővasárn api szents égim ádást , és ennek kere t ében l eh e tőleg ő mond ta az eucharisztikus szentbeszédet.
Sándor püspök aty a szándéka az volt , hogy ott pihe nje n a székesegyház Jézus
Szive-oltára e l őtt , amelynek festményét és kere szt jét már életében elkészittette. Fej e
alá szülőv áros án ak, Kecskemétn ek homokj ából té t etett kis p ihenő v ánkost . Végrendeletéből ls kicsendül lelkének e kettős rezdül ése : , A Szombath elyi Egyh ázmegye
lsten népének és sz ül öv árosom katol ikus ain ak is, akiket sohasem felejtek el , Szent
Pál szavaival üzenem : I:ljen bennetek el evenen Kr isztus Igéje' .
Kovács Sándor püspök lapunkn ak és munkánknak ls nagy barát ja volt. Első számunk után igy irt: , Végtelenül örülök neki , hogy végr e egy olyan s zelle m ű folyóira tot
kapunk, amely a 'papi lelki él etnek komoly tápl áléka lesz. Bármenny ir e ls hangoztat ják
az új Idők új szellemét , az elmélkedés mind enkor mind ennapi kenye re lesz a papnak : Boros László könyvéről : , Régóta vágyom már Ily en Irányú könyvre . Nagyon
szeretném, ha minél több papom tudná rneqszerezn i. " 1972 el ej én igy kö szöntö tte
szerkesztőségünket: , A napkeleti bölcsek aj ándékot v ivő lelkü leté ve l küld öm el hálás
köszönetemet. Páratlan szelle mi és lel ki gazdagodást nyú jt anak munkáju kkal. A jó
lsten nagyon áldja meg érte: Ugyanitt küiön köszöni Thomas Mertonnak, ennek a
.csodalatos karizmatikus léleknek' a könyvét. Röv idd el ut óbb azt kérte tőlünk , szerezzük meg nek i Roger Schutz egy ik rnunkáját. Hálálkódása bepill antást enged lelkületébe : , A hivat alos ügyek úgyi s annyira lekö tik a figyelme met olyan dolg okra, amelyekkel kapcsol atban oly nehéz az evangéliumi lel kü lete t elevenen tarta ni. Mi ndig
csodálom R. Schutz lelkület ét. amely annyira közel van hozzánk és annyi ra term észetesen természetfelettI. Ism ételten nagyon hálásan köszönöm jós ágát , Imái t kérve,
a magamét Igérve:
Temetésén , utódjának: Fábián Árpád püsp öknek körl ev el ében sok szép búcsúztató
hangzott el róla. De mindennél t öbbet mond egyik plébánosának egys zeru szava:
, Sándor püspök atyánkat most kis értük el uto lsó útjára. Úgy hiányzik nekünkl cl a
papjaié volt életében és halálában ls ! '
S.F.
ld . és Ifj. VI:GHSECl DANIEL
Nagyapám , ld. Véqhse ö Dániel tb . kanonok, érd. espere s, gyémá ntmlsés áldozópap
1863-ban született és 1907-ben szentelték pappá . Papi működ é s ének áll omásai : Hajdúdorogon s.lelkész, Nyirbaktán, Nyírgyulajon, Hajdúböszörményben, Nyírcsászáriban
lelkész.
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Otven es zte n dős akt ív papi müköd és éböl a legkem ényebb. legnehezebb. de papi
és emberi szívének legkedv esebb több mint két évtize des hajdúb öszörm ényi papi rnüködése. Ennek nyomai híveinek lelkében. emberi magatartá sában éppoly vil ágosan és
határozotta n fe li s me r he tő k . mint a megújult egyházi épül eteken.
Nyírcsászár iban ünnepelte meg aranymiséj ét és a ra n y m e n ye g z őjét. Rövid Ideig élt
Itt. de a rábízott hIvek aty juknak ismerté k meg és ismerték el. Am ikor bizalommal
fölkerest ék. sokszor nem . kanonok úrnak' sz ölltott ák. hanem úgy . mint test szer inti
gyermekei: apuka! At ya volt . aki élt e azt . amit t anított.
Kilenc gyer meket nevelt fel élete párj ával. egyet ért ésben. nagy-nagy áldozatokat
válla lva. példaadó szeretettel. Ebben a légkörben Indult el a papi hivatás útján három
fia. és váll alta a papfeleség szép és nehéz hivatását három lánya.
