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,,l!:N IS MUNKÁLKODOM" Jn 5,17

,,Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom". Az a
.munka", amelyről itt Jézus beszél, egy gyógyítds, tehát a szeretet csele
kedete. Mdskor is mondja az úr, hogy Atyja tetteit van hivatva végbe
vinni a földön. Azutdn pedig tanítvdnyaihoz fordul: ,,Amint engem kül
dött az Atya, úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21). ,,Nélkülem semmit
sem tehettek. Maradjatok meg szeretetemben. Arra rendeltelek, hogy
menietek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt" (Jn 15,5.9.16).

Ebbe a nagy összefüggésbe dllítva mindennapi apró-cseprő [aqlaln»
tossdgaink [elsuqárzanak. A munka, amelyet könnyen hajlandók vagyunk
csak a megélhetés eszközének vagy a másokról való gondoskodds ter
hes föltételének tartani, kényszerzubbonyból örömmé, megtiszteltetéssé,
kegyelemmé u áltazik, hivatás, küldetés lesz. Fogalma is kitáqul. Hiszen
Isten nem "dolgozik" földi értelemben, de maga az örök Tevékenység.
Igy megértjük, hogy egész életünk nagyalaptörvényérőlvan itt szó, c
melybe minden aktivitás beletartozik: a fizikai munkdn túl a szellemi
tevékenység, a gyermek jdtéka, a sport, a művész alkot ása . . . Mindez
zel alakítjuk, gyúrjuk, tökéletesítjük magunk körül a világot, előre se
gítjük azon az úton, amely Krisztus második eljövetelébe, az "új ég és
új föld" boldog életébe torkollik. Segítjük mindaddig, amíg tudatosan
ki nem oldjuk magunkat az összefüggésböl. Mert "nélkülem semmit sem
tehettek": csak annak a tevékenységnek van igazi, maradandó értéke,
amely az isteni Terv irányát viszi tovább, és nem kisszerű egyéni önzés,
érvényesülés, vagy éppen gyűlölet a hajtóereje.

"Ora et labora" , imádkozzdl és dolgozzdl, mondja a bencés bölcses
ség. Nem véletlen, hogy keresztény szerzetesek tanították meg az em
bereket a munka értékelésére, célszerűsitésére. Mint a lélegzés ritmusa,
úgy váltakozik földi életünkben a közvetlen Istenbe kapcsolódds és a
világ küldetéses alakítása. Munkánkat nemcsak a sokat emlegetett jó
szándék szenteli meg. Inkább azt kellene mondani, hogy mindaddig
.szeni" (hiszen Isten akarata), amíg rosszra nem használjuk, ~s imdnk
nem puszta "édes-kettes" Istennel, hanem átvilágítja a világot, amelyre
tevékenységünk irányul.

Sajnos a teológia és a keresztény elmélkedés - Mr sohasem tagad
ta ezeket a gondolatokat - nem tartott lépést az emberi tevékenység
hihetetetlen arányú újabb fejlődésével. Ezért is próbáltunk ezzel a szá
munkkal hozzájárulni a munka keresztény értelmez éséhez. Hogy erre
mekkora szükség van, azt mutatja Teilhard de Chardin gondolatainak
átütő sikere. Ezekből is talál itt ízelítőt az olvasó.

3



Csízmazia Placid dallasi cisztercita prior bevezet6 cikke sokoldalú
szempontjaival mintegy megvett egész elmélkedésünk alapját. ,,Nem
könnyű a munkáról imi - munka közben" - jegyezte meg levelében a
szerz6. Az utána következ6 "tridsz": M·D. Chenu, AJszeghy Zsolt és Le
lóczky Gyula tanulmánya, a munka szenthdromsági vonatkozását vizs ·
gál ja : az Atya teremt6 tevékenységének folytatása, a Fiú megvdltó mű·

ködésének továbbvitele, a Szentl élek sugallatára és bels6 éltetO erei é
ben. A nagy francia domonkosban egyébként a munka teológiájának aty·
jdt tisztelhetjük (vö. könyvismertetésünket ) . Chilla Raymond montreali
plébdnos elmélkedése a kétkezi munka isteni dimenzióiba világft be.
Mihályi Gilbert, aki jelenleg az egyik legnagyobb magyar plébdnia élén
dll Chicagóban, a lelkipásztori munka teológiáját körvonalazza. Morel
Gyula innsbrucki professzor szociOlógiai-filozófiai oldalról közelfti meg
témdnkat. Végül Marcel Callo személyében - életét Sá.ntha Máté ismer
teti - korunk öntudatos munkásfiatalja áll el6ttünk. A szdm további
részében még sok gazdag vonat ko zást találhatnak ténuinkhoz, a Szeni
atya és a zsinat megnyilatkozdsaitól a "kisember" vaUomásáig.

,,Az ő munkat ársaként figyelmeztetűnk titeket is : haszndljátok fel az
lsten kegyelmét . . . Most van a kell6 idő, most van az tldvösség napja.
Senkinek se okozzunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhess ék
szolgálatunkat. Ehelyett mindenben úgy viselkedjünk, mint Isten szot
gája . . . tisztességesen, megért6n, béketűrén és jóságosan, a Szentl élek
ben és az 6szinte ezeretetben megmaradva" (2K or 6,1-6) .
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TANULMÁNYOK

Csizmazia PIaeid

MUNKA ts tLET

Erdemes-e a munkáról gondolkodn i, cikket Irni , elméletet gyártani? Nem
sokkal többet ér-e egyszerúen dolgozni, becsülettel helytálln i? Nem nagyobb-e
a tett. a munka valós ága minden szép szónál és elméletnél? Igaz. a munká
ról való gondolkodás vagy beszéd nem helyettes itheti a valóságos munkát,
de - igenis értelmesebbé, eredményesebbé, emberibbé tehetI. Itt is áll
Szókratész f igyelmeztetése : meg nem vizsgáit életet nem érdemes élni! '
Mint az emberi élet más fontos oldala i (szerelem és házasság. múvészet
és vallás, társadalmi és pol it ikai élet ) , az emberi munkavégzés ls a részlet
tények és tapasztalatok ezreit foglalja magába: a gondolkod ás, a logosz tud
rendet teremteni a részletek zavaros, sokszor ellenmondó sokféleségében ;
ez tudja megtal álni az összefüggéseket, értékeket, célokat és jövő lehető

ségeket. és mindezt mások felé ls közvetrtenl a kimondott vagy leirt szó
révén.

A jelen cikkben néhány gondolatot szeretnék felvetni a munka helyéről

és értelméről a mal, 20. századvégI keresztény ember életében. A munkát
itt elsősorban mint az emberi személy feladatát. az egyéni élet fontos részét
tekIntjük; éspedig nemcsak a szorosan vett hivatásos munkát, hanem az
otthoni (családi vagy közösségi) élet megkivánta teendőket és az önként vál
lalt szolgálatokat és apostoll feladatokat is. A munka távolabbi összefüggéseI
azonban túlesnek mostani célkitúzésünkön, bár nagyon fontos kérdések
(mint a munka szerepe a termelési folyamatban. a társadalom és egyház
életében, a munkaszerve zés és munkabér kérdéseI) .

VIzsgálódásunknak két fő szempontja van: először a munkát magában
nézzük (miért dolgozunk? hogyan dolgozunk?) ; azután megvizsgáljuk a
munka viszonyát emberi életünk más fontos feladataihoz.

Miért ls dolgozunk? Mi Indít a munkára, milyen célok vezetnek a munká
ban? Sokszor nagyon egyszerú a fele let : Dolgozom , mert rnusz á], mert meg
kell élni valahogy. el kell tartanom csal ádomat. Vagy: jól akarok élnl, pénzre
van szükségem. A kenyérkereső munka elsősorban eszköz. az élet anyagi
megalapozásának eszköze; de ezen túl mélyebb emberi ért elme ls van: a
munkával szerzett anyagi alap személy i függetlenséget. belső szabadságot
ad az embemek (.megáll a maga lábán"), és ha a másokért való szerető

5



gondoskodás ls hozzájárul , egés zen magas erköl csi ért ékké válik. De érde
mes itt mindjárt felfigyelni a veszélyre is : a pénzkereső munka könnyen ha]
szává ls válhat, ha az egyén vagy család túlzott igényel vagy a lát szat fenn
tartása kedvéért mind több pénzre van szükség . Manapság szinte járványos
betegséggé vált a túl költekezés, a legú jabb divatos dolgok beszerzése, még
ha azokra távolról sincs ls szükség . A következmény? Túlzott munkavállalás,
felületesen végzett munka , vagy erkölcsileg kifogásolható mellékutak ke
resése .

Másik fontos mozgatóereje a munkának az egyén i képességek kibonta
koztatása. Munka, erőfeszítés , feladatmegoldás nélkül az emberben szunnya
dó energ iák nem kelnek életre, vagy haszontalanul elpazarlódnak. Aki erőt

és tehetséget érez magában , alkotn i akar, eredményt akar . Ez a természetes
ösztönző erő még hatékonyabbá válik a keresztény emberben , aki tehetsé
gét, talen tuma lt lsten ajándékainak tekinti , amelyek okos használatáért az
Úrnak számadássa l tartozik . Az Úrnak kemény szava van a . rnlhaszna, lusta
szo lqához " " aki nem törekedett szorgos munk ával megsokszorozni a rábízott
kincset. A munka teszi az embert egész emberré : ez által bontakoztatja kl
belső képességeit, és ez által tudja alakítani maga körül a természetet és
az emberi világot, úrrá lenni akadályokon és csapásokon. Az embernek ez
a természetes tettvágya és alkotó ambíciója igen nagy érték, de itt ls Jó
észrevennünk a veszélyeket is. Az egyik a túlf ű tött ambició és hata lomvágy
veszélye , a mindenáron való sikerhajszolás. Testileg szív rohamok, ideg- és
vérkeringési zavarok a k ísérői gyakran a túlzott ambíciónak; de még nagyobb
lehet az a kár , amit az erkölcs i érzék meggyengülése, a kíméletlen vagy
kétes eszközök használata jelent egyénnek és t ársadalomnak egyaránt . A
másik veszély : az erők és tehetségek helytelen célokra haszná lása. Lehet
sokat dolgozni , nagy erőfeszítéseket tenni alap jában felesleges . sőt káros
és b űn ös célokárt is: nagy lépéseket t enni helytelen irányban. De még ha
alapjában helyes irányban haladunk és Jó célo kért dolgozunk, akkor ls érde
mes időnként megállni és újra átgo ndolni , mit és miért is csinálunk. Van-e
ér telme tovább folytatni, vagy nem kíván-e lsten akarata és embertársa ink
java valami mást, valami Jobbat.

Vannak azonban a munkának magasabb motívumai ls . és ha ezek ben
nünk eleven erővé válnak, munkánknak több lesz az értelme , nagyobb lesz
a lendülete. Es erre nagy szükségünk is van : tapasztalatból tudjuk. hogy a
mindennapos, visszatérő munka sokszor fárasztó robottá , értelmetlen teher
hordozássá vál ik , még akkor ls , ha elég pénzzel és elismeréssel jár. A leg
klmerltöbb munka nem az, amely legtöbb i d őt és energiát kiván, hanem
amelyiknek nem látjuk értelmét, szépségét, nagyságát. Ezért annyira f ont os,
hogy legye nek magasabb szempontjaink, hogy rnunkánkar nagyobb össze
függésben tud juk látni. Legyen szabad itt három i lyen szempontot megem
lítenern, amely a ker esztény ember számára különösen fontos, és a leg
különbözőbb munkaterü leteken seg ítséget, ösztönzést adhat.
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Munka - mint szolgálat. Jézus életprogramja: .szolgálni és életét adnI
sokakért".' Ez a .dtakonta". szeretetszolgálat az apostoli egyház életének
egyik legfontosabb mozgatóreje, és a mai idők egyházában megint erős

hangsúlyt kap. A munka akkor válik szolgálattá, ha adni tudunk és adni aka
runk, ha vannak értékeink és van szeretetünk. Szeretetszolgálattá válhat a
rendes napi munka és kötelességteljesítés, ha türelmes megértéssel. segítő

készséggel végzi az ember ; de rnennyl alkalom és szükség van ezen túl
önkéntes szolgálatra is! I:s szolgálat egy nagy ügyért, vagy egy intézményért,
közösségért, népért végzett munka is: valamiért, amit az ember nagyra tart
és szeret, amit munkájával elő akar mozdítani, akkor is, ha az nem jár nagy
fizetéssel vagy kitüntetéssel. Aki igazán szolgál, adni akar, nem kapni;' em
bertársai javát keresi , nem saját dicsőségét.

Emberi munka - mint lsten teremtő és fenntartó munkájának folytatása.
Amikor a Genezis leírja a teremtés egyes szakaszait, ezzel a mondattal zár
ja le: .lsten látta, hogy ez jó: I:s a hatodik nap végén: .Isten látta, hogy
nagyon jó mindaz, amit alkotott" .' Jó, merT az isteni bölcsesség és szeretet
alkotása, mert nagyszerű erők és értékek hordozója . Ennek a jó, szépséggel,
élettel, értékkel teli földi világnak uralmát lsten az emberre bízta, és az
embernek ezt a szerepét alapjában a bűnbeesés Sem változtatta meg, bár
nehezebbé, küzdelmesebbé tette." Az ember tehát lsten munkatársa; rnunk á
jával lsten teremtő és fenntartó munkáját folytatja. A természet erőinek,

az élő és élettelen világ titkainak fokozatos felkutatása és az emberiség
szolgálatába való állítása nem más, mint ennek az lsten adta feladatnak rneq
valósítása. Célja sem lehet más, végső fokon, mint a teremtő Istené: hogy
alkotása jó legyen: hogy megtartsa a világot jónak és szépnek; hogy rnunká.
jával ne rombolja, hanem szebbé és jobbá tegye maga körül a világot. Milyen
méltóságat és lendítő erót ad az emberi munkának ez a teremtó Istennel
való kapcsolat, - de egyúttal nagy felelősséget is jelent. Az utóbbi évtize
dekben kezdünk rádöbbenn! ennek a felelósségnek a nagyságára : az emberi
munka romboló erőv é is válhat, ha elszakad a teremtő jóság és bölcsesség
céljaitól. Az öncélú , nagyobb összefüggésekkel nem törődő technika márls
súlyosan veszélyezteti a természeti erők egyensúlyát; a modern haditechnika
pedig az egész emberiség létét pusztulásba sodorhatja. A keresztény rnunká
nak a világ jóságát és az élet értékét kell védelmeznie és előmozd ítanta.

A munka - mint küldetés, misszió. Keresztény ember tudja, hogy lsten
nem távoli . elzárkózó fenség , hanem az emberiségnek magát kinyilvánító,
szeretetét és igazságát k özlő személy. Istennek adni. és mondanivalója van
számunkra, és embereket küld, hogy vigyék üzenetét és kegyelmét, hogy
tanúi legyenek segítő jóságának , Ez a küldetés teljes gazdagságában az em
berré lett Istenfia életében valósult meg, de folytatódik a századokon át az
apostolok és szentek, papok és egyszerű hívek tanúságtételében. Korunkban
megint nagyon elevenen érezzük, hogya hivatalos lelkipásztori munka rnel
lett milyen fontos a keresztény hívek életpéldájának, munkájának, hűséqé-
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nek mlss~fója. A keresztény élet lényegében küldetés: lsten szerétetének.
üzenetének, segitő erejének sugárzása, közvetftése. Aki ezt megérti és
örömmel vállalja . annak munkája, bármilyen egyszeru és mindennapi ls,
apostolsággá, küldetéssé válik. Annak a számára nem az egyént siker vagy
anyagi eredmény lesz a legfontosabb, hanem hogy lsten jósága eljusson az
emberekhez.

A munka ·Indftékal után érdemes megvizsgálnunk a munka mlnőségét ls :
ml kell a jó munkához? hogyan dolgozzunk?

Emlftsük első helyen a tudást, szakértelmet. Az Igazán emberi munka 
a legjobb tudásunk szerint végzett munka. A mal Időkben aIIg van munkakör.
amely ne kfvánna meg alapos tudást. Hozzá nem értés, kontárság nemcsak
az egyén számára meqszéqyenltő , hanem rendszerint bosszúságot vagy kárt
okoz másoknak is. Alapos tudás megszerzés e tehát fontos kötelességünk.
de annak ébrentartása és továbbfejlesztése ls . A tudás anyaga évről évre
rohamosan nő , a módszerek és feladatok gyorsan változnak. - nem eléged
hetünk meg tehát a fiatal években szerzett iskolai tudással , hanem azt rend
szeresen fejlesztenünk kell. Ez áll a szakmai tudás mellett a hltünkkel kap.
csolatos tudásra ls: Itt sem elégedhetünk meg halvány gyerekkori emlékek
kel. hanem Igazán élő . korszeru , felnőtt tudásra kell törekednünk.

A másik fontos tulajdonsága a jő munkának: a megb ízhatóság . lelkIIsme
retesség. A mal élet mindinkább az emberek kölcsönös függésén. együtt
müködésén alapszik: ha valaki hanyag, megbfzhatatlan munkát végez. sok
ember közös munkájának eredményét veszélyeztetheti. Egy életmentő mü
tét, egy vIlágesemény közvetftése televízl én. egy úrhajó felbocsátása, és a
modem techn ika más nagyszerú teljesftményei - számtalan ember precíz
együttmúködését kIvánják. Ha valamelyik alkatrészt hanyagul csinálták, ha
a csoport egyes tagjainak munkája nem megbízható. - az egész vállakozás
megbénulhat. Igy van ez az élet legkülönbözőbb területein, kicsi és nagy
dolgokban egyaránt: a nemzetközi együttmúködéstől és bonyolult gépek gyár·
tásától a család vagy más közösség mindennapi életélg. Az élet biztonsága,
nyugodt előhaladása elsősorban azokon múlik, akiknek a munkájára, köteles
ségteljesftésére, húségére mindig szárnítanl lehet.

Allhatatos, kitartó munka - külsö és belső nehézségek között ls. Bár
mily ügyesen szervezik a munk át, bármilyen nemes célok vezetik az embert.
- a verítéket. a klmerltő fáradságot. a csalódás levertségét nem lehet be.
lőle teljesen kikapcsolni. Nem ls annyira az Időnkénti rendkívüli erőfeszftés

fárasztó, nem ls annyira a kivételes nagy akadályok vagy csalódások törik
le az embert, hanem a mindennapos teherhordozás ; a napról napra való
munka, amelynek sokáig nem látjuk eredményét, ahol megnemértés vagy
mellőzés vesz körül. De éppen ezek a nehézségek és szenvedések edzik a
lelket és érlellk meg benne az egyik legszebb , bár ma sokszor kevéssé
becsült erényt, a húséget. A keresztény ember erőt talál erre a húséges
teherhordozásra és helytállásra Krisztus példájában, és nem riad vissza at-
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tól. hogy bátran felvegye keresztjét mindennap. ' - Más azonban a helyzet.
ha a munka annyira lélektelen és robotjellegű, vagy annyira ellenkezik az
egyén képességeivel. hogy összetöri vagy keserűvé teszi a jóakaratú embert
is. A munka robotos jellegén sokat segithet az okos modern munkaszerve
zés, de az egyénnek is igyekeznie kell segiteni a helyzeten: kezdeménye
zéssel, új megoldásokkal, és szükség esetén munkaváltoztatással ls. Az újra
kezdés sokszor nem könnyü, esetleg pénzbeli veszteséqqel, érzelmi vagy
gyakorlati nehézségekkel jár, de megéri, ha az ember visszanyeri egyensúlyát.
életkedvét.

A munka öröme. Veriték és szenvedés ugyan mindig eleme marad a munká,
nak, de sok Igazi öröm is van benne; és az örömmel, lelkesen végzett rnun
ka egyike a leggazdagitóbb. legnagyszerűbb emberi élményeknek. A munka
örömét azonban nem kapjuk készen. Itt kettős tennivalónk is van: örömet.
jókedvet betevinni a munkába, és örömet, szépséget találn i a munkában.
Először is örömet belevlnnl, jókedwel nekifogni: ez nem nehéz, ha vannak
értékes céljaink, ha képességeinknek megfelelő teret találunk. ha van ben
nünk energia és életkedv és azt nem hagyjuk kiszáradni. Ha örömmel . bl
zalommal fogunk neki. a legnehezebb munka is nekilendül. Másrészt meg
kell tudnunk látni a munkában rejlő szépséget. örömet hozó emberi értéket.
Akinek jó szeme és nyflt szíve van. szinte minden munkában észre tudja
venni az emberileg boldogító, gazdagitó rnozzanatokat, viszont az önző meg
savanyú ember a legszebb munkát is panaszkodva végzi. Ha jókedvvel , szív
vel-lélekkel dolgozunk . egész munkánk különb lesz. meg könnyebb is. - és
a teljes odaadás ritka óráiban páratlan munkát tudunk végezni, és észre
sem vesszük az idő múlását vagy a feladat nehézséqét,

II

A munka igen fontos . de nem kizárólagos életfunkciónk. Osszhangban
kell lennie életünk más lényeges elemeivel, különben egész emberi fejlődé.

sünk és maga a munka is kárát vallja. A következőkben több oldalról rneq
vizsgáljuk. hogyan illeszkedik bele a munka életünk egészének ritmusába .
hogyan kapcsolódik - vagy ütközik - életünk más megnyilvánulásaival.

A munka és Istennel való kapcsolatunk. A hivő ember szemében munka
és vallásosság szorosan összetartozó fogalmak: a munka is szerves része
az istenszolgálatnak. a munka is istentisztelet. imádság . A kereszténv ern
ber napl munkájában is lsten akaratát kivánja teljesíteni, az O szeretetét
viszonozni. az O Igazságáról és jóságáról tanúságot tenni. Ilyen munka eqye
sit Istennel, nem választ el tőle, és a hivő ember önkéntelenül is feltekint
munka közben egy-egy pillanatra Istenhez, hogy szeretetét kifejezze. Imád
ságos és munkás élet egymást kiegészíti és erősíti. De észre kell vennünk
azt is. hogy a munka el is távolíthat Istentől. Az egyik nagy veszély a túlzott
ambició, a mohó siker. és hatalomvágy. Saját dicsősége annyira eltölti az
embert, hogy lsten dlcsőséqének nem marad hely . A másik veszély az.
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hogya munkával járó teendők, te rvek , gondok annyi ra lekötik az embert ,
hogy szinte képtelen ezeken felüle melkedni és másra is gondoln i, ahogyan
az evanq éjlurn mondja : . a v ilági gondok bogáncsai elfo jtják lsten Igéjé t"; '
vagy a fizikai és szellemi kifáradás teszi minden magasabb iránt kő zö rnb ös

sé. Manapság az ilyen lelki eltompulás és közöny veszélye nagy - ezért
tudatosan kell szembenéznünk vele . Ma nem elég egy pusztán szokásszerú,
vasárnapra korl átozott vallásosság ; a mai vallásos életnek sokkal elevenebb
nek, személyesebbnek kell lenn ie. Személyes Isten-kapcsolat, lsten szavára
f igyelő olvasás és elmélkedés, imáds ágban, lel kiekben való következetesség
- ma fontosabb, mint bármikor. Megszabadít a munka zsarnoki uralmától ,
viszont új erőt és lendületet ad a munkának.

A munka és személyes emberi kapcsolataink. Munkánk sokféle emberrel
és sokféle módon hoz kapcsolatba. Sokszor ez a kapcsolat nagyon is futá
lagos, személytelen - és akkor sok ember között is nagyon egyedül lehet
az ember. Máskor azonban a munka sokoldalú és szoros kapcsola tot létesft:
éveken át együtt dolgozó munkatársak; beosztottak és feljebbvalók: ráb ízott
növendékek , páciensek, ügyfelek stb . A munkahelyen és munka közben ki
alakuló kapcsolatok olyan erősek lehetnek, hogy az egész életre kihatnak,
jó vagy rossz irányban . Ezeket a sokszálú kapcsola tokat rendkívül érdekes
lenne megvizsgál ni, de ez túl messzire vezetne . Említsük meg azonban a
munka hatását a tartós emberi életközösségekre , mint a család vagy a szer
zetesi közösség .

Munka és családi élet. Legtöbb felnőtt férf i és nő munkáját elsősorban

családjáért végzi : ez a szeretet ad nekik erőt a fáradságos hiva tásbeli vagy
házi munka végzésére , ez ad igazán nagy erkölcsi értéket fáradozás uknak.
I:s mégis , éppen ez a családért végzett munka lehet akadálya az Igazi csa
ládi életnek. Munka és családi élet egyensúlyána k biztosítása igen fo ntos
és nem mindig könnyü feladat. és ennek a hiánya nagyban hozzájárul a
családi élet mai bizonytalanságához. Kritikussá v álik a helyzet, ha az apát
annyira leköt i vagy kifárasztja a munka , hogy gyerekeivel szemé lyesen aIIg
törődik, és a házi munkából allq veszi ki a részét; ha az anya szlnte egye
düi viseli az otthon terheit, gyakran rendes külső elfogla ltság mellett. [gy
sokszor a család anyagi alapja bőven biztositva van, de a családi élet öröme,
bensősége hiányzik ; a mai gyerek megkap mindenfélét, amit ki ván, ruhában,
szórakozásban, zsebpénzben, szabadságban, - csak azt nem kapja meg,
ami minden pénznél és kényelemnél értékesebb , a szül ök fig yelmét, meg
értését, vezetését. - Az is igen fontos, hogy a gyerekek, egészen fiatal
koruktól fogva, hozzászokjanak. hogy az otthoni munka bizonyos részéért ők

felelősek . Az otthoni munkának okos megszervezése és jókedvü elvégzés e,
a közös célo kért val ó együttes tervezés és erőfeszítés , egymás munkájá
nak szíves elismerése, - ezek igen erős összefogó erői a családnak. és
hatásuk megmarad akkor is , amiko r a fiatalok felnőnek és elhagyják az
otthont .
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Munka és szerzetesélet. A szerzetesközösség nem egyszerűen gyakorlati
célokra alakult munkacsoport; sokkal több annál : Krisztus-követésen, közös
eszményeken alapuló életközösség. De ennek az életnek fontos eleme a
közös célokért végzett munka: mind az intézményesen vállalt munkaterüle
teken végzett tevékenység, mind a közösség életmenetét biztositó házi te
endők és szolgálatok. Nagyon időszerűen hangsűlyozta a zsinat és a pápa,
hogya szerzetesek is mind alá vannak vetve .az emberi munka közös tör
vényének" 9 és kötelességük munkájukkal megkeresni a közösség megélhe
tésére és a rászorulók segitésére szükséges eszközöket. Igy lehetnek a
munka keresztény értelmének élő tanúi a munka terhét, kiméletlen sodrát
érző embertársak között." A munka, mégpedig a teljesértékű, komolyan v éq
zett, nemcsak .jelképes" munka, igen fontos a mai szerzetesközösség szá
mára : fontos rnint közösségformáló erő, és fontos mint apostoli példa és
szolgálat. Közösségformáló erő, mert a szivesen vállalt és jól összehangolt
munka, közös feladataival és élményeivel, mindennél inkább összefogja az
egyéneket; alkalmat ad egymás segítésére, bátorítására és krltlk ájára, a
különbözö korcsoportok természetes összehangolására. Elsősorban a mun
kában alakul ki a határozott vezetésnek és az egyéni szabadság tiszteletben
tartásának, az engedelmességnek és kezdeményezni tudásnak az a finom
egyensúlya, amely egy igazi szerzetesközösségnek olyan fontos eleme. Az
imádság- és eszmény-közösségnek a munka-közösség ad szilárd, tartós ala
pot. Világosan látott és készséggel vállalt munkafeladatok nélkül az egész
közösségi élet ingataggá vál ik; és felbomláshoz vezethet, ha sokan csak
minimális részt hajlandók kivenni a közös feladatokból , és kinek-kinek az
egyéni érvényesülés fontos. - A szerzetesközösség munkája másrészt
igazi apostoli példa és szolgálat lehet a világ előtt, amely nagyon sokszor
nem érti a munka mélyebb értelmét. Apostoli példa, ha igazi keresztény
értékeket sugároz: odaadást és megbízhatóságot, nem a kötelesség klcsl
nyes méricskélését; készséget és jókedvet, nem keserűséget és panasz
kodást; az embertársak, elsősorban a kicsinyek és rászorulók szolqálatát,
nem a mindenáron való pénzszerzés mohóságát.

Tevékenység és bels ő csönd. Minél komolyabban és keményebben dol
gozunk, annál inkább szükségünk van időnként csöndre, termékeny belső

csöndre. Ez nem egyszerűen kikapcsolódás, pihenés, sz örakozás, bár ezekre
is szükségünk van. A belső csönd más: megállni tudás a teendők és gondok
zűrzavarában; újra-töltekezés a csend és mélység titokzatos erőivel, hogy
ki ne üresedjünk; belenézés önmagunkba és lsten arcába, mindabba ami
igazán lényeges és maradandó. Enélkül a pillanatnyi gondok, izgalmak, vá
gyak és ösztönzések egyszerűen magukkal sodornak, a folytonos tevékeny
ség mind jobban kiüresít, úgyhogy a munkát szlnte gépiesen, lélektelenül
végezzük. Erdekes megfigyelni, hogy az utóbbi évtizedekben mennyire tu
datossá vált sokfelé ennek a rendszeres, csöndes elmerülésnek igénye; kü
lönféle, főleg távolkeleti hagyományokon alapuló meditációs vagy önszuq
gesztiós módszereknek százezerszámra akadtak követől. Keresztény ember
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tanulhat ugyan ezekb61 a pr öbálkcz ásokb öl, de a keresztény lelkíséqnek
megvannak a maga csöndre, elmélyedésre vezető hagyományai és gyakor
lataI. A lényeges az, hogy felismerjük, mennyire szükséges ez az alkotó
csönd mind munkánk minősége , mind személyes fejlődésünk szempontjá
ból, és hogy blztosltsuk rá az I dőt , lehetől eg naponként, de f61eg a hét
végi szabadabb Időben . Ez a csönd tesz i lehet övé, al hogy le tudjuk őszin

tén mérn i, mlt te ttünk és hogyan tettük ; mik vagyunk és mlvé lettünk; bl
hogy a munka sok Izgalma után vi sszanyerjük a belső békét. el tud juk oko
san fogadn i a sikert és a sikertelenséget; cl hogy tud junk előre néznI,
célokat lemérn i , fontosat és lényegtelent szétv álasztani ; dl hogy tudjunk
újrakezdeni, új erővel töltekezni a jövő felada tok ra. Nagyon szükséqes ez
a belső csönd , de nem könnyü blztosftani : nemcs ak a mai nyugtalan, ro
hanó munkatempó veszélyeztet i, hanem az egész környezet hangossága , a
fol ytonos gépzene, a mind ig rendel kezésre álló hangos sz örakozás ls. Aka
rat kell a csönd biztositás ához, de ha megtesszük. munkánk ls, emberségünk
is hasznát lát ja.

Munkanapok és ünnepek . Tudjunk kemény en és odaadással dolgozni , és
tudjunk boldogan, szabadon ünnepelnI is. Pihenésre, kikapcsolódásra, szöra
kozásra Igenis szüks éq ünk van; ennek hiánya tú lfeszftéshez, összeroppanás
hoz, vagy kedélytelen tompasághoz vezethe t. De a szabadidőnek akkor van
Igazán értelme, ha utána f rIssebben, er6sebben , gazdagabban tudunk vissza
térni a munkanapok kötelességeihez. A mai ember sokszor robotolva dol
gozik, és utána hajszo lva szórakozIk ; a hétvége nem egyszer rnéq kimerr
több, mint a hétközl munka. Okos mér téktartás gyakran teljesebb pIhenést
nyújthat ; az egyszerű, könnyen elérhetö örömök (családban, barátságban,
természetben, irodalomban és müv észetben) sokkal felüdítőbbek lehetnek.
mint amit dr ága pénzen veszünk, vagy nagy fáradsággal szerzünk . A mai
embernek jóval több szabadld ö áll rendelkezésére , mint az elózó századok
ban, de sokszor nem tudja , mit kezdjen ve le. A szabadidő nagy részét a
szórakozásnak készen kapott formál töl tik ki, a mozltól a televfzlólg vagy a
futballmeccs ig - és mindebben az ember csak passzív nézó; ez nem baj
bizonyos pontig. de az aktí v részvétel a szabad időt is értékesebbé , gazda
gabbá teszi : a kertészkedéstól a muzslk áig, a sportolástól a csöndes olva
sás19 vagy baráti beszélgetésig . IOs még egy: nemcsa k pihenésre és kikap
csolódásra van szükségünk, hanem arra is, hogy ünnepelni tudjunk. Onnepel
ni annyit jelent, mint örülni valam i nagy, sz ép, magasztos eseménynek.
felülemelkedni önmagunk sz űk vil ágán, meglátni és hirdetni . Ist en nagy
tettelt" ." Az Igazi ünnep felemel és megt isztft, közelebb hoz embertársaim
hoz, örömmel és erővel tölt el. Régebben az ünnepek az egész társas életet
formálták; ma többnyi re tudatosan kell keresnünk az egyéni és együttes
ünneplés formált, de fgy annál őszi ntébb és gazdagftóbb lehet .

Pihenni és ünnepelni tudni, az lsten gyermeke iként blz ö lélekkel örülni
és játszani. szinte éppolyan fontos , mint munkánk komolysága - és vissza-
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hat mindennapos munkánkra is. Aki énekelni és örülni tud , annak van szere
tete , annak a szíve nyitva van a jós ág és érték felé: és ez a szerete t tevé
keny erővé válik a hétköznapok munkájában is, az is több lesz, mint csak
terhes , húzódozva végzett kötelesség , - a teremtő szeretetnek adott sze
rető válasz.

l Apologia 36a. 2 Mt 25,26. J Mt 20,26. • vö. ApC sel 20,35. 5 Ter 1,31. • vö. Ter 1,26-30 és
3,16-19. ' Lk 9,23. • Mt 13,22. 9 11. Vat , Zsinat, Perfectae Car itatis , 13. IOYI. Pál pápa
apost oll buzd ít ása . Evangelica Test lf lca t lo , 20. 11 vö. ApCse l 2,11.

Mar ie-Domin ique Chenu

A TEREMTO MUNKATÁRSAI

I. A probléma

A munka emberi valóság ának teológiai rendel te tését és értékelését vizs
gálva nem szabad elsősorban erkölcs i szempontból néznünk , hanem legelő

ször földi adottságnak kell tekintenünk, szembesítve az evangélium Igényeivel.
Az üdvösségtörtént valós ágnak megfelelő felfogása nem választja el eleve
egymástól a pusztán kereseti eszköznek értelmezett pro fán munkát és Krlsz
tus t itkát, amint a teljes te remtés fejévé lesz (olyanformán, mint ahogy kü
lön szokás választani a természetet a kegyelemtől).

A kereszténység mal történelm i helyzete világossá tes zi, hogy az evangé
lium hird etése magában foglalja a földi bevetést is a v ilág haladása érdeké
ben. Igaz, most is. mint minden időben, tú lzások és torzu lások feny eget ik
ennek az összefüggésnek egészséges mértékét: Egyik oldalon ott az üdvös
ség rendjének naturalisztikus értelmezése, mikor azonosnak tekint ik az ern
berl haladással; a másikon a föld i kezdeményezések eszkato lógikus hangu
latú félvállról vétele. Ezért vetődik fel a jelenlegi vitákban Ismét te rmészet
és kegyelem viszonyának kérdése, bár más, ti. történeti kategór iákban . A
problémafölvetésnek középpontjában a munka teológiája áll. Századokon át
tigyelembe sem vették ezt a témát, most azonban újból szi lárd helye van a
kort ársi teológIában.

Ez a teológiai kérdésfölvetés teh át nem csupán kortól függő hozzátét el,
nem annak a sokknak a követk ezménye, amelyet a készületlen keresztény tár 
sadalom az ipari civil izácIótó \ kapott voln a. (Bár tény, hogy az iparosodás
meglepetésként hatott egy bizonyos keres ztény konzervativizmusra , amely
öntudat lanul szolidáris volt a kézműiparra l és a földműveléssel.) Inkább arról
van sz é, hogy föl ismerjük a munka központ i j e l entőség ét a világ és az ember
keresztény értékelésében és rendjében. Ennek út ja az, ha mélyebben, újon
nan megértjük az üdvösségtörténetet és az isteni teremtés, az ember és a
kozmosz viszonyát. Hiszen a középkori summákban ls a teremtésről szóló
traktátusba ágyaz6dott az antropológia,
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II. A Szentírás kijelentései

A régi szentirási és egyházatyaszövegek tisztán tárgyi fölidézése nem ad
itt kJielégítő .locus theologicus" -t, Mert a kézműlpar elemi fokán az ember
még nem láthatta át, milyen mértékben képes átalakítani és a történelem so
rán befolyásolni az anyagi világot. A klasszikus filozófia, a görögöktől kezdve
egészen a 18. századig statikus emberképet képviselt. Következésképpen a
keresztény igehirdetés a munkát sokáig csak lélektani és erkölcsi dimenziójá
ban nézte.

De ha a csekély számú szentírási szöveget lsten Igéjének állandó jelen
léte felől értelmezzük, akkor elvezetnek az emberi tevékenység vallásos érté
kének mélyebb megértésére. Nemcsak a személyes tökéletesedés értelmé
ben, hanem úgy ls , hogy vele az ember átalakítja a dolgokat, a világ valóságát.
Ezek a szövegek nemcsak következtetésre és alkalmazásra való alapelveket
szolgáltatnak; szellemük feleletet ad új helyzetekre is: •Töltsétek be a földet
és vonjátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és rnin
den állat fölött, amely a földön mozog!" A Genezisnek ez az egyszerre költői

és természethez közeli megbizása (1,28) annak az emberiségnek kozmikus és
technikai vivrnányaira .is érvényes, amely fölfedezi és utánozza a természet
törvényeit. Az ember szolgálatára alkalmazta a .creatlo continua" -nak ezeket
a törvényeit, és így részt vesz a teremtés müvében. Igy valósul csak meg
teljesen a görög egyházatyák tanítása az . Imago Dei" -r ől, lsten k épm ásár ól.
Minden okunk megvan hát arra . hogy ezekben a primitív társadalom számára
írt szövegekben mégis megkeressük a gyökereket a 20. század tudományos.
technikai irányú emberts égének vallásos és keresztény megértésére.

1. Igy kell olvasnunk már az ó s z Ö vet s é g e t is. Jellemző maga a szó
használata. A .rnelaha" kifejezés lsten teremtő tevékenységét jelzi, jelenlétét
írja körül a történelemben , a teremtés első napján megkezdett művének fol y
tatását. Ezzel szemben az .aboda" a rabszolga munkáját jelenti, tehát szolga
ságot, pl. a Nabukodonozornak végzett rabszolgamunkát. A két szó tartalmában
kifejezésre jut a munka kétértelműsége: könyörtelen kényszer és örvendező

beteljesülés, kérlelhetetlen determinizmus és szabadító önállóság .
Az ószövetség könyvei így a helyzetnek és alkalomnak megfelelően íróik

beállítottsága szerint igen különféle Itéleteket adnak az ember munkájáról.
Lehetetlen ezekből a munka elvont elméletét levezetni. 'Osszeségükből lénye
gében mindent ki lehet következtetni, ami a korszakok során a zsidó és ke
resztény gondolkodást jellemezte. Valójában a Példabeszédek vagy Jézus Sirák
könyvének kijelentései (főleg 38.24-34) adták századokon át a munka ún.•teo
lógiájának" alapját. Ez pedig nem nyújtott többet, mint prózai utalást egy olyan
erkölcsiségre, amelynek jellegzetes vonásai : szerény bátorság, belátásra épülö
becsületesség, a földiekre korlátozott előrelátás, középszerű becsvágy és na
gyon is pragmatikus bölcsesség .

A munka teológiájának azonban nem annyira ezekből a részelemekből, a ta
pasztalati, hasznossági gondolkodás fogságából kell kiindulnia , hanem inkább

14



lsten üdvösségrendjének nagy kilátásaiból, amint az a természetben és a világ.
történelemben megvalósul. Itt megmutatkozik a pogány kozmogóniákkal való
teljes ellentét is. Isten maga .dolqozlk". hogy megvalósitsa művét: A Genezis
első fejezete, amely olyanforma, mint egy jelképes eposz, minden Id őkre rnln
den munkateológia mítikus táptalaja marad. A teremtésnek ebb ől a tettéból
hatol bele lsten föltétlen és szabad hatalma az emberek és népek tevékeny
ségébe . Az antropomorfizmusok a bibliában világossá teszik, hogyan fér össze
ez a mindenhatóság az emberi teremtmény szabadságával, amit a Teremt ő

belevesz művébe a látható világ középpontjában. A szőlót ü l tet ő és qyürnöl
csét leszüreteló lsten erőteljes munkáshoz hasonlít, ak~ ismeri a fáradtságot
és sikertelenséget; asszonyhoz, aki kínok között néz órája elé. Munkájának
befejezése után megpihen, mert a pihenés a belső megelégedettség állapota ,
minden tevékenység koronája. Az emberben azonban nem valósul meg telje
sen ez az eszmény . A munka , amelynek önkéntes, ö rvend ező tevékenységnek
kellene lennie, a valóságban nehézségekkel, önlegyózéssel kapcsolatos, és a
büntetés jellegét hordja. A természet nem engedelmeskedik az embernek; az
eredeti kapcsolatok megszakadtak . A föld immár nem az a csodálatos kert,
amelynek művelése boldogságot ad. Az eredeti bűn k ésöbbl teológiája ezekre
a tapasztalatokra nyúl víssza .

