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"AZ ÚRBAN VALó öRöM AZ ERöSSÉGTEK"

,,Az öröm vallása, nem a szenvedésé. A fáradságos öröm vallása,
amely megkivánja az ember akaratától, hogy hivatása magaslatán áll·
jon." (René Schwob.)

" Az öröm vallása, nem a szenvedésé." A kereszténység jelképe a
kereszt, de ez a kereszt nem csupán Krisztus halálára emlékeztet, ha
nem feltámadására is. És főképpen Isten végtelen szetetet ére. Mi ke
resztények igazán elmondhatjuk: hol van nép, "amelyhez istenei oly
közel volnának, mint hozzánk az úr, a mi Istenünk?" (MTörv 4,7) Kö
zel van hozzánk, és közel hoz bennünket egymáshoz. Más szóval: val
lásunk lényege a szeretet, az pedig az öröm kiapadhatatlan forrása.
,,A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség" - kezdi felsorolását
Pál apostol (Gal 5,22).

De "a fáradságos öröm vallása." örömöt nem lehet parancsolni,
megvenni, kölcsönözni, vagy éppen mástól lopni vagy rabolni. Nem
lehet az olcsó szorakozásotc kábulatával összetéveszteni. Az öröm:
feladat, amelyet - paradox kifejezéssel élve - komolyan kell vennünk.
Fel kell magunkban ébresztenünk, ápolnunk, szüntelenül megújita·
nunk, fáradságosan kiküzdenünk természetünk és a világ lefelé húzó
hatalmaival szemben.

Persze amikor "feladatot" mondunk, azzal megint nem azt akarjuk
mondani, hogy erőlködéssel hozzuk létre magunkban az örömöt, ahogy
a kőműves követ köre rakva megépit egy házat. A feladat inkább ab·
ban áll, hogy megnyíljunk, és el tudjuk fogadni az öröm ajándékát.

Ez azzal kezdődik, hogy a szó szeros értelmében "nyissuk ki" a
szetniinket, fülünket, szívünket, és vegyük észre, méltányoljuk hálásan
az élet mindennap megújuló örömeit, kezdve magától az élet örömé
től. Szetit Vencel a krónikás szerint vértanúsága reggelén ezzel ébredt :
"Dicsőség neked, Uram, mert megadtad, hogy ma reggel éljek!" Az
ember Isten öröméből lett, és örömre lett. Ujjongó boldogság talán
csak ritkán jut osztályrészünkül, de minden napunk tele van sZórva
apró örömökkel. Hitünk nem hogy elvonna a teremtés örljmeitől, in
kább kétszeresen képesít, hogya gyermek otthonosságával élvezzük
öket. Aki ráneveli magát "a kis örljmök műoészetére", annak életét
eWnti a fény.

A következő, döntő lépés: ki kell lépni önmagunkból. Az önző em
ber szűk: belső világában elhervad, elsatnyul, nem tud megszületni az
ljröm. Itt van a mi nagy tévedésünk: mohó igényeinket tartjuk ljrö·
münk forrásának, holott az Úr Jézus szerint "nagyobb boldogság adni,
mint kapni" (Csel 20,35). Aki a szeretet lendületével adni tanul, annak
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öröme megsokszorozódik. Az öröm m indig ter m ékeny és m egosztásra
tör.

~s itt ütközünk a legkényesebb akadályba. Az örömben, szeretetben
k itáguló sziv átöleli a világot. És a világon annyi a sötéts ég, nyomorú
ság, szenvedés, hogy önkéntelenül i s azt gondoljuk : nem kell-e szégyell
nünk az örömünket? Nem kell-e inkább sirnunk a sirókka l? Éppen
manapság sokszor halljuk, hogya kereszt ény ekben nincs elég együtt
ér zés. Mi i tt a megoldás? Természetes, hogya kereszt ény m eleg szív
vel vesz részt kora és embertársai m inden ba já ban, az em ber ré lett
Isten példájára. De - ugyancsak Jézus példáj ára - azért nem veszíti
el belső egyensúlyát és derűjét. Kitől várjanak a sírók vigasztalást,
a szomorkodók örömet, ha nem mitőlünk ?

Karácsonyi számunk e gondolatok j egyében próbál ho zzáj árulni az
Or Jézus nagy óhajához: " hogy az én örömöm tibennetek legyen, és a
ti örömetek tel jes legyen" (Jn 15,11) . Csögl János és Alszeghy Zoltán
látszólag ellentétes oldalról indulva ugyanarra az er edményre jut :
örömünk az "úton levés " öröme, és m ég szomor ústiqunk is "anyaga"
leh et . A zsoluirtorditá Farkasfalvy Dénes a zsoltár ok ban mu tat j a meg
az öröm felszökő forrásait. Pius-Aimone Reggio domonkos atya Szent
Tamás alapján vi lágít j a m eg az öröm és az isteni eré nyek viszonyát.
Béky Gellért k is elmélked ése a fiatalságról szól : a boldog I sten és az
örvendező lelkű em ber örök ifjúságáról. Oláh Míklös " az örömmel el
jegyzett papi szolgálat"-ról i r. Bizonyára külön öröm ol vasóinknak
Edith Stein ( l . Szolgálat 19) Szent Erzsébet-életrajza. - T émánk ere
to vább gyűrűzik a szám to váb bi részében is. A Szen tatyának erről

szóló kö rlevele ( ör t.im ünk r e) már megj elent az 1976-os magyar Teoló·
giai É vkönyvben. De olvashatunk az egyházatyáknak és a szetiteknek
az örömről szóló megnyilatkozásaiból; m egizleljük Rákóczival kar á
csony ör öm ét , halljuk T eréz anya szavait és Den ise Legrix hitvallását,
m egemlékezünk Assisi ujjongó Szentjéről, - m íg végü l utolsó rovatunk
beletorkollik a szetttek egyességének örömébe.

Amikor a süket Beethoven élete végén megalkotta az t.iröm párat
lan remek ét. a I X . szimfóniána k Schiller szöveg ére irt nagy örömódá·
j át , zsenihez illően tudta visszaad ni benne az ört.im lényegét . ,,Magasan
a csillagsátor felett egy szeretö Atya lakik" - zengi éterien a ka r;
ezért lesz "testvér minden ember" , ahol az t.irt.im szelid szárnya átsu·
han. I gen: aki megsejti a szerető Atyát és kinyújtja kezét testvérei
f elé, az bizhat benne, h ogy mindig, még sötét órákban is világit neki
ez az "édes égi seikra", am ely nélkül nem élhetünk. Reméljük, hogy
ezzel a néhány oldallal mi i s " ör ömötök segítői" (2Kor 1,23) lehettünk,
hogy tö bb legyen a világosság a világban. Egyetlen örömben égő lélek
gyertyafénye is elűzi a homályt köröskörül.
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TANULMANYOK

Csőgl János

AZ OROM OICSt:RETE

Egész lényünk, szinte minden porclkánk örömre szomjas. Mégsem könnyú
eldön tenünk, sem elvileg és általánosságban, sem egy-egy konkrét esetben ,
dicsérjük és kív ánjuk-e az örömöt, vagy ellenkezőleg, félve kerüljük. Mert
egyrészt éltető, kiteljesítő harmat és napsugár életünkben, másfelől azonban
könnyen válh at személyiségromboló er övé. Oröm nélkül nincs igazi életkedv ;
de ha nagyon kív ánjuk , ez a vágyakozás sokféle bún forrása lehet, a birtokolt
öröm pedig önteltséget, tespedést, lezártságot, hamis ill úziókat , esetl eg
csömört szülhet.

Az emberi és az istengyermeki élet egyaránt bonyolultan összetett, benne
minden egyold alúság megbosszulja magát . Félrevisz a lemondás, a vezeklés ,
a bajokba való beletörődés túlzott hangsúlyozása éppúgy , mint csak annak
a hajtog atása, hogy . minden szabad nekem, ha nem is minden hasznos" . Em
bernek és kereszténynek lenni annyi, mint egyensúlyt keresni. Két szeritp áli
kijelentés összhangját kell megtal álnunk életünk gyakorlatában. Az egyik az
Apostol átfogó programja: . Nem akarok másról tudn i, csak a Megfeszített
ról , még ha ez egyeseknek botrány is, másoknak meg ostobaság : A másik
kijelentés egy ezzel ellentétesnek látszó parancs: .Orüljetek, ismételten
csak azt mondom , örüljetek! "

A mára beérett generáció fiatal korában egy olyan - akkor véglegesnek
túnő, de csupán kísérletnek bizonyult - életprogramot kapott, amely a
disztinkciók jegyében született. Elvben emlegettük ugyan az önmegtagadó
kereszthordozást, gyakorlati erkölcstanunkban mégis a megengedett és a
t ilos örömök megkülönböztetése volt a d önt ő , Méricskéltünk, és közben
féltünk az örömtől éppúgy, mint a hósies önátadástó l. A . szenr közé pszert"
próbáltuk megtalálnl , megkísérelve összeegyeztetni a régmúlt véresen ko
moly vezekléseit az újkor életvágyával és örömre szomjas lelkületével.

Századunk elsó felének aszket ikája gyanakodva gondolt az érzékek örö
meire; szépnek, de gyakran veszélyesnek ítélte az érzelmek kielégü lését;
nagyra tartotta a szellemi gyönyörúségeket, bár félt az értelem gőgjétől, sőt

önállósá gától is ; egyedül a lélek csendes vagy belül repeső örömeit dicsérte
fenntartás nélkül. Hangsúlyoztuk a földi örömök hiábavalóságát, miközben
igyekeztünk kimutatni , közülük melyik . megengedett" . Szintézisünk csúcs
pontjának számított, hogy az égi boldogság elővételezésének neveztünk há
rom örömöt: a kötelességteljesítést, a mért ékkel gyakorolt lemondást és a
türelmes megelégedettséget.
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. Sikerült" is kialakltanunk egy olyan langyos keresztény életprogramot,
amely egyáltalán nem vonzza a nagyobbra teremtett embert. Korunk egy
házának ismét neki kell gyürkőznie, hogy igazabb egyensúlyt találjon a ke
reszt és az öröm teológiája között. A megoldást éppúgy Szent Pálnál fog juk
megtalálni , mint a két ellentétesnek látszó pólust, rnéqpedlq ebben a foga
lomban: .örörn és béke a Szentlélekben" . Azt mondja róla az Apostol, hogy
ennek teljessége és intenzitása minden emberi elképzel ést meghalad , ugyan
akkor a keres ztho rdozó életformából ered.

Mit értsünk ezen a Szentlélekkel fémjelzett örömön és békén? A Lélek
a Találkozás Istene. Benne egymásé, benne egészen egy, és éppen ezért
benne véqtelen ül boldog az Atya és a Fiú. Az ember Jézusban ls a Szerit
lélek élt. Ezért volt emberi életének minden találkozása egymásra találás
azzal. akit önmagánál és mindennél jobban szerétett. az Atyával. A meg
testesült Fiút sok mindennel összehozta az élet: szegénységgel. otthontalan
sággal. magáramaradottsággal éppúgy , mint a családban élés, a barátság és
a terített asztal örömével. Volt része dicsőségben és gyalázatban . n épszerű

ségben és vérverejtékes szorongásban . I:rezte a szellő lágy simogatását és
a kínhalál borzalmát. Jézus a Szentlélekben tudta, világosan látta azt, amit
ml hiszünk: mindebben az Atya adott találkát neki. Kellemesben és gyötrel
mesben egyaránt a Szerétet ölelte körül.

Az Előfutár úgy mutatta be a Messiást, mint aki Szentlélekkel keresztel.
A szentségek által Krisztus a maga Lelkét adja belénk, hogya hitben ml
magunk is képesek legyünk felfogni: bármit hoz az élet. bármilyen feladat
vagy szenvedés vár ránk, mindez találkozás lehet a boldogító Valakivel.
Mert a megváltás éppen azt adta meg nekünk, hogy ismét otthon van köz
tünk, a ml vil águnkban az Atya , tehát mindenütt vele van találkozásunk. A
végső egymásra találás a menny lesz. A földi életben pedig úgy kell meg
mutatnunk, hogy akarjuk az örök boldogságot, hogy máris a menny stílusá
ban élünk . vagyis egyetlen nagy vágyunk a Találkozás .

Az öröm első feltétele . hogy helyén legyen számunkra a világ . A Szent
lélek fényességében a h ivő ember átéli. hogy bármiképp alakul élete. helyén
van számára a világ . Mert gyönyörben s kínban egyaránt bizonyos benne a
szívünk, hogy Atyánk most ezzel mondja nekünk. hogy szeret, és hogy a
végtelenüI bölcs Szeretet mindenkor tudja , mire van éppen szükségünk
ahhoz, hogy valóban Jó legyen nekünk .

De hamar elununk bárm it, hozzon bár mégoly intenziv örömöt. ha csak
a világ ad meg mindent, de mi magunk nem vagyunk helyünkön a világ
számára. A mer ö élvezetvágy elidegenít. Megfoszt a bensőséges emberi kap
csolatoktól, mert mintegy halottá válik annak számára minden ember, aki
bennük csupán neki kell emes vagy kellemetlen tárgyakat lát . Az önzőnek

Idegenek lesznek a tárgyak, az események. a feladatok, az élmények, mihelyt
kell emet lenek vagyelunja őket. Az élvhajh ász elves zíti önmagát is, mert
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emberből é lvezőgéppé degradálódik. A Szentl élek éppen azért a Találkozás
Istene, hogy ráhangoljon - értelmet és erőt adva - arra, hogya Szeretet
állandó és mind enüt t fel énk áradó hívásá ra megfelelő válasz legyen az
'életünk.

Ak i enqedl, hogy irányí tsa a Szeml élek. abban fokozatosan kial akul az
Atyával egy olyan viszony, amely az egyszülött Fiúéra jellemző. Az isten
szerete t nemcsak gyermeki érzés , hanem minden szeretetnek foglalata és
csúcsa. A krl sztus l embernek lsten a Mindene : Atyja és Anyj a, Testvére és
Jegyese, Barátja és Szövetségese, I:letcélja és Jutalma, sőt Gyermeke és
Unokája .

Ezen a ponton kell vigyáznunk. Hogy lsten a Mindenünk, nem jelenti azt.
hogy minden más semmi. Egy i dőben azt hitték egyes keresztény eleink,
lsten kedvéért meg kell feledkezniök a világról. Több évszázados folyamat
eredm énye, hogy ma sok jó keresztény is a világ kedvéért kezdi elfelejteni
Istent. Ha hallg atunk a bennünk élő Szentlélekre, feltárul előttünk a meg
váltás gyümölcse: minden a miénk. Először, mert mindenben miénk az Atya .
Másodszor, mert mind ent ránkbízott az Atya, hogy tl . folytassuk a teremtés
és a megszentelés múvét, lsten munkatársaiként a beteljesedésig.

Nem elutasítanunk kell tehát a világot, hanem elfogadnunk az Úrtól. EI
fogadnunk ajándékként és ugyanakko r feladat gyanánt. A hitnek ez a fel is
merése nem szakít el bennünket sem Istentől. sem az emberi világtól. Ked
vet ad a rnunk ához, az emberi probl émák meqold ásához, a nehézségek leküz
d éséhez. és rnlnden földi gondot mennyeivé avat . hiszen mindenben a jelen
ben érő, a jövőben beteljesedő Találkozást keressük. Igy születik meg ben
nünk földi létben az égi életöröm.

Kempis Tamás még a szerzetes i cella magányát dicsérte mindenek felett.
A ma keres zténységét már rávezette a Szentlélek a közösség szeretetére és
keresésére. A szerzetes, sőt a remete sem akarja szívét az emberektől el
fordulva adni az Egyetlennek, hanem a közösség szolgálatában akar elégni
az istenszeretetben. A szerelem, a házasság, a szül öl érzés , a barátság, a
társaság kedvel ése nem . megengedett" öröm. hanem istengyermeki kitelje
sedésünk eszköze.

A Szentl élek közösségi lényeknek akar bennünket az emberiségben , a
konkrét társ adalomban , amelyben élünk, a kisebb közösségekben, az egyház
ban, sőt a mennyben is. Igy épít a kegyelem a természetre , amely nem is
mer tartósan egyéni örömöt, hiszen arra vagyunk te remtve. hogy örömünket
és bánatunkat másokk al megosszu k, hogy legYen valak ink, hogy befog adjon
minket a közösség, és hogy másokért éljünk.

A Szentlélek örömének és békéjének alapfeltétele a szeretet. A hiteles
szeretet kil ép önmagábó l, hogy fokozatosan elfelejtse az ádámi ember alap
szavalt : én, enyém, nekem. értem. Az önzésen és ezzel önmagán tú llépő

ember a Végtelent óhajtja szeret nl , de nem talál másra. csak véges lényekre,
dolgokra, eseményekre, fe ladatokra. A hItben Ismeri fel , hogy mégis ott van
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mindezekben a végtelen Szeretet, és hogy odaadását, akár munkáról, akár
gyöngédségről, akár megértésről vagy önfeláldozásról van szó, az fogadja
el, aki szivének-Ielkének egyedül elég.

Akiben a Szentlélek az úr , az túljutott örömön és fájdalmon, annak szá
mára tulajdonképpen már nem kérdés a tiltott és megengedett öröm . Nem
mintha nem érezné már a kellemest és a szenvedést, nem mintha számára
nem lenne már törvény. mégis túljutott ezeken, mert nem élvezetekre gon·
dol sóvárogva, nem is kinoktól rettegve él, hanem minden vágya azt keresi ,
akit igazán szeret. Ak it pedig hatalmába keritett valami nagy-nagy szeretet,
az örvendezik minden ajándékon, amit a szeretett Valakitől kapott, örül
minden érintésének, szavának, ha fáj is, ha kemény ls, és ugyanolyan szí
vesen szenved érte. mint örvendeaik közelségén.

A csak a legmélyebb szerelemhez és az anyai érzéshez hasonlltható . de
azoknál is teljesebb istenszeretet természetfeletti ösztönösséggel ruház fel.
Aki Istennek adta életét, rendszerint minden problémázás nélkül tudja .
mivel szerez örömöt Neki: ha hálás sziwel élvez. vagy ha lemond , ha fel
szabadultan elengedi, vagy ha keményen fegyelmezi magát , ha tobzódik a
derüben, vagy ha vezekel magáért és másokért.

A lelki béke a helyünkön levés öröme . Aki él , addig van a helyén, amig
meg nem áll , hanem folyton előre megy. A Szentlélek békéje nem lehet a
megállapodottság csendes élvezése . Annál inkább nem. mert a szent ösz
tönösség mellett hatékony erő valamennyiünkben az ádámi, önistenitő ten
denela. amely minden életkorban másképp támad, és amely minden öröm
és béke gyilkosa. A Szentlélek öröme és békéje önmagunkkal való harcban
érik, csak fokozatosan bontakozik ki, csupán életünk végére válik teljessé.

Egyébként sem szeretet az, amely nem akar ma többet adni , mint adott
tegnap . A szeretet sosem rnondja, hogy elég, és sohasem áll meg, hogy csak
magának élvezzen, akár lelki örömöket. A Szent lélek békéje szükségképpen
az állandó útonlevés gyönyörüsége. Megyünk az egyedül elég Valaki felé,
akit még nem látunk, de akinek jelenlétét a hitben egyre inkább megtapasz
taljuk. és akit egyszer majd közvetlenül át ölelhet ünk. egyetlen, örök-rnost,
.megáll az ld ö" boldogságban.

Zarándokút az élet, belső alakulás, hogy felnőjü nk az örök Szerete thez.
Ezen az úton nem önmagunkra kell f igyelnünk. nem saját tökéletesedésünkre,
érdemeinkre vagy kudarc ainkra, hanem a ta lálkozásokra. A keresztény szent
nem önmagát faragó szebr ászhoz hasonlft, nem is jót, rosszat feljegyző

könyvel őh öz. hanem az önmagát feledő szerelmeshez vagy a gyermekéért
mindenét odaadó anyához. Egyetlen célja egészen elfogadni Istenét. bármi
képp jön felé, és egészen odaadni önmagát, bármiképp kivánja őt a Szeretet.

Ez az az életforma, amelyben az ember nem keresi önmagát, sem a maga
örömét, mégis megtalálja lsten álmodta önmagát ls , a legigazibb örömöt ls.
és végklfe]letként megérik magának Istennek a boldogságára.
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Alszeghy Zoltán

A SZOMORllSÁG DICSiORETE

.Szegény ember szándékát boldog lsten bírja ". tartja a magyar közrnon
dás. Emeljük ki belóle a szép kifejezést: .Boldog lsten", mert hely esen fejezi
kl lsten belső életének titkát, az önmagában nyugvó szeretetet, amivel a
három isteni személynek olyan kedve telik tulajdon teljességében , hogy le
hetetlen mást kívánnia, mint ennek a túlcsorduló életnek a kiáradását.

Ez a boldogság öltött testet Krisztus Urunkban, hogy mindnyájan az ó
teljességéból részesüljünk , hogy az ó öröme legyen bennünk is, és teljes
legyen az örömünk. Azért boldognak hirdeti minden nemzedék azt , aki ma
gába fogadta, boldog a méh, amely hordozta, boldog a szem, amely látta,
még boldogabb, aki nem látta, mégis hisz benne, és tetteiben az ó szavához
igazodik.

Békés boldogság a jele az ó jelenlétének tan ítványa i szívében , mert aki
követi ő t , az sok viszontagság közt a Szentlélek örömével örvendez közel
ségének. Egy nagy olvasottságú hagiográfus elképesztóen gazdag bizonyító
anyaggal mutatta ki, hogy az igazi szentek tengermély derűs örömmel adtak
mindent az Istennek, az életüket is. Ez a békés boldogs ág annyira hozzá
tartozik az Úr Jézussal való bels ő egységhez, hogy a lelki élet mély ismerói
rendellenességnek, beteges elferdülésnek tekintették, ha a Krisztusban éló
és magában Krlsztust hordó ember hosszú idón át cseppet sem tapaszt alja,
milyen jó az Úr. Ha pedig valaki tudatosan, véglegesen boldogtalannak ítélné
magát Krisztus követésében, az örömre való jogának tagadásával egyenesen
a hét fóbún egyikét követné el, azt, amit a magyar nyelvszokás nem valami
találó kifejezéssel .jóra való restségnek" nevez. Mert akármennyire is szen
ved a hivó ember, legalább az örök élet reménye megvigasztalja: ahogy
Nagy Szent Gergely bátorította magát : . hogy is szomor kodhatnék az, akit
ekkora örömnek a reménye kecsegtet?"

Mindezt ki kellett mondanunk, hogy ne legyen egyoldalú, sót téves a
szomorúság dicsérete . ..

II

Csakhogy a Krisztus öröme igen ritkán csordul a keresztvízzel együtt a
gyerek életébe. Isten lassú fejlódéssel, kicsi magból fakasztja az életet. A
boldogság , a keresztény élet teljessége is fokozatosan sarjad a lelkünk föld
jébe vetett Ige magvából.

Kevesen vannak, akiknek a szíve kezdettól fogva olyan egyenesen irányul
az Istenre, hogy megelégednének az lsten bírásával. Tudjuk, hogy lsten a
legfóbb javunk, méqis más értékekre is vágyunk, más birtoknak is örve n
dünk, más jószág elvesztésé t gyászolj uk. Isten türelemmel gyógyítja szívünk
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megosztott voltát. Rendesen az üdvös szomorúság útján. Mert ha elveszítjük
azt, amit szeretünk, vagy ha tapasztaljuk, hogy az, amink van, nem elégíti
ki sóvárgásunkat, alkalmassá válunk arra, hogy felfigyeljünk az lsten ígé
reteire ...

A Szentírás újra és újra hangsúlyoz za az üdvösség történet ében a szo
rongó válság , a szomorúság szerepét. Az egyiptomi rabság, a pusztában való
vándorlás, a szomszédos népek elnyomása , a babiloni száműzés mindmeg
annyi szimbóluma a megtérésre serkentő, az örök boldogság felé irányító
szomorúság nak. Izsák, Sámson, Sámuel. Keresztelő János születését meddő

várakozás szomorúsága készítette elő , hogy ezeken a példákon is tanítson
bennünket az Úr, hogy az élet tőle ered, hogy akkor éltet bennünket, ha
vággyal-reménnyel tárulunk elébe, és akkor fordulunk igazán az lsten felé,
amikor tapasztaljuk, hogy magunk nem tudunk segíteni magunkon .

lsten azért hagyja meg fiai életében a szomorúság fulánkját. hogy az új
és új megtérésre serkents e őket. A mi mennyei Atyánk úgy van velünk,
mint Szent Pál volt tanítványaival: akárhogy akarta, hogy örüljenek, mindig
örüljenek, mégis öröme telt abban, hogy megszomorította őket. Nem abban
tellett kedve, hogy szomorkodtak, hanem abban, hogy az lsten szíve szerint
való szomorúság el nem múló boldogság felé ösztökélte őket (2Kor 7,8-11) .

Hogy hogyan fakad a szomorúságból üdvösség, azt a keresztény hitérzék
legvilágosabban a szentek életében mutatja be. Azt lehetne mondani, változ
hatatlan állandója a szentek életének, hogy az lsten választottja működésé

nek döntő fordulója előtt át kell , hogy gázolj on a szomorúság sötét vizein .
Szent Benedek elhagyja a monostort, amelynek apátja, mert a szerzetesei
az életére törtek . . . Szent Ferenc a perugiaiak börtönében látja füstbe
menni a lovagi élet reményét ... Szent Domonkos tehetetlenül áll a dél
franc iaországi nép közt terjedő fantasztikus eretnekségek sikere előtt ...
Szent Ignác hosszú lábadozása alatt csüggedten állapítja meg, hogy derék
ba tört a pályája ... Charles de Foucauld leverten hagyja el a trappista ko
lostort és tanácstalan vándorlásra indul . . . Ezeknek a nagyalapítóknak a
példája nyomán ezer és ezer jóakaratú keresztény talált magyarázatot a
maga sorsára. Isten szomorúsággal készíti elő választottjait szava hallására.
Ahogy az édesanya , aki fontos dolgot akar mondanl Játékba merült kisfiának,
kiveszi a kezéből a játékot. hogy rá figyeljen a gyerek, lsten az egészséget.
a sikert, a vagyont, az élettársat veszi ki az ember kezéből. Az úr betöltésé
re keresn i kezd a szomorkodó ember . és a kegyelem fényében nemegyszer
megtalálja a szántóföldön elrejtett kincset, az lsten országát, és aztán örö
mében elmegy és még azt is eladja, amije rneqmaradt, hogy megvegye a
szántóföldet ...

III

Nem volna azonban helyes . ha a szomorúságot c s a k a megtérés elő

csarnokának tartanánk. amin csak átmegy az ember, és tüstént el is felejti.
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Aki Krisztus Urunkat követi, annak nem olyan könnyú megszabadulni a szo
morúságtól ,

A mi Urunk tan ítványai . boldoqok" ugyan, de annyiban boldogok, amennyi
ben szegények, éhezik és szomjúho zzák az igazságot, üldözést szenvednek,
egyszóval amenny iben .szomor úak" (Mt. 1,3-12). Ezt nem úgy kell felfogni.
hogy a jó keresztény szenved, de a szenvedés lepereg ról a, és ö vidáman
közömbösen nézi, hogyan fáradoznak ellenségei azon, hogy megsebezzék. Ez
is megesik. A vértanuk legendái nem egyszer le írj ák, hogy sem a fegyver,
sem a vadállatok fog a nem fogott a keres ztényen, amíg ls ten meg nem
engedte. Nap nap után tanúi vagyunk, hogy lsten híve i néha valóban osztat
lan örömmel járják keres ztútjukat. Ezzel a csodálatos segítsé ggel néha-néha
a világ végén eljövendő .Jézus magát így jelentget i már" . Rendesen azon
ban a vértan úk húsában vájkál a vas, és ők ezt érzi k, mlnt mindenki más,
nemcsak annyiban, hogy az Idegeik tudósítják őket a fájdalomról. hanem úgy
is, hogy egész ösztönös énjük fellázad a fájdalom ellen. Azt várni, hogy
Krisztus követői csak látszatra szenvedjenek, a . dokéták hoz" méltó tévedés
volna (azokat a régi eretnekeket hívjuk így , akik szer int nem Krisztus Urunk
szenvedett a kereszten , hanem egy látszat-testet feszítettek kereszt re a
zsidók) . Az lsten kegyelme nem érzéstelenítő vagy akár csak fájdalomcsil
lapító szer . és így akármilyen intenzlven él i ls valaki a kegyelem életét.
csak úgy felgerjed benne a szomorúság , min t mind en más emberb en. Aki
elveszíti egy kedves hozzátartoz óját. az gyászol , akkor is, ha tudja, hogy
annak örök élet az osztályrésze: nem siratta-e meg az Úr Jézus barátját ,
Lázárt? Aki népe szenvedését látja , az részt vesz a bajban: az Úr Jézus
könnyezett Jeruzsálem felett! Akire rátör a fájdalom. a kudarc , a magány,
az véres verejtékkel tapasztalja, hogya test gyenge lehet még akkor ls, ha
a léle k készséges: ugyancsak kevés ember van, aki nem fordult meg az
Olajfák hegyén . Ahogy Krlsztus szenvedett , úgy szenvednek-szomorkodnak
mlsztikus testének tagja i is. A keresztény ember talán néha még nagyobb
mértékben részesül a Krisztus keresztjében , mlnt a többiek: a keresztény
hagyomány azt tartja, hogya hitét komolyan vevő emberen már csak ezért
is mindig ott nyugszik az igazi kereszt árnyéka.

A Kelet nagy lelki vezetői . pé nthosz "-nak, a Nyugat aszketikus és rnlsztl 
kus irói . cornpunct ío" -nak nevezték azt a komoly, némile g borong ós hangu
latot. ami a keresztény embert egész életén át kíséri , eltekintve a röv idebb
hosszabb plhen ökt öl , melyekben az isten i Gondviselés kivételes természetes
és természetfeletti örömmel áraszt ja el gyermek eit, hogy a szomorúságot
szögre akasztva erőre kapjanak. Nehéz volna ezt az ősi ki fe jezést modern
nyelvre lefordítani. Néha a .lelkllsmeretfurdal ás" fogalm a áll hozzá legköze
lebb : az Igazán mélyen hivő keresztény szenved a saját hibái , megalkuvásai
mIatt, fáj neki , hogy újra és újra v isszaesik gyengeségébe, és még mindig
megosztott szíwel szeren az Istent, szolgálja fel ebarátját. Néha az .ü ldö.
z és" sz ó kívánkozik az ajkunkra a . pénthosz" ford ításaképpen, mert írva
van: "az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar éln i Kri sztus Jézus-
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ban" [2Tim 3,11), és a II. Vatikáni Zsinat megmagyarázza, hogyan kell ezt
érteni : .a test és a világ hamarosan rárakja a keresztet annak a vállára, aki
a békét és az igazságot keresi" (GS 38). Ez az "üldözés" nem valami ádáz
gyűlölet következménye, hanem természetes folyamat eredménye. Ahogy az
élő szervezet fájdalmas, gennyező reakcióval löki ki magából az idegen tes
tet, úgy a Krisztust be nem fogadó .világ" és a tulajdon Ideigvaló javunkat
öntudatlanul , ösztönösen bálványozó önszeretetünk igyekszik kivetni magából
az élő hitet . A magát abszolút értékként kereső önszeretet az a . rossz
kívánság" (concupiscentia) , amiről a Tridenti Zsinat olyan megrendítő egy
szerűséggel mondja: . Ez a Szerit Zsinat vallja és érzi, hogya megkeresztelt
emberben megmarad a rossz kívánság , azaz a bűnre való hajlam: de avégre
marad meg bennünk, hogy küzdjünk ellene, és így aztán nem is árthat azok
nak, akik nem egyeznek bele , és Jézus Krisztus kegyelmével bátran ellen
állnak neki" (DS 1515). Nem árt - de fáj! Ki ne szomorodnék el , ha látja,
hogy egyre küzdenle kell a tulajdon ösztönös énjével! Igy megértjük, hogy
néha a .k ísért és" szóval fordíthatjuk le ennek a komoly, majdnem komor
árnyéknak a nevét, amely átsuhan a keresztény ember tudatán, mikor arra
gondol: mennyivel könnyebb lenne az élete, ha időnként felfüggeszthetné az
Igazság, a szeretet, a becsület parancsának az érvényét!

Az Úr Jézus azt mondotta tanítványainak: •Ti sírtok majd és jajgattok,
a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre válto
zik ... Most szomorú ak vagytok, de viszontlátlak benneteket, s akkor majd
örül a szlvetek, és örömöteket nem veheti el tőletek senki" (Jn 16,20-22).
Ha számon tartjuk azt , amit a keresztény hagyománya keresztény élettől

csak ritkán elválasztható szomorúságról tanít, akkor hajlandóak volnánk me
gint csak azt mondani, hogya szomorúság előcsarnoka a keresztény öröm
nek, de úgy módosítanánk ennek az állításnak az értelmét, hogy az e g é s z
földi életet azonosítanánk a szomorúságnak szentelt előcsarnokkal.

De akkor hogyan folyhat a békés boldogság jegyében a keresztény élet?
Es hogyan . dlcsérhetnök" a szomorúságot, amely ("sajnos") felhőjébe bur
kolja létünket?

A dolog úgy áll, hogya keresztény öröm nem egészen azonos a világ
örömével, és a keresztény szomorúság némileg különbözlk attól a kedély
állapottól, amit a világ nevez szomorúságnak: azért az az öröm, ami Knsztus
adománya, és az a szomorúság, amit Krisztusban érez a tanítványa, nem
zárja ki egymást, sőt az egyik aligha valósulhat meg a maga teljességében
a másik nélkül. Dicsérjük a szomorúságot, mert általa részesedünk a Krisz
tus örömében.

IV

Van öröm, aminek az az alapja, hogy tapasztaljuk hajlamaink, vágyaink
kielégülését. Ez a napfényben keringő pillangó, a tejet lefetyelő kis cica
öröme .
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Külön lzt ad az örömnek, ha nehézségek legyőzése reven értük el. Néz
zük a fényképeket , amelyek sportolók arcát rögzítik abban a pillanatban, rnl
kor győzte k . Futóbajnokok, úszók, lovasok, bic ikli sták . . . Még látszik az
arcizmok görcsös feszülése, bőrük csill og az öm lő veritéktől, de már feIny í
lik az ajkuk, és sajátság osan csillog tágra nyílt szemük. Nyilván valami egé
szen intenzív élményük van, amit nem lehet összehasonlítani azzal, amit
éreznének, ha mind ig ott sütkéreztek volna a céloszlop tövében és születés
napi ajándékké ppen kapták volna a kupát .

Ismét sajátos fo rmája az örömne k az, amit egy lélektani gát átugrása ,
az önzés fe lett aratott győzelem tesz kívánatossá. •Nagyobb boldogság adni,
mlnt kapni", intett e tanítványait az Odvöz ítő (Csel 20,35). Ez az életet adó
édesanya öröme: .Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája .
Am ikor azonban megszületik a gyermeke , azon való örömében, hogy ember
született a vil ágra, nem gondol többé a gyötrelmeire " (Jn 16,21). Ez a csa
ládapa öröm e, aki nagy fáradsággal otthont adott a családjának. Ez a fi atal
házasok boldogsá ga, mikor az egyik igazán mindenestül odaajándékozta ma
gát a másiknak.

Amin t az imént idézett evangéliumi hasonlat is mutatja, innen csak egy
lépésny ire van a Krisztus békéje, amit a vil ág meg nem adhat. Akit az lsten
kegyelme éltet, az örül annak, hogy Krisztus Urunkkal egyesülve, a Szent
lélek erejéből, mindent megadott az Atyának. Hogy vannak emberek, akik
ebből az örömből élnek, az tény; akinek nincs hite, az mint vallásos exal
táltságot , aki hisz. az mint a kegyelem csodáját magyarázza ezt a tényt.
Egyik klasszik us, gyakran idézett leírását Eusebius Egyháztörténetében talál .
juk (V, 1) . Az elfog ott lyoni keresztények közül néhányan megtagadták a
hitüket , mások állhatatosan szenvedték a kínzást. Mikor együtt vezették
minde t a végső itélet kihi rdetésére, mindenki látta a két csoport között a
különbséget. A hittagadók levertsége, szégyene kiemelte a hitvallők lelki
áll apotát , amelyre, ahogy az ősi szöveg mondja , . a vértanúság öröme, a
megígért boldogság remén ye, a Krisztus szeretete és az Atya Lelke fele
melte öket". Az a szó, amelyet a .felemel" igéve l fordítunk (apokouphíző),

egyaránt jelent érzelm i felszabaditást és az akarat megerős ítését . Forrásu nk
szerint a vértanúk bátor öröme olyan benyomást te tt, mintha ékszerek és
illatos kenet ek vidámították voln a őket. Bizonyára vo lt a lyoni egyházban
nem egy jó kere sztény, akit nem fogtak el , és aki jogosan örült, hogy le lkl
Ismerete sérelme nélkül megmente tte életé t és vagyonát ; de ez az é rthető

és semmiképpen sem hibáztatható örö m nyilván külö nbözik attól, amit szer
z őnk "a vértanúság örömének" nevez.

Ennek a sajátos boldo gságnak be l ső összetevője a fájdalom, amit elfo
gad, feláldoz, legyőz és magába bekebelez, úgy, ahogy a bátor hőstettnek

összetevőj e a veszély tudata , az emberi személynek a tes t .
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Az örömbe szervesen beolvadó, az orom .anyaqát : képező szomorúság
azonban megint csak nem azonos azzal a szomorúsággal . amit a hit éqhajla 
tán kívül terem meg a szeretett értékektől való megfosztottság keserve .

Előfordul , hogy valaki tudatosan. személyisége egész latba vetésével
elutasítja magától a helyzetét. Ha valaki megkérdezné az ilyen . elhatározot
tan szorncr ú" embert: .azt hiszed, jogos a haragod? ". azt felel né. amit Jónás
felelt az Istennek: "Igen, jogosan haragszom. egészen a halálig" (Jón 4,9).
A felelet jól mutatja ennek az eltökélt szomorúságnak a belső szerkezetét :
a személy elfogadja affektív élményét mint indokoltat. és végleges állás
foglalássá teszi.

Elófordul azonban az is, hogya szomorúság megmarad az érzelmi síkon.
Erezzük. hogy ösztönös hajlamaink kielégületlenül maradtak. anélkü l. hogy
végleges állásfoglalással magunkévá tennénk a helyzetünket eluta sító spon
tán indulatot. A két állapot között nincs éles határvonal. Megeshetik, hogy
az első érzelmi reakció teljes és végleges elutasításnak tűnik, de lassan.
ként kibontakoznak más, kezdetben figyelembe nem vett szempontok, és a
részleges elutasítás lassanként beilleszkedik egy alapjában véve pozitív
állásfoglalás keretei közé. [gy értjük meg, hogy lsten nem ítéli el Jób lázon
gását (Jób 42.7-8): a szavak kemények, de az élmény még beo lvasztható
az lsten feltétel nélkül való imádásába. azálta l. hogy a .balsorstól sújtott
ember megérti: a bajt nem önmagában kell tekintenie, hanem egy a minden
ható és végtelenüI szerető Atya alakja álta l meghatározott vil ágképbe kell
beillesztenie.

Itt azonban egy fontos megállapítást kell tennünk. A szomorúság élménye
nemcsak a I k a I m a s arra, hogy az értékelő személy vagy abszolut izálja,
vagy egy általánosabb értékcsoportba beillesztve relatlvlzá l]a, hanem egye·
nesen m e g k ö vet e I i. hogy álláspontot foglaljunk el vele szemben. A
szomorúság kihívás, ultimátum, amire felelnem kell. Vagy elfogadom a szo
morúságot, véglegesen és tudatosan, vagy sem. Vagy értelmetlennek ítélem
az életemet a jelen körülmények között, vagy felismerem és elismerem azt
az értelmet. amit a hitem tulajdonít neki.

E nélkül a kihívás nélkül a hitem nem juthatna el arra a mindenre ki
terjedő és míndent éltető érettségre. ami hez a kihívásra való felelettel ér .
A Szentírás szerint maga az Úr Jézus "a szenvedésből engedelmességet
tanult" (Zsid 5,8). Az Istenember természetesen földi életének első pilla
natától kezdve tökéletesen elfogadta és élte az Atya akaratát. Mégis hozzá
tartozik a megtestesülés rendjéhez, hogy Jézus belső élete az emberi lé
lektan törvényei szerint bontakozott ki. Krisztus .növekedett", úgy, ahogy
állásfoglalásai a Gondviselés által eleve elrendelt ingerek, .kthívások" so
rán lehet övé váltak. Amikor a haláltusa rettentő kínjai marcangolták az
Ildvözlt őt , ezt a .szomorúságot" a .Iegyen meg a Te akaratod" élménnyel
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beolvasztotta az Atya iránt való engedelmességbe. De ezáltal ez az engedel
messég új arányokat öltött , új fényben ragyogott fe l, mert az új kérdés le
hetővé tette, hogy az elejétől fogva kimondott őszinte .Arnen" felelet új ki
terjedéssel gazdaguljon .

Itt a szomorús ág már nem csak előfutárj a az öröm nek, nem is csak ki
egészítő része, hanem építője is, amenny iben leh etővé teszi, hogy ne akár
milyen vidámság legyen , hanem igazi, érett, keresztény boldogs ággá váljé k.
Amíg csak azért örül valaki , mer t tapasztalja, hogy tul ajdon egyéni és bi
zonyos szempontból önző hajl amai kielégültek, addig az öröme a gyerme k
vidámsága. Aki szomorkodva is örül, tehát az érzelm i elutasítás ell enére,
a szeret ö hat almas Istenbe vetett bizalommal. szabadon elfogadja az lsten
akaratát, és erőt vesz sziv én, hogy ujjongjon azon a jón, ami t az Atya tar
togat számára, az bizonyos lehet, hogy derűjét a hit fény e világ ította meg,
és reménykedő szeretet ural kodik a sztvén.

Dicsérjük a szomorúságot , mert a kegyelem légkör ében erre a teljes ke
resztény érettségre hív , nevel , ösztökél mindannyiunkat.

Farkasfalvy Dénes

AZ URUM TI!MÁJA A ZSOLTÁROKBAN

.Orömmel töltsd el szívem .. . " (Zsolt 4,8) A zso ltárok legalább annyi
ra kifejezik az öröm vágyát és keresését, rnlnt az öröm élményét . Az imád
kozó embert legtöbbször úgy állítják elénk , mint aki az öröm f e I é, azaz
az örömből fakadó d icséret felé !igyekszik, de azt a maga telj ességéb en
aligha ér i el vagy éli meg. A zsolt árok öröm e i stenélménybő l fakad, és mint
hogy ez az élmény csak kezdeti és részle ges, min dig egy telj esebb élmény
és egy teljesebb öröm fel é mutat. Tanulm ányunkban ezért mindeneke l őtt az
Istenből forrásozó öröm dinamikáját akarjuk vl zsqálnl , Hogyan szület ik meg
az öröm élménye az Istennel való Imádságos tal álkozásban? Hogyan küsz
ködik az imádságos ember , hogy az lsten öröm ét szilá rdan birtokolja? Mik
az öröm akadályai , viszontagságai? Hogyan fejeződ ik ki az eszkatológiku s
boldogság öröme , milyen módon vetíti ki a jövőbe a zsoltáros az lsten 
birtoklás örömének teljességét?

Tanulmányunkat két szempont korl átozza. Előszö r is a Zsoltárok könyve
olyan , mint egy antológia: sz árnos szerz ö múvét tartalmazza külö n böző ko
rokból. Azonban a legtöbb zsoltár korát és szerzőjét nem ismerjük, krono
lógiai csoportosításuk teljesen lehetetlen. Eppen ezért se általánosítani nem
tudunk, se időrendi fejlődést vagy alakulást nem lehet felfedezni a legtöbb
Irodalmi teológiai témát Illetően. A különböző költemények teológiai szem
lélete és kultúrája gyakran erősen eltérő , tisztán történeti síkon az egyes
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költeményekben kife jeze tt nézetek között nehéz fe lfedezni a harmón lát. Am í.
kor tehát az öröm témáját általánosságban kutatjuk a zsoltárokban, nem sza
bad elfelednünk, hogy a fellelhetó közös vonásokon túl sok az egyéni és
egyedi sajátosság. Egy bizonyos csoport zsoltárban kifejezett tanítás nem
alkalmazható szükségképpen más zsoltárok magyarázatában.

Másodszor: a zsoltárok teológiáját illetóen a biblikus tudomány jelenlegi
álláspont ja nem egy pontban tisztázatlan. Fóképp a zsoltárokban kl fejezödó
eszkatológia vitatott. Itt mi lényegében ugyanazt az álláspontot követjük ,
amit már korábbi írásokban képviseltünk (v . ö. Zsoltároskönyv, 17-18. o.,
valam int a Szolq álar 17. (1973) és a Vigilia XXXIX /5 (1975) számában rneq
jelent cikkeket) : a zsoltárok ismételten kifejezik az örök boldogság hitét,
vágyát vagy reményét, anélkül azonban, hogy a szerzó az örök élet m l
k é n t j é t képes volna megfogalmazni. Ezért, ha bizonyos óvatossággal is,
készséggel követjük P. Mitchell Dahood SJ meglátásait, aki a zsoltárokban
sokhelyütt a kánaáni vallásos költészet olyan képeit és kifejezéseit ta lálja,
amelyek kulturális összefüggésük szerint egyértelműen az örök élet re
ményére utalnak.

1) A teremtés mint az öröm forrása

. Mert alko tásod ujjongással tölt el,
dalo lom kezed műveit örömmel: (92 ,S)

A zsoltárköltészet tele van a teremtett világ csodála tával, a vil ág szép
ségén való ujjongással. Nem romantikus természetszemlélet ihleti a zsol
tárost. Nem a természet színei vagy . ösere je" vagy az élet burjánzó bósége
kelti fel benne a szépség élményét, mint a roma ntikus költóknél. A 104.
zsoltár ebból a szempontból különösképpen jellemzó. A világ harmóniáját,
rendjét és ésszerű berendezését mint az isteni bölcsesség művét szemlél
teti. Az ember is része ennek a harmonikus világnak, részesedik javaiból, a
napszakok és évszakok körforgásának ritmusába életével teljesen beleillesz
kedik. A zsoltáros minden rend és szépség forrását az Istentói való boldog
és békés függésben látja. A bölcsességi irodalom látásmódja szerint minden
élet az lsten aktuális éltetó hatásából táplálkozik:

. Aml kor adsz, ételre lelnek,
kezed kitárod, Jóság, s ók betelnek.
De hacsak elfordítod arcodat, kimúlnak,
ha lelked elvonod, halálba, porba hullnak.
Bocsásd ki lelked, új életre kelnek,
s a föld szinét újjáteremted: (28-30 v.)

Az lsten éltetó tevékenysége mögött az ó kiáradó szeretetét ta lálju k. Az Úr
ö r ö m é t t a I á I j a műveiben! (31. v.) Ez talán a költemény legmélyebb
mondani valója: amikor az ember a lét szépségének örül , az lst en teremtó
örömében vesz részt. Orömének forrása nem önmaga, nem is a világ gaz·
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dagsága, hanem az lsten örök boldogsága, amely a teremtés műve iben foly
vást kifejeződik.