Nyugdíj as évei t Nagylétán töltötte. Főp ás ztor i engedél lyel a káplánI lakást hasz.
nálhatta : mert aki ötve n eszte n dő viharát áll va egyházi épületeket épített és újított
- saját magának nem épIthetett ! Nem vol t mlb öl. Sose bánt a. sose fájlalta. - Itt
temette el feleségét. s míg t est i ere je bírta . látog att a is mind ennap . s nézte a sírköre bevésett saját nevét ls . szinte dédel getve simogatta azt a követ : vágyott fáradt
teste a fö ldbe. lel ke a mennyei Aty ához.
Egyházmegyénk l eg id ős ebb papjak ént halt meg 1971.szept.12-én. M egbecs ülés .
t isztel et és kegyelet övezte személy ét életében is. halálában is. A Püspök Atya. aki
oly sokszor fölke res te őt s kérte ki tanácsát is nem egys zer . már súlyos beteg volt.
Megbízásából dr . Keresz tes Szil árd kanonok t emette el.
Nagyapa temetése napján. 1971.szept .15-én halt meg l e g id ő s e bb papfl a, IOdesapám .
Ifj . Vé ghs e ő Dániel lel kész. ezüstm is és áldozópap. pocsaji paroc hus.
1909-ben születe tt és 1934-ben szentelték pappá. Papi müködés ének állomásai :
Budapesten s.lelk ész, Révaranyoson , Aj akon . Pocs ajban lelk ész.
Rábízott hívei mind enütt szerették. Sokan rajongtak ért e. Szívesen hallg atták besz édeit. amelye kkel . az iste ni t hir dette ' . Szinte egy szavára - a legnehezebb időkben
ls - nagy anyagi áldozatokat váll altak egyházi épületek érdekében.
Lelk észi lakást épített. Iskolákat. Iskolakápolnákat emelt. Templomokat újított fel.
Harangokat önt etett. Egyházközségek et szervezett. Fillákat járt lóháton. gyalog . szöges
bottal a zajló Tisza j egén át. moto rkerékpárral mindenütt tanítva, gyermekeket
oktatva, lelk eket nyerve meg az Úrn ak.
Kil enc gyerm eket nevelt fel ő ls hítves ével. békességben. szeretetben. sok-sok
lemondással. Mikor utolsó állomáshelyére került húsz es ztendővel ezelőtt . igy fogadták: mi bő l fogja ezt a sok gyereket f ölnevelni. mert mir ánk ne számítson! , Segít a
mennyei Aty a' - rnondt a, s Benne bízott rendületlenül. IOs segített ls ! Nem kért soha
h íve itől családja számára. Dolgozott: erejé t és testi egészségét megkárosító rn ért ékben. De hivatásának telj esít ését soha el nem mulasztotta. IOl ete utolsó óráit ls munkában töltötte . Nem tudtuk. milyen súl yos bete g. Megújult lel készi lakás. külsőleg ls
megújult templo m várta az utódot. Szent István ünnepén e rő sza k k a l hazajött a klinlkáról. Az oltárnál ros szul lett. Szinte sugárzott a s zeméből a szent vágy : de jó lenne
itt az olt árnál meghalni . a szolgál atban!
S aztán elé rkezett a vég is. Két nagy könnycseppj ére eml ékszem. amely kigördült
a szemé bő l Nagyapa halálh íre hall at án. Azt án ő ls elment. súlyos szenvedéseit t ürelem mel vi selve.
Harminchét év i boldog házasság után maradt egyedül özvegye. még két gyerm ek
nevelésének gondjáv al. hajl éktalanul . Mert magánlakásra nem jutott nekik.
Ravatalánál Kört e Ferenc püspöki helyn ök búcsúztatta. kiemelve papi életének
lényegét : a szolgála t ot .
Véghseö Dániel porcsalmai gk. parochus
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MARÖDI ÁRPÁD OSB
(190&-1972)
1972.okt.18·án. életének 64. évében . a balatonfüredi szívkórházban szólította rnaqához az Úr. Két hétig tartó Igen súlyos szenvedés után szívinfarktusban halt meg.
Szívének gyenge állapotára már tíz évvel korábban felhívták figyeimét az orvosok ,
ennek ellenére nem akart nyugodni, kímélő életmódot folytatni, amint egész élete ls
munkában, kötelességei hűséges teljesítésében telt el.