2. A munka teológiájának ószövetségi elemei tovább élnek az ú j s z ö 

vet s é g b e n . De a megtestesülés eseménye átalakítja az embernek a ter 
mészethez és a történelemhez való viszonyát. Minden emberi tevékenység
értéke egyszerre növekszik és csökken vele . Növekszik, amennyiben Krisztus
rnint a teremtés Feje átfogja az egész emberi valóságot, tehát a világhoz
való viszonyát is, és így a teljes teremtést magával vonja az üdvösség rendjé.
be, lsten gyermekeinek rneqdlcsőűlése által. Csökken azzal a ténnyel, hogya
végsó üdvösség a történelmen túl valósul meg , és lsten Országa más rendbe
tartozik, mint a földi valóság teremtó kifejlesztése. Mégis Róm 8,18·22 koz
mikus keretbe állítja az evangéliiumok mondanivalóját: lemond ás, szenvedés,
szegénység mint a megváltás útja és az igazi testvéri szerétet elófeltétele
abban az idóben, amikor Krisztus második eljövetelére várakozunk. 2Pét 3,13
szerint új eget és új földet várunk. A titokzatos alaklt ö munkának a test fölt á
madása adja meg teljes jelentóségét.

A keresztény e titok bels ő kettósségének kellős közepén áll. A parúzl át
várva a tesszalonikiek egészen a tétlenségig megvetették a földi feladatokat.
Ezt a végletet a szentírásmagyarázat és a lelkipásztori igehirdetés sosem
hagyta jóvá. Mégis gyakran fejlesztettek ki olyan splrltuallsztlkus tanítást,
amely szerint hazánk az ég, a föld a számkivetés helye .

III. Történelmi fejlődés

1. A keresztény ó k o r idején nem alakult k;i olyan szerves tanítás, amely
a Szentírásban szétszórt eqyes kijelentéseket a munka teológiájává kapcsolta
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volna össze. Hiányzott a társadalmi kérdésfölvetés. Igy álta lában mege léged
tek morallzáló felfogással. amely erősebben hangsúlyozta a jólé t és a gazdag·
ság veszélyei t, mint azt az áldást , amellyel a megalkotott javak járhatnak.
Ezeket a századokat a puszta létfönntartás jellemzi, és ez nem nyújtott új
támpontot az evangélium követelményeire nézve. Az. evangélium szelleme ln
kább a testvériség iránti érzékkel, mint elméleti megfontolásokkal hatott. Min 
denekel őtt pedig becsülték a kétkezi munkát, ellentétben a régi bölcsek meg
vetésével. A rabszolgaság ugyan csak fokozatosan sz űnt meg, de a keres z
tény szellem enyh ítette : ugyanígy volt a középkorI hűbériséggel is . Társadalm i
és intézményes téren a monasztikus szerzetesség fejezte be ezt a fejlődést .

Krisztus példája, munkás élete szerény hivatásában vallásos megalapozást
adott annak. hogya munka becsületét megmentsék. Jézusnak, a kétkezi mun
kásnak a képe nemcsak elmélyítette a megtestesülés realisztikus megértését,
hanem a munkás üqyes-bajos életének - az erkölcsi érdemen túl - evanqé
llurnl értékalapot adott. Gazdasági megrázkódtatások Idején az egyház még
a 20. században is mind ig Jézusnak erre a rejtett életére emlékezett. Csak
hogy fennáll a veszély , hogy ez az inkább . épületes" szem lélet elfödi a jánosi
és páli krisztológiai ki jelentések üdvösségtörténeti kllátás át: a Teremtő Igé
rő l és a teremtés Fejéró l.

2. A k ö z é P k o r nem annyira a Szent!rás alapján teremtette meg a rnun
ka teológiájának el őfelt ételett. rnlnt inkább természetfilozófiájávai: felismerte
a másodlagos okok létét és megismerhetóségét. és ezzel az emberi tevékeny
séget is. az egyszerre transzcendens és immanens Gondviselés csillagzata alatt.
Az ember mint . rntkrokozmosz" szerepe l lsten tervében. A céhek és községek
technikai-gazdasági fellendülése a 12-13. században, a város iasodás az ember
közösség i építő felada tának többé-kevésbé kifejezett tudatára vezetett. Most
már a teológ ia is foglalkozott a hivatás és a személyes hivatottság összefOg
gésével. Az is elóseg ítette az új fejlődést. hogya koldulórendek helyreállítot
ták a kétkezi munka becsület ét.

3. Am ikor a r e n e s z á n s szal nem sejtett eredményeket ért el a termé
szetkutatás, a gazdasági élet kiterjedése. az ember megismerése és a tudo
mányok általános fellendülése. az új embert vallásos buzgalom hatotta át és
szentelte meg. A tudományos teológia és a neki megfelelő .haute vulgarlsa
tlon " (népszerű válfaja) azonban csaknem teljesen elzárkózott az új világkép
elóI. Hogy kl lehessen dolgozni a munka és a földi valóságok teológiáját. ahhoz
először szükséges lett volna. hogy a teológia elismerje a tudomány öntörvé
nyűségét az értelem jegyében, isteni eredetének kára nélkül. Ez a valóságtól
távol álló iskolás teológ ia a bűnös abban a szétválásban, amely miatt a keresz.
ténység még a 20. században ls szenvedett. Ma a tudomány és a technika a
hit vil ágossága nélkül alkot j a meg .a munka kultúr áját". A kereszténynek azon
ban az evangél ium és apostoli hivatása talaján szemébe kell néznie ennek a
problémának, igent kell mondania földi feladatára. és érthetővé tennie lsten
régi szavát a mai vil ág számára (vö . II . vat . zsinat. LG. fól eg 11·111. fej.)
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IV. A munka teológiáJa

1. Mindenekelőtt számot kell vetnünk az ember és a természet dinamikus
kapcsolatával. Az abszolút alany meg a mozdulatlan, közömbös mindenség
stat lkusan egymás mellett álló modellje már nem kleléqit ö. Az ember maga
is .term észet" az egyetemes természeten belül, s amennyiben az, nem fog·
hatja fel , nem határozhat ja meg önmagát , keletkezését. szerkezetét kivüle ,
bár fölötte is áll és szemben áll vele. A munka az ember és a természet talál 
kozásának egy része, az ember voltaképpeni tevékenysége, eredeti helyzete,
.meqtestesül ése". De éppen úgy igaz marad, hogy nem határozhatja meg ma
gát csupán a munkából kiindulva. mert a munka által rákényszeriti akaratát a
természetre, hogy uralkodjék rajta. A munka . a szellem megnyilvánulása"
(Proudhon) . Az állat egyetlen egységet alkot a természettel, és nem tud ma
gának kérdést föltenni róla . Az ember viszont nemcsak gondolkodásával külö
nül el a természettől, hanem tevékenységével is. Igaz, tartania kell magát tör
vényeihez, mégis autonóm és szabad marad benne. Tökéletessége abban áll,
hogy beteljesiti ezt az uralkodóI önállóságot, megvalósitja létét, amely más,
mint pusztán természetes lét. Ezzel a képességével olyan világot alkot a ter
mészetben , amelyre rányomja saját bélyegét, amely több, mint a puszta ter
mészeti erők. Ezért abban a rnért ékben ébred önmagának tudatá ra, amilyen
mértékben tudatosítja, amit tesz . Ebben a szabad, teremtő tevékenységben
teljesedtk kl, alkot kultúrát. Az emberi lét adottságaiból kinő .a munka kultú
rája". A munka nem pusztán techn ikai eszköz, hanem ember i érték. Van tehát
a rnunk ának humanizmusa .

2. A munka tehát egyszerre a dolgozó tökéletesedése és a dolgok átalaku
lása a világ tárgyi valóságában, amelyet épit, . perfect to cperís". Ez a kettős

ség lényeges. Mert figyelmen kivül hagyta az a teológia, amely csakis a .per
fectio operantis"-szal foglal kozott, és - anélkül. hogy ez tudatos lett volna 
semlegesítette a munka tárgyi tartalm át. Új, techn ikai korunkban még erőtel

jesebb és nyilvánvalóbb a munkának ez a tárgyiasulása . Hiszen a kézi szer
számok helyébe lépő gép tevékenysége egyre függetlenebbé válik a dolgozó
személyes tevékenységétől . akaratától és tervez és ét ől .

Az embernek ez a kettős, egyedülálló hatalma a •tekné "-ben rejlik, abban
a képességében, amelynek erejében test-l élek természetének megfelelően tud
cselekeont. A technika ésszerűsités , tehát az ember ratlo-jának a kifejezése.
Ezért a hasznossági célon túlmenően a szépség képessége ls benne lakik . A
munka tehát nem pusztán I a b o r többé (szószerint: teher alatti Ingadozás 
a gyönge latin k~fejezés ezerlnt) , hanem p r a x i s z (gyümölcsöző tev ékeny
ség). Ez pedig azt jelenti, hogy nem csupán gazdasági szükségletek klel épí
tésére való, hanem az ember i lét humanizálását kell szolgálnia.

Ezzel azonban láthatóvá válik a jelenség vallásos dimenziója. Azzal, hogy
az ember betölti feladatát a világ épitésében, lsten teremtő művében oszto
zik. Isten nem kész mindenséget teremtett, amely fölé aztán angyali szellern-

2 17



ként vagy szemlelöként odarakta az embert. Inkább arra hívta, hogy dolgozzék
annak a világnak állandó épftésén, amelynek ő mint " Imago Dei" a d érnlurqo
sza és öntudata. (;ppen azzal, elsősorban azzal lsten képmása, hogy Teremtő

jével együtt a természet ura és építőmestere. Ezért a lemondás lelkisége
semmiképpen sem megfelelő a munkára vonatkozólag , sem önmagunk meg
szentel ése, sem lsten országának felépítése tekinte tében.

3. Hogy helyesen íté lhessük meg a keresztény feladatát a világban és en
nek apostoli jellegét, tekintetbe kell vennünk a következőt : Az ember abban a
mértékben ébred jobban tudatára a természet föl ötti hatalmának, amilyen mér
tékben oknak tudja magát. Az önálló szabadságból és cselekvésből kiindulva
Istenhez való viszonya megszabadul a .szakraltzálás felfogásától" , amely csak
az ismeret len és rettegett természettel szemben való tehetetlenségéből fa.
kadt. A munka kultúrája "profán" . De éppen ez teszi lehet övé, hogy a hitben
megbirkózzunk vele : az ember csak akkor "Imago Dei ", ha tudja, hogy min t
.rn ásodlaqos ok" önálló. Fel kell adnunk a vallási lnfantíll zrnust, s nem sza
bad irt óznunk a világ profanizálódását61. A munka teo lógiája magában foglalja
a laikusok teológiáját . Az Ipari társadalom kialakulása tényének az egyház
misszionárius átalakulására kell vezetnie. "A vi lág megszentelésének" gyak
ran felületesen használt jelszavát ebben az értelemben kell helyesbítenünk.

4. A kozmosz technikai le igázásában, ennek végrehajtásában az emberi ter 
mészetnek még egy biroda lma tárul fel: a munka a szolidaritás struktúrá it
hozza létre, s ezek a természet techn ikai átala kításának mértékében növek
szenek. Először tal án tisztán anyagi je llegúek, nem ritkán kezdetlegesek, de az
ebből adódó kapcsolatok szakadatlan lánco latán át az emberi szolida ritás té
nyezőivé válnak. Az ember mint természet szer int társas lény nemcsak javak
termelés ével. elosztás ával és az ebből keletkező egyezményekkel teremt tár
sadalmat, hanem mind inkább kereszteződő tevékenységeinek hálózatával is.
Ebből szarnos probléma adódik a csoport- és osztályképződ és . a társadalmi
igazságosság és a közösségi erkölcsi tudat terén. Mindenekelőtt azonban a
munkakapcsolatoknak ezzel a növekedésével nem sejtett mértékben lép elő

térbe az embertárs. Az embertárshoz való viszonyt az evangélium betúje és
százados gyakorlat csak a kézmúipari gazdálkodás szúk kilátásában tekintette .
Ma a terme lés növeked ésével. az érintkezési eszközök intenzitásával. a tudo 
mány és a technikai múveltség egységes nyelvével ez a viszony világarányúvá
tágul, csoportról csoportra, világrészröl világrészre, és nincsenek határai. Az
igehi rdetés fe ladata: olyan szeretetre nevelni , amely tág, mint a világ. Ebben
a tekintetben a közvetlen felebarát iránt i, "embertől emberig" terjedő spon
tán szeretet szemmelláthatólag alakulóban van. Olyan szeretet lesz belőle .

amelynek a technikai berendezé sek névtelenségén , a tevékenység elszemély
te lened és én. a technokrácia hidegén keresztül kell az emberig hatolnia.

5. Végül: a világ fölép ítésében való részvétel , a testvéri szeretet társa
dalmi közösségnek ez a kitágulása csak a megtestesülés titkában találja meg
végső beteljesülését . Kr isztus mint a teremtés Feje t itokzatos Testében min-
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den valóságot átkarol. Itt rejl ik a munka teológiájának végső ért elme. Azáltal,
hogy az ember közremúködik a teremtésben és alakítja a történelmet, az egész
teremtés az üdvösségrend részesévé válik. . Mert maga a te rmészet sóvá
rogva várja lsten fiainak megnyilvánulását ... Tudjuk ugyanis , hogy az egész
természet sóhajtozik és vajúdik rnindrnálq" (Róm B,19-22). Ennek a hitnek a
világánál minden munkaerkölcs , az emberi és emberen kívü li természetben
és közösségben gyökerező szabad müvészetek és hivatások dicséretté, fel
ajánlássá és megváltássá magasztosul nak. Ez a három pedig az áldozat jegy e,
amely Krisztus húsvéti tettében te ljesült be.

Ez a kr isztológiai vonatkozás egyfelől meghagyja a földi valóságot term é
szetes törvényszerüségében. Másfelő l a techn'ikai , gazdasági és társada lmi
folyamatok saját törvénye i nem engedi k, hogy a keresztény a gazdasági teo
krácia mítoszának essen áldozatu l és kivitelező szervének képzelje magát. De
rnessl ási küldetésébe beletart ozik a haladás iránti nyitottság is; bármennyire
is eszkatológikus ennek a küldetésnek az iránya , nem téveszti szem elől azt a
fö ldi igényt . amelyre a bibliai szövegek egyértelmüen felszól itanak. Hiszen ez
az evangélium üzenete és egyben hatóerejének bizonyítéka: az igazságosság
és a szeretet uralma az emberi közösségben .

(Sacramentum Mundi, Herder, Freiburg I. 1967, 306-317)

Alszeghy Zoltán

A MUNKA MINT A MEGVÁLTÁS fOLYTATÁSA

Két ellentétes Irányú , egyaránt érvényes gondolatmenet követeli meg,
hogya munkát a m e g v á I t á s fogalomkörébe igyekezzünk beilleszteni.

(1) Az elsó gondolatmenet a keresztény h iv ő m I n d e n n a p I é I e t é 
b ő I indul ki. A munka az emberi élet alapvet ő jelenségei közé tartozik,
rnlnt a család , a szenvedé s és a harc . Az igazi mély keres ztény élet meg
követel i, hogy ezeket az alapvető életjelenségeket a nagy hitti tkokkal való
szerves egységben tud juk szemléln i , megéln i. Ez azonban éppen a munka
tekintetében nem könnyü dolog. A munka elméleti meghat ározása talán vál
tozat lan marad, de változik a mód, ahogy manapság a legtöbb ember éli és
értékeli. Sok ember nyomasztó tehernek érzi, amely szinte egész napját el
foglalja, és közvetlen céljá t rendesen nem látja, vagy legalább nem tekinti
saját maga számára értéknek, úgyhogy legszívesebben szabaduIna tőle. Más
részt, meglepő ellentétképpen , az át lagember is mélyebben érzi a munka
érté két. fontosságát a társ adalom létfenntartására; azért a köztudat meg
veti , élősdinek tudja az olyan ambert aki kivon ja magát a munka kötelezett
sége alól , és tisztelettel adózik a nehéz és Jól végzett munkának. Ez a némi·
leg új , paradox munkaélmény nem egyszer egészen független ahitélettől,
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amely dicséri az imádságot, vigasztalja a szenvedöt, de - néha tudatos
ellentétben az emberi tevékenység újkori túlbecsülésével - idegenül áll a
munka keresztény megélésének Igényel előtt. Ezért van szükségünk arra ,
hogya munkát összefüggésbe hozzuk hitünk minden központi misztériumá
val, és azoknak fényében Igyekezzünk megérteni rnivoltát, méltányolnl ér
tékét.

(2) A másik gondolatmenet a k i n y i I a t k o z t a t á s b ó I indul ki. Hi
tünk természetesen nem elszigetelt szentírási mondatokon nyugszik, de
mégis nem egyszer könnyebben tudjuk tudatosítani az lsten szavának kü
lönbözö szempontjalt. ha egy-egy kifejezetten megfogalmazott formulához
kötjük. A ml témánkban különös jelentősége van Szent Pál egy vallomásá
nak: .Orörnrnel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus
szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak a javára' (Kol 1,24). Ez a
rövid, tömör kis állítás minden szavával nehéz kérdéseket tesz fel a hite
megértését kereső embernek. Mi a .szenvedés", aminek örül az apostol?
Nem valösztn ü, h09Y olyan fájdalomra gondolna, amit maga keresett és oko
zott, vezekelve, rnlnt sok későbbi szent: szent Pál sehol se utal arra, hogy
ilyen módon akarja viselni testén .Krlsztus Urunk jegyeit ' (vö. Gal 6,17) .
A levél összefüggésében az sem valószínű , hogy betegség okozta fájdalmak
rói beszélne. Inkább arra kell gondolnunk, amít kevéssel alább ír az apostol :
.f áradok és küzdök ... ' (Kol 1,29). Ez a fáradság és küzdelem magában
véve hivatásának betöltése, tevékenység, amellyel meg akarja ismertetni ,
és el akarja íoqadtatnl az evangéliumot. A mások szolgálatába áll Itott ki
tartó és intenzív tevékenység azonban elkerülhetetlenül áldozatba kerül,
hiszen az ember ösztönszerűen hajlik az önzésre, és a világ vlssza üt arra ,
aki fellázad alaptörvénye, a bűn ellen. Azt kell hát gondolnunk, hogy Szent
Pál részt vesz a világ megváltásának müvében, már csak az által is, hogya
külsö és belső nehézségek és ellenállás dacára folytatja egyházépítő és
világépítő munkálkodását. De ha ez ígaz, akkor Szent Pál öröme beraqyoq
hatja minden dolgozó ember életét, mert hiszen mindnyájan nehézségek
közt és áldozatok árán tenneljük munkánk gyümölcsét. Milyen értelemben
egészíti ki a munka Krisztus szenved ését, és milyen értelemben járul hozzá
a világ megváltásának rnűvéhez?

II

Ha részesedni akarunk Szent Pál apostol örömében, Krisztus Urunk m e g .
v á I t ó s z e n ved é s é nek fényében kell értelmeznünk a ml fáradságos .
talán meddő, néha értelmetlen mindennapi munkánkat.

(1) Krisztus Urunk s z a v á val ls üdvözít bennünket, mert hiszen taní
tása megmutatja az üdvösség útját, megtisztft bennünket, bizalmat önt be
lénk.

Krisztus Urunk t a n ú s á g t é t e I e kiegészíti szavai jótéteményét: az
Udvözlt ő magatartása, ahogy az evangéliumból kiviláglik, felfedi szavainak
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mélyebb értelmét. egyénisége megláttatja velünk önmagában az Atyát, tettei
bebizonyitják, hogya mindenható Atya ereje rnúködlk benne üdvösségünkre.

De mindez nem lett volna elég ahhoz, hogy megszabaditson bennünket
a bűn és a halál hatalmából, ha az Úr Jézus nem váltott vo lna meg bennünket
kinos, megaiázó halálával, amit Szent Pál óta a • k e r e s z t" szlrnbólum á
ban tisztelünk, Nem volnánk katol ikusok, ha nem vennénk részt az egyház
hálás, dlcső ít ő. hitvalló Imájában: . lrnádunk t éged Krisztus és áldunk téged,
mert a te szent keres zted által megvál tottad a világot" .

Nem könnyű dolog megérteni, hogyan lehetett öröm ünk, megdicsóülésünk,
életünk oka az Istenember fájdalma , megalázása, halála . Kérve , keresve, zör
getve kutatjuk . h ttü nk szent tltk ának" értelmét.

(2) Az Atya . haraqja", ami a bűnös világra nehezedik, nem azt jelenti ,
hogya Teremtőnek kedve telik bűnös gyermekei gyötrelmében, halálában ,
és hogy bosszúja csitul az ártatlan Jézus értü nk ontott vére láttára. Az Atya
rosszallja a bűnt, de javát akarja a bűnösnek , amig nem válik végleg lehetet
lenné , hogy elhagyja a bűn ét , Azért a kereszt nem lsten gyűlöletét változ
tatja szeretetre, hanem éppen I s t e n i r g a I m a s s z e r e t e t é n ek a
rnűve : .mert úgy szerette lsten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda,
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16). Krlsz 
tus Urunk nem lsten kárhoztató íté leté t hajtja végre önmagán, hanem enqe
delmeskedik üdvözító szeretetének , és annak eszközévé vál ik: .Nem azért
küldte lsten a Fiát a világra , hogyelitélje a világot, hanem hogy üdvösséget
szerezzen a világnak" (Jn 3,17) .

A megváltás rnűve nem .alulr öl", a teremtményból kIindulva változtatja
meg az Atya akaratát, hanem .fel ülr ől " , az Atya kezdeményezéséból. küldö
és ajándékozó szerétetéb ől Indul kl , Kr isztus keresztje által betör az elóle
elzárkózni akaró világba, megváItoztatja , élteti, újra teremti a világot.

(3) Az éltetóisteni szeretet eszköze nem a halál. hanem az élet. A ke
reszt üdvözitó ereje K r i s z t u s U r u n k s z e r e t e t é b e n rejlik, amely
Iyel a Megváftó teljes f iúi bizalommal és engedelmességgel tárul az Atya
akarata elé , és azért maradéktalan irgalommal szenteli magát megmenté·
sünkre. Ezt a szeréteter fejezi ki a Keresztrefeszitett . h ér szava" : Jézus rö
kéletesen végbe viszi küldetését, és lelkét az ót elhagyó Atyának kezébe
ajánlva kieszközli a bocsánatot számunkra , akik megfeszltettük. Ebben a
szeretetélményben éri el tetöpontját a teremtés műve, itt, a keresztre . fel·
maqasztalt" Fiú szivében valósul meg a dicsöség, amelyet az Atya a Fiúnak
szánt. A szabadon elvállalt kereszthalál életteljességét még a feltámadás
sem múlhatta felül. A feltámadásban megny ilvánul és az Atya jóváhagyását
nyerte el. tehát mintegy virágba szökken az az élettel jesség, amely már a
kereszten megvalósult.

(4) Ha a feltámadás a kereszthalál virága , a m e g v á I t á s t a kereszt
gyümölcsének mondhatnánk. Az Atya azért részesitette ilyen dicsóségben az
Emberfiát, hogy az megossza dicsőségét tanitványaival (vö. Jn 18,22): az
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Atya azért valósItotta meg tökéletes képe-mását a megtestesült "iú ember
ségében , hogy Elsőszülött legyen sok testvér között , akik általa felöltIk az
lsten hasonlatosságát (Róm 8,29) , és a dicsőségben fokról-fokra haladva,
hozzá egyre hason lóbbakká válna k az Úr Lelke által (2Kor 3,18) .

A kereszten tökéle tes en él ő Krtsztus megváltó kisugárzását úgy szoktuk
kifejezni, hogy az Úr Jézus . kl érdeme lt e" számunkra az újjászületés kegyel.
mét. Ezt az érdemet te rm észet esen nem úgy kell érte nünk, mintha val ami
szolgál tatás volna, amir e Istennek szüksége van, és ami az értéket egyenlő

értékkel klc se rél ö igazságosság alapj án jogot adna nekünk arra , hogy köve 
tel jük lsten ir galmát. M indez az embe rek között szerzett érdem szerkezeté
hez t arto zik , és amikor az embe rek között f ennálló von atkozásokat az embe r
és az lsten viszonyára, vagy éppen az isteni szemé lyek közt fennálló vIszony
ra vetítj ük ki, csak analóg módon, bizonyos megközelftő hasonlóság alapján
alkalmazhatjuk a tapasztalás által nyert fogalmainkat.

Az emberek előtt akkor szerzünk érdemet , ha adunk nek ik valamit, mert
az emberi akarat arra irányul. hogy magának szerezzen javakat; Istennél
akkor van érdemünk, ha elfogadjuk adományát. mert az isteni akarat alap
dinam izmusa az önközlö kiáradás. Az embe rek előtt szerzett érdem kötelezi
őket, hogy megadják fáradozásunk díj át: lsten önma gának tartozik azzal,
hogy ne szak itsa félbe fe jlesztve te remtő önkiáradás át add ig, amíg a teremt
mény nem zárkózik el előtte , vagy nem jut el a fejlődésnek arra a fokára,
amire szánva volt. Krisztus Urunk .é rdernét" , . elégtételét " úgy kell hát fel
fognunk, hogy ő elfogadta lsten vll áq építő szeretetének klárad ás át. és ezzel
eszközévé vált vannak, hogy általa embertársaira továbbáradjon lsten terem
tő Szent Lelke. Kr isztus Urunk készsége arra, hogy tes tének feláldozása
által megszentelódjünk (vö . Zsid 10,5-10), . szentséqe", forrása és je le a
bennünk cs íráj ában már jelen levó üdvösségnek.

(5) A z O d v ö z I t ő k I n h a I á I a közvet lenül nem oka üdvöss égünk
nek, de mégsem veszítI el je lentóségét a megváltás müvében. A kereszt
rettentó válsága fe lhfv ás: nélküle lélektani lag lehetetlen lett volna az a
maradéktalan, teljes, felülmúlhatatlanul IntenzIv önátadás , amivel az Úr Jé
zus felelt az Atya akaratára, és megváltott benn ünket.

Nem lehet adni addig , amIg nincs szükség az ajándékomra. Nem oszt
hatom meg az uto lsó falatomat egy é hezővel ha bőséges felesleg áll a ren
delkezésemre , és nincs éhezó a környéken. Talán szeretném, ha olyan sze
retetem vol na, hogy meg tud nám vonni magamtól a szükségest a mások ked
veért, talán rem élern. hogy meg tudnám tenni , de maga a tett csak akkor
lehetséges, ha a t ényleges helyzet és szükséglet felh ív rá. Az Úr Jézus
mindig szerette az Atyát és emb ertá rsait ; de a tényleges önfe láldo zó enqe
delmességet az t ette számár a is lehet övé , hogya kereszt szükségessé tette ,
hogy vagy megadjon mindent az Atyának , vagy megtagadjon valamit. Ebben
a válságban vált lehet ségessé számára a végtelenüI tökéletes . igen" az
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Atya hívására. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésben tapasz
talta meg, mi az engedelmesség tényleges teljessége (vö . Zsid 5,8) .

III

A megváltás misztériumának imádó szemléletétől visszatérünk m I n
d e n n a p i m u n k á n k é r t e I m é n e k a kereséséhez. Mi az alapja an
nak az állításnak. hogy munkánk részt vesz a megváltás művében?

Meggondolásaink kűszőbén Intő jel gyanánt magaslik fel a nemzeti szo
cialista gyűjtőtáborok kapujának a felirata: .A munka szabaddá tesz". Ez az
ijesztően cinikus tétel, ami nap-nap ut án sok ezer ártatlanul szenvedő em
bernek arcába csapott. figyelmeztet bennünket, hogy már csak a teher alatt
roskadozó emberek ir ánt való tiszteletből is nagy gonddal kell elkerülnünk
minden állítást. ami csak a papiron érvényes, és amit a magunk életében
nem fogadunk el mérvadónak.

(1) Van munka, amely már ö n m a g á b a n I s m e g v á I t j a az em
bereket a bűn gyümölcsétől és magvától : a szenvedéstől, a tudatlanságtól,
a nyomortól , az elnyomástól.

Nem minden baj, nem minden fájdalom és szükség a bűn műve, és nem
minden baj és szenvedés vezet bűnbe: éppen a Krisztus keresztje cáfolna
rá az ilyen állításra. A teremtő lsten terve szerint az emberiségnek saját
jóakaratú és értelmes munkája által kellett volna felépítenie az lsten gyer
mekeihez illő, a .földt paradicsom képeire emlékeztető, az örök boldogság
előcsarnokát képező világot. Ebben a fejlődés t örvényét követő világrend
ben helye lett volna a hiányoknak is , mint az alacsonyabb fejlődési fokok
megnyilvánulásának és a magasabb létfokok felé taszító erőnek. De az a
kimondhatatlan szenvedés , éhség , szolgaság, tudatlanság, amit ma tapasztal
a földgolyó népessége. azon a maga erejével arányban nem álló fokon, amin
tapasztalja, abban az életet fojtó állandóságban és általánosságban, ahogy
tapasztalja . az nem az lsten műve. A Teremtés könyvének az elbeszélése az
Eden kertjében lejátszódott tragédiáról éppen ezt kiáltja: lsten nem igy
akarta! Evezredek bűnös önzése, nemtörődömsége, ostoba maradisága hozta
létre azt a világrendet, aminek a súlya alatt ma nyög az emberiség; és ez
a világrend , a bűn birodalma, rákényszerltl az embereket arra . hogy bűnös

önzéssel harcoljanak egymás ellen, zárkózzanak el egymás jogos követelései
elől,

A munka sokszor javít valamit ezen a bűnből eredő és bűnt termő slra 
Iomvölgyén . Aki munkájával gYógyítja, tanítja, táplálja, ruházza, védi, sza
badabbá teszi embertársait. az, akkor is , ha nem tudja és nem akarja , mun
katársa a megváltó Jézus Krisztusnak.

(2) De van a munkának más megváltó jelentősége is , és ezt fontos ki
domborítani . mert van olyan munka ts, aminek csak ez a második szempont
ad értéket. Az ipari termelés tekintélyes része nem javít Igazán az ernben-
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ség helyzetén, hanem meste rségesen felkeltett állgényeket elégft kl, hogy
nyereséget nem érdemlő emberek többet nyerjenek. Sok ember egész életét
kénytelen ilyen, magában véve értelmetlen munkába ölni, hogy a hozzátar
tozóival meg tudjon élni. Mi köze van a megváltáshoz annak, hogy valakI a
fegyverkezési iparban, kozmetikai cikkek gyártásával, fényúző villák éplt é
sévei őrli fel az erejét? Ne mondjuk, hogy maga a verejtékes fáradtság, az
eltompult kimerülés tetszik az Istennek. Ne tegyük a mennyei Atyát a te
remtményeket kizsákmányoló búnösök cinkosávál De minden munkát, még
a magában véve értelmetlen munkát is lehet szeretetből végeznI. A munka
szükségessége f e I h l v á s a r r a , h o g y s z e r e t e t b ő I v é g e z z ü k .

Ha egyszer el kell végeznem ezt a munkát, ha nem tudok megélni ennek
a munkának az elvégzése nélkül, ha a tőlem függő embereknek szükségük
van rá, hogy ezzel a munkával keressem meg a kenyeremet, akkor ez a
munka számomra az lsten akaratává válik. Az Atya hív a munka szükséges
sége által , hogy feleljek neki fiúi, bizalomteljes engedelmességgel. Vissza
utastthatom ezt a hivatást. Megtehetem, hogy hanyagul dolgozom, hagyha
tom , hogya gyúlölet forrjon bennem a munkám alatt. Akkor számomra med
dővé, létrembolóvá válik a munka . De az lsten kegyelmével el is fogadha 
tom pillanatnyi hivatásomat: ez természetesen könnyebb a hasznos munká
ban, de még a kényszermunkában sem lesz lehetetlen. Ha fgy reagálunk a
munka Ingerére, akkor az engedelmes szeretet odaáll ít bennünket az Úr J é
zus mellé, aki keresztje súlya alatt roskadozva megy a Kálváriára. A szere
tettel vállalt és végzett munka alkal mat ad arra, hogy növekedjék bennünk
a .belsö ember" a megfeszitett Krisztus te ljessége fel é, és Igazságban és
szeretetben gyarapodva még Jobban egybeforrjunk a Fővel , Krisztussal (vö.
Ef 3,16; Ef 4,13-15).

(3) A hit által éltetett munka h a s z n á r a I e s z a z e g é s z m I s z 
t I k u s t e s t n e k, azaz minden embernek, mert mindenki arra van ren
delve, hogy Krisztus testének tagjává váljék : a hitból fakadó munka Krlsz
tussal együtt megváltja a világot.

Ez a munka közvetlen természetes hasznosságán túlmenő haszon nem
csak abban áll majd . hogy békénk és erőnk tanúságot tesz a világnak Krisz
tus bennünk lakó erejéről. A szabad élő hit, amit (úgy mondhatnánk) kl
kényszerftett belólünk a munka rabsága, . kiegészft í, ami a Krisztus szen
védéséből hiányzik, testének, az egyháznak javára" (Kol 1,24). Hozzáteszünk
hát valam it Krisztus Urunk érdeméhez? Megtetézzük Krisztus fiúi szereteté
nek a mértékét? Káromlás volna ezt mondani , és meghazudtolna bennünket
a tulajdon hltünk gyengesége. Inkább úgy mondhatnánk, hogy meghosszab
bítjuk Krlsztus megváltó szeretetét, hogy behatoljon általunk a környezetünk
be. A mi munkánk nem tesz hozzá valamit .klvülröl" Krisztus szenvedéséhez
(mint ha valaki gyufát gyújt és ezzel hozzájárul a nap ragyogásához) , Inkább
munkánkban válik jelenvalóvá és múködővé Krisztus szenvedése (ahogy a
tükör vagy a gyújtólencse visz i valahová a napsugarat) . Charles de Foucauld
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örült neki, hogy a Szaharában misézhetett, rnert így általa a sivatagban
teljesebb módon vált jelenlevővé az üdvözítő Krisztus. Aki Krisztus szelle.
mében dolgozik. az teljesebb módon és hatékonyabb módon teszi jelenlevővé

a környezetében a megváltó Krlsztust. Szent Pál tanítása szerlnr a hivő em
ber puszta létével megszenteli hozzátartozóit. .k ülönben gyermekeitek t isz
tátalanok volnának, pedig szentek " (1Kor 7,12.14). Ha a munka által terern 
tett belső szükséglet miatt a hivő igazabb és intenzívebb módon valósítja
meg hitét, akkor még jobban megszenteli azokat. akiket lsten akaratából
érintkezésbe kell hoznia a megváltó Krisztussal.

Megvált hát a munka? Onmagában véve kevéssé ; de alkalmat ad arra.
hogya Szentlélek hatása alatt a Krisztus szellemében dolgozó ember a
Megváltó tagjává, a megváltás élő eszközévé. hatékony szervévé váljék.

Lelóczky Gyula

MEGSZENTELooeSUNK A MUNKÁBAN

Ontudatos életünk legnagyobb részét munkában töltjük. Még is elenyé
sz ően kevés írás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogya munkának mint mun
kának milyen szerepe van megszentelódésünkben. miként rnűködlk a Lélek
a munkán keresztül bennünk és környezetünkben, mik a múködés jelei, fel 
tételei. Az alábbiakban e jelek, feltételek közül szeretnénk négyet Ismer
tetnl, mint a következő megállapítás négy tagját:

A munka megszentel , ha
1) lelkesedésből fakad.
2) békét épít.
3) szolq álat másoknak ,
4) egy darab meghalás .

Megkíséreljük a négy fogalmat egyenként a maguk biblikus ös szef üqq é
sében felvázolni, majd - így hozva öket kapcsolatba a munkával - kimu
tatni, hogy mindegyik szükségszerú velejárója a Lélektől áthatott munkának .

A munka megszentel . . .

Bevezetőként megállapíthatjuk: elsódlegesen nem azért dolgozunk, hogy
megszentelódjünk. Dolgoznunk kell , ha tetszik, ha nem; a munka egyetemes
jog és kötelesség, méltóság és íga minden ember számára, akár pogány.
akár keresztény, - akár lstenhlvő, akár hItetlen. Ha a munkából rneqszen
telödés származik, az mintegy .mell éktermék" . E megszentelő hatás azon
ban tagadhatatlan: ha .az Istent szeretöknek minden a javukra válik" . hogyne
válna javukra és megszentelódésükre ez a legemberibb tevékenység?

25



A keresztén y ember számára az életnek nincsen profán területe . A meg
testesülés konszekrálta és lsten szent-ségének körébe vonta az egész te·
remtett világ ot. Az a tény, hogy lsten emberré lett, azaz hogy egy ember
lsten volt - és marad mindörökké -. istenivé tette elsősorban az embert.
de vele együtt minden teremtményt : lsten szent-sé qe, szenr Lelke áthatotta.
mintegy átitatta a mindenséget. Isten Lelke , amely a te remtéskor a vizek
felett lebegett, amely a megtestesüléskor árnyékával bor ította be Márlát s
a megtestesülés kihi rdetése: Jézus keresz tsége alkalmával új ra a víz felett
repdeset t, ma is jelen van a világban mindenütt, épp korunkban, . ezekben
a végső napokban' mintegy pünkösdi szélv iharként árad szér a vil ágban,
megérint mind ent és mindenkit , aki nem vonja ki magát hatása alól. Egyedül
a gonoszság és a bún marad kívül lsten hatókörén. Csak az az ember van
távol Istentől, aki a búnnel azonosítja magát. és az a cselekedet . amely ál
tal az azonosulás történik.

A Lélek hatására a munka is szerit tevékenységgé válik . Az volt már a
búnbeesés e lőtt, amikor lsten az embert a Kertbe helye zte . hogy múvelje
és őrizze , s amikor parancsával : .Tölt s éte k be a fö ldet és vonjátok ural .
matok alá' , lsten az embert t ársteremt öv é tette. De sokkal inkább szent a
munka a megtestesülés korában, amikor minden anyag, amivel az ember
dolgozik, a megtestesülés révén valamiképp szenr és isteni, amikor maga
az emberré lett lsten ács k ént . két dolgos kézzel, homloka verítékével emelt
isteni szintre minden munkát, amikor az egész te rmészet . sóvárogva várja
ls ten fiainak megnyilvánulását, . . . hogy a mulandós ág szolgai állapotából
majd fe lszabadul az lsten fia inak d icsőséges szabadságára' (Róm 8,19.21) ,
- amikor mi magunk, mint egy új aratás első ígérete, a Lélek első gyü·
rnö lcset vagyunk a föld színén (vö. Róm 8.23) . A lélek nélkü li világ az em
bertől várja megváltását, s amíg az . ú] ég és új föld' korszaka el nem jön ,
ez a megváltás a munka által történ ik. Titokza tos ta lálkozás a munka az
ember és a vil ág között: rnlndkett ö bizonyo s fokig szerit már a munka kez
detekor is, mégis a munka révén rn índkett ő , ember is, vil ág is jobban rneq
szentelőd ik .

1} . . . ha lelkesedésb61 fakad

Téves dolog azt állítani . hogy a hangya vagy a méh dolgozik . Munkára
csak az ember képes , mert nincsen munka a teremtő géniusz Ihletése n él
kül, teremtő módon alkotni pedlq csak az ember tud . S bár az lhlettséqnek
sokféle természetes ind ítóoka is lehet. a keresztény ember életében nem
tudjuk elválasztani őket a Szentlélek múködésétól. Lehet-e méregetni, hogy
Michelangelo a Pieta megalkotásakor mennyi indítást kapott rn űv ész í rneq 
érzésből és mennyit a Lélektől? Eldönthető-e , hogy egy asszony gondosko.
dásában gyermekérő l mennyi az anyai ösztön és mennyi a kegyelem adta
keresztény szeretet? Azt lehetne inkább mondani , hogy a Lélek átjárja. rneq-
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ti sztítja, felemeli természetes adottságainkat . átalakftja és istenivé teszi
őket.

(gy a keresztény ember életében valamiképp minden lelk esedés a Lélek
ből fakad, s épp a lel kesedés jelzi, hogy jelen van a Lélek. Jézus barátainak
köre nem józan, kim ért , hűvö s emberek társ asága. Jézus tüzet hozott a
földre . és csak arra vágyott, hogy fellobbanjon (vö. Lk 12,49), keresztsége
t űz és Lélek , s az els ő Pünkösdön láng fo rmájában küldte el a Lelket apos
tolainak. M indaz. akit szava által elér ez a tűz , maga ls elmondhatja az em
mauszi tanítványokkal: . Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszél t az
úton . . . " (Lk 24,32) A kánai csoda üzenete az, hogy Jézus eljö ttével az
élet új értelmet, színt. meleqet, lendületet kapott: akit Jézus szeretete
megérint, mintha bor tüze járná át . Nem ok nélkül adta O saját vérét is a
bor színe alatt. tS nem csoda, hogy amikor eljött a Lélek, apostolai úgy
viselkedtek, mintha sok bort ittak volna. Azért van mindez , mert maga az
Úr nem érdektelen külsö szemlélője t eremtményeinek. hanem .erné szt ő tűz ,

féltékeny lsten " (MTörv 4.24; vö. 6,15) . Jézus kereszthalála p a s s i o két
értelemben: Krisztus szenvedése és lsten szenvedélyes szeretetének kiny il 
vánítása, a Vőlegény szenvedélyéé menyasszonya iránt, a Fiú határtalan
szerelméé Atyja felé. Igen, a lelkesedés szerelem és szeretet. Egyetemes
szeretet, amely kiterjed minden ember re. minden teremtett létezére. Az élet
szeretete. Ass isi Szt. Ferenc azért tudott lel kesedni és hatn i, mert az élet
szerelmese volt. Szerette a Nap testvé rt és Hold nővért. a madarakat , me
lyeknek prédikált, a farkast , amelyikkel egyezkedett.