2) A bűnbocsánat öröme

A zsoltárokban sok a borúlátó gondolat és keserű-szomorú érzés. Ezek
rend szerint az emberi lét tragikus jellegéből fakadnak. Betegs ég. kudarc,
emberi gyűlölködés és intrika, egyéni vagy társadalmi nyomor . a halál fenye
gető közeledése és hatalma. és mindezek mögött a bűn uralma és a bű n

tudat le lket tépő kínja a zsoltárost hol lemondó s óhajokra, hol jajveszéke lő

zokogásra késztet i. Bánatát mint lsten távollétét érzi. Nem egyszer a zsoltár
kezdősora rnutatja, hogy éppen ez az elhagyatott érzés ihle ti őt imára és
költészet re: .U rarn még meddig? Elfe lejtesz végképp?" (13.2) . Istenern. Iste
nem, miért hagytál el engemet?" (22,2) . Isten, haragra kelté l és magunkra
hagytál" (60.3). Ebben az elkeseredett, letaglózott, szinte halált váró érzésben
azonban a zsol táros sohasem marad meg. A 88. zsoltárt kiv éve, amelynek
utolsó sora is vigasztalan. a kö ltő mindig képes arra. hogy hite erejével az
újrainduló éle t remény ének vigaszát és örömét megcs ill ogtassa. Imája és
költészete ezt a célt szolgálja : a saját sz éthull ó és reménytel en életé t lsten
kiapadhatatlan erejének jelenlétébe helyezi. hogy megtöltse reménnyel és
örömmel. A 102. zsoltár remekül érzékel tet i a zsoltáros imamódszerét :

.D ühödben , haragodban
életem megragadtad. földhöz vágtad.
Elfogynak napjaim , mint kúszó árnyak
és mint a fűszál elhervadtam.
De Te, Uram:
te ülsz öröktől fogva tr ónodon.
és széked fenn marad min den koron" (102.11-1 3).

Majd a zsoltár végén a téma ismét v isszatér. amikor a szerzö a saját élete
és a világ mulandóságát ismét szembehelyezi lsten örök életével, és az ő

színe előtt nyugalmat talál.
. Ok elpusztulnak. míg te megmaradsz,
akár a köntös, mely ronggyá szakad,
rongyos ruhát, leveted őket

és tovat űnnek.

De megmaradsz Te válto zatlan ,
és éveid nem érnek véget.
szolgáid, fla ld megbújnak oltalmadban,
utódaik jelenlétedben élnek " (102.27-29) .

A zsoltárok nagyrészében valahogy benne van ez az élm ény: az ember,
amikor imádkozik, a maga végességét, bűnös és megalázott vol tát lsten él
tető erejével hozza kapcsol atba, s az eredmény új élet, öröm és bizakodás:

.Ki minden bűnöd megbocsátja,
meggyógyít minden betegségből.
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megmenti éle tedet a mélységből ,

megkoronáz kegyelme és jósága.
Akinek szépségét örökre látod ,
mlkor. rnlnr sasmadár, megújul ifjuságod" (103.3-5).

Az utolsó két sor alighanem utalás az ókor ismert rnesejere a .poralb öl
felé ledő f őniksz" -r öl, amely itt mint sas szerepel . (A fordításban szándéko
san a .sasmadar" kifejezést használtuk, hogy a sor népmesei-mítoszi han
gulatát ezáltal fokozzuk.) Vajon a kép a végső feltámadásra utal? Mindene
setre az lsten életet újító és f iatalító erejéről beszél.

3) Az isteni ir galom mint az öröm forr ása

Az imádságos ember örömét nem saját erkölcs i ereje vagy feddhetetlen
múl tj a adja, hanem az a tudat. hogy lsten határtalan szer étet ében részesül.
A zsoltárokban ugyan nem egys zer olv asunk olyan sorokat. amelyek a szerz ő

ártatlanságára hivatkoznak (v. Ö. 17,2: 26.3.11-12; 101,3-8; 138,20-23). de az
ezekben kifejeződő tudat és érzés csak ké rő. ső t követelőző imához, nem
boldog dicsérethez vagy hálaadáshoz vezet. A zsoltáros akkor pillant meg
val amit lsten fénysugara iból. amikor nem a maga vélt vagy valós kiváló
ságát vizsg álja. hanem személyesen megtapasztalja lsten felemelő. átalakitó
és h űséges szeretetét. A 32. zsoltár (a . Bünbocs ánat éneke ") az imádkozó
embe rt biztos kézzel vezeti a bűnösség és értéktelenség tud atától az öröm
ujjongó énekéig. A költemény eleje bűnvallomás:

.Olyan lettem, mInt rossz cserépdarab.
a csontjaim szétmállanak.
napomat jajgatás töltötte be.
Me rt, Magasságos. éjjel-nappal
kezednek súlya rámnehezedett
és, Mindenható, tönkretett
akár a nyár heve.
En megvallottam bűnömet .. . " (3-5. v .)

A vers vége azonban az lsten megbocsátó szeretetéból veszi ihlet ét:
. De kik az Úrban bizakodnak,
szeretetével átöleli őket.

OrülJetek az Úrban igazak, vigadjatok ,
ki áltsatok örömben , tiszta szivek!" (11. v .)

Ügy is mondhatjuk, hogy a zsoltárok örömének forrása legtöbbször az az
isten i tu lajdonság, amit az Oszövetség nyelve a . hesed" sz öval fejez ki, és
magyarul jóságnak. irg alomn ak. szeretetnek, sőt talán szere lemnek kell fo r
dítanunk, mert egyszerre féltő és féltékeny, igényesen követelő és gondos
kodó , megbocsátó és szenvedé lyes szeretetet fejez ki. Sokszor az .'emet"
főnévvel párosul. amit a Vulgata rendszerint .verltas" -nak, a Neovulgat a
azonban inkább . f ldel ltas't-nak fordít. Modern szerz ök a szópárban szívesen
látnak u. n. . hendladys't-t (két mellérendelt f őnévvel kifejezett, de egy való -
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ságra utaló fogalmat) . és jelzős szerkezettel adják vissza: .hűséges szere
lern" .

Amikor az ember lsten hűséges szerelmét érzi magára kiáradni, olyan,
rnint a királyi házba befogadott koldus, vagy a királyi jegyesre talált Hamu
pipőke: érzi és emlegeti méltatlanságát, de ugyanakkor kimondhatatlanul bol
dog. Úgy érzi, hogy lsten irgalma meghitt otthont és ki nem merülő öröm
forrást biztosít számára: .

•De engem a Te irgalmas szerelmed
házadnak belsejébe enged ...
De ujjongnak, kik hozzád menekülnek,
örökre vigadozva énekelnek,
s tenálad lakhelyet találnak,
hogy akik szeretik neved,
tebenned dicsekedjenek" (5,8 .12) .

4) A végső végtelen öröm

Hogy a zsoltárokban pontosan miféle eszkatológiai tanítás található. vl
tatott. Mindenképpen állítható azonban, hogy e kérdésre egységes feleletet
alig várhatunk: a különböző zsoltárok szemlélete erősen eltér. Míg egyesek
csak sejtetik, remélik, mások biztosan állítják az örök boldogságot, viszont
néhány zsoltár azt a benyomást kelti. mintha a síron túl csak . álorn és
enyészet" várna az emberre. Mégis kétségtelen a tény, hogy az Istenb írtok
l ás, istenismeret és istenlátás témái újra és újra megjelennek, éspedig úgy.
mint korlátlan és határtalan (tehát időben sem korlátozott) öröm forrásai.
E gondolatkör két kifejezésformáját szeretnénk röviden vizsgálni.

aj I s t e n h á z á n a k ö r ö m e

Jónéhány zsoltárban kifejezésre jut az a meggyöződés, hogy minden lelk i
vágy és öröm csúcspontja az ember számára: otthonra találás az lsten házá
ban:

. Csak eqyet, százszor kértem egyet.
és, Uram, most is arra vágyom :
az Úr házában hadd legyen lakásom
mindegyik napján életemnek.
Az Úr gyönyörüségét lássam.
ha felvirradok templomában" (55,4).

Ezeknek a szövegeknek e g y r é s z e a jeruzsálemi templomra i s vonat
kozik. Igy például a 84. zsoltár szövege kétségkívül összefügg a templom i
zarándoklatok szokásával. De gyakorlatilag minden zsolt árszöveq, amely az
lsten házáról beszél, túlmutat a templom fizikai keretein, és a földi szen
télyt - ha egyáltalán utal rá - mint az égi istenháza mását és jelképét
tekinti.
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Egyes zsoltárokban a fent i megállapítás könnyen Igazolható, mert az
lsten házának témája összekapcsolódik bennük olyan képekkel, amelyek csak
az égi szenté lyre vonatkozhatnak. Igy például az 55. zsoltárban az lsten ott
hona mint hegycsúcson található biztos erőd szerepel (5. v.). amelyre lsten
a zsoltárost viszontagságos úton , leselkedő ellenségek között vezeti fel (6.
és 11.v.l , Ezek a képek a kánaáni költészetben egyébként is megjelennek,
és mindig a lélek küzdelmes vándorútját jelképezik az lsten (ill. istenek)
örök lakóhelye felé. Hasonló módon kell tekintenünk a 23. zsoltárt: a zsoltá
rost lsten zöldelő mezőre vezeti, vaksötét éjen át oltalmazza, dús asztalhoz
ülteti, teli serleget ad kezébe, dús kenettel ill atos ít ja homlokát, és örök
lakóhelyet kínál neki házában. Ha mindezt pusztán a jeruzsálemi templom
ban való tartózkodásra , oda történő .beköltöz ésre" vonatkoztatjuk, nemcs ak
a szöveg képeinek ideális egységét bontjuk meg, de egyben a zsoltáros
lelkes és ihletett örömét banális, szűk távlatokra szorítjuk vissza. és a költe 
ményt költőileg érthetetlenné tesszük. A 63. zsoltár még kevésbé értelmez
hető pusztán a templom távlatában .

•Szentélyedben hadd lássalak,
szemléljem hatalmad és dicsőséged!" (3. v.)

Első gondolatként felmerülhet, hogy a zsoltáros a templomra utal, mint isten
látása földi, fizikai helyére, ahogy Izajás is az Urat a templomban látta (v. ö.
lz 6,1 -6). Azonban a szöveg egésze mutatja, hogy nem múló élményről, idő

leges látomásról van szó, nem ls képletes értelemben vett istenlátásról, amit
esetleg a templomi liturgia élménye jelenthetne, hanem valóságos , lelket be
töltő , vég leges istenbIrásrói:

. Ott nálad dúslakodva tejben-vajban
elégüljön ki vágyam.
szám zengjen örömkiáltásban,
dicsérjen ajkam." (6. v.)

A szószerinti fordítás valahogy igy mondaná: .Laktasd jól lelkemet tejjel és
zsírral ." A .te] és zsír" képletes értelmű, és hasonló magyar nyelvű szö
képet kiván . A .jóllakott lélek" kielégült vágyat jelent.

Az lsten örök otthonának képe a 84. zsoltárban is megjelenik. Bár a
kö l tő kétségkívül a jeruzsálemi templom után eped. vágya ezt a földi Isten
házát túlszárnyalja: lsten földöntúli otthonát tartja szem előtt , amikor vágyát
kifejezi.

.Boldog, kit m I n d ö r ö k r e ( ' o d) házadba fogadsz ,
hogy magasztaljon tégedet: (5. v.)

A zsoltáros tehát lsten otthonába nemcsak mint vendég akar bejutni,
Istent nemcsak múló látomásban akarja látni. hanem végleges és végnélküli
szállást keres:

.Az Úr házában lesz lakásom
örök Időkön át." (23,6)
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Ugyanez az eszkatológ ikus hit tal án még vil ágosabban és személyesebb
módon jut kifejezésre az . istenlátás " témájával kapcsola tban.

b) A z i s t e n I á t á s ö r ö m e

Istent az ószövetségi hit le írhat atlan és ábrázolhatat lan emberfeletti val ó
ságnak tartotta. Mégis az emberi testrészek nevelt nem egyszer alkalmazta
Istenre. Nemcsak azért , mert általában szívesen beszélt lstenr ől antropomorf
módon, hanem azért is, mert maga az ős l héber nyelv és kultúra antropomorf
jellegú : ösztönösen emberi képekben ragad meg minden valós ágot. Fáként
költészeté ben állandóan utal az emberi tes t re. A kéz vagy kar er őt és hatal
mat jelen t. a száj. ajak és nyelv a közlést és kifejezést jelenti , a sziv a gon
dolkodás szerve, a máj és vese az érzelmek lakhelye, a fej a megalázás és
büszkeség testrésze, a . lélek" (nefe s) mint a reflexiv gondolatok és csele
kedete k tárgya szerepel, az arc mint a szerné lyl séq kifejezódése. Ezért szinte
nyelvi követe lmény, hogy szó legyen a zsoltárokban lsten kezéról , karjáról.
ajkáról , szlv ér ől stb. •Isten arca" e kifejezések között különleges szerepet
játszik: az Ist ennel való bensóséges és kiváltságos kapcsolat, az .I sten
látás" tárgya.

Kétséqtelen, hogy lsten arcának fénye vagy jelenléte nem egyszer csak
szimboli kus vagy átv itt értelemben szerepel , lsten kegyelmét és jó indulatát
jelenti. A 80. zsoltár refr énje jó példa:

. Seregek Istene. térj v issza hozzánk,
arcodnak fényét ragyogtasd fel
és szabadulást hozz ránk!" (8. és 20. v.)

Másutt azonban a zsoltáros lsten arcát azért ernlltl , hogya személyes köz
vetlenséq és közelsé g élményét irja le. Tudjuk jól , lsten arcának látása Mó
zes történetében (Kiv. 33,11.20) az istenélmény csúcs át jelenti. olyasm it,
amit az ember az életben al igha képes megtapasztalni. Nemcsak arról van
szó, hogy az lsten .arcának jelenléte", tehát jóságos és szeret ö közelléte az
embert békével tölti el:

.Arcának békess ége vesz körül,
lefekszem, rámköszönt az álom.
mert benned , Uram, egyedül
biztos nyugalmamat találom." (4,9)

Nem is lsten .számonkéró tekintetéról" van szö, ami elói a bűn ös ember,
akárcsak Adám a paradicsomban, meneküln i próbál : .Fordltsd el t őlern szá
monkéró arcod" (39,15) . A zsoltáros arról a látásról beszél , amiben csak
az igaz embernek lehet része:

. Igaz és Szent az Úr :
örömét igaz tettekben találja,
a jók előtt arcát feltárja" (11.7) .

Mí g tehát a bűnös ember menekül lsten arca elói, a magát ártatlannak érzó
üldözött igaz vágyakozik lsten arca után. mert abban a boldogság és élet
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örök for rását fo gja megtal álni (vö. 17,15) . Ez a vágy lsten arca után szinte
a fizika i szomjús ág erejéve l jelentkezi k a 42. zsolt árban. A zsoltár távlata
túlmutat a földi életen. A 7. és 8. vers szimbol ikus nyelven leírja a veszélyek
és viszontagságok között vándorló lelket, akit egy életen túl i cél vonz: lsten
örök lakása. A 43. zsoltár. amely eredetileg a 42.·kel egy költeményt alkotott.
ugyancsak világosan eszkatológikus képeket tartalmaz: lsten fénye és lqaz
sága (a kánaáni költészetben rendszerint két isteni szolga vagy alacsonyabb
rendú istenség) vezet i fel a lel ket a szent hegyre. Isten lakóhelyére (3. v.) .
Igy tehát a kezd őserek vágyakozását mint az örök élet vágyát kell értelmez
nünk:

.I stenre szomjazik, az élő Istenre a lelkem,
mikor lehet már végre
arcát meglátnom és betelnem?" (42,3)

A refrénben szereplő .arcorn üdvössége" kifejezés is éppen ezért eszkato ·
lógikus távl atú (42,6.12; 43.5) .

Az lsten arcának látása, mint lelke t betöltő és kie légitő eszkato lógikus
élmény , három zsoltárban fejeződik ki (17, 21 és 27). Ezek közül talá n a
17. zsoltár értelmezése leqvl tatottabb , de helyes értelmezésse l egyben a
legkifejezőbb . A Zsoltároskönyvben megjelent fordításunk szerint :

. En pedig, mikor ítél Igazságod,
arcodra függesztem szemem,
fölébred életem
és csordultig betölt látásod." (17.15)

A fent i ford ít ás összevetése Gál Ferenc szövegé vel az ú] magyarnyelvü Bibliában
megvIlág ít ja a vitatott kérdéseket:

Am én Igazságban meglá tom szinedet ,
s arcod fog betöltenI. ha felébredek.

A mondat kétsé gkívü l két párhuzamos részből áll . Az első fele használja az .arcod"
(panekal sz öt, a másod ik részben szereplö párhuzamos kifejezés (temunah) . hason
más' -t , képet. hasonlatosságot jelent. Első benyomásunk az lenne, hogy .a lakod" .
•képed" vagy .hasonlatossáqod" lenne a szószerinti fordítás. (Ez a szó szerep el
Kiv 20,4-ben, amely megtiltja a . faragott kép és hasonmás" alkotását) . A legjobb
párhuzamo t azonban Jób könyve adja (Jób 4,161, amely látomásról és ezen belül egy
személy megpl ll antásáról beszél. Ez a párhuzam Indokolj a, hogy akár a régies . szl
ned' vagy a ford ítás unkban használt .l átásod" kifejezést válasszuk. Több nehézséget
jelent az , Igazság' -nak fordított héber szó (cedeq) . Ez ugyani s nem egyszer Igaz
ságtevést . azaz ítélő Igazságot jelent, értelmét a szövegösszefOggés alapjá n lehet
eldönteni . A 17. zsoltárb an a szó szerepel magában az e l ső versben. Ott Gál is így
ford ítja : . Hall gasd meg Uram I g a z ü g y e m e t " . Dahood az angol nyelv ha jlé
konysá gát kihasznál va mind az első min d az utolsó versben a .víndlcat lon" szót
használja , ami .az én igazságomat' Jelenti , amennyiben art számomra megitélik és
megvédik . Mindenképpen helyesen bizonyitja . hogy a szó az első és utolsó ver sben
azonos értelemben szerepel , mivel ún. , inklúzló"· t alkot. azaz keretet ad a költe
ménynek . A helyes fo rdítás tehát valószlnúle g . az igazságszolgál tatásko r' vagy .az
ítéleten', de semmiképpen sem ,igazságban', mintha a zsoltáros saját erkölcsí igaz·
sáq a volna az istenlátás közvetlt öle (rn édtumnl .

A következő két szó érte lmezése alig vitatható: . arcodat fogom szernlé lnl" . Leg
felj ebb azt kell kiemelnünk , hogy nem fu tó megpillantásró l , hanem látomásszerű

szemlélésról van szö (vö . Zsolt 21,7: 33,15; 49,111 .
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A vers eszkatológiájának pontos értelmezése a . fe lébred és" szó jelen
t é sétől függ. Az itt szerepl ö héber szó (háqic) jelenthet egyszerüen álomból
val ó felébredést (Zsolt 73,20). De vajon a zsoltáros reggel i fel ébredésről

beszélne, amely után meglátja Istent? A fentiek alapján Inkább azt gondol
tuk vo lna, hogy látomása éjjeli álomb an történik (leg alábbis ehhez tal álnánk
párhuzamos sz öveqeketl , nem a kora regge li felébredés józan órájában. A
megoldást Izajás szövege adja: ..De halottaid életre kelnek, testük feltámad.
Ebredjete k (haqicu) és énekeljetek, ti, akik a Sárban ( = az Alvilágban) lak
tok" (Iz 26,19). Itt nyilvánvaló, hogya halálból való felébredésről van szó,
amit a szerz ö egyszerüen ébredésnek nevez (vö. még Zsolt 139,18. Dán 12,2
és Péld 6',22) .

Pár szót kell még szólnun k a ..csordultig betölt látásod" k i fej ezés rő l. A
..saba' " ige első értelemben [öllakást , tehát f izika i kielégülést jelent. Esz
katológikus használatáb an a bőséges lakoma képe nem egyszer jelen van
(vö . Zsolt 65,S; 91,16; 103,5). A léle k teljesen kielégült, boldogsággal csor
dulásig eltelt állapo tát jelz i. mint az Istenlátás gyümölcsét . A 17. zsoltár
utolsó sorai teh át más oldalról. de ugyanazt a a valós ágot mutatjá k be.
ame l yrő l a 42. zsoltár kezdő sorai szólnak : lsten megtapasztal ása földön
túli otthonában teljesen kie l éqítí azt a szornlat, amely az Istenkereső lelket
a földön nem hagyja nyugodni : ..miko r lehet már végre - arcát meglátnom
és betelnem?"

5) A keresztény zsoltározó távlatai

A zsoltárok tanítása az örömről az újszövetség fényében kiegészül és
határozott körvonalakat kap. A kere sztény hitélmény középpontja a feltámadt
Krisztus : a keresztény ember az üdvtörténetnek ebben a csúcseseményében
szemléli lsten halált rontó és életet adó hatalmát. A természetes életérzés
borúlátó hajlamára a feltámadás hite hoz megváltást. A lelkünkben hordoz ott
megszentelő kegyelem, mint az örök élet elővételezett birtoklása. alapot ad
arra, hogya zsoltárok öröm ét teljesen magunkévá tegyük, és az élő l sten
győzelmét a halál erői felett a magunk életében is ünnepeljük.

A búnbocsánat és az Isteni irg alom örömét ugyancsak a keresztény távlat
fedezteti fel igazán. Azok a szorongó kérdések (.Még meddig, Uram?" . EI
feledtél végképp?" stb.} , amelyek a zsoltárokban sohasem oldódnak fel telje
sen. mert az lst en által ános megváltó szándékát csak az Újszövetség betel
jesedése ragyogtatta fel , a keresztény imádkozó lel kében konkrét és ki e l ég itő

választ kapnak. Főképp a keres zt és a feltámadás kontrasztja és egysége
tes zi lehet övé, hogy mind a zsoltárok jajkiáltásait, mind örömkiáltásait egy
magasabb szemlélet egységébe kapcsoljuk. Ezért a zsoltárimádság példája
a 22. zsoltá r, amelynek elejét Krisz tus ajkáról halljuk a kereszten . végső

sorait pedig a Zsidókhoz írt levél a feltámadt Krisztus szájára adja: ..Úgy
ill ett ugyanis , hogy az. akiért és aki által a mindenség lett, ai<'I sz árnos fIát
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a dicsőségre vezeti, üdvösségük szerzőjét a szenvedés útján dicsőítse meg . . .
Ezért nem szégyenli, hogy testvéreinek hívja őket, amikor így szól:

,Testvéreim közt hirdessem neved,
a közösségben hadd dicsérjelek' (Zsolt 22,23)" (Zsid 2,10-12) .

A Zsoltároskönyv a történész szemszögéből antológia, költeményeit nem
fogja őssze eszmei egység. A keresztény hit fénye azonban megláttatja ve
lünk a zsoltároskönyv egységét, amely az Isteni Szerző szándékán alapul. A
teremtett élet szépségét é s tragikumát, a választott nép és választott lélek
életének reménytelen kudarcát é s végső boldog sikerét egyszerre tudjuk
látni , mihel yt a . kereszt titka felragyog" . A feltámadás hite teszi lehetövé .
hogy imánkban az öröm tém ája e g é s z e n á t j á r j a a zsoltárok mondani ·
valóját, azaz hogya csüggesztő és felemelő részek egymásutánja egy olyan
rendszerre váljék, amely minden átkot , szidalmat, jajkiáltást és könnyes ver
gődést felemel, megszentel és eltölt az öröm ígéretével.

Plus-Almon e Regglo

NE FELEJTS EL URDLNI •

Miért örüljünk?

M indeneke lőtt legyünk meggyőződve, hogy az öröm egyik legnagyob b kö
telességünk.

Elsősorban is kötelesség lsten iránt. mert lsten örömre teremtett ben
nünket, örvendező teremtményekké tett, és örömünk az első tartozó adó
iránta, a legegyszerúbb és legigazabb mód annak megmutatására. hogy tu
datában vagyunk a természet és kegyelem ajándékainak és hálásak vagyunk
értük . Amikor valaki ajándékot ad nekünk, viszonzásul nem ls annyira kö
szönetünket várja. mInt örömünket. Orömünk az igazi jutalma. Ugyanígy van
Istennel való viszonyunkban ls. Orvendjünk mindannak, amit lsten ad nekünk!

Az öröm továbbá azért is lsten iránt tartozó kötelességünk. mert a leg.
közvet lenebb tanúbizonyság. amely et az ő igazsága mellett tehetünk. Orö 
münk magában is bizonyítja . hogya mi Istenünk az élő és igaz lsten . Az
embere knek je lekre van szüks éqük, hogy higgyenek. Ninc s jobb jel a keresz
tények örömén él. Ez tal án meggyőzőbb még a szeretetnél ls . A szeretet
csalóka ls lehet, de az öröm - a mély és megzavarhatatlan öröm - nem
csal. Ily en öröm csak való s és hiteles forrásból származhatik. Ami örömöt

• Plus-Aimone Regglo domonkos szerzetes. Szmirnában, Törökországban született,
anyanyelve görög. tanul mányai nagyrészét Franciaországban végezte. Nérnetorszáq
ban telepedett le. Az örömről tartott beszédeket Francla-. Olasz- és Németország
ban. •Verglss die Freude nicht" (Herder 1958) c. könyvecskéje e9Y év alatt négy
kiadást ért . Olaszra is leford itották. A következőkben ebből hozunk néhány rész
letet .
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ad, ezzel biztosa n kezeskedik Igazságáról. Megadja -e az örömöt az Evangé
liu m Istene? Ez a kérdés . •A megváltottaknak egy kicsit jobban megváltot·
taknak kel lene látszaniok ahhoz, hogy higgyek a Megváltójukban" - mon
dott a Nietzsche. Csak az öröm és semmi más, mint az öröm az, amiból meg
lát szik megvál tottságunk. Az öröm tehát kötelesség lsten iránt.

Köte lesség a felebarát Iránt is. Minden kötelességünket embertársaink iránt
ezekbe az egyszerű szavakba lehet összefoglaln i : ö r ö m ö t a d n i . Szent
Pál azt mondta: . Hordozz átok egymás te rhét, és így te ljesítitek Krisztus
törvényét" (Gal 6,2). Mi t jelent hordozni mások terhét? Azt jelenti , hogy
próbáljuk könnyebbé tenn i az életüket, tehát örömöt adni nekik, mert az
öröm valóban a megkönnyebbülés érzetét adja. Orömün kben táncra akarunk
perdül ni. De akinek teher van a vállá n, az nem táncol. Adjunk örömöt má
soknak , és ne hanyagolj uk el az apró örömöket: gyakran a legegyszerűbb és
kifelé legkevésbé fel tűnó örömök éreztetik meg legjobban a többiekkel. hogy
ti sztel jük és becsülj ük óket : az érdeklődés valami jele , egy eli smer ó vagy
szíves szó, egy mosoly . Kis dolgok ezek, de könnyebbé teszik az életet 
és ez a fontos. Hiszen valójában mi a jócselekedet? .Az a cselekedet 
mondotta Moh amed -, amely mosolyt csal a másik ember ajkára: Nagyon
jó mondás. Vigyün k végbe ilye n cse lekede teket. Magunknak is örömünk fog
telni benne. Gondol junk Verlaine soraira: .Allez, ri en n'es t mellleur a l 'árne
- Que de faire une ame moins t rist e!" (Semmi sem jobb a lé leknek, mint
elérni, hogy egy másik lélek kevésbé legyen szomorú! Sagesse)

. Mi ndig megmarad egy kis ill at annak a kezén, aki rózsát kínál " - rnond
ja kedvesen egy kínai közmondás. Magunk is megtaláljuk közben az örömöt,
és te lje sítjük Krisztus törvényét.

Hiszen maga Kri sztus örömben és nem gyöt relemben tal álkozott ve lünk .
Az ó t itkai mind örvendetes és dicsóséges titkok; a fájdalm as t it koknak mi
voltunk az okai. Azért jött, hogy az örömh írt hirdesse nekünk, és módot
adjon rá, hogy minden szomorúságunkat örömm é, hervadhatatlan örömmé
változtathassuk. Elsó csodáját egy menyegzói lakomán vitte végbe : jó borrá
változtatta a vizet, hogy hozzájáruljon a szegény emberek öröméhez. akik
megh ívták. Es ennek egy nagy gondolatot kell eszünkbe juttatnia: Nem szer ét
hetjük az embere ket úgy, hogy ne szeressük az öröm üket. (Vö. Dosztojevszki j :
Karamazov-testvé rek II I. r. 7. k. 4.) Aki szereti az embereket, az szereti az
örömüket is. Ez elvá laszthatat lan. Szerétj ük-e mások örömét - és mit teszünk
érte? Ez alól a kérdés aló l nem szabad kivonni magunkat. Sajnos senki sem
adhatja azt, amije nincs. Krisztu s örömöt ad nekünk, mert a szíve túlárad
tóle: . Ezeket azért mondottam nektek, hogy örömöm legyen bennetek és a
ti örömötök teljes legyen" (Jn 15,11) . Apolnunk kell tehá t az örömöt, hogy
engedelmeskedjünk Krisztus törvényének. Ez köte lesség a felebarát iránt.

Kötelesség végü l önmagunk iránt . Ettól függ test i és lelki egyensúlyunk.
..A vidám szlv jó vért szül - mondja az Irás -, a megszomorodott lélek
kiszárí tja a csontokat" (Péld 17,22). Ez a szó betű szertntt értelmében igaz.
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Az öröm mélyebb légzést hoz létre. ezzel jobb vérkeringést és az idegsejtek
jobb táplálását. A levert kedély akadályo zza a szívmúködést, gátolja a Iéieq
zést és megmérgezi a szervezetet. Eletünk legrosszabb napjai közé számíta
nak azok, amelyeken nem neve tünk. A söté t ötletek és szomorú gondol ato k
nem Istentől jönnek. Küldjü k őket a pokolba. Isten gondolata i béke és öröm
gondolatai a Szentlélekben, mert Sz. Pál szeri nt lsten országa béke és öröm
a Szentlélekben [Róm 4,17) .

Es ez elvezet bennün ket a második ok megfontolásához. amiért az öröm
kötelesség önmagun k iránt: nélk ülözhetetlen a lelkiéletb en. Az ember nem
élhet sokáig öröm nélkül - áll apíto tta meg Ar isztotelész már több mint húsz
évszázaddal ezelőtt. Még kevésbé haladhat előre öröm nélkül az életben. A
lelkiélet is egészen ennek a törvénynek a jegyében áll. Sz. Tamás világos
szavakkal int : .Föltétlenül szükséges. hogy aki előre akar haladni a lelk i
életb en, abban meglegyen az öröm " [Comm . in ep. ad Phil ipp . c. 4, lec t . 1).
Oröm nélkül nincs életszentség. Szent Pál sem véle tl enül teszi a tök életes
ségr e szóló felhívása élére az örömre való buzdítást : . Orülje te k, t ök élete
sedjetek" [2Ko r 13,11) . Es ez könnyen érthető : Az ember csak azt csinálja
jó l, amit örömmel cs inál. Csak az örömmel végbevitt cselekedetek tökélete
sek. Már pedig a szeretetet tökéletes cselekedetek növelik bennünk köz
vetlenül. . Parancsolatald ösvényén futok , ha szívemet kitágftod" - énekelte
Istenn ek a zsoltáros [119,32) . A szívet az öröm tágítja ki. Az Enekek éneké
nek szerelmese öröm ében ugrándozott a hegyek en és szökdéc selt a dombo
kon [2 ,8).•Az Úrban való öröm az erősségtek" - olvassuk még a Szent
írásban [N eh 8,10). Az Istenben való öröm a mi nagy erőnk . a lélek nélkülöz
hetetlenül szükséges hangoltsága arra , hogy tökéletesen teljesítsük köte 
lességeinket. Es minél magasztosabbak ezek a köt elességek, annál rnaqasab
ban kell szárny alnia örömünknek.

Mi az öröm?

Furcsa, de igaz: a nyelv legmindennapibb, legal apvetőbb szavai . amelye
ket minden ország lakó i a legtöbbet használnak. egyben a legkevésbé tlsz
tázottak is : valódi tartalmuk határozatlan marad a lélekb en. Mindenki beszél
sze r é tetrő l. szabadságról. örömről és sok másról ; ugyancsak kevesen tudják.
mi ről is beszélnek voltaképpen , amik or ezeket a szavakat használják. Mi hát
az öröm?

Az öröm - magyar ázza Szent Tamás [S. Th. II . II. q. 28. a. 4.) - nem erény,
hanem az erény gyakorlása . gyümölcse . Ezt nagyon fontos tudni, mert azt
jelent i, hogy nem közvetlenül jutunk el rá. Nem lehet megszerezni nevetés
sel, énekke l és tánccal. Nem mondhatom magamnak mind en tovább i nélkül :
. Most vidám akarok lenni" , és nem hihetem, hogy ez s i ke rűlt , rner t jókedvre
kényszerí tem magam. Bizonyára vidámnak fogo k látsza ni [és már ez is sok
a többi ember rnia tt} , de nem leszek vidám. Tudjuk, hogya legnagyobb ko
mikusok, azok, akik a nevettetés zseniál is adományával rendelkeznek, ma-
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gánéletükben gyakran melankolikus emberek. Miért? Sz. Tamás idézett helye
megadja az okát : az öröm nem erény, azért nem szerezhet ö meg közvet
lenül. Valami másból származik, valami elófeltétele van, amint a virág és a
gyümölcs föltételezi a fát , az ágat , ahonnét születik, amely hord ja és táp.
lálja. Es mindenekelőtt ezt a valamit fontos birtokoln i, azt, aminek az öröm
a virága és gyümölcse. Alighogy ez megjelenik . lehet övé válik az öröm, eröl
ködés nélkül. anélkül . hogy akár gondolnánk is rá. Es ezt a valamit úgy hív
ják: szeretet.

Mikor örülünk igazán? Amikor megtaláltu k, amit keresünk. amikor meq
van az, amit akartunk. Es mit kere sünk, mit akarunk , ha nem azt, amit va
lamiképpen szeretünk? (Vö. Lk 15,4·10) Minden öröm fe ltételez valamilyen
szeretetet és meg is felel valamilyen szeretetnek. Anny if éle öröm van.
ahányféle szeretet, kezdve a derék pipázó bácsi örömén és végezve az lst en
arcát szemlélő legfönségesebb angyal örömén. Mondd meg nekem. min ek
örülsz, és megmondom, mit szeretsz.

Az öröm megszerzésének első feltétele, hogy szeress ünk valamit : szere
tet nélkül nincs öröm.

Egy egész életet eltölthetsz ennek az egyszerű igazságnak az e lmé lyítésé
ben. Nem fogsz a fenekére érni , mert ez az igazság nemcsa k hoqv a terem
tett élet valamennyi fokán megvalósul - és ez már magában is figyelemre
méltó -, hanem a nem teremtett életben, lsten életében is. Mindenekelőtt

Istenről mondhatjuk el igazán: szeretet nélkül ninc s öröm. Ha Istenben öröm
van, azért van, mert lsten : szeretet, három egymá st végtelenül szeretö sze
mély tökéletes közöss éqe: és a személyek mindegyike elev en viszon y.
vagyi s csak annyiban önmaga, amennyiben a több i számára van. Ez az olyany
nyir a egyszerű igazság valójában az Atya , a Fiú és a Szentlélek életének
egész titkát magában foglalja.

Nekünk embereknek azonban a szeretet csak az e lső f elt étele az öröm
nek. Van egy második ls: a birtoklás. A mi jóemberünk vidámságához nem
elég, hogy szeressen pipázni. Az is kell , hogy legyen pipája és a plp ájában
dohány. Az öröm abból származik , hogy élvezh etj ük a szer éte tt tárgyat. már
pedig csak akkor élvezhetjük, ha a mienk. Az öröm élvező szeretet, .amor
fruens " . Mert a szomorúság is szer étetb ől fakad . Ha szomorúak vagyunk .
az is azért van, mert szeretünk. A lélek minden megmozdulásának és szen
vedélyének a mélyén mind ig a szeretetet ta láljuk. Igya szomorúság annak
a léleknek a szenvedélye, aki szeret, de nem tal álj a vagy elvesztette szere
tetének tárgyát. A szomorúság a távo ll étbő l vagy az elvesztésból származik ,
az öröm a jelenlétből és a birtoklásból. . Gaudium est quies in bono praesen
t i" (S. Th. I, II. q. 24, a. 4): az öröm létünk elny ugvása és kibontakozása a
szeretett tárgy biztos birtokában. Az örömhöz tehát ez a két dolog szük
séges: s z e r e t n i kell, és valamiképpen b i r t o k o I n i kell azt, amit szere
tünk , vagy legalábbis biztosnak kell lennünk, hogy előbb-utóbb bi rt okolni
fogjuk, ami lényegében már előzetes birtoklás . Ilyen pl. a karácsonyestét
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váró gyerekek öröme, vagy a n ézőé . aki kényelmesen elhelyezked ik a zsöllyé
ben és várja, hogy felgördüljön a függöny . Egy jótanács: ha meg akarsz
menekedni a szorno rú sáqtól , ne szeresd meg, ami t sohasern bírh atsz, vagy
hamarosan el kellene vesztened. A keresztény lel ki nyugalom a boldogs ág
kulcsa . De valahányszor szer étünk és valamiképpen birtokol juk, amit szere
tünk , örül ünk is . Es miné l nagyobb a szerét et. annál átfogóbb az öröm; min él
bensöségesebb a bir tok lás, annál bold ogítóbb az öröm.

A keresztény ember és az öröm

Am it eddig álta lában mondottunk az öröm ről, annak te rmészetes alkal
mazását megtaláljuk a legnagyobb és el ső parancsol atban: .Szeresd Uradat,
Isten edet te ljes szíved böl. t elj es lelkedből és mi nden er ődb ől. " Amikor lsten
azt kív ánja t ől ü nk , hogy szeressük egész szívünkböl, egész l elkü nkből és
minden e rőn kből , ez egyszerúen azt jel ent i, hogy meg akarja adni nekü nk
az örömöt . Mert az lsten iránti szeretete t az különböztet i meg minden más
szeretettöl, hogy az meg is adja nekünk , amit szeretünk: képess é tesz rá,
hogy élvezzük, és következésképpen megvalósítja az öröm minden szük
séges föltét elét. Ez sokkal tö bb, mint t eológia, ez kifejezett kinyilatkoztatás ,
Jézus azt mondta : . Akl szeret engem, megtartja tanításomat. Szeretni fogja
öt Atyám ls, hozzá megyünk és benne fo gunk lakni" (Jn 14,23) .•Akl kitart
a szer étetben. az az Istenben él, az lsten pedig benne" (lJn 4,16). Az első

és legnagyobb parancsol at tehát fels zólítás az örömre. Es a nélkül az öröm
nélkül , amelynek eredete ennek a parancsnak tel jesítésében van, nem lehe t
huzamosan megtartan i a többi parancsot sem.

Szent Tamás írja : "Az öröm szüks éqk éppsn nyomában jár az lsten Iránt i
szeretetnek. Tény, hogy aki szer ét. örül barátja je lenlétének. Az Ist enszeretet
pedig mind ig élv ezi annak jelen létét , akit szerét. vagyis Istenét" (S. Th. I ,
II, q. 70, a. 3).

Az emberi valós ágok síkján vannak olyan esetek, ami kor egészen hiába
való, sö t kegyet len dolog lenne valakit örömre buzdítani. Az emberi örömöt
nem lehet parancsolni. Az a szeretet gyümölcse, és nem mi nden embernek
adatott meg olyan emberi szeretet, amely képes áll andó öröm öt fenntartani.
Sőt tov ább megyek : az emberi szeretet t ermészeténél fogv a gyakrabban
forr ása a szomor úságnak, mint az örömnek. Nem hozza szüks éqképpsn ma
gával annak bi rtoklását , amit szeret: és még ami kor birtokolja is , tudja , hogy
ez csak ideig-óráig tart. Emberi síkon a parancsolt öröm csak mest erséges
és mesterkélt örömöt eredményezne. A kereszténység vonalán másképp áll
a dolog. Nincs mentsége annak a kereszténynek , aki nem szereti Istent, és
az a keresztény, akinek lsten szeretete nem szerez örömöt, nem értette meg ,
mit ád neki ez a szer étet . A keresztény élet és az öröm között szükség
szerúen lényegi összefüggés van . Megértjük így Claud el szavait a kere sz
tényekről : .Tanltsd meg őket rá, hogy nincs más kötelességük a vil ágon ,
mint az öröm." Már Kierkegaard mondta : "Helyesen értve minden ember-
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nek, aki igazán eleven viszony ban van Istennel és ennek a viszonynak szel
lemében akar élni , valój ában egyetlen kötelessége van: legyen vidám" (Ta
gebüche r I. 314). A kereszténynek nincs más kötel essége a világon, mint az
öröm , mert nincs más kötelessége a világon, mint a szerete t. Egy keresz
ténytől teh át mindig megkövetelhetjük , hogy vidám legyen. Minden ernber
nek ezer oka lehet a szomorúságra: az ember természetes helyzete tra gikus
helyzet. De ha a kereszténynek mint embernek ezer oka van is a szorn or ú
ságra, mint kereszténynek mind ig van legalább egy az örömre : vele van az
lsten. Az örömnek ez a fajtája nem függ különl egesen kedvező vagy rend
kívüli körülményektől , sem megvalósíthatatl an belső fe ltételektő l. Egyetl en·
egy való ságtól függ csak, amely önmagában adott és mindig a legmesszebb
menően aktuális : az Úr je len lététől. Ezért buzdíthatott Sz. Pál annyira az
örömre. Majd minden levelében fölszólít rá, éspedig követe l ő erővel. Nem
tanácsolja, hanem megköveteli : .Orüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak
azt mondom , örüljetek" (Fil 4,4) . Es mint oly an ember, aki otthonos az
örömben, megadja lényeges ind ítóo kát is : .Az Úr közel van !" Elmondhatj uk
ezekről a szavakról, hogya keresztén y élet alaphangulatát adják meg. A
keresztény élet olyan élet, amely minden pill anatb an képessé tesz bennünket
arra, hogy örüljünk az Úrban.

Hit és öröm

Ha tehát meg akarjuk ismerni az örömöt , nem önmagában kell keresnünk,
hanem forrásában. Növekednünk kell a szeretetben. Es ne feledkezzünk meg
igyekezetünk közben a hit szerepéről. Mert csak a hit által ébredünk tuda
tára, milyen csodálatosan, milyen nagyon és hányféle módon van hozzánk
közel a mi szeretett Istenünk. Ezért hát a hit lényegénél fogva öröm öt
áraszt. A hit tárgya az Evangélium, aminek jel entése éppen: örömhír. Miért
örömhír? Mert minden egyes igazság, amelyet hírül ad nekünk, mindegyik
a maga módján, azt mondja el , hogyan lakik velünk a mi szeretett Istenünk,
és milyen utakon akar magához vonzanI.

A szeretet: átalakulás. Azt, aki szeret, azzá alakítja , akit szerét. és a
kett öböl egyet alkot. Ami a szeretett személyra vonatkozik, éppen úgy vo
natkozik énrám; ami az övé, az valamiképpen az enyém is . Elég alkalmazni
a szeretetnek ezt az általános lélektanát az lsten iránt i szeretetre , hogy
nyomban megértsük: az lsten Iránti szerete t legelsó sajátoss ága - örüln i
lsten örömének. Azaz örülni, hogy lsten : lsten. Ez különben tapasztalati tény.
Ha az első parancsolat nem marad holt betű , ha igyekszünk szeretni Istent
teljes szívünkből, akkor eljön egy pillanat, amikor mélységes örömet érzünk,
ha rágondolunk az isteni életre és boldogságra. Boldogság elgondolnunk az
Igének, lsten egyszülött Fiának örök születését és a Szentlél eknek az Atya
és a Fiú személyes szeretetének örök, közös lehelését. Boldogság elqondol
nunk, hogy lsten örökkön-örökké Atya , Fiú és Szentlélek, három személy
közössége, élete végtelen megismerés és végtelen szeretet. Boldogság el-
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gondolnunk, hogy lsten egészen élet, egészen igazság és egészen szerétet.
maga az élet, maga a lét, a tökéletesség, a minden. "Hálát adunk neked
nagy dicsőségedért" - énekli az Egyház a szentmise Gloriájában. Mintha
azt mondaná: "örülünk a te nagy dicsőségednek: Ime, ez az öröm sohasem
hiányzik azokból, akik szeretik Istent.

De ennek az örömnek a tárgya még túlságosan általános. Mi azt az
örömöt keressük, amelynek eredete közvetlenül Krisztus személyi ségében
van, a kereszténynek, az Úr tanítványának sajátos örömét. Ezt az örömöt
maga az Úr adta tudtunkra. És nélkülözhetetlen dolog, hogy tudatára ébred
jünk. Mindazt, amit az Úr mondott nekünk, azért mondta, hogy az ő öröme
bennünk legyen, és így a ml örömünk teljes legyen .

Amikor az Úr az örömre buzdit, a fő indok mindig az, hogy aki szavát
befogadja és megvalósítja , annak ebből előnye származik: .Drüljetek és
ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges lesz" (Mt 5,12). "Kérjetek, mert kap.
tok, hogy örömötök teljes legyen" (Jn 16,24). Mindig - kivéve egyetlenegy
alkalmat, éspedig igen emlékezetes körülmények között. Az utolsó vacsora
végén történik ez, amikor az Úr már-már elválik övéitől, hogy kiszolgáltassa
magát. Tehát olyan pillanatban, amikor azok. akik mindent elhagytak érte,
elveszettnek érezték magukat. és vIgasztalásra volt szükségük, jobban, mint
valaha. Es akkor az Úr hirtelen arra szólítja föl őket, hogy örvendezzenek, 
de ezúttal már nem a jutalom gondolatának, hanem az ő örömének. ~s Jézus
nyomatékosan hangoztatja. hogy ez részükről a szeretet · bizonysága : "Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek" (Jn 14,28) .
Azt várta tőlük, amit mindnyájan elvárunk barátunktól : hogy magáévá tegye
a mi örömünket. Mert ez a barátság törvénye.

Ez tehát a keresztény ember sajátos öröme, az Úr tanítványaként élvezett
öröme : teljes bizonyossággal tudja, hogy az Úr ma és mindörökre a dIcsőség

állapotában "ül az Istennek jobbja felől" (Mk 16,19), és teljhatalommal irányít
ja a világ sorsát. Ennek minden másnál jobban kell örülnünk ; jobban, mint
lsten ajándékainak.

Ez a sajátos öröm nagyon nagy dolog. Nemcsak hogy nem természetes
aktusa az embernek, de a puszta hit sem elég hozzá. Ezt az örömöt csak
azokban figyelhetjük meg, akinek az élete Krisztus (vö. Fil 1,21) . Olyan lel
kületet tételez föl. amely sohasem fárad bele, hogy az Úr arcát szemlélje,
- és ehhez nagy szerétet kell. ~szre sem vesszük és odajutunk, hogy csak
saját magunkra gondolunk. apró gondjainkra, kudarcainkra, és mindIg jobban
eltávolodunk az Úr szavától. Pedig az mindig igaz marad: "Ha szeretnétek
engem, örülnétek ... "

"Meg fogom mutatni neki, mi mindent kell szenvednie az én nevemért"
- mondta Szent Pálról az Úr (Csel 9,16J. ~s ez nem volt légből kapott jö
vendölés. Elég elolvasni a második korintusi levél 11. fejezetét, hogy meg
győződjünk róla . Ö az embereknek ahhoz a fajtájához tartozott, akik rnln
denütt nehézségekbe bonyolódnak. Környezete mondhatni szisztematikusan
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ell ene esküdöt t. Megkínzott. megal ázott , megvert emb er vol t . És mégsem
hagyta el soha az öröm, sőt ezt írja : . rni nden bajom közepette túlárad ben
nem az öröm" (2Kor 7,4) . Hogyan volt ez lehet séges? Nagyon egyszerű :

mert szíve egy másik valakinek örömét élvezte , az Úr tök életes örömét, az
Úrét, aki t az Atya mindenek fölé emel t. és olyan nevet adott neki, hogy az
minden név fölött van (Fil 2,9) . Igazi hazája a mennyben vo lt, "ahol Kri sz
tus ül az lsten jobbján" (Kol 3,1) . Ezért volt szíve szabad és vidám.