1933-ban történt papszentelése után 10 évig m üködött Kőszegen mint rnaqyar-latln
szakos tanár . Iskolai munkája mellett behatóan foglalkozott esztétikával ls, erről
tanúskodik a Pannonhalmi Szemlében megjelent két tanulmánya (Valóság és rnűvé
szet, I:let és müvészetl , valamint a gimnáziumi évkönyvben közzétett értekezése :
.A könyv".
Hallásának gyöngülése miatt nem maradhatott tovább tanári munkakörben . 1943·
ban Pannonhalmára került könyvtárosnak . 1948 decemberétől kezdve lelkipásztori
feladatokat vállalt. plébánoshelyettes volt Balatonendréden, Nyalkán. Eszterházán.
majd mlsézö a Győr melletti Hecse pusztán. 1950 szepternberét öl kezdve pedig egy
évig a győri székesegyházban segédlelkész. - 1951 ·58 közt Győrött élt mint egy·
szerü gyárimunkás. majd mint tisztviselő a gázgyárban. A halála után kapott részvét·
nyilatkozatok rnutatj ák. milyen felemelő hatással volt másokra ebben az Időszakban
ls. - 1958·ban könyvelő lett a Veszprém Egyházmegyei Alapítványi Hivatalban. 1964·
ben került vissza Pannonhalmára diákotthoni könyvelőnek és f öpénzt árosnak .
Amikor ott álltunk tizenöten rendtársak a balatonarácsi temetőben - a temetést
40 veszprémi egyházmegyés pap jelenlétében . mint volt veszprém i főnöke. Klernpa
Sándor püspök végezte - , nagyon is átéltük Sz. Ágoston szavainak Igazságát : Oul
ambulabat lacet, qui Ioquebatur tacet. Életútja is mutatja, hogy sokfelé Járt. 1958-tól
nemcsak hivatali munkát végzett. hanem sokfelé ment lelkipásztori kisegltésre. Ami·
kor 1972 Júniusában nyugalombatételét kérte , akkor ls arra készült , hogy Pápán tele·
pedik le és az ottani bencés templomban lesz kisegítő lelkész.
A jó lsten szónoki képességekkel áldotta meg, s ő tudatában volt annak. hogy
ezt a talentumot kamatoztatnla kell. Beszédeire alaposan készült . Szivesen hallgatták,
mert a ma emberéhez közelálló egyszerű st ílusben . nyugodt előadó hangon nemcsak
teológiai tudást közölt. hanem útmutatást nyújtott a Jelen problémáinak megértésére
és megoldására.
Bizalommal Imádkozunk. hogy ott legyen azok között , akik valóságosan látják azt.
amiről eddig csak élő hittel beszéltek.
J.M.
CSÁVOSSY ELEMI:R SJ
(1883-1972)
89. születésnapjára küldtünk üdvözlőtáviratot október 24·én. A távirat mint k ézbesithetetlen visszajött: P. Csávossy két nappal azelőtt visszaadta lelkét Teremtőjének.
Századunk egyik nagy magyar egyénisége távozott vele .
1883·ban született bánsági nagybirtokon gazdálkodó bárói családból . a toront álmegyel Bobda (ma Jugoszlávia) községben mint utolsó. tizedik gyermek. Kiskorában
gerincbántalomban szenved, tolókocsiban .lovaqol" . Hat éves sincs. amikor édes·
anyja 45 éves korában meghal. De atyja második házasságával melegszívű gondv iselőt
kap. 1893·ban kezdi meg középiskolai tanulmányait a Jézustársaság kalocsai glmná·
zlumában . 1895 öszén a kalksburgl kollégiumban tanul tovább. 1903.febr.l·én a karintiai (Ausztria) St. Andrá noviciátusában Indul el szerzetesi pályáján (atyja nagy
meglepetésére. aki katonatisztnek szánta). Két év múlva leteszi örökfogadalmát.