A lelkesedés nem lehet öncél , mert úgy könnyen maradhat pusztán . rne
gasztos érzelme k" morbid élvezése. A Lélek mind ig a jóra, tettekre. munkára
indít . Isten népének éppen az az ismertetőj el e . hogy jó tetteket tenni hajtja
őket a Lélek szüntelen (vö . Jn 13.35; Tit 2.14; Jak 2.14-19; 1Jn 3.18) . Nem
elég mondogatni . Urarn. Uram" , hanem tenni kell lsten akaratát. különb en
egész egzisztenclánk homok ra épült (vö. Mt 7.21-27). A munkát, amelye t
megélhetésünkért és a ránkszoru lókért így is , úgy is el kell v éqeznünk, de
amit többnyire csak nehéz tehernek érzünk , a lelkesedés személy iségünket
formáló . egyéniségünk gazdagságát k ivetítő és megtestesító eszközzé vál
toztat ja. Majdnem azt lehetne állítan i: nincsen unalmas munka, csak unal
mas, érdektelen , kedvetl en ember van. Az ilyen ember minden munkát unal
massá. szürkévé, lélektelen robottá tesz. A lelkesedés, a Lélek tesz i a mun
kát igazán emberi . teremtő tevékenységgé, s a Lélektől átjárt munka tesz i
a dolgozó t rneqv áltott , felemelt . megszentelt emberré.

2) . . . ha békét épit

Az . Ora et labora" és a .Pax", a szentbenedeki életforma e két mottója
egymással behelyettesíthetó: az ima és munka ritmusa maga a béke. A
munka és a béke rokon fogalmak.
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Jézus határozottan megkülönböztette saját békéjét és azt a békét, amelyet
a világ ad (Jn 14,27) . A világ békéje valójában nem béke.•Bárcsak legalább
ezen a napon felismerted volna a béke üzeneté t !" - kiáltja Jézus az őt

elutasító Jeruzsálem felé . - . De el van rejtve a szemed el ől " (Lk 19,42).
Az igazi béke el van rejtve a világ elől; amit nyúj t, az csak látszat-béke,
nyugalom a tojáshéj vékonyságú felszínen, amely alatt láva forr és kitör és
sel fenyeget. De a felszínen béke van, dermedt mozdulatlanság. A cata
launumi és borodínói mezők békéje ez, a csata után . Hirosimáé a robbanás
után. Dachau és Auschwitz , a szögesdrót kerí tések és szuronyok békéje. A
tél , halál és temetők békéje . Nagyszombaté, ezé a legki látástalanabb napé,
amikor Jézus rneq ölt teste a földben nyugodott, s a föld színét nem zavar
ták többé szavai: Jézus távollétének békéje. S rnl történt e napon a tan ít
ványokkal? Sz étsz ő ródtak , bezárkóztak, elsz igetelódtek, magukra maradtak
féle lmükkel. Mert ez a béke maga a féle lem és rettegés .

Húsvét napja ennek pontosan ellenkezője . Ez a nap tele van izgalommal.
örömmel, futással , hírközléssel , találkozásokkal, és mégis csordultig béke .
•Béke! " a feltámadt Jézus első szava tan ítványaihoz, s e béke az ő husvé t i
ajándéka. Hosszú várakozás betetőzése ez az új korszakot meghirdető kö
szöntés. A Bibl ia Istene a béke Istene - ez különbözteti meg Ot az egy·
mással hadakozó mitológiai l stenekt ő l . Minden vágya a Paradicso mban sz ét
törött béke helyreálli tása volt, s a betlehemi eseménye béke új korának
hajnala: . Béke a földön a jóakaratú embereknek! " Krlsztus szenvedésével
saját tes tében semmisítette meg a gyúlöletet. feltámadt tes te a helyreállt
béke e l ső gyümölcse. s ezzel megny íl t az út az ember számára lsten felé .
a megszentelódés felé : .A békesség Istene szenteljen meg benneteket. hogy
tökéletesek legyete k" (í Tessz 5,23) . Kr isztus békéje feltámadásból fakad,
az élet teljességéből. és nemcsak valam inek - háborúskodásnak - hiánya.
hanem l ü ktető élet, kipattanó erő, születés, alkotás, növekedés . Krisztus bé
kéje sokkal inkább folyamat , mint áll apot ; inkább b őv izű forrás, zúgó vízesés ,
mint mozdulatlan tó . Jézus a . Béke!" szöval nem egyh elyben maradásra buzo
dította tan ítv ányait , hanem szétküldte őket : "Amin t engem küldött az Atya,
úgy küldel ek én is ti teket " (Jn 20,21) . Igy ennek a békének leqter mészete
sebb létmód ja, kifejezési formája. megélése az építés. alkotás folyamata , a
munka. Az ép ítő vagy sz ánt ó -vet ő ember. a "homo faber", e békének birto
kosa és egyben szlmbóluma ls.

Krisztus békéje a Lélek álta l jön közérik. A "Béke!" köszöntést a Para
dicsern-kert ir e emlékeztető isteni életadó lehelet kíséri : •Vegyétek a Szent
lelket! " (Jn 20,22) Jézus békéje egyúttal a Lélek jelenléte is, amely nem
csak megbékít lstennel-emberrel (.Akinek megbocsátjátok búnei t . . . " l . de
meg is szentel , Istenhez hasonlóvá tesz. . Boldogok a békét te re rnt ök. mert
lsten fiainak hívják majd öket " (Mt 5,91. Ez az egyetlen a nyolc boldogs ág
közül, amely ekkora jutalmat ígér : a békéért való munkálkodás tesz leginkább
hasonlóvá Istenhez , annyira , hogy arcunk az Atya arcvonásait veszi fel. és
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o fiainak ismer el bennünket. Amikor mi dolgozunk , a Lélek is dolgoz ik ben
nünk. A Zsinat is ilyen értelemben állítja: . Krl sztu s. aki feltámadása által
Úr lett és megkapott minden hatalmat a mennyben és a földön, most az
emberek szívében dolgozik Lelke ereje által; nemcsak az eljövendő világ
után önt beléjük vágyat, de serkenti, t isztí t ja és e rősít i az emberiség ne
mes törekvéseit: emberibbé tenn i a világot. és ezért a célé rt meghódítani
a földet" [Gaudium et spes , 38) .

Munkánk által lsten békéjét kiterjesztjük a teremtményekre ls. Békénk
nem más, rnlnt egy Szövetség, az . ú] és örök Szövetség " gyümölcse és
záloga. Ez a szövetség azonban nem korlátozódik emberekre, hanem klte r
jed az egész világra (vö. Ter 9,9.13) . A szövetség i viszonyba Istennel nem
csak népe, de a föld is bele van vonva [vö . pl. Lev 25,2.4), lst en barátság a
népe iránt átárad a földre is, amelyen a nép lak ik. Igy Szövetsége által lsten
felújítja és megerősít i a teremtéskor adott parancsot, hogy békében éljünk
a teremtményekkel, hogy serény munkával szel iditsük, műveljük meg a
világot. A munka ilyen értelemben már a végső, kozmikus béke elővételezése

is .

Láttuk, hogya béke ajándéka egyúttal küldetés. De csakis az adhat má
soknak békét, aki békében van önmagával. Elrejtett béke ez, . Isten békéje ,
mely minden értelmet rneqhalad" [Fil 4,7) , lelkünk, egzisztenciánk szlkla 
alapja. Ak iben ez megvan, az nem tud nem hatni környezetére. Jó az il yen
ember közelében lenn i. Békéje .ragályos" . Úgy hat, mint a kovász , amely
megkele szti az egész tésztát: átjárja környezetét és megbékélést hoz a szl 
vekbe. De úgy is hat , mint a mágnes . Már maga Jézus így hatott : . Ha majd
Felemelnek a földről , mindenk it magamhoz vonzok " [Jn 12,32) ; . 0, a mi
békességünk, a kettőt eggyé forrasztotta, az ellenségeskedést kiküszöbölte"
(Ef 2,14) ; az O békéjére vagyunk meghlva, mint egy test tagjai (vö. Kol 3,15) .
Nem véletlen , hogy nagy szentek köré egy idő után tanítványok gyűlnek :

lsten emberének békéje vonzza őket. A békében való találkozás és együttlét
közege legtöbbször valamilyen munka, valam i nagy vállalkozás, melynek kl
vitelezéséhez sok kézre , munkat ársakra van szükség . Ugyanez fo rdítva is
áll: az építő munka békét hoz a szive kbe. A békében dolgozó embere ket ,
ha eredetileg valami szervez ö erő először csak fizika ilag hozta is őket össze,
az építő munka lelkileg is egyes ít I. Igy akár a béke. akár a munka oldal áról
közel trj ük meg a kérdést, azt látjuk, hogya békés, építő munka nemcsak az
egyént szenteli meg, de köz össéq ép ít ö, közösségmegszentelő ereje ls van.
Az egyén számára ez a közösen végzett munka megszabadulás az elsz igetelt.
ség börtönéből , a közösséggel való összetartozásának fel fe<lezése és rneq
élése, az ember önmagára találása testvérek körében . Az ember leqteljeseb
ben talán éppen a munkán át fejezi ki, közl i magát társaival. A közös munka
során előbb-utóbb valamennyi résztvevő megérzi, hogy több van itt je len,
mint egyéni erőfeszltések megsokszorozódása, több: egy új létező , új kate
gór ia, a közösség . Mert egy egyetértésben dolgozó csoport nem csupán lát-
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ható házat vagy hidat ép ít . hanem békében egybeforrott lelki templomot is .
amelyben maguk az építök az élő kövek (vö. 1Pét 2,5J .

3J . . . ha szolgálat másoknak

A szolgálat-motívum rányomja bélyegét Jézus egész múködésére és sa
játos jelleget ad neki. .Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál " (Lk 22 ,27J .
•Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem, hogy ő szolgál 
jon " (Mk 10,45J. Másokat szolgáln i azonban nemcsak az O hivatása. hanem
példa is minden tanftvány számára. A szolgálat prófétai cselekedete, a láb
mosás után mondja Jézus: . Péld át adtam, hogy amit én tettem . ti ls tegyé
tek meg . . . Nem nagyobb a szolga uránál" (Jn 13,15.16).

Minden munka te rmészeténél fogva embertársaink szolgálata, ha nem is
hoz mindegyik közvetlen kapcsolatba emberekkel. Ha nyitottak vagyunk a Lé
lek számára, akkor O fokozatosan átalaklt bennünket Jézus képére. hogy
munkánkat ne puszta kenyérkeresetnek. kötelességnek, hanem testvérek
szolgálatának tekintsük. Kórházi beteg az ápolóken. vevő akiszolgálókon
megérz i, hogya munka melyiküknek lélektelenül elvéqzett kötelesség, és
kinek rászorulók szolgálata. Ezen a szándékon fordul meg munkánk értéke
megszentelődésünk szempontjából is: ha engedjük a Lelket dolgozni ben
nünk, akkor munkánk nemcsak célját éri el jobban és boldogítja Inkább
embertársainkat, de autentikus .lrnltatlo Christi" is lesz , mi magunk pedig
Jézus képmásává válunk.

A főparancsolat újsága nem a két parancs szavaiban van: mindkettő az
Oszövetségből való. Új azonban a kapcsolat a kettő között : •... A második
hasonló hozzá . . . " (Mt 22,39). Jézus számára az istenszolgálat és embe
rek szolgálata egyenlő é rté kű, egyenlő fontosságú, a kettő majdnem hogy
azonosítható : .Eheztem és ennem adtatok . . . Amit a legkisebb testvérem
mel tettetek, velem tettétek" (Mt 25,35.40). A munka méltósága szempont
jából ez azt jelenti, hogy az embereket szolgáló munkánk egyúttal istenszol
gálat ,Is, és szakrális , szinte liturgikus értéket kap.

Bármi legyen is a munkánk, nagy tisztelettel kell azt néznünk, diakoniá
nak tekintenünk, olyan szolgálatnak, amelyet fgy. ilyen jól . Ilyen különleges
módon egyedül egy adott személy tud ellátni: én. Minden munkásra egyaránt
szükség van.•Mlnden ember vízcsepp . amely nélkül az egész világ szemjaz
na" - írta egyszer valaki. A kül önb öz ő fajta munkák egyenlő méltóságát
szívesen illusztrálja Szt. Pál az emberi test hasonlatával : amint a test részel
kül önbözök, de egyik sem als óbbrendű a másiknál , mert egyenlően szűkséq

van mindegyikre, úgy nincsen alsóbbrendű munka sem (vö. Róm 12,4-5; IKor
12,14--26; Ef 4.16).

A keresztény ember feladatai elvégzésére nemcsak természetes adott
ságokat , hanem kegyelmi adományt, karizmát is kap. Ezeket nem szabad
rendkívül i adományoknak tekintenünk. hisz az Egyház egész élete rájuk épül.
A Lélek , amely gazdagon kiáradt lsten népére , éppen e karizmákon keresztül
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élteti és vezeti az Egyházat. Am int a szolgál at módja i sokfélék , úgy sokféle
lsten kegyelme ls (vö . Róm 12,4-8; 1Kor 12,4·11; lPét 4,10-1 21 . Egy karizma
sem magántulajdon. Minden kegyelem egyben küldetés is. Senkit sem gaz·
dagít úgy az lsten, hogy ne kívánná meg az i ll etőtő l egyút tal mások qaz
dagítását . A kegyelmeket az Egyház kapja , az egyén csupán sáfára e talen
tumoknak. A Lélek működni akar az Egyházban, de legtöbbs zör emberektő l

teszi fü ggővé, hogy tud-e működni, vagy sem. Az ember megakadályozhatja,
hogy a Lélek működn i tudjon . Ezért nem ok nélkül figyelmeztet Pál: .Ne
oltsá tok ki a Lelket! " (1Tessz 5,20) Nagy tehát a fele lősségünk - ezért kell
. félve-rett egve" munkálni üdvösségünket, ezért kel llelkületü nkben hasonl ó
vá lennünk Jézushoz, aki a szolga alakját vette fel (Fil 2,5-8). E hasonulá s
éppen a Lélekkel való együttműködés révén történik : a kegyelmekhez való
hűség áttetszővé teszi az embert, úgyhogy át tud ragyogn i rajta Krisztus
ereje, szeretete , szépsége - és mi egyéb az életszent ség, ha nem ez?

4) • . . ha egy darab meghalás

A meghalá s gondo lata szoro san kapcsolódik a szolgálatéhoz. Aki kész
fenntartás nélkül szolgálni más embereket , annak élete a . másokért lenni "
áll apotából logikusan halad a . másokért rneqhalni" állapota felé. Igy volt ez
Jézus életében : . Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem
hogy ő szolgáljon. és életét adja válts águl sokak ért" (Mk 10,45) .•I:n vagyo k
a jó pásztor. . .. életemet adom a juhokért ... Senki sem szeret jobban ,
mint aki életét adja bar átaí ért" (Jn 10,14.15; 15,13) . Kereszth alálában Jett
Jézus a legteljesebb mértékben szolga . S a tan ítványnak a meghalásban is
követnie kell a Mestert . •Aki nekem szolgál, az engem kövessen , s ahol én
vagyok, ott lesz a szolgám is " (Jn 12,26) . •A szeretetet arról Ismertük fel ,
hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testv érein
kért" (1Jn 3,16'). Aki Jézust követve az emberek szolgá latára szenteli életét.
lassanként hason ló lesz lsten szenvedő szolgájához: . Megvete tt volt, utolsó
az emberek között, a fájdalmak férfia , aki tudta, rn l a szenvedés . .. Meg·
kínozták, s ó alázattal viselte, nem nyitotta ki a száját .. . " (Iz 53,3.7)

A munka keresztény értelmét - és talán magát a keresztény eqz iszten
ciát is - legjobban a krisztu si paradoxon vég letei világítják meg. Mivel
megszoktuk, talán nem ls vesszük észre a kontrasztot, hogy minden ternp
lom, bár atya i ház: tárt ajtókkal várja haza valamennyi gyermekét. - de
tetején, hogy mindenki lássa, bitófa mered a magasba , amelyen egykor lá
zadó rabszolgákat végezte k ki. Ugyan így : minden oltár vacsorára terített
asztal - de felette ott a feszület : egy fára szögezett ember élettelen teste .
S hasonlóképpen minden szentmise örömteli lakoma , de ugyanakkor a leq ár
tatlanabb Ember tragikus halála is. Mert minden szeretet más a gyökerében
és más a gyümöl csében . A gyümölcs: szép, ízletes . életet adó táplálék; a
gyöké r : pusztulás, el múlás, a mag halála. A keresztény életben a szeretet
teljességét kell megélnünk. megtapasztalnunk. Aki igazán szeret, akinek szíve

31



Jézusához formálódott, az megérti Jézus tanácsát: .Akl követni akar, tagadja
meg magát, vegye vállára keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti . aki azonban értem elveszíti , az megtalálja" (Mt 16,24-25) ;
megérti, hogy e buzdítást nem kegyetlenség vagy mazochizmus ihleti , ha
nem a szeretet természete kívánja meg így. Jézus sírba tett teste volt az
első elvetett mag, hogy onnan támadjon az új életre nem százszoros, de
milliószoros terméssel : az örök élet ajándékával sok testvére számára. Azóta
ez a törvénye minden szeretetszolgálatnak: meghalás nélkül nincs Igazi
szeretet.

Munkánk mindennapos meghalást jelent: erőnk fogyását, i dőnk másoknak
adását, egy darab élet elmorzsolódását, lépést az öregség és a sir felé .
Ertékké ez akkor v áltozik , ha tudatosan, Jézus lelkületével tesszük. Erről az
oldalról közelítve gazdag tartalmat fedezhetünk fel a magyar .törödnl" szó 
ban. Ha a szülö igazán törődik gyermekével , tanár diákjávai , művész a rnü
vével , munkájuk a vajúdás óráira hasonlít: a munka őket is törl, a gondok
között ők is törődnek . Ez a szép a ráncos, eres, öreg , törődött kézben: egy
életen át való törőd és jelképe. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy Jézus
járása tanítványok után , prédikálása, gyógy ításai , fáradozása, törődése a
keresztfán érte el csúcspontját, és a megtört kenyér színe alatt valósul meg
között ünk. M indaz, aki Jézus testét eszi kenyér formájában , és életében
hatni engedi , az maga i s törődő emberré válik, kenyérré, mások kenyerévé:
hagyja , hogy erejét, idejét, egész önmagát megegyék az emberek. •Törődve
t örödnl" - talán e két szóval jellemezhetnénk legtömörebben a keresztény
rnunkát, s talán az ilyen lélekkel végzett munka viszi előbbre leqeredrnénye
sebben megszentelődésünket.

Munkánkat nem mind ig koronázza siker. A keresztény távlat azonban a
fiaskónak is új értelmet ad. Meghiúsult fáradozásunk sohasem hiábavaló 
a Megfeszítettel nincsen próbálkozás, mely veszendőbe menne. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy olyan Embernek vagyunk követői, akinek hároméves mun
kássága tökéletes kudarccal végződött, s amikor O maga bűn öz ők ént el ítélve
szégyenteljes halállal fejezte be földi pályafutását, üres karokat tárt kl a
kereszten , semmije, senkije nem maradt. De hogy ez a vég feltámadásban
tel jesült ki , az rnlnden csődnek értelmet ad és lehetőséget , hogy átalakuljon,
szlneváltozáson menjen át s többé ne bukás , hanem új élet ígérete legyen :
minden kudarc lárva , amely színpompás pillangót Igér.

* * * * *
Az életet nem lehet darabokra szeleteln!. Amit a munkáról pontokra ta

golva elmondottunk - s ami még elmondható lenne - , amikor dolgozunk,
mind együtt van jelen. Ha munkánkat a Lélek járja át, akkor egyszerre va·
gyunk lelkes, békét építő, másokat szolgáló, halódó emberek. S ez leegy
sze rű síti a perspe kt ívát. Nem kell sokféle szempontra külön-külön ügyelni,
csak egy dologra kell fIgyelnünk , a Lélekre, a szeretet Lelkére. Ha Rá hall-
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gatunk. nyugodtan követhetjük minden munkánkban Szent Agoston tanácsát :
.Szeress, és tégy, amit akarsz." Nem fogunk mást tenn i, csak amit Jézus
akar.

Chilla Raymond

A GYERMEK JIOZUS 105 JOZSEF. AZ ÁCS

Jézus atyja kezét nézte. Szeme akaratlanu l akadt meg rajta, rnert az egyik
köröm alatt fekete folt éktelenkedett. K ő okozta, vagy gerenda, vagy kalapács
alól kib icsaklott szeg? Akárm i volt, gyermekszíve elszorult tőle, mert nagyon
szerette Józsefet. (lOs József is őt. A lelke gyermeke volt.) Ez a kéz nap
hosszat érte fáradt, érte koptak le a körmei, érte volt ennyire kidolgozott.
Szeme körüljárta az ujjak formáját , követte az erek és Izmok domborulatait.
és elcsodálkozott az inak határozott vonalain . Biztos fogás és célrafeszüló
akarat fejeződött ki bennük. Rá lehetett hagyatkozn I. Milyen parancsoló,
egyértelmű és nem tétova; mégis rnilyan fürge, engedelmes! Pedig tud ám
pajkosan játékos és édesen simogató is lenni. IOs rnennyl mlndenr tud, amit
neki még el kell sajátítania. Igen, olyan akar lenni, mint József! Egy napon
ő is nagy lesz, és ács. Ilyen keménykötésű kezekkel , ilye n csupa-ín. csupa
Izom férf itesttel, és együtt mennek dolgozn I. Együtt fognak fütyülnl , és a
munka végén zsoltárt énekelni.

De addig még sok mindent meg kell tanu lnia. Nemcsak a szerszámok ne
vét tudta már, és hogy mely ik mire való , hanem azt ls, hogy milyen fa mire
alkalmas. Nemcsak a műhelyt ismerte jól , hanem az erdőt ls , ahol József
maga szemelte kl a fát , maga döntötte le, vágta le az ágakat , és magyarázta,
hogy ez túl görcsös, nehezen gyalulható, de jó lesz a törmelékköveket meq
tartó oszlopnak ; deszkával veszik majd körül, hogy aj tónak, ablaknak formá.
ja legyen. A karámkészítéshez sem kell . hogy gyalult legyen a fa.

Műhelyben , erdőn , munkahelyen sokat beszélgettek. O f igyelt, kérdezett,
József mutatta a fogáso kat. Hadd tapasztalja meg a gyerek az anyag ellenál
lását; hadd ízlelje a jó hozzáállással , ésszel. szívóss ággal, ügyességgel ki
vívott győzelem örömét; hadd fede zze fel , hogyan engedelme skedik az anyag,
ha Jó szívvel próbálják ellesn i természetét és kihozni belőle , amire alkalmas.
A természetnek is öröm, ha szolgálhatja az embert. IOppen ezért a természet
ls hőköl , - borzad, Jajdul és föllázad, - ha rosszul bánnak vele vagy
rosszra használják .

Jézus így sokkal többet kapott Józseftől, mint szakmai Ismeretet; világ 
szemléletet és életbölcseséget is, a munkától elválaszthatatlanul. Szerette
az anyagot, a szerszámokat . Azok pedig , alázatos, szeret ö figye imét megérez,
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ve, örömmel vallottak rltkalkröl, megsúgták nevüket. Eppúqy, mint Józsefnek.
József ezért tudta olyan mesterien beavatni Jézust titkaikba.

Minél teljesebb személy valaki, annál személyesebb minden kapcsolata:
minél magaadóbb, annál gazdagítóbb válaszra talál. Jézus ezt nem filozófIa
könyvben fedezte fel, még csak nem is a Törvényben vagy a Prófétákban.
Mielőtt tudatossá lehetett volna benne, élte. József volt a mestere. Az ő

példáját itta magába.
De ez a szó: példa , senkit félre ne vezessen. Mert itt az utánzás nem

a minta koplroz ás át jelenti, hanem bevezetődést egy módszerb e. Minek hív
juk ezt a módszert? Kontempláció . .. ? De felszabad ít ásra, kibontásra, em
bers zolgálatra, víláqéplt ésre sürget! Anyag és szerszám Iránt i magatar
tás . . . ? De itt a példa , a módszer olyan alázatra-szolgálatra, fegyelemre
szívósságra, nagyvonalúságra és egyetemességre késztet, amit egy szóval
talán így nevezhetünk: tanulékonyság: de azt ls mondhatjuk: fogékonyság az
lsten anyagba rejtett és világba helyezett t itkai Iránt. A munkának ezt a
kontemplatív, passzivitást igénylő és mégis Iránymutató arculatát Jézus Jó
zseftől tanulta el. Igen , a munka értelmét az lsten t it kainak kiolvasása adja
meg; értékét meg lsten terveinek valósítása.

A Jó Pásztorról szóló példabeszéd ugyanezt a munkájára figyelő módszert,
ugyanezt a személyes és magaadó készséget írj a le. Egyszerre szól Jézusról
és az Atyáról , de a leírás mögött meghúzódó tapasztalat-fedezetej József
szolgáltatta. József tudott, lsten kegyelmével, Jézus Idegeibe és tudata titkos
mélyeibe Ivódott példa lenni ; olyan gyökér, amelyból az abszolút értelem
ben vett Jó Pásztor, a világ legelső vezérférfia bontakozhatott ki. Jézus cso
dálta és nagyon szerette Józsefet.

II

Jézus a gyöngyöző verejtéket nézte . József olykor -olykor fölemelte kö
nyökben meggörb ített karját, és Ingébe törülte a lecsurgó izzadságot. Melle
zihált, szíve gyors an kalapalt. Meleg volt. Ingén hátul átütöttek az izzadság
foltok. Jól esett a víz , amit Jézus a kútról hozott. De a munkának mennie
kell tovább .

Szombatonként öröm körüljáratni szemét a falun ; de rnost nincs idő büsz
kén szemléln i : ezt a kőfalat ő emelte; amott a faekét ő faragta ki: a ásó
nyeleket mind tőle vették : nincs is ház, amely ikben meg ne fordult volna: ha
mást nem, egy-egy rozoga asztallábat. széket kellett megjavítania. Szerettek
vele dolgoztatni : tudták róla, hogy becsületes és megb ízható; olyan volt a
munkája is. Ha erre gondolt, a jól végzett munka öntud ata töltötte el , mint
Istent a te remtés végén: .és látta lsten, hogy jó ' .

Munkája biztosította helyét a falust közösségben . Foglalkozása hasznos
volt, ha nem is jövedelmező . Elfogadta sors át. A föld is csak annak terem,
aki megmüveli. Igaz, ő a föld müvelőinek is csak a szolgája volt. A föld nem
neki termett, és munkával kellett megszereznie azt is, amit a szerencsésebb-

34



nek a föld ingyen megadott. Rá kétszeres súllyal nehezedett a munka tör
vénye: .arcod verejtékével eszed a kenyered:

Bizony. néha izmai belefeszültek, máskor izomláz vagy rándulás ellenére
tovább kellett folytatni a munkát , Mikor ereje fogyott és izmai remegni kezd
tek , lelk i ereje tartotta fegyelem alatt a kifáradt testet. Meg kellett tapasz.
talnla nemcsak a munka örömét, hanem kényszerét ls. Fáradt teste pihenés
re, alkotókedve más munkára hívta, de a záros határidőn belül bevégzendó
feladat nem engedte, hogy letegye a jármot. Felelős volt a családért; kellett
az élelem, kellett a pénz. De úgy gondolta, a monoton munka csak akkor
lesz lélekölő robot, ha nincs, akit szeressünk, és akiért meghozzuk ezt az
áldozatot. Lemondanl magunkról csak úgy lehet, csak úgy szabad, ha fényes
magunkb61 az ösztönök kielégítetlenségének alagút jába lépve a szeretetben
való kibontakozás reménye csillog felénk. Valami talán megszürkül bennünk,
talán meg is rokkan, de ugyanakkor valami, ami addig rejtve szunnyadt, most
egyszerre égni, parázsiani , lzzanl kezd. I:nünk bár beszűkül . de meg is nyilik
a másokkal való kapcsolat új szlntje , foka felé.

Most már nem a j61 végzett munka tudata . nem a falu megbecsülése t öl
tötte el jóles ő öntudattal. IJnértékelésének súlypontja áttevődött Jézus és
Mária szívébe: szeretetük nagyobb jutalom volt minden jutalomnál. Olyan
meg nem érdemelt kincs, mint az lsten kegyelme. Szerettein keresztül lsten
szeretetét tapasztalta. Úgy érezte, hogy értük mindent meg tudna tenni.
lsten, aki szolgálatukra hívta és gondviselő atyjukká tette, megadja neki az
erót minden áldozatra. Isten kegyelme - a munka kényszerítő súlya által
- megtisztftotta, szabaddá tette.

Jézus nézte az izzadságt61 nedves szakállt, hajat. O ls ilyen elsz ántan. ke
ményen, kitart6an fog dolgozni, másokért, Istenért. Tekintetük egy pillanatra
találkozott; szemük felcsillant: mindkettejük számára biztatás volt benne.
Boldogok, akiknek legnagyobb kincsük az lsten; azok egymás számára lsten
legnagyobb ajándéka.

Nem ilyen atya-fiú boldogságélményre épül a Hegyi Beszéd nyolc boldog
sága (Mk 5,3)? a Miatyánk első három kérése (Mk 6.9)? és az egész búcsú.
beszéd (Jn 14-17)? J6zsef hamvai ott porladnak majd a názáreti temetőben,

de élte hagyatéka elevenen él Jézusban és Jézus ajkán. J6zseffel átélt fiúi
tapasztalatai szolgálnak nyelvül , hogy lsten atyaságát kJ birja fejezni szá
munkra, és a lelki boldogságok ne utópiaszerúen hassanak reánk. Jézus ern
bersége számára József atyasága, rnunk ás, gondviseló élete az a jel, amelyen
keresztül fölfedezi lsten transzcendens atyaságát; szerepe van abban, hogy
magát örökkön szeretett egyszülött Fiúnak élhesse meg.

III

Jézus atyja homlokán a mély barázdákat figyelte . Az Idó minden tíz év·
ben újabb sort vésett rá. Bizony volt gondja elég élete folyamán. Jézus tud
ta, hogya legtöbbet ó okozta. A betlehemi szálláskeresésról anyjától hallott;
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elmesélte a Heródes elől való menekülést és bujdosásukat is. O tette ha
zátlanokká őket. Arra a homlokra volt vésve, mennyl gondot okozott: gond
a kenyér, gond az övéihez való makulátlan hűség, gond az lsten szándékai.
nak való megfelelés. József csupa gondoskodás, csupa gondviselés. Ez a f ő 

munkája: nem az ácsolás , nem az építés. Ezek a barázdák minden szónál be
szédesebben hirdették, hogy József az imában kiérlelt felelős döntések ern
bere . •Igaz férf i". aki Istennek mindig igazat ad.

Mások vagyonukat gyarapítják, alkotókedvüknek élnek , vagy közszerepre
és hatalomra vAgynak Izraelben . József munkája az, hogy lsten művelt tegye.
Kitől tanulná meg Jézus, hogy Atyja dolgaiban kell fáradoznia? (Lk 2,49) .
Mégis menny ire megdöbbentő, fájdalmas és t itokzatos fiától kérdésként
hallania: .Nem tudtátok . .. T" Akart-e O valaha is mást, mint hogy fia mln
dig az Úr dolgaiban fáradozzék? Mert ez a munka valód i és végső értelme:
egyesülni lsten megváltó akaratával és tevékenységével.

Ha visszanéz az életére, azt látja, hogy nem ö tette magát alkalmassá
arra, hogy lsten rnúvelt tegye. Isten bontotta ki belóle azt, amit lehet öséq
ként beléje helyezett. Mint a jó mester, aki maga késziti ezerszámalt. maga
tisztítja meg és darabolja fel a nyers fát a szolq álat kívánalmai szerlnt,
úgy tett vele 'is az Úr kegyelme. Alakftotta életét és sorsát. hogy céljainak
megfelelhessen. Alkalmas eszköz az lsten-M ester kezében, hogy remek 
műve megvalósulhasson.

Jézus érezte és tudta, hogy atyj a, mikor dolgoz ik. a Teremtő lsten rnun
katársa : lsten teremtő-megváltó rn űköd ése folytatódik benne. Munkája becsü
letes és Istenre irányul ; ezért a káoszból szabadftja a fényt, a rendet. az
életet: a bún szolgálatából a természet erőit és az emberi akaratot. Isten
szabadító tetteivel van tele az Irás; ezzel van tele József lelke , és ezt je
lenti az ő neve is , Jézus: lsten a Szabadító . Ezért áll atyja éberen a meg
váltástervnek azon a pontján, fokán , ahová lsten keze helyezte. Húségesen
élte - munkájában is - Istennek népével kötött szövets éqét, mely egy új
szövetség megkötésére Irányult.

József tudatosan igyekezett Jézus számára vil ágoskodni. Munk ájába és
személyébe gyűjtötte mindazt a fényt, amit az Ószövetség lelkisége magá.
ban hordozott. Csodálta Máriát, aki ennek a lelkiségnek tökéletes megteste
sltője volt. Jézus számára .az lsten képére és hasonlatosságára" teremtett
ember nem az őstörténelem messzi ködén át feléje I n tegető eszménykép
volt, hanem mindennapos tapasztalat.

Az. Isten-képmása férfi homlokán újabb barázdába kezdett az Idő. Vagy
talán a gondviselő lsten szerető ujja rajzolta oda? Igy akarta a maga atya i
arcát valamiképpen érzékeltetnl a gyermek Jézussal? (Az Idő még nem ér
kezett el, hogy megsejtse: az atyai irgalom az ő saját golgotai arcán fog
legteljesebben klnyllvánulnl . . . Még túl zsenge volt hozzá. De akkor ls
meglesz az analógia József barázdált arca és az ő eltorzult vonásai között;
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életük múve és az Atya d icsőségének felragyogása között. Mind a három
célját érte és . bet ellesedett" (Jn 19,30).)

• * •

Ezekbe az lsten rajzolta ráncokba bele volt írva a halál törvénye ls . Úgy,
amint le van írva az lrások elején. Jézus nem gondolt rá. de József annál
inkább. Készen állt. ..Múveik követik öket" (Jel 14,13). Nem szerszáma ira .
nem a falu bútorai ra és építményeire mutat majd. hanem alázatos és büszke
örömmel Jézusra. akinek ember i lelke az övéhez hasonlít. és még is. vagy
éppen azért. az örök Atya vonásai tükröződnek rajta . Vergiliusénál büszkébb
öntudattal mondhatná: .exeqí monumentum aere perennlus" • de 6 nem a
szó, hanem a csönd es munka embere. Soha nem kívánt senkinél kűl önb

lenni. csak i9azán ember. és igaz. Ezért lett Istenhez hasonló.

Paul Claudel:

SZENT JOZSEF

Mikor a szerszámok a helyükön pihennek s a nap munkája véget ér ,
Mikor a Kármeltől a Jordán ig a gabonák közt s az éjszakában Izrael nyugodn i

tér.
Mint rég, mlkor if ju legény volt, s az olvasáshoz túl s öt ét lett,
József nagyot fohászkodik és Istennel beszélget.
A Bölcsesség volt kedves a szívének , s éppen őt vitték hozzá asszonyéul .
Hallgat, akár a fö ld. amikor a harmat al áhull.
Ott van a bőségben s az éjszakában . boldogságban örvendezik s az igazságot

élvezi.
Mária az övé. és ő mindenfelől körülveszi.
Nem egyetlen napon tanulta meg. hogy már ne legyen egyedül.
Szíve okossá s atyaivá érett. s minden zugán egy nő varázsa ül.
A Paradicsomban van újra ~vával egyetemben!
S az arc, amelyre minden ember rászorul. József felé fordul alázatta l és sze

r étetben .
Az ima nem ugyanaz immár. s a várakozás sem a régi már azóta. hogy
I:rzi. hogy mint egy váratlanul megbékélt kar , e mély és ártatlan lény rá tá

maszkodott.
Ez immár nem a csupasz hit az éjszakában. most már a sze rétet magyaráz s

múködik.
József Máriával lakik. és Mária az Atyával lakik.
I:s hogy mi is elérjük Istent , kinek múve i értelmünket meghaladják.
Hogy lámpánk ki ne oltsa Fényét . s a zaj. ami t csapunk , Igéje hangját,
Hogy hagyjon föl az ember, s Országod jöjjön el és Akaratod te lj esüljön.
Hogy a Kezdet mélységesen gyönyörú Kezdete újra reánk derüljön,
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Hogya tenge r lecsöndesüljön, s kezdódjék Mária, kié a bölcsebb
S Jobbik rész, akin az ősi Izrael háborgásal összetörtek,
Lelkünk pátriárkája , József, eszközöld kl nekünk a cs öndett

Ferdította Chilla Raymond. Átdolgozta Rónay György.

Mlhályl Gilbert

A LELKIPÁSZTORI MU NKA

Ha mint papnak a lelkipásztori munka a témám, akkor ez nemcsak egy té·
ma, nemcsak olyan feladat, ami érdekel , hanem tulajdonképpen önmagam va
gyok . Vagyis saját magamról kell lrnorn . Forrásaim tehát nem könyvek és
folyói ratok, hanem papi életem maga. Anyaggyűjtés nem könyvtárakban t öl
tött hosszú órák türelmes és következetes kutatása, hanem papi életem ta.
pasztalatának fö lelevenltése. A további munka ennek meqszűrése és lerőq

zltése. Ebböl a tapaszta latból mutatok be szemelvényeket a következókben.

A KRISZTUS-MISZTJ:RIUM RJ:SZE

Mivel a lelk ip ásztort munkát alapjában meghatározza a papi valóság, ennek
rövid körvonalazásával kezdjük. J:n magam csak a Krisztus-misztérium eqész é
ben tudom megérteni a papi életet. Ez Krisztusnak élettevékenységét össze
foglaló húsvétja. azaz halála , feltámadása , mennybemenetele és a Szentlélek
elküldése. Kr isztus húsvé tja nem egy kis hely t, jeruzsálemi esemény volt,
nem ls csak a véletlen rn űve, nem a teremtés fejlódésének eredménye, hanem
az üdvösségtörténet betetőzése, amelyben a világ látszólag változatlan rnene
tébe betört az isteni újjáteremtés ereje, az új vll áqkorszak. amely az egész
életet érinti, az egész vil ágegyetemet formálja és alakitja, amig .új ég és új
föld lesz" (Jel 21,11 .

Ennek az újjáteremtésnek, ami Kri sztusban, az Istenemberben már betel
jesedett, gyakorlati megvalósítása a történelem kere sztény értelme és az
Egyház feladata. Ebben a munkában azonban az Egyház nem .helyettesiti·
Kr lsztust. aki fölment a mennyekbe s igy itthagyott bennünket. mert a meq
dicsőült Krisztus, immár a tér és Idó földi kategóriáin kívül, a Krlsztus-közös
ségben jelen van és rnűködlk . Ahol tehát az Egyház él és teVékenykedik, ott
Krisztus húsvé tjának ereje hat . Mindez már jelzi a papi élet sajátos valés á
gát és nagyszerűségét: a lelkipásztori munka az üdvösség történetében ját·
szik nélkülözhe tetlen szerepet.

AM INT ENGEM KDLDOTT AZ ATYA , ION IS KOLDELEKTITEKET

A papi élet másik jellemző sajátsága az, hogy ez az üdvtörténeti szerep
nem származással öröklódik, mint az ószövetségi ároni papság . A Szentirás
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tanúskodik. hogy Krisztus Urunk nagy gon<Jdal kiválasztotta, meghívta és ösz
szegyújtötte aposto lait és munkatársait: .Kövess engem· (Ján 1,43).•Magá
hoz hívta . akiket kiválasztott" (Márk 3,13). És azok elfogadva a hívást .csat
lakoztak hozzá" (Mt 4,19 és Márk 3,13). S mlután együttmunkálkodásban kl
képezte öket. küldetést bízott rájuk : . Amint ellgem küldött az Atya, én is kül
delek titeket " (Ján 20,21) .

A pap tehát nem a maga nevében jár, hanem lelkipásztori munkájában kül
deté st teljes ít. Annak képviseletében múköd ik , Aki mindnyájunkat képvisel az
Atyánál. Ezért vallja öntudatosan Pál: . Kri sztus követségében járunk" (2Kor
5,20). Ebből már látszik, hogya papság nem egyszerúen foglalkozás vagy
meste rség. hanem éle th ivatás . Az egész életet átfogó sajátos életmód. Ezért
joggal mondhatjuk, hogya pap misszionárius. Kár, hogyalatinból rneqhonosl
tott szavunkat igen leszúk ítve alkalmaztuk azok megjelölésére. akik messze,
idegen földre mennek a pogányoknak hirdetni az evangéliumot. Minden pap
missz ionárius, mert küldetésben jár . Ez a papi lét egyik al apvető eleme és a
lelkipásztori munka egyik fő jell emzöje .