Erről a Krisztus misztériumában való h it ről mondja Szent János, hogy
van ereje legyőzni a vil ágot (Un 5,5). Es a hit hatalma az öröm útján ér
vényesül : örömet ad azoknak, akik belől e élnek . Ez a hit a mi elpusztí thatat·
lan örömünk - ha szeretünk.

A remény öröme

A niceai hitvallás ut olsó cikkelyében ez áll: .V árorn az eljövendő örö k
életet - et expecto vitam venturi saeculi." Je l e ntős különbség az, hogy v á
runk vagy csak rem élünk-e valam it . Ot t sétálsz a vasúti vágány mellett ,
és egy barátoda t látod üln i egy padon. Megkérded , mit cs inál: azt fogj a
felelni, hogy várja a vonatot. Nem azt : remé li, hogy vonatr a ül. hiszen két
ség telen előtte, hogy a vonat ja megjön és elviszí magával. Viszont talán el
mondja, reméli, hogy jó idő les z útközben, mert a jó i dő , min denf éle idő

járásjelentés ellenére , bizo nytalan dolog marad . Ak i vár , az biztos a dolg á
ban, aki remél , az nem egészen. Ezért beszé l a Credo és a Credo szellemé
ben Szent Tamás a keresztény remé ny esetébe n vára kozásról és nem re rné
lésról. A keresztény remény sokk al inkább várakozás, mint remé lés. Aki
rnosr abban a várakozásban él , hogy egy napon birtokába fogja venni a sze
retett jót, az már előre örül neki , mintha csak máris az övé vol na: .Orülte rn.
rnlkor mondták: Megyünk az Úr házába!" (Zsol t 122,1) Mert az öröm lénye
ges sajátsága : a jelen birtokl ás, vagy a jövendő birtoklás bizonyossága.
Eppen ez a bizonyosság tesz i csupa örömmé a várakozást ; ez mondatj a Sz.
Pállal : "A reményben legyetek örvendezők" (Róm 12,12) . A keresztény re
mény abból a bizonyosságból él, hogy Krisztus kegyelmével egy napon szín
ről színre fogjuk látni és bírni azt az Istent , aki rnost csak a szeretet által,
a hit sötétjében a rnlénk, "Lelkünk biztos és szllárd horgonya ez (a remény) ,
amely a függöny mögé ér " (Zsid 6,19l. "A remény nem csal meg" (Róm
5,5) . Ezért ad nekünk örömet.

De min nyugszik a reménynek ez a biztonsága? Azon a minden jó teoló
giában magától értetődő elven , hogy ha lsten minden jónak végső oka , akkor
végső oka a javak legjobbikának, vagy is az ember üdvösségének is. Isten
nem egyszerű megfigyelő, aki tudomásul vesz i, hogyan élünk, lsten az üdvös
ség szerzője. "Megtérésed az én dolgom, ne félj" - mondta Pascalnak .
Megtérésünk és üdvözülésünk mindenekelőtt lsten műve. Még a legkisebb
cselekedet is, amit üdvösségünkre végbeviszünk , olyan fa gyümölcse, amely
nek gyökerei lsten szívéből táplálkoznak . Reménys égünk tehát olyasvalaki-
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nek a seqltséq érs támaszkodik, akinek múködése nem hiúsu lhat meg. Ezért
a remény isteni erény: mert Istent reméli , és csak lsten álta l reméli. . Akt
meghívott benneteket , az húséges és végbe is vlszl " (lTessz 5,24). Jó el is
mételnl ezeket a röv id szavakat, mlel ött eiaiszunk.

A keresztény reménye alapvető inditékának köszönheti azt, hogy bármi
megpróbáltatás nem veri le, inkább megerősíti. .Még szenvedéseinkkel is
dicsekszünk - mondja Sz. Pál - , mert tudjuk, hogya szenvedésbő l türelem
fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált e rénybő l reménység . A re.
mény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt
szívünkbe az lsten szeretete" (Róm 5,3-5) . Mit jelent ez? Azt je lent i : lsten
szeretetét kell magunkban hordozni ahhoz, hogy jogunk legyen a bizonyo s
reményhez, és hogy reménys égünk meg ne csaljon. Már most lsten maga
vállalja, hogy eleget tesz bizto s reményünk elengedhetetlen fö ltételének:
nekünk adja Szentlelkét, hogy legyen bennünk az iránta való szerete t eleven
és személyes forrása. Az az ember tehát, aki reményked ik Istenben, aki
látva nyomorúságát , nem várja többé mástól üdvöss éqét, mint az egyedül
üdv ő z í tó lsten Il rgalmasságától - az ilyen ember nem csal atkozik. Isten neki
fogja adni Lelké t, hogy árassza beléje a szeretetet.

A hit bizonyoss ága a mi reményünk bizonyosságána k alapja; az, hogy az
emberré lett Istenfiában minden : megváltás. ~s ez a bizonyosság több mint
elég arra, hogy dúsan kibontakozzék bennünk a hála és az öröm.

Béky Gellért

ISTEN FIATAL

Kevés embernek túnt fel az, hogya kereszténység alapí tója milyen f iatal.
Kevés vallásalapító van (ha ugyan talá lunk csak egyet is) , aki olyan fiata lon
halt meg, mint az Úr Jézus. Az első benyomás, ami felej thetet len nyomot
hagyott az emberiség emlékezetében, a betlehemi Kisjézus meg az isteni
Gyermek fiatal édesanyja, a szép Szúz Mária. Paul Claudel lsten . örök
fiatalságát", .gyermekségét" élte át abban a titokban, mikor ott a párizsi
Notre Dame székesegyh ázban, éppen karácsony délutánján szívébe nyilallt
a kegyelem.

Melster Eckhart lsten örökkévalóságában örök .ftatals áqét" vélte f öles il
lannl. .Der Ewigkei t Eigenschaft ist, dass Dasein und Jungsein bei Ihr elns
sind" (Von der Erneueru ng Im Geiste . Eph. 2,23). Isten d i csősége nem más.
mint ennek az örök fiata lságnak egyelőre még ritka epifániája, vagy jobban
mondva . diafániája" , fátyolos sejtetése, a te remtmén yekben bujkál ó, áttet·
sz ö csillogása. A természet rendjéb en, a fejlődésben . bimbózásban, vlráq
nyílásban , az üdvösség diadalmas, fényes cselekedeteiben, de leginkább az
lsten Fiának arcán (2Kor 4,6) szemlé lhetjük lsten dicsőségének boldogító
fölragyogását.
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Krisztus fiatalságának teljességében halt meg . Szent János még a dics
telen kereszthalálban is a dicsőségre gondol (Jn 3,14; 7,39). arra a fiatal ,
győzedelmes, örök erőre, ami legyőzte a halált, a végzetes elöregedést. S ez
az erő nem más, mint az örök szeretet. Am a szeretet lényegénél fogva fia
tal. Ezért lesz a kereszt a dicsőség fényességévé. A föltámadás csak ennek
igazolása, végérvényes megpecsételése. Igy az Úr Jézusnak az utolsó benyo
mása is, amit az emberiségre hagyott, szlntén az örök lsten "fiatalságának"
a benyomása: a győztes Szereteté .. .

Nem véletlen az sem, hogy Szűz Máriát mindig fiatalon , ragyogó sz ép
ségben ábrázolják a művészek. Hogy is lehetne másként megfesteni vagy
szoborba vésni Azt, aki kegyelemmel teljes? Mert mi más a kegyelem, ha
nem a Fiatal lsten túláradó öröme, tisztasága, nagylelkúsége a Szentlélek
ben, aki viszont szüntelenül megújít, újjá teremt mindeneket? (Zsolt 104,3;
Bölcs 7,27). Aki a kegyelemben él, az mindig fiatal marad, még ha száz évig
él is .. .

Boldogok a szívükben-lelkükben fiatalok, mert az ilyenek meglátják lsten
dicsőségét; mert hasonlókká lesznek az lsten Fiához , aki Atyja dicsőségé

ben várja a bűn öregségéből, a halálból megváltott testvéreit. Aqu inói Sz.
Tamás kereken kijelenti , hogy a tö kéletesség a fiatalságban keresendő . An
nál tökéletesebb valaki, minél közelebb van ehhez a lelki fiatalsághoz (li a
lIae, Qu. 1, De Fide a. VII. ad 4).

A hiten kívül nincs "istenibb" erény a reménynél meg a szeretetnél. Nos,
a remény ls, a szeretet is lényegénél fogva a lelki fiatalság erénye.

A lelki fiatalságnak öt jó tulajdonsága van: két páros és egy magános.
Első helyen kell megemlItenünk a tisztaságot és a meleg szeretetet. A t iszta
ság nem elég. Ugyan ki menne fel a Mont Bianc-ra fagyos téli éjszakán, hogy
onnan gyönyörködjék a holdban vagy a csillagokban? Pedig biztosan szép
lehet onnan fentről a csillagos ég. Szépnek szép - de embe rtelenül hideg .
A hidegség, keménység, szívtelenség, gőg : mind -mind a közeledő öregség
jele. A fiatalság újat jelent, ami még szép, tiszta. Boldogok a tiszta szívűek

(Mt 3,8) . De az új ugyanakkor hajlékony, meleg, mint a gyermek teste.
Meleg, mint a szeret ö szív. Viszont hiába meleg az étel , ha piszkos. Mit ér
a meleg vonatkocsi, ha fejfájdítóan rossz, piszkos benne a levegő? A vil ág
ban tagadhatatlanul sok .meleqséqqel" találkozunk, csak az a baj, hogy
szennyes, pi szkos, fertőzött a levegő , a környezet. Ezek a tünetek pedig
már félreismerhetetlenül az elmúlás, az öregség, a halál el őíz ét hirdetik .
Ak i igazán fiatal, annak testben -l élekben tisztának kell lennie, és meg kell
maradnia az lsten Fiának meleg szeretetében, vagy mint az Irás mondja,
.szeplötelen örvendezéssel" kell megállnia "Jézus Krisztus dicsőséges el
jövetelekor" (Júdás 24).

A következő páros tulajdonság: gyöngéd és erős egyszerre . A világban
sokszor túlteng az erő, a hatalom, az erőszak. Pedig az igazi erő éltet, bá.
torit; növekedést, fejlődést, beteljesedést, üdvösséget jelent. Ez azonban
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csak akkor valósulhat meg bennünk, ha finom gyöngédséggel, érzelm i gaz
dagsággal párosul. Nem érzelgős szentimenta lizmusról van teh át szó. Az ilyen
ben nincs sok köszönet . Úgy különbözik a lelki gyöngédség, érzelmi fogékony
ság az érzelgősségtő l , rnlnt a fr iss hegyi patak vagy át lát szó tengerszem a za
varos pocsolyát ól. Al<:i fiatal akar maradn i, annak férfiasnak , erősnek kell lenni
a megpróbáltatás, üldözés napjaiban éppúgy , mint az Istenért vagy a fele
barátért való rnunkák nagylelkú vállalásában. S ugyanakkor gyöngédnek kell
tudnia lenn i, érzelm i gazdagsággal kell bírnia. A Szentl élekről van megIrva,
hogy .fortlter et suavlter" : fiatalos erővel , friss lendülettel , te remtő dina
mizmussal, s ugyanakkor szinte nőies, anyás gyöngé<lséggel kormányozza a
teremtményeket, kinek-kinek tökéletes beteljesedése, a dicsőséges vég fel é.
Férf iasan nőies és nőiesen f érfias. ~s ha t iszta, meleg szerétet az éltető

erő, akkor lsten örök fiatalsága lüktet az üdvösségre, megújul ásra vágyó
ter emtésben.

Az ötödik, .rnaq ános" tulajdonság pedig nem egyéb , mint a szenvedés,
a Krisztus keresztje . Benne edződik, f inomul , t isztul egyre , érik be a fiatal
ság. A szenvedés a f iatalság hiteles garanciá ja. Isten Fiának is a szenvedés
álta l kell ett bemennie a .dicsőség " -be (Lk 24,26) . A .Szép Szeretet Anyjá"·
nak is a keresz t hétfájdalmú tégelyében kellett örökre fiatall á formá lódnia.
Talán ezért voltak a szentek a szenvedés ismerő i. Ezért nem volt múló a
fi atalságuk. Nem különös? A szente k között még keresve sem lehetne ta
lálni csak egyet is, aki öregkorára gyerekessé, bárgyúvá, szellemileg béná
vá vált vol na. Egész halálukig megtartották szívbeli, le lki frissességüket ,
f iatalságukat. Aki Istenhez közel van, az fiatal kell, hogy legyen. Akiben a
kegyelem lüktet, az mindig tavaszos. Aki tiszta, gyengéd , erős és szeret és
nem fél a Krisztus keresztjétől: azon nincs hatalma az öregségnek, elmúlás
nak, sem a halálnak.

lsten fiatal. ~s f iatal az lsten Fia is. S fiatal a Szentlélek, kettőjük tiszta.
üde Lelke , a szeretet.

Boldogok a szivben , lélekben f iatalok, rnert ők részesei lesznek a d icső

ség Istenének örök fi atalság ában . ..

Oláh Miklós

"SZENTHÁROMSÁG BOLDOG PAPJAI"

Az örömmel eljegyzett papi szolgálatról

Igy t itulálja a keleti Egyház pénteki vecsernyéje . a földön megje lent Ige
h irde tő i t" .'

Pap és boldogság? Ezek még külön is nehéz fogalmak és - úgy túnik 
egyre ri tkuló jelenségek, - hát még Igy együtt a kettő!
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De mégis: van ilyen! Van boldog pap, hiszem, hogy nem is kevés. A két
fogalom összekapcsolása pedig nem különös és eróltetett: ez a természetes ,
így van rendjén. Akármit ,is mond a statisztika: a boldogtalan pap a kivétel,
az a rendkívüli és a nem természetes. Miért? Azért , mert a pap Krisztus
munkatársa, barátja, sót Krisztus .m ása". Krisztus pedig I. boldog. II. Képes
arra, hogy boldoggá tegye a hozzá csatlakozókat, sót ez istenemberi szívé
nek leghóbb óhaja. III. Isten szeretett gyermekeinek boldogságáért dolgo 
zott, és erre hívott munkatársul minket is.

I. .Mlndnyájunknak kívánsága, mindnyájunknak öröme vagy, lsten Igéje,
a Szüz Fia . .. " 2 Miért? Mert C j ó : tökéletes, azaz hiánytalan, harmo
nikus és szilárd.•Senki sem jó, csak egyedül az lsten" (Mk 10,18). Ezért
igazából csak egy boldog lény van, az lsten. Amikor Szent Pál a "boldog
lsten"-ről beszél (Him 1,11), nagyon találó jelzót használ. Sót mintha sz ük
ségtelen szóismétlés is lenne, hiszen lsten maga a Boldogság.

Különösen mert az egy Istenben három Személy van. •Az öröm : válasz
a szívünket megérintó szeretetre" - írja Kiss László.' Számunkra teljes
séggel elképze lhetetlen, hogy az öröm milyen végtelen extáz isa izzik és vi
harzik a Szentháromság személyei között. Nagy Szent Bazil tudta ezt. és
ezért így imádkozott: .Orök lsten ... jóságnak tengere és emberszeretet
nek felfoghatatlan mélysége, Uram, ki az igazság szellemi napja vagy, ragyogj
fe l a mi szívünkben, töltsd be lelkünket vidámságoddal ... " . Húsvét ün
neplésének kimagasló remeke, az éjszaka énekelt kánon, .az örökkétartó
vigasság" -nak nevezi a feltámadt Krisztust .

Jézus boldogságának bizonyításánál nem kell hosszan idóznünk, hiszen
ez természetszerü leg következik a keresztény istenfogalomnak és Jézus
istenségének igazságaiból. Ez az lsten örömébe vetett kétségtelen hit sugár
zik ki temetési énekeinkból, amelyekkel elbúcsúztatjuk halottainkat: .Boldog
az út, melyen mégy, lélek . . . " és: .Boldoq, akit kiválasztasz és magadhoz
fogadsz, Uram . . . " De ez van benne az esküvón szerepl ö zsoltárban is.
amelyet az oltár elé vonuló jegyespá r felett énekelnek: .Boldogok mind
nyájan, kik az Urat félik, kik az ó utain járnak ... "

Szüz Máriát, "a keresztények segítségét", így ünnepeljük nagyböjt 5.
szombatján:

Odvözlégy, kl által öröm derült fel reánk,
Odvözlégy, mert álta lad a földiek együtt vigadnak az égiekkel,
Odvözlégy, minden nemzedék öröme,
Odvözlégy, szent örömök szolgál ója,
Odvözlégy, isteni jóság ajándékozója,
Odvözlégy, t it kos örö m élete.

Gyakran hoz zavarba az Egyház merészsége, amik or ilyen nagy dolgokat
állít emberrő l, legyen bár az akár az Istenszüló is. Mit mondjunk akkor Jé
zusról? Ha jónak, szépnek tartju k az embert vagy más teremtményt, milyen
jó és szép akkor az lsten? Ha Márla .minden nemzedék öröm e", akkor hol
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az emberi szö, amely kifejezheti Jézust? Nem, Mária csak szolgálója n
.Szent Orömök" -nek - milyen 'igaz és szép megnevezése ez Jézusnak! 
és csak ajándékozója az isteni Jóságnak, de azt hiszem, a . t ítkos Oröm I:lete"
már maga a Szentháromság , amely most ime megnyilatkozott és a mienk
lett Jézus Krisztusban.

II. A mi Urunk valóban boldognak akarja és boldoggá is teszi munkatár
sait és barátait, de azért a dolog nem ilyen egyszerü . Az ember élete egyál
talán nem zavartalan itt a földön , a világ folyása pedig olykor szInte két
ségbeejtő.

"Emmánuelnek fogják hivni. Ez azt jel enti : Velünk az lsten: .Amlnt
megp illantották a csillagot, igen megörültek." .Keresí a gyermeket és meg
akar ja ölni: •... siratja fiait és vigasztalódni nem akar , mert nincsenek
többé: . ' .. félt odarnennl ." .Közel van az lsten orsz ága . . . Készítsétek
az Úr útját!" (Mt 1,23; 2,10.14.18.22: 3,3)

A Máté-evangélium els ő lapjairól valók ezek a mondatok. A két nagy be
jelentés, mint széles, erős keret közrefogja az .ernbert színj átékot": a né
pek és egyének, évezredek és emberöltők véres, hányatott, örömmel és
öldökléssel, bánattal és félelemmel elegy hlstórl áját, amelyek között rnlnd
ezek ellenére is újra és újra felhangzik a sürgetés: .K ész íts étek az Úr
útjáti"

E szomorú krónikában szinte teljesen elmosódik a határ az evangélium
és a modern élet között. .Add ki nekem az örökségrészt " .Ot férjed
volt, s aki most van, az nem férjed, ezt Igazán mondottad " - .Nyolc-
van sér ülésset járó közúti baleset történt a hét végén az országban, nyolcan
életüket vesztették. Emberölési kísérletért öt évi fegyház. Ismét heves har
cok dúlnak Libanonban. A félelem pártfogói. Polgárháborús zavargások Eszak
lrországban. Dél-koreal terrorper. Faji összetüzések Londonban. Véget vetett
az életének ... " Egy egyszeru nap egyetlen újságjának a hírei. I:s hozzá
mindaz, ami a gyóntatószékben, az orvosnál, a pszihiáternél, az ügyvédnél ,
a rendőrségen derül ki. Azután a többi, ami még nem, vagy sohasem lesz
köztudottá. Az a megszámlálhatatlan jaj és fájdalom, ami szintén ma tör
ténik, de nem hallunk róluk, mert - szerencsére - képtelenek vagyunk
mindent meghallani.

Aki nem akarja mindezt fásultan vagy közönyösen nézni és tudomásul
venn I, lehet annak .erősnek és boldognak" lenni?

•Talán nem súlyosabbak ezek a bajok, rnlnt amik a múltban voltak, de
annyira általánosak, hogy elborltlák az egész világot. A h írk özl ő eszközök
révén ismertebbek is lettek és belevésódnek az emberek tudatába, legalább
olyan mélyen, mint a jó hírek , Ránehezednek terhükkel az emberi lelkiisme
retre, és sokszor úgy tünik, hogy széles elterjedtségük mIatt emberileg nem
is lehet a problémákat megoldani: VI. Pál pápa is szembe találta magát a
nehéz kérdéssel, mikor .A keresztény örömről" irt. .Ez a nehéz helyzet
azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy az örömről beszéljünk,
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hogy öröm et reméljünk. Kort ársaink nak, akik nyomorban élnek , szükségük
van arra, hogy megtapasztalják az örömöt és meghallják dallamát: 5

Krisztus boldogító akaratának és munkájának nem az az egyetlen nehéz
sége, hogy hihetetlen méretú emberi nyomorúsággal talá lja magát szemben ,
hanem a mód is, ahogy ezt a célját el akarja érni. A . Schmemann ír ja .Az
ortodox keresztények h i té rő l " szóló könyvében : "A kere szténység . . . amikor
bemutatta a tökéletes embert, szükségképpen fe lfedte a szakadékot , amely
lsten és ember között állt, és megmutatta egyútta l, milyen kimondhatatl an
szomorúság fakadt ebb ő l az el idegenedésból . . . Amióta az evangéliumot
az egész világon hirdeti k, zátony ra kellett futnia minden kísérletnek, amely
a pusztán .pogány öröm ök' visszaszerzésére irányult . . . A kereszténység
lehetetlenné tette, hogy az örömet a dolgok természetes lefolyásában lehes
sen megta lálni, valamiféle arat ás-ünnepben. újhold-ünnepben. Mi vel az öröm
beteljesedése az elérhetetlen jövóbe köl tözött - úgy is, mint cél , úgy is,
mint minden munka vége - , ez a tény az egész emberi életet ,erófeszítéssé',
munkává tette: •

Nem mindenben értjük az Úr Jézus módszerét, de azt kell tapaszta lnunk,
hogy az élet inkább Ot igazolj a. A modern ember nagyon jól tudja már, mit
jelent féln i, és a szorongás népbetegséggé lett. Jézus azzal kezdi örömre
nevelésünket, hogy megszabadít a félelemtól. "Ne félj, te kisded nyáj! Úgy
tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot. Ne félj, Zakariás . . .
Ne félj, Mária . . . Ne nyugtalankodjék szívetek és ne is szorongjon! Szo
morúságotok örömre fordul , és örömötöket senki sem veszi el tőletek"

(Lk 12,32; 1,13.31; Jn t4,27; 16,20.22) .

Meg kell szabadulnunk az emberszabású és kicsinyes látástól , a fantáziát
lan magatart ástól. ..Néha attól félek - mondja Marty bíboros -, hogy az
éles látás és a dolgok ve lejére való tapintás kibúvóvá válik . A remény nem
ebből táp lálkozik . A mi táplálékunk más: a megfeszftett és feltá madott
Krisztus , akit Igéjében talá l meg korun k, és akit az Eucharisztiában veszünk
magunkhoz. Meghfvom mindnyájukat, hogy éljük együtt a ,megfeszftett Re·
ményt'.· 7

Nem kell tagadnunk - még magunk előtt sem - esendóségünket, alá.
zatosabbnak kell lennünk , hogy jobban tudjunk örülnI. . Mlnden öröm, rnlvel
minden ajándék" - mondja a Szentatya (I. h, 34) . Akinek minden természe
tes és minden ..jár ", az képtelen a boldogságra. Gondol junk az elkényez
tetett egykékre és a jómódban fe lnótt fia tal ságra.

Itt Urunk megint különös , érthetetlen és sajáto s út ra terel minket. . Sze
génység, valamilyen értéknek az elhagyása értelmében , Istenbe vete tt bi
zalommal, Istenhez való bátorsággal. Ebból a világ el őtt mindenekelőtt bl
zonyos meghiúsulás, bizonyos megszégyenü lés követke zik. Valamiképp az
ember szűkebb é, szegényebbé váli k, ta lán az ostoba , a kízs ákrnányolt . lát
szólag visszamaradt s élet képtelen, a látszólag kihasznáit, gyönge lesz. Nem
szabad a gazdagságra gondolnunk, mert ez a példa manapság Inkább elfedi a
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dolgokat. Nézzünk tal án egy konf li ktust egy alárendel t ember és felettese
között, radikális , komoly ügyben . Aki ebben lemond becs ület ér ől . szabad
ságáról , szeretet ér ől , annak elsősorban az lesz az érzése, hogy az üresség
nek a mélyébe zuhan, amit megkockáztatni értelmetlen dolog . A maga ben
sö , személyes, ért ékelni képes tapasztal atában sehogysem lesz az az érzése ,
hogy ezért jutalmat kap. O a Hegyi Beszéd értelmében vett szomorkodó, ül
dözést szenvedö stb. De a szívnek ebben az elhagyással keletkező szabad
ürességében valósul a hit - anélkül , hogy látna, a lemondás - anélkül ,
hogy fogható jutalmat kapna. Ebben az egzisztenciá lis és nem teoretikus
t ranszcendenciában túnik fel a ,Deus semper maior' - és csakis Igy"
(K. Bahner l ,"

S ezzel elértünk az Evangélium egyik legkülönösebb lapjához, amely a
. Bo ldoqsá qokat" tartalmazza. Mélységesen logikátlannak és ellentmondásos
nak túnnek ezek a mondatok, mégis roppantul vonzók . A Nyolc Boldogság
tanítása olyasmi , amit nem elég elol vasni, nem elég elmélkedni róla, ha
nem élni kell , mert csak így érthetó meg igazán.•Jaj neked, elhomályosult
lelkem, míg a gonoszsággal föl nem hagysz, míg kedvetlenül könnyezel .. : •
Szivesen sírni , örömmel bánkódni, boldogan hallgatni a szidalmazást és rá
galmakat: normális dolog ez? A válasz attól függ, ml a .norrna", mit tar
tunk normál isnak . Jézus nem mondta, hogy élvezni kell ezeket , nem helyesli
az igazság elnyomását, a becsületünkbe való gázolást és a szidalmakat. De
aki mégis Ilyen körülmények között kénytelen élni , azt boldognak nevezi.
. Nern azért. mert állapotuk magában boldog lenne - mondja Guardini - ,
hanem mert könnyebben belátják , hogy több is van, mint a világ . Mert ezek
átérzik, milyen kevéssé elég a föld . .. " 10 Az a si rás örörnszerz ő amely
megnyitja az embert, amelyben a bánat felol dódást keres . Azt az embert.
aki görcsösen tiltakozik a bánatnak és a gyengeség nek még a látszata ellen
is, nem lehet sem megvigasztalni . sem megerősíteni. A Nyolc Boldogság
által körvonalazott életforma az egyszerú és nyitott élet. a fejlőd ni tudó .
nagylelkú és erős ember stílusa. A Boldogságok a tökéletes Isten szeretet
jó földbe vetett magjaI, amelyekből a százszoros termés, a boldog örök
istenlátás csírázik ki.

.Jézus azért mondta a gyermekekről, hogy ,Ilyeneké a mennyek országa',
mert ezek a kicsiny gyermekek boldogok. A Mennyek Országa azoké, akik
boldogok: II Azoké, akik ért ik és értékelik, védi k és továbbítják a boldo g
ságot. Ez a pap feladata , ebben áll az ő munkája. S ha érti és érté keli a
Krisztustól származó boldogsá got . ha bízik Urában , akkor boldog lesz.
Akkor már most benne él "ura örömében". és minden küls ö nyomorúsága
mellett is lelke magasztalni fogja az Urat és szíve ujjongani fog megváltó
Istenében.

A pap öröméről csak nagyon félve és könnyes szemmel írhatunk. Félve
és szer ényen , hogy ne túnjék hivalkodásnak ebben a sokat és sokféleképpen
szenved ö vil ágban. Könnyes szemmel, mert könnyb en és szenvedésben szü-
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letik a boldogságunk. De az öröm mindenkinek életszükséglet, nekünk is az.
Ezért . örlzzük meg az evangelizálás vigasztaló örömét akkor is, amikor
könnyek között kell vetnünk" (VI. Pál: Evangelii nuntiandi). Ilyen lelkületból
fakad a reggeli himnusznak ez a néhány sora: •Te vagy az én eróss égem,
Uram! te az én hatalmam, te vagy az én Istenem, te az én örvendezé sem!" "
Mind en h ivő embernek természetszerűen boldognak kell lennie. Az a leq
mélyebb öröm, ha tudjuk, hogy szeretnek bennünket, és mi is szerethetünk.
Hinni pedig annyit jelent, mint biztosnak lenni lsten szeretetében, és rneq
feleló módon válaszolni rá.

Szelíden törj be engem: - éljek az emberek között.
Mert értük élni könnyű: de köztük. velük - nehéz.

(Váci Mihály: Szerelem)

A papnak pedig nem elég az emberekért élnie, hanem .köztük és velük"
- és ez nehéz. De . a szeretet képes arra, hogy táplálja az embert étel és
ital helyett. Ez az a bor, ,mely megvidámítja az ember szívét'. Boldog az az
ember, aki ivott ebból a borból. Mert abból ittak a tékozlók és megtértek,
a bűnösök és elfelejtették sötét útjukat, a részegesek és böjtölökk é lettek,
a gazdagok és megkívánták a szegénységet, a szegények és gazdagabbá
lettek reménységgel, a betegek és megerósödtek, az együgyűek és bölcsek
ké lettek." 13

III. Albert Schweitzer azt mondja: ifjúkori boldogsága mélyéból nőtt kl
az az érzése, hogy nem gondolhatja az életét csak önmagáénak. Már fiata
Ion érezte, hogy · .az ember az emberé", . az embemek joga van az ern
bérre"." Az öröm önkiárasztó. IJrülni nem lehet egyedül. A boldog pap te
hát termékeny apostola lsten örömének, a bels ő öröm nélkülözhetetlen fel
tétele szavai hitelességének. Jézus ls Igy jött közénk: boldogan. És azért
Jött, hogy lsten örömét ajándékozza nekünk.

Töltsd meg vigas sággal szívemet, Szeplótelen
A te enyészhetetlen örömödnek ajándéka által ,
ki a vigasság szerzójét szülted . .. 15

Az öröm nagyszerű gyümölcse Jézus Krisztus megváltóI munkájának. A
különbözó eredetű örömök igaz voltát nem a viták, az érvek súlya, sót nem
is hiveiknek száma dönti el. .Gyümölcseikról ismeritek meg őket . . . " Igaz
öröm ott van, ahol a klvégzóknek megbocsátó vértanúkat, derűs lelkű be
tegápolókat, áldozatos nevel öket. hűségben éló házastársakat, egymás ter
hét elviselni és egymásnak megbocsátani tudó közösségeket, vagyonról, él·
vezetról és az önbiztosítás bármilyen formájáról lemondani tudó embereket
találunk. .A technikai találmányokban gazdag társadalom megsokszorozhatta
ugyan az élvezetek megszerzésének a lehetóségét, de nehezen tud örömet
nyújtani. Az igazi öröm máshonnan fakad, az szellemi dolog" (VI. Pál i. h. 13).

Krisztus az én erőm, Uram és Istenem!
Ahitattal kiáltja a tisztes Egyház,
Vidám elmével ünnepelve az Urat ."
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Nem ls alaptalan sem a vidámság, sem az ünneplés: Kr isztus a maga
személyében .r ászolq ált". életm úvével valóra váltotta , mindnyájunk számára
lehetöv é tette az örömet. Karácsonyéjszakai virrasztásunk egyi k fénypontja
az lzaiás prófétától származó, oly nagy erőt és felszabad ult, kitörő örömet
sugárzó mondat lendületes dallamon való , refrénszerú ismé telgetése: •Ve
lünk az lsten: értsétek meg nemzetek és térjetek meg, mert vel ünk az
lsten! " Aki a szövegnek, dallamnak és tartalomnak ezt a remekét ismeri. az
igazat ad nekünk : ritkán sikerült a karácsony mondanivalóját ennél ponto
sabban kif ejezni. Ezt jelenti nekünk Jézus születése: . Nagy ujjong ással töltöd
el őket, kitörő örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd szined el őtt , ahogy
aratáskor szoktak örüln i , s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt oszt
ják. Mert Gyermek szület ik, fi ú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az ura
lom. Igy fogják hívni : Csodálatos, Tanácsadó, Erős, lsten, Orök Atya, Béke
Fejedelme" (Iz 9,2-5).

De nemcsak születése lett örömünknek oka: hálás szíwel köszönjük meg
a . boldogítÓ szenvedést", keresztje pedig "büszkeségünk, erősségünk és
örömünk lett" ." A keleten élő Egyház népeinek Krisztus feltámadásán érzett
elragadtatott örömét pedig szinte alig lehet leírni. •... a sírást örömre
változtassátok és az örvendetes és üdvhozó Pászkát repeső szíwel dicsőít

vén énekeljetek." " S ezzel még nincs vége Jézus boldogságszolgálatának!
.Az Egyház örömének kimeríthetetlen forrását kapja ajándékba Jézus fe ltá
madása után: a Szentlelket, a Vigasztalót" (VI. Pál i. h. 20) . Péternek és tár
sainak visel kedése pünkösdkor jellegzetesen a boldog ember magatartása!

Jézus, a mi Urunk , erre a szolgálatra hlvott meg.•Hird essétek az öröm
hírt !" Istennek szolgál ni annyit je lent, mint az Úr elragadottjaiként örömöt
hirdetn i. De vigyázzunk! Mindig hangzik fe lénk a vád, kimondottan vagy
néma szemrehányásként, ami Váci Mihály oly nagyszerú tehetséggel foqal
mazott meg versében:

Könnyú a prófétáknak. Fenn laknak a hegyen.
En rájuk is haragszom. Oss számra - szerelem .
Kivál asztottak ök - a szegények közül.
Kiváltak közülünk. ragyognak egyedül.
Almodnak bold ogságot minékünk: - nélkülünk :
megteremtik, elérik , élik - de nem velünk.
En lenn a gyúlö letb en akartam , akarom
a lehetséges éle t mosolyát arcomon . (Szerelem)

Jézust nem érheti Ilyen vád. Nem a mennyben éhe a boldogságot és
onnan akarta, parancsolta a mienket. •Te miattad lettem emberré, te miat
tad öltözködtem testbe , és te azt mondod: Uram, nincs emberem! Vedd fel
ágyadat és [ár]! " .. A pap előtt azonban kettős feladat áll: hogy boldog legyen
Istenében, Krisztusában, és hogy ne akarjon , ne rnerjan egyedül örül ni!

André Mauro is mondja : "A boldogság nem ajándék, a boldog ság győze

lem , amelyet mindenkinek mindennap ki kell harcolnia önmaga számára."
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Mivel azonban mi a boldogságnak (Isten örömmel telt életének) nem csu
pán amatőrjei, hanem hivatás os szolgái és munkásai vagyunk, az idézetet
ki kell javítani annyiban, hogy nem csupán .önmagunk számára" akarjuk azt.
hanem Jézussal együtt küzdünk .sokak ért".
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Edith Stein

eLETALAKIT AS SZENT ERZSeBET SZELLEMeBEN

I.

A kedves szent emlékezete, aki 700 éwel ezelőtt korán megérve hunyta
le szemét e világ számára, hogy bemenjen az örök világosság sugárzó dícs ő

ségébe , ma is áldások forrása nekünk . I:lettörténete olyan, mint valami cso
dálatos mese : Erzsébet, a magyar királyleány, aki a pozsonyi kastélyban
született," ugyanazon órában pedig Kli ngsor mágus Eisenachban a csillagok
ból olvasta ki születését és hirdette jövendő hírét és jelentőségét Thüringia
tartománya számára. Mint az Ezeregyéjsza ka regél, úgy hangzik azoknak a
kincseknek leírása, amelyeket Gertrud királyné felhalmozott. hogy leányká
ját egyszer pompás hozománnyal láthassa el, a kocsi bemutatása. amelyre
ezt a sok drága jószágot felrakták . rnlkor Hermann thüringiai őrgróf elvitette
a négyéves hercegnőt mint fia jegyesét a messze Wartburgba. A királyné
azt ígérte, hogy később még dús jegyajándékot küld. De gazdagság. fény és
hatalom után való nyughatat lan törekvése hirtelen szomorú véget ért: össze
esküvők gyilkolták meg, és gyermeke. akit idegenbe küldött, hogy koronát
biztosítson neki , anyát lan árva lett. - A német népmese bensőségére

emlékeztet a gyermek Lajosról és Erzsébetről szóló elbeszélés : szíves test
véri szeretetben nőttek fel , és tö rhetetlen hűséggel ragaszkodt ak egymáshoz,
pedig minden összeesküdött elválasztásukra. Lassanként mindenki elfordult
az idegen és különös gyermektő l. aki szívesebben keveredett toprongyos
koldusok közé, mint hogy vidám ünnepet üljön , s úgy látszott, jobban Ill ik

• Edith forrásai itt természetesen tévedn ek: Erzsébet Sárospatakon születe tt.
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kolostorba , mint fejedelmi trónra, egy nagy lábon élő, ragyogó udvar kőz ép

pontjának . Mert ilyenhez voltak szokva Wartburgban a thürlnglai lovagok Her
mann őrgróf Ideje óta.

Azután következik a lovagregény: a f iatal őrg róf lovaggá ütése és trón 
foglalása, a fényes eljegyzés és a fejedelm i pár mézesheteinek boldogsága,
Erzsébetnek mint a tartom ány ú rnőjéne k élete férje oldal án: ünnepi lako
mák, vadászatok , lovaglás keresz tül-kasu l az országon. közben csendes gon
doskodás a szegényekről és beteg ekrő l Wartburg környé kén. Majd az egyre
komolyabb uralkodói gondok : a hitves veszedelmes háborúi, távollétében
kormányzás, küzdelem a népet pusztitó éhség és járvány ellen , ugyanakkor
környezetének ellen állásával szemben is, amely nem akarja megengedni ,
hogy minden erejével távol tartsa a nyomort. Végül az őrgróf fogadalma ,
hogy keresztes hadjáratot vezet , a búcsú és az elválás szenvedélyes f ájdal.
ma, az önuralmát vesztett özvegy összetörése a halálhír érkeztek or. M intha
olyan asszonyi sors lenne ez, mint annyi más.

Ami azonban most következik, az új és páratlan. A gyászba süllyedt
asszony fölemel kedik, mint . rnulíer fortis" (így dicséri az ünnepi liturgia).
és kezébe veszi sorsát. Viharos éjj el hagyja el Wartburg várát , ahol nem
engedik lelkiismeretének előírása szerint élni. Eisenachban keres menedéket
magának és gyermekeinek. Nem talál elviselhető hajlékot, azért ideiglene
sen anyai rokonai vendégszeretetét fogadja el. Később bekövetkezik a ki
békülés férje fiv éreivel , teljes tisztelettel és testvéri szeretettel vissza
viszik Wartbu rgba. De nem sokáig túri az életet ott: végig kell járn ia az
utat , amely megnyílt előtte, el kell hagyn ia magas helyét , hogy a szegények
legszegényebbjei között éljen, mint egy közülük, gyermekeit idegen kézre
kell bíznia , hogy egyedül az Úré legyen és neki szolgáljon szenvedő tagjai.
ban. Mindenéből kivetkőzve fogadalommal köti le magát az Úrnak, aki mln
dent odaadott övéiért: 1229 nagypéntekén a marburgi ferences tem plom
csupasz ol tárára teszi a kezét , és fölveszi a rend ruháj át. Hiszen már évek
óta mint harmadrendi hozzá tartozott, de még nem élhetett egészen szelle .
mében, mint szíve vágya volt. Most már a szegények nővére , és szolgál
nekik abban a kórházban, amelyet ő épí tett. De nem sokáig, mert már két
év múlv a kimerül az ereje , és a huszonnégy éves Erzsébet bemehet Ura
örömébe .

II.

Eletének kü l ső tényei elég tark ák és vonzók ahhoz, hogy foglalkoztassák
a képzeletet , hogy ámulatot és csodálatot ébresszenek. De nekünk nem
ezzel van dolgunk. A k üls ő tények hátteréig szer étnénk hatolni, megérezni
annak a szivnek a verését, amely ilyen sorscsapásokat viselt el és Ilyen
te tteket vi tt végbe, magunkba szívni azt a szellemet. amely irányította.
Minden tény. amit Erzsébetről elmondanak, minden fennmaradt szava egyet
árul el: izzó szívet , amely bensőséges, gyengéden odasimuló, hú szeretettel
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karol át minden közelébe kerülőt. Igy tette kicsiny gyerekkezét a fiú kezébe,
akit becsvágyó szülök hatalompolitikája jelölt ki élettársául. hogy soha többé
el ne engedje. Igy osztotta meg egész életét zsenge gyermekkora [átsz ótár
saival, míg röviddel halála előtt szigorú lelktvezet ője azokat is elvette tőle,

hogy eloldja a földi szeretet végső kötelékét is. Igy hordozta szívében a
gyermekeket, akiket maga is még csaknem gyermekként szült . Igaz. odaadta
őket oldaláról. De ez nyilván anyai szerétetból történt, hogy ne kell jen meg
osztaniok saját kemény útját, s anyai kötelességérzetból , mert nem akarta
önhatalmúlag elvonni őket a természetes életviszonyai kkal megadott rendel
tetéstöl. De azért is, mert a szívében érzett túláradó szeretet béklyót jelen.
tett lsten akarta hivatásában .

Zsenge ifjúságától forró, irgalmas szerétettel tárul szíve minden szük.
séget szenvedő és szorongatott felé. Sürgető szükséget érez, hogy etesse
az éhezőket, ápolja a betegeket, - de soha nem elégszik meg az anyagi
nyomor elhárításával, mindig arra vágyik, hogy a fázó szíveket f ölrnelen
gesse a maga szívén . A szegény gyerekek a kórházban karjába futnak és
.rnarnának" nevezik, mert érzik: igazi anyai szeretet sugárzik feléjük. Mindez
a túláradó gazdagság egyetlen kimeríthetetlen forrásból származik: az Úr
szeretetéből, aki mióta az eszét tudja, nagyon közel volt hozzá. Amikor apja
és anyja elbocsátotta magától , ó vele ment a messze idegen országba. Mióta
tudja, hogy a várkápolnában lakik, valami húzza oda, abbahagyatva vele gyer
meki játékait. Itt otthon van. Ha az emberek szidják és gúnyolják, ,itt vigasz.
talast talál. Senki sem olyan húséges, mint Ö . Azért neki is húségesnek kell
lennie hozzá, mindenki és minden fölött szeretnie. Egyetlen ember képének
sem szabad kiszorítania szlvéből az övét. Ezért vesz erőt heves búnbánat
rajta , amikor az átváltozást jelzó csengószóra föl ijedve rájön, hogy szeme
és szíve oldalán ülő férje felé fordult, nem pedig a szent áldozatot követte.
A mezítelenül, véresen kereszten függó Megfeszített képe előtt képtelen
ékszert és koronát viselni. Az Úr szélesre tárta karját, hogy magához vonjon
minden fáradt és megterhelt embert. A Megfeszítettnek ezt a szeretetét
kell elvinnie minden megfáradtnak és megterheltnek, bennük pedig fel ébresz
tenl a Megfeszített iránti szeretetet. Mindannyian Krisztus titokzatos Testé
nek tagjai. Az Úrnak szolgál, ha nekik szolgál. De arra is gondjának kell
lennie, hogya hit és szeretet által eleven tagok legyenek. Aki közelébe jön,
azt próbálja az Úrhoz vezetni. Aldott apostoli munkát folytat. Ezt mutatja
társnóinek élete, erről tesz beszédes tanúságot férjének fejlődése, valamint
Konrád fivérének belső átalakulása, aki Erzsébet halála után , láthatóan az ó
hatása alatt, szerzetbe lépett. - Krisztus szeretete: ennek szelleme töl
tötte be és alakította Erzsébet életét, ebből fakad pihenést nem ismeró
emberszeretete.

Még egy lényeges vonását megérthetjük ugyanebból a forrásból : elbúvöló
vidámságát. Szereti a vad gyermekjátékokat, és még akkor is örömmel
csinálja, amikor a fegyelem és illem ottani szokásai szerint már rég benő.
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hetett volna a feje lágya. Orül minden szépnek, jól érti , hogyan cslnosltsa
magát, hogyan rendezzen fényes ünnepségeket és örven deztesse meg a ven
dégeket. ha fejedelmi rangja erre kötelezi. De mindenekelőtt a szegények
kunyhóiba akar örömet vinn i. Agyerekeknek játé kszerek et v isz, maga is el
játsz ik velük. Még az a mogorva özvegyasszony sem tudj a megzavarn i vi
dámságát, aki élete utol só idejében lakótársa, sőt kényt elen-kell etl en el kell
v iseln ie tréfáit. I:s szíve mélyé ig meg indul a .szegények napján" . amikor
ezreket hív Marburgba. hogy sajátk ezüleg ossza szét közöttük özvegy i járadé
kának maradékát, amit készpénzben megkapott. R egg eltől estig jár t a sorok
között , hogy mindenkin ek odaadja a magáét . Am ikor leszállt az éjszaka. so
kan ot t maradtak : túl ságosan gyöngék és nyomorultak voltak ahhoz. hogy
hazafelé indul janak. Letáboroztak a szabadban. és Erzsébet tüzet gyújtatott
nekik. Ettő l jó l érezték magukat , és ének szállt fel a tábortüz ek mellől. A
fejedelemasszony ámulva hallg atta. Megerősítése volt ez annak. ami t egész
életében hi t t és csinál t . . Lássátok, mondtam nektek: csak vidámmá kell
tenni a szegényeket," Régi meggyőződése volt, hogy ls ten örömr e te rem
tette teremtménye it . és sugárzó arcot illik fordítanunk feléje . Ennek is
megkapta a megerősítését . amikor haldo klásában egy madárka édes éneke
hívta el az örök örömbe.

A túláradó szeretet és orom hatása olyan szabad és természetes volt
benne . hogy nem tudott beleilleszkedni semmi konv encióba . Amikor meq 
kondult a várkap u előtt az úr hazatérését tud tul adó jel, kim ért. apró lép
tekkel menjen-e elébe és előregyártott ékes fr ázisokat suttogjon? Erzsébet
menthetetlenül elfelejtette a fegyelem minden szabályát , ha a szív e elkez
det t viharosan doboqnl. s annak ritmusát és taktu sát köve tte . Vagy a temp
lomban arra gondoljon-e az ember , milyen társadalmi form ákban leh et kifeje
zést adnia áhí tatának? Ó nem tudott másképp tenni. mint ahogyan a szeretet
parancsolta neki. bármilyen szigorú korholás ju tott is ki ért e. Soha-soha
nem fért a fejébe. hogy miért nem illik sajátkezüleg vinni ki az adományo
kat a szegényeknek. barát ságosan beszélni vel ük. elmenni kunyhóikba és
ellátni őket a saját házában. Nem akart önf ejü és engedet len lenni. nem
akart békétlenséget övéivel. - de a bensejében parancsoló hanggal nem
versenyezhettek emberi hangok. Ezért nem tudott tartós an azok közöt t élni.
akik a szokás hatalmában voltak , nem tudtak és nem akartak elszakadni a
megszokott régi életberendezéstől és begyökerezett életfelfogástól. Amíg
szent kötel ék tartotta és hüséges védelmező állt oldal a mellett, addig meg
tehette. Hitvese megértően számolt szíve vágyával. vi szont emberi okosság
gal tekintetbe vette a környezet igényeit is . Az ő halála után el kell ett hagy
nia azt fl kört . amelyben született és nevelkedett , és a saját útját Járnia.
Bizonyára neki is éles és fájdalmas vágás volt ez. De szeretettel teli , aka
dályt nem ismerő szíve nem hagyta elválasztani magát a szenved ö testvé
re ktől. és így megtalálta az utat. amelyet ma annyi an. teljes jóakarattal és
egész erej ükkel . hiába pró bálnak megépíteni : az utat a szegények szfvéhez.
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Egy emberi vágy húzódik a századokon át, soha el nem nyugszi k, s hol
halkabban, hol hangosabban nyilvánul meg. Valaki, aki különösen élénken
érezte, ezzel a gyúj tó formulával fejezte ki : vissza a természethez! Valaki
más pedig, aki egész életében em é szt ő vággy al, hasztalanul üldözte ezt az
eszményt, míg végü l összetört, különös, megrag adó képet rajzolt az ernber
ról: egész magatartása töretlen közvetlenséggel fakad bensejéból, az érte
lem mérl egelése és az akarat er őfesz ít ése nélkül , egyesegyedül a szív pa
rancsától irányítva, - a bábok bája az övé. (Kleist: A bábszínház.)