Ezután Pozsonyban 3 év filozófiát. majd Innsbruckban 4 év teológiát végez - játszi
könnyedséggel. Harmadik próba évér Tronchlennes-ben (Belgium) tölti. anagyteklnté·
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lyü és szentéletü P. Pet it vezet ése alatt. 1913-15 között egyetemI hall gató Budapesten. - vagyis fé li d ő alatt végzi el tanulmányait a természettudományi szakon: a
rendnek ugyanis arra van szüksége. bár őt hajlamai a nyelvészet. irodalom. történelem felé vonzanák. Kalocsai gyakor lóéve végeztével középiskolai tanári oklevelet szerez. Fináczy Ernő. a híres pedagógus-professzor dIsszertáció megfrására szólítja fel,
de provinciálisa ezt fölöslegesnek tartja. 1916-1919 között a kalocsai gimnázíumban
tanit a nagytudású és szigorú fiatal tanár. Maj d két évIg ugyanott a rend filozófusai·
nak tanára és superiora . 1921-1924 között Nagybecskereken (Jugoszlávia ) lelkipásztor
és misszionárius: bejárja a Bácska-Bánát német - és magyar-lakta vld ékel t , n éprnlszsziókat szervez, lelkigyakorlatokat vezet. igen nagy sikerrel. Orökösödésl ügyeit Intézni kerül le Ide; ebből az örökségből épül meg majd a Manréza.
1924.szept.18·án a magyar rendtartomány provinciálisává nevezik kl. Hároméves
működése Idejére esik a kinai misszió feIvirágzása. a Manréza lelkigyakorlat os ház
és novici átus megépülése és a vizitációs rend magyarországi megtelepedése. 1927
őszétől tíz hónapig Szegeden rnűk ödik mint retorikatanár és lelkipásztor. majd 7 évi g
tanár és prefektus. Illetőleg rekto r és gimnáziumi igazgató Kalocsán. 1935-1949 között
a harmadik próbaévesek instruktora , hároméves kassai müköd ést leszámftva Szegeden. majd 44-től a budai Manrézában. Erre az idóre esik termékeny lelkl·irodalml rn üködése (a Sz échenyl-könyvtár 78 kartotéklapo n őrzi m üvelnek jegyzéké t ) . 1949.szept .
15-én. a Fájdalmas Szűz ünnepén. 66 éves korában veszi át újra a rendtartomány kormányzásának terhét. 1952·től négy évet börtönben tölt. 1961 tavaszán vonul végleg
vissza a pannonhalmi szociális ottho nba. 1971.dec.8-án kerü l végelgye ngOlés jeleivel
a betegosztályra. .Feh éren , kiaszottan. mosolygósa n fekszik ágyában és készül a
halálra . Szentül élt, szentül hal meg' - írja egyik látogatója . De még majd nem egy
évbe telik . míg az Úr hazahívja. Halála reggel én még koncelebrált (az Ott hon egyi k
legmegrázóbb és legfelemelóbb élménye a betegek közös mlséle ) , délután fog adott.
leveleket olvastak fel neki. A szentke net szövegét előre mondta . Este . amikor a n ő
vér éjszakára készitette elő , hátrahanyatlott és meghalt. Október 25-én temetták
Pannonhalmán.
Idáig egy hosszú és termékeny élet .száraz" adataI.
Ha ezek mögött P. Csávossy egyénlségét keressük, talán három oldalról kell azt
megvilágitanunk.
Az elsó : a I e I k i e m b e r. Mert elsősorban az volt: egész pap és rnlnt a-szerzetes. Minden szava mögött a m e g g yőző d é s , a megélt szer étet. az Istenhez. szerzetéhez. embertársai hoz való hű s é g volt az aranyfedezet. l elkiéletének középpontjában a Szentháromság állt. aki a keresztségi kegyelem álta l lelkü nkben lakik. Szívesen
és gyakran mondta a votívmlsét a Szentháromságról. - olykor a te mplom szente lési
misét ls. a lélek templomának fe lszentelésére gondolva. Minthogy okt . 24-e a legutóbbi Időkig Szent Ráfael arkangyal ünnepe volt. úgy tekintette. hogy lsten azt adta
mellé vezérül, és sokszor imádkozott hozzá. Engedelmessége hibátlan volt, - elég
csak egyetemi szakválasztására gondolnunk. Az imát mi ndig nagyrabecsü lte, szfvesen
és sokat Imádkozott. Késő öregségéig mindennap haj nali 4 órakor kelt. az elmélkedést , szentmisét soha semmi körülmények között el nem hagyta. Hosszan el tud ott
Időzni a szentségi Jézus előtt. Elöljárója Igy próbálta összefogla lni egyéniségé nek
lényegét: .Ha az ember m üvelts éqének legfelsőbb fokát tudása alaposságában, alkotó képessége f inom választékosságában, eleganciájában, - testi ségén ki vivott szellemi fölényét önuralmá nak játékos könnyedségében. szelleme .le beq ésében' éri el.