Emlékezem jól. a magam papi hivat ása nem külsó tényezőkből eredt és
nem merőben emberi szempontok szabták meg. Bensőleg jelentkezett és érett.
Eléggé kialakult akkorra , amikor Bocskai-sapkánkon az ezüst zsinórt aranyra
cseréltük fel, vagyis felső osztályos lettem. Természetesen ez a .belsö hívás "
a hivatás .külsö jelelben" nyilvánult meg. ~szrevettem többek közt , hogy sze
rettem mlnlstr álnt, szívesen hallgattam prédik áelót stb ., s éreztem. hogy sze
retném az oltárszolgálatot végezni egész életemben . A hivatás ún. •küls ő ke
gyelmel" közt pedig meg kell emlltenem azt, hogy jól ment a lati n, ami abban
az idóben elengedhetetlennek számított, és paptanáraim szép munkája egyre
vonzott, hogy magam is premont rei paptanár legyek. Hivatásom végre a kül
detésben lett teljessé 1943-1>an Rómában. Borromeo Szent Károly templomá
ban a pappá szentelésben.

A MEGVÁLTÖ ISTENI SZERETET HATI:KONY JELE

A pap Knlsztus küldetésében lelkipásztori munkájával Kr isztusnak egyszer
s mindenko rra végbevitt megváltó húsvétját teszi elérhetővé . Emberlétünk
követelménye, hogya láthatatlan üdvözítő szeretetnek legyen látha tó , emberi
közlése. Ez az Egyházban a lelkipásztori munka révén jön létre. A teo lógia
nyelvén ezt úgy mondjuk, hogy a pap - mint az Egyház szolgája és képviselője

- múködésével K~lsztus . szentsége", azaz üdvözítő szeretetének látható és
hatékony jele. Vagyis ahol a pap áldásr a emeli kezét, ott Krisztus áld. Ahol a
pap préd ikál . az Igét hirdeti . ott Kri sztus beszél. Amikor a pap keresztel. ott
Kri sztus teremt új, keresztény életet. Ahol a pap búnt bocsát , ott Krisztus
adja rneqbocsátó, irgalmas szerétetét. A pap tehát tényleg . alte r Chrlstus",
ahogy régen mondtuk. A II. vatikáni zsinatnak az Egyházról szóló konst itúciója
28. cikkelyében ugyanezt úgv fejezi ki, hogya pap .Krisztus személyében"
cselekszik.
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Más szóval: a pap hatalommal van felruházva . Hatalmában a Lélek ereje
él. Nem politikai vagy gzdaságl értelemben vett hatalom ez, nem hatalom
mások felett, Inkább hatalom másokért. Ez a papi hatalom Igazában szolqálat ,
ahogy Krisztus is mondta : .Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgálja 
nak, hanem hogy ó szolgál jon és váltságul adja oda életét sokak ért" (Mt 20,28
és Mk 10,45). A pap nem önmagáért létezik. Azért kapta a hivatást és külde
t ést, hogy szolgáljon. Mindez csak megerósít l azt a tényt , hogya papi élet
elkötelezett élet . Ez egyben a lelkipásztori munkának egy másik fó jellemzóje.

KRISZTUS HÚSVnJÁNAK TANÚjA

Miért hívta és gyújtötte el]ybe Krisztus Urunk tanítványait? Azért, hogy
előkészítse őket húsvétjának, azaz halálának és feltámadásának tanúságtéte
lére : .De amikor a Szentlélek leszáll rátok, er őben részesültök, úgyhogy tanú.
ságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg az egész Júdeában és Szamariá
ban, sőt egészen a föld végső határ álq" (Csel 1,8). Az apostolok így is tettek.
•Nem tehetjük , hogy hallqassunk" (Csel 4,12) , mondták oda ellenfeleiknek a
nagy húsvéti hltélmény hatására. Péter pünkösd i el ső prédikációjában húsvét
tanújának mutatkozik be: •. .. ezt a Jézust támasztotta föl az lsten : ennek
ml mindnyájan tanúi vagyunk" (Csel 2,32: vö. Csel 3,15-16, 5,30-32).

Ez a húsvéti tanúságtétel a lelkipásztori munka lényege. Ezért amikor Júdás
helyére Mátyást választották, ezt tekintették fő szempontnak: .Szükséges.
hogy valak i azok közül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöt
tünk járt -kelt, velünk együtt tanúskodjék az ő föltámadásáról " (Cse! 1,21-22) .
S maga Szent Pál is így igazolja rátermettségét : .Nern vagyok apostol? Nem
láttam Urunkat Jézus Krisztust?" (lKor 9,1). Ezt a nagy hltélményt az Egyház
őrzi elevenen . Ezért is .apostol l", mert Krisztus húsvétjának tanúságát meg
szakítat lanul folytatja az apostolok óta.

Ezzel a húsvéti tanúsággal a lelkipásztor megveti a hit alapját: . Ha Krisz 
tus nem támadt fel, hiábavaló igehirdetésünk és hiábavaló a t i hitetek" (lKor
15,14). Egyben építi a Krisztus-közösséget. A lelkipásztori munka tulajdon
képpen arra irányul, hogy lsten népévé formálja az embereket, akik Krisztusban
szeret ik az Atyát: . 0 hívott meg Fiának, Jézus Krisztusnak, a ml Urunknak kö
zösségébe· (1Kor 1,9) . Ez a közösség egyre gyarapszik, növekedik és kitelje
sedik, valahányszor egy·egy hivő .eleven kövek módjára" (1Pét 2,5) beleépül
abba az épületbe, amelynek maga Krisztus a szegletköve (Ef 2,20) .

Az első pünkösdkor Krisztus húsvétjának tanúságával megkezdódött az új
játeremtő Isteni erő közlése, elindult az emberiségnek az Atyával való com
munio-ba való összegyújtése, s a lelkipásztori munka nyomán egyre foly
tatódik. A lelkipásztori munkának egyik roppant fe l e l őssége s egyben magasz
tossága éppen abban rejlik, hogy részese a Lélek .I élekhéd ítás ának".

NEM TÁRSADALMI AKTIVISTA, HANEM AZ .ÚJ EMBER" NEVELOJE

Mindebból következik, hogya lelkipásztor küldetése nem az, hogy utca i
tünt etést vezessen, hogy forradalmat szervezzen, nem az, hogya Vöröskereszt
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vagy a Szociális Gondozó ezerepét átvegye, nem is az, hogy a politikus vagy
a közgazdász munkáját végezze. Neki Istennek Krisztus húsvétjában megnyilat
kozóirgalmas, üdvözítő szeretetéről kell tanúskodnia. Munkájának az a célja ,
hogy minél többen elfogadják ezt a tanúságot, elmélyedjenek Istennek Krlsz
tusban való szeretetében és éljék az evangélIumot. Különösen manapság kell
vigyáznia, hogy a horizontal izmus népszerúsége idején, amikor a meró huma
nizmusra leszúkült világnézet annyira hódít, tisztán és vonzóan tartsa az em
berélet vertikális, lsten felé nyíló dimenzióját.

Ez természetesen egyáltalán nem azt jelenti, hogya lelkipásztor érzéket
len legyen hívei életbevágó problémái iránt. Ezt az evangélium nem engedi
meg. Ezeket azonban neki mint lelkipásztornak kell szolgálnia. A II . vatikáni
zsinat ugyanis Az Egyház a modern világban c. konstitúciójában azt az állás
pontot képviseli , hogy a világ ügyeinek közvetlen Intézése a világi hivők fel
adata. Ebben a papnak hivatása vonalán az a szerepe, hogy .Krisztus feltáma
dása erejével" (Fil 3,10) új emberré nevelje az embereket. Elhagyva az önzést ,
kizsákmányolást és erőszakot képesek lesznek Igazságosabb és békésebb
emberi együttélést felépíteni. A lelkipásztornak tehát nem a társadalmi küz
delmek frontján van a helye, hanem az emberformálás nagy munkájában van
kimérve pótolhatatlan szerepe, hogy Krisztus Jézusban, az Új Emberben úgy
alakítsa és nevelje híveit, hogy azok eredményesen tudják képviselni és meg
valósítani a világban a keresztény életelveket, s így .az új emberiség előhar

cosalvá" lehessenek (GS 30) .

MINDENEKET OSSZEGYOJTENI KRISZTUSBAN

Bármit tesz is a lelkipásztor, mindig Krlsztus húsvétjának tanúságában jár
s a "tegyetek tanítványaimmá minden népet" (Mt 28,19) küldetés értelmében
hívja és gyújtögeti az embereket az Atyával való communio-ba Krisztus Misz
tlkus Testén, az Egyházon keresztül . amely ennek a communio-nak földi elő

vételezése. Ebből a sokrétú munkából csak az igehirdetésre és az Eucharisztia
ünneplésére té rünk itt ki.

l . Az emberek hívása és a Krlsztus-k özöss éqbe való összegyújtése Krisz
tus húsvétjának meqhirdetés ével kezdódik. Ugyanis a . hit hallásból ered, a
hallás pedig Krisztus í q é j éb ő l " (Róm 10,17). Ezért az igehirdetés a lelkipász
tornak elsődleges kötelessége. Ezt a II. vatikáni zsinat különlegesen hanq
súlyozta, s alapvető fontosságát biztosította azzal, hogy az igeliturgiát a
szentmiseáldozat ezerves részévé tette. Ez azért ilyen fontos, mert az iqehlr
detés nemcsak egyszerúen jámbor elmondása, illetve felelevenítése mindan
nak, ami .In illo tempore" történt, hanem hatékony meghirdetése lsten cso
dás tettének, amit Jézus Krisztusban múvelt az emberért. Tehát benne egybe
fonódik akkor és most, ott és itt. Ennélfogva a lelkipásztornak felette vigyáznia
kell, hogy az igehirdetést ne egyszerú moraltzálásra, teológiai konferencia
beszédre avagy rner öben el öadés-félére fokozza le, rnert az alapvető egyházi
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tevékenység, amelyben a lelkipásztornak meg kell hirdetnie a megváltó Krlsz
tus-misztériumot. Ennek főforrása pedig a Szentírás.

Ezért VI. Pál pápa az új misekönyv használatát elrendelő apostoli konstitú
ciójában azt mondja: azért vezették be a szentmisében a Szentírás bővebb

használatát, hogy az felkeltse a hivők nagyobb éhségét lsten Igéje után. s így
a Szentírás a keresztény lelkiség forrásává váljék. I:rthető tehát, hogy nem
lehet elképzelni lelkipásztort Szentírás nélkül , a Szentírás szeretete nélkül.
S meg kell szerettetnie híveivel is. Sajnos , még mindig vannak. akik kíván
es tbbak a fatimai pásztorgyerekeknek adott Igéretekre. mint Istennek a Szent
írásban tartalmazott Igéjére. Ezt a lelkipásztornak kötelessége kllgazltanl. St .
Louisban már nem tehettem mást. figyelmeztetni kellett egyik amerikai híve
met , mert mig a fatimai jöv endölések könyvét mindig magával hordozta, soha
sem láttam kezében SzentI rást. Szentírás nélkül csak az autentikus hitélet a
vesztes. Ma is Igaz, amit Szent Jeromos érzett : Ignorantia Scripturae, Igno
ranti a Christi est !

2. Amit a lelkipásztor az igehi rdetésben meghirdet, az az Eucharisztiában
lesz teljessé: . Mi egy test vagyunk. mivel mindnyájan egy kenyérben része
sülünk" (1Kor 10,17), Ezért az Eucharisztia az Egyház életének központi cse lek
ménye. A II. vatikáni zsinat liturgikus határozatának 6. cikkelyében öntudato
san rámutat : hosszú évszázadokon át .az Egyház sohasem mulasztotta el , hogy
összejöjjön a húsvéti misztérium ünneplésére" . Nem is tehette másképp. Hiszen
a szentmise Krisztus húsvétjának központi meghirdetése. Ez főleg az Eucha
risztia ünneplésében tudja kibontakoztatni térben és időben újjátereOltó ere
jét, az egyházi közösség megemlékezésében válik minden nemzedék számára
e l érhe tővé . Vagyis az Eucharisztia hívás az Úr mindeneket újjáteremtő húsvét
jába, az Atyát Kr isztusban szeret ők közösségébe , s egyesit egy . testté ", lsten
népévé az Egyházban. Ezért írja Joseph Ratzinger: .A keresztény liturg ia nem
rituá lis folyamat. amelyben a pap Istennek engesztelő áldozatot mutat be, ha
nem az Úr halálának és fe ltámad ásának teljhatalmú hirdetése. akkora hata
lommal. hogy maga ez a történés jelenvalóvá lesz benne. Igy ez az Egyházat
egybegyüj tő igazi központ i h ív ás".

Mindebból látsz ik : a lelkipászto r szivügyének kell lennie, hogy az Eucha
riszt iát méltóan ünnepelje híve ivel együtt a liturgiában, mert ez a plébániai
hlt közöss éq szlwerése , . az Egyház minden tevékenységének csúcspontja"
(LK 10) . Vagyis a plébán ia legbenső lényegében euchari szt ikus közösség .
Következóleg az oltár a központja , és a liturgiában az Eucharisztlát ünneplő

lelkipásztor cselekvóen résztvevő híveivel együtt ennek leghitelesebb meg
nyilvánulása. Ha a plébán ia salvvel-l élekkel eucharisztikus közösség, akkor
könnyebben válik a szeretetszolgálat és az apostoli tevékenység közösségévé
is.

Az eucharisztikus li turgiáról beszélv e meg kell emlftenünk az Egyházban
végbement változásokkal kapcsolatos nehézségeket. Ezeknek a nehézségekne k
egy része az életk orban keresendő , mert igen nehéz az egész életen át fol y-
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tatott vallási gyakorlaton változtatni. A II. vatikáni zsinat liturgikus újj ászüle
tése áldásosan visszaállította a szentmise közösségi valóságát. Ez az, amit
X. Szent Pius refo rmja óta így mondunk: imádkozzuk a szentm isét. A rnaqán
ima, bármennyire is szükséges és áldásos, nem a szentmisére való . Nernr é
gen maga az Istentiszteleti Kongregáció is egy kérdésre válaszolva azt felelte :
.A szentolvasót imádkozzák a szentmisén kivül." Ebben a tekintetben a lelkt
pásztornak rendkivül tapintatosan kell eljárnla. Viszont nem hallgathat, mert
nevelői feladata ls van. Itt Chicagóban hétköznap reggelenként 6-8 öregebb
amerikai asszony jön a szentmisére a közvetlen szomszédságból. Már régóta
észrevet tem, hogy az egyik az egész szentmise alatt az olvasót Imádkozza.
nem egyszer félh angosan, úgyhogy zavarni kezdte a közösségi cselekményt.
Hosszú türelem után egyszer mondtam neki. hogy szép, ha szereti az olvasói,
végezze ezután is, de kérem , ne a szentmisén, mert itt azért jövünk össze.
hogy együtt imádkozzuk a szentmisét. Erre rám nézett, s szinte vádlólag ezt
mondta: tudom, a papok ellene vannak a rózsafüzérnek.

Nemrégen egy öreg magyar asszonyt látogattam meg a kórházban. Szerit
áldozás után észrevettem, hogy nehezen nyeli le az Ostyát. Erre mondtam
neki, hogy csak rágja meg, úgy könnyebben lemegy. Erre ő gyanakodva rám
nézett s szinte plrongatóan Igy sz ölt: azt nem szabad megrágni, sohasem tet·
tem életemben . A lelkipásztor legjobb akarat a mellett sem tudja. mikor szól
jól, és mikor rosszul.

Máskor a nehézség rnondvacsln ált. kétszínüségból vagyelvtelenségből

ered. Egyik családlátogatásom alkalmával a fiatal házaspár is hazajött. őket

tulajdonképpen nem is ismert em. mert nem járnak templomunkba. A férj bele
elegyedett a beszélgetésbe. s egyszerre az Egyházban végbemenő v áltoz ásta
terelte a sz ót . Alig fogyott ki a panaszból és vádaskod ásb ól. hogy az Egyház
elhagyta a hagyományokat. s így megtagadta önmagát. Igyekeztem v álaszol
gatni addig, amig kisült . hogy polgári házasságban élnek . Ekkor csak azt qon
doltam: istenem. menny ire kiáll a hagyományok mellett, de saját életében.
amikor katolikus házasságban élhetné a szent hagyományokat, ő maga feirúgja
és nem tiszteli őket .

Ha már itt tartunk, még egy eset idekívánkozik. Itt az önzés vezetett két
kulacsosság ra. St. Louisban az amerikai plébánián, ahol egyetemi tanulmá
nyaim alatt dolgoztam , meghalt a plébános. A nép az idősebbik társieikészt
szerette volna plébánosnak, és aláirásokkai támogatott kérvényt küldtek a hí
borosérseknek. Am ikor az egyházi hatóság mást nevezett ki, a szóbanforgó
társieikész apja. aki addig előttem mindig körömszakadtáig védte az egyházi
hagyományokat és az egyházi tekintélyt, rnost, hogy ugyanazon egyházi tekin
tély saját f iát mellőzte, így méltatlankodott : • ... pedig fiam kinevezését a
hivek kérték. az érsek beláthatná, hogy új Időkben élünk" .
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A JÓ PAP HOLTIG TANUL

Nyil vánvaló. hogya hivatás csak ke ll ő felkészültséggel válhatik igéretes
küldetéssé. A ma lelkipásztorának sokoldal ú felkészültségre van szüksége . A
következő megjegyzéseket csak a teológiai tanulmányokra korlátozzuk.

Semmi két ség, ebben teljesen otthonosnak kell lennie a papnak. Termé
szetes, hogya szeminári umban nem szakteológusokat nevelnek. Viszont ez
nem menthet fel az alaposs ág követelménye alól. Mi nd a pap egyén i. mind
pedig lelkipásztor i felelőssége megköveteli . hogy a Krisztus-misztériumban
jártas legyen, mind hittani , erkölcstani, rnlnd bib lia i és liturg iai von atkozásait
jól Ismerje .

Nem olyan régen e l őször tal álkeztam egy magyar paptestvérrel. Allg hogy
szóba elegyed tünk. keser űen vádoln i kezdte paptársait, mert azt mondják,
hogy az At ya támasztotta fel Krisztust halottaiból . pedig a teológiában azt ta
nultuk. hogy Kri sztus, mert lsten volt. fölt ámadt. Elképedtem. His zen az Új·
szövetség minduntalan hirdeti , hogy az Atya föltámasztott a Krisztust halotta l
ból! Ennek természetesen megvan a maga mélyértelmú üdvtörténeti és teo
lógial je lentése. Hogyan prédikálhat , hogyan végezhe t i a lelk ipásztori mun ka
egyéb feladatait az olyan pap, aki il yen alapvet őert fontos teológiai igazsággal
sincs ti sztában!

Nem is kell mondani, hogy az állandó továbbképzés elengedhetetlen. Tra
gikusan szomorú ezzel kapcsolatosan az, amit tavaly James S. Rausch püspök,
az ameri kai Püspöki Kar konfe renciájának főt i tkára mondott, hogy az amerikai
papság 40 %-a nem olv asta még a II . vat ikáni zsinat határozatait. Ma a tovább
képzés minden pályán fe ltétele az eredmény es munkának. Vét az a lelkipász
tor saját maga és hivei ell en, aki elhanyagolja e lsőd l eges állapotbel i köteles
ségeit. Mennyire igaz ma is: a jó pap hol t ig tanul!

A LELKIPÁSZTORI MUNKA A MEGSZENTELC>D~S ÚTJA

A lel kiélet ösztönzéseit és gyakorlata it nem kell külön utakon keresni , a
lelk ipászto ri munka nyújtja elsödlegesen őket. Más szóval a megszentelódés
nem a papi munkához külön hozzáadott erénygyakorlatot követ el. ez meg van
adva magában a papi élet élésében és a lelkipásztori munkában. A lelklpász
to rí munka ugyanis közvet lenül bel eáll ftja a papi embert Kr isztus húsvét i
miszté riumába. Ezért a megszen te lódés munkálása és a lelkipásztori munka
nem külön álló. vagy éppen ell enté tes tö rekvések, hanem egyenesen két egy·
bevágó hivatás . A lel kipásztor hivatása, hogy Krisztusban az Atyával való
communto-ba vezesse hívett. Ennek a communio-nak élése a megszente lódés
maga. Tehát a lelkipásztori munka lelkiismere tes végzésével a pap egyre fej·
lődik és növekszik lelkiéletében. De észreves zi , hogy munkájában is nagy
segftsé gére van, ha é leterős sz öl övessz ő a sz ölötön, Ez tükröződik tevéken y.
séq én, és a hívek megérzik. M inél jobban ismeri Krlsztust , igehi rdetésében
annál hitelesebben fel ismerik a Mestert. Minél gyakorlottabb az imában, annál
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biztos abban tudja vezetn i híveit a liturg iában , ami a Krisztus -közösség imád
sága. Minél jobban azonosul Kr isztus húsvétjával , annál bensőségesebben

tudja ünnepelni annak szentség i megemlékezését, az Euchariszt iát . A lelki
pászto r nem élettelen eszköz, hanem tevékenységébe beleviszi egész egyéni
séq ét , Minél jobban belem élyed hivatásának élésébe , a megszentelődésnek

annál mélyebb forrásait nyitja fel önmaga számára , s egyben az igazi hit v á
laszát tudja kiváltani híveiben.

A papi lelkiségnek vele járója az aszket izmus . Ennek egyik megny ilvánu lása
a lelkipásztor életstílusa. Tehát ezt sem kell külön utakon keresni, gyakorlása
felkínálkozik a papi élet mindennap ja iban. Tegnap itt az volt a szok ás, hogya
plébánosnak nagy, elegáns , lehetőleg fekete kocsija volt, mer t ez . Illett állá
sához" . Am ikor St . Louisban, a nagy amerikai plébánlán az új plébános meg
jelent kis Volkswagenjével , középosztálybeli hivei közül sokan összenéztek.
Da hamar megértették, hogy lelkipásztoru k egyszerűbb életstí lusa mélyen
átélt papi lelkiségének egyik természetes vetülete. Hála Istennek, ma már
egyre általánosabbá válik a papság közt a fe lfogás, hogy az autó mint .stétus
szímbólurn" elvesztette. illetve kinőtte jelentését számukra . Az a fontos, hogy
az autó tisztességes legyen és rn ű ködj ék, nem az. hogy .rnutasson" is.

E pár szemelvényból világos, hogya lelkipásztori munka sz ép, változatos,
életet kitöltő hivatás. s .unatkoz ásra" nincs idő. ha komolyan veszik. Sok ta
lentumot igényel. a pap beleadhatja legjobb önmagát, fel kell használnia min
den tudását, hogy hiven képviselhesse a világban azt, Aki küldte. Boldog és
üdvözítő az a papi élet, amelyről a pap a gyémántmisés Tomek generálissa l
elmondhat ja: ha mégegyszer választa nom kellene , akkor is ezt választanám .

More l Gyula

A MUNKA l:RTELM l:NEK SZOCIOLOGlAl VISZONYLATAl

Az emberi leghétköznapibb jelenségei érdekes kérdésekké válnak, ha
azt a dimenz iójukat vesszük szemügyre, ahol értelmüket . jelentésüket és
funkc iójukat a társadalom határozza meg . - Vegyük példának a nemek
különbségét. Nőnek vagy férfinek lenn i elsősorban és alapj ában véve bio
lógiai je lenség, biológiai tény. Erre a biológiai adottságra ráépüI azonban
egy dimenz ió. amely a társadalom szabályaiból áll. Nőnek lenni az adott
társadalmak. il letve társadalmI rétegek meghatározása szerint különfélét
jelenthet: a háztartást vezetni és a férfi ke resetéből éln i, minden munkát
végezni a vadászaton és a harcon kivül , semmit sem dolgozn i a gyermek
nevelésen és a kézimunkázáson kivül. a férfi szolgálataira jogos ítva lenni
vagy a férfi szolgálatá ban állni, bizonyos foglalkozásokat betö lteni, bizonyos
szórakozási faj tákat e lőnyben részesíteni . bizonyos témákról társalogni , és
így tovább . Ezek a tá rsadalomtól megszabott jogok. kötel ességek , konvenciók ,
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törvények, íratlan játékszabályok részben a biológiai (és lélektani) adott
ságokra támaszkodnak, részben ellentétben áll nak velük (pl. a takarttás ne
héz testi munkáját bizonyos társadalmakban szlnte kizárólag nők végzik).

Hasonlóan érdekes az emberi munkát ebben a társadalomtól meqíoqal
mazott dimenz ióban szemlélni. Különféle társadalmak kultúrái különböző

meghatározást tartalmaznak a munkáról. A bibliai ös t örté ne t szószerinti ér
telmezését átvett kultúrák a munkát büntetésnek értelmezik. Sok régi tár
sadalom felfogásában a munka kIzárólag rabszolgák feladata, amelyre elen
gedhetetlenül szükség van, hogy a szabad embereknek ideje maradjon a
gondolkozásra, a tudományok és művészetek ápolására és az állam ügyel.
nek Intézésére. Perszonalista kultúrájú társadalmak a munkában a személy
kibontakozásának, az egyén teremtő képességel kiélésének lehetőségét lát
ják. Az emberi szolIdaritást hangsúlyozó rendszerek a társadalom illetve a
társadalom tagjainak szolgálatában jel öllk meg a munka értelmét. Megkü
lönböztethetők olyan társadalmak, ahol a minél több munka által elérhető

minél nagyobb gazdasági jólét, és olyanok, ahol a minél kevesebb munka
által megteremthető minél előnyösebb életminőség az uralkodó elv. A homo
oeconomlcus gondolkodásmódjában a munka nem más, rnlnt szűkös javak
előállítása igények betöltésére.

Alljunk meg itt egy pillanatra. Ez a mai gazdaságtudományi rendszerek
keretében általánosan elfogadott meghatározás két fogalmat tartalmaz, ame
Iyek további elemzésre érdemesek: mik a .sz ükös javak" és mik az .Igé
nyek"? - A világrészek hires találkozásakor az európaiak szemében az
arany és a drágakő , a bennszülöttek szemében a színes szalagok és a kis
zsebtükrök számItottak értéknek és tartoztak a sz űkös javak közé. A máso
dlk világháború után Magyarországon egy százpengös papírpénz kétségkivül
a sz űk ös javakhoz számított, ez a jellege a pénzromlás folytán rohamosan
csökkent és a forint bevezetésével teljesen megszűnt. Egy analfabéta tár
sadalomban ugyanúgy nem lehet az ir6gépet vagy a töltötollat a szükös ja·
vak kategóriájába sorolni, mint egy iparosodott társadalomban a vadász
nyilakat. - Az igények, amelyeknek betöltése a munka legfőbb motivációja,
két csoportba oszthatók: vannak felvett és velünk született igények . Hogy
az els ő csoport pusztán társadalmi eredetű, azt nem kell hosszasan bizonyí
tani: meghatározott tipusú zenére, bizonyos t ípusú ételre, jellegzetes maqa
tartási formákra irányuló igényeink társadalmi környezetünk befolyása alatt
nevelódtek belénk, ezért találhatók messzemenő egyöntetűségben egy kul
túrkörön belül és ezért különböz.nek egymástól kultúrkörök szerint. De még
a velünk született igényeket is társadalmi feltételek formálják. A szekszuális
igények kielégitését számos előirás szabályozza minden társadalomban, és
pedig kisebb vagy nagyobb mértékben különbözö módon - egészen a coeli
batus Intézményéig, amely sok ismert kultúrában feltalálható. A táplálkozás
igénye szintén ösztönös, velünk született adottság, betöltésének módja vagy
be nem töltése mégis számtalan személyek közti elő irás és megegyezés
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keret e közé van szorítva (mit szabad és mit nem szabad enni és inni, hogyan
illik enni és inni , böjti előírások, éhségsztrájk stb .) ,

Sokáig lehetne még a példákat sorolni, de a fentebb említett példák a
munka fogalmának értelmezésére és a munka gazdaságtudományi meq hat á
rozásában található fogalma k elemzése elégségesen illusztrálja a tényt,
hogy a munka társadalmilag szerkesztett valóság (v ö. P. Perger, Th. l.uck
mann: Die gesell schaftll che Konstruktlon der Wirklichkeit, Frankfurt am
Main, 1969), következé sképpen a szociológ ia szemszögébő l is hasznosan
tanulmányozható.

Az eddigi példák már többé-kevésbé azt is megvilágították, miben áll a
szociológia sajátos szempontja. Röviden megfogalmazva: a szociológia a
valóságnak azon törvényszerüségelt tanulmányozza (tárja fel és magyarázza) ,
amelyek sem f izikai , biológ iai, lélektani, sem más magyarázatra nem vezet
hetők vissza , hanem személyek között, csoportokban, szervezetekben , társa.
dalml rét egekben és egész társadalmakban létrejövő és ezekre érvényes
belső és küls ö magatartási szabályok, minták, fo rmák, konvenciók, n épsze
kások, hagyomány ok, normák, törvények gyümö lcse i. Az anyaságot például
nemcsak biológiai és lélektani t örv ényszerűséqekre lehet bontan i, hanem
számtalan olyan törvényszerüségre is , amelyek az adott csoportban és t ár
sadalomban érvényes jogok és kötelességek, elvárt felfogások és be állított
ságok, írott vagy íratlan magatartási szabályok birodalmába tartoznak. 
A munkára nézve is ugyanezt kell áll ít anunk: értéke, értelme , mértéke, for
mája. funkciója az adott társadalmak, társadalmi rendszere k és kultürák
megfogalmazásában és meghatározásában jelentkezik.

Ennek a szociológiai dimenziónak a tanulmányozása kétségt elenül hozzá.
tart ozik a [elens éq teljes ismeretéhez, tehát érdekes és érté kes tevékeny
ség. De közben mindig új ra felmerül egy kérdés, amely a szociológia sajá·
tos szempontjain túlmutat, és amelyet minden etikai értékeléssel fog lalkozó
gondolkozó felvet, ha transzcendens , végső értékeket elfogad : Léteznek-e
egyáltalán feltétlen normák és szabályok . amelyek nem a többé-kevésbé tu 
datos személyek közti megállapodások, konvenciók, törvényes el ő ír ások bio
rodalmába tartoznak, és minden emberre, társadalmakhoz, társadalmi réte 
gekhez vagy csoportokhoz való tartozásától függetlenül , ált alánosan érvén ye
sek?

A szociológ ia mint tapasztalat i tudomány természetesen nem foglalkozik
ennek a kérdésne k eld önt és ével. mindenképpen feladatkö rébe ta rtoz ik
azonban a különbözö társadalmakban erre a kérdésre adott különféle vála.
szak tanulm ányozása, csoportoalt ása. elemzése, magyarázata . - Ez a rövid
tanulmány csak arra szorítkozik, hogy megkísérelje három v álasztlpus meq
különböztetését és fel vázolását.

Az első t ípushez tartozó válaszok csoportját talán a legjobban az .ldeo
lógial tdeellzmus" clme alatt lehetne összefoglalni. Ez a nézet végső fokon
stat ikus álláspontat képvise l a feltett kérdéssel kapcsolatban. Szerinte lé-
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teznek a személyek köztí kapcsolatokból keletkezett és kollektiv döntések
vagy kollektiv fejlemények által bármikor megváltoztatható normák, szab ályo
zások és értelmezések mellett dogmatikusan meghatározható, általános és
végérvényes normák. Ezek felismerhetők a hitben vagy valamilyen bölcseleti
illetve Ideológiai meggyőződésben, gyakran a hagyomány közvetítésével .
ha ugyanakkor megértésük és magyarázatuk kultúrtörténeti változásoknak
van is alávetve.

Az ilyen típusú felfogás az egyén számára, aki ennek a hitnek vagy meg
győződésnek a birtokában van. kétségtelenül felmérhetetlen személyes [e
lent ös éqü. a szociológus számára pedig mint bizonyos kultúrákra jellemző

jelenség a vallásszociológia és az ideológiakutatás keretében elsőrangú fon
tosságú kutat ást tárgyat Jelent. A társadalmi normákon túlmutató, transz
cendens normák keresésében azonban a szociológia nem jut messzire. 
Elsősorban meg kell állapltant. hogy azoknak az értékek végső értékelése,
amelyekre a normák mint jogosság i alapjukra támaszkodnak. a tapasztalati
tudományok rnödszerelvel nem lehetséges. Ez mind pozitív, mind negativ
értelemben érvényes. Transzcendens kijelentések igazságának pozitiv bio
zonyltása empirikus indukció segitségével a végső értékekre és a feltét
lenül kötelező normák ra nézve nyilvánvaló ellentmondás. Ugyanez áll ter
mészetesen negatív értelemben is: szociológiai (lélektani vagy más, a
tapasztalati tudományok körébe tartozó) magyarázatok felfedezése sernrnl
képpen sem zárja ki transzcendens magyarázatok lehetőségét. (Vallási szö
vegösszefüggésben példaként fogalmazva: ha bizonyos magatartási normák.
ról, amelyek Izrael népe számára érvényben voltak, ki is derül. hogy ég.
hajlati, lélektani és szociális okokkal magyarázhatók, ezzel semmiképpen
sincs kizárva, hogy ezek a természetes igényeknek megfelelő normák a
kinyilatkoztatásból erednek .) - Másodsorban az empirikus t ársadalornkuta
tás eszközei ezen a téren lényegében alkalmatlannak mutatkoznak, noha
adott esetben hasznos szolgálatot tehetnek. Alapjában véve ugyanis a hit
és az ideológiai meggyőződés természetéhez tartozik, hogy amennyiben
jelen van. nem szorul tapasztalati tudományos bizonyítékokra, amennyiben
pedig nincs jelen. empirikus bizonyítékokkal nem helyettesithető. A meg·
győződések központi tartalma mindig a tapasztalaton felüli jegyét viseli,
következésképpen a tapasztalati elemzés tartalmától minőségileg különböző

dimenzióhoz tartozik.

A feltett kérdés a transzcendens értelmezésekre és normákra vonat
kozott . A válaszlehetőségek második típusát .ernpírtkus ldeallzrnussal" le·
hetne jelölni. Az az intellektualista felfogás tartozik ide, amelyet M. Weber
egyik előadásában a következőképpen rajzolt meg: Amikor villamoson uta
zunk. és ha nem vagyunk éppen szakrnérnökök , fogalmunk sincs róla, mitől

és hogyan mozog alattunk a jármű . Nem ls kell, hogy tudjuk. Elég. hogy
számíthatunk rá. Ebből a szempontból tulajdonképpen kevesebbet tudunk.
rnint a régi primitlv társadalmak tagjai , akik elég pontosan ismerték szer-
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számaikat. Vagy egy másik példa : Ak i közülünk nem szakember a közqaz
daságtanban, nem tud magyarázatot adni a kérdésre , hogy a mindnyájunk
által használt pénznek miért és hogyan változik a vásárló értéke. Az ős i

társadalmak tagja i tudták, hogy hogyan jutnak napi táp lálékukhoz és egyéb
szükségleteikhez. Vagyis: az Inte llektuális fejlődés napjainkban nem annyit
jelent, hogy mindig több általános ismeret re teszünk szert életfeltétele inkre
nézve. hanem igenis jel ent i azt a tudatot vagy meggyőződést , hogy ha akar
nánk, bármikor megtudhatnánk bármit, rnert világunk nem titokzatos hatal
mak játékszere, hanem az ember elv ileg képes számít ás által minden fölött
úrrá lenn i. (M. Weber: Gesammelte Aufsiitze ZU r Wissens chaftslehre, Tübln
gen 1968, 3. kiadás, 593. old .) - Ez a rac ionalista meggyőződés is statikusan
gondolkoz ik végső értékelések és normák létéről: a konkrét társadalmi ke
reteken túlmutatnak , felfedezésüket és tartalmi jelentőségük meghatározását
azonban empir ikus módszerekkel akarja megoldan i. Ez a gondolkodásmód a
következő érvelés alapj án áll: Ha az emberi magatartásra vonatkozó általá
nos és végérvényes értelmezések és normák léteznek, akkor azokat minden
társadalomban meg kell tudnunk találn i. Az így felfedezett szoclo -kulturálls
álland ókat mind en értékrend legfe l ső kr itériumai nak tekinthetjük, és fel
használhatjuk a helyes cél-eszköz-v iszonyok megállapítására.

Ez a felfogás az első pillanatban rokons zenvesne k tűnhet minden szocio
lógus számára, aki szakmáját empirikus tudomán ynak tek inti. De éppen az
empirikus kutat ás eszközeinek ismerete jelzi előre az előbb vázolt út jár 
hatat lanságát. Az ' első nehézség ebben az összefüggésben nyilvánvaló: l s
mereteink csak az emberi tö rténelem utolsó pillanataira terjednek kl , és
minden jel arra mutat, hogy véglegesen lehetetlenné vált múltunk legnagyobb
részének empirikus fe ltárása. A második nehézség a jövőt ill eti. Úgy tűnik,

hogy lehetetlen a tapasztalat i tudományok mődszereivel , még biztosnak
mondható ismeretek birtokában is, kizárn i jövóbeli gyökeres, .kopernlkuszl"
fordulatokat a felismerés és a belátás terén. Ez a lehetetlenség egyébként
tudásszociológiai összefüggésekból is levezethető. Kivétel nélkül minden
ember i személy gondolatvilága bizonyos kultúra (vagy bizonyos kultúrák)
keretébe tartozik - ez követ kezik a szocial izáció kikerülhetetlen folyamatá
ból , vagyis röviden abból a tényből , hogy a "teljes emberré válás" csakis
bizonyos emberi környezet segítségével, s következésképpen az ahhoz való
alkalmazkodás útján lehetséges . Ez a kulturáli s keret jelenti egyben azt is ,
hogy az ember érték- és normarendszerére nézve is zárt szisztémában él.
Mindebból következik gondolkodásának . szempontszerkezete" (Aspektstruk
tur) és .helyzethez kötöttsége" (Standortgebundenheit) (K. Mannheim:
Ideolog ie und Utopie. Frankfúrt am Main , 1965), vagyis az a tény, hogy
magáévá tett rendszerének határait nem képes átlépn i , Illetve annyira ki
tágítani , hogy annak empirikusan bizony ítható módon .külvilága" ne legyen .
Am ha ez így van, akkor elvileg lehetetlen dimenz ionálisan új szempontok,
alapvetöen új kulturális elemek felbukkanását előre látni vagy kizárnI. Konk-

4 49



rét példákat szolgáltatnak mindazok a külső magatartási minták és belső

gondolkodásI formák, amelyek az egyIk kultúrában csak helyesnek, a rnáslk 
ban csak hamisnak értékelhetők, azonkivül az .eltérő rnaqatartás" fogai.
mának többszörös viszonylagossága, elsősorban a . t rónjavesztett féllstenek"
és a .rehabllitált gonosztevők· jelenségeinek állandó megismétlődése a
történelem folyamán.

Végül fellelhető, főleg a modern iparosodott társadalmakban, a végleges
és általános értelmezések és normák kérdésére adott válaszoknak egy har
madik t ípusa is, amelynek az .ideológiai és empirikus reallzmus" nevet le
hetne adni. Ennek a gondolkodásmódnak a termőtalaja a pluralista kultúra,
amelynek keretében különbözö ért ék- és normarendszerek egymással állandó
.párbeszédben" állnak, tartalma ped ig röviden a következő: Az ember még
hit vagy Ideológiai meggyöződés segitségével sem képes saját kulturális
koordinátarendszerét általános és végleges rendszerré átváltoztatni, még
akkor sem, ha ez a hit vagy ez a meggyőződés a személy felfogásában a
társadalmi kereteket túlszárnyalja, Ugyanakkor a tapasztalati tudományok
indukciós módszerével szintén nem lehet transzcendens értelmezésekhez és
normákhoz eljutni. Ezért nem lehetséges cselekedetekről úgy értékítéletet
hozni, illetve cselekedetek számára normatívelőirásokat úgy meghatározni ,
mint ahogy két pont között az egyenest meg lehet húzni. Mégsem szabad
megválaszolatlanul hagyni a transzcendens normákra vonatkozó kérdést,
hiszen evidens, hogy minden lépés valahova vezet , hogy niinden norma vala
milyen célokat foglal magában, hogy minden elem valamiféle egész kialaku
lását mozdftja elő . Márpedig ha el akarjuk kerülni a normák teljes mértékú
v lszonylagosftását (.igy és így kell cselekednünk, anélkül, hogy tudnánk,
mivégre"), akkor csak az a meggyőződés és remény marad fenn, amely sze
rlnt az embertársai felé szolld árls, jóakaratú ember az adott konkrét helyzet
ben , kulturális rendszerébe bezárva , helyesen képes megkülönböztetni és
ítélni arról, rní az ember számára itt és rnost jobb, vagy legalábbis elvileg
helyesen képes megállapítani, mi embertelen vagy embertelenebb az adott
helyzetben. Konkrét, leegyszerűsített példával ábrázolva: Elítélem az értel
metlen emberölést, de elfogadom a vérbosszú Intézm ényét, rnlnr a társadal
mi igazságosságnak és rendnek az adott körülmények között egyetlen Ismert
s ezért szükséges eszközét, - elítélem a vérbosszú intézményét, rnlnt ern
bertelen megoldást, de elfogadom a halálbüntetés jogosságát az adott jog
rendszerben, - elítélem a halálbüntetést mint embertelen eszközt, de el
fogadom a szabadságvesztés büntetését az adott társadalom értékeinek vé
delmére stb . Ez a felfogás semmiképpen sem foglalja magában azt az állí
tást , hogy itt csak egyenesvonalú haladásról, állandó fejlődésről lehet szó:
energiakrlzis és környezetszennyeződés pl. olyan helyzetet teremthet, amely.
ben azelőtt a haladás eszközének felfogott elemek legalábbis ideiglenesen
károsnak bizonyulnak. De magában foglalja az abszolút kötelezettséget az
adott helyzetben viszonylag jobbra, - Ha a keresztény kinyilatkoztatásból
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egy adott zárt kulturális rendszerben a rabszolgaság int ézményének rneq
szüntetése mint impera tivus nem is volt kiolvasható, de minden kulturálls
rendszerben betöltötte az ember világának feljavítására Irányuló szerepét.
- A relatívra vonatkozó abszolút kötelezettség dialekt lkájának megszűnése

csak ott képzelhető el , ahol a helyzet adottságai az önmagában érvényessel
egybeesnek , mert az I d ő ben adott helyzet Időtlenül tovább tart .