Megfelel·e Szent Erzsébet ennek az eszménynek? A felhozott tények
spontán cselekvésmódjáról tanúskodnak, tehát mi ntha igazolnák ezt. De a
forrá sok más tényekró l is tudósí tanak, és azok nem kevésbé világosan rnu
tatják acélkemény akaratát, kérlelhetetl en küzdelmét saját természete ellen .
A kedves, f iatalosan vidám, elbáj olóan term észetes nö egyúttal szigorúan
aszketikus szent. Nagyon is korán fel kellett már ismernie, hogy veszélyes
gát lástalanul szívünk vonzására bízni magunkat . Gertrud királynét a rokonai
iránti mértéktelen szeretet, a góg és kapzsiság gyülöltté tette a magyar nép
e l őtt, és gyil kos kéztól várat lan és készület len halált hozott rá. Gertrud n ő 

vérét , Meráni Agnest a fékezetlen szenvedély házasságtö ró v íszonyra cs á

bította a fr ancia királlyal , és egyházi átkot zúdított egész Franciaországra.
Hermann órgrófot kímé letlen polit ikai nagyratörése állandó viszálykodásba
sodorta életében, míg végül kikö zösítve halt meg. Még saját urát ls ldön
ként igazságtalan hatalmi harcokba bonyolód va és kiközösítésben kellett
látn ia. I:s saját benseje ment vo lt-e ezektól a félelmetes eróktól? Ó nem 
nagyon jól tudta , hogy ó sem hagyhatja rá magát veszély nélkül szíve veze
tésé re. Amikor mint gyerek jámbor csell el olyan játékokat gondol ki, amelyek
során a kápolnához ugrálhat, vagy a földre veti magát és közben titokban
imákat mond, ez kétségte lenül a kegyelem hatalmas vonzása gyereks zívében.
De talán az a sejtelem is benne rej li k, hogy veszedelemben forog , mert a
játék elvonhatja l sten t ől . Még világosabb ez, amikor a f iatal lány az elsó
tánc után komo ly arccal visszalép, és ezt mondja : E g y tánc elég a világért,
a másikról lemondok Iste nért. Amikor éjszakánké nt fölkelt fekhelyéról és
letérdelt Imádkozni, vagy éppen elhagyta a szob át és megostoroztatta magát
szolgálóival, ebb ő l nemcsak a vezeklés és az Úrért önként vállalt szenvedés
álta lános vágya beszél, hanem attól a veszedelemtó l is meg akar menekülni ,
hogya szeretett férj oldalán megfe ledkezzék az Úrról. Bizonyos, hogy ter
mészete s szépségérzékénél fogva jobban szerette a csinos gyerekeket, mint
a csúnyákat, és visszari adt utálatos sebek látv ányától és szagátó l. I:s ha
mindig újból mégis éppen ilyen nyomorult te remtéseket választ ki ápolásra,
ebben a szegények legszegényebbjei iránt i könyörületes szeretet mellett az
ls közrejátszik, hogy le akarj a gyózni természetes undorát. Még utolsó ével
ben is három dolgot kért az Úrtól : minden föld i vagyon megvetését, kegyel·
met, hogy örömmel viselje el a megalázásokat , és szabadulás t a gyermekei
iránti túlságos szeret ettól. Szolgálóinak arról számolhato tt be, hogy lsten
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mindenben meghallgatta. De hogy kérnie kell ett, az annak a jele, hogy ter
mészettől nem volt meg benne , és hogy sokái g hiába küzdhet ett érte .

De Erzsébet nemcsak saját magában, nemcsak a saját természete ellen
vívott küzdelemben törekszik életét Istennek tetszően élni. Teljes tudatos
sággal, ugyanolyan hajlíthatatlan szilárdsággal próbál hatni környezetére is .
Mint örgrófné azon fárad , hogy mérsékelje az öltözködés túlságos pompáj át,
rábírja a nemesasszonyokat, hogy mondjanak le egyik-másik hiúságról. Am i
kor elhatározza, hogy többé nem nyúl semm i igazságtalan bevételből szár
mazó ételhez, és így gyakran éhezni kénytelen a dúsan megrakott fejedelmi
asztal nál, ezt sem maga teszi. Természetesnek tartja , hogy hüséges társnő i ,

Jutta és Isentrud megosszák nélkülözését, amint később az önkéntes számüze
tés és szegénység nyomorúságába ,is követik. És micsoda tiltakozást jelen
tett az ét kezési tilalomnak ez a megtartása környezetének egész életmódja
ellen! A legerősebb követelményeket persze bizonyára hitvesének szegezte
mind ig szigorúbb életével. Lajosnak néznie kellett , hogyan bánik a legnagyobb
keménységgel önmagával, hogyan veszélyezteti egészségét, hogyan szórja
két kézzel férje vagyonát, hogyan kelti föl mindezzel a család és az egész
udvari nép ell enkezését, végül pedig hogyan küzd azért, hogy bensőleg visz
szavonuljon tőle , sőt keserűen felpanaszolja, hogy házasság köti. Mindez
hősies önlegyőzést követelt a hitves oldaláról is . Érthető, hogy a fiatal ő r

gróf, aki mindezt szeretettel és türelemmel viselte el, és hüségesen pró
bálta hitvesét a tökéletességre való törekvésében t árnoqatní, szentség híré
ben áll t a népnél.

Először bizonyára az evangélium tanítása és a kor általános aszketikus
gyakorlata irányította Erzsébetet a töké letesség utáni törekvésében. Itt-ott
felvillan egy·egy megismerés, azt pró bálja gyako rlatra váltani. Majd vll áqo
san körvonalazott eszmény és zárt életforma alakjában lép feléje , amit keres.
Akkor történik ez, amikor a ferencesek Németországba jönnek, és Rodiger,
mint vendége Wartburgban, beszél neki az assisi szegények életmódjáról.
Ekkor egyszerre pontosan tudja, mit akar, mire vágyott mindig : hogy telje
sen szegény legyen, koldulva járjon ajtóról ajtóra, vagyon, emberi kötelék
ne béklyózza többé, szabad legyen saját akaratától is - egyedül az Úré .
Lajos gróf arra nem tudta elhatározni magát, hogy fe loldja a házassági kö
teléket és hagyj a elmenni. De abban segí teni akart, hogy rendezett, esz
ményének megfelelő életre segítse. Jobbnak látszott, ha nem ferences lesz
a lelkivezetője, hiszen akkor telhetetlen kivánságai soha nem nyughattak
volna , hanem olyasvalaki , aki túl zásait nyugodt értelemmel csillapítja, de
mégis megérti legbensőbb vágyát. Ilyen ember volt Marburgi Konrád rnester.
Ot ajánlották az őrgrófnak hitvese vezetőjéül. Vil ági pap, de szegény, mint
egy kolduló barát , végletesen szigorú saját magához éppen úgy, mint mások
hoz, egészen az Úr szolgája - így já rta be Németországot rnlnr keresztes
préd ikátor és a hit t isztaságának harcosa. Neki fogadott engedelmességet
Erzsébet 1225-ben, és haláláig vezetése alatt maradt. Hogy így alávetette
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magát neki és kitartott az engedelmességben, az volt bizonyára önakaratá
nak legerősebb megtörése. Mert vezetője nemcsak a legkeményebb küzdel
met folytatta alacsony hajlamai ell en - ezt ő is így kív ánta - , hanem
lsten- és emberszeretetét is más vágányra terelte, mint saját indításainak
megfelelt. Sohasem engedte meg, hogy minden vagyonról lemondjon, sem
férje halála e lőtt, sem utána. Akadályozta a válogatás nélküli alarnlzsn ál
kodásban, egyre inkább korlátozta, s végül egészen megtiltotta. Próbálta
visszatartani ragályos betegek ápolásától is (az egyetlen pont, amelyben
Erzsébet a végsőkig nem engedelmeskedett egészen).

Konrád tökéletességeszménye kétségtelenül nem volt kisebb az övénél.
Kezdettő l fogva t isztában volt vele, hogy szent lelket bíztak a vezetésére,
és minden tőle te l hetőt meg akart tenni, hogy a tökéletesség csúcsára ve
zesse. De az eszközökről másképpen gondolkodott, mint lelkigyermeke. Első

sorban azonban arra akarta megta nítani , hogy saját életállapotában t öreked
jék az eszmény felé. Hiszen saját maga sem tartotta szükségesnek, hogy
szerzetesrendbe lépjen. Igy megengedte, hogy mint harmadrendi csatlakozz ék
a ferencesekhez. A fogadalmakat életviszonyainak megfelelően értelmezte :
Mí g az ura él, teljesítse minden házastársi köte lességét, de halála esetén
ne menjen újra férjhez. IOljen szegényen, de birtokát ne herdálja el értel
metlenü l, hanem gondosan gazdálkodjék vele a szegények javára. Ennek a
szegény életnek vo lt kezdete az étkezés i tilalom: semmive l sem táplálkoz
hat , ami nem igazságos bevételbő l származik . Újabb kutatások szerint ennek
a tila lomnak megvalósítása érdekében hagyta el férje halála után Wartburgot.
Valósz i n űl eg sógora, Heinrich Raspe nem volt hajlandó tovább tűrni elkü
lönülését a fejedelmi asztalnál , és hogy engedelmességre kényszerítse (meg
hogy pazarló jótékonyságának véget vessen) , megtagadta özvegyi birtoka jö
vedelmeinek fo lyósitását. Ennek az önkéntes vagy kényszerű számkivetésnek
végső nyomora és elhagyottsága után aztán nem tudott újból beleszokni a
régi viszonyokba. Az őrg rófi családdal való kibékülés után csak ideiglenesen
tért vis sza a várba, s rögtön tanácskozni kezdett Konrád mesterrel. milyen
formában tudná legjobban megvalósítani ferences eszményét. Konrád egyet.
len indítványába sem egyezett bele, sem hogy kolostorba lépjen, sem hogy
remete- vagy kolduséletet folytasson. De attól nem tilthatta el, hogy meg
újítsa fogadalmait és rendi ruhát öltsö n. Abba is belement, hogy saját szék
helyén és városá ban, Marburgban telepedjék le. IOletformáját saját mérlege
lése szerint szabta meg: Erzsébet vagyonából kórházat épített Marburgban,
és abban bizonyos szolgálatokra alkalmazta. Hogy Erzsébet a jövedelméből

semmit sem ford ított saját magára, hanem saját kezével tengette szűkösen

életé t (gyapjút font az altenburgi kolost ornak), azt bizonyá ra ő maga eszelte
ki, de szintén vezetője szándéka szer int. A legnehezebb és legfontosabb
fela dat Konrád mester fel fogása szer int az volt , hogy engedel mességre ta
nítsa védenc ét . Szent meggyőződése vol t , hogy jobb az engedelmesség,
mint az áldozat , hogy a saját kivánság ainktól és hajlama inktól való elsza-
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kadás nélkül nincs tökéletesség. Es célja iránti buzgóságában odáig ragad
tatta magát, hogy parancsai meg-megújuló áthágásakor testi fenyítést is
alkalmazott. Erzsébet lelke legmélyén bizonyára egyetértett vele . Nemcsak
az a türelem és szelídség mutatja ezt, amellyel ezeket a kemény maqal ázáso
kat elviselte. Ha nincs meggyőződve az engedelmesség jelentőségéről, bi
zonyára nem engedett volna egy olyan lényeges pontb an, amilyen az óhajtott
életformáról való lemondás volt. Isten helyettesét látta a vezetőben , akit
kapott, nem maga választott. Szava csalhatatlanabbul adta tudtára lsten
akaratát , mint saját szívének vonzása. Már pedig végső soron csakis erről

van szó: lsten akarata szerint alakítani életünket. Ezért mind a ketten kim é
letlen küzdelme t folytatnak a természetes hajlamok ellen. Egyszer maga
Erzsébet jár elől , mesterének teljes méltánylásával, mint pl. a Marburgba
költözés kor, a gyermekeitől való elváláskor. Máskor Konrád parancsol, és
Erzsébet engedelmesen aláveti magát : amikor elveszi tőle ifjúságától kedves
társnőit, és nehezen elviselhető lakótársakat ad a helyükbe; amikor mind
jobban megszorítja és végül egészen eltiltja azt az örömét, hogy személye
sen osszon alamizsnát. Csak egyetlen pontban nem adta meg magát teljesen:
kórházi szolgálata mellett saját kis házikójában még egy különösen vissza
taszító bajban szenvedő beteg gyereket tartott és saját maga ápolt. Maga
Konrád mester számolt be IX. Gergely pápának arról , hogy egy rühes fiú
még a halálos ágyánál is ott ült. A pápa kötötte szívére az őrgróf halála
után az özvegyéről való gondoskodást, Erzsébet halála után pedig Konrád
mester azonnal buzgón szorgalmazni kezdte szentté avatását a pápánál.

III.

Igy mintha felemás képet kapnánk a szentről és életútjáról : egyik oldalon
viharos temperamentum, amely természetes lendülettel követ i forró , szere
tettel teli szíve sugall atait, sem saját meggondolás, sem mások tiltakozása
nem akadályozza - a másikon teljes erővel beavatkozó , nekifekvő akarat ,
amely állandóan saját természetének megfékezésén fárad, és szilárd elvek
szerint, tudatos ellentétben a szív hajlamaival, egy előtte lebegő kívülről át
vett formába kényszeríti az életet.

De van egy pont, amelyből kiindulva az ellentétek felfoghatók, és végül
összhangba olvadnak . Csak ez az összhang teljesíti be igazán a természetes
ség utáni vágyat. A . romlat lan emberi természet" melletti hitvallásban ott
él a hit, hogy van az emberben egy alakító erő , amely belülről hat, k ülső

nyomás és vonzás nem zavarja , s így teszi harmonikus, tökéletes épít
ménnyé az embert és életét. De a tapasztalat nem erősíti meg ezt a szép
hitet. Igen, ott rejl ik bensőnkben a forma, de burjánzó szövedékbe qabalyod
va, ami akadályozza tiszta kisugárzását. Aki ráhagyj a magát természetére , az
majd ide, majd amoda sodródik, nem jut el a tiszta kialakuláslg . A formát
lanság pedig nem természetesség. Aki viszont fegyelem alá veszi termé
szetét, burjánzó ösztöneit nyesegetl és olyan formát akar adni nekik, mint
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jón ak látja. talán kívülről készen adott formát, az ugyan itt-ott teret biz
tosíthat a belső forma szabad érvényesülésének. de az ls megeshet. hogy
erőszakot követ el rajta. és a szabadon kibontakozó természet helyé be ter
mészetellenesség, emberi csin álmány lép. Megismerésünk töredékes; aka
ratunk és cselekv ésünk. ha csak erre a megisme résre épít, nem hozhat létre
tökéletes építményt, már csak azért sem, mert nem tartj a teljesen hatalm á
ban önmagát, és gyakran a cél előtt törik össze . Igy hát a megkötözött belső

tormáló erő olyan fény felé nyúj tózkodik, amely biztosabban tudja vezetn i ,
olyan erő felé , amely szabaddá tesz i és teret biztos ít neki. Ez az isteni ke.
gyelem fénye és ereje. Hatalmas volt a kegyelem vonzása a gyermek Erzs é
bet lelkében. Felgyújtotta, és fénylőn emelkedett fel az istenszeretet lángja ,
áttörve minden hüvelyen és korláton . Ekkor egész emberségével az isteni
müvész kezébe adta magát. Akarata az Isteni akarat engede lmes szerszárn a
lett, s annak vezetésével hozzáláthatott saját természete szelídítéséhez,
nyesegetéséhez, a belső forma útjának felszabadításához, tudott oly an kü lső

formát is találni, amely hozzáillett a belsőhöz, amelyb e úgy nőhete tt bele.
hogy nem veszí tette el természete s irányát. Igy ért fö l addig a tökéletes
emberségig, amely a kegyelem erejével megszabadított és megd i cső ített

természet tiszta érv ényesülése. Ezen a magaslaton már veszélytelen a szív
vonzását követni, mert saját szívünk az Isteni Szívbe olvadt, az ő taktu sában
és ritmusában dobog. Itt már Agoston merész szava lehet életünk alakításá
nak vezérfona la: .Arna et fac quod vis, sze-ess és tégy, amit akarsz."

(1931 -32 körü l.)
(Forrás : Herder-Büche re l Band 129, 106·118.)

Meqv áltoztathatja-a a keresztény üzenet a világot?
Máris megváltoztatta.
Ez történeti tény.
De nem eléggé változtatta meg.
Ez a keresztények bűne.

Azonban Ismét meg fogja változtatni.
Ebben remélünk. Es reményünk alapja maga Jézus Krisztus.
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AZ EGYHÁZ SZAVA

VI. PÁL AZ EGYHÁZ HELYZETI:ROL A MÁJ. 24·j KONZISZTÖRIUMON

A konzisztórium igen ünnepélyes és jelentős pillanat az Egyháznak a föl
dön folytatott életében. Semmiképpen sem mulaszthat juk el, hogy ez alka
lommai , amikor együtt vagyunk veletek, ne beszéljünk néhány kérdésről és
az Egyház néhány ügyéről. ami a szívünkön fekszik. és amit nagyon fontos
nak tartunk. Meg akarjuk osztani veletek legbensőbb érzéseinket is. Egy
fel ől a hála és öröm, másfelől viszont az aggodalom és fájd alom érzéseit.

1) Az első érzés a mindig szívünkben ápolt és velünk született opt imiz
musból fakad, és Krisztus mindennél bizonyosabb ígéreteire (vö. Mt 28.20;
Jn 16,33), valamint az Egyházban jelentkező mindig új vigasztaló események
re támaszkodik. Sok jel és bizonyság tanúskodik az Egyház elev en, virul ó
if júságáról. Láttuk, szinte tapinthattuk ezt a nemrég bevégződött szentév
egész folyamán , amely még most is jótékonyan bevilágítja lelkünket. A ke
resztény élet lényege ugyanis a lelki élet, az a természetfölött i élet, amely
lsten ajándéka. Micsoda csodálatos vigasz jut oszt ályr észünk ül. amikor érez
zük. hogy ez az élet növekszik. pezsdül sok-sok országban és nemzetben .
amint mutatja ezt a tanúságtevő hit , a liturgia. az újra fölfedezett és megíz
lelt imaélet, a t iszta lelki látásból és a szív tisztaságából fakadó öröm.

Látjuk azt is, hogyan növekszik mind jobban a szeretet a testvérek között,
elválaszthatat lanul az lsten szeretetétő l. Ez a szeretet gyújtja fel az odaadás
lángját sok gyermekünkben, és ösztönzi őket az irgalmasság cselekedeteir e
a szegényekért , kitaszítottakért, védtelenekért.

Tapasztaljuk, milyen hatékonyan irányit ják és támogatják a legutóbbi Zsinat
irányelvei azt a munk át, hogy valóban keresztény élettel és a teológ iai eré
nyek gyakorlásával Krisztus Evangéliumához hasonul junk .

Elénk csodálattal szemléljük a felvirágzó miss ziós kezdeményezéseket .
Külünö sen pedig világos és bizt os jelekből észlel jük a haladást egy igen nagy
ho rderejű dologban, t i. a papi és szerzetesi hivatások terén. Kétségtelen.
hogy ezek bizonyos ideig tartó senyvedés után különb özö nemzetekben is
mét fellendülnek.

Figyeljük, amint minden földrészen sok if jú ember nagylelkűen, gyakor
latban engedelmeskedik az Evangélium Ielhlvásának, és el vannak szánva.
hogy - amint így is kell lennie - összekapcsolják a magas keresztény
életeszm ényt és annak kötelező átültetését a valóságba.

Igen, Tisztel endő Testvéreim. a Lélek csakugyan munkában van az Egyház
minden te rületén, ott is, amelyekről azt hittük. hogy kiszáradtak!

2) Van azonban több ok a keserűségre és szomorúsá gra ls, és ezeket
nem akarjuk sem elrejteni , sem klsebbltení. Ezeknek forrása többnyire vala-
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mt szélsőségnek - megnyilvánulásaiban olykor gyógyí thatatlan - hangsúlyo
zása. A szembenálló csoportok éretlen ingatagságát vagy makacs rneqátal
kodottságát mutatja; szomorú süketségre vezet a Zsinat nagyszerű tan ítása
iránt . amely immár több mint tíz éve egészséges egyensúlyra buzdíto tt és
Intett, hogyanekihevült lelkek kiengesztelődjenek.

al Egyrészt ott vannak azok, akik a legnagyobb hűsége t hangoztatják az
Egyház és a tanítóhivatal iránt. de elutasítják a Zsinat elveit. következ és
képpen alkalmazásukat és a reformokat is, valamint lassú megvalós ít ásukat ,
amely en az Apostoli Szentszék és - vezetésünk alatt - a püspöki karok
dolgoznak Krisztustól eredő tekintélyü kkel. A hagyomány ürügyén kétségbe
vonják az Egyház tek intélyét , de a hagyománynak csak szavakkal és k ű ls ő 

ségesen engedelmeskednek. Elvonják a híveket a Péter széke és tö rvényes
püspökeik iránti engedelm ességtól. Elutasítják a mai tek int élyt a tegnapi
kedvéért. Es ez annyival súlyo sabb és keservesebb, rnert a szóban forgó
ellenállást nem csupán néhány pap védelmezi, hanem egy püspök vezet i és
irányítja, ti. Marcel Lefebvre, akit mt mindennek ellenére mindig t iszt eletben
tartunk.

Egő lelki fájdalommal vesszük tudomásul mindezt. Hisz ki ne látn á, hogy
az ilyen cselekvésben - bárm i legyen is az említett személyek célja - már
érlelőd ik a szándék, hogy elszakadjanak az engedelmességtől és a Péter
utódával való k ö z össéqt ől, vagy is az Egyház közösségén kívül kerül jenek?

Fájdalom! ez a természetes következménye, annak, ha valak i azt áll ítja :
inkább el kell utasítani az engedelmességet, mint engedelmeskedn i. Orügyü!
azt hozzák fel, hogy épen kell megőrizn iök hitüket, és a maguk módján a
katol ikus Egyház megvédésén kell dolgozniok , de a valóságban . éppen ellen
kezőleg, megtagadják iránta az igazi engedelmességet . Es ezt még nyíltan
hangoztatják! Habozás nélkül ál lítják, hogy a II. Vat ikáni Zsin at nem kötelező

erejű ; hogya katolikus hitet a Zsinat utáni új törvények és szabályok is
veszélyeztetik; hogy kötelesek megtagadn i az engedelmességet bizonyos
hagyományok megőrzése érdekében. Miféle hagyományok ezek? Ezeknek az
embereknek a joga lenne-e, hogy megállapítsák, rnlt kell hits zabálynak tar
tani a számtalan hagyomány közül, nem pedig a római pápáé, a püspöki
kollégiumé, az egyetemes zsinaté? Amint látjátok, Ti sztelendő Testvéreink,
az ilyen eljárás kétségbe vonja azt az isteni akaratot , amely Pétert és t ör
vényes utódait állította az Egyház élére, hogy megerősítse testvéreit a hit 
ben és legeltesse az egész nyájat , s őt tette a hitletétemény kezesévé és
ör év é,

De különösen súlyosan esik latba, hogy oda viszik be a megoszlás t, ahol
. Krl sztus szeretete gyűjtött egybe rnlnket", ti. a liturg iába és az eucharis z
t ikus áldozatba, megtag adva az engedelmességet a liturg ikus szabályok iránt .
Pedig mi magának a hagyománynak a nevében követeljük minden gyerme·
künktől és mind en katollkus közösségtől, hogy méltósággal és buzgó áhíta t
tal ünnepeljék a megújított liturgia szertartásait. Az új miserend használata
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egyáltalán nincs a papok vagy a h ivők te tszésére bízva. Az 1971.jún . 14-én
kiadott ínstrukció szerint csakis az öreg vagy bete g papoknak szabad - or
dináriusl engedéllyel - a régi szertartás szerint bemutatniok a rnls ét ,
amennyiben .síne populo" miséznek. Az új miserend érett megfontolás után,
a II. Vatikáni Zsinat szabályainak megvalósításául azért je lent meg, hogy a
régi helyébe lépjen. Ugyanígy parancsolta meg elődünk, V. Szt. Pius a tri ent i
zsinat után , hogy az általa szentes ítetr misekönyvet alkalmazzák.

Ugyanezt a készséges engedelmességet parancsol juk. Kr isztus Jézustól
kapott legfőbb tekintélyünk erejében, a több i új liturg ikus, fegyelmi, lelki
pásztori törvény iránt is, amelye ket az utóbbi években a zsinat i határozato k
megvalósítására hoztak . Ha bármilyen kezdeményezés ellenkezni próbál ezek
kel a határozatokkal , annak munkája semmiképpen sem lehet az Egyháznak
hasznára, csakis súlyos kárára .

Többször figyelmeztettük mi magunk is, segítőink és más barátaink révén
is Msgr. Lefebvre-t cselekvésének súlyára; tudtára adtuk, hogy jelenlegi fő

válla lkozásai törvénytelenek; hogy azok a tanbel i elvek , amely ekkel próbálj a
megalapozni eljárását és vállalkozásait. tarthatatlanok és részben hamisak;
végül hogy menny i kár származik rníndebb öl az egyetemes Egyházra.

Most is élénk aggodalommal, de egyben atya i reménnyel fordulunk e
püspök testv érünkhöz. seg ítői hez és minden követőjéhez. Meggyőződésünk .

hogy legalábbis az első I dőkben sok híve jóhiszemúen csatlakozott hozzá.
Teljesen megértjük forró szeretetüket a megszokott Istentiszteleti vagy
fegyelmi formák iránt, amelyekből oly sokáig merítettek lelki erőt és táplá
lékot. De ha higgadtan és elfogulatlanul tudnak gondolkoznl, akkor - bí
zunk benne - felismerik, hogy ma a keresett támaszt és táplá lékot meg
találhatják a megújult vallási formákban. Hiszen a II. Vatikáni Zsinat és mt
magunk szükségesnek tartottuk ezek bevezetését, hogyelőmozdítsuk az
Egyház javát, haladását a mai világban és egységét. Ismételten buzdít juk
teh át ezeket a testvéreinket és fiainkat , s kérve kér jük , ébredjenek tud atár a,
milyen súlyos sebeket ejtenek különben az Egyházon. Megújítjuk felhívásun
kat : gondolják meg Krlsztus súlyos inte lme it az Egyház egységé rő l (vö. Jn
17,21 kk) és a törvényes pásztor iránti engedelmességről. akit ő maga áll í
tott az egész nyáj élére; annak az engedelmességnek je le ez, amellyel az
Atya és a Fiú ir ánt tartozunk (vö. Lk 10,16). Tárt szívvel várjuk őket és tárt
karral , hogy átöleljük; bárcsak az alázatosság példáját nyújtanák, s lsten né
pének örömére újból az egység és a szeretet útjára lépnének!

b) Másfelől vannak, akik éppen ellenkező tanokat vallanak, de nekünk
ugyanolyan keserves fájdalmat okoznak. Ezek helytelenül úgy gondolják, hogy
a Zsinat útján járnak, amikor előítéletektől indítva, néha egészen hajthatat
lanul támadják bírálatukkal az Egyházat és Intézményeit.

Ezért ugyanolyan határozottan meg kell mondanunk , hogy semm iképpen
sem engedhető meg mindazoknak az eljárása,
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- akik felhatalmazva érzik magukat, hogy saját liturgiát alkossanak, s
időnként a szentmiseáldozatot vagy a szentségeket saját életük vagy küzdel
meik ünneplésévé teszik, saját testvériségük jelzésévé szükítik, vagy pedig
szembeszegülnek az interkommúnióra vonatkozó elő írásokkal:

- akik a hitoktatásban meggyöngítik a katolikus tan ítást, az emberek
várakozásához vagy követeléseihez alkalmazva, olyan Irányok szerint. ame
Iyek teljesen megrontják a keresztény üzenetet;

- akik kífejezetten tagadják az Egyház eleven hagyományát, az egyház
atyáktói kezdve egészen a tanltóhivatal tanltásáig; újféleképpen értelmezik
az Egyház tanltását, magát az evangéliurnot. a le lki dolgokat, Krisztus isten
ségét, feltámadását, az Oltáriszentséget, úgyhogy valójában lerontják ezek
nek az igazságoknak igazi jelentését, így új gnózist alkotnak, és bizonyos
.lIberum examen-t vezetnek be az Egyházba. Annál veszedelmesebb ez,
mert azokról van szó, akiknek magasztos és nagyjelentőségü hivatala a teo
lógia szent tudományának tanítása;

- akik csorbltják a papi szolgálat sajátos feladatát:
- akik fájdalmas módon sértik az Egyház törvényeit vagy az általa aján-

lott erkölcsi törvényeket;
- végül akik a hitből való életet úgy értik, mintha csak a földi társada

lom megszervezéséról volna szö, sőt politikai tevékenységgé zsugorítják, és
e célra olyan szellemben járnak el, olyan utakat-mödokar alkalmaznak, ame
lyek ellenkeznek az evangéliummal. Az ilyenek odáig jutnak, hogy Krisztus
természetfölötti üzenetét, az lsten Országának hirdetését, lsten kifejez
hetetlen atyaságán alapuló emberszeretetének parancsát összezavarják olyan
véleményekkel , amelyek lényegében tagadják ezt az üzenetet. és helyébe a
szöges ellenkezőjét teszik. Különféle módon össze akarnak házasitani két
olyan világnézetet, amely semmiképpen sem egyeztethetó össze, rnlnt ezt
még a másik oldal szaktudósai ls belátják.

Igaz, az Ilyen keresztények nincsenek nagyon sokan, de nagy lármát csap
nak; vakmerően úgy gondolják, hogy ők értelmezik hitelesen az egész ke
resztény nép szükségleteit vagy a történelem megfordíthatatlan folyamatát.
Ebben az eljárásukban semmiképpen sem hivatkozhatnak a II. Vatikáni Zsinat
tekintélyére, mert annak helyes értelmezése és alkalmazása nem enged meg
semmi szabadosságot. Az apostoli munka követelményeit sem hozhatják fel
okul, hogy ti. meg tudják közelfteni azokat az embereket, akik nem gyako
rolják vallásukat, vagy nincs keresztény hitük: mert az IgazI apostolt az
Egyház küldi, hogy tanúságot tegyen magának az Egyháznak tanításáról és
életéről. A kovásznak át kell járnia az egész tésztát, de evangéliuminak kell
maradnia; különben megromlik ő maga és vele együtt a világ.

- Bizonyára nem a menekülés, a dezertálás vagy a megalkuvás ideje ez,
még kevésbé a félelerné . A kere sztények most egyszerüen azért hordják ezt
a nevet, hogy igazán keresztények legyenek. Azok pedig annyiban lesznek,
amennyiben hűek maradnak az Egyházhoz és a Zsinathoz.
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A prófétai karizma lényege, amelynek gyakor lására az Úr l elkének állandó
segítségét igérte nekünk , az, hogy virrasszunk, je lezzük a veszélyeket. és az
éjbe merült világ on a pirkadó hajnal je lelt kutassuk. "Cr, meddig tart még
az éj? Cr, meddig tart még az éj?" E szavakat adja a szánkba maga a próféta
(Iz 21,lll . Amig tehát a szelid hajnal nem hozza meg az embereknek az
örömet és a szlnt, továbbra is fel akarjuk emelni szavunkat , a ránk bízott
hivatal szerint.

EGYHAZATYAK AZ URUMROL

Pastor Hermae mand. 10. (2. század):

Vesd le a szomorús ágot, a kétség és a düh nővére az; megszomorftja a
Szentle lket , és kiüz j bel őled . Ol tsd fel a v idámságot , amely mindig kedves
és drága az Istennek, és örvendezzél benne . Mert a vidám ember mindig jót
tesz és jóra gondol , a szomorúságot pedig megvetI. Tisztítsd meg magad
a gonosz szomorúságtól. akkor dics érn i fogod Istent . Mindenki dicséri Istent,
aki elve ti a szomorúságot és egészen megtelik vidámsággal.

Szent Agoston: Sermo 21,1-4; CCl 41,276-278

Mit hallunk? Mit kapunk? Mi a parancs? Mi az adomány? Hogy örvendez 
zünk az Úrban. De kl örvendezik annak. akit nem lát? Vagy talán látj uk az
Urat? Igéretünk van rá. Most azonban "hitben járunk, ameddi g testben élünk ,
távol vándorolunk az Úrtól: Hitben , nem szín ről színre. Mi kor lát juk meg
sz ínrő l színre? Amikor beteljesed ik ugyanannak a Szent Jánosnak a mondása:
.Kedveselrn , lsten f ial vagyunk, és még nem vált nyil vánvalóvá, mik leszünk.
De tudjuk , hogy amikor ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fog
juk öt úgy, amint van:

Akkor lesz teh át nagy és tökéletes vidámság, akkor uralkodik teljes öröm ,
amikor már nem a reménység tej ét szívjuk, hanem a való ságból tápláikozunk.
De azért már most is örvendezzünk az Úrban, mielött maga a valóság elér
keznék hozzánk, mielőtt magához a valósághoz elérkeznénk. Mert nem
csekély v idámságot hoz a reménység, amely bizonyo san megvalósul.

Most tehát remén yben szeressünk. Ezért mondja a zsoltáros: "örvendezik
az igaz az Orban" . És nyomban hozzátesz i : "és remél benne" . - hiszen még
nem lát.

De talán másfelöl is megvan bennünk a lélek zsengéje. Közeledünk ahhoz,
akit szeretünk, és ha csak gyengécskén is, de előre izl eljük, amit majd mo
hón eszünk és iszunk.

De hogyan örvendez zünk az Úrban, ha távol van t ől ünk? Hát ne legyen
távol! Te vagy az oka, ha távol van. Szeresd és közeledik ; szeresd és nálad
lakik. "Közel az Úr, ne aggódja tok." Akarod látnI. hogy veled van, ha sze
ret sz? . Szeretet az lsten:
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Szent Ágoston: Enarr. in Psalmos , Ps. 32.

•I:nekeljetek az Úrnak citer ával. tízhúrú hárfán zsoltározzatok neki. I:ne
keljete k neki új éneket." Vessetek le minden régit, t i, akik megismertétek
az új éneket . Új ember, új szövetség, új ének . Az új ének nem a régi em
berek dolga. Nem tanulja meg azt más, csak az új ember , akit a kegyelem
újjáteremtett a régibő l , és már az új szövetségbe, a mennyek országába
tartozik. Af elé sóhajt mind en szeratetünk. és új éneket énekel. Ne nyelvünk
zengje ezt az új éneket , hanem életünk.

•Enekelj etek neki új éneket, tisztán énekeljetek neki." Azt kérd i mi nd
egyikőtök , hogyan énekeljen Istennek. I:nekelj neki, de ne hamisan . Nem
akarja, hogya fülét sértsük. Tisztán énekeljetek. testvérek. Ha egy jó zenei
érzékú ember elé állítanak és azt mondják : énekelj, de úgy, hogy tessék
neki. - ugye fé lsz énekelni . ha nincs egy kis zenei jártasságod, nehogy
szégyent vallj a múvész előtt? Mert amit a járatlan észre sem vesz. azért a
múvész szemre hányást tesz . Hát Istennek ki ajánlhat fel akkor t iszta éneket,
aki mindenestü l ítél az énekesről, mindent megvizsgál . minde nt meghall?
Mikor tehetsz szert az éneklés olya n elegáns műv é szet é re , hogy semmiben
.se legyen visszatetsző az ő töké letes fülének?

Ime megmondja neked. hogyan énekelj: ne keress szavakat . mintha azok
kal ki fejezhetnéd, amiben gyönyörusége telik az Istennek. Ujjongva énekelj.
Ezt jelenti a szép ének az Úrnak: ujjongva énekelni. Mit tesz az: ujjongva éne
kelni ? Szívünkkel énekelni . anélkül . hogy megé rte nénk. hogy szóval ki tu dnánk
fe jezni. Nézzétek: aki aratás közben vagy a szölöben vagy más serény mun
kában énekel. amikor az ének szövegétől ujjongó vidámság fogja el. s úgy
eltölti. hogy szóval már kl nem fejezheti: elhagyja a szavakat. és ujjongó
dalo lásba fog.

Az ujjongás hangja annak a je le. hogy a szívben megszü letett valami,
amit kimondani nem képes. I:s ki máshoz illik ez az ujjongás, mint a ki
mondhatatlan Istenhez? Kim ondhatatlan ugyanis az, aktról nem tudsz szólni.
Es ha szólni nem tudsz róla . hall gatnod pedig nem szabad róla . mi marad
más, mint hogy ujjongj? Hogy szót lanul örve ndjen szíved, és örömöd mér
hetetlenségét ne zavarják a szavak kor látat. . Ujj ongva. tisztán énekeljetek
neki."

Prohászka Ottokár: Alleluja (Elmélkedések az evangé liumról. OM VII. 118)

Oröm kell a szlvekbe, melyekben a Szentl élek lakik! Oröm kell a keresz
te t viselő lelkekbe, öröm a bánatos és sebzett lelkekbe, öröm a küszködö
s harcot v ívó lelkekbe: ahol lsten van . ott öröm is legyen. I:spedlg azért
legyen , mert az örö m erő, s a lehangoltság gyönge ség. Orülni annyi, mint
az éle t erejét érezni, szomorkodni annyi . mint gyöngülni. Azért az öröm sok
szor gyógy ít , - a bánat ped ig beteggé te sz; - az élet kedwe l s örömm el
jár karöltve, a halál bánatta l és gyásszal. M inden, ami jó nekünk, ami növel
és gazdagít , egyszersmind örvendeztet; minden , ami üresí t s szegényít, az
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szomorit! Nincs erényem (erőm) , ha nincs örömöm. Legtöbb erő a lelki élet 
hez kell , mely kicsi ben való hűség s a reggeltől estig való apró szolgálatok
láncolata. Itt nem szerepel a nyi lvánosság ingere , nincsenek meg az ün
nepélyes gyűlések villanyozó hatásai , sőt gyakran meg kell küzdenünk a
szokás unaimával ls ; azért tehát örömökre szorulunk, melyeket a Szent lélek
ad nekünk.

Azért kell öröm , mert ez képesít az emberekkel való legjobb bánásmód ra.
Ha lehangoltak vagyunk, nehezen viseljük el embertársainkat, sletűnik hom
lokunkról és arcunkról az a jó lélek , mely beleelegyedik érzelmeinkbe, sza
vainkba és hangunkba . A legnagyobb terhet testvérkéz rakja az ember vál
lai ra. Ha jókedvűek vagyunk , nem vesszük föl e nehézségeket ; de jaj ne
künk s másoknak ls, ha rosszkedv bánt. Kiállhatatlan akkor nekünk a vi lág,
s mindenkiben ell enséget látun k. Jókedv jó orvosság; semmi sem jön rossz
kor a jókedvnek. Semmi sem lepi meg s hozza kl sodrából. Nem zsémbes,
nem baltaszemű , az embereket jó oldalukról nézi; mindenkiről kész jót gon
dolni ; nem ütődik , nem akad fönn, e lőre nem látott kis nehézségeke t jól
fogad . Lelke nem a búbánat völgye, melybe beleavasodott a panasz; ahol
ecetfák és keserű lapu , varjútövis és bogáncs dísze legnek, s savanyú a le
vegő is.

Azért kell öröm , hogy önmagunkat megtagadjuk. Mivel az evangélium a
keresztet sürgeti, azért örömre kell minket nevelnie. Az öröm képesíti a
lelket az önmegtaga dásra ; a szeretet hevében é lő lelkek áldozatosak . Ne
csodálkozzatok, hogy nem slró szemek. hanem mosolygó lelkek hozzák a
legnagyobb áldozatokat. Az öröm az áldozat fo rrása. A J ókedvű önmegtaga
dás szabadítja föl a szívet az önzés békóiból s képesíti , hogy törjön fölfelé,
tehát hogy szeressen!

..EGY SZOMORÚ SZENT BIZONY SZOMORÚ SZENT"
Szentek az örömről

Bármit teszel, tedd vidáman : akkor a helyeset teszed és helyesen teszed.
(Szent Agoston)

A testvérek sohase mutatkozzanak sötétnek, szomorúnak és borúsn ak.
mint 9 képmutatók. Ellenkezőleg: legyenek mindig vidámak az Úrban, de
rűsek . szeretetreméltók. barátságosak, amint ill ik . (Assisi Szent Ferenc
regulájából)

Miféle arcot vágsz? Talán megsértetted Istent? Mert más ok nem lehet
a szomorú ságra. Ha Igy van, hozd rendbe a szénádat Istennel , és ne légy
mások terhére szomorúságoddal. (Szent Ferenc egy testvérhez)

Mindig mondtam : az a fel adatunk , hogy az embereket vidámmá tegyük.
(Arpádházi Szent Erzsébet)

Nem a szomorúság-e a rm leggonoszabb vétkünk? Nem lenni vidámnak :
az egyetl en nagy bűn az Újszövetségben. (Sienai Szent Katalin)



A lelki öröm lsten bennünk lakó kegyelmének legbiztosabb jele. - Az
örvendező szlv alkalmasabb a kegye lmet befogadni, mint a szomorú: mert a
Szentlélek az Aty a és a Fiú szeretete és öröme , már pedig hasonló hasonló 
nak örül. (Szent Bonaventura)

Minél vidámabb az ember, annál könnyebb Istennek szolgálni. Krlsztus
nak öröme telik bennünk, teljék nekünk is örömünk benne. Crlzkedjünk a
szomorúságtól és a sziv keserúségétől : mindez az ördög sugallata. Illjünk
inkább lelkünkben állandó ünnepet Jézus Krisztusnak és minden embernek!
(B. Giovanni Colombini)

Mindazt, amit lsten kedvéért teszel. vidám arccal tedd , ne savanyú po
fával! (Sienai Szent Bernardino)

Uram, adj nekem humorérzéket. Add meg a kegyelmet, hogy értsem a
tréfát, hogy így az életben egy kis boldogságom legyen, és másnak is to
vábbadjak belőle. (Morus Szent Tamás)

Viselkedése és az emberekkel való bánásmódja olyan szokatlanul sze
retetreméltó, hogy senki sem lehet olyan nyomott hangulatban, hogy fel ne
vidítsa. Semmi nem lehet olyan leverő, hogy ne tudja élét venn i. Soha sen
kit sem engedett el szomorúan magától. (Erasmus Morus Szent Tamásról)

Jobban fé lek egy elégedetlen nővértől, mint egy csapat gonosz szellem
től. - lsten őrizzen a savanyú arcú szentektől! (Nagy Szent Terézia)

Az erényekben való haladás igazi útja : tartsunk ki a szent vidámságban.
- A vidám lelkúeket sokkal könnyebb a lelki életben vezetni, mint a szo
morúakat. (Néri Szent Fülöp)

A vidámság megerősíti a szívet, és kitartóvá tesz a jóban . (Néri Szent
Fülöp)

lsten az öröm Istene. Tehát az öröm az igazi vallásos magatartás. (Sza
lézi Szent Ferenc)

Egy jottányit se engedjetek a szomorúságnak. amely az áhítat ellensége.
Miért is szomorkodnék, aki annak szolgál. aki mindörökre a mi örömünk lesz?
Semmi más ne okozzon bosszúságot vagy rosszkedvet nektek. mint a bún.
Es még a bún miatti nemtetszést is végül szent vigasznak és édes örömnek
kell követ nie. (Szalézi Szent Ferenc)

Az ember az örömre van teremtve és az öröm az embernek, mert csak
ez teheti az embert boldoggá. Úgy túnik nekem, az öröm már nem is öröm
többé, ha nem egy ember birt okában van. Isten az ember qyönyőrűséqére

teremtette, és te lj es bizonyossággal megígérte neki. Kötelezte magát , hogy
megadja, nem az ember érdemeiért vagy bármi másért, hanem egyes-egyedül
jóságábó l és irgalmából. (Szalézi Szent Ferenc)

El] vidáman: az Úr néz, szeretettel és gyöngéden tekint rád. - Éljen
szent örömben leányai között: mutassa meg nekik anyai szívét benső jó
akarattal és kedves előzékenységgel, hogy vidáman siessenek Onhöz. (Sza
lézi Szent Ferenc leveleiből)

Azt akarom , f iam. hogy nevess és légy vidám az Úrban. A szerzetesnek
semmi oka szomorkodni, de ugyancsak van oka örülni. Hogy mindig vidám
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és jókedvú légy, maradj mindig alázatos és engedelmes . (Loyolai Szent
Ignác egy jelölthöz]

Melankólia az ördög dajkája, .allegrezza" az Úristen gazdasszonya. A
melankol ikus emberek ellenére vannak Istennek. A halál s6gorai ők, hiszen
a melankólia a halál nővére . Vidám emberek tetszenek nekem : biztos jele
ez annak, hogy lsten velü k és bennük van. Aki j6 lelkiismeretnek örvend,
az mindenkor vid ám lesz , mind en eseményben nyugodt marad, minden ve
szélyben biztonságban érzi magát. minden viszontagságban vigasz tölti el,
mindenre csak nevet , mindenért énekel, és mindig .allegro" . (Abraham a
S. Olaral

Légy mind ig élénk és vidám, mert lsten a jókedvű adakozót szereti. 
A kegyelem mellett életünkben legfontosabb a humor. (Ward Márla]

Lehet-e nagyobb öröm, nagyobb vigaszta lás annál a tudatnál. hogy örö
möt szerzünk neked, 6 Istenem! (Liguori Szent Alfonz]

Távol áll ok attól , hogya fél elem útját járjam, mindig meg tudom találn i
a módját, hogy boldo g legyek . s hogy hasznot húzzak a nyomorúságomból.
[l.ialeux-l Szent Teréz]

Szenvedve is igyekeztem, hogy ezt ne ingerülten , hanem örömben és b é
kében tegyem , legalábbis a lelkem mélyén . (Llsleux-i Szent Teréz]

A vidámságot. békét, a lélek derűjét és szabadságát mindenhen meq
örzörn. (XXIII . János)

Elóttem van az életszentség képe : mosolyogva int felém a szenvedések
és keres zthordozások között. A belső csend és nyugalom, ' amely Krisztus
szavaira és ígéretére támaszkodik, olyan megzavarhatatlan örömet gyü·
rnölcsöz, amely az arcon, a beszédben, magata rtásban és a hódító feléba 
rát i szeretetben is megmutatja virágainak vonzó erejét. Ha békében élünk
az Úrral búne ink bocsánatának tudatában és a magunk részéról mindenkinek
megbocs átunk, akkor megtelik a rnl lelkünk is azzal az erővel és örömmel.
amelyről a Zsoltáros éneke l (62,6], s amely örök Magnificatot fakaszt aj
kunkról. (XXIII. János]

Igy v árorn a halált, ebben a . rnosolyqös magatartásban", amely aztán
utolsó mosoly lesz lelkemen , amikor eltávozik a föld i életból. (XXIII. János]

AZ OSZTRAK PDSPDKI KAR KORLEVELE AZ 50, M ISSZIÖS VASAR NAPRA

1926·ban XI. Pius pápa október utolsóelótti vasárn apját a világmissziók
évenként v i s szatérő vasárnap jává nyilvánitotta. Otven esztendó múlt el azóta .
Ez alatt az ötven év alatt nem csupán a föld , hanem az Egyház arculata is
megvált ozott .