akkor Csávossy atyának mintha sikerült volna lst en kegyelmébő l aszkézisével az
ember eszményi magaslatát megközelftenle:
A második: az a p o s t o I. lelk i ve ze tő i és fról működé sé re gondolunk Itt első
sorban. Irányitása mind a rendben belül. mInd azon kívü l sok lelket érlelt kl lsten
szolgálatában. Nem egyszer Indíttatva érezte magát. hogy életrajzukat ls megfrja . Ez
történt nagybecskereki lelkIlányai, Bogner Etelka (Margit) és Tóth Ilo nka, majd később Mester Margit esetében. Mint lelkiaty át finomság és a Szentlélek Úristen rn üködése iránti nagy tisztelet jellemezte. Fiatal korának szigora mindinkább jóságos
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szer etetté nemesedett. anélkül. hogy megszúnt vo lna igényes lenn i. Attetsző vll áqosság és nemes lelkiség jellemzi könyvelt ls. Alapvető munkát Irt a Jézus Szíve-tlszteletről és (négy kötetben) a szentignáci lelkigyakorlatokról. Könyve l jelentek meg a
Szúzanyáról , az Oltáriszentségrő l, a keresztségről, stb. Sajátos kegyelemként szinte
halál áig megőrizte szellemi frisseségét. A Teológia 1971 . decemberi számába még kit ünö hozzászólást küldött. A Zsinat eseményeit, az ökumen ikus törekvéseket örvendező
figy elemmel kísérte. Külön meg kell eml íten ünk. milyen tudatosan m a g y a r volt
(a . nernzetk öztnek" Ismert jezsu ita rendben) ez a lelkiség. A . Szent magyarok Iapjá· ban ( .Margitvlrágok· c. újságjának mellékletében) fel hívta a f igyelmet több szentélet ú magyar kortársunkra . O indított a meg Bogner Mária Margit. Kaszap István ,
Batthy ány-Strattmann László és Apor Vilmos boldoggáava t ási eljárását . 1937/38-ban
pedig megalapította a modern jellegú, a szemlélődő és tevékeny életformát szerencsésen egy e s ltő Unum-ot.
A harmadik szempontot hangsúlyosabban kell kiemelnünk, mert arányl ag kevéssé
ismert . tes ez: P. Csávossy . a s z o c i á li s e m b e r . Nagy tudása nem akadályozta
meg abban. hogy egészen egyszeruen tudjon szóln i a nép nyelvén. Szivesen pr édikált
kics iny falv akban. vagy a városok nyomortanv áln. akár egészen kissz ámú hallgatóság
előtt is . Kassán minden vasárnap a városszéll nyomortelepen mls ézlk , pr édikál (Jézus Szlve-telepn ek nevezi el) , de ugyanakkor mindent megtesz erk ölcsi és anyagi
fölemelkedéséért ls . Szegeden a Cserepes-sorl szegénynegyedbe jár, a Sz éll-utcal kis
kápolnában óvodásoknak beszél , családi napokat rendez világ iak bevonásával. Kalocsai
konvlktusl prefektussága idején az ő égisze alól. az ő pártfogásával Indul pályafutására Kerk ai J enő . Maga P. Csávossy országos feltúnést keltő szociális tárgyú elő
adást t artott Kaloc s án. amely 1931 húsv étján a Magyar Kultúra c. folyóiratban ls
megjelent, lelkesedést szltva a fiatal papság körében. A nyilvánosság vonalán nem
folytatta tovább ezt a tev ékenységet. De szociális körlevelét olvasva szinte fejbevág
bennünket a kemény. t iszta, egészen . mal " hang: . Nem lehet Igazi együttérzésünk a
szegényekkel . a ezenved ökkel . ha magunk nem vagyunk szegények és nem öleljük át
a keresztet:
Aki ezt Irta, most már - bízunk benne - a ker eszt után Krísztust magát öleli .
és onnét segit nekünk hozzá hasonlóan élnI.
Lelkigyermeke i
BIRO IMRE piarista
(1883-1972)
Vért essoml ón született 1883.okt.21-én : meghalt Budapesten, 1972.Jan.1-én. Testv érbátyj a volt Biró Vencel kolozs vár i piarista egyetem i tanárnak. Dolgos ember volt és
hosszú élet e folyam án a rendi munkakörök több fajtáját látta el. mindig jól.