A szociológia nem képes dönteni a három vázolt gondolkodásmód-tipus
között , mint ahogy semmiféle más érté kelés sem áll módjában a szó végső

értelmében, hanem feladatát az emberi társadalmakban érvényben levő ér
ték. és normarendszerek feltárásában és magyarázásában látja . Az emberi
munka v é g s ő értelmezéséhez, az emberi munkára vonatkozó v é g s ő

normák problémájához szintén csak ebben az értelemben tud hozzájárulni.

Sántha Máté

MARCEL CALLO

. Gyermeki érzület Istennel szemben, birói magatart ás önmagammal
szemben és testvéri sziv felebarátom iránt : Baylom Szent Paszkálnak ezt'
a mondását választotta vezérelvéül a francia rnunk ásl f jú , Marcel Callo , aki
nek boldoggá avatását honfi társai. a németek és az osztrák püspökök ma
egyforma melegen pártfogolják. J:s jól megtartotta életelvét.

Breton volt, abból a népf ajból, amelyről Pascal híres mondása szól:
.Mert sokat tanultam, olyan erős a hitem . mint egy bretagne- i parasztem
beré; és ha még többet tanultam volna , olyan erős lenne. mint egy bretagne-I
parasztasszonyé ." A kb. 2000 lelket számláló vidék abban az időben 25 papot
adott Franoiaországnak. Marcel bátyja is az lett. A sz ülök - apja takar ító
és kifutó egy vállalat nál. anyja házasságuk e lőtt cseléd - nehéz küzdelem
árán nevelik föl kilenc gyermeküket. Mégis boldogan fogadják valamennyit .
A né9y elsőt vissza is adják az Úrnak: a legidősebbet, Jeant papként , egyet
kicsi korában a ravatalon , kettőt a háború hősi halottja gyanánt .

Marcel 1921 . dec. 6-án szület ik Rennes-ben. Kedves. élénk , f inom érzésű

gyerek, de keményfejű fic kó is: igazi breton. Már gyerekfejje l szeret paran
csolgatni, s megvető vállvonogatással juttatja kifejezésre, ha valami nincs
a kedve szerint. Már ekkor megmutatkozik rendszeretete is. Nyílt természetű.

nem ért a titkolózáshoz, Inkább hibáját is megvallja. Jól tanul , bár id őn ként

kitartása lankad, s ilyenkor dorgálás és büntetés várja. Iskola társa i gyakran
választj ák játékvezetőnek. Otthon mély vallásosság uralkodik. Marcel csak
nem nyolc éven át jár mlnlstr ální az örökírnád ék kolostorába. A szülők na
gyon szeretik a vallásos énekeket, gyermekeik öröklik ezt tőlük. Nem kevés
bé jelentős a sok testvér hatása egymásra . A vidám játék, olykor veszekedés
a türelem és szerétet jó Iskolájának bizonyul. Marcel különösen szeret évód-
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ni , cslpkelódni testvéreivel. Egy alkalommal megjárja, mert miközben az
asztalnál Madeleine húgával élcelődik , az hidegvérrel eleszl előle a levesét.
Szüleit mérhetetlenül szereti. Am ikor már munkába jár , menet és jövet siet
őket megcsókolni. (Meleg kedélyére jellemző. hogy lefekvéskor az ágya fö
lött függ6 Jézus Szíve-képnek ls csókot ad.) Igyekszik segiten i, amiben
csak tud . Szabadnapjain valóságos kis mindenesként dolgozik nagy fekete
kötényében a házban és a ház körül . gondozza kis testvérei t , kerékpárra pat
tan és bevásárol. Csak azt sajnál ja, hogy édesanyja nem taní totta meg va
salni és f oltozni is . Am ikor anyj a bet eg, gyöngéd szeretettel ápolja. A bol
dog anya később ezt a gyönyörü bizonyí tv ányr áll ította ki róla : . Csak szere
te tet kaptam től e. Egyedül a halálhí rével okozott szenve d ést."

Elénk részt vesz az iskolai cserkészcsapatban (i tt éri egy lourdes-í za
rándoklat nagy élménye) , de önmagát és életcél ját mi ndenestül a JOC, a
katolikus munkási fjúsá g mozgal mában találja meg. Iskolái végeztével, 14 éves
korában siet kenyérkereső rnunkát vállal ni, hogy szüle inek segítségére le
gyen . Nyomdászinas lesz . Szabadon és szíves en választ ja ezt a hivatást.
Eszébe sem jut otth agyni, még akkor sem, amikor sokat kell szenvednie egy
ólommérgezés rnlat t . Legföljebb munkahelyet cserélne, hogy jobban keres
sen és többet tanulhasson. mert nyomdájuk tőkéje kevés, fölszerelése ócska .
Igaz, édesanyja, aki látja vall áso s s áq át , hős ies lél ekkel felajánlja : ha követni
akarja bátyja péld áját, öt is szl vesen elengedik papnövendéknek; értük ne
aggódjék, a jó lsten majd gondoskodik. M arcel válasza világos és határozott :
. Köszönöm, édesanyám, de nem érzek papi hivatást . Úgy gondolom, a világ.
ban több jót tehetek:

Munkahelyén a fiata l fi ú először kerül szembe erkölcsileg bomlasztó be
szédekkel , magata rt ással. Undor és nyug talanság tölti el érzékeny lelkét.
Előszö r még otthon sem rner szólni. Végre édesanyjá nak els irja bánatát. A
jó anya megnyugtatja , és a másik . még hatalmasabb Anyához utalja. Marcel
ezut án naponta bensőségesen imádkozza: .6 asszonyom. ó Anyám, emlé 
kezzél meg, hogy a ti ed vagyok ; óvj meg , véd elmezz meg, rnlnt tulajdonodat
és blrtokodat." Lassan rneqtanul ja, hogyan juttassa ki feje zésre nemtetszését.
SŐt mikor egyszer egy társa , már családapa , erkölcstelenségre tanitja az
egyik tanoncot, Marcel odaugrik és felcsattan: .N ern szégyell i magát? M it
szólna, ha én ezeket a piszkos dolgokat a maga gyerekei nek beszélném?"
Az ember soha többet nem mert je lenlétében így beszéln i.

Társai kics it gúnyosan .Jézus Knisztus"-nak nevezik el. .Ez a csúfnév
igazán megti sztel - mondja - , igyekezni fogok , hogy kiérdemeljem, és
méltó legy ek hozzá: Megtartotta. amit ígér t. Derűs , szolg álatkész maga
tartásával. ügyességével lassan valame nnyiük t iszte letét kivívja. Közben
buzgón jár a JOC összejöveteleire , és ott hamarosan vezet6 szerephez jut.
Az összhang kialakí tása nem könnyú, sem nem egyszerü, mert nem rnlnd
nyájan jött ek hasonló család i légkörből , nem mind tették magukévá az ő

megalkuvás nélkül i eszményei t. Marcel viszont nem bí rja a középszerüséqet.
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könnyen jön indu latba . és van benne egy a<:lag merevs ég. De i9yekszik ural
kodni magán. és lassan megtanulja a hajl ékonyabb célra törést. Vezetői . j09
köréhez" sohasem ragaszkodik ; ha emiatt szemrehán yást tesznek neki.
mosolyogva válaszol: ..Hagyjátok csak a másikat. ha egyszer annyi élvezete
telik benne:

A műhelyben mint szedő dolgozik. Ez a munka jó érzéket és pontoss ágot
követel. Am ikor csak lehet , szentmi sével és szentáldozás sal kezdi a napot.
Azután még egy kics it seqít otth on. Munkaideje fél nyolctól délig , majd du.
2-6-lg. sőt hétig tart . Szabadsága nincs . Szombaton csak t ízig dolgoznak,
utána a piacra meqy. és seqlt édesanyj ának hazavinn i a bevásárló táskát.

Lelkiatyja, Martinais JOe -káplán így jellemzi Marceit. a munkást : •Tu
dom, mennyire becsülte a munka naqys áq át és szépségét. Tökéletesedn i
akart hivatása köréb en. Büszke volt munkás-volt ára. Előadás aiban és beszél
getéseiben áll andóan vi sszatért erre. A munka valóban a méltóság forrás a
volt számára, amely értékessé teszi az emberi személyt . ,Megváltást' is
jelentett neki , mert sokat kellet t szenvednie a műhelyben tapasztalt nehéz
ségektől. Ezért gyakran hangsúlyozta ezt a pontot, meqrnutatva : a munka
fáradalma i és terhei eszközök, hogyaMegváltó Krisztushoz társul junk .
Nagyon tevékeny volt. Társai szívesen pih entek a hársfák alatt; ő ritkán he·
verészett ott. Mindig akadt dolga: takarította a termeket, rendezte a könyv
tárat stb . Példája oly an erőt kölcsönzött szavainak, hogy megnyert e társait.
Ezért volt befolyása különösen m ély, Még sokkal elutazása után is megőr i z.

ték pajtása i azt a jó gondolkodást, amely et átöntött beléjük, mert őt magát
teljesen áthatotta . Azt is tudom. hogy munkaszeretete és szorgalma kitűnő

munkást csinált bel ől e . Munkaadói igen becsülték . Igazi apostol vol t munka
helyén. minden ki szerette vagy t isztel t e:

A k épzetts éq. ami t rnaq ával hozott, nem különbözött társainak átl agától.
Kezdetben elég nehézkesen beszélt és hibásan írt. Intell igenc iájával és
szívós akarattal küzdött föl magát igazi vezető egyéniséggé. Szívesen tarto tt
előadásokat , de még meghi ttebb te rüle te volt a közvet len beszélgetés, az
egyéni foglalkozás .

Előadása iban kieme lte : a munka hasznos a társad alomnak, meqsz épít l a
világo t. Igaz, fáradsággal és szenvedéssel is jár, de ennek nagy érték e van
lsten szemében. A keresztény munkás . rnlndan cselekedetében azon igyek·
szik, hogy isteni mintaképének, Krisztusnak . az Acsnak erényeit sugározza."

. Marcelnek nem volt két arca. csak 99Y . és ezt a keresztény arcot vi·
selte mindenütt" - mondta egyik pajtása. M999yőzooéséból nem csinált
t it kot. . Minden kereszténynek megbízatása - írta egyszer - , hogy tovább
adja másoknak azt az isteni életet. amelyet ő maga kapott." Az Oltári szerit
ség számára nem .valarnl" . hanem •Valaki' . •Amikor átváltozáskor a Szent
osty ára nézek - mondja -, próbálok áthatolni a fátyol on. amely eltakarja
előlem Jézus Krisztust, és azután egyesülök a magát fel áldozó Krisztus Fő

pappal, s társaimat is egyesítem Vele: Kr isztus nem valaha-volt történelmi
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szernélylséq neki, hanem a nagy !OLe, .minden pillanatom barátja". A vele
született módszerességgel naplót vezet. ahol pontos és részletes lelki tükör
szerint ad számot napjairól. Szívesen olvas jó könyveket , rendszeresen részt
vesz lelkiigyakorlatokon, s ezekről mind ig maradandó irányelveket visz magá
val. . Ml t kell megIgérnem Krisztusnak a jövendőre?" Korán belátja , hogy a
boldogság t itka : mindennapos fe ladataink teljes ítése . Nagy célja : . Mtnden
nap agy kicsit hasonlóbb á kell válnom Krisztushoz."

Sugárzott róla - vallják társai - a nyugodt és szabad lel kIIsmeret őrő 

me, békéje . Esténként az összejöveteleken , akármilyen fár adt is, halálra ne
vetteti társait tréfás dalaival , bűvészmutatványaival. Sőt egyszer egy püs
pöki kihallgatáson valami miatt olyan nevetésben t ör ki , hogy jónak látja
utólag mentegetn i magát . Külse jére is ad: mindig rendes en. de szerényen
öltözik.

Följegyzéseiből ismerjük az emberek iránti fáradhatatlan szeretetének
szil árd alapját: . Az embernek mint teremtménynek teste és lelke van. Mint
megkereszteltben ezenfelül még az lstengyerm ekséq kegyelme ls megvan
benne. A megkeresztelt tehát Krisztus t itokzatos Testének tagja . Isten gyer
mekei vagyunk ." Az egyik f iatal Inas megindít ó hálával emlékezett vissz a.
hogyan tan ította őt Marce l türelmesen. hogyan védte meg társai kaján tré
fá ltól, még ha közben nek i ls jutott belőlük.•Most, hogy már halott, néha
hozzá fordulok. hogy keljen védelmemre, mint azelőtt: Szobácskája, ahol
mindig rend uralkodik . állandó an rendelkezésére áll átutazó pajtásoknak a
költséges szálloda helyett. Mikor tovább mennek , kikIséri őket a vonathoz,
viszi a poggyászukat. Egyszer éppen moziba ,indul társa ival, mikor eszébe
jut, hogy két beteget kell meglátogatnia a kórházban. Azonnal lemond a
fIlmről. .Ha sok mindened van. adj a vagyonodból . ha kevesed, adj a szIved
ből " - tartja egy arab közmondás. Marcel mestere az apró f igyelmességek
nek. Egyik előadásában mondta: mind ig azt a szolgálatot kell tennünk más
nak. ami éppen adódik ; akár üljünk le vele kártyáznl ls, hogy az ideje ha
marabb telJékl

A JOC-ban teljes szlwel dolgozik. 1937-ben részt vesz a tlz éves kong
resszuson Párizsban. Később visszaemlékezve megállapítja: munkahelyén
senkit sem elkerült a JOC eszméjének meghódltanla.•Megelégedtem azzal,
hogy jó keresztény befolyást gyakorolok. Mégis azt hiszem, létrehoztam egy
kevés jót , mert mindig jó keresztény módjára vtselkedtem, és mindig jó
példát adtam: Plébániájának ls egyik legszorgalmasabb munkása. 1941-hen
valóságos haditervet készít társaival , hogy minél több f iatalt elhozzon a
böjti lelkigyakorlatra és húsvétkor a szentsége khez. Száznál többet sikerül
megnyerniök. Bátyja prlm lclál án a plébános kijelenti a jelenlevő papoknak :
. Csak azt kívánom. hogy mind egyiküknek a plébánIáján legyen egy Marcel
Callo '"

Szeret sportoln l, sokszor szerez csapatának babért. SzIvesen szerepel
műkedvelő előadásokon i s. komoly és vidám szerepeket egyformán jól alaklt.

54



Mélyen benne járunk már a második világháború éveiben. Marcel erő

teljesen közreműködik abban a nem éppen veszélytelen akcióban, amely a
rennes-t pályaudvarról szabad területre vívő vonatokba seg iti a menekülőket.

Rövidesen ő maga is igénybe vehette volna ezt az utat. De nem tette meg.
Marcel húsz éves . Házasságra gondol. . Nem tartozom azok közé, akik szóra
koznak egy lány szívével. Azért vártam meg a 20. életévemet, hogy egy
lánynak udvarolni kezdjek , mert tudtam : előbb kapcsolatba lépni nem Igazi
szerelem. Szívünk urának kell lennünk, hogy érintetlenül adhassuk annak,
akit Krisztus nekünk szán." Megismerkedik a helybeli postán dolgozó Mar
guerite Dernlaux-val. Hogy szerelmük rnílyen mélyen a természetfölöttiben
gyökerezett, arra jellemző 1943. jún . 16-i levele : .Ma örvendetes évforduló
van. Egy éve voltunk először közösen szentmisén. Nagyon jól emlékszem ,
milyen öröm áradt a szívembe, amikor egymás mellett fogadtuk a szent
áldozást." A Callo-család boldogan készül egy sor szép családi ünnepre:
1942 júniusában a két kis iker ünnepélyes szentáldozása, rá két hétre Jean
pappá szentelése, és a primícia alkalmával Marcel eljegyzésének bejelentése.
Ekkor azonban az eddig még csak a látóhatáron sötétlő háború súlya teljes
erejével rájuk zuhan. Március 8-án iszonyú légitámadás éri a várost. A ház,
ahol húga, Madelelne dolgozik, telitalálatot kap. Már csak holttestét tudja
kihúzni a romok al ól. Onma gáról megfeledkezve minden erejével szüleit vi
gasztalja. Senkinek sem árulja el. hogy a temetés estéjén megkapta katonai
behívóját Németországba, munkaszolgálatosnak. Négy napon át hordja ma
gában a szömyű újságot. Vívódik, próbáljon-e menekülnI. Attól fél. családján
állnak bosszút. De a döntő érv talán mégis az, hogy keresztény ifjúsági ve
zetőnek minden helyzetben példát kell adni, különösan az áldozat elől nem
szabad meghátrálni. Lelk iatyját csak arra kéri, imádkozzék és Imádkozta sson
édesanyjáért. A Gondviselés intézkedését akarja látni a behív6ban. Csa
magjában magával viszi blbliáját, füzeteit, följegyzéseit. egész kis missziós
arzenált. Mert nemcsak fiz ikai munkát kíván végezni új terepén . ..Nem mint
munkás megyek oda. hanem mint misszionárius."

Eletének erről az idejéról leveleiből tudunk. 13 hónap alatt több mint
180 levelet és lapot írt haza és menyasszonyának, majd 300 oldalas kötetre
valót. Ezek megmutatják, hogy minden helyzetben lehet Istennek és test
vére inknek élni, és megsejtetik az emberrel a szenvedés szerepét a lélek
végső kiér ésében.

Távollétének egész Ideje alatt rninteqy kettős életet él. Egyfelől a leg
szorosabb belső összeköttetésben marad hazájával. szeretteivel, másfelől

egyre élénkebben kezdi megvalós ít ani a . rnlsszlon árlus" szerepét. Szenved
a hazaiak minden nehézségétól, aggodalmától. Ebből bőven kijut: szOleinek
ki kell költözruök házukból súlyos bombakárosodás miatt. menyasszonyát ls
majdnem elhurcolják Németországba, majd operálni kell. Az ünnepek különö
sen nehezek idegenben. Az sem adatik meg neki, hogy Jean szentelésén ott
lehessen, első miséjén ministrálhasson. Ezt a nagy áldozatot azért ajánlja

55



fel , hogy bátyja szent pap legyen. Szívből jövő hosszú leveleket ír szeretett
menyasszonyának ls. Anyja és jegyese egyetlen egységbe olvad salvében.
s Irántuk érzett szeretete összefonódik Krisztus szeretetével. Vallja a nemes
elvet: .A férf i szívében csak két személy számára van hely: saját édesany ja
és gyermekeinek édesanyja számára." Boldogan színezi ki képzeletben ,
hogyan alapít ják majd meg otthonukat, Krisztussal a díszhelyen. Szabad órál
ban háztartás] munkákat tanul. Vasárnap reggel felesége majd soká alhat ,
még finom kalácc sal i s kedvesked ik neki a reggeHhez. Nem tudjuk, Marguerl·
te mennyire lett volna megelégedve Marcel kalácsával. de aligha elégítette
ki szabótudománya: amikor nadrágja térdnél szétmegy, egyszerűen levágja
a sz árakat. úgyhogy röv id nadrág lesz belőle . •Hát mit kív án! Kutyaszorító
ban ülünk, az ember meqteszi, ami tőle telik . . . és humorral!" Megvallja
jegyesének, hogy neki köszönheti sikereit, mert a csüggedés óráiban őrá

gondol. hozzá akar méltó lenni , s akkor megint összeszedi magát . Imáiért ls
nagyon hálás, jobb . tá plálék" az neki, mint a csomaqok. A táborban kapott
húsvéti emlékképének hátára ezt a gyönyörű Imát írja: .Istenem, te Mar·
gtJerlte·nak és nekem olyan szívet adtál. amelyn ek szüksége van szeretetre,
és boldog, ha szeréthet. Aldd meg szeretetünk kötelékét! Tedd. hogy egész
életünkön át tartson, és még tovább , egészen isteni trónusod l épcsölélql"

1943. márc . 24·tól 1944.ápr . 20·ig tartózkodik Zella-Mehllsben . A munka
mind ig ugyanaz: hadianyaggyárban pisztolyok összeszerelése, néha 11 óra
hosszat ls. Nem túlságosan nehéz, de fájdalmas . hiszen tudja, hogy az
ellenségnek szolgálnak vele. Igyekeznek egy kicsit szabot álnl, .Nern halok
bele a munkába, ne féljetek: Cenzúrázott levélben ezek a szavak sokat
mondók . Vasárnapjuk szabad. Délelőtt Istenttszteleten vehetnek részt. A
városban csak evangélikus templom van. de egy német katolikus pap rnln
den vasárnap kijön a lágerbe. Májusban Márla-áltatossáqot ls tartanak.
Marcel boldog . Buzgón tanulja a német énekeket, hogy együtt énekelhessen
a közösséggel. A szentmisét rnlnr .egyetlen örömét" emlegeti. Szeritáldo
zásai után kézzelfoghatóan tapasztalja, hogy megint . megy minden" . .Ma
gamhoz vettem Krisztust, és ó megvigasztalt: Mikor megtudja. hogy estén
ként a kápolna nyitva van. eljár szentséglátogatásra; ebből is sok erőt és
bátorságot merít. Végül sikerül francia misét is szervezn ie havonként. Te
hetetlen haraggal kell azonban l átnlok, hogya lengyel hadifoglyokat a nácik
kiutasítják az istentiszteletről. Folytatja írásbeli lelki azámadását. . Kls
Marceletek folyvást ugyanaz, de mégis egy kicsit f inomabb és keresztényJbb
lett. mert szenvedett." Itt is összetoborozza társait a húsvéti gyónásra , Köz
ben - épp nél9ypénteken - betölti 21. életévét. •Magamban elmondtam a
keresztutat, a kápolna ul. csukva volt. Minden szenvedésemet és áldozato
mat bemutattam Krisztussal egyesülve. Bizonyos vagyok benne. hogyel.
fogadta: Maga sem sejti még, mennyire . . .

Egyre intenzívebben törődik a többiekkel. Májusban már hét francia van
körű l ötte , köztük hozzá hasonló gondoJkodásúak ls . Mind többen fordulnak
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hozzá tanácsért. .Számot vetettem azzal. hogy az ember boldogabb és leráz
za csűggedését, ha megfeledkezik a saját bajáról . és a többiek nyomorú
ságára gondol." .Ha esténként hazajövök a barakkomba. úgy találom : jól
érzem magam, mert miközben a többiekhez jó voltam , magammal is jót tet
tem." Növekvő befolyását felhasználja az .Amicale Franc;aise"-ban. a francia
elhurcoltak egyesületében. Sport- és színházi szakosztályt alakítanak. Ha
marosan jelzi, hogy már semmi ideje . s öt ér gondolatokkal foglalkozni" . A
szellemi és lelki apostolságon túl társai testi szükségleteivel is törődik :

ápolja a betegeket, szenet . organizál" a hideg barakkba, elosztja a hazulról
kapott csomagokat. Halottaikért misét mondatnak, sírjukat rendben tartják,
a családot hosszú részvétlevéllel vigasztalják.

Mindez persze nem változtat azon, hogyalágerélet lényegében keserves
szerwedések és megpróbáltatások szakadatlan lánca. Marcel nem szégyelli
bevallani, hogy sokszor a sírásban könnyebbül meg: .Nagyon érzékeny let
tem, elég gyakran sírok, főleg ha nagyon eláraszt a fájdalom. De amért az
ember slr, még nem sz űnt meg férfi lenni. Ez egyszerűen csak azt bizonyítja .
hogy van szíve és kedélye. Nem válik kisebbé a könnyekt ől!" Vallja , hoqy ezek
ben a hónapokban megértette az élet értelmét, hogy szll árd és tartós dol
gok létrehozása szenvedést igényel , hogy .a szenvedéstől jobbá válik az
ember". Ráneveli magát a legnehezebbre : . Megígérem, hogy nem panasz
kodom többé, ha nem kapok levelet. Ez nehéz lesz, de ki fogok tartani."
Gsakugyan kitart, még akkor is, amikor három hónapig kell nélkülöznie ezt
a vigasztalást. Már ezt a mondást küldi haza: .Ha az ember szeretettel
viseli a baját. akkor már nincs is baja, vagy azt is szeretl!" ~s egyik utolsó
levelében : .Milyen édes és erőt adó azokért szenvedni , akiket szeretünkl"

Pedig a látóhatár egyre sötétebb. Decemberben állandó migrén és fog
fájás kínozza, A . Reich" -et izgatja , hogy francia papok és szeminaristák
sietnek álruhában Németországba hurcolt 700 OOO honfitársuk segítségére.
A Gestapo ideges , folyton brutállsabb, Korlátozzák a levelezést: februártól
már csak lapokat írhatnak, azt is meghatározott mennyiségben, Az ifjú
munkások tovább tevékenykednek, Marcel tartja a kapcsolatot velük. de a
gyűlések veszélyessé válnak. Hol itt, holott jönnek össze. kávéházban,
csűrben. e rdőben, hogya Gestapo nyomukat veszítse . Szeminaristák IrányI 
tásával tanulmányozzák a Szentírást. Suhard bíboros áldását küldi: .Az
Egyház számít rátok. Egyedül rajtatok nyugszik most a felelősség a vallásos
életért. Az Egyház ezennel hivatalból megbíz benneteket ezzel a feladattal :
A Gestapo végül ráveti magát a JOG-szervezetre, a vezetőket elfogják. 1944.
ápr. 19-én őt is a gothai börtönbe viszik. A vád: .náclellenes propagandát foly
tatott, s francia és keresztény eszméivel és cselekvésével kárára volt a
hitleri Blrodalornnak." Vagy mint az elfogatására jövő Gestapo-űqynök tílta
kozó szobatársának egyszerűbben mondta: .Az Úr túlságosan katolikus." A
börtönben találkozik több társával. Közösen lmádkozzák a Veni Sanctét a
kihallgatás ra menókért, az olvasót a Gestapo embereiért.
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Ot hónapig tart a fogsá9. A koszt elégtelen és rossz. MarceIt heves
gyomorfájdalmak és kelések kínozzák. Mi kor nincsenek a Gestaponál klhall 
gatáson. földmunkára járnak reggel 6-tól este fé l 7-ig. Ez szokatlan, és
nagyon legyöngíti. Még rosszabb azonban cellatársá nak. aki nem járhat ki.
Marcel megható szeretettel bányássza elő esténként a ruhájából mindazt.
amit csak össze tudott szedegetni neki : kenyérhéjat. retket, kéts zersüttet.
egyszer egy egész paradicsomot is . .. Vasárnaponként többnyire fát vá9
nak az udvaron . Havonta egy levelet küldhetnek. Marcel egy falatka ceruzá
val. amelyet a falban rejteget, .naplöt" ír egy folyóiratoldal üres hátlapján .
Gondosan följegyzi a család i ünnepeket. Társai egyhangúan állitják. hogy
mindig vidám és optimista vo lt . Tudja - utolsóelőtti levelében, amelyet
.szellemj végrendeletének" nevezhetnénk, meg ls írja -. hogy nagy Barátja
egy pillanatra sem hagyja el. és Vele mindent el tud viselni. Júl. 16-án bol
dogan jegyzi föl , hogy sikerült megáldoznia. 14 napig hordozza valaki a vá
rosból egy gramofontú-dobozban magával a Szentséget, míg végül az egyik
fogoly pap kezébe tudja nyomni. az pedig a kertészház Iomkamrájában meg
áldoztatja őket. Valószínúleg eZ volt Marcel egyetlen szentá ldozása a fog
ságban - a plébános nem merte többé a Szentséget ilyen kalandos útra
küldern -. és egyben az utolsó.

Marcel érik : . Fölfedeztem az apostolság egy új formáját : az imát és az
áldozatot: Boldog. amikor aug. 9-én tíz bajtárs egy közös cellába kerü l (két
takaróval!) . •Mlnd testvérek voltak. minden közös volt ." A börtönőrök az
ún. .J úd ás-lyukon" át egyre növekvő értetlen tisztelettel nézik , mennyit
imádkoznak együtt. és .templom"-nak nevezik el ezt a cellát. Marcel látó 
köre a börtönfalak közt folyvást táqul : .Nagy öröm fogolynak lenni. hogy
kegyelmeket vonzzunk le Franciaország és a világ Ifjúságára. Szentek kel
lenek. nagy szentek, hogy a világ mai válságát megoldjuk. - miért ne mi
legyünk azok!"

Szept , 25-én megérkezik Berlinból tiz enkettejüknek az ítélet: internálás .
Valamennyien aláírják, mert elismerik a vádat : a Katolikus Akcióért dolgoz
tak! Okt . 5-én este megbilincselve bevagonlrozzák őket. Némi . körút" után
okt . 24-én kötnek ki - Mauthausenban.

Marcel utolsó hónapjainak részletes leírásától meg kell kimélnünk az
olvasót. Csak az elkerülhetetlen rideg tényekre szorítkozunk: 1938-tól 1945.
máj. 5-ig mintegy 250 OOO mindenféle nemzetlségú ember Járta meg ezt a
linz és Bécs közötr fekvő lágert. Egy tizede látta viszont hazáját. A tizenkét
gothai fogolyból négyen szabadulnak ki: négy élő csontváz. Marcel már
nincs közöttük. Egyik társa . Daniel Bonlno két évi gyógykeze lés után haza
térhet Franciaországba. ő számol be életének végéről. Güsenben táboroz
nak. a helységtől 7 km-re , 20 OOO fogoly egy 700 X 300 m kiterjedésú rer ü
leten. Marcel repülőgépcsavarokat válogat napi 10 órán át. A munka nem
nehéz. de a bántalmazás állandó . ~telük : makk-kávé. egy darabka margarIn
nai meglehe lt fúrészporszerú kenyér. és délben egy csajka lötty néhány
darab krumpli val vagy marharépával . ami t sorra isznak ki (mert kanál nincs)
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az összesen húsz csajkából. Ez rövidesen rühösödésre vezet , a vele járó
gyötrő szomjúsággal. De mindez még paradicsom a láger második részéhez
képest, ahová nov.j-én kerülnek át. Güsen II., . a lágerek lágere' , az ön
gyilkosság és a megőrülés birodalma. 70 centis szalmazsákjaikon kettese
vel-n éqyesével alszanak emeletes priccseken a dohos , férge s barakkokban,
12OO-an is egy épületben . 4·5 óra múlva a szó szoros értelmében felkorb á
csolják őket. Utána órák hosszat tartó .Appell" , sorállás és számlálás a
szabad ég alatt, hiányos ruh ázatukban . 10·20 fokos hidegben. Majd vaqonok
ba zsúfolva viszik őket 2 th km-re egy földalatti gyárba . Újabb számlálás
után végre ki-ki munkahelyére, egy tárnába kerül. Marcel egy örmény fiúval
csavarokat fúr. A f üls üketítő lárma mellett égető kín a nagy villanylámpák
nak az alumín iumlemezeken tükröződő fénye, különösen mióta egy februári
napon egyik fogolytársa ellopja a szemüvegét. Szemét néha úgy elönti a
vér, hogy alig tud egyedül járni . Négyszer kap . híb áíért" 25 botos büntetést.
Januártól a munkaidő napi 12 óra. Amikor nincsenek a gyárban , 15-20 kilós
kövekkel .gyakorlatoznak·. Marcel szenved, túr, és próbál jó lenni szenvedö
társaihoz , akik elkeseredésükben és a lété rt való küzdelmükben ezt bizony
sokszor rosszal viszonozzák . Mindig van egy-egy jó szava, nem egyszer a
levesétls odaadja. Amikor csak lehet, közösen {mádkozík hálótársaival.
Aztán bekerül a kórházbarakkba , amelynek mintegy 12 OOO félhalottja szal.
mazsákokon összezsúfolva, meztelenül, minden lázálmot meghaladó körül
mények között néz szembe a halállal. Személyenként egy félliter megnevez
hetetlen lé és 4·5 deka kenyér a napi élelem. (Kenyérosztáskor a halottakat
felültetik, hogya porciót szaporítsák.) Hat hét alatt 35 OOO hullát száll ítanak
innen a hamvasztókemencébe. Es mégis: ebből a földi pokolból sem hiányzik
a jóság. Fogoly társuk, Abbé Maupoux, míg erejéből tart, odaviteti magát a
haldoklók ágyához, hogy megadja a végső feloldozást. Pedig ő maga mint
pap még kegyetlenebb bánásmódban részesül. Viszon t sokszor könnyekig
meghatja, milyen emelkedett lélekkel megy egyik.másik társuk a halálba.
Marcel is talál egy könyörületes lelket: egy Tibodo nevú ember magához
veszl szalmazsákjára, próbálja megenyhíteni utolsó napjait. Már nem szen
ved: végső gyengeségében érzéketlen . •Szép halála volt - mondja Tibodo.
- Semmit sem szólt. Semmi miatt nem panaszkodott. Nagyon ber átsáqos
nak látszott." Ha eszünkben tartjuk, hogy egy gyermeksúlyúra lefogyott.
minden emberméltóságától megfosztott haldoklóról van szö, akkor talán meg
sejtjük a lélek hatalmát. 1944. márc . ts-én. Szent József napján alszik ki élete .
távol hazájától, szeretteltöl. pontosan két éwel elhurcolása után . Aldozata
a hamvasztókemencében teljesedik be - alig néhány héttel a felszabadítÓ'
csapatok megérkezése előtt.

•Mi , akik szenvedtünk, mi fogjuk ismét felépíteni hazánkat, és vissza
adni igazi arculatát. Akkor leszünk jó építői az új államnak, ha Krisztust bele
állItottuk az életükbe. Mert abban a mértékben dolgozunk a közösség javán.
amil yen mértékben Krisztus él bennünk." Marcel öntudatos vágya nem telje
sülhetett. De áldozata nem volt hiábavaló.
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AZ EGYHAZ SZAVA

A PÁPA KARÁCSONYA A MUNKÁSOK KUztnT

1972 karácsonyán VI. Pál az éjféli mls ét Rómától kb. 50 km-nyire északra, Ponzano
és S. Oreste község mellett, egy alagutat építő munkások között mondta . Előmunká

suk a következő szavakkal köszöntötte :

Szentatya, mindazoknak a nevében szólok, akiket it t lát , és a többiek nevében is,
akik ebben a pillanatban nincsenek itt. Sokan vagyunk , Olaszország minden vidékérő l.

Azért vagyunk Itt, hogy dolgozhassunk és ezzel családunkat eltarthassunk. A munkánk
nehéz. Rossz levegőt kell beszlvnunk . Sokszor forgunk veszél yben. Gondolataink rnln
dig otthon idöznek, feleségünknél, gyermekeínknél. De vigasztal az Istenbe vetett hit
és az a bizonyosság, hogy a hegyi munkások védőszentje mellettünk áll és védelmez.

Az elmúlt években a püspök jött közénk Szent Borbála ünnepére . M ost úgy gondol·
tuk, Szentségedet hivjuk meg. Egész természetesnek tartottuk, hogy megkérjük a nagy
keresztény család atyj át, látogasson meg minket, híszen ö különösen szereti legegy.
szerübb gyerm ekeit.

Egész szívünkböl köszönjük, Szeritat ya. hogy ma éjjel eljött, hogy velünk töltse a
karácsonyt. Megigérjük , hogy igazi keresztényekként élünk, mind ig becsületesek és
jók leszünk , mint ahogy az evangéli um és szent hitünk tanit ja.

Szentatya, Imádkozzék nagyon értü nkl Mi nem tudjuk , hogy kell jól imádkozni.
Csak akkor jut eszünkbe az lsten , ha bajba jutunk vagy szomorúak vagyunk . De ma
éjszaka nagyon megkérjük a Kisjézust : oltalmazza és tartsa meg sokáig közös atyán.
kat , a pápát , aki ezen az emlékezetes éjjelen eljött hozzánk.

Kérjük , Szentaty a. adja bő áldását ránk és családunkra , gazdáinkra. munkánkra .
Olaszország minden hegyi lakójár a és munkására.

A Szentaty a szaval:

Nincs itt most helye sok beszédnek. Csak az üdvözlésnek egy szavát.
egy különleges ü dv ö zlő szócskát nektek. kedves munkások, és mindazoknak,
akik itt végzik fáradságos munkájukat, ebben az alagútban, amely most még
olyan , mintha inkább barl ang lenne. A hatalmas gépek fülsüketítő lármájá
ban, a vak itó fények között, a légszabályozó berendezés mellett nem nél
k ül özhető el az ember jelenléte. Allandó, szinte emberfölötti er ő l köd éssel

kell bevetnie erejét.
MU rnondjak nektek? Derék , er ös, nagyszeru emberek vagytok!
De legalább magyarázattal tartozom nektek. Nem kíváncsiságbó l jöt tem

ide, nem is saját é rd e kernb ő l . Azért jöttem, hogy tiszteletet adjak nektek,
mint a munka hóseinek. Ti. akik a föld belsejébe hatoltatok, azt gondolhat.
játok, hogy megfeledkeztünk rólatok. Pedig inkább az ember i társadalom
csodálatát és el ismerését érdemlitek, hiszen annak haladásáért dolgoztok,
fáradtok.

Azért jöttem, hogy megáldjalak benneteket és munkátoka t . Azért , hogy
Krisztu st keressem közöttetek . akinek - bár méltatlan - helytart ója vagyok.
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Mert Ő, Kr isztus is istállóban szüle tett. tal án olyan barlangban. amely hason
lított ehhez vagy nem volt sokkal különb. Végül pedig kereszt re szegezve
halt meg. Ez a kereszt először a gyalázat jele volt, később azonban a dladalé.
Igen, fáradságos munkátok hasonló körülményei arra a gondolatra indí tanak.
hogy Krisztus itt van köztetek. Ahol az ember arca verej tékével dolgoz ik és
fárad , ott Krisztus a maga módján jelen van.

Ez az éjszaka karácsony éjjele! Krisztus itt akar lenn i. hogy békéről és
reményrő l beszéljen nektek is . és áldásunk álta l barát i vigasztalást nyújtson
nektek.

Az éjféli mise alatt a pápa homíll át mondott . Ennek bevezet é és befejező részéből

idézünk:

Most mindenekelőtt hozzátok szólok, az építkezés munk ásaihoz: hozzá
tok, munkások, alaq útfúr ók, mesteremberek és segédmunkások. és rnlnd
azokhoz, akik együttmúködnek veletek ebben a kemény . fáradságos, főleg

testi munk ában, amely megk ívánja minden testi erő megfeszítését, elfáraszt
és eltompítja a gondolkodást.

Egy pill anatra szeretném a f igyelmeteket fölébreszten i. és megvonni t ő 

letek az álmot. amelyre minden jogotok meglenne. Mindenekelőtt azt szerét
ném megmondani nektek, miért jöttem ma éjjel hozzátok . Miért jöttem ?
Mert nekem is üzenetet kell hoznom hozzátok . Nézzétek: követ vagyok, vagy
jobban mondva apostol. Az .apostol" sz ö éppen ezt Jelenti : követ. vagy is
megbízott. egy hfr átadója. Az én esetemben egy rendkivüli hír hozója . J:p
pen arra küldtek, hogy egy jóhírt - az evangél iumot közvetítsem nekte k,
egy nagyon jó hírt, amely mindnyájunkra vonatkozik , tirátok is .

Szinte hallom. amint kérdezit ek: Ki küld téged? Es honnan jössz? Hát
nem te vagy a pápa. aki a többiek élén áll? Ki adhat a pápának parancsot.
ki küldheti el mint valam i követet? - Az Úr küld engem , Jézus Krisztus ,
akinek apostola és helytartója vagyok . De ugyanakkor szolga is vagyok, 
sőt annál is több: éppen hivatalom, a rám bízott szolgála t érte lmében min
denkinek a szolgája , a t i szolg átok is. Szolga . aki ebben a percben semm i mást
nem tart szeme előtt . mint mindenki javát . a ti javatokat.

Krisztus egy lett közületek , hogy kinyilvánítson nektek egy t itkot. amely
mindnyájatokra vonatkozik: szeret benneteket! Egyenesen miattatok jött le
az égből. Nem vagytok akárkik, nem vagytok kitaszítottak , nem vagytok pusz
ta szám mill ió más között, Kr isztu s szive nem feledkezett meg rólatok. Em
berek vagytok. mint ő ; személy, akivel találkozn i akar . Ne kételkedjetek :
így van. ez az igazság. Ne féljetek : ismer benneteket, szeret, neveteken szó
li t , és azért jött. hogy utánatok járjon . . . Szeretném. ha megértenétek rnél
tóságotokat, amelyet éppen Krisztus születése ad nektek.