XI. Pius pápasága alatt szentelték fel 1926-ban az e lső hat kínai püsp ö
köt. Mintegy 8000 misszionárius vetette meg vil ágszerte a mai több mint
800 rnlsszi ós egyházmegye alapját, amelyeket rnost legnagyobb részt benn-
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szülött püspökök irányítanak. Ak kor. ötven éve. az egész Inkább .nyugati
missziónak" látszot t . - ma világmisszió lett belőle. 700 millió kato likust
emlékezte tnek ma arra. hogy avilágmissziók vasárnapjának feladata: rá
mut atn i egy mindi g időszerú megbízatásra. amelyet minden kereszténynek
te ljesítenie kel l a vi lágban.

Az egész Egyház missziós jell egú, de vannak benne bizonyos missziós
terü let ek , amelyek támogatásra szorulnak. Viszont az egyetemes egyház is
kap ezektő l a fiatal missziós egyházaktó l: lelki adományokat. Nem helyén 
való tehát. hogy az egészet valam i "egyirányú közleked és" módjára gondol.
juk el. Sokkal inkább kölcsönös adásró l és kapásról van szó. A vil ágmissziók
vasárnapja minden évben újra meg újra hangsúlyo zni kívánja: a missziós
munka nemcsak azokra hárul . akik közvet lenül ezzel foglalko znak. hanem
minden h lv őnek , az egész világon. valamilyen módon missz ionáriusnak kell
lenn ie. Ez persze magától értetőd ik ; az Egyház kezdettő l fogva hirdette, és
kezdettő l fogva ilyen is volt. De magától értetődő dolgok is gyakran fele 
désbe mennek. elhomályosulnak. Erőtel j e s hanq súly oaással kell újból tuda
tosítanl őket.

lst en népe mind ig több színben pompázik. Ma már nem a . keresztény
nyugat" misszió]áról van sz ö többé. hanem Krisztus egyetlen egyházának
missz iójá ról az egységes világ ban. Minden egyházközségnek. minden helyi
egyháznak megvan a része az Egyház missziójában. Az egyházi missziós
munka lendülete és színei keresztény élete bensőségének és valódi ságának
fokmérőjévé lesz. Ahogyan egy mozaik é l tető ereje a színek összjátéka. az
Egyház az egység sokféleségéből él. Isten egyháza nem lehet többé csupán
a fehérek egyháza. Akkor lesz .katollkus", ha a népek minden színét bele·
szövi ruhájába . Minden részegyházhoz szól a felszólítás : fejlessze ki sajá.
tos életét. legyen önmaga. és ugyanakk or éljen közösségben a több i rész

egyházzal. Az egyes egyházak kölcsönösen támogassák és segítsék egymást.
Ezért választották a Pápai Mi ssziós Múvek az ide i missziós vil ágvasárnap
jelszavául: "Sok szín - egy Egyház."

Az . egyirányú közlekedés" képe látszólag hel yes ot t . ahol az anyaqlak
ról van sz ö. a jólétben é lő részegyházak anyagi segítségéről a szüksége t
szenvedő részegyházak számára. De ez csak a látszat. A számtani logika azt
mondja : aki ad. az veszít. A hit log ikája így szól : Aki ajándékoz . ugyanakkor
ajándékot is kap. De itt többről van szó, mint a helye s logika kérdéséről :

ítéletről. A részegyházak önmagukat ítélik meg. ha Kri sztus sze ll emébő l ki
indulva nem teszik meg azt , amit az ősi emberi bölcsesség mond.

Olyan közösséggé kell válnun k. amelyet érdekel a v ilágegyház. Keresz
tény hivatásunk. hogy közremúködjünk az egyetlen nagyember család fal épí
t és ébe n.

Ez az örvendete s kilá tás is egyik gyümölcse a missziós vasárnapnak.
Kívánjuk ezen az évfordu lón. hogy továbbra is húségesen közremúködjetek
célkitúzéseivel.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

SZENT FERENC I!S MI

Lelki élet. Ferencet a Lélek töltötte be, a Lélek irányította. Eletét nem ő

maga tervezte, hanem lépésről lépésre az Úr vezetésére bízta magát. Ez
ismételten kifejezésre jut végrendeletében, amikor visszapillant életére : .Az
Úr megengedte nekem, Ferenc testvérnek, hogyelkezdjem a bűnbánó éle
tet. Mivel akkor bűnökben éltem, elviselhetetlenül keserves volt leprásokkal
találkoznom . Az Úr maga vezetett közéjük, és én irgalommal voltam irán-
tuk Az Úr nyilatkoztatta ki nekem ezt a köszöntést: Az Úr adjon neked
békét Amint az Úr megadta nekem , hogya szabályt s ezeket a szava-
kat egyszerűen és világosan elmondjam és leírjam, ugyanilyen egyszerűen

s magyarázat nélkül értelmezzétek ti is azokat, és szentül kövessétek mind
végig . . . • .Az Úr és mindig az Úr az, aki életének döntő szakaszán Fe
rencben és Ferenc által működlk. Es erre a működésre Ferenc engedelmes
közreműködéssel felel: odaadja magát annak, amit lsten tesz és követel"
(K. Esser) .

Az Úr vezeti szolgáját a Lélek által , amint őt magát is földi életében a
Lélek vezette. Ezért használja Ferenc írásaiban előszeretettel a .dlvlna In
splratlo" kifejezést. A Lélek adja a szerzetesi hivatást; a jelöltek tegyék
vagyonukkal azt, amit az Úr a Lélek által sugall. Ferenc személyes tapasz
talatából feltétlen bizalommal volt lsten vezetése iránt, és ezt testvéreiben
is föltételezte. Egyetlen feltétel a korlátlan készség, hogy csak azt akarjuk,
amit lsten akar, és az imádság szelleme, amely nélkül nem lehet lsten
akaratát felismerni. Celano szerint . odaadással imádkozott, hogy az örök és
igaz lsten mutassa meg neki az utat s oktassa, hogy egyedül az ő akaratát
cselekedje. Szíve szenvedélyes Izgalomban volt s nem nyugodott, míg tettel
végbe nem vitte, ami szívében megfogant."

Itt van a gyökere annak, amit ferences közvetlenségnek lehetne nevezni:
nem önkény , nem kedv és hangulat szerinti élet. hanem fogékonyság és
engedelmesség a Szentlélek működése iránt. Ferenc engedte, hogy lsten
Lelke vezesse , játsszék vele tetszése szerint.

Ezért volt feltétlen tisztelettel mások lelkének titka, vagyis lelki szabad
sága iránt is. Bizonyíték erre egy kis levél, mondhatni a ferences szabadság
Magna Chartá-]a, amelyet a szent egyik legelső társához, Leó testvérhez
intézet t. Ennek előzménye egy kis beszélgetés volt arról , hogyan szolgálja
nak Leó testvér és társai az Úrnak. E beszélgetés utószavaként írja Ferenc :
.Leö testvér, testvéred, Ferenc áldást és békességet kíván neked. Mint
gyermekemhez szólok hozzád és mint anyád. mert mindazokat a szavakat ,
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amelye ket ezen az úton elmondo ttunk, röviden egy szóban foglalom össze.
Hisz tal án szükséged van arra, hogy tanácsért fordulj hozzám. Ezt tanácsolom
tehát : Ha úgy találod, hogy bármilyen módon jobb an tudsz az Úristennek te t
szeni , az ő nyomdokán haladni s az ő szegénység ét követni, tedd meg lsten
áldásával és irántam való engedelmességben . ~s ha szükségét érzed, hogy
lelked és vigasztalásod érdekében hozzám gyere , akkor, Leó testvér, ha úgy
akarod, jöjj."

Ferenc tehát nem erőszakolja rá másra a maga vélem ényét : arr a utalja
őt, hogy saját maga ismerje fel lsten akaratát. Kézenfekvő , hogy ezt a sza
bads áqot rosszra is fel lehet használni, kevésbé lelki embereknek végzetévé
válhat. A ferences rend története jóban és rosszban egyaránt bizonyságot
tesz ennek a szabadságnak lehetőségei ről. Más rend eknek könnyebb a dol
guk, amennyiben szilárdabb és pontosabb szabályzatuk van.

Erre gondolt valós zinúleg néhány .b ölcs és tudós testv ér" , akik - mint
olvassuk - egy általános káptalanon Ferencet rá akarták beszélni valamely ik
kipróbált szerzetesi szabály átvételére, .qui docent sic et sic ord inate vi
vere" . Ezzel azonban Ferencnél igen érzékeny idegre tapintottak, mert "in
fervore et virtute Spiritus Sanct l" a következő feleletet adta nekik: •Test
véreim, testvéreim! Az Úr az egyszerúség útján hívott meg engem, és ezt
az utat mutatta nekem. Nem akarom, hogy más szabályt emlege ssetek el őt

tem, sem Szt. Agostonét. sem Szt. Benedekét, sem Szt. Bernátét. Az Úr azt
mondta nekem : azt akarja , hogy új bolond legyek ebben a világban."

A .v ía simplicitatis", az egyszerúség útja: az ismét egyszerúvé vált em
bernek az útja, aki a kegyelem által minden viszályt legyőzött önmagában,
és lelkisége nem más, mint egyszerú ráfigyelés a Szentlélek múködésére.
Vajon ez csupán a szent előjoga? De ki vonná kétségbe, hogy mindannyian
arra vagyunk hivatva, hogy lelki emberek legyünk? .Ak lket lsten vezérel ,
azok lsten fiai" - mondja Szt. Pál minden korlátozás nélkül (Róm 8,14).
Itt olyan lelki életről van sz ó, amelyben nemcsa k hiszünk a Szentlélekben,
hanem meg is tapasztaljuk őt.

Ma újból fölfedezzük a képeket és szimbolumokat, a keresztény üzenet
elbeszélő jellegét. Mindezt Szent Ferenctől is tanulhattuk volna. Vegyük csak
a Naphimnuszt vagy az első betlehemet Greccióban. A szemtanúk életleirásai
meg a Fioretti tele vannak jelképes cselekedetekkel és kis drámai jelenetek
kel , amelyekkel tanítványait hatékonyan oktatta. Ezeket talán régebben meg
mosolyogtuk, mint kicsit együgyú és gyerekes dolgokat. Ma a lelkipásztor
kodásban igyekszünk újból fölfedezni a .demonstratio christiana" elveszett,
de nélkülözhetetlen elemeit, az istentisztelet terén is. Mindez beletartozik
a lelki életbe: nemcsak az értelem, hanem a képzelet. az öt érzék , a kép,
a zene, a Játék ls. I:s nem szabad, hogy a vallásos közvetlenségnek csak a
szektákban és a szabadegyházakban legyen polgárjoga.

A .karizmatikus mozgalom" a Lélek felszabadulását jelenti az Egyházban.
De mint oly sokszor a történelemben, ez is rajongássá fajulhat: ha a lelki
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megtapaszta lást önző szempontokből keresik, és a hit , remény és szeretet
fölé helyezik (vö . 1Kor 13!). A lelki megtapaszta lás valódiságát gyümölcsei
rő l ismerjük fel. Ezért int i Ferenc testvéreit : .M i nd en eke l őtt arra töreked
jenek, hogy az Úr Lelkét és annak szent rn ű ködés ét birtokolják, imádkozza
nak hozzá mindig tiszta szívből, őrizzék meg az alázatosságot és a türelmet
üldözésekben és betegségben, szeressék azokat , akik mlnkej üldöznek, kor
holnak és vádolna k . . . • Figyelemre méltó , józan megtapasztalása ez a
Szentléleknek.

Egyház. Am it eddig Szent Ferenc lelki életéröl mondtunk, azt a benyomást
kelt het né, és sokszor úgy is értelmezték, mintha Ferencet csupán a Lélek
vezette voln a, és ennek megfele lően a Lélek testvérekbő l álló, szabad egy
házát tartotta voln a követendő célnak, egy intézmény nélküli, hierarchikus
szerkez et nél küli közösséget, pontosan azt, amit ma sok, egyházát megunt
keres ztény szeretne : .J ézusr igen - egyházat nernl " Ezt bizt osan nem akar
ta Ferenc! Korának szamos szegénységmozgalmával tudatos és ki fejezett
ellentétben ő testvéreivel teljesen egyházias kereszténységet t este sít meg.

Az Egyház - és ez Ferenc számára mind ig a látható, szent ségi és híva
talos egyház - a Lélek mellett és a Lélekben a második döntő sarkpontja
életének. J ellemző er re pl. végrendeletének következő szakasza: .Mlután
az Úr testvéreket adott nekem, senki sem mutatta meg, rnlt kell tenn em ,
hanem maga a Magasságbeli nyi latkoztatt a kl, hogy a szent Evangélium sze
rint él jek. Igy ezt kevés szóval eqyszerűan följeqyeztettem, és a pápa úr
megerős ítette : Az ösztönzés f e l ü l rő l , közvétlen ül Istentől jön , de a jneqe
rősítés t az Egyháztől, a pápától kell kapnia . A kettő együtt adja a küldetést.

Ezt a pneumati kus-egyhá zias jellegű keresztény küldetést tudval evőleg

már Szent Pálnak a galatákhoz irt leve lében megtalá lju k (2,2.9) . Ugyanilyen
jell eg ű az engedelmesség Szent Ferenc rendjében . Igy pl. a rnlsszlon árlusok
ról sz öl ö fejeze tben : . Mi ndazok a testvérek, akik isten i ihletésből a szaracé
nok vagy más hitetlenek közé akarnak menni , kérjék ehhez rend i elöljáróik
enqedé lyét." Az elölj áró azonban nem tagadh atja meg az engedélyt, ha az
illetőt esetleg inkább hazájában szeretné fogla lkoztatni. Meg kell ugyan vl zs
gálni alkalmasságát , de ha ez megvan, el kell engedn ie. A nem jóváhagyot t
szabály mondja : . Ha a minister felismeri, hogy alkalmasak, ellenkezés nél
kül adja meg az engedélyt. Mert az Úrnak tar tozik számadással (vö . Lk 16,2) ,
ha ebben vagy más dolgokban nem ítél helyesen:

lsten és az Egyház, ill. az egyházi elöljáró akarata teh át nem egyszerűen

azonos, mint ahogyan az későbbi idők túlzott teológiai és aszketikus leeqy
szerűsítésével főként a szerzetesi életben szokáss á vált. Az elöljáró is, az
alattvaló ls Ist ennek tartozik enged elmességgel, mindkettőnek közös köteles
sége lsten akaratának felismerése és követése . Az elöljáró döntése is lsten
i ránt i engedelmesség, a legkevésbé sem szuverén parancs vagy önkényes
ség. A II . vatikáni zsinat ismét vil ágosan meghatározta ezt a katolikus alap
struktúrát - Lélek é s hierarch ia - a Lumen Gentium-ban (2. fej . 12) .
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Korának más vallásos mozgalmaival, pl. a waldiakkal és albiakkal ellen·
tétben Ferenc feltétlenül azonosította magát az Egyház hitével. Szigorúan
őrködött, nehogy eretnekségek hatoljanak közösségébe . Ezért írja szabály
zatában: "Az elö ljárók gondosan vizsgálják meg a jelölteket a katolik us hitet
és az Egyház szentségelt illetően: A nem jóváhagyott szabályban olvassu k:
"A testvérek legyenek mind katolikusok, éljenek és beszéljenek kato likusok
módjára. Ha valaki szavában vagy tettében eltér a katolikus hittől és élettől

és nem akar megjavulni, taszítsák ki végleg a testvérek k özöss éq éb ől ."

Rendjét egész szorosan az Egyházhoz akarta kötni. Ezért írja elő a vég
leges szabályban: "Ezenfelül engedelmességben kötel ezem a mini stereket,
kérjenek a pápa úrtól egy bíborost, aki ezt a tes tvéri közösséget vezeti,
olta lmazza, fegyelmezi , hogy mindenkor ennek a szent Egyháznak való teljes
alávetettségben, szilá rdan állva a kato likus hitben (vö. Kol 1,23) kövessük
Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, a szegénységet. az alázatosságot,
amint azt szilárdul megígértük:

Ahítatos nagy tiszte lettel és rendíthetetlen bizalommal volt az Egyház
papjai iránt. Ezt mindig újra kif ejezte, a legszemélyesebben és leqrneqraqa
dóbban végrendeletében, ahol még egyszer összefoglalja legfőbb gondjait:
"Az Úr oly nagy bizalmat adott nekem a római szentegyház életmódját foly
tató papok iránt, szentelésüknél fogva, hogy még ha üldöznének is , akkor
is hozzájuk menekülnék ~s ha oly nagy bölcsességem lenne, mint Salarnon
nak, és szegény tudatlan papokra akadnék, plébániájukon nem prédiká lnék
akaratuk ellenére. Ezeknek és másoknak tisztelettel adózom, szeretem és
tisztelem óket, mint uraimat. Nem akarom búneiket figyelembe venni, mer t
lsten Fiát látom bennük , és ők uralm . Azért teszem ezt, mert lsten fölséges
Fiából e vilá gban nem látok test szerint mást, rnint szent testét és vér ét .
amit ők magukhoz vesznek. és csak ők osztanak ki másoknak."

Ferenc h i tbő l fakadó nagy tisztelete a papokkal szemben ellentétben áll t
korának sok erős áramla tával, amelyek a b űnös papokat elutasították, és
kétségbe vonták az általuk kiszolgáltatott szentségek érvényességét. Ferenc
ugyan jól látta a papság hiányosságait, b űnett. s bizonyára jobban szenvedett
ettől, mint a többiek. de nem akart felettük ítélkezni, .rnlvel az Úr magának
tar to tta fenn az íté lete t" - írja egyik inteimében. Ö nem bírálattal , hanem
tett ekel akarta az Egyházat megújitani. Ezek a tettek persze közvetve blrál
nak, s keményebben hatnak. mint a puszta szó.

Péter első levele int: .Mlnt élő kövek épüljetek lelki házzá" (2,5). Ez
alapjában véve mind ent magában fogla l. amit Ferenc az Egyház megújítása
érdekében tet t. Prédikált , igaz, de haték onyságának, szava hatékonyságának
titka élete volt, ez a töké letesen igaz. őszinte és szemléletes élet. Ferenc
a legszemléletesebb szent : megvolt az az adománya, hogy minden gondo.
latot megtestesítsen képben, mozdulatban , játékban. Egész élete egyszerre
komoly és vidám játék volt, csak szemlélnünk kell , hogy megértsük az lsten
gyermekség titkát.
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A szentet nem lehet és nem szabad másolni. J. Lortz joggal nevezte
Ferencet . össze nem hasonlítható szent" -nek. De hagyhatjuk magunkra hatni ,
amint egy képet mindig újra megnézünk, és csöndben hatni engedjük ma
gunkra . A szentr öl elm élkedhetünk. Es akkor talán mégis bev ésődtk valami
a szernlélöbe erről az eleven képről . megragadja és átalakítja.

Szent Ferenc egy imádságával szeretném végezni, amely a legtökéle
tesebben kifejezi gondolkodását és akaratát: . Mlnde nható, örök . Igazságos
és irgalmas lsten. add meg nekünk nyomorultaknak. Magad rnlatt, hogy azt
cselekedjük, amiről tudjuk. hogy Te akarod . és mindig azt akarjuk. ami
Neked tetszik , hogy belülről megtisztulva, megvilágosítva és a Szentlélek
tüzétől lángra lobbanva követhessük Fiadnak, a rni Urunk Jézus Krisztusnak
nyomdokait , és kegyelmed által Hozzád juthassunk, Fölséges. aki teljes
Háromságban és egyszerű egységben élsz. uralkodol és megdicsöülsz mint
mindenható lsten. mindörökkön örökké. Amen :

P. Herrnann-Josef Lauter OFM
(Részlet a kölni főisk. tanárnak egy egyházmegyei

papi találkozón tartott előadásából)

II. RÁKÓCZI FERENC KARÁCSONYI IMÁJA

O. mély csöndje ennek a szent éjszakának. milyen mélységes titkokat
takarsz. az isteni bölcsesség művét!

Benned valóságosan megjelent Jákob lajtorjája, összekötve a földieket
az éqlekkel , az Atya ölét a Szűz ölével.

Gyengeségem nem kiván megérteni téged, hiszen önmagát sem képes
megismerni, csak szeretné magadni azt. amit kívánsz. úgy , ahogy akarod .

Minden elmélkedő képesség eltompul és elnémul bennem , a titok naqy
ságát eltakarja a szeretet nagysága - s ki tudná elmondani lsten szeretetét?

Nem csodálom, ha majd kereszten hal meg az, aki istállóban született
értem, de hogy fogjam föl , hogy az istálló szülötte az égből szállt le értem!
Ime, Uram. sietek a betlehemi látványhoz. mert az békét hirdet a jóakaratú
embereknek. A béke pedig a jóakaratért jár cserébe.

Vedd akaratomat, adj békét. mert amikor békét nyújtasz. szeretetet adsz.
A szeretet csak benned nyughat, mert te vagy középpontja .

Szeretném méltón magamhoz fogadni Ddvözltömet. és akkor, úgy gon
dolom. méltóan ünnepl em ezt a t itkot, mert méltön fogadni : szeretet, rnél
tón ünnepelni: szeretet.

Igy siet minden központja felé. ahonnan kiindul. minden a szeretetben
egyesül; mert t e. Jézusom, azért szállottál alá, hogy mindeneket magadhoz
vonzz és az Atyával egyesíts .
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Jászolodhoz vonzottad mindenekelőtt az alázatosakat, a nyájak őrzésében

éber pásztorokat. Igy vonzotta magához az alázatosságot az alázatosság, de
ezt az alázatosságot is a szeretet szülte .

Nem tudom, ml tetszhet neked bennem, hogy magad felé vonzzál. De
jaj, nagyon is tudom, mi nem tetszhet, hogyelutasítsál. De ha nem közeled
ném hozzád, rnéq jobban eltávolodnám tőled .

Csekélységem alázatos megvallása nyomorúságaim és méltatlanságom
elismerése. Beismerem mindezt és alázattal vallom; vond magadhoz kicsiny
szolgádat, de tedd , hogy megmaradjon alázatában.

Ime te, aki istállóban születtél, betértél bensőm istállójába. Nem nagyobb
ti tok szüle tésed, mint i rántam való jóságod .

Ott minden emberi nyomorúságot magadra véve születtél ; szívem be mint
a halál és az ördög d icsőséges l egyőzőj e jöttél. Ime épp olyan alázatos vagy
dicsőségedben, amilyen dicsőséges voltá l az alázatosságban .

Meg alázkodásod az ember iránti szerateted követ kezménye vol t , ered
ménye pedig megdicsőü lésed let t. Legyen, kér lek, eljöveteled eredménye
bennem ls a megalázkodás és a szeretet .

Nem azért kérem ezt, hogy d i csőségem legyen, hanem hogy neked adjak
vele d icsőséget. Hiszen semmi sincs istállómban, ami méltó hozzád, semmi ,
ami megd lcső íthetne téged; azért semm it sem kapsz tőlem, ha nem te ma
gad adod nekem.

De el lsrnerern, Uram, hogy sokat adsz, én pedi g keveset adok vissza.
Látom hát, rnennyl bennem a hútl enség és mekko rának kellene lennie az
al ázatnak.

Hányszor megvetnél, milyen méltán elu tasítanál, ha alázatos nem lenné l!
Mert ahogy az alázat tebenned jóság , éppúgy a jóság alázat.

Jóságod és alázatod ad nekem téged; és ha engem is nem adna neked,
nem tudn ám magam odaadni, hiszen magamtól semmi jó sincs bennem.

Igazság szerint semmit sem követelhetek tőled, gonoszságom miatt sem
mit sem tudo k adni neked; íme milyen távol vagy tőlem , ha nem könyörülsz
rajtam!

Kevés lel ki hasznot merítek abból , ami a tiéd , sok kárt okozok maqarn
nak azzal, ami az enyém; milyen távol jutok tőled, ha nem vonzol!

Gonosz vágyat érzek magamban, amely megrontja alázatornat . és jaj,
hogy ellanyhul t öle szeretetem!

Adtál ugyan jóakaratot, de az nem tudja betörni emberségemet, mert
nem képes megs emmi síteni a gonosz vágyat .

Szüntelenül eléd számlálom nyomo rúságomat , hogy soha el ne fe ledkez
zem róla. Hisz senkim sincs, akihez meneküljek, senkihez sem íolyamodha
tom, hogy elnyerjem, amim hiányzik.
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A PHILADELPHIAI EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS

A 41. eucharisztikus vil ágkongresszus rendezésének jog át az Egyesült
Allamok b ölcs ő v árosa. Philadelphia. .a testvéri szaretet városa " kapta. 200
éve itt mondták ki Amerika függetlenségét, itt dolgozták ki alkotmányát.
Igy ez mintegy a Szentatya ajándéka volt a jub ile umra. A kongresszus
augusztus 1-8-ig tartott, s témájául "az emberiség éhségeit" választotta: az
lsten utáni éhséget, a kenyéréhséget. a szabadság és igazságosság éhségét,
a szellemJ éhséget, az igazság, a megértés és a béke éhségét. Mindebben
útmutató és megoldás Jézus, az élet Kenyere! A megnyitó felvonuláson egy
egy kocsi élóképekben mutatta be ezeket a témákat, a hét folyamán pedig
egy-egy napot szenteltek nekik, válogatott rendezvényekkel és elóadókkal.

Amerika a nagy számok hazája. Ez jellemezte a kongresszus lefolyását is.
Hogy csak néhány példát hozzunk: a megnyitó körm eneten kb. egy millió
ember emelte magasba gyertyáját. A f iatalok miséjén tizenhat. a karizrn atiku
sokén huszonötezren vettek részt. A Krisztus tes tévé változott barna (mert
az éhezökre emlékeztetó) "kongresszusi kenyeret" két méteres szentség
mutatóban tették ki. Naponta átlag 25 rendezvény közt válogathattak a részt
vevók . A záróünnepségre zsúfolásig megtelt a Kennedy-stadion 150 OOO f ér ő 

helye, a kint rekedt ezrek nek pedig hangszórók közvetítették kilométeres
körzetben a misét, és jólláthatták a 15 m magasba emelt oltárt is. Kétez res
kórus énekelte a kongresszusra szerzett misét. Knox bíboros, pápai legátus
50 fócelebrá nssal , további 500 püspökkel és 2500 pappal misézet t.

Az ilyen számok a mai keresztényben szinte idegenkedést keltenek . De
örömmel állapíthatjuk meg, hogya tömegmegmozdulások nem lélektelen pa
rádé módján folytak, hanem tartalommal te lítódtek. Mindenekelótt: Król
philadelphiai érseknek gondja volt arra, hogy a kongresszust a hivók belső

megújulásával kapcsolja egybe. PI. nagyböjtben a heti egyszeri "egy tányér
rizs mozgalom" (vB9yis hogy a szegények ételét ebédeljék) kb. 5 millió
dollárt eredményezett a nélkü lözók javára. 12 millió fiatal kb. 20 millió mun
kaórát vállalt önként az elókészítés érdekében. A kongre sszus rneqnylt ásá
nak napja az egész országban a családi szentáldozás napja volt (a családdal
az els ő nap során fogla lkoztak) , a záróünne pségre virradóan egész éjszaka
szentségimádás folyt. A rendezvé nyek az emberek minden csopo rtjára kiter
jedtek. 9000 öregnek a 80 éves O' Boyle bíboros mondott szentmisét. Meg
indító volt a betegek miséje , amelyre többek közőtt mintegy ezer beteg
vagy fogyatékos gyermeket hoztak , a legátus pedig mise után a betegek
közé ment és szentelt olajjal kente meg öket (vö . Mk 6,13). A résztvevók
"pünkösdi élményként" emlegetik , amikor kl-ki a maga nyelvén imádkozt a
ugyanazt az istentiszteleten. .Menjetek haza az egység és megértés láto 
másával" - mondta Suenens bíboros miséje végén a karizmatikusoknak.

A kongresszus értékét nagyban növelt e kiemelkedó egyéniségek részvétele
és felszólalása. Helder Cámara érsek hangsúlyozta, hogy a jogfosztottak ér-
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dekében való küzdelem a szeretet követel ménye és így minden keresz tény
kötelessége. Azonban . szé l sőséget nem lehet másik szélsőséggel l egyőzn i .. .
Az erősza k alkalm azása mindig újabb erőszakot vált ki , azért az egyháznak
példát kell adni az evangél iumi szell emben elért megoldásra." A kalkuttai
Teréz anya szokott egyszerúségével ecsetel t e a szegények nyomorát és a
még ennél is szomorúb b vil ágkatasztrófát , a szerete t hiányát. A f iataloknak
külön prog ramot adott: .A bennetek levő erőt ne pazaroljátok el haszontalan
dolgo kra. Bennetek sok az energia, megvan a képességetek a szeretetre, a
kezdeményezésre . A vil ágban pedig annyi a magányos, az elhagyatott. a be
teg , a hontalan és a szegény. Az Euchar isztia azt is követeli , hogy önma
gunkből kil épjünk és másokat boldogít sunk: Pedro Arrupe jezsuita rend
főnök határozott, konkrét javaslatokat hozott, hogyan kapcsolju k össze az
oltárnál végzet t kenyértörést a mindennapi kenyér megosztásával. Nagy
érdeklödést válto tt ki .a szabadság és igazságosság éhsége " napján Wille
brands bíboros beszéde és az esti misén Wojtyla krakkói érsek homiliája.
Több mint 25 OOO ember Imádkozott a hivők könyörgésében azért , hogy
. szúnjék meg a népek között minden régi és új gyarmatosítás, elnyomás és
kizsákmányolás" . König bécsi érsek súlyos szavakkal bírálta a . keresztény
népek" csődjét , és tiltakozott az erőszakos szüle tésszabályozás ellen . Há
rom napos ökumenikus megbeszélés is szerepelt a músoron , ennek igelitur.
giáján 144 kü l önböző felekezetú lelkész vett részt. Bíborosok és protestáns
püspökök a szolgáló Kr lsztus példájára megmosták egy csopo rt hív ő - nége
rek, színesek, feh érek - lábát. A záróistentiszteleten jelen volt és szólt is
a résztvevőkhöz Gerald Ford amerikai elnö k, kiemelve az egyház szerepét a
békésebb világ építésében . Szavait Szent Ferenc szép Imájával zárta: "Uram,
tégy engem a te békéd eszközévé." Ugyanebben az órában a Szentatya az
eucharisztikus csodájáról nevezetes Bolsenában miséze tt, s utána múhold
közvetítésével angol nyelvú rádióüzenetet intézett a kongresszushoz az
Eucharisztiáról , az élet, az áldozat. a szeretet ti t káróI.

A kongresszus a sokfelől összeve ródött Üjv il ágban jó alkalom volt az
egyes nemzetiségek testvéri ser egszemléjére is. A program 27 nemzetet
sorolt fel. Külön színt képviselt a négerek liturgiája ős i zenéjükkel , énekeik
kel és t áncalkkal . valamint 21 indián törzs miséje , benne a hagyományos
bölénytánccal és az ima felfelé törését j elképező sastánccal. Tenné szetesen
az Amerikában és Kanadában nagy számban élö (egyes becslések szerint
kb. másfél milliónyi) magyar is kitett magáért. Sorra érkeztek a magyar
zászlóval vagy címe rrel díszített buszok. A színvonalas magyar programot
az e célra alakult Magy ar Eucharis zti kus Bizottság szervezte. Népviseletben
vonul tak fel a magyarok a nyitó és záróünneps égen a .Sta tío Orbis" meneté
ben. A Civic Center óriási csarnokában Slnkovics Margit ipa rmúvésznő ren
dezte meg a kiállítás magyar részét. •Magyar örökségünk" címmel músoros
estet adtak a Drexel egyetem dísztermében a magyar vall ásos és népi kul
túra kincseiből. A devoni piarista gimnáziumban magyar papi gyúlés vol t.
Aug . 7-e volt a . nemzeti ségi nap." Doylestownban, a pálos atyák czestochowai

67



kolos torában l ékai l ászló pr ím ás mondott ünnepl misét 70 pappal, 3000 ma
gyar zarándoknak . Keresztes Szilárd mondta a homiliát. Délután a magyar
ifjúság tartotta szent ségimádását .

lékai lászló Król bíbores meghívására 11 tagú küldöttség élén - köztük
három püspök - érkezett az ünnepségekre. A kongresszus utá n 16 napos
zsúfolt program során meghivásra végiglátogatott egy sereg amer ikai magyar
pléb ániát és intézményt, találkozott a püspöki kar fejével. Bernard in érsek
kel (aki már előbb külön levélben emelte ki a magyarok hit húsé gét és
azokat a kulturális és lelki értékeket, amelyekkel befogadó hazájuka t qaz
dagították), három napot Kanadában töltött, maj d aug. 25·én a küld ött séggel
együtt londonon keresztül visszarepült hazájába. l átogatásain mindenütt
hosszan elbeszélgetett az összegyúlt hívekkel. fölelevenítve a hazai eml é
keket , megá ldva a gyermekeket, s buzdítva mindenkit anyanyelvén ek örzésé
re, ápolására. •Egész amerikai utamnak az vol t a célja - mond otta londoni
rádióinterjújában - , hogya külföld i és az otthoni magyar jobb te stvérien
egymásra találjon. Mert mindkettő tele van értékkel, mind kettőben uqyan
az a vér csörgedez, a dolgozó magyar ősök vére. A külföld nagyra érté keli
a megbízható. ügye s magyar kezet és az alkotó magyar fejet. Hát akkor
mennyivel Inkább kell nekünk egymást megbecsülnünk és segít enünk!" Ez
zel tud atosan folytatta a már róm ai székfoglalóján, a Szent Teréz baziliká
ban, máj. 27-én meghirdetett programot: . otthoni és külföldi magyarok
nyújtsanak egymásnak testv éri jobbot . . . Magyar a magyarra ne el lenséqe
sen nézzen , hanem mint testvér a testvérre!" Most a kongresszus [elv ényé
re utalt : a két egymás felé nyúló kéz ta lálóan jelképezi az otthoni és az
idegenbe szakadt magyarságot, és az a Krlsztus . aki haláláv al . a saját testé 
ben bontotta le az ellenségeskedés válasz falait" , bennünket is testvéri sze
ret etb en fúz egybe.

Az Eucharisztia mIsztériuma ..átfogó jellegénél fogva alkalmas arra, hogy
minden korban kapcsolatba hozzuk vele egész hitünket és egész fel adatun 
kat " - i rja Gál Ferenc pro fesszor. akinek beszám olójára a fent iekben tö bb
helyütt támaszkodtunk (M . Kurir 1976. szept. 14/1 5) . Az Euchar iszt ia kör é
csoportosult Egyház életének súritett. szemléletes bemu tatása volt ez a
kongresszus , azzal a céllal. hogy minél szélesebb körb en e rősítse a hitet,
reményt és a tevékeny szeretetet. IOs ez bizonyára sok lélekben sikerült.
Ahogy egy résztvevő leszúrte benyomását : . Nern Igaz, hogy elö regedett és
korszerútlen a mi hltünk és egyh ázunk. Fiatal, életerős, van jövője . mert
az IO let Kenyere táplálja ."

S.

TERez ANYA MUNKATÁR SAINAK NEMZETKUZI OSSZEJUVETELE

Aug . 14/15-én a westfália l lippstadtban 12 ország hivatalos képvise lője ,

negyvenegynéhány személy gyúlt egybe, Teréz anya ma mintegy 80 OOO
munkatársának európai ága: Anglia , AusztrIa, Belgium, Dánia, Franciaország ,

68



lrország, Luxemburg, Málta, Norvégia, Nyugatnémeto rszág, Svájc és Sv éd
ország kiküldöttei. Olaszország képv iselóje levélben jelentkezett, ott volt vi·
szont Sr . Frede ric k, a Szeretet M lssz lonárlusai római központj ának vezetóje.
Az USA-ból Patty Kump hosszú levelet küldött, megmagyarázva, hogy éppen
a szegénység szell eme t artja vissza az utazástól. Nem akarja azoknak a
szervezeteknek a példáját köve tn i, ame lyek .ugyan sok jót tesznek, de ren
geteg idó t és pénzt pazarolnak szükségtelen utazgatásra és találkozökra ."
Vol t egy kanadai .ö nkéntes ünk" is, egy f iatal lány, korunk sok keres ő f iatal
jának a legjavából. Azért jött, hogy Teréz anyával megismerkedjék. Az ism er
kedé s olyan jól sik erült , hogy azonnal rendelkezésére bocsátotta magát. Az
ülés eket M rs. Blaik ie, a munkatársak elnöke és Josepha Gosselke, a ven
dégl átó német munkatársak vezetóje irá nyí t otta. A középpont természetesen
a mindvégig jelenlevó Teréz anya volt. Az összejövetel célja: tapasztalat
csere és a munkatársak szabályzatának idós zerú módosítása. Teréz anya
megnyi tójában azt mondta : nem csupán találkozás ez, hanem növekedés a
szeretetbe n és küldet ésünkben . A munkatársak lsten szeretetének hordozó i ,
lsten világossága a vil ágban, itt és ma. Ez csak az Istennel való mély egy
ségból jöhe t létre. Ennek az együttlétnek segítenie kell , hogy lsten-lsrnere
tünk elmélyüljön , ez fo kozza majd szeretetünket, és sürget ennek a szere
tetnek továbbadására, ahogy Márla vitte tovább a befogadott Jézus t. A
szaretet otthon és közvetl en környezetünkben kezdód ik. Hivatásunknak.
amelyre lsten titokzatos végzése kiválasztott, itt kell els ő sorban meqí elel 
nünk . Mindig szaretetbő l tegyük, amit teszünk. Ez csak az áldozat alapján
lehetséges.

Beszámolt két jelentós új kezdeményezésról. Jézus Sziv e ünnepén meq
alakult New York-ban a Szeretet M isszionáriusainak szemlélódó ága hét
jelölttel. tletúket ima, im ádás, áldozat tölti ki. de napi két órán át részt
vesznek valami módon az igehirdet és munkájában is . Kal iforniában ped ig
Fr. Kribs vezetésével 15-25 év közti fia talokból önálló ifjúsági ág alakul t.
Kortársaikkal fogl alko znak. P. Gorrée elmondta, hogy lassan kb. 8·10 szem
lélódó szerzetesház pártfogol eqy-eqy M. C. n ővért. (Teréz anya ezt nem
sokallottal) Jacqueline de Decker, az 1003 beteg és szenvedó munkatárs
vezetóje (köztük tíz magyar), mé lyen szántó beszámolóban je ll emezt e sze
repüket. Nem hiáb a maga is 23 operáción esett át , 28 éve vasfúzóben jár .
Amiko r felolvast a egy ágyhoz kötött beteg levelét, Teréz anya csak enny it
mondott : "Nem csod a, hogy én anny it tudok futkosnl!" Teréz anya ezeket
az imád kozó és szenvedó munkatársakat értékeli legtöbbre , óket tartja a
rend "geri ncének" . A nóvére k a virágok kertészei , de az óket támo gató
.Second Self" -ek (másod ik énj ük) a te rmékenyító nap, esó és szél. Kíván
sága most az, hogy minden országból egy·egy személy a Szentatyáért ajánlj a
fel szenvedés eit.

Az ált alános beszámolók után következnek az egyes országok k épvise
lőlnek érdekes tapasztalatai. A megalakulás idejét és a résztvevók korát
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tekintve egyaránt fiatal svéd csoport még keresi önmagát és lehetőségeit

az anyagias környezetben . A dánok már előbbre vannak: széles körben rneq
szerveztek az iskolásgyermekek segítségét, könyveket adtak ki. Regénynél
is érdekesebb a máltai egyetemi hallgatók két nyári munkaútja Palermóba,
ahol a M. C. nővéreknek segédkeztek: fogyatékos gyermekekkel, fiatal hu
Iigánakkal foglalkoztak, . sztolkus egykedvűséggel" takarították a házakat
(ahol WC gyanánt legtöbbször a szoba egy sarka szolgál!) stb . - Sok gya
korlati részletet hallunk az angliai munkáról: . meghall gató csoportok", öre.
gek, vakok , ideggyógyintézetben élők segítése.

Mindezzel párhuzamosan folyik a szervezetí és gyakorlati kérdések meg
tárgyalása, a szabályzat átdolgozása. Hosszadalmas munka, mert a jelenlevők

egy része nem tud angolul, Teréz anyáék viszont nem beszélnek németül,
Az előadások szövege egyidejűleg fordításokban kerül elénk, de a meg
beszéléseknél erre nincs mód. Fölmerül a javaslat, hogy oszoljunk nyelvi
munkacsoportokra. Teréz anya nem akarja. Neki fontos az, hogy mindnyájan
együtt legyünk és mindenki elmondja a magáét. Pedig egyesek elég hosszan
mondják . . . O maga ismételten és Igen határozottan próbál belénk vésni
néhány alapelvet. Mindenekelőtt azt , hogy nem jótékony szervezet vagyunk.
Senkitől se kérjünk pénzt, és ne bánjuk, ha semmit sem kapunk . Ahogyan
a nővérek ingyen , nagylelkűen szolgálják a szegényeket, úgy függjenek a
munkatársak is az isteni Gondviseléstől, Nem a fölöslegből juttatott ado
mányra van szükség, hanem személyes segítségre, áldozatra , odaadásra .
Az ügyv itelben a legnagyobb egyszerűségre kell törekedni (ne nyomassa
nak lev élpapírokat. ne nagyon használják a pecsétet, a seg/tőknek nem ad
hatnak pénzt. .eln ök" helyett - .nern akarok nagy szavakat" - használjunk
. öss ze kötö " megjelölést), minden krajcárt hiánytalanul eljuttatni , tisztelet
ben tartva az adakozó szándékát. Ez a kemény egyszerűség és célratörés
olyan, mint az üdítő zuhany . Amikor pedig ki-ki sorra boldogan bemutatja
a Teréz anyát mindenféle pózban ábrázoló propagandafüzeteket, plakátokat
stb., a szegény érdekelt türelmesen végigszenvedi , de a végén szárazon
csak annyit mond: ez iehetett kezdetnek jó, hanem most már ideje, hogy
inkább az emberek szenvedését propagáljuk, mint Teréz anyát, akivel már
torkig lesznek . . .

Délután megtartjuk a nővérek szokásos szentségimádási óráját. Másnap
ezt a hivatások ügyéről tartott megbeszélés pótolja . Teréz anya elmondja
a M. C. nővér útját jelöltségtől örökfogadalomig, különösen kiemelve , hogy
. rettentö vidám természetű" (.tremendously cheerful") jelölteket Igényel.
Mert kitól várja a szenvedé s és szomorúság tengere a világon a vigaszt.
ha nem tőlünk?

A vendéglátó Szent Hedv ig-otthon jó nővére i Teréz anya ottlétén érzett
boldogságukat azzal juttatják kifejezésre , hogy napjában ötször minden el
képzelhető földi jót elénk raknak az ebédlőben. Általános elöljárójuk külön
átjön Berllnböl. hogy megismerkedjék vele . Teréz anya azzal fogadja, hogy
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estére majd beszélgetnek, de most sietn ie kell vac sor ára.•mert a nővérek

nek el is kell mosogatni" . . . A Iippstadti munkatársak viszont a részt
vevőket helyezik el otthonukban, s autóikkal állandóan úton vannak a leq
k ül önb öz őbb ügye kben. Vendéglátóm. derűs kedélyű. intelligens zenetan árn ő .

esténként Bachot és Mozartot játszik. hogy kics it magunkhoz térjünk . ..
lS-én délután a zsúfolásig telt hel ybe li templomban van összejövetel a

város lakossága részére , két püspök - egyik keletnémet - jelenlétében .
Elér kezik a búcsú órája. P. Gorrée mindnyájunk jókivánságait tolmácsol ja

Teréz anyának közeledő születésnapjára. Az egyik munkat ársn ö fér je bűn 

tudat ta l fejti ki Ijókorl I . hogy túlságosan kihasználjuk a Mothert, aki igen
fáradt. Ha ő lenne a férje, minden évben kétszer elküldené a Kanár i-szige
tekre. Spontánul csattan a felelet : . De én nagyon örülök, hogy nem maga
a férjem!' Orl ást derültség. mí g azután Teréz anya komolyra ford itja a
szót : . Jé zus gondoskodik rólam, és ti mind imádkoztok értem, csak igy
tudom csinálni , amit csinálok: Biztos it, hogy minden munkatárs ott van
minden szentá ldozásában, im ádásl órájában, és a napi olvasó 4. tized e is az
övék. ,, ~ n csak azt kérem , hogy szeressétek egym ást , először az otthonotok
ban, vigyétek ki ezt a szerétetet. és legyetek rnlndlnk ább hasonlók Kr isztus
hoz. Az élet szents ég nem luxus, hanem mindenkinek kötelessége . Teréz
anya munka társainak hívnak benneteket, de valójában Jézus mun katársa i
vagytok. Ha Jézusé akartok lenni , meg kell engedn etek. hogy él jen benne
t ek. Ti nem tud játok azt tenn i, ami t én, én nem, amit t i, - de együtt rnln
dent megtehetünk."

Ti z óra körül érn ek véget a megbeszélések. Hajnali ötkor a töréken y
teremtés már útban van Talzé fel é, hogy találkozzék Roger Schutz-cel és a
f iatalokkal. . Aprö nő . aki igen nyakas tud lenni " - jellemzi őt a prior, aki
vis zont okt. 24-én Kalkuttába és onnan Bangladeshbe készül, hogy t ény
leges en osztozzék a .szegények legszegényebbjeinek" életében két hónap ig .
Ott ír ja majd meg második levelét lsten népéhez.

Nagyon várták Teréz anyát Jugoszláviába, a horvát kereszténység 1300
éves ünnepségei re is . 48 év óta most látta volna viszont először hazáját.
De India püsp öke i hazahívták, hogy segítségükre legyen a ste rilizációs t ör
vény ellen i küzdelemben. Teréz anya, akinek szívügye a családtervezés ka
tollkus megoldása, azonnal engedelmeskedett.

M i viszont, akik jelenlétének kegyelmében részesedtünk, örömmel szé
ledtünk sz ét, ki -ki hazájába, hogy dolgozzunk a nagy célért : az egész vil ágot
. a szeretet misszionáriusává" tenni. Mert, mint Teréz anya mondja: . Az
öröm imádság . Az öröm erő. Az öröm szeretet. A szeretet hálója, amely
megfogja a lelkeket. Isten szereti azt, aki örömmel ad. Az örvendező ada
kozó többet ad. Nincs jobb mód kimutatni hálánkat lsten és az embe rek
Iránt, mint ha mindent örömmel fogadunk. A szerétett ól égő szív szükség
képpen örvendező szív. Soha ne engedjétek, hogy úgyelöntsön a szomorú
ság, hogyelfeledtesse veletek a feltámadott Krisztus örömét."

Egy résztvevő jegyzetei alapján
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KRISZTUS es AZ URUM

Az újszövetség az öröm szövetsége. Ezt köszönti a Szúzanya szívéből

feltörő Magnificat: .szfvem ujjong megváltó Istenemben" (Lk 1,46-55) . Kará
csony éjjelén az angyalok az egész népnek hirdetik a . nagy örömet" (Lk
2,10).