Múk ödését 1907-ben kezdt e el a Délm agyarország kulturális életében olyan jelentős szerepet já tszó nagymultú szegedi rendházunkban . 1918 nyarán Magyaróvárra ke·
rült mint házfőnök és gimná zium i Igazgató. Két év múlva már Pesten m üködlk , előbb
mind rendfőnökl titkár. k ésőbb mint asszisztens. 1943-tól Ismét tan it előbb Pesten.
majd pedig Tatán. S ő , aki sohasem akart elöljáró lenni - t alán éppen ezért lett
mintaelöljáró - . 1947/48 ·ban Ismét házfőnök. Mint nyugd ljas 1950 nyaráig a tata i
rendházban . majd pedig hozzátartozói körében él ugyanott. 1963-ban sikerült visszakerüln ie a rendi keretbe. a budapesti rendházba . Itt is folytatta, mindenre k iterjedő
pontossággal és alapossággal. a Tatán elkezdett .Kegyeletes életrajzok" ír ás át. vagyis
az elhúnyt rendtagok életének megörökítését rendi használatra.
M int tanár viszonylag nem sokáig tanított. de alaposan és nyomothagyóan. Senki·
sem gondolta. hogy ez a halkszavu. csendes ember mennyire Ismeri és számontartja
di ákjait . A tanulmányi kirándulások vonatköltségeit kérés nélkül kifizette a valóban
r ás zorul őknak . Volt tanltványai 60-65 év távlatából ls igen nagy szeretettel és tisztelettel emlékeztek meg róla. keresték fel soralkkal, még külföldröl ls. telmény volt
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neki egy-egy érettségi ta lál kozó. Mind ig volt mondanivalója öreg. sokszor már Igen
öreg diákjain ak. Beszédeit sokszorosítva vitték magukkal emlékül.
Mint h ázfőnök és igazgató az első világhábo rú utáni években mutatta meg Igazán
képességeit. Béke és nyugalom volt a rendházban, eléggé folyamatos munka a gimnáziumban, baráti, megértő tárgya lások a hivatalos szervekkel. Szavának nemcsak
hittek . hanem hallg attak is rá. Ezt kamatoztatta is , amiko r a bajbakerült eken segített. Nem csoda tehát, hogya kisváros vallás erkölcsi és szellem i vezetői barátságukba fogadták és haláláig meg is tartották abban.
Mint rendfőnök I t itkárról, majd mint asszisztensről csak ennyit : mi ndenkiben meg
tudt a látni a jót és mind ig akart , a legtöbbször tudott ls segftenl.
Szép, derüs, nyugodt volt hosszú élete . Imádságos , jó lé lek volt. Ezt főleg élet e
utolsó évei ben tapasztaltuk , amikor már nem látott sem olv asni , sem írni. A szellemi
élet rokk antja lett, de nem a lelklé. Szép volt a halála ls . Szépen elalu dt az Úrban.
Nagy Miklós
FRATER GYULA
(1922-1972)
Késői hivatás volt. Hosszabb, becsület es pos tatisztv iselői munka ut án je lentkezett
papnövendéknek. A szemináriu mi éveket nagy buzgósággal végezte . Szolgálat i helyein:
Csan ádap ácán. Derecskén és Békéscsabán jó paptestvérké nt Igyekezett mindenkinek
készséges segít őj e lenn I. Időközben egyre gyengébbé vált idegállapota , mig végül
utolsó áll omáshelyén összeomlott, és komoly szakorvos i kezelés sem tudta megmenteni az életnek. Otven esztendőt élt, ebből 3 papi évet. Imáinkban kérjük számára
lsten Irgalmas szeretetét. Elhomályosul t értelmének nyiljék meg az örökkévalóság
vil ágossága. A szegedi belváros i temetőbe n helyezt ék örök nyugalomra.
Sajnos előfordul, hogy egy-egy paptestvér haláláról paptársai már csak a temetés
után ért es ülnek. és Igy nem tudják megadni neki II végtisztességet.

R,
NAGY SANDOR
(1910--1972)
Egyik level ében azt jelezte , hogy hazai látogatása után Au sztriában t alálkozunk .