Azért mondjuk mindezt nektek. mert a munka világa képviselőinek t ekln
tünk benneteket, sőt a világ képviselőinek. amely éhezi és szomjazza az
igazságosságot . a szegények és szenvedők k épvlsel ölnek , akik sírnak. remél .
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nek, hisznek és imádkoznak. Hirdetjük nektek mindnyájatoknak, különösen
ennek a megújulás és üdvösség után vágyakozó világnak, amelyet itt előt

tünk képviseltek, előttünk, Krisztus helytartója előtt (de ez a helytartó, hisz
látjátok, maga is szegényember, rászorul az irgalomra és a barátságra):
.Ezt a napot az lsten adta I Orvendezzünk és ujjongjunk mlattal" (Zsolt 118,
24) Karácsony van!

AZ EMBER TEVI!KENVSI!GE A VILÁGBAN
A .Gaudlum et spes" zsinati konstitúcióból

33. Az ember mindig arra törekedett, hogy munkája és tehetsége révén
minél különb életet éljen. Ma pedig főleg a természettudomány és a teeh
nika vívmányal révén kiterjesztette már hatalmát csaknem az egész termé
szetre, és egyre tovább terjeszti. Az emberiség nagy családja lassanként
egyetlen közösséqnek Ismeri föl magát az egész földkerekségen - és las.
sanként ilyenné is szerveződik -, elsősorban a nemzetek közötti érintkezés
sokféle és egyre több eszköze segítségével. [gy ma már a saját Iparkodása.
val szerez meg magának az ember sok olyan jót, amelyet hajdan jórészt fel
s öbbrendü erőktől várt.

E roppant törekvés már az egész emberi nemet megmozgatja. Láttára
sok kérdést vetnek föl az emberek: Mi az értelme és az értéke ennek a
fáradozásnak? Hogyan kell használnunk rnlndezekej a dolgokat? Minő cél
felé törekszenek az egyének vagy a közösségek? Az Egyháznak sincs mindig
a keze ügyében a felelet az egyes kérdésekre, noha őrzi lsten igéjének leté
teményét, amelyből a vallási és erkölcsi élet szabályozó elveit merftjük.
Szeretné tehát összekapcsolni az Egyház a kinyilatkoztatás fényét minden
emberi szakismerettel, hogy megvilágosodjék az út, amelyen máris elindult
az emberiség.

34. A hivők biztosak abban, hogy az egyéni és közösségi emberi tevé
kenység, vagyis mindaz a hatalmas erőfeszítés, amelyet az emberek a szá
zadok folyamán életkörülményeik [avítására tesznek, magában véve meg
egyezik lsten szándékával. Az lsten képmására teremtett ember ugyanis azt
a megbízatást kapta, hogy vesse uralma alá a földet mindazzal együtt, ami
hozzá tartozik, és igazságosságban meg szentségben kormányozza a világot;
továbbá hogy Istent a mindenség teremtőjének elismerve visszavezesse
hozzá önmagát és az egész világot, hogy amikor már minden az ember ural
ma alá kerül, megdicsőüljön lsten neve az egész földön .

Vonatkozik ez a leghétköznapibb dolgokra is. Azok a férfiak és nők te
hát, akik a maguk és családjuk léte fenntartásáért úgy munkálkodnak, hogy
egyúttal az egész társadalomnak hasznára legyenek, joggal meg lehetnek
győződve arról. hogy munkájukkal a Teremtő müvét folytatják, embertest
véreik javát mozdítják elő, és személyesen hozzájárulnak az isteni qond
viselés tervének megvalósulásához a történelemben.
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Távol állj on teh át a keresztényektől az a gondolat , hogy az emberek le.
leményességéből és erejéból született alko tások szemben állnak lsten hatalo
rnával, vagy hogy az eszes teremtmény mintegy vetélytársa a Teremtőnek !

Epp ellen kezőleg arról vannak meggyőződve , hogy az ember iség sikere i lste n
nagyságát mutatják, és az ő kimondhatat lanul nagy elgondolásának gyümöl·
eset, Min él nagyobbra nő azonban az ember hatalma, annál inkább fokozódik
mind az egyének, mind a közösségek felelőssége . Kitűn i k ebből. hoqy a ke.
reszténység hozta tanítás korántsem ford ítja el az embereket a vil ág építé sé 
től, és korántsem készteti őket érdektelenségre embertársaik javával szem
ben, hanem ellenkezőleg, még nyomós ít ja is kötelességüket. hogy mindezen
munkálkodjanak.

35. Az emberi tevékenység nemcsa k az embertől indul ki , hanem uqyan
úgy az emberért ls van. Az ember ugyan is, amikor dolgo zik, nemcsak a t ár
gyakat és a társadalmat alakítja , hanem saját magát is tökéletes ít i. Sok
mindent megtanul , fejleszti képességeit, kilép önmagábó l. SŐt önmaga fölé
emelkedik. Az il yesféle növekedés helyesen értelmezve sokkal nagyobb ér
ték, mint a küls ö vagyon . amelyet össze lehet gyűjteni. i::rtékesebb az em
ber az által, ami ő maga, rnlnr az által, amije van. Ugyanígy többet ér a m ü
szakt haladásnál mindaz, amit az emberek a nagyobb igazságosság, a széle
sebb körű testvériség és a tá rsadalmi viszonyok emberibb rendezése érde
kében tesznek. A műszaki haladás ugyanis csak anyagi alapot nyújthat az
ember további emelkedéséhez, egymaga azonban még egyáltalán nem való
sítja meg az emelkedést.

Ennek következtében az emberi tevékenység alapszabálya az. hogy lsten
terve és akarata szerint összhangban legyen az ember i nem igazi javával ,
és az embernek akár min t egyednek , akár mint a társada lom tagjának lehe
t övé tegye egész hivatása szolgálatát és betöltését.

36. Kortársaink közül sokan mégis min tha at tó l tartanának, hogy az em
benl tevékenység és a vallás közötti szorosabb kapcsolat árt az emberek,
a társadalmak és a tudományok önállóságának.

Ha a földi valós ágok önállóságán azt értjük, hogy a teremtett dolgoknak.
meg akár a társadalmaknak is , megvannak a maguk törvényei és értékei,
amelyeket az embernek lépésről lépésre fel kell ismerni e és alkalmaznia
meg hasznosítan ia kell , akkor az önállóság megkövetelése teljesen jogos.
Nemcsak korunk embere igényli , hanem mgfelel a Teremtő akaratának is.
Eppen a teremtettség tényébő l követke zik ugyanis, hogy minden dolognak
megvan a maga határozott jellege, a maga igazsága és jósága, megvannak
a saját törvényei, és megvan a saját rendje . Ezeket az embernek már azáltal
is tisztelnie kell, hogy elismeri az egyes tudom ányágak és a különféle mű

szaki eljárások sajátos módszere it . Ha a módszere s kutatás valóban így, tudo
mányos módon és az erkölcsi elvek szemmeltartásáva l folyik, egyetlen egy
ismeretágban sem kerűl soha igazán ellentétbe a hittel. hiszen a földi val ó
ságok és a hit valóságai ugyanattól az Istentől erednek . Sőt azt. aki alázatos
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és állhatatos lélekkel igyekszik felfedni a természet rejtélyeit, tudtán kívül
is szinte lsten keze vezetI. Azé az Istené. aki a mindenséget létben tartva
mindennek megszabja a mivoltát. Ezért csak sajn álkozhatunk, hogy éppen a
keresztények között ls lábra kapott néha egy bizonyos lelkület, amely nem
látva eléggé a természettudományok jogos önállóságát, civódásokat és
összeütközéseket keltett, és sokakkal elh ltette, hogya hit és a tudomány
szemben áll egymással.

Amde ha . az evilág i do lgok függetlensége" kifejezésen azt értik, hogy a
teremtett valóság nem függ Istentől, és hogy az ember úgy rendelkezhetik
vele, hogy közben nincs tekintettel a Teremtőre , akkor megérti rnlndenkl .
aki csak elismeri Istent, mennyire hamis ez a nézet . A teremtmény ugyanis
semmi be vész a Teremtő nél kül. Egyébként bármely vallás hívei mind ig meg
hallották lst en szavát és megnyilatkozását a teremtmények nyelvén. Mi több ,
Istent fel edve maga a teremtett világ borul homályba .

A KANADAI PDSPOKI KAR KORLEVELE A LELKIISMERETROL, 1974

Előszó

1. Az egész teremtésben ls ten a látható világból egyedül az embert hív
ta arra , hogy felelősséget vállaljon cselekedeteiért. Isten azonban nem
hagyta őt sorsára ebben a titokzatos világban, ahol minden olyan bonyolult,
s jó és rossz gyakran keveredik egymással. M i keresztények hisszük, hogy
lsten . szlvünkbe v éste" vezetését (vö. Róm 2,15). megmutatva lényünk leg
mélyén azt, ami javun kra van. De még többet is hiszünk : azt, hogy belépett
történelmünkbe, hogy kinyilvánítsa önmagát Fiában, a mi Urunk Jézusban.
Ettő l fogva Jézus és a Léle k - aki t ő elküldött az Atyá tól - életünk és
cselekvésünk gyújtópontja. . I:n vagyok az Út , az Igazság és az I:let . Senk i
sem juthat el az Atyához. csak általam" (Jn 14,6) .

2. Az ember tehát birtokában van lsten világos tan ításának, hogy az ve
zesse. Ez a tan ítás a Szentírásban és a hagyományban található meg, és a
tanító Egyház védi és hitelesíti. Isten azonban konkrét helyzeteken át is
szól hozzánk, abban a gondv iselés szerú szövevényben, amelyet egész lé
tünk, korunk , viszontagságaink, az események, történések és körülmények
alkotnak. . Isten népe htszi , hogy az Úrnak a földkerekséget betöltő Lelke
vezérli" (Gaudium et spes 11).

3. Mindenekfölött hisszük, hogy ma Krisztus teljességének idejében. a
szeretet törvényének idejében élünk. A keresztény fe l e l őssége nemcsak ab
ban áll , hogy küzdjön b űn ös természete ellen , amiben a jogos törvények
iránt i engedelmesség is segítI. Feleln ie kell lsten megtérésre szólító hívá 
sára is, azzal, hogy Kris ztus és az ő Lelke fe lé tart. Ez a megvalósulása an
nak, hogy mit jel ent ker eszténynek, lsten f iának lenn i. "Ismerd meg . keresz -
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tény, méltóságodat. Válj azzá, ami vagy : másik Krísztussá " (Nagy Szt. Leó
pápa első karácsonyi beszédéből) .

4. Ebben az összefüggésben kívánjuk elétek adni ezeket a meggondoláso
kat a lelkiismeretről. Néha szükségképpen lecsúszunk erről a magaslatról ,
hiszen az ember törékeny és könnyen eltévelyedik. De mindig azoknak az
embereknek a derús öröme él bennünk, akik tudják: feltámadott Urunkban
már diadalmaskodtunk.

I. A lelkiismeret fogalma

ALAPFOGALOM. - 5. Az idők jelei még negativ vagy ártalmas arculatuk
kal is sok mindenre megtanítanak. Még a legoptimistábbak is aligha tagad
hatják, hogy korunkat félelmetes z űrzavar jellemzi az ember erkölcsi életét
és a sok századon át magától értetőd őnek vett értékek értelmezését illetően.

A gondolkodásnak ehhez a zúrzavarához szeretnénk mosr hozzászólni, és
bizonyos lelkipásztori irányelveket nyújtani. Elsősorban katolikus híve inknek
szólnak, de ajánljuk őket minden jóakaratú ember figyelmébe, akiknek nem
közömbös, hogyan őrizzük meg civilizációnk és kultúránk legjobb elemeit.
Egész különösen számítunk azokra, akik velünk együtt hisznek a Megváltó
Krisztusban mint életünk vezérében.

6. Ha következetesek akarunk lenni - hiszen nyiltan elismertük, hogy
zűrzavar uralkodik -, még magát a .Ielkiismeret" fogalmát sem vehetjük
magától értetődő dolognak. Mindig kicsit kétértelmú kifejezés volt, és gyak·
ran Inkább költőien, mint v ilágosan beszéltek róla . A lelkiismeret nem egy
szeruen valami .csendes, vékony hanqocska" , amelyet valami titokzatos
mechanizmus ébreszt föl bennünk, ha egy gyakorlati elhatározással kerülünk
szembe, pl. hogy egy adott cselekvésmód elfogadhat6-e vagy sem. A lelk i
ismeret az a végső ítélet, amelyet minden ember hivatott meghozni: vajon
végrehajthatja-e ezt vagy amazt a cselekedetet azoknak az alapelveknek a
megsértése nélkül, amelyeket élete szabályozóinak elfogad. Ha ezekkel az
elvek kel ellentétben cselekszik, akkor azt mondjuk, hogy .Ielklismerete el·
len" tesz.

KDLONBOZÖ JELENTJ:SKOROK. - 7. Következőleg a lelkiismeretnek kü
lönbözö személyek számára k ül önböző jelentésköre lehet. Ezt a gondolatot
majd a következő részben, a lelkiismeret kialakításáról szólva visszük to
vább. Egyelőre elég rámutatni, hogy egyesek magát a lelkiismeret létét is
tagadják. Ezek a férfiak és nők nem fogadják el. hogy az ember rajta kívül
álló törvényeknek lehet alávetve, egyszóval azt tartják, hogy saját gazdája
és ura . Szeros logikai értelemben ezek az emberek következetesek. Csak
hogy nehéz elfogadnunk kiinduló pontjukat. Lehet-e az ember legfelsőbb úr
abban a mindenségben, amelyet nem ő alkotott?

8. Hogy valaki elfogadja a lelkiismeretnek azt az eszméjét, amelyet ml
itt előterjesztünk, először is el kell ismernie, hogy az ember nem ura a
mindenségnek, hanem alá van vetve egy nálánál nagyobb törvényhozónak.
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Egyszóval azzal kell kezdeni, hogy visszatérünk minden erkölcsi életnek,
cselekedeteink minden felelős megltélésének végső alapjához: lsten elfo
gadásához. Mégpedig nem valami távoli és nemtörődöm Istenről van itt
szö, hanem arról az Istenről, aki Atyánk, aki megalkotta a mindenséget,
megalkotott mindegyikünket, és életünket szeretettel állitotta be bizonyos
keretek közé (vö. Ter 1,26-27).

9. Ugyanattól a szeretettől Ind ítv a nem autom atáknak alkotott bennünket,
amelyeket a mindenség vak eró l irányitanak, hanem értelmes és szabad
lényeknek, fogadott gyermekeinek, és felszólí tott , hogy magatartásunkat
hozzuk összhangba méltóságunkkal. Következésképpen az embernek meg
kell keresnie, ml ez a méltóság , és ml következik számára bel öle a szemé
lyes felelősség sikján.

II. A lelkiismeret kialakítása

10. Ezt a soha véget nem érő keresé st nevezzük a lelk iismeret . klalakí
tásának" , formálásának. I:s ezt minden embernek magára kell vállalnia , hogy
megtudja, mi méltó és rnl méltatlan az emberhez. Befolyással lesz erre az,
hogy élete során milyen különféle vallásos fogalma i vannak. Például egé
szen más lesz a lelki ismeret alakulása abban, aki egyszerüen csak Istenben
hisz, meg abban, aki elfogadja, hogy lsten belépett a történelembe, s Odvö
zítőt küldött nekünk Urunk Jézus Kr isztus személyében, hogy Jézus testvé
rünk lett, visszaadta az emberiség méltóságát, új életet adott neki , és kinyi 
latkoztatott elveket állitott elénk, megmutatva , mit vár tőlünk az lsten (vö .

Jn 3,16; 8,12).

11 . Annak a kereszténynek pedig , aki a katolikus hitet vallja és a kato
llkus egyház tagja , még mélyebbre kell hatoln ia az Istentói kinyilatkoztatott
magatartás i szabályok klfinomltásában. Mint katolikusok elfogadjuk, hogy
Jézus saját hatalmát átadta tanltványainak: .Amlnt az Atya küldött engem ,
úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21). . Mindaz, amit megköttök a földön,
meg lesz kötve a mennyben ls ; és mindaz , amit föloldoztok a földön, föl
lesz oldozva a mennyben is" (Mt 18,18) . Hisszük, hogy ennek a tanítványa
ira bizott hatalomnak fönn kellett maradnia az Egyházban, s most a püsp ö
kök kollégiumában van meg, Péter utódjának Irányitása alatt. Ezt nevezzük
az Egyház . maqlszt érlurnának" vagy tanltó szolgálatának. Magatartásunk
Irányitásában ez kötelező szabály mindazokra, akik katoli kusnak mondják
magukat (vö. Mt 28.18-20 ; Jn 14.25-26).

12. De ezt nem úgy kell tekintenünk, mint akadályozó vagy korlátozó
erőt. Tévednénk. ha azt gondolnánk, hogyalegszabadabbak azok, akJk egyál
talán nem hisznek, és hogy le kell szállnunk a szabadság lépcsójének legalsó
fokára, ha meg akarjuk találni a katolikusokat. Hisszük, hogy éppen az ellen
kezője igaz. Hisszük , hogy annak fölismerése , amit lsten az ember tökéletes
sé tételére megszabott, felszabadító, nem pedig szolgaságba Igázó elv .
Minél Inkább i smerjük Istennek ránk vonatkozó akaratát , minél tök életeseb-
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bek vagyunk. annál biztosabb , hogy nem tesszük tönkre magunkat, és nem
tévedünk olyan ösvényekre , amelyek több szabadságunk biztositá sa helyett
teljesen megfosztanának tőle . .Az igazság megszabadit tl teket" (Jn 8,32).

13. Ebben az alapvető összefüggésben szeretnénk szólni korunk néhány
kérdéséről.

III. Korunk problémái

ZüRZAVAR AZ EGYHÁZBAN. - 14. El ismerjük, hogy téves lenne azt gon·
dolnl: az utolsó negyedszázad során az Egyházban tapasztalt változásoknak
semmi közük a világ még nagyobb felfordulásaihoz. A vilá gosság kedvéért
mégis különbséqer teszünk a két terület között.

15. A hivó katoli kusokat az elmúlt években rneqzavarta , néha egészen
összezavart a az a sokféle változás, amely példátlanul áll a modern t ört éne
lemben. Ezeknek a változásoknak a következményei gyakran az egyes ember
mindennap i cselekedeteire és viselkedésére vonatkoztak, következésképpen
mintha - legalább is neki úgy látszott - magukat az elveket ér intették vol
na. Néhány évvel ezelótt a katol ikus ember külsö gyakorlatokról volt fe lis 
merhető , mint rnondluk a hústól való tartózkodás pénteken, böjt és külön
böz ő bűnb ánati gyakorlatok, kötelező ünnepek megtartása stb. A liturg ia
szerkezete változatlan volt, ugyanaz maradt századok óta. Különféle áhítat
gyakorlatok is sérthetetlennek és pótolhatatlannak t űntek, szükségszerúnek
a hivők vallási életében. A pap a közösség lelkiismerete gyanánt jelent meg,
és az Egyház tanítását tekintéllyel érte lmezte , aminek rendszerint senki sem
mert ellentmondani.

16. Ma ebból sok minden megváltozott. Sok bűnb ánati gyakorlat, pl. a
böjt és a megtartóztatás, mindenkinek saját belátására van bízva. A liturgiá
ban a részvételt és a személyes elkötelezést hangsúlyozzuk. A bibl ikus
megújulás háttérbe szor ított egyes hagyományos ájtatosságokat. Ami a pa
pot illeti , szerepe ma sem kevésbé fontos. de kevésbé .Imponál" . Ma ls
kötelessége, hogy közösségét lsten útj aira és az erkölcsösség eiveire ta 
nitsa, de jobban megérti. hogy végső soron a döntést mindenki maga hozza
meg, - mint majd később leírjuk.

ZüRZAVAR AVILAGBAN. - 17. Ritkaság , hogy a világban végbemenö
változások ne befolyásolnák az egyházat, vagy megfordítva. A meqzavarodás
nak ebben a korszakában a nép erkölcs isége gyökeré ig megrend ült. Általá
nos magatartás, hogy .mindent nyugodtan megtehetek, ami nem sért mást:
Laza engedékenység söpör vég ig társadalmunkon. Olyan gyakorlatok, amelye
ket azel őtt teljesen elfogadhatatlannak tekintettek , fokozatosan a magatar
tás általános szabályai lettek. Elég emlékeztetni az abort usz gyakorlatára.
az eutanázia érdekében klfeltett növekvő nyomásra és az élet ellen Irányuló
egyéb megnyilvánulásokra, hogy lássuk áll ításunk igazságát. Mindezek kö·
zepette a törvényhozók különbséget tesznek aközött, amit a törvény meg
kíván és aközött . amit egyéni szinten lehet jónak vagy rossznak tartan i.
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Még katolikus tö rvényhoz6kis gyakran azt tartják, hogy a törvény nem
igazodhat vallásos meggyőződésből eredő elvekhez . Sok keresztény befoly á
sa alá kerül ennek, és abba a gondolati csapdába esik , hogy úgy gondolja:
ha valami törvényes, annak erkölcsileg is elfogadhatónak kell lennie .

18. Egy másik tényező az a széles körü propaganda, amely a csa l ádter 
vezést és a szexuáli s szabadságot a maga egészében a magánélet, az egyén i
erkölcsi meggyőződés keretébe utalja (Gaudium et spes , 30) . Nagyjábó l
mindenütt elterjedt az a felfogás , hogy .mind enki ezt csin álja" , ha pedig
mindenki cs inálja , akkor föltétlenül megengedhető . Végül társadalmunk gaz·
dasági és pol itikai helyzete is hozzájárul erkölcsi érzékünk rombolásához.
Nyugodtan elfogadjuk azt a gazdasági egyenlőtlenséget , hogy egyeseknek
roppant vagyonu k van, másoknak meg alig valamijük. Ehhez járul a társada
lom elszemélytelened ése és az ember kizsákmányolása. M indezek és még
más tényezők odavezettek, hogy a hagyományos erkölcs felborult , vagy
legalábbis az erkölcsi értékek komolyan kérdésessé váltak.

A ZÜRZAVARRAL SZEMBENI VISELKEDÉS: LELKIISMERETI TIPUSOK. 
19. Ezekből a tényezőkből származott az a lelki isme reti zűrzavar , amelyre
nyIlatkozatunk elején céloztunk. Ha lelealt túlságosan egyszerúsí tünk ls, ta
lán hasznos, ha az általános helyzettel szemben való viselkedést három tí
pusba osztjuk. Ezek a kategó riák nem foglalnak magukba mindent, de igen
J61 összefoglalják a mai katolikusok általános magatartásának lehetőségeit.

20. A) Az első csoportba tartoznak azok, akik statikus vagy önelégül t
lel kiismeretet alak ítottak ki. Ezek az emberek nem fogadják el azt a dinami
kát, amely az Egyház és a társadalom válto zásai mögött meghúzód ik, és
nem látj ák azt a pozi tív értéket , amely az erköl csi f elelősség személyes v ál
lalásából származik . Ragaszkodnak ahhoz, hogy az Egyház a legapróbb rész
letekig megmondja nekik minden kötelességüket. Ez a lelki ismereti maga·
tartás természetesen tagadása a felelősségnek , és odáig vezethet, hogy
nundenestül tagad juk korunkban a Lélek múködését és annak pozitív ért ék ét.

21. B) Az ellenkező végleten a túl zottan dinam ikus és forradalmi lelki
i smeretet találjuk. Ez azt az embert jellemzI, aki tel jesen félreértette azt a
gondolatot, hogy végső soron lsten előtt mindenki maga a bírája cselekede
teinek, és a végső döntés csak a maga feje után tö rt énhet. Azok , akik ebbe
a kategóriába tartoznak, az értelmes döntésre szóló fe lhívást a törvény, az
objektív szabályok eltörlésévé torzítják, s arra a vég következtetésre jutnak,
hogy senki, az Egyház sem mondhatja meg nekik , mit tegyenek. Ritkán
rnondják ki i lyen világosan, de a túlzott szubjektivizmus út ja szükség képpen
lde vezet.

22. C) Középúton található az a lelkiismeret. amelyet a mai t ársadalom
ban élő ember, de különösen a kato likus keresztény kellő magatart ásának
tek intün k. Mondhatjuk ezt dinamiku s kere sztény lel kiJsmeretnek. Ez a lelki 
Ismeret arra vezet rá, hogy fele l ős magatartást tanúsítsunk valaki iránt :
Jézus, a közösség, az Egyház stb . i ránt . M indazok , akik ebbe a kateg6rlába
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tartoznak, felelősséget éreznek azért , hogya keres és egyre előbbre jusson ,
és Igyekeznek életükben érvényre juttatni a Krisztus elgondolta életesz
ményt (vö . Fil 2,5).

IV. Az érett lelkii smeret alapja

23. E lelkiismereti típus támogatására az itt következő megfontolásokat
szeretnénk adni.

EMBERMI:LTÓSÁG. - 24. Először is ez a kategória valóban elfogadható.
és emberhez méltó magatart ást képv isel. A II. vat ikáni zstn at erőteljesen

hangsúlyozta az ember alapvető méltőságát és érték ét. valamint azt a fele
lősségét, hogy lsten szemében cselekedetei értékének ő maga a végső

bírája.•Az igazi szabadság az Istenhez való hasonlóság kiváló jele az em
berben . Isten ugyanis szántszándékkal ,a saját belátására hagyta' az embert
(Sir 15,141. hogya maga elhatározásából keresse Teremtőjét. és hozzá ra
gaszkodva szabadon jusson el a teljes és boldog tökéletességre. Méltósága
tehát megkivánja az embertől, hogy tudatosan és szabad választás szerint
cselekedjék . vagyi s személy m ódjára, azaz benső meggyőzódéstől Indítva.
nem pedig vak ösztönt követve vagy merő külső kényszer hat ás ára" (Gaudium
et spes. 17). Az ember sajátos méltósága tehát megkivánja a fe l e l ősség

átérzését; maga lsten követ eli ezt meg tőle. amikor ilyennek teremtett ben
nünket. Ez Szent Pál érve lésének alapja a rómaiakhoz írt levelében . Világo
san kifejti a tényt, hogy mind en e világra jövő embernek szívébe van irva
lsten törvénye. Ezen két dolgot ért . E l ő szö r azt. hogy az ember felelős

cselekedetet ért. másodszor azt, hogy nem szabad pillanatnyi szeszély sze
r lnt eljárnia, anélkül , hogy gondolna Teremtőjére , felebarátjára és önmagára
[vö. Róm 2,14-16) .

FELELOSSI:G . - 25. Napjainkban örömmel látjuk, hogyan nő híveink érett 
sége: megértik ezt az első elemet. De emlék eztetjük őket, hogy ez nem
menti fel őket a második alól : gondolniok kell lsten jelenlétére. amely kü
l önb öz ő módon, de valós ágosan megny ilvánul életükben és irányit ja ít éle
te lket.

26. .Lel kiismerete mélyén az ember olyan törvényre bukkan. amelyet
nem ő szab önmagának. de amelynek mégis engedelmeskedni tartozik. Lel
kiismeretének szava mind ig arra sz ól i tj a, hogy szeresse és cseleked je a jót.
és kerülje a rosszat. Am ikor csak szükséges , fölhangzik a szive mélyén:
Tedd ezt ! Ovakodjál attól! Mert van olyan törvény, amelyet az lsten írt bele
az ember szívébe. I:pp az rnutatj a az ember méltóságát, hogy igazodik ehhez
a törv ényhez. Szerinte fogják majd megít élni is" (Gaudium et spes, 16).

A BÜN TAGADÁSÁNAK ELLENSZERE. - 27. Azt tartjuk , hogy ez a fajta
érett lelki ismeret a legnagyobb ellenszere annak a - nyíl t vagy rejtett 
növekvő támadásnak, amely az embert búnösnek tekintő felfogás ellen
irányul. Az ember autonómiájának túlzott. hazug eszméje olyan látásmódra
vezetett, amelyb en leértékeltük a bún és a megváltás fogalm át, és eltökél.
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ten hátat fordítottunk lsten és a ml Urunk Jézus Krisztus világos tan ítás é
nak: lsten, igaz, szerető Atyánk, de nem lehet gúnyt úznl belöle. Nem téte
lezi ez föl azt a téves régi gondolatot, hogy lsten valami zsarnok, és csak
azt keres i , hol büntessen minket. Másfelől már maga szabadságunk ado
mánya jelzi , hogy ha vlsszaélOnk vele, ml magunk szenvedjük meg. Ebben
az értelemben a lehetséges büntetés szükséges velejárója a szerétet tör
vényének . A szeretetet senk ire sem lehet ráerőszakolni, hanem mint egy
modem író (Rablndranath Tagore) megfogalmazta : .Aki elutasítja a szere
tetet, azt a szerétet ,is elutasítja, és üvöltve fekszik a küsz öbön."

A . küszöbön való üvöltésért" aligha tehetjük felelőssé azt, aki felajánlot
ta szeretetét, mi pedig elutas ítottuk. Azoknak a szenvedése, akik elutasítják
az élet isteni normáit, a saját múvük. Ezért szerintünk az a dinamikus keresz
tény lelktlsrneret, amely mindezeket a tényeket el ismeri , és ezzel valóban
felszabadul. Megszabadul attól, hogy azt kell jen színlelnie: nincsen bún, és
nincs következménye S6I1l.

A HIT D1MENZlúJA. - 28. Rámutattunk már : minden ember alapvető

felelőssége azon a tényen alapul , hogy lsten te remtménye . Ennélfogva ma
gára kell vállalnia a felelősséget azokért a cselekedeteiért. amelyeket lsten
az ő közvetlen sáfárkodására bízott. De azt ls [eleztük , hogy a keresztény
nek , különösképpen a katolikus kereszténynek vezetők ls rendelkezésére
állnak. akiket szabadon elfogadott, akiknek küldetése, hogy segitsék föl
fedezni önmagában lsten Irányító vii ág<lsságát .

29. Ebben az összefüggésben mindenekelőtt és mindenekfölött a Szent 
lélek múködését kell hangsúlyoznunk az emberek szívében (vö . Jn 15,26; 16.
7-13) . A II. vatikáni zsinat kiemeit bennünket abból az elterjedt vélemény
b öl, hogya katolikus egyház monolitikus Intézmény, amely még a Szent
lélek hangját is ellenőrzi és mederbe szorítja. Ogy gondolták. hogy minden
felülről jön, mintha csak a hivők a legvégső befogadól lennének a Lélek
átszüremlésének a ranglétra felső fokaitói kezdve '. Világos, hogy az Egyház
hivatalos tanításában sohasem szerepelt ilyen otromba tévedés; a benyo
mások azonban olykor tartósabbak és egyetemesebbek. mint a tanítások.
Hogy a Zsinat annyira hangsúlyozta lsten népének jelentőségét. a Szent
lélekhez való személyes és közvetlen viszonyuk fontosságát, az olyan tisz
tázódás , amit sohasem szabad szem elől tévesztenünk (Lumen gentium 4,12) .

30. Itt kell fölismernünk, hogy minden ember számára szükséges a sze
mélyes megtérés és az üdvösség elfogadása. A Zsinat kifejezetten vallotta
(Lumen gentium 13,48) azt a szentírásl tanítást, hogy lsten akarja minden
ember üdvösségét, de ennek a szeretetszlmfónlának mindig van egy máso
dik tétele ls : az ember nem üdvözülhet saját hozzájárulása nélkül, Minden
kinek szabadon Istenhez kell fordulnia. M i, akik hiszünk egy evilágit és
ideigvalót meghaladó rendben , hltaktusnak hívjuk ezt az Istenhez fordulást.
az emberre vonatkozó szerer ö akaratának elfogadását. minthogy lsten ho
mályosan nyilatkoztatta ki magát . Az ember szabad döntéssel fogadja el
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Igaznak. hogy "azelőtt lsten a próféták útján több alkalommal és többféle
módon szólt ősei nkhez. De ebben a végső korszakban a Fián keresztül be
szélt hozzánk" (Zsid 1.1·2). Az Egyház vezetése ennek a kinyilatkoztatásnak
a része.

(A kör levél befejező részét következő számunkban közöljük)

EGYHÁZATYÁK A MUNKÁRÖL

Az egyházaty ák, Krisz tus és az apostolok tan ít ása nyomán, erősen hangsú lyozzák az
emberi munka mél tóság át . A munka nem a bún büntetése. hiszen az embemek dol
goznla kellett a Paradicsomban ls. még a búnbeesés e lött : "Az Úr isten vette az ern
bert és !Oden kertl ébe helyezte. hogy múv el je és ő rizze " (Ter 2.15). A munkának tehát
megvan a maga lstent ól rendelt cél ja és m élt ösáqa, és képes az embert lelkileg is
gazdagítani , mert fegye lemhez azoktat . és erőfesz ítésre sarkall. Szent Agoston és
Aranyszájú Szent János írásaiban lelhetők fe l a keresztény .munkateológla· alapvc 
n ásal, s Hitvalló Maximosznál már megvan a munka jelentOségének értékelése. mlnt
"az ember dinam ikus. teh át fi zikai tev ékenys égben megny ilvánuló kapcsolata az őt kö
rülvevő természettel" . A monasztikus szerzetesek életében a munka a lelkiélet szer
ves alkotórésze. az önf egyelem - sót amennyiben fárasztó. a vezeklés és búnbánat
eszköze: csökkenti a tes t i vágyak erejét. megóv sok kís értéstől . elöseqltl az alázat
erényét és a testvéri egyen lőség szeIIemét .

Nagy Szent Vazul (3291-379) "Lelki tökéletesség" c. müvéből

Ha rajtad a sor , hogy szolgálatot tégy . kísérje munkád néhány kedves
szó vagy biztatás. amelyet a szeretet sugall . azok felé, akiknek dolgozo l.

Ne engedd. hogy más végezze el helyetted, ami a te munkád , nehogy az
Istentől érte járó juta lom másnak jusson, és más gazdagodjék abból , ami
egyébként a te részed lenne.

Úgy végezd munkád, mintha magának Krisztus Urunkna k szolgáin ál: tud
va. hogy "átok alatt van, aki hanyaqul végzi munkáját. amellyel az Úrnak
tartozik:

Úgy dolgozz, mintha mind ig magadon éreznéd az Úr te kintetét .
Még ha alantas munkát kellene is végezned. küzd] a benned feltámadó

ellenszenv. unalom vagy undor ellen . mert minden munka, amellyel mások
javát szolgáljuk. magasztos , és közelebb segí t az éghez.

A ..Hosszabb regulák".oól : a 37. kérdés válaszáb61

Nyilvánvaló, hogy szorgalmasan kell dolgoznun k. és még gondolnun k sem
szabad arra, hogy jámborsági gyakorl atok vagy magánimádság ürügyén kl
vonjuk magunkat a munka alól. vagy tétlenkedjünk . .. Az Apostol kerek en
kimondja: . Aki nem dolgozik . ne is egyék" (2Tessz 3,10). Am int a napi táp 
lálék szükséges mindenkinek, éppoly lényeg es, hogy erejéhez képest rnlnden
ki mindennap dolgozzék. Az Úr egybekapcsolja a restséget a gonoszsággal:
.Te gonosz é s rest szolga" - kiál t fel a talen tumokról szóló p éldabesz é
dében (Mt 25,26). Bölcs Salamon, midőn megdicséri a szorgalmas rnunkást.
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a lusta szolgát kiáltó ellentétként a kis rovarokhoz utasi t ja: ,Menj el a
hangyához, te lusta, nézd meg, hogy mit csinál, s akkor bölcs leszel' (Péld
6,6J. Az ítélet napján bóven lesz okunk félelemre , mert a kérdések között"
nemcsak az szerepel majd : dolqozt ál-e, hanem az is, hogy képességeidnek
megfeleló mértékben munkálkodtál-e? Amint megmondotta : .Mert aki sokat
kapott, attól sokat követelnek' (Lk 12,48J . . . Úgy tehetünk szert összesze
dettségre, ha minden munkánk el őtt kérjü k lsten segítségét annak sikeréért,
és egyben hálát adunk, amért er őt adott arra , hogy dolgo zhatunk ; továbbá
legfóbb célunknak tekintjük, hogy munkánkkal az O tetszését elnyerjük.

Aranyszájú Szent János (344 k.--407J homíliája Szt. János ev. 6,26-27·hez

Vannak egyesek, akik dologtalanul szeretnének éln i, s ezek f élrernaqya
rázzák Jézus szavait , azt áll ítva, hogy az Odvöz ítő lebecsüli a kétkezi munka
fontosságát; nos, it t a jó alkalom, hogy ezeket letorkoljuk. Azok , akik Igy
beszélne k. rágalommal ·ill et ik a keresztény vallást , úgy is mondhatnám:
nevetségessé tesz ik, mint a semmittevés melegágyát . Idézzük hát nekik elő

ször is Szt. Pál szavait : .Eml ékezzetek Urunk Jézus szavaira: Nagyobb boi.
dogság adni, mint kapni' (Csel 20,35J . De miből fog adni az, akinek nincs
semmi je , amiból adhatna?

De miért mondta Jézus Mártának: . Sok mindenre gondod van és sok
minden nyugtalanít. Pedig csak egyre van szükség . Mária a jobbik részt vá
lasztotta" (Lk 10,41]? ~s más helyen : . Ne aggódjatok a holnap rniatt" (Mt
6.34J? Tényleg j6 lesz rámutatn i e szövegek helyes értelmezésére, nem csu
pán azért, hogy a lustakar jobb belátásra bírjuk - ha ugyan van bennük
fogékonyság ilyesmire -, hanem azért is, hogy bebizonyítsuk ; az isteni kl
jelentés szavai közt nincs ellentmondás.

Egy másik helyen azt mondja az Apostol: .Testvé rek, becsületbel i köte 
lességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával t örödtök.
s a két kezetekkel dolgoztok, ahogya lelketekre kötöttük. Akkor a kívüláll6k
b61 t iszteletet vált ki éltetek, és nem szorultok rá senkire " (lTessz 4,l l-12J .
Más helyen pedig : ,Aki lopott . ne lopjon többé, hanenm dolgozzék, és ke
ressen kenyeret keze munkájával , hogy legyen miból adnia a szúkölködők

nek' (Ef 4,28J . E helyt Pál apostol nemcsak azt köt i lelk ünkre, hogy dol
gozzunk, hanem hogy olyan j61 és eredményesen munkálkodjunk, hogy legyen
mit megosztani a szegényekkel is . Azt is kijelenti : .J öl tudjátok, hogy amire
magamnak és társ aimnak szükségük volt, a kezem munkájával szereztem
meg" (Csel 20,34) . . . Sátorkészítés volt a mesterségük (18.2J .

Jézus szavai : . Ne aggódjatok' , nem azt jelentik , hogy . Ne dolgozzatok' ,
hanem hogy ne nyugtalankodjatok, lesz-e mit ennetek holnap; akiben van
hit és megteszi , ami tóle telik , annál fölösleges az idegeskedés. Aggódás
és munkálkodás két különbözó dolog . A keresztény nem azért dolgozik, hogy
minél több et halmozzon fel magának, hanem hogy legyen mit megosztani
azokkal, akik szükséget szenvednek.
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Amit pedig Jézus Mártának mondott, az nem a munkára vagy a napi kö
telességekre vonatkozik. hanem arra. hogy tudnunk kell. mlkor van ideje
a munkának és mikor az imádságnak, amikor órá kell figyelnünk. s ezt az
idót nem szabad elvesztegetnünk. vagy föl di dolgokra fordítanunk. Tehát
nem Márta vendégszeretetét vagy szorgo skodását korholja, hanem arra inti,
hogy minden dolgot félre kell tenni. amikor alkalmunk van az ó igéit hall
gatni.

Továbbá azok a szavai: .Ne romlandó eledelért fáradozzatok" (Jn 6,27),
nem arra tanítanak, hogy tétlenkedjünk. Ha egy lusta fráter teleeszi magát,
és minden energiáját csak az evésre fordítja, akkor olyan eledelért .f árado
zott", amely veszendó; míg az, aki enni-inni ad a szegénynek (val6Jában
Krisztusnak), az olyan eledelért fáradozik, amely el nem vész, mert jutalmul
elnyeri az lsten országát, amely megmarad örökre.

Hitvalló Maximosz (580-662) : Amb igua, Ub. II . c. 37. (PG 91 ,1305)

Az ember eleven rnühely, álland6an , szüner nélkül tevékenykedik minden
lény körül. A legkülönbözóbb valóságokon át, más és más jellegük szerint,
ügyes munkásként ó hozza létre egységüket, saját maga által és természe
tének erejében , j6ságban és szépségbe n, minden egyes létezó szerint. Maga
az ember is megoszlík, férfira és nóre . De természeténél fogva megvan
benne az egésszé tétel ereje, amellyel egybefogja és párosítja az összes
végleteket.

Ez az egyesító hatalom, amint a különféle lények fejlódésének okságá
ban megval6sul és beteljesül. az isteni terv nagy titkát nyilatkoztatja ki :
harmonikusan meghatározza az ellentétes dolgok kölcsönös egybetartozását,
a legközelebbiektól a legtávolabbiakig, a legkisebbektól. a legnagyobbakig,
és így fokozatosan visszavezeti öket Istenben való egységükre.