Ennek az örömne k meghozója és középpontja a Messiás, az Istenember.
Jézus és az öröm .. . Titok ez, amelyről nehéz beszélni. Ki tudná kikutatni.
föl mérni az Istenember örömének lényegét és mélyeit? Csodálatos keveréke
ez a személyétól elválaszthatatlan Isteni boldogságnak, amelyet a legsöté
tebb, legvéresebb órákban is megórzött valamiképpen (anélkül. hogy ez
emberi szenvedésé n . enyhftett" volna!) és mindannak az örömnek, amire
egy tiszta, búntelen emberszfv képes. Mert ó mindenben hasonló lett hoz
zánk, az örömben is . Szüksége volt rá, és élvezte éppenúgy , mint az ételt
és italt.

Gyermeki öröm sugárzott a gyermek Jézus szeméból édesanyjára, ne
velóapjára , a pásztorokra, a bölcsekre. Láttára felujjongott Simeon és Anna
szfve. A Szentcsalád élete Názáretben szerény és szegényes volt, de nem
hiányzott belóle az öröm, és illata kiáradt mind azokra, akik érintkeztek ve
lük. Es micsoda gyönyörúsége telhetett a fiatal Jézusnak a természetben!
Soha senki sem hatolt bele ilyen tiszta értelemmel , ilyen éleslátással. ennyi
mele g szeretettel. Egyesül ebben a viszonyban a Teremtő szeretete, aki
mindez t létrehozta. az ember szeretete, akiért mindez létrejött és az Isten
ember szeretete, aki eljött, hogy a természetet is megváltsa a bún átkától.
Később mindezt az élményt felhasználta tanftásában.

Bármennyi nehézség , áldozat és küzdelem jellemzi is nyilvános életét,
az Istenben gyökerező belső öröm sohasem hagyta el, és kisugárzott az
embere kre is. Aki küldte, mindig vele van és sohasem hagyja egyedül (Jn
8,29; 16,32), s mindig gyönyörúséges eledele, hogy az Atya akaratát telje
sítse (Jn 4,34), az embereknek fölkínálja az igazság és a kegyelem örömeit.
Ahol csak fogé kony szfvekre akadt, szfves örömmel tette ezt .

Bizonyos, hogy mi sem állt távo labb tőle az elutasftó, sötét vis elkedés
nél. Kemény férf iakat egyetlen tekintetével. egyetlen szavával magához
vonz, érette elhagyják hálóikat és vámpadjukat, családjukat, házukat , és
követik. Asszonyok elszakadnak otthonuktól, hogy nyomába szeg6djenek és
szolgálják. Az utolsó próféta felujjong az örömtől , amikor hangját hallja
(Jn 3,29). A tömeg rajong érte : a gyerekek vonzódnak feléje és hozzásimul
nak.

Tanftásában és múködésében nyoma sincs komor pesszimi zmusnak . Be
teljesítette a jövendölést: . Non erit tr istis neque turbulentus" - sem szo
morú nem lesz, sem izgága (Iz 42,4) . Legszívesebben a Genezáreti tó ked
ves tájékán időzik. Ha egyedül akar lenni , a hegyek közé megy . Már eml ítet
tük, milyen örömest veszi hasonlatait. képeit a természetből és közvetlen
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környezetéből. Csendes, békés vidámság ömlik el azon, ahogy az életet és
a te rmészetet fest i. Nem a nagysze rű jeleneteket, a hatalmas , trag ikus je.
lenségeket, a katasztrófákat, a természet mennydörgő hangjait részesíti
előnyben, mint a próféták, hanem a csendeset, a kic sit, a mindennapit, az
egyszerűt, a barátságosat. A kotló csibéivel, a gondtalanul áqról-áqra rep
kedő madarak, a pompás ruhájú liliom, a mustárfa szárnyas lakóival, a Jor
dán nádja, a tenger gyöngyei, az együgyű galambok meg az okos kígyók, a
más-más mlnős éq ű szántóföld, a gabona növekvése: előbb szár, aztán kalász,
aztán a te ljes termés a kalászban (Mk 4,28), az ízes qyűrnőlcs ú s z őlötö 
i lyen és hasonló egyszerű , figyelembe sem vett jel enségek et tart a legalkal
masabbnak, hogya Legnagyobb , az Orök jel képei legyenek. Ezzel az emberi
séget újból megtanította a természet tiszteletére és a természet örömére,
mindennapi , jel enté ktelen megny ilvánulásaiban is; fölébresztette a keresz
tény természetérzéket, ezer apró örömforrást nyitott meg, és mérhetetlenül
gazdagította a napl élet öröme it. Itt is megmutatkozik, amit Szent Pál mond :
Krisz tus nem az élet tagadója , benne nincsen Nem vagy Igen és Nem, csak
Igen (2Kor 1,19): ö a legmagasabb életigenlés.

Az Úrnak tanítványaival folytatott élete vidám volt és örömökben gazdag.
Je ll emző már az is , hogy első kirándu lása velük lakodalomba vezet , és első

csodáját ott viszi végbe. Bizonyára nem ellensége tehát az örömnek, inkább
olyasvalaki, akihez bizalommal fordu lhatnak , amikor az öröm bora kifogyott.
Es ő az, aki a pusztán természetes örömök vize helyett az egész lényünket
átható magasabb öröm borát adja. A Szűzanya örömet közvetítő tevékeny
sége is megmutatkozik már itt. t S nem hasonl ít la-e maga Krisztus a taní t
ványokkal való együttlétét menyegzőhöz , mikor megvédi őket a farizeusok
szemr ehányásai ell en: •Vajon szomorkodhatlk-e a lakodalmas nép, míg velük
van a völegény? " (Mt 9,15)

Mi lyen csodálatos lehetett ujjongása, amikor a tan ítván yok visszaté rése
után az első missziós útról .k ltör ö örömmel d icső ítette az Istent a Szent
lélekben" ezzel a himnusszal: . Dtcs érlek, Atyám, ég és föld Ura, hogy el
rejtetted ezeket a bölcsek és okosak elő l , és kinyilvánította d a kics inyeknek.
Igen, Atyám. így tetszett ez neked" (Lk 10,21). Utána odafordul a tanít
ványokhoz: . Boldoq a szem, amely látja, amit t i láttok." Talán akkor hatotta
át először lelkük mélyéig a tanítványokat hivatásuk örvendező tud ata. A
tábo rhegyi óra boldogsága persze csak a három kiválasz tot tnak jutott osz
tályrészül, és hamar vége lett, bármennyire igyeke zett volna Péter állandó
sítani. De úgy átjá rta lelküket. hogy még az öreg Péter is emleget i (1Pét
1.16·18). tS a tanítványok mind osztoztak Uru k örömében.

Még a szenvedése előtti együttlét utolsó óráiban is vigasztalj a öket :
. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen" , megígéri nekik , hogy szomorú
ságuk örömre válik. elveszíthetetlen örömre, és azt mondja: . Ezeket azért
mondottam nektek, hogy örömöm legye n bennetek . és a ti örömötök teljes
legyen" (Jn 16,22·23; 16 11: 1713) . A húsvét utáni negyven nap pedig igazán
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a boldogság ideje volt a taní tványoknak. í:s a Szentl élek eljövetelével az
öröm kitéphetetle n gyökeret vert bennük. lJröm Megvált ójuk örömén és
d icsőségén, aki az öröm elle nségei ell en vívott győzelmes harcban vérzett
el, aki húsvét örömében feltámadt , di csőségben fölment a mennybe és most
ot t ural kodik ; a Szentl élek öröme és a tökéletes túlvilági öröm , a mennyei
juta lom kilátása (Mt 25,21; Mk 5,12; 1Pét 1,6-8) - mi ndez drága örö kségük
maradt, és osztályrészül jut mindenkinek , aki hi tben és szeretetben egyesü l
az Úrral.

(Dr. Paul Wilh elm Keppler püspök nyomán)

DENISE LEGRIX VALLOMASA

Denlse Legrlx, a kéz és láb nélküli festönö és irónö. akit 22. számunkban már
bemutattunk, nemrég (1974-ben) adta ki . Née comme ca" (Ilyenek születt em) c.
Irásának harmadik köte tét : .Vlvre cornrne les autres' ( ,Ú gy élni. mint mások') . A
nyomoré kok és elmebeli fogyatéko sok nagy Ideálj a ez: a normális ember i élet. Köz
tük szerzett tapasztalatait sorakoztat ja, a segltés módjait részletezI. A könyvnek
talán legmegragadóbb lapja az olvasónak szóló néhány bevezető sor :

A riportok vagy interjúk során ezt a kérdést intézik legt öbbször hozzám:
- Boldog-e?
A felelet mindig ugyanaz:
- Teljesen boldog vagyok.
Ezután a párbeszéd így Folytatódik :
- Honnét a boldogsága?
- Másoktól.
- Abból a boldogságból, amit másoktól kap?
- Igen. Es abból. amit én adok nekik. Amit minden cselekedetemmel

próbálok nekik adni.
Egyesek tovább részletezik a kér dést:
- Szóval megvan mi nden e lképzel hető boldogsága?
Ilye nkor keresgélem és még sokáig Fogom keresni az igazamat kifejező

szavakat: hogyan ír jarn körü l azt a bennem rej lő kinc set, ami az életkedvem ,
az örömbe vetett bizalmam?

Ezt Felelem:
- Enyém a szeretet t itka, és ezt továbba dom mások nak.
Boldogságomnak az is a t itka, hogy nem sóvárgok a mások boldogsága

után.
Azt hiszem, néhány pi llanat alatt mB9 tudom magyará zni mindezt. í:letem

egyet len esem ényéb ől sem hiányzik az lsten.
Nem tudom, nem akarom nélkü lözni az Iste nt .
lsten tagadásával nyi totta meg az ember a Gonosznak a világ kapuját.
lsten vi lágosan beleírja magát mindennapi tapasztalatunkba. Mindenkinek

megadja a lehetőséget , hogy jól él jen, mi ndenkinek jogot ad bizonyos bol
dogságra .
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De ennek a "bizonyos boldogságnak" elégne k kell lennie számára.
Meges ik . hogy éppen valami más boldogságot kívánunk meg. Akkor hibás

váltóra ál lítottuk be életünket, letért ünk a nekünk fenntartott út ról. A csalóka
látszat csak növeli nyomorúságunkat .

"Ne panaszkodj!" - ez a nyomorék festóművészek szigorú szabálya
(A . P. B. P.: Association des Artistes peignant de la bouche et du pled, szájjal
és lábbal festó művészek szövetsége). En azt mondanám : "Ne panaszkodo
junk."

Legyünk, tel jesen .
Legyünk egyre inkább , fölfedezve önmagunkban és önmagun k által az el

temetett kincseket.
Legyünk. mert szeretünk.

ISTEN MEGJELENIK ILLeS PRöFeTÁNAK
(lK ir 19,9·13)

Az évközi t izenkil encedik vasárnap els ő olvasmánya (" A" év) azt beszéli
el, hogy az Úri sten csendes szell ő suttogásában készíti Illés prófétának
szánt megje lenését. Ill és próféta alakja körül számos elbeszélés virágzott
ki; ebbe a csokorba tartozik olvasmányu nk is, Illésnek sok hányattatásban
és üldözésben volt része. A je len elbe szélés összefüggésében Akáb , Izrael
királya és Jezabel ki rályné elói menekül; a Kármel-hegyi istenítélet. a Baal
próféták csúfos véqe Illés elle n ingere lte Jezabelt, aki halálra keresteti.
Illés a Sínai félsziget felé tar t. visszatér a Jahve-hit forrásaihoz. arra a hely.
re , ahol Jahve kinyila tkoztatta magát, kihir dette törvényét. és a néppel szö
vetséget kötött. Kimer ültségében és csüggedésében elmegy arra a távoli ,
biztonságos helyre . ahol legjobban megtapasztalhatja lsten közelségét és
vigaszta lását. Olvasmányunk első mondata szerint Illés megérkezik "Isten
hegyéhez, a Hórebhez" . A Hóreb néva Sínai hegyet jelzi. mégpedig az
ószövetségi irodalom egy sajátos rét egében. a deuteronómikus ir odalomban.
Ez az apróság is rámutat az elbeszélés keletkezésének korára , irodalmi ho
vatartozására . A szöveg mintegy három évszázaddal k ésőbbi magánál lllésnél.

lsten nincs sem az égból alárohanó. pusztí tó szélvészben , sem a föld
gyomrából fe lmorajló rengésben. sem a fe lszínen pusztító tűzben. A héber
szöveg költ öt, lapidáris. polemizáló: "Jahve nincs a szélben", "Jahve nincs
a földrengésben" , "Jahve nincs a tűzben" . Bizonyos korokban ugyan lsten
megnyilatkozása fort issimóban történik ; az ószövetség sokkal általánosabb
felfogása Istennek ezt a megjelenési módját tartja. Az ilyen beállítás azon
ban a natural izmus. a determinizm us veszélyével . Jahve szuverén szabad.
ságának lebecsül ésével jár. Az ilyen beállítás ell en kel fe l Il lés, és az ó
fe lf ogásában kife jezádik egyrészt saját személyi élménye, másrészt az isteni
pedagógia csodája. Isten sokszor a piani ssimót választja megnyilatkozásul.

75



enyhe szellő susogását. A hosszú menekülés után Illés kimerült, ereje és
kedve elfogyott ; ha lsten most villámok és mennydörgések között mutatkoz
nék meg, a prófétára még nagyobb elkeseredés, kéts égbeesés szakadna. Az
Úristen tehát vigasztaló szándékkal és tapi ntat ta l közeled ik hozzá: qyenqé
den teszi kezét az ember vállára, akit a szenvedés már amugy is nagyon
próbára tett ; lelket önt belé , és megint nyil t tá, érzékennyé tes zi arra. hogy
lsten szavára hallgasson. Ist en az ő hozzánk hajlásában lélektanilag felül
múlhatatlan; az ember szivébe n a legmegfelelőbb húrokat tud ja megpendfte
ni, akár a túlcsorduló boldogság idejé n, akár a csüggedés. a szenvedés pil 
lanataiban.

lsten megnyilatkozásának ez a diszkrét, csendes módja olyan krité riumot
rejt magában, amely koru nkban is nagyon i dőszerű . Isten elsősorban nem a
tüntetések zsivajában található meg, nem a tüzes vitatkozások küzdőterén,

nem is a rece ptgyártók hangoskodó bírá lataiba n és nyil atkozataiban, hanem
a sokszor annyira észrevét len és elhanyagol t hallga tag keresztényekben, akik
töretlen hűséggel és harsogó propaganda nélkül készítenek helyet Jézusnak,
lsten Országának a vil ágban: azzal, hogy imádkoznak, fel ajánlják magukat.
állhatatosan és szerényen tevékenykednek, engeszte lnek, szenvednek. Az
Egyház igazi refo rmját azok ind ít ják meg és hajt ják végre , akik a reformot
önmagukkal kezdik, akik önmagukból kiindulva hozzák létre a bensőség essé

váló Egyház kis sejt jét, Jézus kisded nyáját .

Olvasmányunk fényt vet egy mind ig időszerű problémára: hogyan kell
Istenrő l beszélnünk? Az ószövetség különf éle kifejezési eszközöket használ,
de nem köt i magát egyik hez sem. Olyan kifejezés, amely jó szolgál atot tes z
bizonyos korban és környezetben, más i dőben nem fele l meg vagy komoly
átértékelésre szorul. Kevés alapvető adat jelent kivételt; de ezek ls változó
ért elmezéssel és hangsúlyeltolódással állandósulnak; mint pl, lsten egye
dülvalós ága, tr anszcendenciája, igazságossága, irgalma. Olvasm ányunk és tá
gabb összefüggése kiváló példaként szolgál: a te rmészet lenyüg öző jelen
ségei, amelyek ben más korok lsten megjelenését látták, most csupán arr a
készíte nek e l ő , hogya próf éta megnyíl jék szavának befogad ására. - Hogyan
beszél teh át a biblia Istenről? Igyekszik körü li rni őt egyr e újabb állít ásokkal.
hogy így észrevehetővé tegye számunkra. A Biblia tudja, hogy Istent nem
lehet fogalm i börtönbe befogni , nem lehet meghatározással vagy blzonyítás
sal kimerí teni. Nem elvon t, dogmat ikus módon beszél róla, hanem mindig
konkréten. Nem tematik usan tárgyalja Istent, hanem elbeszéli. ~s még el
beszélései sem a krónika vagy a helyzetj elentés műfajába tartoznak, hanem
mindig a hálával teli dicséret és a dicséret tel tel i hála hangján szólnak. A'
Biblia nem annyi ra I stenről beszél, hanem szünte lenü l Istenhez szól, Isten
nel folytat imádságos párbeszédet. - A biblikus kor óta Istenrő l szóló beszé
dünk sok kinccsel gazdagodott , amelyek aztán újabb prob lémákat is je len
tenek; elég a skolasztikus teológiár a és a mai elvi lágiasodásra utalnunk.
Istenrő l szóló beszédünknek ezekkel az újabb ví vmányokkal gazdagodva és

76



v ias kodva is m ind ig, a Bib lia mintájá ra. az Istennel folyó imádságos pár .
beszédnek kell maradnia.

Nagy Ferenc

+ P. VENDEL JANOS TOROKORSZAGI MISSZIONARIUS ELMIOLKEDIOSE

1951. jan. 26. Pénteki nap: az Úr Jézus szenvedésének az emlékére szentelt. De
nem erről elmélkedünk ma. hanem arról , akinek emlékét üli az Egyház a mai napon.
A szmirnai nagy szentr öl, szenr Poli kárpró l ; ő olyan közel áll t az aposto ll I dőkhöz.

olyan közel állt Időben azokhoz, akik Krisztust magát látták és szerették. Azután ott
van szent János. aki Efezusban élt. Vajon miért ment oda, miért maradt ott, ki
tudná megmondani? Ma Szmirnának nagy ünnepe van. Ez az Ő szent je. Emlékét őrzi k

ma is ott. s másképpen alakult voln a az Egyháznak az ügye . ha a bizánci szakadás
be nem következik. Ma alig van keresztény, s csak az isteni Gondviselés t itka .
vajon meqadja-e a törököknek azt a kegyelmet, hogy egykor megtérjenek. Ma még
nagyon nagy messzeségben, igen távol látszik ez az idő. Az lsten előtt azonban
semmi sem lehetetlen. Talán hamarabb jön el , mint gondolnók. Vagy talán egyál·
talában nem jön el? Ez t itok . Mindenesetre egy kereszténynek úgy kell dolgoznia,
mintha elj önne ez az idő , s nem szabad magát átadnia a tétlenségnek, azt mondván,
hogy úgysem lehet semmit sem tenni. Ez nem volna keresztény eljárás. Ez nem
volna a hit szerin t való életnek kifejezője. Azt kell hinn i . hogy igenis Ide ls eljön
az evangél ium világos sága, s ezért úgy kell dolgozni, hogy megismerjék ezt az ern
berek .

Vajon mit tes zünk ezért ? Tettünk-e valamit ? Legelsősorban rneqtanultuk-e a nyel
vet úgy, mint kell ene? Nem vagyunk-e ebben hibásak? Foglalkozunk-e úgy ezekkel a
problémákkal , mint kellene? Megtanulni tehát elsősorban a nyelvet. Enélkül nem
sokat tehet az ember. S azután te dolqozol -j, úgy , mint kellene , hogy készen legyen
a szótár, az egyházi szavak szótára? Nem veszítünk-e el haszontalanul sok Időt

mással? Jó lesz lelk IIsmeretvizsgálatot tartani.
Edes Jézusom. egy hiányzik nekem: ez a pénz. Látod, egész idő alatt ezen akad

meg a munka. Nem volt elég pénz könyvekre. Pedig enélkOI nem tudunk semmit
sem csináln I. Csln áltak-e valamit a franc ia páterek? Semmit. Csak beszéltek. Hosszú
évek óta mindig arról van sz ö, hogy könyvtárat kellene csináln i. Sosem lett belőle

semmi sem. IOn magam, egy szegény magyar menekült minden anyagi eszköz nélkü l,
mit tudok csinálni? Legfeljebb a levegőt verdeshetem, Uram, nem Igaz? Nem látod ,
hogy semmiféle eszközöm nincs ezeknek a dolgoknak a beszerzésére? [gy tehát ten
gődünk már évek óta. Adj nekem erőt , hogy tudjak még hosszú Ideig dolgoznI és
téged szolgálni. Akkor talán tudok majd egyes dolgokat közölnI. Kérlek Uram, légy
velem szemben kegyes. Miért kell csak nekünk szegény magyaroknak igy nyomo
rognunk? Engedd meg, hogy most Itt pontot tegyek. Olyan messze kalandoztam el
a tárgytól. Igazán, a kocsi más útra ment . Elszunyókáltunk, s a lovakat nem sikerült
másfel é terelri t. No de visszatérünk az útra. Ime Szent Polikárp, a nagy szent és
vértanú . Vajon ő nem hitte-e. hogy győzni fog? Az első szentek min d vértanúk vol
tak. De vér ük nem ontatott hiába. S a vértanúk bosszúja, ha szabad igy beszélni.
abban áll, hogy Imádkoznak üldözölkért. Atyám. bocsáss meg nekik, mert nem tud
ják , mit cselekszenek. A vértanúk bosszúja abban áll, hogy Imádkoznak OIdözőlk

megtéréséért. I:s hosszú századok tanüs áaa mutat ja: nem hiába.
Uram, rnost befejezem elmélkedésemet. Kérlek, segits mB9, hogy el tudjak készül

ni jól a te evangéliumod hirde tésére.

NB Vendel atya 1971 decemberében bekövetkeze tt halála után hagyatékában meg
találták az Újszövetség török fordltás ét, amelyet egy protestáns lelkésszel karöltve
készitett. Elmélkedése tehát nem volt eredménytelen . • .

77



LEVELESLADANKBöL

(P. Tomek Vince irja gyémántmiséjéröl :J Kértem a házfőnök atyát , hogy a leg~
szerényebb keretek közt rendezze meg az évfo rdulót . S így ls történt. Jún, 25-én
a szokott módon reggel 7-kor mondottam el lati nul a szentmisét . Rajta jel en vol tak
a háziakon kívül a rokonszerzetek közül az olasz kalazancius nővérek és az itteni
spanyol apá ca ink. Az el sők Itt Olaszországban a beb ört önzött szülök gyermekeinek
nevelésével fogla lkoznak, az utóbbiaknak Itt van a generálisi kúrlájuk és egy rezt
denclájuk az egyetemi hallgatónők számára. A három lekcló olvasása olaszul tör
tént. Az e l sőt olvasta egyik volt titk árom. aki utóbb generálisi assziszte ns vol t , most
pedig egy spanyol kollé giumunk házfőnök-Igazgatója, a másodikat egy másik volt
titkárom, aki előbb teológiai tanár volt , most pedig a pápai államtitkárság tlszt
viselóje , az evangéli urnot az Itteni olasz házfőnök atya, aki mondott néhány sz öt,
és felolvasta a szokásos pápai áldást. - Ez volt a Jubileum vallásos része. A pro
fán rész szint én igen egyszerűen zajlott le. Az ünnepl ebéden csak a generálisi
kúria volt jelen, a házfőnök atya pedig meghivott még két főpapot, akik közel 30 év
óta jóembereim: a biboros i kollég ium dékánját, Tragllát és a szenttéavatási kong
regáció ti tkárát, Casoria érseket . Az ebéden köszöntők nem voltak, csak a generá·
lis atya levelét olvasták fe l. Amint az történni szekott. a Jubileum klpsttant, s meg
emlékezett róla a Vat ikáni Rádió magyar részlege és a római magyarok lelkésze a
jublle umot követő vasárnapon.

Hálám a gratulációért nagyon érthető, de érthető a hálám az Úristen Iránt ls
lóleg két kegyelemért : értékelni tudom a 60 év jótéteményeit, és él bennem a rneq
győződés , hogy ha most áll nék a hivatásválasztás előtt, megismételném a mosta
nit ...

+
Lényeges feladatnak tekintem, hogyazidOs papok megbecsülését klhangsúlyozzuk.

A papok egységének munkálását kOlOnben azzal ls előmozdltjuk, hogy 8 kerOletben
a névnapokat koncelebráclós mlsével ünnepeljük. A hivek ezt nsgyon szeretlk, a pél
dás buzgósággal vesznek raj ta részt.

+
VégsO fokon az Egyház helyzete pszlcholőglallag rég nem volt Ilyen kedvező ,

rninr most . A hivek vágyakoznak az evangélium ra és áldozatkészebbek, mint a papok,
ha feltételezi k, hogy kapnak valamit . A kivülállók is felf igye lnek a papra, a hivOkre,
minden látszólagos közömbösség ell enére ls . A papokon fordul meg tehát elsősorban

a helyzet . Sajnos e téren rossz tapasztalataim vannak. A hivekkel szemben nem
megértOk, uralkodnak rajtuk, lehordják Oket. a fiatalok ls sokszor. bizonyos radlka
IIzmus folytán, ahelyett, hogy tanulnának, tanitanának és tOrelmesen kltartanának.
Hiányzik a dialógus szelleme.

+
Tavaly tartottunk öregek napját, számitottam 1Q.12 résztvevOre és jöttek 85-en,

70 évesek és azon fel üliek. Azóta már három esetem volt, hogy kórházba menés
elött a templomban kérték a szent kenetet. Egyiket a következő szerdán temettük.

+
KlsterOletú plébániánkon az Idén Igen magasra .felfutott· 8 betegellátások szá

ma: kb. 50 beteg nem tudott lelönnt. hogy szentgyónását, szentáldozását elvégezze.
Az egyik beteg i dős férf inél elő szö r jártam, és már nagyon régen nem gyónt. Vona
kodva akart kit érn i előle , mondván, hogy nagy búnei nincsenek, és különben ls ő fel
hagyott az ilyesmivel, mert . olyan rosszak az emberek és ő úgy csalódott ••••
Próbáltam neki magyarázni, hogy nemcsak a bűneinkkel kell ezt kapcsolatba hozni,
hanem nagyon fontos az, hogy Jézussal szerves , kegyelmi kapcsolatunk legyen ,
rnert O új lát ásmödot, egy új világot nyit meg az ember elött, A szentáldozás után
tovább folytattuk a beszélgetést, és ekkor történt a nagy felIsmerésem. Mert egy-
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szer csak arra lettem figyelmes, hogy beteg testvérem arról beszél, mennyi jó em.
ber lakik a házukban, és milyen kedvesek. A szomszédban lakó lány hívta az atyát
el hozzám. a gyerekek az udvaron körülvesznek, és általában mindenki olyan jó • ••
Most valóságként láttam, hogy ha Jézussal találkozunk. ő áta lakítja gondolkodás.
módunkat és életnézésünket. Istenhez és emberekhez való viszonyunkat - anélkül
szinte, hogy észrevennénkl Igy müködnek húsvét erötl

+
Hála a jó Istennek, igazán nagyon boldoqít a papi munka és élet. Gyakran fölld é

zem a papszentel és szertart ásának azt a mondatát : . tsten tegye teljessé a jól, amit
elkezdett benned' , és imádkozom. hogya megkezdet t jó megmarad jon és még növe
kedjék is bennem. Mint kezdó rögtön . rn ély vi zbe' kerül tem a plébánián. Most éppen
bérmáláara készülünk . Van egy fi li ánk is. Szóval igyekszem helytálln i mindenben,
és megpróbálok jó pap lenn i .

+
Mélyen meghatódva tud atom innen Franciaországból , hogy fél év alatt három

magyar nővérünk távozott az örök hazába. A világ nem veszi észre hiányukat, hisz
egyszerü munkával szolgálták Istentl Márla nővér hosszú évek óta utolsó napjáig
konyhán dolgozott ; ki tudná megszámlá lni a szeretet és türelem cselekedeteiti Mag·
dolna nóvér hazájában hagyta jobb karj át, de balkarjával rendkfvüll ügyességre tett
szart; és Ime egy csekély operáció miatt örökre elaludt a múröasztalon . I:s Teréz
nővér hosszú évek óta hátgerincsorvadással feküdt az áldozat oltárán. Mindanny ian
a .Szolgálat· olvasásából mer ftettek sok lelki hasznot és támogatták Imáikkal , Igy
remélem, részük lesz az Atyák Imáiban.

+
Kérnék az épen Imát Julianna testvérünkért , vasárnap, szept, 5-én hirtelen mea

halt szfvlnfarktus következtében. Szemüveggel , a .Szolgálattal" a kezében, azt ol
vasgatva esett hirte len össze, s percek alatt már annál vo lt, akinek 81 éves élete
alatt hüségesen szolgál t . Ugye megeml ékezik Atya errol a szorgalmas olvasöláröl?
O biztosan odaát is hüségesen imádkozik velünk együtt Atya minden szándékáraI

+
Már évek óta hittant tan ítok ebben a kis francia faluban, s az Idén még két

oszt ályern van (kb. 60 gyerek) . akiket az els ö áldozásra és bérmálásra készitek el ö
abban az iskol ában, ahol egyébként mint tanárnő a német nyelvet tanítom. Sajnos
ebben a munkámban telj esen egyedül állok, nem kapok semmi segítsége t , tanácsot
stb . (bármit tanithatnék a gyerekeknek!) , valóban a Szent lélek az egyetlen segftsé 
gem. A nagy fe le l ősség súlya néha majdnem összenyom, pedig tudom, érzem, hogy
ez a munkám lsten országáért mindennél előbbre való. Viszont annak is tel jesen a
tudatában vagyok: az apostoli munka elsősorban magának az .apo stolnak" benső

séges, Istennel egyesült életétő l függ . Es ezért kérem tov ábbra is imáit .

+
Nagyon halkan csak ennyit kérdeznék: hány szerzetes hagyt a ef mcstan ában világi

. karr lerjé t " olyan egyházi munkáért, melyért cserébe egészségét adta? Egyszerre
hitok tatni 300 gyereket iskolában, ellátni egy nagy falu kántori munkáját karvezet és
sel, felálli tani az egyházi adó könyvelés i rendszerét . összeszedni az egész falu és
a messzi puszták egyházi hozzájárulását, utóbbit nagyon sokszor napi 10·15 km gya·
loglássaI hóban, sárban, szélben egész napon át ... Most f izikail ag könnyebb a
dolgom. De nem adnám oda e lőző , nagyon kemény 15 évemet sem. Csak azt kérd é
ném: vajon a .szerzetes" néva mérvadó , vagy az ember életé nek odaadottsága ?
Talán nem lenne bölcsességgel e llenkező dolog ma kicsit átalakí tani ezt a szemlé
letet . Mert bizony még gyakran találkozom bizonyos lesajnálással: , Azt hittem, szer
zetes ... ' S közben módom van legszélesebb körben megvalósitanl , hogy lelki·
pásztoromnak világ i munkatársa legyek. Csodálatos a munkám, nem bánt, hogy nem
vagyok szerzetes , s azon sem kesergek , hogy hol Itt, holott néha kics it érte t lenül
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néznek rám! IOs mi nden kudarc elle nében ls azt mondh atom : boldog ember vagyok!
Dolgozom, nem aggodalmaskodom. s ha a jó lsten szenved ést ad: Igyekszem vállalnI.

+
Köszönjük a számokat , jÓt tesznek velünk , akik bizony Inkább örömtelen, f ény

te len világban Iárunk-kelünk itt az Egyesült All amokban , és érezzük, mennyire szük
ség van a magát küzdve fenntartó Szolq álat ra , hogy ál tala még jobban rájöjjünk:
Itteni életünk egyet len ért éke. ha a bels ő embe r kial akulására törekszünk . Val ösáa
gal megbűvö l a katol icizm us lqazs áq-arc éle . ami fel énk tükröződik a sorokból. VI
lágiak vagyunk. akik eddig sík ban láttunk, rnost domborműve t kapunk. amelyben
perspekt íva van.

+
A Szolg álat aszk ézis-szám ában szív esen olvastunk voln a arró l . hogy mi az asz

kézis? Az erények gyakorlá sa. M i az aszketi ka? Az eré nyekrő l és az erén yek gyakor ·
lás áról szóló tud omány . Sajnos nagyon elh anyagolt tudomány . Tárgya lenne min
denekelőtt megnevezni az eré nyeket . Meghatározni . rendszerezni . magyar ázni , szent 
írásból és szentek életébő l példákkal bem utatni . Tudjuk a parancsok at és tudjuk ,
hogy a parancsok alatt ott vannak a bűnök . De mi van a paranc sok felett ? Egy Is
meretl en vil ág. az eré nyek vi lága. Oda bemerészkedni már maga egy nagy kaland.
Kik voln ának az aszket ikának leghivato tt abb rn ű ve löl és Irói? El sősorban a szerzetes
rendek újoncmeste rei, továbbá a szeminá riumi splrltu álls ok , a nővérek lelk ivezető i.

Es igy eljutunk a lelkipásztorkodó és pr édikáló paps áqhoz, aki k a nap hevét és ter
hét hor dozzuk. M i sem a bűnök vil ágában akarunk bolyongani. hanem az erények
fényében . a napsugárba n akarjuk elmondani besz édelnket. és oda akarjuk elvezetni
híve inket . Il yenkor ére zzük. mil yen jó lenne nekü nk egy alapos munk ával összeá l lí
t ott aszketika . Jó aszketi kát egy embe r ali gha írhat . Ahhoz kell egy munk aközösség.

+
A P éte r-Pál ünnepén megjelent számban meglepódve olvast am a .Visszhangokat·

a 28. szám tanulmányaira . Rájöttem, hogy ezt a számot nem kaptam meg. Kölcsön
kértem, és természetesen nagy érdeklődésse l olvastam el ezeket a cikkeket. Külö 
nösen Santha cikkére vol tam kiv áncs i. Mondhatom, az aszké zlsrö l soha ilyen okos ,
kiegyensúly ozott, átfogó és mély meglátásokban gazdag cikkeket nem olvastarn. és
igy el se tudom képzeln i , hogy valaki - legyen még oly öreg ls - ennyire f élre
értse azokat. (Levélí ró papte stvérünk születési éve : 19031 )

+
Elmé lkedésem a Szolgálat szeq énys éq-sz árnáböl vet tem már napok óta. Végtelen

hálásak vagyunk a lényeglátásért , hogy :) szegénysé g: bel ső klüresedés, hogy Jézus
tö ltsön be barátságával. Valóban: ha van bará tunk , aki szeret , és mi sütk ére zünk
szeretetében , akkor boldogan vagyunk szegények a szegényekkel!

+
Nagy örömme l fogadt am a szegénységrő l i rt ta nulmányokat . IOpp a minap besz él

(lettünk er rö l - órá kon át - egyik pap i smerősömmel. Pontosabban arról , hogy
hogyan is egyezte th etó össze, i lle tve ös szeegyeztethető·e a szegénység a mal ke
reszt ény élet formával? Mo st nagyon kiv áncs ian olvastam át ezeket a cikkeket. s
néholmegnyugod tam, de sokh elyütt - eln ézést nem ismerő köve tkez etesség ével 
alaposabb önvizsgál atr a k észte tett . Rádöbbentem , több gondolatát olvasva, hogy még
sokkal .mélyeb bre kell ásnom magamban." Persze az ember - mive l ember - a
kellő mé lysége t sohasem érh et i el. Csak törekedhet er re, mert ha úgy érzi, hogy
elé rt e. azt hisze m, veszve van.

+
Ott honban vagyok már 22 éve és négy éve teljesen ágyhoz kötve. de derűsen .

amennyire a betegség engedi , és amit Itt az ágyon meg tudok csinálni . azzal szive
sen és készségesen seglte k a nálamnál tehetetlenebbnek és gyengébbnek. Amit a jó
lsten elv ett a j ár ásb ól. azt ilyen fo rmában pótolja. FelOlmúlhatatlan O a nagylelkű

ségben Legyen érte áldott és hála Neki mi ndörökké.
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+
A testi fogya tékosok jobban vonzódnak egymáshoz. jobban megértik az Ű világo s

ságával az élet értelmét . a tehetet lenség érté két. Mivel az élet nagy ajándéka lsten
nek . öröm van bennem. hogy élek . Ezért ragaszkodom az élethez. és ha tele vagyok
is szen ved éssel , hálá t adok minden reggel . hogy elmúlt egy éjszaka. és itt egy
úlabb nap. amikor még itt a földön tal án közelebb kerülhetek Ist enhez. I:s ha el jön
a végórám, Ű fog várni engem .

+
Oröm minden ol yan jelenség. amel yben megcsillan az emberen alkotójának képe

és hasonlatossága. Valamennyi kulcslyuknyi rés a mennyo rszágon . amelyen be lehet
lesn i. vagy fény sz üröd lk rajta ki . Szobámból úgy nézek a világba (az utcára). mint
orvos . ha ütőeret tap int. PI.: Két kisujjuknál összeak aszkodott fiatal egymást r ánc iq ál
va próbál elváln i , majd egy óvat lan pillanatban homlokon csókol ják egymá st . utána
mlndket t ö kipirulva megfutamodik hazafelé . Vagy tegnap látott kép : Nagy öl virággal
kics engetésre jövő falusi bácsika . két fia tal szalad vele szembe . kezet csókolnak
neki. majd megölel ik . csókolgatják . és tessékel ik az iskola felé. Vagy a télen tör
tént. Dacolok a hágóval ki s motoromon. A tükörből megpillantok egy bácsit. aki a
taris znya kengyelét másik kezébe igazítv a késziti karját . hogy megt ol jon. Olvasás
kor vagy színházban is tiszta örömet. fe lúdú lést je lentenek a hasonló apróságok . Az
alkotás öröme sem hiányzik , hiszen minden darab . amit csin álok , más és más.
(Levélí rónk varr .) De különösen öröm valami rem énytel ennek látszó modell t kisütni
egy kevésre vásáro lt anyagból. Igazi .alkot ásnak " mégis az alakitásokat érzem. Itt
gyakran vagyok szemtanúja a mlnőségl és mennyiségi változásnak (ros sz naqvkab át
ból jó gyermeknadrág) . Hálás közönség az ifjúság. Formás az alakjuk . és tudnak
örül ni egy·eg y jól sikerült ruhának. Ilyenkor össz ecsókolgatnak. Elmondj ák néha
gondjaikat-bajaikat is. Véleményt kérnek gavallé rjukról. s hogy könnyebb legyen a
d önt ésem elhozzák. bemutatj ák. Van. amibő l házasság lesz . és gyermekeiket is én
ruházom. Nő az utánpót lás. Gyűjtöm ahimestojás (irott) mintákat. 170 körül van.
minden új darab nagy öröm. Szere tem a szép zenét . n épdalokat. de a könnyút is .
Mege sett. hogya kapuban f iúval sutton ö unokákat becsaltam egy·egy kedvelt . fel
hangosi tott melódiával. Ebből az a szokás alakult ki. hogy ha fejmosni hívom vala
melyike t. gavallérostól jön . Néha a gavall ér is asszisztál . és jól elszórakoznak táj é·
kozat lanságomon . Sokszor én is lekacagom magamat. de ehhez kell a bajoktól egy
kicsi távolság. Elvben örömet kellene . hogy jelentsen minden. rnlnr a jó Istenn ek
nekem szánt ajándéka , de még nagyon válogatós vagyok . a kell emetleneket éppen
csak e l tűröm.

+
Amikor kislány voltam . én is szerzetesnöv ér szerettem volna lenni . sok kis lep

rást gyógyitani . őket tanítani . vagy vakokat. bénákat. elhagyottakat Istápoln i. Olyan
boldogító az a tudat. hogy helyettem van. aki az élet kitaszitottjait szeretettel veszi
körü l . és én mint két gyerekes családanya . imáimmal, önmegtagadásaimmal seqít
hetem őket. Erősítse missz ionáriusa ink at az a biztos érzés. hogy van és vannak.
akik értü k naponta imádkoznak . Igy vagyunk mi egyek Kr isztus Titokzatos Testében.
és szeretjük egymást : ha testileg távol vagyunk ls egymástól . de lélekben annál
közele bb.

. EZOSTLAKODALOM " PLÁTANOSBAN

Huszonöt éve . hogy a magyar angolkisasszonyok messze ArgentInában Intézetet
nyi tottak 12 kis magyar lánynak. Kett en voltak csupán. de két . szorgalmas hangya" .
La Plata váro sában. kis házban. kicsi kertte l a semmiből kezdték. Lutto r prelátus
úrral , bízva az isteni Gondvisel ésben ...
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Egy év múlva Plátanosra ,egy két és fél hektár terü letú gyönyörü parkba költöz
tek át, - már két teherkocsi rakomány holmival. Osszefogott a magyar kolónia
sok családja, és rendbe hozták az ott már megépített hét házacskát, a gondozatl an
kertet és a sz ép kápolnát , Nemsokára már vill anyvil ágitás volt, és folyt a víz. még
a húsz méteres úszómedencébe is ! Ekkor már négy máter csatl akozott hozzájuk a
vi lág minden tájáról.

A plátanosi . estancta" (tanya), 28 km-re Buenos Aires fövárostó l, a magyar ko
lónia nagylelkü segít ségével kerü lhetett a nővérek tula jdonába, Három hónap alatt
összeadták az árának egyharmadát. Kétharmadát a nővérek törl esztették le, t íz év
fáradságos munkájáva l. 1954-ben már az elemi Iskola hét osztályát ls megnyitottá k
és áll amil ag elismerté k. 1958-ban kezdték el a mai isk ola építé sé t , 1960-ban pedig
már emeletet terveztek a köz ép lskola számára, amely 1965·ben lett készen. gim ná·
ziummal és tan ít ón ők épz ővel . Jelenleg iskolánknak több mint ezer tanulója van,
tanítónőképző helyett kereskedelm i iskolával.

1951-1975·lg 1071 magyar növendékünk volt. Ezek közül 360 fiú és 711 leány volt
bentl akó növendék a festőien szép estariel án. Ar gent in még egyszer annyi. Osszesen
húsz magyar . rnáter " adta oda életének legszebb éveit, tudását, nevelői szeretetét
a fi atalo knak. Iskolán kivül is sok at fogl alkoztak a bentl akó magyar gyerekkel. Na·
ponta du. 2-4 között csoportokban fol yt ak a magyar nyelvi, irodalmi , történelm i ,
föl draj zi és néprajzi órák. Tőlünk saját itettá k el a francia , angol. német nyelvet ls.
Megalakult a . Bokr éta " tánckör , népi hímzések varr ása. a "Mad árka" énekkar, a
.Pannonia Sacra" fi ú és a . Magyarok Nagyasszonya" leány cserkészcsapat. Sz ám
talan szebbnél szebb cserkésztáborra emlékeznek vissza volt növendéke ink . Bejárták
nemcsak Argent inát, de a szomszédos országokat is. Buenos Aires Magyar Házában
és több más magyar klubhelyi ségben rendszeres hétv égi magyar iskola és cserk ész
foglalkozás fol yt , Ma a Zrínyl-kör v iszi tovább a zászlót, most már apákkal és ma
mákkal , sok volt növendékünk gyermekei t tanitva.

Jelenleg van szombati óvoda magyar gyere keknek, és is kolánkba is járnak ma
gyar szülök gyermekei. Számunk megfo gyott. és kezdjük érezni a kor súlyát v ál
lainkon. De azért a t íz magyar nővér még sokat dolgozik , és szeretettel várja a
szok ásos október i zarándoklatra, a . Magna Domina Hungarorum" napjára magyar
I smerőseit , volt növend ékeit és azok családját . Ez az ünnep eml ékeztet a sok szép
ünnepre , amit a 25 év foly amán tart ottunk. Nagyszabású sz ínie l őadásokka l mutattuk
be Szt . Marg it, Szt. Erzsébet . Szt . Istv án és László életé t . Megismertettúk tisztelet·
remélt ó alapító anyánk, Ward Mária nemes és ma oly ldöszerü küzdelrnét a f iatal ság
neveIése érdekében.

Most az egyszer azért hivjuk össze barátainkat , hogy együtt adj unk hálát a jó
Istenn ek és Intézetünk patrónájának, a Magyarok Nagyasszonyának huszonöt év min
den rnunkáláért és kegyelméért. Megérte a nagy kaland végigharcolása a magyar
gyerekek javára. A plátanosi iskola most már a vil ág minden tájára elte rj edt intéze
tei nk közé nőtt fei. Bárcsak lennének követőink , akik az intézeten belül folytat nák az
apostoli munkát : önzet len szere tette l a gyermekek szolgálatában ajánlani fe l életü ket
Istenneki

.Egy plátanosl nővér

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmisék

P. Tomek Vince Rómában jún . 25-én (lásd a Levelesládát) , Húsz éven át
volt a piaristák rendfőnöke . Az ő elöljár6sága alatt jutottak el J:szak·Ameri·
kába, Afrikába. Japánba. 1967 6ta nyugalomban él - de nem tétlenségben
mert igen sokan fordulnak hozzá testl-lelkí gondjaikban.
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Szakálasfalvi Papp Károly ny. esperes Ara d megyében a savl rslnl ternp
lomban jún. ll-én. Bedő Tibor pécska i plébános köszöntötte a nagy számban
összegyűlt paptestvérek és hívek e l őtt .

Aranymisék

Fodor István ny. nyírgelsei pléb ános máj. 30-án. A szentbeszédet Timkó
Imre megyéspüspök mondotta.

Dr. Halmos Mihály volt egri te ológiai tan ár, ny. plébános jún . 27-én a
budapesti Szent Mihály plébániatemplomban.

Dr. Szalay Sándor szalvatoriánus, egykor a gyöngyösi ferences hittud. fő

iskola tanára Szirmabesenyőn mutatta be aranym iséjét , ahol 21 éve működik .

Dávid Béla ny. plébáno s Tótkomlóson. A tótkomlósi templom és plébánia
az ő ottani működése alatt épült. Régi hívei nagy szeretettel vették körül.
Kézvezetője Pálmai József pápai kamarás , helybeli plébános, szónoka Gálicz
Töhötöm ferences tanár, egykori tanítványa volt.

László Vince ny. esperesplébános Mezőfalván júl. 4·én Ijj as József kalocsai
érsek jelenlétében.

Kránitz Imre ny. esperesplébános júl. 18-án a péceli plébániatemplo mban.
Fekete István ny. plébános júl. 26-án egykori hívei körében, Szankon ün

nepelte aranymiséjét. Másnap ő volt a helybeli újmisés, Sági Lajos kézveze
tője .

Szobonya Márton ny. plébános Gomboson (Jugoszlávia) szept, IS-én három
. neqyvenes" paptestvérével. Szónoka Msgr. Agoston Miklós főesperes

volt.

A Zsoltároskönyv 2. kiadása - a canticumokkal bővítve - megjelent és
kiadóhivatalunkban kapható . Akinek az első kiadás van meg, óhajára meg
küldhetjük külön kiegészftésül a canticumok füzetét. Ugyancsak kapható
ismét Nemeshegyi Péter : . Mi a kereszténység?"

Ismételten jelezzük. hogy a Prugg-Verlag kiadványain kívül más kiadók
könyveinek beszerzésére nem vállalkozunk , és az ilyen kérésekre nem tudun k
válaszolnI.

Itt jelezzük k. Olvasóinknak Jövő évi témáinkat : a szenvedés - az ige
hirdető Egyház - a munka - erkölcsi alapkérdések.

•Halottaink" rovatába Igen sok megemlékezés érkezik. Kérjük a beküldö
ket , legyenek türelemmel!
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KÖNYV ZEMlE

Bogyay Tamás: S t e p h a n u s R e x. (Szent Istv án király emlékezetére születés é
nek ezredik évfordulója alkalmából a Szent István Jubil eum i Eml ékbizot tság kezde
ményezésé re és gon dozásában.) Ver lag Herold , Wi en 1976, 63. XVI szövegoldal ,
4 szines és 96 m élyszl nnycrn ású fénykép , (Egy idejüleg jelent meg német il l. magyar
szövegge l. )

Mint a mü alc íme elárul ja, Bogyay Szent Istvánról szóló mon ográflája els ö Szent
Ki rály unk születésének ezeréves jubileuma alkalmából készült, s [gy csak sajnáln i
tud juk , hogy az első pi ll antásra tetszetős külsejü mun ka már legalább l -2 évv el eze
lött meg nem jel enhet ett , holott tudtu nkkal a megj elentetésre a kell ó idóben el ö
vol t kés zítv e.