Vártam is jövetelét. csodákozva, hogy annyit késik. Sajnos helye tte csak halálh ire
jött . M ikor Karinti ába került , pár évig megosztottam vele barakklak ásornat . Innen
többfel é t ájékozódott, s végül a messze Délafrikát választotta. Ekkor már ötven felé
járt. Kérdésemre . hogy nem lesz-e ez túl messze, tr éfásan válaszolta : ha már Idevet ett a sors, valamerr e el kelle ne menni, mert egy hazalátogatáskor még azt mondanák az otthon lak: eddig biztos csak itt a kertek alatt bújt meg.
1910.febr .23-án született Csornán . A teológiát Szombathelyen végezte és ott szentelték 1935.jún.2-án pappá. Páka, Zalaegerszeg. Let enye, Egervár. Győ rvá r és Sárvár
voltak állom áshelyei . Külföldre kerülve 1948-1956-ig Linzben. 1956-1960-ig Karintiában
müködött. 1960.márc.4-én indult Déiafr ikába (Pret oria) . Az elsó I dő k be n frt a onnan:
. Úgy érzem magam, rnlntha állandóan fej tetó n áll nék. Itt ugyanis minde n fo rdftva
van, mi nt cdaát . Még a hold is más képet rnutat. A közlekedés is baloldali , st b."
Autójával ór iási területet járt be, hogy felkeresse a szétszórtan é lő magyarokat .
Rendszerint latinul rnls ézett, mert a templom tele volt mind ig angolokkal ls, akik
szívesen hallg atták a magyar egyházi énekeket. Az angolok elvo nulása után, mise
végén beszélt magyarjaihoz. 12 éven át volt adélafrikaiak lelkésze, s mlnt - maga
rnondott a, ez volt a leghosszabb idő . amelyet egyfolytában ugyanabban a beosztásban
töltött. M int egyik búcsúbeszédében mondotta : .volt sok örömben részem, de sok
keserüségben ls" .
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Visszaindul ásakor a hajóhoz Durbanba kellett mennie . Valószínú, hogy a Pretoria
és Durban közötti óriási klírna- és légnyomáskülönbség ártott meg nekI. Indul ás előtt
kis ebbfokú agyvérzést kapott. Az Oreades nevú hajón indult. Jún. 21-1 lapján portugál
bélyeg volt. 16 napot töltött az Atlantl- öce ánon, mint a hajó lelk észe. A hajó 2000
utassat futott. Lapján még azt írja : .a hajólelkészi szolgálat igen sz ép. Orömmel
csi nálom. Hétköznap is sokan jönnek misére. Vasárnap két mis ét rnondok, de. 10
órakor az utasoknak és este tn-kor a személyzetnek . Egyébként jól vagyok - Itt már
trópusi meleg van:
Hollandiába már súlyos betegen érkezik. Itt gondos ápolás még helyreállítja egész·
ségét és vonattal Indul Magyarországra. Az isteni gondviselés megadta neki, hogy a
távolból hazatérhessen, viszontláthassa testvéreit. rokonait. Augusztus végén Ismét
agyvérzést kap. A soproni kórházba viszik . de már nem tudj ák megmentenI. Szept.
3-án hal meg és szept, 7-én temetik falujában, Acsalagon. Utóda Kondor Tibor atya
lett, akinek még elindulása előtt adta át afrikai híveit.
•Itt nem sokan akarnak meghalnI. "n sem" - lrta Afrikából egyszer . A jó lsten
teljesítette kívánságát: otthon halhatott meg.
M.L.
SZABÓ LASZLÓ AURIOL iskolatestvér
(1909-1972)
Eletének 63. évében halt meg a sümegi kórházban, szívbajb an, a szentségekkel
1972.okt .13-án. Utolsó kivánsága szerint édesanyja mellé temették sz ülöfalujában , Ukkon.
1926-ban lépett be az iskolatestv érek homoki novic iátusába . Mint internátusi nevelő múködött egészen 1950·ig. Azután hazaköltözött szüiöfalujába . Itt eleinte a
község , később az állami gazdaság alkalmazottjaként dolgozott, mint éjjeliőr.
Egyszerú, szer ény, dolgos életéért mindenki becsülte és tisztelte . aki csak lsmerte. A szekularizált életben is húségesen kitartott szerzetes i hivatása mellett.
Hisszük . hogy az Úr megadja neki az örök jutalmat.