Ezért jelenik meg az ember legutoljára a létezók között, mint a fizikai
összekapcsolás eleme; saját természetének alkot6részeiben egyetemesen
betel jesíti a végletek szlntézis ét. Természetüknek megfelelóen foglalja össze
önmagában a legkülönbözóbb dolgokat. Igy mindnyájukat elvezeti Istenhez,
mint végsó okukhoz: elóször egységbe fogja óket autonómiájukb61 és elózó
megoszlásukb61 kiindulva. azután elindítja lsten felé a kapcsolatok adott
rendjének megfelelóen. és az egység olyan magaslatára juttatja el , ahol
nincs többé megoszlás.

Szent Benedek: a napi kétkezi munkáról (Regula 48. fej.)

A henyélés a lélek ellensége. Ezért a testvérek meghatározott id őben szen
teljék magukat a kétkezi munkának, utána pedig meghatározott idóben ísmét
az istenes olvasásnak.

(Ezután Benedek a külö nbözó évszakoknak megfelelóen részletes napiren
det ír eló, amelyben munka és le lkiolvasás ill. ima váltakozik.)

Ha a helyi viszonyok úgy hozzák, hogy a testvéreknek maguknak kell be
takarítant a föld termését. ne bosszankodjanak emiatt. Mert hiszen akkor való-
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ságos szerzetesek, ha kezük m unkájából élnek , atyá inknak és az apostoloknak
a példája nyomán. De mérté kkel történjék minden, a kislelküek miatt.

Vasárnap m indnyájan olvasással fogla lkozzanak, kivéve azokat. akik külön
böz ö szolgálatokkal vannak megbízva. Ha valaki olyan hanyag és lusta lenne .
hogy sem olvasn i, sem az olvasottakban elmélyedni nem tud vagy nem szerét .
akkor bízzanak rá olyan rnunkát. amelyet el tud végezn i, hogy ne maradjon
foglalatosság nélkül. Beteg és gyenge testvéreknek olyan munkát és fogla l.
kozást adjanak, hogy egyfelől ne legyenek tétlenek, másfelől a túlzott rneqer öl
tetés munka közben ne is hasson nyomasztóan rájuk, vagy ne bírja őket arra ,
hogy titkon kivonják magukat alóla . Az apátnak tekintettel kell lennie gyönge
ségükre.

Assisi Szent Ferenc harmadik szabályábó l

Azok a testvérek, akiknek az Úr megadta a kegyelmet, hogy dol gozni tud 
nak, h úséqesen és áhítatosan dolgozzanak , hogy így távol tartsák a henyélést.
a lélek ellen ségét, és ne oltsák ki a szent imádság és összeszedettség szell e
mét. amelynek szolgál atára való a több i ideigvaló dolog.

Munkájuk viszonzásául elfogadhatnak - pénz kivételével - a test fönn
tart ására szükséges dolgokat, de alázattal , ahogyan lsten szolgáihoz és a szent
séges szegénység tan ítv ánvalhoz ill ik.

Osszeáll ította Miskolczy Kálmán

M i, az utc a embere i. biztosak vagyunk abban. hogy annyi ra szerethetjük Istent.
amennyi re O akarja, hogy szeressük, Nem gondoljuk, hogy nagy tetteket hajtunk végre .
ls ten tesz nagyot. Ezért vagyunk nyugodtak a cselekvésb en. Napunkat az lsten Irán t i
engedel messég szabja meg . Szól a te lef on . nem kívánt munka vár , fogfájás gyötör. ki
bírhatatl an a hőség , kés ik a busz, beletörik a zárba a kul cs .. . Ha megtanul juk. hogy
az élet ezer kis alkalmában odaad]uk akaratunkat Istennek. remé lhetjük, hogy maga a
halá l sem lesz nehéz . . . Nem osztályozzuk életünket te ttekre és imára, mivel a sze
retetet kteléq ít ö elfoglaltságnak tartjuk. Lábunk az utcát járj a, de szívünk egy rl tmusr a
ver az egész világgal. M inden ki s tettünkkel egészen befogadjuk Istent , és a szellem
szabadságában egészen adjuk Ot testv éreinknek. Az élet így ünnep lesz . Minden kics i
tett hatalmas esemény. amellyel megkapjuk lsten Or szágát , és testvéreinkne k mepad
hatjuk lsten Országát . Mindegy, hogy mit cs inálunk, söprüt fog a kezünk vagy tölt ö
tolla t . Csöngetnek? Gyorsan, ajtót nyitn il l sten jön , hogy szeressen minket! Felvlláqo
sítást kémek? lsten szól hozzánk, hogy szeressen. - Hagyjuk hát. hogy szeres sen
minket !

l Madeieine Delbr él)
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ESZMa:K es ESEMa:NYEK

A VILÁG TERHE

IOrezzük a világ terhét.
Tekintetünk átfogja a földrészeket, és keveset talál rajtuk az igéret földjé

ból. A hírközl ő eszközök mindennap ijesztó képeket szállitanak otthonunkba
az egész világról. B űnöző bandák, terror, emberrablás, diktatúra és éhség . . .
A gondolkodás elfajulása, nemzetek gyúlölködése, általános rettegés, a poli
tika sokféle hazugsága, elpártolás a hitt ől, a sátán jelenléte . . .

IOrezzük a világ terhét. IOs nem közömbös nekünk, hiszen ebben a világban
élünk.

Azt kérdezzük: hogyan folyik az élet tovább - abban a társadalomban ,
amelyben alig érnek már valamit az emberi , erkölcsi és isteni értékek.

Van-e remény? Miben? Azok az emberek jelentik-e a reményt - és csakis
azok -, akik magukra tudják venni a világnak ezt a terhét? Akik más szem
mel vannak megáldva , mint a szokásos unott tekintet, - akik más, Igazabb
értékekkel tudnak bánni, mint az értéktelen ostobaságok?

Egy :kép adja meg a feleletet.
A németországi Landau templomában, a kóruson van egy 13. századból

származó tartópilIérfigura. Elnevezése: a teherhordó.

Nóalak , meghajlott háttal. A nézó felé fordul - és mosolyog. Csak egy
kis kólapot hordoz, nem nagyobbat a hátánál. De ez a kőlap csak az alsó része
egy magas, karcsú, fölfelé szökő oszlopnak. A teherhordó nő látszólag csak a
kís követ hordozza, valóságban azonban az egész templom szerkezetét : a tar
tóplllért, amelyen a boltozat nyugszik.

Meghajolva áll, tehát nem láthatja anagyszerú zárókövet, amely a hálós
boltozaton az egészet megkoronázza. De tudja, hogy van, - és kész vállalni
terhét, hogy az egész épftmény a magasba nóhessen. Látszólag csekélység
az, amlt az egészhez hozzáad, mégis ó hordozza az egészet. - nélküle össze
omlana.

Meghajolva, görnyedten áll , talán mert így jobban tudja a terhet hordani,
bizonyára azért is, mert a teher súlyosan nyomja. Csak abban a tudatban válik
elviselhetővé, hogy az egészet hordozza.

IOs különös: a nő mosolyog. A hátát nyomó súlyos teher ellenére is mo
solyog. Nem azért, mert talán nem érzi, vagy mert nevetségesen kicsinek
érzi. Azért mosolyog, azért marad vidám, mert tudomása van az egészről. Vi
dám szivú marad, mert tudja , milyen nagy az az egész, amit hordoz, amit segft
hordani.
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Kell-e ehhez még küíön ért elmezés mai világu nkra. mai életünkre ?
Két alapvető keresztény tény áll előttünk :

1. Jézus Krisztus magára vette a világ terhét. I:s ezt betű szerín t kell ér
tenünk.

A világ terhe megvolt mindig. I:s senki sem volt súlyosabban tuda tában.
m int lsten Fia. cl saját testén és saját lelkében vitte ezt a keresztre - az egész
világért. minden korért és minden emberért. azokért . akik voltak és akik még
csak lesznek .

Hordozta ezt a terhet . mert tudatában volt az Egésznek. A föld és a menny
egészének. az idő és az örökkévalóság egészének. mi nden egyes emberi élet
egészének . A boldogtalanság , a romlás és a bűn egészének éppúgy. mint a
boldogság. a megmenekülés és az üdvösség egészének. ami készen áll rnin
den ember számára.

A hátán . a szívéből emelkedik ki az a felü lmúlhatatlan konstrukció. amely
óriás méreteivel az égbe nyúlik. I:s a nagyszerű zárókő? Ak i a földön keresi.
hiába keresi. Ugyanaz a Kr isztus az. aki meghajtja a hátát . csakhogy az örök
lsten dicsőségében . Ezt az Istent csak az lsrnenl . aki az ő dicsőségéből jött .

2. A Názáreti Márla magára vette a világ terhét.
Am ikor az égi követ fe lajánlotta neki Jézust . ezzel többet ajánlott. mint

népe Messiását . Azt mondja neki : .A tőled születendő Szente t lsten f;iának
fogják hívn i: Az egész világ Istenének Fia. az egész vil ág M egváltója. I:s Má
ria így is ért ette : . Mostantól fogva boldognak hird et engem minden nemze
dék."

A teher súlyos. olyan súlyos. hogy ölén hordott halott Fiában alig visel heti
el. De tudatáb an van az egésznek. az egész emberiség egészének. I:s tud a
nagyszerű zárókőről : . A Magasságos Fiának fogják hívni. és országána k nem
lesz vége:

Ak it pedig minden nemzedék boldognak hirdet majd. az mosolyog . I:s ez
a mosoly örök - az egész vil ág segítségére.

3. Ma pedig mi vagyunk soron , mi keresztények .
Tudunk-e a világ terhéról?
Tudunk-e az Egészről : egy emberélet egészéről. gyermekeink egész életé

ról, egész [övönkr öl?
Tudunk-e a nagyszerű z ár ók ő r ől ?
Ha igen . akkor korunk roppanttá növekedett terhe ellenére tudunk rnoso

lyogni - az Egésznek a zárókövére gondolva . Ezt a zárókövet Jézus Krisz tus 
nak hívják.

Jézus Kolsztus él. M inden feléje tart. Ö az egész világ és az emberiség
történelmének Omegája .

Romano Guardini mondja : Ha valaki azt kérdi. mi bizonyos a mai világ ban.
olyan bizonyos. hogy élni és halni lehet érte , - akkor a felelet így hangzik:
Csak Krisztus szeretete bizon yos .
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Az élet megtanít rá. hogy ez a végsó biztonság nem lehet emberekben .
még a legjobbakban és legkedvesebbekben sem. Nem lehet a filozófia, a rn ű 

vészet, vagy az emberi erő akármi alkotása. Csak Krisztus szeretete bizonyos.
Még azt sem mondhatjuk : lsten szeretete. Me rt hogy lsten szeret bennünket ,
azt vég legesen csak Jézus Krisztustól tudjuk .

Csak Krisztus szeretete bizonyos . Csak az áll szilárdan, ami akkor nyilat 
kozott meg , amikor ó a világ terhét hordozta. És ami még szil árdan áll ott .
ahol örök életról és örök halálról van sz ö. az csak Jézus Krisztus felól szilárd .

Készek vagyunk-e a kor. a világ terh e alá odahajtani ahátunkat?
Mindannyian teh erhordók vagyunk. Azért egyikünk sem mondhatja , hogy

senk inek sincs szüksége rá, hogy egyáltalán nem fontos . él-e. hal-e, hiszen
árá senki sem vár. Mindenki hordozza a maga részét - és ezzel az egészet.
A családját - a városát - az országát - az egész vil ágot .

Meghajtjuk a hátun kat , - mosolyogva. szívü nk vidámságában.
Hisszük. hogy a világ terhe könnyebb lesz. ha hordozzuk:
hisszük , hogy életünk szebb lesz, ha a terhet hordozzuk ;
hisszük, hogy így egy kicsi vel több kri sztusi megvá ltás jön el a világba.
Tudunk a világ terhéról. Tudunk az Egészről. Tudunk a végsó, nagyszerú

zá ré k é rő l.

Csak Krisztus szeretete bizonyos e világon .
Johannes Rosche

MEGSZENTELNI AZ EMBERI EROFESZIT~ST

Gondolatok Teilhard de Chardin múveiból

Teilhard múvét különböző szempontokból tanulmányozták: természettudományos
[ főleg paleontológiai) , filozófiai, teológiai , szellemtörténeti, lelkiségi stb . nézőpontból.

Eszmerendszere annyira egységes, oly könnyen . azts ztemattzá lhatö " . hogya Teilhard
kutatók nehezen állhatnak ellen a kls ért ésnek. hogy zárt rendszerként mutassák be a
tellhard izmust. Egyébként Teilhard maga ls szenvedélyesen kereste a szintéz ist . De
ennek a rendszeralkotásnak megvan az a buktatója , hogy összekeverjük a megismerési
síkokat. nézőpontokat. •müfalokat" . Igy aztán - a lét. a világ , az élet. a világnézet
stb . tel jes és kimerítő magyarázatát keresv e Teilhard-nál - könnyen hiányosságokat .
pontatlanságokat vélünk fölfedezni viziój ában.

Valójában arra a kettős-egy : tudományos és vallási tapasztalatatra kell figyelnün k.
amely életmúvében oly bámulatos szintézisbe simult. Termékeny és megtermékenyítő

intulcióit kell elsősorban kiaknáznunk, és legmélyebb szándékára figyeinOnk: ez a
szándék pedig alapvetően vall á s I , I e I k I s é g i . Teilhard kétségtelenül rangos
tudós és figyelemreméltó gondolkodó (Illozófus-teol öqua) , de elsősorban szerzetes
pap. aki mindvégig, minden zaklatás ellenére hű séges az egyházhoz és a J ézus-Társa
sághoz. Nemrég kiadott naplói tanúskodnak arról. hogy minden a .Ielkls éqböl" fakad
nála. Legföbb vágya és törekvése az, hogy válaszoljon korunk kihívására: a mal ember·
nek arra az igényére , hogy a modern világ szívébe bevigye lángoló hitét. Erről fr leg·
föbb . Ielkl könyve" , A z I s t e n i m I I i ö elejé n:
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Korunkban a vallási szellem gazdagodását és zavartságát kétségtelenül az
váltja kl , hogy körülöttünk és bennünk föltárul lj világ nagysága és egysége ...
Egyesek szemében a világ t úls áqosan nagynak mutatkozva tárul fel. Ekkora
egyOtt esben az ember elvész, nem sz ámít : ezért csak tudomásul kell venn ünk
tudatl anságunkat és el kell tűnnünk . - Mások számára viszont a világ hatal
masan szép: ezt a világot - és csak ót - kell Imádni. Vannak keresztények
(mint ahogy vannak általában olyan emberek is), akik még nem kerültek en
nek az aggodalomnak vagy ennek a bűvöletnek hatása alá. Az Itt következö
lapok őket nem fogják érdekelnl. Másokat viszont elrémít, hogy milyen legyöz
hetet len ámulatot vagy vágyódást vált kl bennük a feltörő új Csil lag. Az evan
géliu mi Krisztus - ha egy mediterrán világ távlatai szenlnt látjuk és szeretj ük
- képes-e még átfogni és egy pont felé irányf tani a mi csodálatosan meg
növekedett világmindenségünket? A világ nem kezd-e hatalmasabbnak, bens ö
ségesebbnek, kápráztatóbbnak mutatkozni, mint Jehova? Nem készül-e sz ét
robbantani vallásunkat? Nem lökl-e félre a ml Istenünket?

Az a Csillag, amit a világ vár , anélkül , hogy ki tudná ejteni a nevét, an él
kül, hogy pontosan értékelni tudná igazi transzcendenciáját és meg tudná kü
lönböztetni , hogy melyek a leglelkibb és legistenibb vonásai, - az a Csillag
ugyanaz a Krlsztus , akit rnt remélünk. Hogy eljövetelére vágyódjunk, csak hagy
nunk kell magunkban dobogni - kereszténnyé téve - magának a Földnek a
szívét.

(Az Isteni rnll l ő = Benne élünk. Rezek Román forditása. 15-16, 151-152)

Teilhard tehát választ ad a mal nyugtalan keresztényeknek . és rajtuk keresztűl az
őszintén kereső nem h ivőknek is. Lelk isége nem a helytelenül értelmezett .fuga rnun
dl" . a világtól való rnenekül és, hanem a világ átalakítása, megszentel ése. Nem .ha jt
térdet' a világ előtt . ahogy Marit ain vádolta a modernista keresztényeket. de hisz a
megtestesült Ige erejében. aki azért jött. hogy megszentel je a vilá got l.volult rnun
dum consecra re" . IdéZi a karácsonyi mart i rológ ium szavait ) , hogy megszentelje az
egész emberi eröfeszlté st, amely nem más. mint a teremtés befejezése, a vil ág hurna
nlzálása. IOs ezt a vilá got majd - a megszentelt és átlstenftett emberi lelkeken keres z
tül - lsten Lelke alakí tja át. Mindezt el öszőr ötven évvel ezel őtt Kfnában fej tette ki
bövebben .Az Isteni rnll l ö"-ben, de már 1924-ben ugyancsak Kfnában világ osan össze
fogl alta . Vllágmlndenségem· c. esszéjében ls IOeuvres 9: Science et Christ 63kk. vö.
Szolgálat 1972/ 4, 92-95). Megv llágftja a munka teológiáját a szó legtág abb értelmé
ben ( = emberi erőfeszítés). és új lelki séget javaso l , amely nemcsak a szándékot te
kinti - vagyis a jószándék alapján méri le az ember i tevékenység értékét -. hanem
a lét rehozott rn ű, az o p u s , a cse lekvés . teste· ls érdekli : mindaz, ami növelt a vl
lágban a tudatot. vagyis emberibbé tesz i , humanlzálja a világot. rnlndaz, ami a legegy·
szerűbb munka vagy a tudományos kutatás által előseg ftl a fej lődést , hozzájárulhat a
nagy Ostya, a vilá g előkészftéséhez , hogy aztán Krisztus Lelke . átváltoztassa" . Teilhard
nál az emberi erőfeszítés megszentelése együtt jár a keresztény eröfeszlt és humani
zálásával. A Központ. a hatalmas genezis mozgató és lelkes ítő Orneqa-pontja: Krisztus .
aki megtestesOlésével szinte magára vette az ember i fejlOdést, és folyton-folyv ást
. növeksztk" Titokzatos Testében , az Egyházban egészen a végső beteljesedésig. Az
ember tehát sptr ttual tz álja a vIl ágmindenséget, azután pedig a hittel, reménnyel és
szeretette l cse l ekvő és szenvedő embert Krisztus . spl rltuall zálja·: átalakftja. Ot és
igy közvetve a fej lődő vil ágmindenséget , amelybe testével be van ágyazva. A test fel -
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támadásának dogmája és 8 világmindenség t itok zatos átalakulásának hite ihlette ezt
a víziót . A teológusokra vár az a feladat . hogy részletkérdéseit jobban kidolgozzák eb
ban a szellemben, amit a . Gaudlurn et Spes' k, zsinati konst itúció ls sugall (vö. 34. p.) .

Az emli tett múveket (Benne élünk, Tudomány és Krisztus) P. Rezek fordltásából
jól Ismeri a magyar közönség. Egyébként a Világm indenségem c. esszét a Vigili a há·
rom száma szintén közölte. A Szolgálat 1972/ 2 számában pedig közöltúk Teil hard utolsó
ír ás át : . Kuta tá s , munka és imádás: Most két kevésbé ismert , 1919·bOI való Teilhard
levé l bő l fordítunk le egy·egy jellemzO részletet. Ezek és más levelek. naplójegyzetek
arról tanúskodnak, hogy Teilhard lelkiségének főbb vonásai már az elsO világháború
alatt ki rajzolódtak. A két levélrészlet végeredményben - bár kissé nehézkesen 
ugyanazt mondja az emberi erOfeszftés megszentelésérOI , mint Az Isteni miliO. Külö
nösen is hangsúlyozza minden emberi (természetes) erOfeszit és isteni értékét. éspe
dig nemcsak a szándékot (le lküle tet) veszi f igyelembe , hanem a létrehozott múvet is.
(Közli Emil e Rideau: La Pensée du P. Teilhard de Chardin, Seuil , Párizs 1965. 489, 491.)

Valamennyiünk életében hatalmas és szükséqes rész van fenntartv a a po
zití v tevékenységnek. a természetes és társadalm i emberi erófeszítésnek.
Erre az erőfesz ítésre a küls ö körülmények késztetnek bennünket. és mint ter
het kell elviselnünk. De ugyanakkor els őrendű spiritualizáJó értékkel is ren
delkezik. Részben azért . mert tevékenységünknek erkölcsi .tré nlnqet" nyújt ,
részben pedig azért is, mert múve által pozi tív eredm ényeket mutat fel. Ki
tudná megmondan i. mit köszön legtermészetesebb misztJkus életünk is PIa·
tónnak, Leibn iznek , Pascalnek. Newtonnak és annyi másnak . . . ? Kl merné
előre látni, mire képes még az emberi lélek. milyen közvet lenül term észet
felettivé tehetó tennészetes képességeket szerezhet meg (pl. olyan rnért ék
ben. ahogy teljesebben tudatára ébred a Világegyetemmel való szol ldarlt ásá
nak és azoknak a még ki nem kémlelt vld ékeknek, amelyek a szellem , egy·
ségesülésével ' kapcsol atosak)? Ki áll íthatná azt, hogya Szerétet . ha e lvá
lasztanánk az emberi nedvtól és k üzdelemt ől , nem veszne el a kolostorrá ala
kult Világ ölén? - Hatalmas területe van még a pozitív megvalós ít ásoknak.
amelyeket lehetet len megh lúsuln.i hagyni. ha lojál isak akarunk maradn i. - Ab
szolút szükség van arra, hogy Krisztus olyan nagy legyen . mint az életem
(mint az e g é s z I:let) , így vallhatom csak tudatosan: Benne növekszem , nem
csak az aszketikus megszorftások és a szenvedés (magas fokon egységes ítő )

elszakadásai által . hanem mindaz által is, ami egzisztenciámban pozitiv er ö
feszt t és, te rmészetes t ök életesed és és emberi köte lesség (1919. dec . 12) .

Valószínű . hogy ha arra kell ene várnunk . hogy Kr isztussal misztikusan
egyesül jünk ahhoz. hogy meghódít suk a Földet. solasem fognánk hozzá ern
beri munkánkhoz. A dolgokra való kit erj edés és a koncentráció Krisztusra
csak két szimultán (egy idejú) mozgás lehet. M ihelyt az Ember az első mlszti
kus ébred és ko r fö lfedezte az egyetemes konvergenclát. vagyis meglátta K~i sz·

tust a Minden végpontjánál . . . nemcsak hogy nem szóródik szét a Valóság
uralma alá hajtásá ra irányuló erófeszítésében (hiszen számára minden egy lett
bel ül rő l), hanem megtalálta - anélkül . hogy tevékenységét elfec sérelné - a
lelki elszakadás ti tkát (1919. dec . 29).

Szabó Ferenc
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MUNKA ~S PIHEN~S

Manapság nem tudunk egy szociológiai, statisztikai vagy pszichológiai szak
lapot kinyitni , hogy ne találkozzunk benne munkával, szabadidővel, a kettő

viszonyával fogl alkozó cikkekkel. De ugyanezeket a témákat találjuk napilapok,
folyóiratok, magazinok hasábjain is. Nemzetköz i szabadidővizsgálat folyik, tu 
dományos alapon. Divat? Nem. Sokkal inkább probléma, napjaink problémája.

A középkor embere elfogadta, hogya munka lsten akarata (vagy büntetése
az első ember vétkéért), és nem törte a fejét. Dolgozott, tette azt, amit szü

letésének körülményei, társadalmi hely zete alapján tennie kellett.
De változtak az idők; jött a felvilágosodás, az ipari forradalom, a gazdasági

válságok - és megvál tozott a munkáról , szabadidőról vallott felfogásunk. Ma
pedig ott tartunk , hogy nemcsak egy társadalom gondol másként a munkára ,
mint előde i - de minden embernek sajátos véleménye van - legalább is a
saját munkáj áról. ~s amilyen a munkáról vallott felfogása, olyan lesz v éle
ménye szabadidejének felhasználásáról is.

(A magyar szaki rodalom . szabad id ő" kifejezéssel jelöli a munkán Irívül i,
de nem egészen szabadon választható tevékenységet, pl. közlekedést, háztar
tási munkát stb., míg .szabadldö" az az idő, melyet teljesen a magunk tet
szése, kedvteléseink szer tnt tölthetünk el. Ez utóbbi eszmefuttatásunk tárgya.)

Emlékszem , nem is olyan régen nagyapám állandó trappban tartotta egész
házanépét, nagyanyámtól kezdve fiain és leányain keresztül egészen unokáiig .
•Lustaság az ördög párnája " - hirdette, és jaj vol t annak, aki valami nem
gyümölcsöző foglalkozással .Jopta a napot" .

Ma ,is megtaláljuk még ezt az emberfajtát. Puritán öselnk felfogását vall 
ják, akik a szabadidőben valamiféle elvetendőt láttak - lazsálást, semmit
tev ést . Az ő számukra a pihenésnek egy értelme volt: erőgyújtés a munkára.

Pedig a munka önmagában nem erény. A közömbös dolgok közé tartozik ,
amiből mi csinálhatunk erényt - vagy hibát. Valahol olvast am ezt a nagyon
bölcs mondást: Az aranyborjút is gyors és kiváló munkában készítették, és
harangokból is nagy precizitássai öntöttek ágyúkat.

Gál Ferenc mondja a szabad id őr ől írott cikkében a Vigiliában : .A munkát
és a szabadidőt nem lehet pusztán tárgyi kategóriának tekinteni. A személyes
élet megnyilatkozási módjáról van szó, tehát úgy kell vennünk, mint az em
ber / élet kibontakozásának formáit :

Mit ér az az élet, ahol csak munka és alvás váltakozik egymással? Egész
emberségünk megújítására van szükségünk - és ehhez valami más ls kell:
pihentető, gazdagító szabadidő .

Másik típusú emberfajta az, aki gyúlöli a munkáját - mert nem azt teszi,
amit szeretne, hanem amire a körülmények kényszerítették. Az 'ilyen ember
alig várja , hogy ledobja tollát vagy vakolókanalát, becsukja irógépét vagy ki
kapcsolj a fúrógépét. Számára akkor kezdődik az élet, ha befejezte a munkáját,
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amikor azt és úgy tehe t , ahogy akar. Életének legfontosabb része a munkán
kivüli Ideje .

Az ilyen ember a szabadidőben rendszerint a kikapcsolódást, a problémát
lan időtöltést keresi. Életcéljának b izonytalansága összefügg szabadidá-tevé
kenységének fantáziátlanságával. Nem tud mit kezdeni önmagával - legke
vésbé akkor, amikor lehetőséget kap, hogy maga döntsön arról , mit kezdjen
az idejével.

.N lncs értelme annak a s zabad i dőnek , annak a hobbynak, amely a munká
ból való menekü lést tükrözi - hanem annak, amely a munka magasabbrendű ,

múv észl felfogása" - rnond]a Georg Friedmann amerikai szociológus .

Van két fajtája az embereknek, akik belevetik magukat a munkába - de
különféle okból. Az egyik csoportnak eszköz a munka - a másiknak cél. Egy
formán veszélyes mindkét fe lfog ás.

Az egyik csoport beleve ti magát a munkába - mert pénzre, mindig több
pénzre van szüksége , hogy egyre növekvő igényelt kielégítse. Hajtja magát.
mert csak a teljesítmény számít előtte - és mi lesz, ha a teljes ítményben
lemarad, ha kevesebb lesz a fizetése , alacsonyabb a beosztása , kisebb a háza
vagy a lakása, öregebb az autója, kevesebb a szabadságban lejárt kílom étere,
mint a szomszédjának , a barátjának, a férje vagy a felesége barát jának. Dolgo
zik éj je l-nappal, munka után, szombaton , szabadságideje alatt. Másodállás, rná
sod félállás, fusiz ás _ . . Szociológusok megállapították, hogya kevesebb
munkald ő kevesebb szabadidőt eredményez. Egy 1962-ben készült amerikai
felmérés szarint a 32 órás hivatalos munkaidő mellé a do lgozók 20 %·a még
egy teljes állást, 40 %-a pedig félállást vállalt. Egy magyarország i felmérés pe
dig azt mutatja, hogya városi munkások vagy alkalmazottak 17, az értelmisé
giek 20 O/o-ának volt rendszeres, vagy alkalmi mellékmunkája.

A folyton dolgozók másik részénél életszükséglet lett a munka. Dolgoznak
a munkáért magáért. Ezek azok az emberek, akik péntek este hazaviszik az
. okvet lenül sürgős " elintéznlvalót, szabadságidőben elvállalják más helyette
sítését, akik képtelenek helyüket f iatalabbaknak átadnI. Ezeknek az ernberek
nek a munka életü k értelmévé vált - és ezzel elvesztették az élet valódi ér
telmét. Hajtják magukat - egy életen keresztül - miért? Biztos, hogy nem
csak anyagiakért. Hajtják magukat, belevetik magukat a munkába, mert nem
akarnak gondolkodni, nem akarnak szembenézni magukkal - vagy az Istenne l.
Vagy gőgösek, hiúk, önteltek, azt hisz ik , más nem tudja megcs ináln i a munk á
jukat. Ezek azok az emberek, akik, ha egyszer nyugdijba kényszeritik őket.

hamarosan összeroppannak. belepusztulnak a szabadidejükbe.

Ma már pszichol6gusok kere sik az útját annak, hogyan tudják rneqszabadl
tani az embereket a munkadühtöl . Mert mit ér az a munka, az erőltetett rnun
kával megszerzett anyagi [élét, ha a gyermekek alig ismeri k apjukat. mert
vagy dolg ozik , vagy eset leg a TV előtt piheni ki fáradalmait (csak gondolkozn i
ne kell jen!). és jaj annak a gyereknek . aki zavarjal - ha a feleségnek vagy a
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férjnek összes problémáit magának kelJ megoldania, mert házastársának nyu
godt együttlétre, csendes beszélgetésre - se ideje, se Idegei?

I:let ez? M ire vezet ez? M ikor fognak ezek az emberek megpihenni? Ami·
kor olyan öregek lesznek, hogy már nem tudnak dolgozni? De mit tudnak majd
akkor mást csinálni?

Amikor sok pénzük lesz? Akkor, amikor nem tudják már élvezni , és nevetó
örö köse-ik két kézzel szórják széjjel azt, amit egy életen keresztül gyújtögettek?

Akkor lesz idejük a gyermekeik számára , amikor azoknak már nem lesz
igényük erre az I d ő re , nem lesz igényük rájuk?

Akkor lesz idejük házastársukra . amikor már nem tudnak egymásnak mit
mondant , úgy elszoktak egym ástól?

I:s a halá los ágyon kétségbeesve veszik majd észre, hogy soha nem volt
idejük az lsten számára?

Egy nyáron gyönyörú helyen, hegyek között, erd őben végeztem a lelkigya
korlatomat. Reggel és délután volt kötött elmélkedésem, napközben jártam
az erd őt, gyönyörködtem lsten szép világában. Egy nap mentemben elfogyott
a kocsiút el ő ttern . al ig látható ösvénnyé változott, meredek volt, sáros, a víz
alámosta. Arkot ugrottam át, kapaszkodva boko rba , faágba. Balról meredeken
emelkedett a hegy , jobbról zuhant alá az alul rohanó , széles folyóig . . . I:n
csak rnentem, mert ahol ösvény van, ott lehet menn i ... Vagy két óra mulva
elfogyott az ösvény, és én ott álltam a hegylpataktól körülfogott szlkla tete
jén . Üt semerre, csak visszafelé. Fáradt voltam, féltem az alámosott úttól. a
lecsúszástól , a lábtörést ól - senk i nem tudja, hol vagyok, hisz én magam
sem tudtam . . . Rettenetesen kifáradva épp hogy beestem az elmélkedésre.
I:s utána jött a lel kiismeretvizsgálat : Mire jöttem ide? Nem azért, hogy Isten
nel és a lelkemmel foglalkozzam? Mennyi gondolatom volt egész .túr árn" alatt
az Istenre? Am ikor kértem, hogy segftsen épen hazaérke znem. Mit használt
ez a lelkemnek, mi köze volt az egésznek a lelkigyakorlathoz? Mi volt a cé
lom? Hogy bizony ítsam magamnak, mennyire, . fit " vagyok? Nem akartam le
maradni társam mögött, aki mindennap megkérdezte , láttarn-e ezt , jártam-e
arra? Elkapott a teljesítmény ördöge? Nem tudtam csendben megmaradni ma
gammal, féltem szemb enézn i problémáimmal?

I:s akkor eszembejutott egy másik lelkigyakorlat, amikor volt valami nehéz
problémám, erre elindultam és 2 óra alatt valami 15 km-t rohantam, hogy .kl
rohanjam" a problémát. Mikor hazaérkeztem és az eredményre büszkén el
mondtam a lelk igyakorlatvezetónek, csendesen megkérdezte: . I:s nem lett
volna egyszerúbb leülni a tabernákulum elé és ,kibeszélnI', úgy megoldani a
problémáját?"

Kissé sértette önérzetemet, hogy tfz év alatt nem lettem okosabb, bölcsebb
- de ez az igazság!

I:s mennyire nem lettünk okosabbak - csaknem valamennyien! Ha szabad
ságra megyünk - ugyan ki megy ma közülünk pihenni? Idegen tájak várnak
bennün ket ; szö rakozn] vágyunk : éjjeleket átt áncolni, át rnulat oi; az egész év-
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ben berozsdásodott csontjainkat akarjuk megmozgatni: úszunk, tenlszezűnk ,

hegyre mászunk - vagy legalább ls .mlnl-goJfozunk"; kilométer számra fény
képezünk, filmezünk, hogy legyen mit mutogatnunk télen a barátainknak, akik
szintén mutogatják nekünk az 6 képeiket; süttetjük magunkat 6raszám a nap
pal és leégve, fáradtan zuhanunk ágyunkba, mert dicsekedni akarunk majd
pompás barna szlnünkkel .. .

De: láttunk-e egész szabadságunk alatt egy szép napfelkeltét? Illt ünk-e
hegyi rét legelójén, hosszan elmerülve a kilátásban? S étáltunk-e fenyőerdő

ben, nagyokat lélegezve, hallgatva a csendet? Néztünk-e alkonyatban hegyi
réten legeló ózeket? Elbeszélgettünk-e falusi emberekkel vasárnap délután
egy pohár bor rnellett, hallgatva problémáikat, örülve örömeiknek? Kerget
tünk-e lepkét lányunkkal. hal ásztunk-e fIunkkai, ültünk-e párunk kezét tartva
egy erdószéli padon? Vitorláztunk-e csal ádunkkal. rneqnéztünk-e együtt egy
régi várromot, kutattuk-e együtt történetét, legendáit? Elmerültünk-e falusi
templomok vasárnapi miséjének áhítatában. tudtuk-e élvezni egy szombati li
t ánla ma már oly ritka hangulatát?

Elolvastuk-e azt II könyvet, amire soha nem volt idónk év közben? Vagy
meghallgattuk-e azt a hanglemezt. amit már régen meg akartunk hallgatni nyu
godtan, elmélyedve? Megcsináltuk-e azt a kézimunkát, megfestettük-e azt a
képet, megépltettük-e azt a szekrényt. aminek elkészitését mindig megakadá
lyozta az idóhlány?

Adtunk-e Idót Istenünknek?
~Itük-e, élveztük-e az életet, tudtunk-e megállni, megpihenni, nagyra nyitott

szemmel csodálkozn i? Plhentűnk-e , gazdagodtunk-e, megnyugodtunk-e, erót
gyűjtöttünk-e?

Egész életünk arra irányul , hogy minél többet birtokoljunk - ahelyett. hogy
arra törekednénk: minél többek legyünk .

De többek nem akkor leszünk, ha mindig, megállás, reflektálás nélkül dol
gozunk. Persze. akkor sem, ha életünket a szent semmittevés szolgálatába
állitjuk. Talán közhelynek hangzik , de én a helyes arányt a Teremtó lsten ké
pében találom meg: Dolgozott. megalkotta a világot, szépséget teremtett, gaz
dagitotta az embereket - és a hetedik napon megpihent.

Igen. Tenni. alkotni, embertársaink javára. az ~Iet szépitésére, gazdagrtá
sára - és megpihenni , hogy mi magunk gazdagodjunk, növekedjünk - a ma
gunk és az lsten Javára .. .

Nem szép feladat, nem szép élet ez? Nagybetűs I:lat.
Ujváry Julianna

isva, A MINDENNAPOKBÖl

Ha teljesftményben könyvelik el az értéket, én a /6szándéknál aIIg Jutok többre. Az
ú/abb j6feltételek ls csak arra val6k, hogy számon tarthassam, mit mulasztok el. Két
zsandárral üldöztetem magam, hogya legszükségesebb követelmé nyeknek megfelel-
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jek : óra és munkaterv. Ha a napirendet valami megzavarja. mindig az Úristen húzza
a kurtábbat . I:s miért ne zavamá meg?

A reggeli lma és a körömtisztítás egy Id őpontra esik; a negyedórás elmélkedésból
jo. ha csak öt percet totyogok el, de a többi tíz alatt is rendszerint egész máson töo
rengek . Talán annyit tudok az olvasottakból, mint a könyvjelzó. Ha szerencsésen ér
keztem meg a templomba, az örömtől futnak szét a gondolataim, ha üzemzavarom
VOll, tele vagyok szemrehányással. Utána, ha elég sok van, kezd ődtk a munka (ha
nincs sok. csak jajg atok) . Az elsó őszinte fohász: Uram . segíts! (mert Ilyenkor buzgók
vagyunk) .

Meg indu l a jövés -menés : Idegenek , háziak . Sokszor kedveskedésüket bosszantónak
veszem, mert az óramutató szalad, és a beosztott munkának menni kell - kellene .

Délfelé pihenó . Lefekszem. Ekkor lenne a déli ima. de nem emlékszem rá. mikor
mondtam el utoljára végig - bel ealszom. Ak i Ilyenkor megzava r . az veszettség ellen
kezeltetheti magát , mert nagyon harapós vagyok . Egy óra felé ebéd. utána friss harc i
kedwel folytatom a munkát. Hazakerülnek a gyerekek. velük újabb vesződ és . •Van-e
kekszed? magyarból dolit írunk. segíts . . . • Ha seg iteni akar valamelyik, az elcsa 
vargott idejét akarja velem igazoltatni; ha vásárolni akar nekem: találkája van ; ha
csak megl átogatni jött : nálam lesz a tal álkaja - vé letlenül. Ezeknek mind falazni , a
behordott sarat utánuk kitakarítan i - mind te rven kivüli dolgok . De gyakori a szerel 
mi bánat meghallgatása és Illő részvéttel v igasztaló tanács ok osztása is . Nemkülön
ben a szerelmes levelek kimentése a hivat alos postából. Ezeket nagy önzet lens éqern
ben mindig egy·egy kancsó vízért teszem. Ha ehhez hozzáveszem a varratók életrajzát.
amit alkalmilag elmes élnek, óraszám Indokolva. hogya munka mi ért lenne sürgős . 
legalább tíz órával hosszabb kell ene. hogy legyen a nap, hogy mindenre teljen belóle.
A rózsafűz ért napközben meg azoktam t lzedelnl , hogy ne maradjon minden est ére . Jó.
ha tudom este . hány híja még. A bonyodalom csökkentéséért ünnepk örönként veszem
a megfelelőt . így legalább tudom . melyiket vétettem el.

Este . ha van még annyi erőm és .haj landóságom" , lev etkezem, ha nem . gombo
Iyagban esem ágynak (ez reggel igen előnyös). Szerencsésebb eset, ha elég jól fáj
mindenem, akkor szöveg szer int tal án elmondom az esti imát és a maradék tizedeket .
de a gondolataim azt a másfél méteres anyagot cent ízqet lk. amelyikből ruha kellene
kiteljen (vagy hasonló) . Ha már megjött a vacsorakor bevett csi ll apító hatása , alszom .
mint Jónás a hajófenéken .

Sorolhatnám a végletekig . Úgy tünlk , aiig cs inál az ember egyebet . mint hibázik :
hol azzal. ami t tesz , hol azzal, amit elmulaszt rnlatta: vagy azért, mert szólt, vagy
azért. mert hallgatott. Nem különbek a napjaim egy zsák tark a paszulynál. A fény csa
logatja a karóra, dc irtózik a földbejut ást ól. Néhány haszna mégis van gyarlóságunk
áll andó megtapaszta lásának: elnézőbb tudok lenni a mások gyenges égével szemben.
Minden nap tapaszta lom ls ten Irgalmának gondv isel ö jóság át . mértéktel en és érdern
telen szeretetét; és főleg nem merem nagyon fenn hordan i az orrom.

Az életet feladatnak , Illetve szolgálatnak tartom. Ezt szinte fizikailag érzem köte
lezőnek. Hajdanta ifjan Istennek szerettem volna szolgálni , - gondoltam, jól ki lesz
segítve által am. Egy kicsi hanyagság miatt akarnokságom gőze a betegséggel egy
füstre elszállt . Ma már be érern azzal. hogy nagyon kicsi dologban szolgálatára lehetek
az embereknek. De ez olyan kötelező erővel hat , hogy kihúz az ágyból. vagy nem en
gedi a pénzesebb munkát a sürgős elébe helyeznem. Nem túr semmi más egyéni fog
lalatosságot, ha munkakörömön bel ölt adódik. Hiába készítek programot elóre, az na
ponta módosul , és becsületből helyt kell állni, mert (egy régi tanárom szava és élet
példája szer lnt) a kötelesség több, mint az élet . Talán így belefér gyarló életünk lsten
irgalmába a vele szemben elkövetett sok gyarlóságunk ellenére.