M ily en cé lki tü zések veze tték szerz ót a . Stephanus Hex" megirásánál? Nem a
szokásos értelemben ve t t Szent Istv án élet- és korr ajzet akar adni, . sem ped ig álta
lában méltatn i Szent István történelm i jelentóségét. Csak a többé -kevésbé biztos
té nyeket és értesüléseket gyüj t i össze és v izsgálja, hogy közeleb b hozza a mához az
embert , a szentet ." (5, o .)

Bogyay tehát nem követi az általunk eddig megszokott utat müve megírásánál.
hanem a modern tudományos kritika retortáján megszúrve Ismertet i mind azokat az
adatokat , ame lyek a legendákban, a Gesta Ungarorumban s a külföld i krónikákban,
ok leve lekben vagy egyéb for rásokb an Szent Is tván életével fogl alko znak, Ezeket az
adat okat aztán mozaikszerüen úgy rakj a össze , a történeti segédtudományok, a pszi
choló gia, korism eret, genealógiák , az egyes koráram iat ok st b. öss zehangolásá val,
hogy az elsó szent király alakja az adatok alapján n ö naggyá el őttünk . anélkül, hogy
ezt a szerzőnek ki kell ene mondania vagy hangsúl yoznia. Igy egye s eseménye k is
más és más megvi lágítást kapnak , mint eddig a t örté netírás hird ette , pl. Géza ke
reszténys ége , Istvánnak a Clunyekhez való v iszonya, István és Koppány döntó küz
delme s ennek büntetése, az Intelmeknek a többnyelvü ország ra vo natkozó ki tétel e
stb.

Kétségtelen, hogy Szent István a magyar tö rté nele m egyi k legkrltikusabb fordu
ló ján vette kezébe népe vezetését ; de már István atyja, Géza nagyfejedel em , mint
a szerz ö kifejti , tel jes mértékben feli smert e az egye dü l járha tó utat , amikor a
missziós papoknak szabad te ret engedett országában , E téren különö s szerep jut ott
Szent Adalbert prágai püspöknek, akit Géza telj es barátságával ajándékoz meg. s aki
Istvánnak is tel jes bizaimát élv ezte . Bogy ay különös nyo mat ékkal mutat rá, hogy
Adalbert többszöri magyarországi jelenléte a fej edelmi udvarban - ó bé rmá lta meg
Istv ánt s ta lán oktatója is vol t egy i dőben - döntő hatással volt István fejl ódésére
és közvetv e az egés z orszá gár a: .M lut án megmuta tt a a nagyfejedelem f iának az
egyetlen hely es utat , mos t arról kellett gon doskodnia . hogy ez tovább ls menj en
rajta és vigye magával az egész népet " (17) . A hagyomány szeri nt Ad alb ert eskette
össze a bajorországi Scheyern bencés kolo storában Istv ánt Gizellával. Ez nemc sak
békés együtt múködést jel entett a hatalmas német birodalommal. hanem egyúttal
rangemelós t ls a jövendő mag yar k irály számára.

Az a módszer , ahogyan a szerz ö végigvezet i az olvasót a történése ken s belőlük

kiemel i, kie lemzi a valóságot vagy val ószer út. rendkívül nagy kor - és hely ismeretet
és szaksze r ű tudást árul el , ami t egyébként eddig megjelent munkái is tanús ítanak
Ilyen elemzésben tá ru l elénk Géza nagyfeje dele mnek, az apának történelmi meglátása
és alapvető mu nkája, amelyen f ia biztosan tovább épithetett s országát , népét a
nyugati keres ztény népek közösségébe bevezeth étte . nemkülönben Istv án küzdelme,
a hat alom rnegszilá rdítása és az ors zág megvédelmezése a bel ső és küls ö ellenségek-
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kel szemben. Bár Istv án az ellenségekkel való leaz ámol ásban trónja és a keresz
ténység védelmében néha szigorú rendszabályokhoz kénytelen nyúlni, mégi s rnlnden
ki a békés . megbocsátó uralkodót látja benne. aki támadó vagy hödlt ö hadjáratot
soha nem vezetett. Ezért írhatt a róla a kortárs Merseburgi Thietmar: . Sohasem
hallottam. hogy bárk i más ilye n kiméletesen bánt volna a legyőzöttekke l; azért adott
neki az lsten . .. mindegyre győzelmet" (34) .

Erdekesen mutatja be a sze rzö Szent Istv ánt min t törvényhoz6t s mint a függet ·
len maovar egyház rne qszervezöl ét. Bár a mintákat nyugatr ól veszi , fél tve őrködik

az ország függet lensége fö lött pol itikai és egyházi vonalon. Cél ját azált al valósított a
meg. .hogy a (német) biro dalmi egyháztól független esztergomi érsekség mel lert
Székes fehérvárott. ahol apja el vol t temetve , a hazai uralkodóházzal legszorosabb
kapcso latban l evő szakrál is köz éppe nto t teremtett" (37) .

Később . I I. Szent Henri k halála után. a jóviszony Németország felé megroml ott,
s II. Konrád hadat is vezet Magyarország elle n. Szent Istv án hadi stratégiája és
dipl omác lája azonban sik eresen hárít el nunden veszedelm et . A magyar ki rály tekin
télye nőttön nő , a bizalom a keresztény Magyarország iránt oly nagy. hogy mind
több zarándok indu l a Szentfö ldre Szent Istv án országán keres ztül. A magyar király
vendégbarátságát nemcsak a szamos menekült hirdeti . aki nála menedékre talál.
hanem az általa Konsta ntinápolyban. Jeruzsálem ben, Rómában s ta lán Ravennában
épített zarándokházak is .

Szenr István életének utolsó évei nagy gondok között te lnek el. Imre f ia vadkan
áldozata kém hunyt el f iatalon, s az utódlás kér dése sok aggodalmat okozott nek i,
Egyet len vigasza a vallás le tt. Mi nt nagy Mária-t i sztel ő , halála előtt országát , népét ,
koronáját a Mennyek Királynéja olt almára bízza. Boldog halála 1038. aug. ts- én, Mária
mennybevItele ünnepén követk ezik be.

Bogyay könyve második részét képek és ezek magyarázatai töl t ik ki. A képek.
amelyeket Sz öts István válogatott ki igazi szakértelemmel. ügyese n egészftlk kl és
illusztrá lják a történész mondanivalóját,

A könyv kiáll ítása fzléses, saj tóhiba kevés van benne. A jegyzetes részben a
III . ol dalon (12. sz.) tév es adat van. A szekszárd i bencés apátsá got I. Béla (1060
1063) alapította. nem I. András király .

Bogyay Tamás . Stephanus Rex" könyvét mel egen ajánlhatj uk mindenkinek, aki
bővebb betekintést akar nyern i a magyarok legnagyobb kir ályának éle tébe.

Erdeklődők ki zárólag a kiadóhoz forduljanak (A-l080 Wien . Strozzigasse 8) .
Dr. Vecsey Lajos

Hans Küng: C h r i s t s e I n (Kereszténynek lenn i v. Keresztény lét ). Pleper ver
lag, München-Zürich 1974, 676 o.

Küng vaskos munkája egy év le forgás a alatt öt kiadást ért meg , és 200 OOO pél.
dányban kelt el. A slkerbe mi nden bizonnyal belejátszott az a tény ls, hogy a
svájci teol ógus az utóbbi években konte sztáló magatartásával és az Egyházról , pápa
ságról (csa latkozhatatla nság stb. ) vallott nézeteível magára vonta a világ figye lmét .
Tagadhatat lan azonban az is, hogy Küng ebben a könyvb en könnyed st i lusban , a rnü
velt maí nagyközönségnek é rth e t ő nyel ven ir nehezebb te ológia i kérdésekről ls .
Viszont - sajnos - ez a könnyedség a problémák leegyszerüsitésével jár együtt;
a mai emberekhez való alkalmazkodás azzal a kockázattal jár, hogy a teológus csak
a . dtvato s" , i lle tve a maí kr itikus ész számára elf ogadható ele mekre f igyel, és Igy
- szándéka ellenére - kiárusítja a kereszt énység lényegét.

E recenzi ó írója nagy érdeklődésse l vet te kezébe annak Idején a kötetet. és az
els ő száz oldalt Igazi lel kesedéssel olv asta végíg. bár már e rész (Der Hor izont)
egyes paragrafusa it is megkérdőjelezte (pl. az Istenmegisme rés f ldeísta értel me
zését ) . De a kérdőjelek egyre szaporodtak, ahogy az olvasásban el őrehaladtarn .

Később olvastam a recenziókat; sok kr it ika jelent meg, fől eg német nyelvterületeken.
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A legrangosabb teológu sok mondták el véleményüket , legtöbben klemelve Küng
könyvének pozitfvumait is, de főleg kifogásolva módszerét, túlzottan kritikus , a ka
tolikus t radíciót megvető magatartását , i l l. a könyvnek a katolikus tanítással össze
nem egyezte thető tétele it. Hans Urs von Balthasar kezdeményezésére tizenegy ne
ves teológus sorra vett e a Christ seín fontosabb t émaköreit. és szakszarűen ele 
mezte, biráita Küng médszer ét . kr isztol ógiai , egyháztani stb. tételeit. (Diskussion
über Hans Küngs ,Chri st sein' , Grünewald , Mainz 1976, 144 o.)

lehetetl en ebben a recenzióban részletesen ismertetnünk magát a könyvet .
(Aján ljuk olvasóinkn ak a Mérleg 1975/3 sz.-ban megjelent ismertetést.) Most csu 
pán, az említett . Dlskusston" és más kr iti kák alapjá n, a legfőbb nehézségeket je
lö ljük meg.

Tudjuk . hogy Küngnek már számos nehézsége volt a Tanlt öhtvatallal : a Hittani
Kongregáció 1975. febr. 20-I nyil atkozata is kifogást emelt az Egyházról és a pápai
csalatkozhatat lanságról vallott nézetei ell en. A Christ sein csak radikalizálja Küng
korább l té teleit: a könyv je lle gének megfelelően n épszerűbb nyelven, mint előző

müvelben. A szerz ö szer int a könyv b e v e z e t é s akar lenni. nemcsak a keresz
tény tanít ásb a . hanem a kereszté ny létbe , cselekvésbe, élet be (13) . Bevezetés , nem
pedig a keresztény éle t summája (14) .

Ha Küng valóban az itt megjelölt c é l ki tűz éshez Igazodott volna módszerében és
téte leiben. sokka l keve sebb kritikát kapott volna a szakteológusoktól. Valójában
azonban mégis csak a keres ztény hit summ áját adja; ez kizárólagosságából világos .
Vagyis nemcsak azért nem beszél bizonyos hittételekről i l l. a keresztény hit lényegé
hez tartozó szempontokról , mivel . poqá nyokna k", kezdőknek fr, hanem kijelenti :
ezek a tételek (pl. az ember megistenül ése a kegyelem által) már semmit sem
mondanak a mai embe rnek . De ha csak azt mutatjuk be a kereszténységből, ami
a mai emberne k .plauzlbl lls" , akkor nem hamis ftjuk-e meg a csonkftással? J:s ml
marad a lényegból? Ha azt mondjuk , hogy a kalke doni dogma ( .Krisztus való ságos
lsten és valóságos ember' ) ma már nem tartható . ha Krisztust csak lsten .Hely
ta rtóiá nak" mutatjuk be. ha azt állít juk, hogy praeexisztenciája hellenisztikus III. rnl
t ikus felfogást tükröz. hogy amegtestesül és vagy a fel támadás fogalmát . mítos z
ta lanitanunk' kell , hogya Jézus gyerm ekségére vonatkozó elbesz élések . eti ológi
kus legend ák' . hogy az Egyházat nem Kris ztu s alapltotta . hanem a húsvét utáni hit
hozta lét re stb. - akkor egyál talán még a ker eszténys égbe vezetjük be az olvasó
kat ? Küng megtehette volna azt. hogy mellőzi a nehezebb. elvontabb teológiai kér
déseket, nyitva hagyva a kaput további refl exiók fel é: ám nem ezt tette , hanem
. rn ltos zta l an l t ő " el járásával kizárt lényeges szempontokat. igazságokat, a Szentirást
önkényesen értelmezte, a kato likus hagyományt (nagy zsinatok tan ít ása . dogmatikai
def inic iók , egyházatyák, neves teológusok stb. ) ali g vette figyel embe.

l ássuk most a szakemberek leqf öbb ki fogásait ki ssé konkréte bben:
1) J. Ratzinger egyrészt Küng szubjekt ivizmusát bírálja: hitem alapja a Kr isztus

ban hozzám szóló lsten . tehát a hi t aktusa közvet lenül I stentől származik ; még a
Bibli a (a könyv ) sem lehet a hit alapj a. Küng itt Barth rad ika ll zmusát követi. Ugyan·
akkor elfogadja A. von Harnack túl zottan kriti kus történeti m édszer ét. amikor a t ör
téneti Jézust , mi ndennek rnért ék ét (M assstab) akarja . rekons truá lnl". Ratzinger Itt
meg nem oldott ellentéte t lát Küng módszerében. Fő l eg a történetkritikai módszer
korlátaira mutat rá. - W. Kasper , Küng tübing eni koll égája megvllágitja a Christ
sein kapcso latai t Küng korábbi rn űvelve l . és Igazolja, hogy nézetei egyr e Inkább ra
dika lizálódta k, eltértek a katolikus ort odox iától. Jóll ehet - úgy látszik - ez nem
ólit szándékában. Kasper szerint a könyv legv lt athatóbb tétele Jézus istenfi úságára
vonatkozik . (Ebben más kri tikusok is megegyeznek.)

2) Mivel Küng szeri nt is a kereszté nység lényege maga Jézus Krisztus, minden
azon fordul meg, kicsoda Jézus Kr isztus? Küng határozottan az . alulról kIInduló'
krisztológi át követi . azaz Jézus emberi egzis ztenciájá t és küldet és ét veszi kiinduló
pontul . De lényegében megáll a . funkc lök" vizsgálatánál, és édes-keveset mond az
lsten Fia . Is tenn él való' l étéről, a Szentháromság második szemé l yéről. . Ha a názá-

86



ret l Jézus történetének, mint lsten ,emberré levé sének' a mai ember számára még
egyáltalán jelentése lehet , akkor csak annyiban jelent va lami t, amennyi ben az ember
emberré levé se számára valamit mond ani tud" (433) . M inden jel arra vall , hogy
Küng a . funkcionáli s kr ísztol öql át" nemcsak a meg isme rés egyik út jának tartja, ha
nem az egyedüli nek. Isten belső mivoltáról , természetéről szer inte nem beszélhe
tünk : lsten csak annyi ban három . létrnöd". amennyi ben a világ felé fordul , amennyi 
ben üdvösségünk Istene, Követk ezéské pp nem beszélh etünk megtestesülésről Iter
m észetese n Mária így nem I s t e n anyj a). de ma annak sincs értelme, hogy az
ember megistenüléséről beszél jünk. Rahner pl. éppen ezt tartja a Christ sei n fő

hiá nyosságá nak: elhanyagolja a pneum atológiát (a Szentlélekre von atkozó tant) , kö
vetkezésképp a kegyelemt an is hiányzik, és az ekklez lológia is csonka . - A. Grl ll 
meier az e l ső századok egyházatyáinak tanitása és a nagy zsinatok alap ján meq
mutat la. mennyi re eln agyoltak és alaptalanok Küng Istenr e és Krisztusra vonatkozó
állí tásai . amikor a szakadást akarja kimutatni az evangéliumok (főleg aszlnoptl·
kusokr a hivatkozik) és a későbbi hellenizáló irány között. Szellem- és doqmatört é
net i szempo ntból nem állja meg a helyét Küngnek az a nézete, hogya zstdó-zstdö
keresztény gondolkodási és beszédfonn a funkcion ál is , a hellenisztikus ped ig onto
lógiai gondolkodásmód , De ha el ls tekintünk attól , hogy Küng nem vet számot
a l egalapvetőbb keresztény hagyom ánnyal , könyve nem tudja meggyőzóen bemuta tni
a mai emberne k az ember názáret i Jézus egyetemes je l entőségét sem , ami ped ig fő

törekvése . A . hel lenl sta" is tenf iúság eszméjétől . megszabadulva" olyan . redukált
Jézust " állit elénk, aki nem lehet itt és most a keresztény élet é l tetőj e, legföljebb
csak egy rokonszenve s .rn odell". a legtökéletesebb ember, akit a .b lzalorn-hít"
alap ján követ a keresztény .

3) Az említett okok miatt Küng eqyház- és szentségtana is hiányos (az Egyházat
nem Kr isztus alapitotta [46B] , a szents égek közül érdemlege sen csak a keresztségről

és az úrvacsoráról besz él} , az imáds ágról kevés szó esik stb . Nem ls szólva a
pápaságról. a csalatkozh atatl anságról és az újabb Mári a·dogmákról . , . Term észetes ,
hogy e . redukclök" utá n Küng nem lát a l apvető tanbe ll különbséget a kato li kus és
protestáns felfogás közört, legfelj ebb csak az alapmagatartás különbözö. Igy persze
a keresztények egységé nek fő akadálya nem a tanbe li kül őnbs éq , hanem az egy·
házak apparátu sa (az Intézményességet Küng mind ig élesen bfrálja !), B. Stöckle rá
muta t, hogy Küng er köl cstana fog yat ékos, nem tud mit kezden i az . égból szállott
norrn ákkal" . Igaz, a Chr ist sei n szeri nt csaki s az é lő lsten lehet az erkölcs isé g
abszolút alapja, de a konkrét norm ákat rela t iviz ál ja. Igy - a gyakran hangoztatott
Krisztus-követésen túl - a keresztén y nem igen kap fogha tó Irányelveket a gyakor
lati csel ekvéshez.

Ism ertetésünkben nem bocsátkozh attunk részl etesebb elemzésbe és kritikába. De
ezek a bfráló megjegyzések is sej tetik, hogy Hans Küng . bevezet ése" nem a leq
megbízhatóbb kalauz ahhoz, hogy megismerjük a kereszt énys ég lényegét. Lehet, hogy
a könyv sok keresőnek , a kere szté nység ut án érdeklődőnek vagy a hit és a hitetlen
ség k öz őrt vívódónak bizonyos világosságot hoz: el ind ítja őket a tel jesebb Igazság
felé. De félő , hogy sokak számára zavart is okoz, és elzárja a kaput a teljesebb ,
az e g y h á z b a n megélt - az egyedüli . élö" - krisztusi hit fel é.

Szabó Ferenc

Joseph Ratzinger: A k e r e s z t é n y h I t . Gondolatok az Apostoll Hitvallás nyo
mán. Fordl to tta Tamás Pál. OMC Bécs 1976, 226 o.

Napja inkb an több teol ógus megkísérelte a keresztény hit rövid összefoglalását. A
zsinat utáni szellemi erjedés és válság köve tkeztében fokozottabban Igénylik a ke
reszté nyek az Ilyen össze fog lalást. amely il lényegesot megkülönbözte ti a [ árul ékos
tól , és a k űl önböz ö - t öbb é-kev ésbé ortodox - teológiai Irányzatokkal szemb esftv e
az Egyház ösi hitét. korszerü nyelven fogalmazza meg azt a minimumot, amit minden
katolikusnak vallan ia kell. Erre vállalkozott Ratzinger professzor a zsinat után, 1967-
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ben a tübingen i egyetem nyár i szemeszterén ta rtott elóad ássorozatában . Ratz inger
ezen az egyetemen volt a dogmat ika tanára; 1971 ót a Regensburgban tanít doqrnatl 
kát és dogmatört énetet . Tagja a Nemzet közi Teoló giai Bizottságnak. A Zs inaton torlngs
kölni bíborosérsek teológiai szaktanácsadója volt. I:rdemei közé tartozik. hogya ka·
tollkus doqmat lka legfóbb kérdésköreit mindig józan kiegyensúl yozottsággal adj a el ö.
de ugyanakkor fi gyel a kor igényeire. számot vet a leg újabb teológiai kutatás er ed
ményelvel. Mo st magyarul ls meg jel ent elóadássorozata: . ElnFührung ln das Christen
tum" . az Apo stoli Hitv all ás ágazatait kommentálja könny en ért hetó és még is szigorúan
tudományos nyelvezetet használva. A Bevezetés [His zek - Am en') a hit mai proble
matikáját. a katolikus hit mivo lt át , i ll etve az Apo stoli Hitv all ás történeté t és szer
kezetét tárgya lj a. Ezután három fórészbe n köv eti a Cre do fe lép íté sét: . Jsten" 
.Jézus Kri sztus ' - . A Lélek és az Egyház' hármas tagoltságát ta rtva szem et ört.
a bibl iai-üd vtörténeti és a dogmatikai szempontokat egyesítve fejti ki hitünk alap
tét eleit . Szer intünk a harmad ik Iör ész - a hitvallás utolsó ágazatainak tárgyal ása 
arányt alanul röv id, jóllehet manapság a legtöbb nehézség éppen az ekkl eziológia és
az eszkatológ ia terül etén mut atk ozik . Igaz , maga a szerző bevezetés nek szánta eló
ad ásso roza tá t . nem akar ta a katol ik us dogmatika minden pro blé máját el emezni , így
érthet ó, hogya l egalapvetőbb tételeket emeli ki. A könyvelóször 1968-ban jelent
meg németül. azóta tize negy kiadást ért meg . és a magya ron kiv ül eddig ugyananny i
nyel vre leforditották. Ez a siker is tanúskodik arról. mennyire megta lálta a helyes
hangot Ratzi nger : nemcs ak a hit alaptételeit világ itotta meg. hanem arra ls rámuta
tott , hogy a hivő ember a mai világban hite erejével mi ként bon takoztat ja ki ernber 
ségét. - A magyar fo rditás általában jó. néhol egy kicsi t nehézkes : bizonyo s ger·
rnanizmusokat elk erü lhetet t vol na. Az idegen szavak és nevek írásába ill. át írásába
tö bb saj tóhiba csúszott be , jón éhány köve tkezet lenséggel ls tal álkozunk. De ez csak
jelent éktel en szépséghiba . Mindent egybevetve Ratzinger könyvé nek magyar Fordí tása
nagy nyeresége 3 magyar nyelvű te ológiai irodalomnak .

Dr . Koncz Lajos: A m i K r I s z t u s u n k . Történeti és teol ógiai alapvetés . Szent
István Társul at , Budapest 1976. 309 o.

A zsi natot k övet ő éveket az egyháztan föllendülése jellemezte . Az utób bi években
a kr isztológ ia lép előtérbe . A teológusok érz ik. hogy az Egyh áz prob lémá it csak
gyökerében. Alapítój ában tudják megoldanI. A katol ik us és protestán s exegétákat már
két évt izede fogla lkozta t ja a történeti Jézus személye . Most a dogmatikusok is
sorompóba léptek . Legutóbb három vaskos kötet jelent meg . - a holl and Schll le
heeckx J ézusa után ket tó a tübingeni egyetemről : H. Küng sokat v itatott . Chrlst
se in"-je és W . Kaspe r .Jesus. der Ch rls tus " -a. Mellettük a két korifeusnak szerényen
.Bevezet és" -nek nevezett nagys zerü összefog lalása tartalmának egyharmadában szln
t én Jézussal Fogl alkozi k. Ratz inge r Einführun q-ja most jelent meg magyar fordításban
(lá sd Ismertetésünketl , Rahner könyv e [Grundkurs des Glauhens) csak háro m hó
napj a hagyt a el a nyomdát .

Koncz l ajos egri teológiai tanár könyve saját csapáso n já r . A nyugati te ol ógus ok
dogm at iku s szempontból íoqlalkoznak Jézussal. Koncz az alapvetö hittan m ódszer é
ve l dol gozza fö l tárgy ót . Művének második Fel ében a után ismétel ten kitér a doq 
mat lkus kérdések re /5 , .a fu ndame ntá li s szem ponto kon túl a misztérium rn élvebb
örv énylés ét és húzás át teológiai szempontokkal teszi teljessé' (29) . Könyve h ézaq
pótló munk a a magyar teológ iai irod alomban.

A fundamentál is teológ ia ma hiányc ikk. - nyugaton is . P. Latourelle [Róm a. Gre
gor iana) gazdag tart almú írásain kivül a fre iburgi egyetem professzora, A . Kolpi nc
válla lkozott egy önálló fund amen tális teológiai megírására . Művének második köteté·
ben félezer oldalon át fogl alkozik a tö rt éneti Jézus problémájával. I:rdeme elsősorba r

az anyag gazdagságában rej l ik. (M agyar von atkozásban megemlitjük Itt . A kl nyl lat.
kozt atás teoló gi ája' c. tkk-fű zetet Horváth Tibor tollábó!.) Szerzónk Kolping könyvé l
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még nem idézi. Egyébként szorgalmasan rnaq á évá tette és munkájába beledolgozta
il mai teo lógiai kutat ás ere dményeit. A f rancia klassz ikusokon kívül főleg ném et
sze rzőket idé z, az újabb protestá nsokat is . A marxista véleményeket ls ismerteti. De
leginkább M . Schmaus két köte t es összefoglalása (Der Glaube der Kirche) és főleg

mea ter ének. Schütz An taln ak . valam int Gál Ferencnek műve i ihlették .

A rnü e lső két része (A Krisztus-kérdés ma és a történelemben; Jézus Krisztus
tö rté net i meg közelítése) va lam ennyire még a hagyományos apologetika vágányán
ha lad. A sze rzö Itt saj át, háro m éwel eze lő t t kiadott fólskolai jegyzeteit használ ja
fel. s talán nem eléggé fü gge tleniti magát tőlük. Bár sz épen cse ndül ki Jézus Krtsz
tus alakj ának mi nt üdvt ört éneti bete l jes edésnek vázol ás ában.

A G. fej ezetben Jézus emberi egy éniségét szerintünk Itt-ott túl eszményien mu
tat ja be - . rni nt különös költeményt - Idegen világbó l' (143) - , főleg ahol testi
erejérő l szól. Pedig Szent Pál szav ai szerint Jézus . rnaq ára vet te emberi természetün
ket rJyengeségei vel együtt . a bűnt kivéve" . és kiemeli ezt az isteni kinyilatkoztatás
ró l sz ölö zs lnat l konstitúció is (DV 4,13J.

A neg yed ik rész (A Krtsztus-esern énvl teológiájával új hang hangzik fel a k önyv
ben. Krisztus felt ámadása és a kereszt misztériuma. ame ly a Krtsztus-esern énv k öz
pontja . valamint .Az örök Kr isztus' c . fejezet jó teo lógiai meg alap ozás mellett egy 
ben mély és meleghangú elm élkedések ls ; főleg . Az üdv öss ég pano rám ája ", a v i
lágegyetem konszekráeiója Teilhard megjelenítésében és a Krlsztus-portr é Schütz
nyomá n.

Jézus fe ltá madásá nak fejteget ésében fel sorakozt at ja a mai teoló gusok v élem é
nyei t . Tekintete Itt tágul és mélyül. A végletek közt a k öz éputat választja. A Kr lsz
tus-tö rté nést a tö rt énel em és tú lvilág . hat árk érd és ének " rnon dla (188). Nem tudom ,
szerenes és-e ezért egyik alcimének megfogalmazása : . A Fel t ámadott v iss zal ép a
történelembe" . fő leg amikor egy monda tta l előbb azt ál lí tj a: a feltámadt Kri sztus
az evil ági lét kategóri áin kivü l van már , téren és időn túl. azért tö rt énel men kiv ül
is (174).

A csod ák tá rgya lás ánál is igyekszik a szűkebb hitvédelmi és a tel jesebb t eoló giai
szemlé letet érvényre juttatni (242) . A II. vati káni zsi nat érte lmében a csod át magát
is kinyilatkoztat ásn ak te kinti . nemcsak Jézus személye iQazolásának. Dicséret ére
vá l ik a sze rzöne k. hogy ami nt más kérdésekben. itt is lelkiismeretesen beszámol a
csoda teológiájának új értelmezésel rö l is . bár bírá latta l együtt (256) .

Koncz le lkes edés sel i r . Könyve nemcsak tá jékozt atá s . hanem ta n úsént étel is . Igé ·
retét beváltotta: a módszeres t árgy i lagosságot át tzzlt]a a bel ső érzület és a h ivő el
köte lezettség (7). Teol ógus . aki - Pázmány szavával élve - tud .cs ud álkoznl" .
St ílu sa lendül etes és plaszt ikus . Sz épircdalm l szemelvényekkel sz inessé és é letíz űvé

te szi monda nlval öját . A lati n és német nye lvű teológia i szakkif ejezéseket is ta lálóan
magyaritja .

Kön yve sz ép ajándék a magyar közöns éqne k. A szerző ls hangoztatja, hogy Kr isz
tus gazdagságát nem lehet kimer ít eni . azért : vivant se quent es t

Öry M .

John C. Haughey SJ: S h o u I d A n y o n e S a y F o r e v e r ? (Mondba tja-e bárk i
is : . Or ökké" ?] Doubleday . Garden City . New York , 1975. 166 o.

A New York- i Fordha m Egyetem teológiatan órának új köny ve az emberi élet egyik
lényeges alap ele mét, a • c o m m i t m e n t • -et veszi tü zetes vizsgá lat alá. Ol yan
szemé lye k közötti elkötelezettségre korlátozza vlzsqá l ód ás át. ami elsőrangú. életre
szó lö Jelentőségű az I llető számára . Ilyenek a házass ág . az Istennek szentelt élet
VllQY egy mély barátság . De éppen mivel mindin személyekke l kapcsolatos ez az
elk ötelezett ség. ugyanúgy mlszt ériurn, rnin t maga a személy: csa k bi zonyos mért ék ig
kutatható fe l. érthető meg.
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Minden elkötelezés választá st és igé retet fogl al magában. Választ ásaink forrnál
nak bennünket, ált aluk válunk önrnagunkká. Lelkünk választá sainkban ölt teste t . Aki
soha nem választ. rejté ly marad önmaga számára. S ha mi nem választunk. mások.
küls ö t ényez ök határozzák meg sorsunkat. azok önkéntes rabszol gál leszünk . A vá
lasztás elm ulasztása talán még a hib ás választásnál is nagyobb rossz. mert befele
zet lenül hagyja lste n teremtó múvét . Vá!asztásaink ál tal ls ten társterem tő i vé válunk .
•Dönt és álta l n káoszt győzzük le . kozmo szt lorm álunk" (Martin Buberl .

Igé rete álta l az egyé n kivetít i magát a jövőbe . Nemcsak köt elezettséget vállal.
de jogot ad ahhoz . hogy egy másik személy igénnyel lépjen fe l ve le szemben és
elvárja t öle , miként cselekedjék a jövóben. Mi nden ígéret új viszonyt hoz lét re sze
mélyek között, Egy társadalom annyíra tö réke ny vagy i dőtálló , amil yen j e l entőséget

tulaj donítanak tagja i az adott szónak. - Az ígér etben tov ábbá az egyén szabadságát
gyakoro lja. kiszabadít ja magát a jelen bö r t ö n ébő l . Becsapja magát. aki el nem ígér·
kez és által szabadnak gondolja magát. Szabadságunk csa k akkor létezik . ha gyak orol ·
juk . - és épp az elköte lezés akt usa a szabadság legmagasabb fokú gyakorl ása. . A
szabadság azért van . hogy álta la valami vis szavonhatatlant , örökö t teremtsünk '
(Kar l Hahner) .

Az elk ötelezettséghez az út norm álisan azzal kezdődik . hogy két személyegy·
másba szer ét. A b e I e szeret sz ö he lyesen mutat la, hogy miután ez az egymásra
talá lás megtörtént, a két személy egym ásban él . van. gondolkozik . Új egzis ztenciális
valóság jött lét re, amelyben a szóban forgó egyének meqszű nnek magános l ények
ként gondolkodni . tervezni . csele kedni: ez most már az egymás szeretése által te 
remtett új térben tö rténik . Ez az egymásban lakás lehetséges emberek között. vagy
l sten és ember között: emberek között nem szükségképpen terj ed át nemi slkra.
Szerelem az elkötelezés ideális légköre.

Egyetle n m öd]a . hogy egy szemé ly tel jessé tegye önmagát, ha túllép önma gán.
S hogy valaki kilépjen önmagából . az leghatásosabb an egy másik személy által . pon
tosab ban egy másik szemé ly szeretése álta l tö rténhet. A feltétel és fenn tartás n él
küli odaadás l egmeggyőzőbb kifejezési mód]a , hogy nem szabunk i dőhatá rt kapcso
latu nknak. hanem azt mondjuk: .Orökre ". A tartósság minden olyan el kötel ezettség
sajátja . amely szeretetb öl foly ik és szeretetben folytatódik . Ha a szerete t meq
marad, a tartósság bizto sitva van.

A szerzó itt összehasonllt la J.-P. Sartre indivi dualista elkötelezettségfog almát
Gabrie l Marcel kereszté ny ihlet ésú gondolata ival. Különösen az utóbbi gondolat·
világa ad újabb elemeket az eddigiekhez. Marcel minden ember i törekvés mélyén
egy másik szemé llyel való közösséq (cornrnunlcnl vágyát lát ja. mint mozgatóe rót .
•Cornmun ion " a szemé ly természetes rntllö]e. melyben az él és növekszik . Kétféle
módon él heti meg valaki elkö te lezettségét . Kötelességsze rűen eleget teh et az ig é·
reteknek. mlndannak . amir e szavát adta. M arcel ezt puszta állhatatosságnak nevezi.
Ezzel szemben áll 11 hűség . amely megigért cselekedetek véqre ha jt ás án tú l megőrz i

azt a be lső érzést is. amellyel annak idejé n az ill etó elkötelezte magát. Tett és sziv
együtt alkot ja a hüséget .

Könyve második felében Haughey péld ákkal vil ágít ja meg és fejleszti tovább
eddi gi megá llapítása it . Legel őször a Szentháromságon be lül a személyek önal ánd é
kozás át elemzi. Az Atya ö röktő l fogva és örök ké ajándékozza telles Onmagát a Flú
nak , amint a Fiú maga az Aty a örök. te l jes be foqad ása a szeretet Lelke által : a kö 
zösséo. egység . egymásban lakás tökél etes. Eopen a tök élet es önajándékozás révén
vál ik mindegyik Személy állandóan önmagává. Am ikor az Atya elkötelezettsége a
Fiúnak az időben megjelent . az Aty a h ús éq ének legnagyobb jele a feltámadás lett
[vö . Róm 1.4: Fil 2.111.

Jézusró l szólva a szerzö egyebek közt hangsúlyozza: bár Jézus elkötel ezettsége
ar Atyának teljes. totál i s volt . ez nem tette őt képtelenné arra . hogy másokn ak el
ne kötelezze magát szeretetben. Sőt éppen az Atyának való elköte lezett ség erős foka
adott nek i erre nagyo bb képességet. Meghamisitott kereszt énység az, amelyben

90



lsten szeretete az ember számára csak ürügy arra, hogy senki másnak le ne kösse
magát . Jézus aszerint különböztett e meg az igaz és hamis elk ötelezettséget lsten
nek, hogy hogyan bánt valaki embertársaival. Talán semmit sem ostorozott annyira,
mint a távo lságot tartó érde kte lenséget mások baja iránt . Magának Jézusnak sem
kell ett vo lna erőszakos halált haln ia. ha elkötelezettségét megtarto tta vo lna túlvi lági.
nak. embe rektő l távolinak.

Elköte lezett sége nem megkötö tte . hanem inkább szabaddá tette Jézust : megszaba
di tott a a céltabnságtó l, érte l metlenségtől. magányba zártságtó l. Az elk ötelezetts én
nek az a szerepe . mint az igának. Paradox módon nincs más ember i szabadság. mint
az iga. Ami nt nincs teljes élet mások szeretése nélkül . nincs olya n szer étet sem.
amely ne lenne egyszersmi nd Iga is . A megol dás nem az. hogy próbáljuk elkerülni
az igát . hanem hogy szabadon és szeretetbő l vessük alája magunkat. amint Jézus
tette . A keresz thalálba n tű nik ki Jézus elkö telezettségé nek igazi érte lme. A teljes
bizalom és kockáztatás t ett e volt ez. de mindennél inkább a szeretet tette azok
iránt. akikkel közöss éeben volt : Atyj a és barátai iránt .

A gazdag ifj ú története az el nem köte leze ttség klasszikus esete . Engedel mesen
megta rtotta az összes parancsokat, de a szívét megőrizte önmagának és úgy hal
mozt a sajá t maga számára l óte tte tt . mint anyagi vagyon át . Jézus látt a. hogy a fia tal
embert el kell vezetnie biztonságérzet ének hamis for rásától . s ezért meghivta: . Kö
vess engem '. Ahhoz. hogy megkezdhesse az önalándé kozás folya matát, másra kel
lett volna bíznia magát . A meghívást nem fogadta el. . I:s szo rnor úan távozott."

Márla elköte lezettségével kapcsolatban a szerz ö két dolgot emel kl. Az egyik az
állandó fe jl ődés Mária Istennek adottságában az angyal üdvözl ete eló tti i s tenképtő l

egy egyedülálló anyaság élményén és a Golgota krízisén át a pünkösdi egyház kö
zösség ében való éle ti g. Onmagunk elkö te lezése egy személynek sosem rögzódhet
ahhoz. ami az i llető személy egy adott pillanatban volt ; alakulnia kell annak ls.
mi ként maga a személy vál tozik. Egy holt képhez való ragaszkodás önzés . nem ön
ajándékozás. - A másik . ami re fe l kell f igyelnünk. a remény fontossága M ária
életében. A remény mlnden elköte lezettség lényeges eleme. Az igazi önajándékozó
mindig inkább a remén y, mint a remél t dolgok te ljes bir toklása álla potában él.

Pál megté rése előtti és utáni én]e a mondás igazát mutatja : .Azzá lesz el. akit
szeretsz' . A legalisztikus tart alom helyébe Jézus személye lépett . A damaszkuszi út i
talál kozást követőieg kett őj ük kapcsolata olyan fokú vá nőtt . ami re csak a . szlm
bí özls" szó a teljes értékű k ifejezés: kettőjü k élete mi ntha csak egy lett vol na (vö.
Gal 2.20) . Pál . szimbiózisa" Kris ztussa l azonban szintén nem kizárta , de teremtette
a másokka l való közöss écet . Végtelen szárnú emberrel volt képes mély lel ki kap
csolatba lépni , e rő s intenzitás ú barátság ot fenntart ani. Krisztusban sok testvérre
találunk . a Kr isztusban-l ét eggyé , egy testté teszi a sokat. Elkötelezett ségünk Krlsz
tu snak magában kell hogy foglal ja nemcsak a Főt . de Kris ztus egész test ét.

A szerző mondanivalój át a hüség ről írott szép fejez etbe n fog lalja össze úgy ,
hogy a részek egymástó l gazdagabb fényt . új megvilá gítást kapnak . Többek között
megmutat ja: a hűség nem azt je lenti. hogy szívünk mozdulat lanu l megmara d elköte 
lezett ségünk tárgyánál. A szív te rm észet én él fogva vándor ol. elcsavarog. Az az ern
ber igazán hüséges. aki nem szüni k meg szívét újra és újra visszatere lni ahhoz.
akivel közöss éeben él. A hüség nem egyéb. min t álla ndó visszatérés, megté rés .
Egyedül lsten i rántu nk való szerete te nem szorul soha megtérésre. Me rt a hüség
cflyedül lsten életének igazán sajátja . O <l Hüsége s. Az emberi hüség csak lsten
hüségébő l való részesedés, annak tü krö ződése mibennünk.

Lelóczky Gyula
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+

SZABÚ IMRE püspök
[1901 - 1976)

Püspökség ének 25 éves jubileumára, áprili s 29·ére írta neki VI. Pál pápa: .Lel ki
pásztori törekvésed pusz ta példája, továbbá a szenvedések keresztény módon való
elvis elésé nek eré nye , okos tanácsa id és ezekkel a többi lel kipásztornak nyúltott
seqits éqed küíönösképpen eredményessé teszik püspök i szolq álatoda t ." Szép to
pásztori dics éret egy püspöknek élete alkonyán.

Szabó Imre 1901-ben született Sorok élfalun. Vas meqy ében, Középis kolái t a buda
pesti piaris ta gim náziumban végezte . Még öreg napjaiban is lelkesedéssel emleget te
az abban az i dőben ott m üköd ö Sík Sándort , neve l ő i talentumát, úlltásal t, fő l eg az
osztá lyába n bevezet ett önkormányzat ot. Budapesten végezte a teológiát is. 1924-ben
szente lté k pappá. E l s ő kápl áni hel ye Zugló volt , majd 1926-tól mint hito ktató és
szerz etesi gyónt ató m üködött. 1931-tOI érseki titkár. 1944-ben ker ült plébánosként
a kr isztinavárosi plébániára, amell yel egés z ezutá ni élete összeforrt . 1950-ben Bu
dapest érseki helytart ója, 1951-ben pedig t iali rai c. püspök lett , kés öbb esztergomi
segé dpüsp ök, majd Schwarz-Eqqenhofer Artúr halála után néhány évig az egyház
megye apostoli korm ányzój a. A Hugyag on töltöt t évek után 1963-tó l ismét krlsztlna
vár osi plébánosk ént lát juk viszont . . Elet ét Budapesten és Budapestért áldozta az
Urn ak" - rnond]a találóan gylÍ szjc !entése, majd így fo lytatja: "A ki látta munkáját ,
mindenki elismerte áldozatos lelk ület ét . Ak i ismerte őt szem élyesen , sohasem felej
t ette el derűs l elkű, tapintatos egyéniségét . Aki érez te szeretetét , akaratlanul ls a
viszontsz eretetet gyakorolt a Iránta." .Pedig O ls tudott dinam ikus és pattogó lenn i 
egészit i k i a képet búcsúzójában Meszlényi Antal kanono k - , de mindezt egy-kettOre
képes volt elnyomni és letö rni , hogy mást meg ne bántson . Me rt Itt ls követte isteni
Mf' 8tere tanít ását : arról ismernek meg bennet eket , hogy tanítv ányaim vagytok , ha
szerete ttel leszte k egymás iránt (Jn 13,35) " , Magatart ásából gyermeki bizalommal
áthatott hit sugárzott .

Hamar öregedett , s utols ó évei ben sokat betegeskedett . Május 21-ére virradó
éjj el szólította magához Ura , miután ismételten meqe r ösltett ék a betegek szent
ségéve l. Püspök i jelmondata szer int hűséges maradt - hűséges mind halál ig .

Az engeszte lO szentm iseáldozatot lel ke üdvö sségéért május 31-én, hétfön d éle
l őtt 11 órakor mutatták be plébániatemplomában , temet ése pedig ugyanaznap délu tán
ment végbe a Farkasrét i temet ő ben . püspöktársainak csaknem teljes létszámú jelen
letében, a hív ek ezreinek részvéte lével. l ]j as József kalo csai érs ek a Szenth árorn
sághoz Intézett , szemé lyes hangú Imáva l búcs úztatta . Beszédet mondott a krtsztína
városi egyházközsé g képviselője is , Ezután föld i maradvány ait szülei mellé helyezték
pihenő re .
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Dr . KECSKI:S PAL teológiai tanár
(1895 - 1976)

Negyven eszte nd ön keresztül tanította a f ilo zóf iát a budapesti hittu dományi ka
ron. Neve fogalommá vált a papi nemzedékek e l őtt .

1895. május 18-án született Budapesten. Teológiai és f ilozófia i tanulm ányait a
bécsi és a fri bourg-i egyetemen végezte. kl t ün öen. 1917-ben szentelték pappá. Ti
zenegy évig mint hit oktató, majd a Szent Imre Koll égium prefek tusa és érsek i szer
tartó m üködött, 1928-ban let t nyilvános rendkívüli , majd 1 932-től nyil vános rendes
tanár a II. sz. fil ozófia i tansz éken. Szakterülete az et ika, lélektan és fIlo zófiatörté net
volt . O taníto tta először rendszer esen a fi lozófia keretében a keresztény társadalom
tudomány t . Könyvekb en is fog lalkozott a keresztény társadalomelmélet kérdéseivei
(A keresztény társadalomelmélet alapelvei 1938. A keresztény társadalom szemlélet
irányelvei 1944) . Ez irányú munkássága úttö rő j ellegű volt . Leghíresebb, még ma is
hasznos munkája 1943-ban megjelent és 1944-ben második kiadást ért b ölcs ele tt ört é
nete . 1967-ben adta ki . Az erkölcsi élet alapfal" c. művét . Szorgalmasan dolgo zott
a Relig io c. fol yóiratba. később a Teológiába és Vigil iába. Hosszú I dőn át szerkesz 
te tte a Bölcs eleti Közlemények c. folyói ratot. Nagy tiszte lője volt Aqu inói Szent
Tamásnak, és 1935 - 1948-ig vezetőj e is az Aqui nói Szent Tamás társaságnak.

•Negyven esztendei pro fesszor i rnúködés ét a rendszeres és komoly munka jel 
lemezte - mondt a búcsúztatójában professzortársa, Paskai Lászl ó. - Vezette ebben
kötelességtudata és munkaszeretete . De a tudom ány ir ánti ti sztelete ls erre sarkall
ta. Tudatában volt annak, hogy felü let es megállapí tásokkal. megalapozatlan vél e
ményekkel nem szolgál hatja a tudomány eszményét:

Tudományos munkája közben állandóan fogla lkozott a lelk iélet klasszikusaival is .
Közre is adott be lő l ük egy-két köt etre valót : Szent Agoston brev iár ium (1961). A
lel ki élet mesterei irásaiból (1963. 1964J.

1968-ban előreha ladott kora miatt megvál t katedrájától és nyugdfjba vonult. De a
szíves érintkezést kol légáival és tanítv ányaival továbbra is fenntart ott a. Meleg ün
neplést kapott 80. szület ésnapj án, Még utolsó idejében is szorgalmasan dolgozott
.A bölcselet tört énet é"-nek átdolgozásán, de az új k iadás megjelen ését már nem
érte meg.

Hosszú pályafutása példás papi élet volt. Sokat Imádkozott, rendszeresen gyónt,
sokszor látt ák adorálni a szeminárium kápolnájában. Prédikációira le lkii smeretesen
készült, szívesen kapcsolód ott a le lkipásztori munkába. Tanítványa i mindig tisztelet
tel emlé keztek ra.

A nyáron kórházba kell ett szállítani , ahol jún . 30-án csendesen elhunyt . Július
tu-én temette Pálos Iván segédpüspök barátai , ismerősei és volt tanítvánvat szép
számú jele nlétében.

Nemcsak ismereteket adott át . de egyéniségével . élete példájával is igazi pap
nevelő vol t. .Azok, akik az ő tudásából gazdagodtak és emberségéből tanultak, bi
zonyára nem fogják elf elejteni soha - irja róla egyik tan ártarsa . - Semmit sem
akart magának megtartani , tudását , le lki életi eredmé nyeit sem. Ez az akadozó. csön
des szolgálat volt életének legszebb tu lajdonsága."

R.