Nagy I. Kolos iskolat estv ér
megerősítve

HORVÁTH JANOS JORDAN OP
(1911-1912)
1911.febr.20·án született PozsonyIIgetfalun (most szlovák terület) Ifjúságát Jennersdorfban és Szentgotthárdon töltötte . Nagyon buzgó mln istráns volt . Am ikor nemrégen itt járt látogatóban Gr áóban. mesélte , hogy egy alk alommal hogyan járt. Fel ébredt és rosszul nézte meg az órát. Hirtelen fölkelt és sietett misére . A templom
Gimnáziumát Szentgotthárdon
sötét és zárva; a toronyóra éjjeli 12 órat ütött. végezte . Különösen az irodalom érdekelte. A költészet volt életének szerelme. Ady
Endrét, Mécs Lászlót . Sik Sándort. stb . nagyon t isztelte és állandóan olvasta . Gr ácban (az osztr ák-rnaqyar rendtartomány szétválasztása előtt újonch áz) a kertben összeterelt bennünket és szavalta az emlitett költők verseit. Mécs Lászlóval ősz inte bar átságot ápolt. Többször rendezett M écs-estet. Egyik ilyen alkalommal ismerkedtem meg
én is Mécs Lászlóval.
P. Jordán meggyőződésből volt lelkész. Barátai az élet kltaszltottjai voltak. Keresztény szocl álls érzületért küzdött. Nagyon szerette embertársait. Ez nem volt nála
üres szólam, hanem meggyőződ és és tett: minden emberben testvérét látta. Igy ls
kezelt mindenkit. Munkatársait is - évt izedekkel a il. Vat ikáni Zsinat előtt. Egy növér írta halála után : . Csaknem 25 év távlatából is hálás érzülettel kell megemlékez nem arról a blzalomr öl , amellyel a plébánia nevében végzett családlátogatásaimat
kisérte. "Ietem egyik legszebb ideje volt a sok fárasztó út a nagy ter ület ű plébánlán.
Pedig nehéz, válságos idők voltak, de kaptam bizalmat - és ma látom csak, milyen
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nagy kincs volt ez! " Nagy tü relme t tanúsított mindenki irá nt. Jell emének egyik fő
vonása volt mosolygós jókedve, Igazi humora. Söt ét arcki fejezéssel nem lehetett
látnI. Eletkedvet adni : ez volt egyik főtöre kvés e .
1931.szept.17-én tette le egyszeru fogadaimát a domonkosrend magyar/tart ományá·
ban. 1936.júI.19-én szentelték pappá Grácban. A magyar rendtartomány különbözö
házaiban rnüködött, igy Sopronban, Budapest en, Vasváron és Szombathelyen, ahol a
szentmártoni plébániát vezette egy Ideig . 1950-66 között összesen 7 helyen lelkészkedett az egyházmegye keretében . Szívesen vállalta a legszerényebb beoszt ást ls .
Jól bellleszkedett az egyházmegye papi közösségébe , összejö vetele ken szivesen hall gatták költői lelkéből fakadt verselt. I:lete ut olsó éveit 1966·tól Brennbergbányán t öltötte mint plébános . Nagy gondja volt a templ om renoválása, Aus ztr iában és az
NSzK·ban ls járt ebból a célból. Az összeget, kb. 150 OOO Ft-ot össze is gyűjtötte . A
munkálatokban segitve érte ut ol a halál: lezuhant egy lét ráról. Első pill anat ban nem
látszott komolynak a baleset, de az agyrázkódás után agyvérzés t kapott és 3 hét
múlva, jún. 28-án meghalt a sopron i kórházban. Júl. 3-án temette püspöke . Szép álma,
a templom felújftása azóta megvalósult. De a tevékeny, áldozatos l el k ű , Igényt elen
lelkipásztor ezt már nem érte meg.
Sok ember szivében gyújtotta meg a hit fákl yáját és az örö m tüzét .

P. Bonavent ura OP, Graz·Münchgraben

Kérjü k munkatársainkat, hogy csak olyan cikkeket küldjenek be, amelyet
más lapoknak nem ajánlanak fel közlésre. Szúkös terjede lm ünk mellett ul.
nincs ért elme, hogy oly asmit közöljünk. amihez olvasóink másutt ls hozzáférhetn ek.
Ci mváltozás eset én szlveskedlenek mindig rég i címüket ls közölni!
Végül ellenórizzék leveleiken bedobás elótt a bélyegmennyiséget, mert az
osztrák büntetóportó Igen magas.
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