KovACS ARISZTID OSB
(1891 - 1975)

Eletének főbb áll omása it maga foglalt a össze egy rövid önéletrajzban: . 1891-ben
születte rn, márc. 4·én, Székesfehérvárott. Kocs igyártó édesapámnak ötödik gyermeke
vol tam . Iskoláimat az otta ni belvárosi és felsővárosi elem i iskolában, majd a cisz 
te rciek gimnáziumában végeztem. Hatod ikos korom ut án egy k és öbbl rendtársam
édesanyja engem is elvi tt Pannonhalmára. mikor fi át meglátogatta. Ennek a látogatás
nak köszönhetem, hogy bencés lettem . 1910. aug. 6-én léptem be a Rendbe. Ot évi
tanulmány után lat inból és görögből szereztem tanári oklevelet, de csak engedelmes -
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séqböl . Kor ányí Ede cisztercita természet rajztanárom szerottette meg velem a rerm é
szetet . és máig is saj n álorn , hogy nem lehettem botan ikus . - Igen kel leme s ern l é
kek fűznek a g yő r i cserkészeth ez és Regattához. amely eknek éveken keresz tü l ve
zetője vol tam. 1931·ben. annak ellenére . hogy ,sem kedvem , sc m tehetségem' nem
volt hozz á. a kőszegi gim názium igazgatója lettem. 1 934·tő l hasonló .r átermetts éqqel '
Pannonhalmán különfél e rendi hivatalokban működtem l alperjel . noviciusmeste r, fö
pénztáros. házgondnokJ . 1939-ben várat lanul a pannonhalmi olasz gim názium iqaz
gatója lettem. 1945·ben pedig a budapest i gimnázium igazgatására kaptam megbízást .
Itt tapasztaltam a diákok részé rő l a legtöbb ragaszkodást és maradandó hálát." Te·
metésé re is innen jöttek a munkanap ellenére is vagy félszáz an.

Az államosltás után 1951 őszéi g a városli get i jáki kápolna Igazgatója vo lt. majd
1956 nyarától a fe l sőkrisztinavárosi plé bánián k isegítő és nyelvórákat ad. 1958-ban
visszakerült Pannonhalmára kert i rnunk ásnak , majd a Szociális Otthonban töltötte
utolsó éveit. 1975. nov . 23·án. Krisztus Ki rály vasárnapján délben. négy napos bet eq
ség után hunyt el az Úrban életének 85.. szerzetességének 61. évében . Temeté se
nov. 26-án vol t a Boldoqasszonv-k époln ában.

J e l l ern ér ől. l elk ü l e térő l rendtársai a következőket mondj ák:
Mélyen imádságos lelkületét édesanyjától örökölte. Azt szokta mondani : .rendí

nevem is annyit jelent , mint a legkiválóbb anya gyermeke." Edesapja bib liaolva só
pro testá ns volt ; t ől e fúleg az isteni Gondviselésre való ráhagyatkozást örökölte.
Apja szójárása volt: ..Lássátok, mégis jó ember az lsten!' O is egész életében ezt
a .jó embert " szerette Istenben. és maga ls ilyen .jó ember" igye kezett lenni. Min·
denk iben meglátta a jót , és szinte naívságig bízott mindenkiben .

A természet szerelmese volt. Magyarország szinte valamennyi arborét umát be
járta. és sok kiváló kert ésszel ismerkedett meg. Sok kedves epigra mmája szól a
madarak ról. I:s mikor már hall ása annyi ra megromlott. hogy kedves madarai énekét
sem hallotta, a csil lagos ég felé ford ult é rde klő dé sé ve l . . Istennek hála. hogy még
lát hatom a száz meg száz fényévre l evő csi llagvilágo kat is. mert ő k tanítanak arra ,
hogy tud jam még jobban csodálni és imádni az igazi Végtelent !' Mikor pedig látása
romlásáva l még teleszkópjával sem látt a a csi llagokat, egyre jobb an megszerette a
naplement ét. Ezt mondta: . Sz ámomra ez f igyelmeztetés, hogy már a mennyei p álya
udvaron vagyunk."

Nagyon fogékony vo lt a művészi s z ép iránt is. Végigjárta a nyugat leghíresebb
k ápt áralt . és sok rnüv ész barátja ls volt. A jáki kápolnában való lel készkedése Idején
tőlük szerzett a rend számára hat értékes múalkot ást is . Mi nt pannonhalmi alperjel 
nek. az ő öt lete vo lt agyi lokf olyosónak kápolnává való ala kít ása. Szerette a klassn 
kus zenét is, fő leg Beethov ent. Nevelési elve inek középpontjában is a .szé p", a
kegyelem fényét tükröző lél ek kialakít ása áll t . Mert legjobba n talán az ifjúságot
szerette. Régi diákjai is csapatostul l átoqatt ák, sokan külföldr öl támogatták. Sok
szor kifogáso ltá k. hogy szobája . dlá kta nya" , de ő Néri Szent Fülöp mondásáva l felel t:
.Nem bánom, ha fát is vágnak a hátamon . csak bűnt ne kövessenek el!" Prédikáln i
nem tudott, nem is szeré tett. de magánbeszélgetésben mindig volt az ifjúság sz á
mára maradandó. irányt mutató gondolata .

Egy erényben valóban magas fokra jutott el: az engedelmességben. Egész szer
zetesi éle te egyet len nagy áldozat volt. Egész éle tén keresztü l mást kellett tenni e.
mint amit szeretett voln a; de engedelm eske dett. panasz és zúgolód ás nélkül. Az
engedelmesség et csak egyszer tagadta meg. amikor Habsburg Ottó nevelőjének

akartá k kiküldeni. Úgy érezte, nem tudn a .u dvari" ember lenn i. EI is fogadták lernon 
d ás át.

Jó nyelv érzékével a lat in és görög mellett töb b modern nyelvet is elsajátított
(olasz , angol) . Ezzel sok értékes ismeretségre ls szert tett az ide látogató Idegenek
közül , és szin te minden vil ágrészben voltak i smerősei.

I:lete utol só egészséges napján. llZ agyvérzés e l őtt belátogatott Xavér rend
társunkhoz. Utol só szava, amely et vele váltott , ez volt : . Szeretnék meghaln i." A
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mennyei Atya ezt a kivánságát hamarosan tel jesítette is, és csöndes, szép halállal
vet te fel fáradt lelkét az örök hazába.

Confrater

P. DELY PIOTER BRÜNO OSM
(1913 - 1976)

A montreal i katol ikus magyar egyházközséget és az egész montreali magyarságot
súl yos veszteség érte halálával.

1915·ban Budapesten született . Húsz éves volt , amikor felvételét kérte a szerv ita
rendbe, .Már ia szo lgái ' közé. Onnepél yes szerz etesi fog adalma it 1937·ben tette le,
papp á 1939-ben, Szent Imre napján szentel té k. Teológia i tanulmányait Rómában , a
szerviták nemzetközi kollégiumában végezte. Magyarországra visszatérve a Pázmány
Péter Tudomány egye temen megszerezte a egyházjog i doktorátu st . Volt újoncmester ,
rn űk ö d ö tt Má ria reme tén, Egerben, Makón és Budapesten.

Magyarországot nem szíves en hagyta el. Mégis engedett montreali társai sürge.
tésé nek, mer t az el só külföld i magyar szerv ita alapit ásban az ő segítségére sz ámí
tottak. Másré szt magyar ku ltúrmunkára nyilt kil átás , ez pedig szívügye volt . Mikor
társaí kü lön féle okok mlatt elkerültek Montrealb ól , az egész plé bánia vezetése őrá

nehezedett . Nem fu tamodot t meg, ami kor egyedül maradt , kev és külföldi tapasztalat
tal, idegen nyelveket nem ismerve , megnemértés, igaztalan vádak és gyanúsftások
között. M iért tette ezt? A magyar szervi ta rendtar to mány első külföldi alapftásáról
volt szö , Maria szo lgálata és a magya rság szol gálata köré fonódott egész élete. Eh
hez töret lenül h ű maradt. Tudta, hogy nem sze rve zö, és kínja volt ez. Szíve a tüzes
prédi kációkhoz, a magya r kultúra kérdéseihez vonzotta. Végig hónapról hónapra kl 
adta a Pannónia If júság i Kör sokszo rosito tt lapját. Barátai tar tották benne a lelket.
Fájt neki, hogy a szer vita te rv nem sikerü lt, hogy az if júság, amelynek szive kincseit
szerette volna osztani , nagyobbára közömbösnek bizonyul t . Oe felelőtlenségnek tar
to tta volna, hogya kényelmesebb utat válassza: it t hagyja pásztor nélkül a nyájat,
Szívósan maradt. maradt , egyedül a három embert i gény l ő munkában , segítséget.
utódot keresve, mig az egyre húzódó keresgélés és tárgy alások eredményt nem
hoztak.

O sem tudta és senki sem sej tet te, hogy azután nem élete új berendezésének
fela datá t kell 63 éves fej jel megold ania, hanem azt a próbát, amely Jézus kálváriai
áldozatá hoz hasonlí t . A sok munka és idegfes zültség fel őrölte egészségét. Az utolsó
tíz hónapban hat ope r áct ő n ese tt át . Főképpen az imádságból merített erőt, Kórház i
szenvedése i t példásan visel te . A kórh ázi ágyon remegő kézzel , kusza betűkkel még
leírta : . Mindenki t üdvözlök. Nem fé lek. Nyugodt vagy ok. Legjobban lsten akaratát
akarom . Halált ól nem félek . Szer etném , ha halálom mindenkiben erősebbé tenné az
örök élet hitét . IOn hiszek benne rendületl enül. A halál csa k kapu. Csak az örök
éle té rt érdemes dolgozni. ' J: lete áldozata abban is hasonlít J ézus éhoz hogy az övé
I S nagypénteken, 1976, ápr. 16-án reggel 5,15·kor ért véget .

Holttestét előbb az olasz szervita templom keresztelőkápolnájában ravatalozták fel.
Húsvétv asárnap délután átv it t ék a Magyarok Nagyas szonya templomba . A feltámadási
misé t húsv éthétf ön d él e l őtt mutatták be ért e húsz pap és nagyszámú hívősereg r ész
vételével. Ott vol t a rend római általános főnöke , Montreal szervita segédpüspöke
és a fr ancia ta rtományfőnök. A szentmi se után az Ayer 's Cllff-l szervita temetőbe

ki sérté k mara dványai t , és templomépítő pl ébánoselődje , Hajdusik Tarz tetus mellé
helyezték (lásd Szolg ála t 8. sz.l ,

Azok közé tartozott , aki k rátaláltak hiv atásukra , és a hivatásukhoz való hűségben

nem ingadoztak . Sck mi nden összeomlott körülötte , - hivatására hagyatkozva , arra
támaszkodva, abból oldotta meg életének teladatait. Elsősorban pap volt . Igehirdető ,

kegy el emosztó, lelkiatya és le lk ipászto r , Ez a fel adat vo lt a gondja és bánata , öröme
és próbája .
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Nemcsak prédikációiból tudju k, hanem magánbeszélgetéseiből is , mennyire tele
volt a szive a másvilág Igézetével. Erdekelt e izgatt a, milyen lehet az a világ , amel y
felé a remény vonzotta.

Távozása neki nyereség, veszteség nekünk.
Az egész .egyházközség és az egész magyarság nevébe n meg szeretném köszönni

neki, amit hitéért és magyarságáé rt tett , papi élete fo lyamán, de főképpen tíz éves
montreali működése alatt. Aldoza ta kegyelmi forrá s valamennyiünk számára . Brúnó
aty a, köszönjük életed áldozatát! I:lje n tovább bennü nk egész közösségünk húsvé t i
föltá madására. Utóda

SZILVASI SANDOR plébános
(1917 - 1975)

A hirtelen halál nem érte készületl enül. Készülete az örö m és hálaadás volt, ami
utolsó napj át betöltötte. Néhány óráva l halá la el őt t így fog lalta össze életét: .Messzi
ről Jött ember voltam: ls ten messze is szíven ta lál ta . Ezen a hirtelen felismert papi
hivatásán először és legjobban önmaga csod álk ozott . .Zsld ó gimnáziumba jártam ,
nagystílű társaim mellett nem akartam lemaradni. M ikor felvételemet kértem, Hanauer
püspök úrn ak mindezt részletesen leírtam. Azonnal válaszolt : várlak , fiam! Valóban
atyai szeretette l fogad ott . Amikor a szemináriumban vál ságba jutottam, az atyai ba
rát szeretetével segitett át . Ma úgy érezte m, ugyanazzal a szeretette l fo gadott a
Püspök Atya Vácott , mint Hanauer ." Első és utols ó váci útja a szeretet és öröm
jegyéb en folyt le. Hazafel é menet érte várat lanul a halál.

A .messztr öl Jött ember " el önveít : széles látókörét, vil ágiak kal való sokrétű kap
csolatait jól kamateztatta . lsten ügyéne k érdeké ben, és az emberek fel é az Ozenet
közvetítésével. De csak a szabad , érett személyiségű emberekke l tudot t barát i kap
csolatot tartani. Irtózott az egyoldalú beszűkültségtől , az .e gy könyv" emberétől.

Viszont fogékony, nyitott készség gel, párbeszédre készen fogadott minden őszintén

keresőt.

Nem hitte magát mindenhez értö pol ihisztornak, túlzottan is tisztában volt gyenge
oldalaival. ezért mindig úgy válogatta össze munkatársal t, hogy klegész lts ék munk á
ját. Életé nek összefoglalásában értük is köszönetet mondott: . M lndig rend el t mellém
az lsten munkatársakat, amióta csak egyházközséget bízott rám, akik kíe gészítették
munkámat. Nem tudok eléggé hálát adni értük:

Ahog yan küls ö és belső munkatárs ait bekapcso l ta munkájába , az volt . sikerei
nek " titka. Érzékeny volt az id őszerű kérd ések észr evételében. Ezeket komoly szak
emberek elé vitte, és feladta a leckét: gondo lkozzanak rajta ! Ma jd pár hét múlva
összeült velük megvitatni meglátásaikat.

Megkérdeztünk hivei közül többeket , mié rt szare tt ék annyira? Gyermekek vála sza:
. Mert mindíg örült , ha mentünk hozzá. Oly an jó volt nála , el beszélgetett, viccelt.
de olyan komoly dolgokat mondott, amit nem lehet elf ele jteni : Felnőtteké : . Ml nd
egyikünket személyválogatás nélkül szívesen fogadott . Ha nem volt Idő a gyóná s
ban , külön bemeh etett hozzá bárk i pr obl émáit megbeszélni, és nagyon jól tudott
segiteni. Megtanitott ünnepelni. Ol yan ünnepeket tudott rendezni, amelyek mély
nyomot hagytak bennünk. Pestről hazalátog ató rokon aink mind ig megcsodálták. Az
egész templom árasztotta az ünnep ha nqulat át." Mindenütt ránevelte munkatársait a
tökéletes munk ára, ezt el is várta tőlük. Azt szokt a monda ni : . A templomdiszítő

egy órán at prédik ál , a kántor f él órát. én negyedórát prédikálok és csak az érte lem 
nek , míg ők a szfvhez tudnak sz ólnl ."

Utolsó olvasmánya, a Szolgálat 25. számában Lukács László tanulmánya segít -
het te, hogy halálra készül tében a hála volt az uralkodó. Magá ra ism erhetett benne:

. Eq ész életünk vajúdás, hogy önm agunkat megszülj ük.
Egész életünk haldoklás, hogy Te megsz ülethess bennünk.
. . . Csak hála van bennünk, Atyánk, hogyelfogadtál a magadé nak:

Munkatársai
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Dr . IKVAY l ASZl O
(1911 - 1976)

A . Szolqá lat " szerkesztósége meg kért. hogy írjak Ikvay lászlóról szemályes
kapcsolatunk alapján beszámolót . különös tekintet tel az együtt töltött Időre. Igy
kénytelen vagyok saját mag amról és családunkról is megemlékezni.

Legidősb Ikvai Pfeiffer László . Lászlónk nagyatyja és az én apám. Pfeiffer Gyula
tes tvérek vol tak. A hitler i idöben . az erőszako l t visszanémetesí tés ide jé n. lászló
belü gymin iszter i engedéllyel család i neve helyett az Ikvay nevet használhatta . ~des

atyja . szintén László . min is zter i tisztvi s e lő volt Budapesten. és korán elhunyt .
Edesany ja. született Lábán Aql ála. nehéz körülmény ek közt nevelte fö l Lészló t és
húgá t , Eleonórát , ak i később fér jhez ment.

Középiskolai tanulm ányait a komáromi bencéseknél végezte , buzgón részt véve
a cse rkés zetben és más i fjú sági mo zgalm akban. A ny ári szünld ö egy ré szét nála m
töltötte Kassán. Végign éztük a kassai székesegyházat és a város és kö rnyéke egyéb
neve zetességei t . M egm uta t tam neki a Kassa déli végében fekvő kétezer főny i ba
rakkte lepet. Elmagy aráztam , hogya n lehetett egy labda rúgó és jéghokicsapat meg
vasárnapi istent iszte let révén e barakklakókban önbizalmat , összetartást és kultúr
igé nyt kelteni. M egtekin tettük t öbbek közt a remekbe épült jászóvári premont rei
pr épostságot. Fölk erestúk a zomplénmegye i Királ yhe lm ec plébánosát, Mécs Lászlót .
Költeményei k özül le gnagyobb hatással rnl ndkett önkre az elha nyag olt if júságról szóló
volt. ame ly nek a refrénje: . E flúkért valaki felelős" Kárpátalján egy görögkatolikus
papi család ts ven dég üI látott. Azonban soha egy szőva l sem akartam rábeszéln i .
hogy pao legyen. Ezt telj esen az isteni Gondviselésre bíztam . M iko r vil ágos let t
pap i hivat ása , szándékos an nem a kassai egyházmeg yébe vétettem föl. hanem tisz
telegt em ve le Jantausch püspöknél Nagyszombatban : ő vo lt az esztergomi fóegyház
megye Csehszlovákiára eső részének apostoli kormányzója . területén nagyszámú
magyar ral . Föl is vette Lászlót . Bölcseleti és hittudományi tanulmányai végzésére
si került a svájc i Fri bourg ogyet emére küldeni. Ott, hasonl óképp , mlnt enge m, fő ként

a domin ikánusok bevezették Ariszt otelész és Aqu inó i Szent Tamás rendszerébe . tör
t énelm i lát ókört ny itottak előtte. Sv á]c egészséges demokrácl ála és soknyelvűsége

is jótékony hatással volt rá .
1937·ben szente l ték pappá Fr ibourg-ban. Első szentmiséjét Pozsonyban mondotta .

Hossz ú évtizedes élettanasztalatom . hogya szegénység a ma i korban a papnak
fontos segítő eszköze. László újmisés pr édikációj ában ezt kiss é kemény szavakka l
igy feleztem kl: . Sü lj ő n ki a szemed . ha bárm ikor ls szép . drága bútoral d lesznek! "
(Svájcban. utolsó káp lán! házában is csak köl csönbe vett bútorai voltak .)

Azután hosszú ideig nem láttuk egy mást . Azt hallottam. hogy sok zsidó éle tét
s ike rü lt ElZ ül dözés Idej én megmentenie. 1969-ben kivándorolt Svájcba . Nál am lakott
Fribourq-ban. és Svá jc nagy részében segi tott fl magya rok lelki gondozásában. rnln
denütt sz ép si kerre l. 1974-tő l a basel i egy házme gyei hatóság a Thurgau kantonban
l évő Wein feld en városba nevezte ki hel yi káp lánná: ugyanakko r meg tartotta a manya
rok gondozásá t is . A llandóan fog lalkozott a főis k ol ásokkal és fiatal diplomásokkai :
otthon a Pro h ászka-körben . Itt a Pax Roman ában . Weinfeldenben hívta magához az
Úr 1976. május 19-én . Már tö bb év óta a sz ívév el volt baj . Szokása szerint sétálni
ment a város mell etti k is hegyre. Ott érte a hal álos görcs . Egy régi munkatársa
haláláról a következőképpen em lékezett rneq : .Az Istenhez vezető út uto lsó fö ldi
áll omása volt elhunyta , és egy új élet kezdete . Keve seknek adatik meg , hogy fö ld i
életü nkb en il yen ny ílegyenesen törjenek a cél fel é." M sqr. Dr . Pfei ff er Miklós

~ tS7.AROS l.I\JOS SOR
[1908 - 1975)

Halál hír " egv szent lr ásl id éze tte l érkezet t : .Aki k igazságra tan ítottak sokakat .
tün dökölnek örökkön örökké, rnlk ént a csi llagok ' (Dán 12.3) . Az Idézet azt akarta
kifejezni, hogy Mészáros Laj os elk ötelezettje vo lt a ta nításnak .
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Már azzal a ténnyel meg tört ént ez az c lkötelezés, hogy Don Bosco köve tés ére
hatá rozta el magát. Már mint f iatal kispapot ot t látjuk a kate drán . Kés öbbb mi nt
pap sem szakadr el tőle , cs ak egy kis Időre . amig tanár i dipl omáját megszerezte.

A tanltást tel jes érte lemben müvelte . vagyis nem merült ki pusztán a tudományos
közl ésben. hanem nevelt ls. valláserkölcsi alapon . Az örökkéval óság fényével v ilá gf.
totta meg a természete s igazságokat.

Csak a jó lst en tudja . hány fia talember szivé ben ültette el a hivatás cs ir áját ,
hisz en munkálkodásának egy ik fő cé lja a hiv atások ápol ása volt. A többieknek is
i rányt mutatott, ahogy errő l növe ndéké nek búcsú beszéde is tanús kodik: . Egy éle
ten át mlntám és eszmé nyem az a szell em. amely belőled áradt. Dolgoztál, és nem
várt ad a nagyé rté kü befe ktetés árát . Szegény és szerény maradtál. Adtál. de nem
e llené rtök ért . . . Tan ított ál engem , és tanítottad fiam ls . Hozzánk nőttél. A te
cgyéniséged e rősítette a mi családunk jellemét, helyes életszemléletét, hogy becs ű 

le tes és ti sztességes csa ládapák és érté kes ál lampolgárok legyünk . Ezért a je llem
nevelő mun káér t vagy oly értékes nekünk és hazánkn ak."

Tanitot t a katedrán . és tanított a szószéken. Szaktudása közismert volt . Ige n sz ép
eredményeke t ért el a lat in nyelv és a történel em területén. A szöszéken nem hasz
nált pátoszt. hanem mint egyszerü aposto l örök igazságokat hirdetett.

Nev elésében felhasznált a a zenét ls. Tudj uk . Don Bosco nagy súlyt fektetett
er re . Azt szokta monda ni : . Egy neve lői ntézet zene nélkül ol yan . mint a test lélek
nélk ül ." Hangula tot , jóke dve t. ünnep él yességet teremte tt az ő zenéje ls. Volt nö
vendékel hálásan emlékeznek il yen irányú tevékenys égére. Müködése nem szorít
kozott az in tézet négy fala közé . NyergesúJfalun fúvós zenekarának hangversenyeit
és zenés ébreszt ölt emlege ti k . Újpesti mandol inzen ekarával többször szerepelt a
rádióban. és egy ver seny alkalmával első díj at nyertek .

Nevel t példájával is . Mindenekelő tt lelk iismeret esen készült órá ira . és pontosan
vé gezte mu nkáját. Prec izitá sát sokszor meqcsodálták. ki emelté k. amikor az igaz·
gatól iroda Irattárát látták.

Nyergesúj falun vezető szerep et v itt mi nd a nyilvános vi zsgá ra elökészltö maqán
iellegü gim názium ban , ame lyet a szaléziak tartottak fenn. mind pedig a falu kultu
rálls életének irányitásában. Volt nevelő . t anul mányi vezető és 1940-1945 között a
rendház igazgatója . A második v il ágháború nehéz napj ai után az úlf áéprtésbe tev é
kenve n bekapcsolódott. Az újra megn yfló int ézet - mint nyilvános gimnázium - őt

üdvözölbette e l ső igazgatóján ak . 1950 után újra megtalálta helyét a tanári katedrán
Esztergom ban . mint a fe rences gim názium Igazgatóhe lye ttese. Tizenk ét éven át taní
tott Itt vendénké nt egészen nyugdfJaztatásálg. Ezt az időt Igazgatój a Igy Jellem ezte:
. ú j kö rnyeze tében Don Bosco derűs optimlzmusát sugároz ta. Növendékeit Krisztus
szemével nézte . Nem cs oda . hogy valósággal csü ngtek ajká n. Munkatársait élet
b őlcscss éqqel. meg értésse l . tapintatos jósággal vette körül. Pedagógiá]ának éltetője

nemesen dobogó szfve vo lt . Ezért szerette . becsü lt e mindenkI. Nagy tudásával , pon
tosságával . lelk iis meretes kötelességtel jesltésével mindnyájunk csodálatát ki érde
melte . Cse ndese n, szin te észrevétlenül szórta szét szfvének értékelt, hogy tanít
v ánval lelkét szebb é. Jobb á tegye. Dal osle lk ű . derűt . humort kedvelő , minden szépért.
jóért. igazé rt . müvésziért lel kesedő, szer ény egyé niségével az öröm és szeretet rnaq
vetöle lett."

Elctének utolsó szakaszát Budapesten tö ltötte. Együtt lakott három rendtárs ával.
Keres te a t ársasáqct. és ige n szívose n Idézte a régmúlt időket . 1975. dec . 30-án halt
meg combnyaktö rés ut án Iellépö tüdőgyu l l adás következtében.

A beszente lés szertart ását egykori isk ola társa, Kirschner Antal kinai misszionár ius
végezte. aki rok oni látoqat áson éppen itthon tartózkodott . Temet ésén harminchárom
rendtá rs vet t részt . A roko nokon kivül ot t volt a kato l lkus gimnáziumok főigazga tója ,

a ferences rendta rt omány és gimnázium képviselői is.
Dr . Edelényi István SDB
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GYARMATI ISTVÁN szentistvántelepi plébános
(1914 - 1976)

Lábon hordta megfázásból eredO betegségét, és mire ágyba került, már késö
volt. MentOk szállították kórházba, de már eszméletlen állapotban, és tüdOembólla
okozta halálát. Ápr. 8-án temették Székesfehérvárott.

Kilenc évig volt utolsó állomáshelyén, s ez idő alatt bőven volt alkalmam talál 
kozni vele és megismerni - bár a mi ismerésünk mindig kérd éses marad, mivel
.homályban látunk és töredékesen" . Milyennek tapasztaltam? Keménykötésú, aka
ratos . rámenős - jó irányban! - ember volt . Dinamikus . Végtelenül jó, nyílt szív ű .

Tudott azonban zárt ls lenni, ha úgy látta jónak. Mindig mindenkit szeretettel foga
dott. Szlvén viselte a reá bizottak sorsát, üdvösségé1, de éppen úgy aggódott az
egész Egyház sorsáért ls . Figye lemmel kísérte a vil ágegyház eseményeit, és min
den fontos, hasznos tudnivalót beépített szentbeszédeibe. hogy hivei ls t álékozottab
bak , ismeretben gazdagabbak, képzettebbek legyenek. A magam részéről mindezek
mellett még azért szerettem vele tal álkozni, mert igazí . dl alóquspart ner" volt, aki
nemcsak türelemmel hallgatta meg az embert. hanem sok mindent asszimilált életé
be, tanításába. Olyan pap volt, aki bátorságra nevelte a vlsszahúzódót, hogy merjen
közelednl , merjen nyllatkoznl, merje kimondan i, amit gondol, érez és lát. Amivel
nem értett egyet, azt menet közben megmondta , de magyarázattai megokolta.

Halála el ött két nappal még beszéltem vele.
Tanítását én Igy Jellemezném: .h alad ö konzervatív'. Bátor, szókimondó volt, a

görbére nem rnondta, hogy egyenes , a b űnre, hogy nem bún, a beteqséqre, hogy
természetes. Nevén szokta nevezni a dolgokat, rnint a jó orvos, akinek biztos a
diagnosztikája.

O már bevégezte a nagy munkát. Imádkozunk ért e. hogy az Úr minél elöbb magá·
hoz vegye lelkét, és azután O járjon közben értünk az Atyánál, hogy mi ls hazaérjünk
egykor. Amen,

Egy híve

Fr. HERHOLO ÁRPÁD SJ
(1902 - 1976)

Hirtelen halálával példás szerzetest és igen dolgos testvért veszítettünk. A Tár
saságban töltött majd ötven évb öl 44-ig a missziókban múködött; mély lelkiéletével
és fáradh atatlan tev ékenyséq ével nagyon megközelítette a jezsuita testvérideált.

Budapesten született szerény munkáscsaládból. Szülei korai halála után a kissé
szigorú nagymama nevelte. Árpád néha meqtr éfálta , s am ikor a szigorúság nem
volt Inyére, megszökött hazulról. Jó eszú gyerek volt, de anyagiak hiányában nem
tanu lhatott tovább. Szívesen ment mechaniku snak. s esténként technikus iskolába
járt. I:rdeklOdése más ismeretekre is kiterjedt. Olvasással gazdagította tudását .
Kés öbb. mint testvér és misszionárius, s ikerrel alkalmazkodott különbözO országok
környezet éhez, több nyelvet elsajátított, leginkább önképzéssel. aIIg számettev ő

seg ftsé ggel. Németül már otthon az iskolában megtanult. elég folyékonyan beszélte
a fran ciát és angolt, és jó volt a kínai ban. 23 éves koráig vasmunkásként dolgozott.
Ekkor határozta el, hogy szerzetes lesz. A domonkosok templomába járt, ezért náluk
jelentkezett, de onnan tovább küldték a jezsuitákhoz, akikről addig még nem ls
hallott. Sohasem tudták meg, mit vesztettek vele ... A novlct átust nagy odaadás
sal végezte. és késöbb sem adott fel semmit abból, amit ott tanult és gyakorolt.
Halála napjáig rendszeresen reggel 4 órakor felkelt. egy órás elmélkedés után szent
mi sére ment, a napi két lelkiismeretvizsgálat idejét a kápolnában töltötte, minden
szombaton gyónt, és havonként megtartotta a rekollekciós napot , Onmagához szigorú
volt : áldozatait csak kevesen Ismerték,

Sokold alú ügyessége révén különböző munkákat végzett nagy hozzáértéssel. Volt
mechanikus , sofőr , betegápoló . A miss ziós munka föllelke sítette , és jelentkezett
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Táminqha 1932-ben hagyt a el Magya rországot. Kínában akkor nehéz évek jártak. A
mlsszt ö anyagi nehézségekkel küzdött , és gyakran szorult a testvé rek ta lálékony
ságára. Her hold tes tv ér egy régi teherautó erős motori át használ ta fe l villanyie jl esz
r ésre. malom és esztergapad mük ödt etésére, s mi ndezt egyetl en tengelyen . Amikor
nem volt benzin, széngázzal haj totta gépelt , amit a sajátkezüleg kivágott fákból
állített e l ő . Az iskolai színd arabhoz ő készített egy szerkezetet különbözö trükkö k
végzésére . O javítg atta, tartotta jó karb an a mi sszió közleked ési eszközei t . Rozoga
ker ékpárok használható darabja iból játékkerékpárokat készitett a min istránsoknak.
Szere tte a gyerekeket; taní tás után kör éje gyülekezte k. Volt , akiben az ő példája
ébresztett hiv atást a papi életre,

A támingi misszió elha gyása után néhány évi g vándorm isszionáriusként dolgozott
mi ndazoknak, akik megszerezhet ték maguknak. M indenk i szerette volna magánál
tarta ni. Végül a Fülöp-szigetekre kerü lt a Szent József-szemln áriumba , Manila közelé
ben. It t is bőven akadt munkája és alkal om a leleményességre. Kopár hely volt sze
rény él etkörülmények között. Ott volt a gépkocsik karbantartása, naponk énti mosása ,
villanyszerelés és minden elképzelhető munka, amit egy elhagyatott japán barakk 
tábor lakhatóvá tétele nyújth at. I:s ő mind ig kapható volt akár nagy munk ákra, akár
parányi kis teendőkre. Egyszer pl. azt bizták rá, hogy az o l tá rterítőket leszorító t ü
ket fesse be ezüst tel, kü lönben megrozsdásftják a te r í tő t. S ott vol tak a szomszédos
szegé ny gyerekek, akiknek mi ndennap széto sztotta az éte lmaradé kot . és Iimonádét
adott nekik . A gyerekek csak Limon ád é-Testv érnek szóli tottál:. I tt is szerete tt hoss zú
kerék pártúrákra menni.

1958-ban a Társaság elválla lt a a dalat i pápai szemináriu m megalapitását. Test 
vé rre volt szükség, aki az új válla lkozás építési munkálatai t irányí tja . Ot küldték
oda. Azzal kell ett kezdenie, hogy vett egy kalapácsot és egy csav arhúzót, rnert sem
mi eszköz sem ál lt rendelkezésére. Az ő fel adata volt a konyhafel szerel és, mcsoda.
mühelyek üzembe állftása, a játéktér fe lszerelése, szinházi diszitések , és mindaz ,
ami t már az előző helyeken is végzett. Úgy látszott, mi ntha minde nt meg tudna
tenni, és semmitől sem húzódozott.

Szivesen részt vett a szeminaristák kir ándu lásain . Gyerek had várt a mind en d élu
tá n a piact ér sark án, és mindig fölvette őket öreg Volk swagenjára egy kis körútra.
Vasárnap süt eményeket sütött a közösségnek , amit mi ndenki örömmel fogadott.
Lind enberger testvértól tanulta meg a réteskészités müvészetét.

Rektora mondotta: . Pótol hatat lan egy jó teológiai tanár egy ilyen nagy kollég ium 
ban. de én akármely iket jobban tudn ám póto lni, mi nt Herhold testvért: Amikor egy
fra nc ia pap érk ezett hozzájuk a 30 napos lelkigyakorl at ra, az is bámu lattal beszél t
ról a: . Mi bő l van ez az ember? Korán kel, későn fekszik , egész nap talpon van és
dolg ozi k, és már 73 éves !"

1970 május végén egész napos harc szinhelye vo lt a szemi nári um. A többiek az
alagsorba húzódtak. A Test vér sztoikusan ült szobája sarkában, anélkül. hogy f igye .
lemre méltatta voln a a gránáts zilánkokat, amelyek sz éfzúzt ák ablakai t . Helyén ma
radt akkor is, amikor a lakosság egy része elmenekült . Végül a többi külföldi rnlsz
szio náriussal együtt el kell et t hagyn ia az országot . Rómában, mig új beosztására
várt , hossz ú s étakat végzett, látogatva a bazil ikákat és tem plomokat , a térdében
je lent kező reum atikus fájd almak ellenére. Szó vo lt arr ól , hogy eset leg Afrikába
(Ele fántcsontpart ) menjen . Habozás nélkül vállalkozott vo lna rá. Ehelyett Forrnézára
osztot ták be. Azonnal indult új helyére. anélkül, hogy elj uto tt vo lna szü l őhazá j á ba ,

ahonnan 43 évvel azel őtt távozott .
Újra múhely és felszerelés nélkül kezdett , és még nyelvi nehézség ei is vo lt ak.

De az új feladat új életkedvet öntött beléje . Mivel ideiglenes vízummal érkezett az
országba, két hónap múlva el kellett hagynia, hogy letelepedési engedéllyel térjen
vis sza más országból . Manilában várakozott. Mint a tevékenység embere, unat 
kozott és nem tal álta helyét. Febr. t 9-én reggel kim ent egy kis kerékpárkörútra .
Egy forgalmas úton egy teherautó elütötte . Koponyatőrést és súlyos agyvérzést
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szenvedett. zonnal a közeli kór házba vitték , de mi nden er öíesztt és elle nére _
:lgy mlitétet is beleértve - aznap est e meg halt anél kül. hogy eszmé le té t vissza.
nyerte volna . Hirte len halála valahoqv jellemző rá; talá n sohase m volt bete g , senki.
nek terhére nem vo lt, és mindi g fél t at tól a naptól. amikor esetleg mások segit
ségére szoru l.

Temetésén 3~ pap koncelebrált. köztük egy dom onkos püspök is .

14 év ig tev ékenykedett a tám ingi missziós központban. öt évig a szomszédos
missziók ban. 16 év iq Dal átban. Egyre hosszabb időt töltö t im ában. egy re hosszabb
napoka t munk ában. és minderrő l keveset beszélt. Olyan keveset. hogy nagyon vál
tozatos. eredményekben gazdag élete végén még azok is. aki k azt hitték . hog y
Isme r ik . nehezen tudjá k öss zegezni éle te ese mé nye it . Talán Ouolsr szavaival tehet
nénk ezt meg. mi nt rendtársa a t emetési homflIában :

. A nll gy bérh áz lábainál elt emete tt névtelen téglára gondoltam . Uram.
Senk i sem lát ja. miképp válla lja a so rsát - és a töb bie k ls őrá t ámaszkodnak .
M it számít az. Uram . hogy az alap falba n vag y a ház homlokzat án van-e a hel yem ,
Ha hliséggel áll ok posztomon a Te magasztos IOp itm ény edben?"

Kráhl József S.J

THUN DEZSO PIUS OS . DUNASZEG ss THUN ALBIN OFM . NEW YORK

Thun Dezső. Dunas eg plébá nosa . hoss zú, türelmesen v iselt betegség után 1976.
íebr. 27-én az örök hazába költözött .

1914. máj . 5·én születet t Ozdon . Iskolá it ot t és Egerben végezte. 16 éves kor á
ban lépett a szervi ta rendbe. ahol pappá szentel t ék . (Hatan voltu nk testvérek . ebből

öte n lettünk szerzetesek. ] Ezüstmiséjét 19G2·ben már mint pl ébános végezte . Papi
múköd ésében me leg közvet lenséggel fé rk őzött fel e]thetetlenül hívei szívébe . Mint
jó pásztor kores te föl hívei t a munkahely en . a cs aládban. M ind enki barát jak ént
szerette . Plébán iáján álla ndóan ki s villany éget t . je lezve. hogy minden pillanatban
fogad . Mana var rta a templomi zászlót. a ml nistráns ruhákat. Maga éplte tte újjá a
plé bániát Püskln, Dol gozott a véq kirnerül éaiq. .A ldozattá le t tem a lelketekért" 
volt az el sömís és mott ö]a. ami t életével váltott való ra .

Rendi tes tvére ír ja : . Nagy betegs égének utolsó het eiben megl áto gattam . és
beszélgetésünk fo lya mán könn yezve mondo tt a: .Tudod, én is gya rló ember volt arn.
sokat hi báztam és vétkeztem is . de tudatos an. vagyis azzal a lelkülettel . hogy mo st
tudom : Istent bántom meg és mégis meqteszern. soh a Ot meg nem bántottam: "

Sokan látogatt ák bet egágyán. Ilyenkor me gfeledkezett saját fáldalrn áröl - bár
ápo ló inak gyakran mon dta: i lyen kínok at csak Jézus irá nti szeretetből lehet elvlsel
ni - . és csak a vend ég ügye érde kelte . Több ször összee sett . de mag ához té rvo
I*a v idám vo l t. Kedélyé t rnindv éqiq megőr i z t e . Senkir e nem neheztelt .

Temetését Pálos Iván esztergomi segédpüspök vége zte . 72 karinges pap vonult
ima- és énekszóva l sirjához. A falvakból autób uszo kon jö tt ek hivei. Az embern ek az
volt az érzése . hogy min denk inek szem él yes kapcsola ta volt ve le .

Sírjához eljárna k híve i . és azr áll ft Ják . II pl ébáno s bácsi . még mindig sen tt" . IOn
is ezt állítom .

Ugyanez év jún. 1O-én halt meg New Yorkban pao bátyám. Albin. 42 évet tö l tött
Ma!1Yllrországon. Kinában és az Egyesül t Allamokban az Úr szol gálatában. 191o-ben
született . 1926·ban belépett II feren cesekhez . 1933-ban szentelték pappá . 1936-ban
Kínáb» ke riilt mi nt mi sszlon:írius . Három templ omot ppí tF!tt és népy mi ssziós állo
más t hozort létre ott. 1 951 -től Arnerik ában fol y tatta pnp i tev éke nvséué t , 1958-64-ig
a maovar fer enc es kusztódl a vezetője vo lt . és létrehozta DeWltt lelkigyakorlatos h á
znt . Többfelé tartott missziót a rnaqya r plébániákon . 1967·töl hat évig a f1intl Szent
Jó sef maqyar pléb ánia , maj d további két évig II ké t eqvesltett szomszéd plébánia
lelk tp ásztora 110It. A n ő v ér , aki ot 16 hón aolg múködött ve le együtt . halála után
megragadó levé lben emlékezett meq róla. Krisztushoz hasonló embernek nev ezte .
ak i . sohasem kím élte magát a munkában Ist ené rt és ls ten népéért: .Isten nagy
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dolgokat cselekedett vele m álta la - írj a tovább . - Mrel ött vele talá lkozta m, lsten 
ról alkoto tt képem nem volt valami kedvező . De ami kor ó figyelmes szer etett el és
igazi töródéssel fordult felém . r áj öttern . hogy az Atyais ten még nagyobb gyöngéd·
sp.g!1el szeret ."

18'15 ő s zé n bet egsége rnlat t nyugdíjha vonu lt . Tavasszal szivrohamokat kapott.
és júliusban szivműtétre New Yorkba vitték. ~rezte , hogy ez lesz a vég. de ezzel
búcsúzott: .Ez nem szomorit el. Lelk il eg békében vagyok : Operácl ó közben halt
meg. Fel támadási m is éj én minte gy 15 pap koncelebrált . Me ggyújtot ták a húsvét i
Gyertyát. Felajánl áskor egy gye rek kórus ..Szent Feren c im áját' énekel te. A homrllá·
ban kieme lté k kitart ását és az Egyházhoz való h üs éq ét. A sze ntrnlsé t ezek a szavak
vezet té k be: ..Papságával kül önl eges módon szolgálta Kr isztust több mi nt 40 évig.
Most már élvezi azt. amiért élt, amit legjobban kivá nt. a Kri sztussal való egységet .
Amikor most ezt a szentmi sét ünnepeljük. örv endezzünk vele együtt - bár mélyen
áté rezzük veszteségü nket -, mert Jézus előtte ment a halálb a. hogy ő megoszt hassa
az örök életet:

Thun M . Klementi na, Bécs

B~RES ENDRE
[1895 - 19761

18!l5. dec . 9-én született Debrecenben . ~desapja dohánygyári dolg ozó. 16 gyerme·
kük volt . Négyen meghaltak kiskorukban. A családból 3 leány ferences növé r let t .
ké t fi ú pedig pap. Bátyj a. dr . B éres Gaudencius . feren ces teaI. tan ár .

Endre szegénységük miatt csak négy köz éptskolát tud végez ni. Nyomdásztanonc
lesz . Fercnces bátyja bev iszi il ko lozsvár i Szent Bonaventura ferences nyom dába.
ott sz abadul fe l. Vi sszakerü l Debrecenbe mint a Tiszántuli Hirlap szedó je.

Ady Lajos tank erület i fő i gazga tó t it kára lesz, magánú ton leérettségiz ik . Ere tts éq l
utá n elvégzi a teoló giát . 1943. máj . 17·én szentelik pappá . Debr eceni kl ini kai lelkész ,
majd Szil ágycseh en. Errnindszenten [ma Adyfalval . Szalárdon rn ű k öd i k . 1960·t61
biharsályi plébános .

Ez év húsv ét ja után megtaka r itott kis pénzét [10 OOO le i ) a gyulafehérvári szemí 
náriurn rés zé re ajánl ja fe l.

Rövid betcgséo után 1976. [ ún 3-án meghalt . Községében temették el nagy
részvét tel ezt a gyermekded lelkű , hüséges pap testvért .

Conf rater

ANDRAS [JENDnASCSAK) JOZSCF Iskolates tvé r
[189G - 1976J

1896. februá r 20-án szüle tett Budcpestcn. A t a nl t ó k é pz ő t Kisku nfélegyházán v épez
te. Az el s ő világháborút a közös hadseregben szolgá lta végig . Olasz hadi fogsága
alatt némi olasz nyelvtudást is elsajátított. Utána v álta kozva taní tott elem i [ál·
ta lános) és íparlskol ában. Egy ideig igaz'l ató i3 vol t. Ferences harmadrendi tagságát
házassága alatt is megtartotta . Felesége hosszú éveken át ide gbénulással ágyhoz kö
t ött súlyos beteg volt óbudai. testvérhegyi kls család i házukban , s ö il tanítás mel
le tt nunden házi munkát: mosást. f özést . takarlt ást is végezve, a mozgásképtelen
beteget oly odaadássa l ápnlta -nondozta minj anya a k;sgyerm ekét. Nyu'ldfjba vonu
lás n ut án mindez könnyebben ment.

Az ötvenes évek elején Szatmárnémet ibal rn Ol11,ill ia ) hozzájuk költözött test 
vére. András K. Fülöp iskolatestv ér is . A hítvest árs halála után a két nyugdíjas egy
Ideig az Óbuda Bécs i-úti vol t sza lézl kápolnában sekrestvés kcdett , majd az tskola
tes tvérek bécs i tartományfőnökségének aJánlatMa és hív ás éra 1966 márciu sában ki
vándorl6útlevé lle l Au sztr iába költözte k. Itt a Gr ác közel ében l evő Laubeggbe osz
tották be öket. Itt van a szerzet novtetatusa. valamint a rendi öregek és betegek
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otthona ls. A jókedélyü , szeretetremél tó sága és szolgálatkészsége mia tt közkedv elt
és mlndenkltöl becsült . Jözs! bácsi " (ig y nevezték nemcs ak tan ítv ánvat egykor az
iskolában. hanem németül beszélő laubegg i környezete ls ) 70 éves fejje l elvégezt e
a novi cl átust és testvéréhez hasonlóan ö is tagjává lelt az isk olatestvérek szer
zetének.

A két édestestvér szerzetestestv ér egymást kölcsönösen támogatv a hasznosi t·
gatta kézügyességét. munkakedvét a házi és ház körü li munkákban, amIg erejük
birta. József látása egy re romlott. Grácban meg is operálták a szemát. de a zöld
hályogon nem tudtak segIteni. 1972-ben meghalt Fülöp tes tv ér (lá sd Szolgála t 14. sz.l ,
s ettől kezdve a majdnem teljes szemevilágát elves zitett József nagyon árvának
érezte magát . Legnagyobb öröme volt. ha magyar láto gatóka t. vagy magyar levele
ket kapott. Nagyon szer étett volna még mmd ig dolqozqatnl . de mivel alig látott
valamit, nem tudott másképpen hasznára lenni a közöss éqnek , csak az edény ek
rnosoq at ás ával . Ezt viszont örömmel végezte minden kor . közben állandóan imád
kozott azért . hogy el ne törj ön valamit .

A múlt nyár óta mell ében egy re többször jelen tk eztek fájdalmak. O azt gondolta,
hogy a szlve beteg. Húsvét e l őtt pár hétt el azonban a grác i Irga lmasok kórhazá
ban mintegy kétheti kiv izsgálás során meq állapított ák, hogy tüdő tumorja van. s
ezen Ilyen magas korban nem lehet segíten i. Húsvétkor még meglátogatta m. Már
nagyon le volt gyengülve• nagy fájdalmai vo ltak, de humorát még szenvedései köz
ben is megör izte: ha gyenge és rekedtes hangon is, de még eléne kelt velem együtt
egy magyar nótát.

A Szüzanyát régtől fogva kül önösen tisz te l te. Évek óta naponk int többször ls
el imádkoz ta a teljes r özsaf úz ért. Az Égi Anya azzal jutalmazta hüséges tisztelőj e

raqaszkod ás át, hogya Máj us Királynője hónapj ában értek vége t szenvedései : 1O-én
délu tán öt órakor lehelte kl sz ép lelkét . Utolsó szavai voltak: . A legszebb sz ö,
amit a jó Istennek mondhatun k: Igen' · A laubeggi rendi temet őben helyezték örök
nyugalomra édestestv ére. András K. Fülöp mell é.

Nagy I . Kolo s. Bécs
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