Nagyböj tben kedves szok ás errefelé a keresztúti ájtatosság pénteken . A közösre
ritkán tudok eljutni, de itthon, ha lehet, elmondom. rendszerint gyalogszerben. vagyis
ülve . Sokszor elakadok az V. állomás nél. Milyen emberi, milyen hétköznapi, milyen
gyakori a vonakodv a seg ítés. Mekkora alázata az Úr Jézusnak , hogy Igy ls elfogadja ,
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és szorult ember i sor sát olyan nyíl tan és mélységesen t árja fe l, hogyavonakodóban
kialakul a lelki készség a szíves segítésre . 'Milyen messze állok én ettől. Legtöbbször
csak a VIII. állomás tanácsát követem, s azt ls csak a magam fonák módján , nem
búnelmen. hanem az ért vagy vélt sérelmeken óbégatva . Ilyen Babits-féle szentek va·
gyunk : elől képmutatva és hátul faragatlanul álldogálunk magaslatunkon, selvárjuk,
hogy tiszteljenek.

Ha már igy kigyóntam gyarlóságom szerteágazó hálózatát , kérek a jobbulásomhoz
valami jól bevált rec eptet , és általános feloldozást mind vétkeim. mind az ír ásra in
ger lés alól.

Mózes Piroska

LEVELEK A MISSZIÖBÖl

Mikor most már közel 20 éve Argentinába érkeztem . még négy magyar pap talált
rnunkát a talán 50 OOO magyar katol ikusból és 20 OOO protestánsból álló közösség ben.
A két ferences atya mell ett (Szathmáry Román és Virág Venánc) ott volt Kótay Zoltán
és P. Pesti József SJ is. De akkor már halott volt Msgr. Luttor Ferenc, és argentin
plébánián dolgozott a magyarok első papja. P. Wodarka Péter SVD. Jómagam egy kis
huzavona után a magya r angolkisasszonyok plátanosi Intézetében kaptam müködés i
engedélyt, mint káplán és hito ktató .

Legelőször Kótay ment el Észak-Arnerlkába. A ferencesek elhalálozása előtt érke
zett közénk egy kapucinus aty a. Nagy reménnyel töltött el mindenkit: fiatal volt , na
gyon képzett és megnyerő . De visszavonult egy indián faluba. Szépen dolgozott, mikor
megkaptuk a hírt . hogy elhagyta papi hivatását. Maradtunk P. PestiveI. cl főképp Buenos
Aires Olivos nevü külv árosában, a 48·ban érkezett értelmiség által lakott északi ré
szen dolgozott. E:pitett egy elemi iskolát ls, amelynek a Szent László kollégium nevet
adta. Ez ugyan spanyol (castell an) nyelvü volt, de szombatonkint a magyar gyerekek
és cserkészek egy részének is otthont adott. és itt volt a magyar nyelvű szentmise is .

Mivel Plátanos Nagy·Buenos Air es déli részén fekszik, mi sem volt természetesebb ,
mi nt hogy azt én lássam el. Közben azonban áthelyeztek a rendi szem lnárlumba ének·
tanárnak. De az általános iskolában is tan ítottarn éneket. mert közben Itt is megsze
reztem a .profesor superlo r de piano ' diplomat. és Kodály énektan ftási módszerét
akartam átültetni Dél-Amer ikába. Két évig tanulmányoztam a n épdalokat. az alka lma
zott módszereket. s közben kész ltgettem a könyvet: Método Kodály. A könyv akkora
vi sszhangot keltett. hogy most még tanfo lyamokra is föl kértek különbözö zenetskolák
ban, tan árk épzőkben. sőt a Buenos Aires-l áll am i egyetemen ls. Közben a llturqlare 
formmal kapcsolatosan is dolgoztam spanyol nyelvü szövegek dallamosításán . Elké
szített em két népmisét, az Exsultet-et. Ez a sok munka azonban k ikezdte egészsége·
met . Igy elöl járóm végül is megengedte , hogy tisztán magyar munkának szenteljem
i dőmet.

Legelőszö r is szükségesnek talá ltuk. hogy megszerveuük az egyházközségeket egy
házmegy énként . A déli két egyházmegye püspöke azonnal jóváhagyta szabályzatunkat ,
és kine vezett tel jesjogú magyar lelkésznek. Közben a hívek kérésére bent a városban
is átvettem a mis ézést. és az érsek oda is kinevezett magyar lelkésznek. Ezt követte a
Buenos Aires-í Szent István egyházközség megszervezése . A három egyházközség szö
vetségbe tömörült. Jelenleg székh ázunk építé s én dolgozunk.

Munkám sok mindenben egyszerüsödött , de megszaporodott. A vasárnapi három
különbözö helyen tartandó rnise, a keresztelések. temetések. házasságok, a regös
énekkar taní tása és vezetése, a Kodály-tanfolyamok , cse rkészet. az 1000-1200 km-re
lakó magyarok évenkint i meglátogatása. a hivatalos egyházközségi gyülések, előadások

- nem haladja -e túl erőimet?! Úgy gondolom, hogy nemi Miért? Nincs gondom : meny 
nyi a fizetésem , mert az még nincs ; nem Igénylem még a televíziót sem (hisz egész
nap azt nézem. emberek közt forgolódván!) , mindenkinek apja , testvére vagy f ia va-
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gyok. Szeretnek, gondoskodnak rólam. De magam ls lemondok sok mindenről: ritkán
van alkalmam zongoráznl (nines I) ; már nem tudom, mikor orgonáltam utoljára (pedig
már hét éves koromban helyettesftettem epámat!): moziban nem tudom, mikor vol 
tam: van td örn a sokat beszélő öreg nénire éppúgy, mint a .büdösbaacs" bácsikára.
a magyarul jól beszélő cserkészre éppúgy, mint az anyja hibájából csak spanyolozó
fiatalra.•Azért vagyok. hogy vlsszamcsolyoqlak." De bántott, mikor Európában talál 
tam olyan paptestv ért . aki még a sz ép .flx fizetés' mellett ls panaszkodott. Megval·
lom őszintén, közben én arra gondoltam: de kevés munkád lehet, testvér. hogy még
i1yenen ls gondolkodhatsz .. .

Igy, remények közt élünk ml Argentinában. Itt aki akar dolgozni, dolgozhat . legyen
pap, munkás, földmüves, keresked ő , iparos vagy akárrnl. Gazdag ország, mégis sze
gényes egy kics it Európához képest . mert Ifj ú és bohó. Itt hiányzik még a hagyomány .
a szok ás. Csak most gyökereztetlk . De szegénységében ls jószivú nép. A megold ás
semmi esetre sem az, amit Európából vagy Észak-Amerl kábé l sugalmaznak. Ezért kell
nekünk ls bizonyos fokig kettős életet élnI. Talán ez az oka annak ls, hogy Itt a rnasya
rok .magyarkodóbbak" , mint máshol a vilá gon. Ilyen körOlmények közt sokszor nem
könnyü magyar katolikus papnak lenni. Mégis sok örömöt nyújtanak magyarja im, akár
merre ls járok. De azért még nagyobb öröm volna még egy magyar paptestvért látn i
mellettem ...

Domonkos László SVD
Julián Alvarez 2215
1425 Buenos Aires, Argentlna

+
Nagyon szépen köszönöm az 50 dolláros csekke t. Ez nagyon fog nekünk itt a hltok-

tatásban segitenI. Mert Itt a gyerekeknek nincs hittankönyvük. Megpróbálok az itteni
katolikus könyvesbol tból vagy általa elsőáldozásra és bérm áláara könyveket venn i.
Csak az órákon használom. hogy így sok gyereket szolgáljon. A könyvek Itt nagyon
drágák. Egy hittankönyv a másodikosoknak 1 dollár. En a 2·3. osztályosokat tan ítom az
Iskolánkban, a 16 éven felülieket pedig a plébánlán k észít em e lő e l ső áldozásra . Az
Idén két csoportban harmincon felül voltak, a leg idősebb 23 éves szabósegéd. Ezek
mind maguktól jönnek . vagy a családjuk Irányftja hozzánk őket . és igazán érdekli őket

a vallás . Igy sok örömöm van a hitoktatásban. Vasárnap a mise után mind jönnek
köszönteni. s most karácsonytól fogva egy rövid órát ls adok nekik. Május 22·én van
az elsőáldozás, s egy másik csoportom bérmálkozik Július utolsó vasárnapján . Igy
eléggé el vagyok fogla lva. Ráadásul olyan nagy a hőség már novembertől , hogy aIIg
bírja az ember. Még éjje l ls mindenn ap 300C fö lött. Most még ebéd elört megfrok egy
levelet. A többi várhat augusztus Ig.

Káró Magdolna S. Sp. S.
P. O. B. 30
Kaneshle-Accra, Ghana

+
Kedves Barátaim és Honfitársaimi Szlves üdvözlet a Távol-Keletről. Karácsonyi

ajándékul Igazi szfvbell békét kIvánok mindannyiotoknak, és jókedvet az újesztendöre.
A 7 szent szám, és a következő évszámban két hetes ls van. Bizonyára valami különös
vár ránk i

Velem már most ls történt Ilyen! A manilai bíboros megkért. vegyem át a káplán
ságot egy állami ortopéd kórh ázban. Mintegy 600 beteg (nyomorék) és kb. 900 alkal
mazott van [beszám ftva az újonc n ővéreket és fiatal orvosokat) . Ez nem csekélységl
Fizetés pedig nincs I Lakást és ell átást kapok , az érsektől meg st ipendiumokat a több i
kiadás fedezésére . A szolgálat 24 órás! De vigyázni kell, ahogy Borromei Szent Károly
mondta a papjainak : .Ne szánjátok annyira másoknak magatokat , hogy sajátmagatok·
nak semmi se maradjon: ITI. Idő az Imádságra és elmélkedésrel)

Segftsetek hát. hogy legalább testi és lelki erölm 3/4 részét a szegény nyomoré
koknak szentelhessem. Visszereim és tyúl<szemeim persze nem szeretik ezt a sok
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állást és járkálást. Különös nehézség a nyelv. Minthogy többny ire kollég iumokban ta
nítottam, ahol a tanítás fő nyelve az angol, a nyelvtanulás bizony nem haladt eléggé.

Vasárnap reggel s-kor és este 5-kor az egyik elöadóteremben van a szentmise.
Csak azok a betegek tudnak részt venni rajta , akik toló széket használnak, és ezek szá
ma igen csekély. Hétköznap a betegtermekben vagy a folyosókon, minden este má
sutt. Hogy egy hét alatt mindenhová eljussak, néhányszor két est i misét kell monda
nom, vasárnap hármat . Egyes betegek végigbotorkálnak vagy csúszkálnak a folyosón .
mások csak a szobában tudják kifeszített kézzel-lábbal hallgatni és együtt imádkozni.
Miseszövegnek az el özö vas árnapét használjuk, mint minden plébánlán, angolul vagy
tagalog nyelven . Egy négyoldalas papírlapon rajta van az egész vasárnapi miseszöveg.
Hiszen a nyomorékoknak akkor van vasárnap, amikor bemutatjuk a szentmis ét .

Hangszóró nincs, ezért a hangomat már alaposan megerőltettem . Remélhetóleg nem
lesz rosszabb, mfg valahonnan egy hangszóró jön.

Befejezem. Kívánom, hogy mindannyian vidáman hordjátok a kereszteteket. mint itt
a legtöbb beteg . Igazán jó példát vehetünk a betegektől.

Szívből üdvözöl és áld mindnyájatokat
Manila, 1976.dec. 14.

P. Récz János SVD
(t 1977. febr. S.J

LEVELESLÁDÁNKBÖL

- December 26-ára. Szentcsalád ünnepére meghivót küldtem a családoknak: .A
9 órai szentmisén a Gyermek Jézus áldásában részesítjük a kisgyermekeket. E szent
misére szeretettel meghívom a k, Szülőket és Keresztszülőket, elsősorban azokat.
akiknek gyermekét 1976-ban keresztel tük meg, de a többi gyermekeket ls, szüleikkel
és keresztszüleikke l együtt, óvodás korig . Közösen akarjuk megköszönni a jó Istennek
a gyermekeket, akiket ránk bizott , és akiket a keresztség szentségében O ls gyerme·
kelnek fogadott. Az ő áldását kérjük a gyermekekre, hogy az kIsérje őket a [övö év
ben. A csecsemők is legyenek a templomban a szentmise végére, amikor az összes
jelenlevő gyermeket a Kis Jézus nevében egyenként is megáldom. Hogy valóban lelk i
ünnep lehessen a család számára e szép nap, a karácsony i Időben , helyes , sőt szük
séges volna, hogya szülők és keresztszülők ls elvégezzék karácsony i szentqy ónésu
kat, és a szentmisén ls szentáldozáshoz járuljanak. Akkor ünnepelünk csak igazán és
teljesen, ha a köz érik jött tsten-qyermeket magunkhoz ls vesszük a fehér Kenyér szfne
alatt. Szentmise után szeretettel meghfvom a megjelent k. Szülőket és Keresztszű l ő 

ket egy feketekávéra a hittanterembe: A meghfvó megérte a fáradságot. Ennyi .aprö
sáqot" még sohasem hoztak a szűlők a templomba! - Az ünnepkör alatt többször csl 
náltunk .valamlt" . Pi. újév napján hódolat a jászolnál feszülettel , csillaggal, koronával ,
fenyőga llyakkal. Háromkirályok napján a diákmisén - ez itt a körülmények miatt hét
köznapi ünnepeken este 6-kor van - tömjénáldozatot mutattak be a gyerekek a [ ászcl
nál. - Ahogy az ünnepek elmúltak, újra megcsappant a vasárnapi rnlsére jövők szá
ma. Mondtá k ls , hogy .kár a benzlnért". mert ünnepek után minden marad a régiben.
Részemről pedig éppen ez az, amiben nem vagyok olyan biztos . Mert hátha csIrázni
kezd, majd növekedésnek indul bennük - még azokban is. akik csak nagy ünnepekre
jönnek - az. amit hallottak, láttak. A növekedést már Más adja meg, fontos, hogya
jó mag el van hintve.

- Tegnap végeztük a hagyományos nagy bünbánatl ájtatosságot. Nem vonz nagy
tömegeket, és nem nevezhető .rnodern"-nek sem korát, sem felépftését tekintve, de
roppant gazdagság és erő van benne. Elgondolkoztam rajta. hogy az emberhez való al
kalmazkodás jelszava nem feledtetl-e velünk az ember alkalmazkodásának feladatát.
Azt hiszem . ez nagyon alapvető probléma.
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- Ugyan ml gondja van a missziós atyának abban a kis kerületben? - gondolják
és mondják ls. Hát mennyiségileg valóban nem nagy, de gond és munka van elég, 
még úgy 5-6 évig, amig a fiata lok felnőnek és elrepülnek És utána megmaradnak az
őregek, akiket végtére mégis csak dirigáini kell az iidvösség útjá n. Megéri? A hit és
a remény jön saját igényeivel, hogy ezek is az Ovél, és akarja Oket iidvözitenl. Hogy
Ideális-e Igy pazarolnl éktelen paphiányban a maroknyi papi ldöt és eröt, nem rám
tartozik: számomra adottság, kiildetés. Csak egy példa: a 83 éves rákos mámlnak két
és fél éven át kéthetenkint elv ittem a Szentséget. láthatóan jót tett neki rengeteg
gyötrődésében. Azután elment Ohozzá. Időt ékozl ás volt ez? t:s a másik vak nénit el
hozni kéthetenkint a misére, lablrint utakon forgolódva a kocsival. Anélkül belesün
pedne a vallási vákuumba és esetleg babonákba. Megéri? Egy emberi lé lek. t:s amit
érte teszünk , nemde betét a kegyelem Isteni bankjába, és onnét klutalják a világon
ott, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá. t:s a fiatalok láthatólag közelebb h úzód
nak a hithez , noha egy részük, úgy látsz ik. semmi hasznot nem merit a munkámból.
De ha csak néhány is késöbb majd elevenen bekapcsolódik az egyház életébe és mun
kájába, - nemde megérte? Adom , ahogy tölem telik. A többit a jó Istentő l kell re
mélnem . Mintha korunk hajszájában, tudományos kalkul átoral mellett a felnövekvő

papi fiatalság eget rengetO nagy tervei, vágyai és képzelete atmoszférájában elvesz
tette volna reális keresztény szemmértékét. Altalában diaszporasze rii méretekkel ta
lálkozunk . Az egyház érthetően új utakat keres az emberekhez - és az az út ma ren
desen vékonyka gyalogösvény. ami ha reális meglátásból kezdődött, néha örvendete
sen kisz élesül és ben épesül ,

+
- Tapasztalatból tudom , milyen Óriási hatással van (akár pozitiv, akár negativ ér

telembenll a papnak minden szava. minden gesztusa, minden cselekedete a lelkekre ,
és azt is, hogy Krisztus szivból fakadó szeretete tudja csak Ihletnl, Irányitani Oket és
eröt adni nekik az áldozatra. Akkor minden gond és probléma nélkül, szinte ösztön-
szerúleg, önként és természetesen Hozzá vezetik a lelkeket. .

- Júniusban 45 boldog elsőáldozót vezettem az Úr Jézushoz. Itt nagyon éreztem.
a szülóknek ls kifejeztem: egy jó édesanya t íz papot is pótol, rnert hiába lenne tlz
papnak, s öt többnek ls akármilyen fáradozása és Imája , ha nincs igazi édesanya a gyer
mek mellett. Szt. Agoston mondta : Adjatok szent édesanyákat, és megmentem a vilá
gotI

- Valamely ik nap Jézus szavain gondolkoztam: .az aratnivaló sok, a munkás kevés,
kérjétek az aratás Urát . .. ' Nekünk keresztény édesanyáknak jut az a feladat, hogy
a jó lsten aratásába bátor és eros munkásokat neveljünk. Hogy példánkkal vonzóvá
tegyiik Jézu l tanltáaát, és ne sz élt ől lengetett nádszálakat vagy puha ruhába öltözte
tett elkényeztetett virágszálakat ajánljunk fel az O szolgálatára. Jó lenne, ha többet
elmélkednénk arról, hogyan nevelte a Szent Szűz Jézusát, Szent Blanka Szent lajost,
Monika Agostont, vagy Margit mama Bosco Szent Jánost . Az IdO rövid, az elmulasz
tott perceket visszahozni nem lehet.

+
- IOn gyakorlatilag elég savanyú ember vagyok, föleg szobámban elóbb látom meg

a hibát, mint a jót. Ez nem lelkipásztori erény. Elvileg helyesnek tartom az öröm szük
ségességét, de nem .neveltern" reá magamat. Köszönöm a legutóbbi Szolgálat tartal 
mát az örömr öl.

- Amikor az . öröm" sz öt megláttam a Szolgálat borítóján. nem sok jóra és szepre
számftottam, mert úgy éreztem , hogy az én érdeklOdési köröm Izgalmasabb témákra
van beállitva. Mégis belefogtam az áttanulmányozásába, és csodálatosan szép gon·
dolatokat találtam benne. Nálam az öröm nem tartozott szorosan hitem szókIncstárá
ba. Az elsö tanulmány azonban megmutatta nekem az öröm lényeges szarepét a ke
resztények lelkiéletében.
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- Nagy kincs a hit és drága ajándék az öröm . A lélek. a sziv orome tükröződik

az ember arcán. és az örömöt tükröző arc bizalmat ébreszt . A paptestvérek számára
jó. ha örömöt tükröző arccal tekintenek egymásra .

- Az örömről szóló Szolgálatból azt elmélkedtem ki . hogy az Ajándékozónak öröm
az. ha a megajándékozott örvend az ajándéknak. - ezért nemcsak megköszönöm a
mindennapi életaj ánd ékot. hanem nagy öröm ez nekem. és azt mondom: én vagyok a
legboldogabb ezen a világon.

- Növértá rsam halála után nem volt reményem. hogy továbbra ls . legalább a Szol
gálat által kapcsolatban lehetek az egész világban szétszórt magyar testvéreimmel.
De Igazi örömmel tö lt el . hogya kapcsolat fennmarad továbbra ls közöttünk. Sokszor
a nehézségek közepette Innen merítek bátorság ot a további küzdelemre, látva . hogy
a többiek mi lyen nagylelkűek az áldozatok vállalására, másoknak meg milyen nagy
szűkségük van a mi imáinkra és áldozatainkra. Ez Igazi buzdítás a küzdelem további
folytatására. Imáimba loglalom naponta az összes odahaza és külföldön élő magyar
papokat.

+
Szivesen gondolok vissza egy éppen 25 éve meghalt kedves papt ársamra , Dr. Koncz

Józsefre . Csaknem három évig együtt dolgoztunk az újpesti Szent István-templomban .
Vasárnaponkint ő mondta a 10 órás és a fél tz-es szentmisét. Elöbbln többnyire a
férfiak jelentek meg. utóbbin a m üveltebb közönséq nagy számban. Ismerte hallgatói
igényeit . hisz fiatal korukban javarészt tanította őket az Iskolában. Komoly gondolato·
kat adott nekik. Szívesen hallgatták. Kitűnő orgánuma volt. A járókelők sokszor meg
álltak az utcán és ott hallgatták. mert szava tisztán kihangzott. Egy alkalommal a
templomgondnak meghívott bennünket vacsorára. Hárman voltunk papok. Én Koncz
bácsi mellett ültem. A hangulat jó volt . otthon érezte magát. De tizet ütött az óra.
Koncz bácsi felállt és Imádkozot t . Aztán megjegyezte : tíz órakor minden becsületes
papnak otthon a helye. Együtt mentü nk haza. s útközben mesél tem neki Castelgan
dolfőban töl tött éveimröl. XII. Pius pápa nagyon szerette a magyarokat. mióta mint
pápai legátus az eucharisztikus kongresszuson megismert bennünket . Ha magyar za
rándokok jöttek a Vat ikánba. külön fogadta őket . Az é rdeklődöknek szabad volt meg
tekinteni a Szeritatya lakosztályát is . A búzát a Szentatya Magyarországról hozatta.
Magyar kenyeret evett embereivel.

A Könyves Kálmán gimnáziumban tanította Koncz atya a hittant. Vasárnaponkint
exhortációt tartott az ifjúságnak, utána a legnagyobb rendben mentek át a diákmisére .
A jó lsten áldása kísérte hitt anári munkáját. Hetvenkét papot nevelt, többi növendéke
pedig most ls gyakorló katolikus. Föl-fölkeres ík a Szent lstv án-ternplom krlptál ában
levő sírj át. és rövid imádsággal róják le hálájukat Iránta.

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántrnisék: Wlllesits Ferenc volt plébániáján. Oriszentpéteren és jún.
6-án Budapesten a Május 1 úti templomban.

Dr. Nyisztor Zoltán aposto li protonotárius a Római Magyar Intézet kápol
nájában jún. 29-én.

Aranymisék: Dr. Bálint József szentszé ki tanácsos. ny. plébános jún. ts- én
Pécsett.

Brunáry Ferenc tb . kanonok. c. esperesplébános jún. 26-án az Újpest-kert
városi Szent István templomban.

Dr. Baeza Dezsó c. prépost . pápai kamarás, ny. esper esplébános jún. 26-án
Nagybajomban , tíz volt káplánjával konce lebrálva.
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KÖNYVSZEMLE

M.-D. Chenu: P o u r u n e t h é o log i e d u t r a v a i I . lA munka teológiája érde 
kében.) SeuII. Paris 1955. 123 o. (Németül : Die Arbe it und der göttllche Kosmos.
Matthlaa-Grűnewald-Verlaq , Mainz 1956.)

A könyvecske a nagy domonkos teológus három rövid tanulmányát tartalmazza . A
címadó elsőhöz még két olyat tett hozzá. amely elsősorban történetteológiai keretbe
állitja a kérdést. Kis terjedelme ellenére roppant gazdag tartalmilag . Meg sem kísé rel
het jük végig követn i menetét. csak néhány alapvető gondolatát emeljük ki .

A munkáról való felfogásunk függ attól . hogyan látjuk az ember .szerkezet ét" és a
világhoz való viszonyát. Chenu meggyőződéses tomista. Elismeri. hogya platónl-áqoston t
irányzat ls beletartozik az Egyház egészébe. de támadja az ezekre alapozó dualista
szemléleteket és pesszimisztikus visszavonul ást. Az ember nem .testbe börtönzött
lé lek", hanem test és lélek lényegi egysége . Vagyis szellemi szabadság és materiális
meghatározottságok egysége. A szellemnek az anyag fölötti uralma nem jelent füg·
getl enséget az anyagtól. A dolgozó szelleml-lelki tökéletesedése nem a munkán kivül
megy végbe. Nem szabad szembeállítani a tevékenységet és szemlélöd ést. A techn l
kában - minden különbsé g ellenére - ugyanaz az értelem tevékenykedik. mint a
kontemplációban. Akár a küls ö világon dolgozik. akár önmagunkon . Isten képmásaként
m üködlk.

A teol ógia régóta beszél . Isten uralm áról" a világon . s a középkorban meg Szent
Tamásnál még világos volt az anyag jelentősége és a homo artifex evilági szerepe .
Kár. hogya teológia azután áldozatul esett a természet és kegyelem lutheri szembe
álljt áaénak , és elhanyagolta azt a szemléletet. hogy a világ az ember tevéken ységének
termés zetes kerete és szellemi környezete. Valójában ez a Bibl ia szemlélete is. I:s a
mai világ iránya ennek felújftására szóIIt fel.

Az ember az utolsó században vette észre először tisztán és tudományosan a maga
gazdasági ezerep ét. A kereszténység először kissé lebecsülte ezt az .anyag ias· gon·
dot, s így a teológia sajnos teljesen távol maradt az új tudományos gondolkodás ki·
alakulás ától. Nem véletlen. hogya munka világa lett a pozitrv atei zmus idege. Az em
ber annak arányában. ahogyan munkája közben elidegenedett önmagától. elveszítette
Ist ent és önmagát is. A munkának azér t nem lehetett többé vallásos értelme. mert
emberi értelme sem volt . A gépesedés korszaka a munka mln ös éqi változását és az
életmód mélyreható átalakulását hozta létre. A külsőséges és elégtelen alkalmazkodás
tól csak akkor tudunk eljutni az eleven asszimilációig. ha komolyan vesszük lelkileg
és erkölcsileg a természetet . a világot. egészen a végső következméoyekig.

Tudnunk kell. hogya kegyelem teljesen magába veszi a természet Igényeit és el
várásait . sőt kifejleszti és klteljesfti őket . I:s miután orvosolta gyöngeségei ket. kl 
egészítette hiányaikat. szívesen el ismeri saját önálló törvényeiket. Másrészt a keqye
lern az időben árad kl. Az Egyház katolicitása nemcsak földrajzi. hanem történelmi
fogalom is . A kereszténynek megvan az a kis ért ése, hogy az örök értékmércéket se·
matikusan rávet ftse a földi valóságokra . Ez hamis idealizmus vagy racionalizmus. (gy
érzéketlenné válik a társadalmi fejlöd és, kialakul ás ldevenir social) Iránt . helytelenül
szembeállít ja a társadalmi renddel . i ll . csak mint ennek útját fogja fel.

A kereszténység nem lett hűtlen elveihez : mindig szeretettel fordult a szegények
és elnyomott ak felé. és hirdette a munka nemességét. De megmaradtunk morál is tala
jon. és a .jótettek· elfödték a valóság ontológlkus gondját. •Tragikus helyzet. olyan
vallásosság eredményeképpen. amely nem fogta fel. mit jelentett magának Istennek.
hogy emberré lett '· A csüggedt apologetika helyébe most saját hitünk elm élyítését
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és az élet újjáalkotását kell állftanl. Szornorú , hogy van munkaerkölcsünk, rnunkaasz
ket lkánk, esetleg munkamisztikánk. de nincs a munkának teológiája . (Ma. húsz év
múlva sincs!) Hová jutott a 19. századi spiritualizmus? .Igen lapos polgár i ll beral iz
musba , blazirt és perverz szabadságfelfogásra, a belső érték megvédelmezésének ál·
szent bizonygatására, és végül az igazi testvériség halálos megrázkódtatásá ra:

Az ember azzal jut el saját tökéletességére, hogy a természetből emberi világot.
clvlllzáclót alkot.•A civ il izáció bölcs viszony a szükségletek klelégftése és a tovább
fejlesztett teremtés k öz őrt. a munka szép gyümölcse: Elvileg ennek a folyamatnak
minden állomása haladást jelent. Óvni kell persze Itt a veszélyektől és a naív opt lrnlz
mustóI. Az ember lényege a munkában nyilvánul meg, de a munka nem azonos az ern
ber lényegével. Nem istenünk. Elutasítjuk a .szociológial monlzmust" is , amely az
embernek csak f izikai szükségleteit veszi f igyelembe. Kétségtelen azonban. hogy a
munka befolyásolja az ember egész lélektani . erkölcsi és lelki magatartását. Teljes
dinamikájában kell vizsgálnunk : személ yes és közöss éql, metafizikai és történelmi
jellegében.

A munka cél ja ma már nem a puszta kenyérkerese t. hanem a közvetlen alkotás az
egyéni és közösség i haladás szolgálatában . Még az egyszerú munkás ls homályosan
tudatában van ennek. Az egyesek a közösség keretében tevékenykednek. Igy a munka
a humanizáció és szocial izáció sarkpon tja. Egy üzem. egyfajta munka emberei közt a
közös mű munkálásának szol ldarlt ása. érté ktudata fejlőd ik kl, belső szabadság a kény
szerben, eleddig Ismeretlen . szocl ál ls hőmérséklet". Nem puszta egymás mellett ál
lás és összeadódás ez (a liberalizmus tévesen fogta fel az egyéni szabadságok .koal i
ciójának" J. hanem koncentráció és energiasokszorozódás. Hogy a valóság sokszor egé·
szen más, mint az egységnek ez a paradicsomi álma? A keresztényt ez nem lepi meg.
Tudja. hogya munka ls. mint a szeretet és minden más, megváltásra szorul. A Gene
zis Isteni utasítása után következett a bűn , és elsódleges befolyással volt a munkára
is. Lényeges természete azonban megmaradt. Az elidegenedés, a személy iségromboló
kollektivizmus csak tragikus közbenső állomások, a szocializáció folyamatának emberi
visszája . Végső soron a közös vállalkozások belső ereje a spiritualizálódás felé vezet.
és szabadít ó erőt képvisel. Az ember az anyaggal való ér intkezésében lsten szeretet é
nek közvetít ö]e az anyaghoz. Isten terve szerint az ember hivatása. hogy a mindenség
ura legyen. Az ember tehát lsten munkatársa a teremtésben . miközben lsten számol
a kockázattal . hogy meg is ford íthatja az iste ni te rvet .

Olyan teológiai és lelkiségi tan ít ást kell tehát kifejlesztenünk, amelyben a munka
világa megtalál ja egyensúlyát és keresztény értelmét. A munka . nem az emberi töké
letesedés puszta eszköze, hasznosságok. előnyök , feivirágzási lehetőségek egyszerű

kötege, amelyet jámbor szándék által erkölcsössé teszünk : Nem elég a külsőséges

morallz álás, az "érdemszerző eszköz" gondola ta , csalódás a jószándékot a dolgok tár
gyi természete elé helyezn I. Képtelen állítás. hogy magának a tettnek aIIg van jelentő·

s éqe, csak az lsten íránt l szeretet sz árnlt a földi valóságokra való tekinter nélkül. Igy
csupa-jóakarat ker esztények gyakran lehetetlenné tesz ik saját tevékenységük Igazi fel
fogását. meghiú sítják hatékonyságát . Meg kell látnunk. hogya munka••a munka ci
vilizációja" önmagában ért ékes a vil ág kial akít ására és az emberiség történelm i sor
sára vonatkozólag. megvan a saját os igazsága és hatóereje . Másodrendű cél, de a
maga rendjében sajátos cél.

Történelmi pillanatban élünk. A munka humanizmusának kl alakftásáról van szó.
Hangsúlyozottan és szervesen meg kell adni teológ iai helyét az emberi tevékenység
egészében . Ha ismét visszaadjuk egész tartalm i gazdagságát. akkor állftjuk újból vissza
igazi . a Teremtőtől rendelt helyére. kozmikus és emberi szerepébe.

S. M.

Engelbert Gross: M i s e k ö n y vern. Opus Mystici Corporis , Bécs 1977. 63 o.
Csinos klállítású, zsebkönyv formájú gyermekmlsekőnyv. pontosabban - mint al

címe ls rnondja - bevezetés a szentmiséhez. Szines képel klfejezöek, a lényegre
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szorítkozik. Fllmszerúen perge ti le két kis gyerek: Marika és Jóska élménye it a szent
rnis én, - gyakorlati útmutatásul szülőknek, nevelőknek és a szentmise mozzanatainak
megvilágítására.

A kísérószövegek stflusa természetes . Nem a hivatalos liturgikus szövegek klvona
talt hozza. hanem a mindennapi élet kifejezéseit használja. A nehezebb fogalmak mea
magyarázása itt is a nevelő felnőttre vár , akivel a gyermeknek mindezt a templomban
kell megélnie. Az ott látott és hallott élményeket a könyv alapján , Marika és Jóska
példáján, otthon vagy az Iskolában együtt beszélik meg, tudatosítják . A képek és szö
vegek segítségével megtárgyal ják a templomban látott tá rgyakat , jelképeket. megérez 
tetve mélyebb tartalmukat.

Igya nevel ő eleven hitén , példá ján, tanúságtételén a gyermek megtapasztalhatja
lsten eleven valóságát : . Mennyei Atyánk gondol ránk, - Jézus asztalánál vár ránk . Itt
meggyőződhetünk arról , hogy ő szeret mink et , szeretete táplál. erősít mindennapi éle
tünkben:

A könyvec ske a modern korszelle mnek megfel e l ően erősen hangsúlyozza a mise
közösségi jellegét .

Céljáról és módszerérö l a s zerző rövi d Ulószóban számol be a könyvet a gyerekek
kezébe adó felnőtteknek .

Kívánjuk , hogy az ért ékes könyvecske sok gyermekkel szerettesse meg Urunk ál
dozatát!

Hegedüs Erzsébet

T e o I ó g i a i é v k ö n y v 1975. Mai indítások a lelkipásztori munkához . Szerkesz
tette Cserhátí József , Keszth elyi Ferenc. Nyíri Tamás. Szent István Társulat , Budapest
1975, 405 o.

A tet szetös kiállitású tanulmá nysorozat elószavában Cserh áti József pécsi püspök
rámutat a kiadvány célkltúzésére : a II. vatikáni zsinat befejezésének tizedik évfordu
lója és az 1975-ös Jubileumi szentév alkalmából kíván elm életi és gyakorlati programot
adni a magyar papságnak.

Húsz önálló tanulmány huszonegy sz erz öt öl. a papi élet sokrétű fel adatköréból. Az
egész köteten végighúzódik a megl átás: Nincsen igazi kér ügma igazi elmélet.•theoria'
nélkül , viszont meddő maradna a legkiválóbb elmélet is . ha nem jutna része abban.
hogy az evangélium tanítása kegyelmi élett é váljék Kri sztusban.

A sorozat élén VI. Pál pápa aposto li buzdítását olv ashatjuk a keres ztény örömrő l.

Nyiri Tamás hittudomány i akadémiai tanár gondolatsziporkákban gazdag írása a rno
dern szociológiának a teológiát érintő ell envetéseive l foglalkozik (A relatlvizálók re
latl vlzá lása) , Szennay András pannonhalmi főapát , hittud. akadémiai tanár a ,Vall ás és
hit' kapcsol ataival fogla lkozik : a vallás nemcsak az élet földöntúli értelmét keresi, ha
nem az evil ági élet nek is alkotó eleme. Paskai László hittud. akadémlaí tanár a ,Hi t és
tudomán y kapcsolatai' -t vizsgálva rámutat . hogy a profán dolgok és a hit dolgai ugyan
altól az Istentől származnak. Mindkettő kut atásának megvan a maga sajátos területe
és határa. A ket ö mégis összefügg egymás sal , mert személyes életünk ebben a vil ág
ban folyik le .

Az a l apvető kérdések után b i b I i k u s tanulmányok következnek. Diós István sze
minár iumi elöl járó rövid bevezetést ad az újszövetségi szentírás könyve ihez , ellqazlt á
sul olvasásukra. (Hogyan olvassuk az újszövetsé gi szentírást?j A szentí rástudomány
törté nelemkri tikai módszeréröl érte kezik Gyürki László olaszfa i plébános. ,Ragaszkod
hatunk az igazsághoz és nem kerü lünk szembe a dogmákk al , de nem mellózhetjúk a
tudomány új eredményeit'. hangsúlyozza Lagrange-t idézve. Jelenits István piar ista
főiskolai tanár a bibl ikus meditáció kozmikus tágassá gára rnutat rá ,A Jézus meditáció'
c. szép tanulmányában. ,Mi t mond a szentlrás Jézus feltámadásáról?' Az újszövetségi
szöveqek erre vonatkozó tanúbi zonyságával foglalkozik Schrnatov ich János lelkész.
Koncz Lajos egri teol. tanár .A kiny ilatkoztatás teológiájának megújulása századunk-
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ban' c ím alatt rámutat arra , hogy egy túlzottan elvont, rendszerező , fogalmi teolóqi á
val szemben a konkr étabb. bib likus jellegű, üdvösségtörténeti Irényú teológ ia, a ,My
sterium salutis', tör az utóbbi évtizedek folyamán mindinkább előtérbe .

A mai ember ,gondolkodási modellje' szerint lenne kívánatos újr afogalmazni Jézus
istensége és embersége egymáshoz való viszonyának kérdését , mutat ré Elód István
piarista fő iskola i tanár .J ézus Krisztus a ma doqrnatlkál ában' c. eszmefutt atásában.
Gál Ferenc hittud. akadémiai tanár ,Odvtörténet és eszkato lógia' c. tanulmányában fel
vet i a kérdést: Tudjuk-e hitelre méltóan hirdetni az örök élet tétele it . mint az ember
egyetl en igazi célját? Tomka Ferenc egri reol, tanár a szentségtan teológiai alapjairól
és a szentségek kiszolgáltatásának lelkipásztori kérdéseiről ír. (Szentségszemléletünk
a zsinat után.) Az Egyház az üdvösség egyetemes szents éqe, amely nyilvánosságra
hozza, s egyúttal meg is valós ítja lsten emberszeretetének misztériumát (GS 45) . Ez
a témája Hosszu Lajos föiskolai tanár értekezésének. lA Krisztusba n megszentelt kö
zöss éu.)

A következőkben főként a keresztény élet g y a k o r I a t i kérdései keniinek sorra.
.Van-e normatív erej e a tényleges erkölcsnek?' - vet i föl a kérdést Bolberitz Pál lel
kész. Csak egy erkölc si rend van, és ez a valóságra épül. Mégis vannak helyzetek.
amikor úgy tűn i k , hogy lehetetlen eleget tenni az egyház erkölcsi parancsainak. •lrnád
ság és papi szolgálat' c. munkájában Dankó László budapest i lelk iigazgató sürgeti ,
hogy elavult formák és gyakorlatok helyett találjunk mai formákat, stí lust a mal imád
ság számára, és a mai élet könilményeinek megfelelő gyakorlatokat. Csanád Béla hit 
tud . akadémia i tanár a keresztény nevelésről, mint lsten egész népének feladatáról ír.
Kiemeli . hogy a keresztény környezet klalakitása egyike a legfontosabb feladatoknak.
,A püspök és az egyházmegyei papság kapcsolatáról' értekezve Cserhát i Jőzsef püspök
két kérdést vet fel: hogyan viszonylik egymáshoz a püspök és a pap az egyházi hivatal
viselésében , és mi a püspöki tek intély Igazi biztosítéka? Keszthe lyi Ferenc plébános
Bán Endre lelkésszel .az élet határhelyzeteinek pasztorációs kérdéseit' fejtegeti. A
keresztelés . a betegek kenete és a házasság szentsége körül csoportosítják meql átá
salkat. .A .szabadsáq" felelőssége a liturgiában' c. írásában Nagy Lajos plébános
megállapítj a, hogya liturgia reformjának szellemében a papoknak a li turgia rnüvészelvé
kell válniok, Czakó István érseki Irodaigazgató .Az egyház és a jövő társadalom ala
kuló kapcsolatainak látható jeleiről' Irt értekezésében rámutat, hogy az aggiornamento
eleve elkésett, ha az a célja, hogy az Egyházat a jelenhez hozza közel. Az Egyház [ ő 

vöjének építése nem más, mint az Egyház jelenlétének építése a jövőben. Arató Miklós
plébános történelmi eszmefuttatás keretében mutatja be annak sz üks éqét, hogy a
II. Vatikán i zsinat nyomán bekövetk ezett li turgikus változásokat a papság és a hivek
a forrásokig visszanyúló s onnan átélt hit közöss éqí megnyilvánulásának fogadják el.
(Temploma ink liturgikus tere)

Ahány szerz ö. annyi egyéniség, munkaterük , környezetük h átter ével. Ahány tanul
mány, annyi szín: mozalkk övek, amelyeket egységbe hoz a közös cél : a II. Vat ikáni
Zsinat gondolatait belep lántálni a magyar papságba. elmély íten i a magyar le lk tp ászto
rokban . Mindez természetesen nem nélkülözi a kockázatot.•De nem akkor kockázta
tunk-e legtöbbet, ha kitérünk a kockázat elöl? " (Nyíri , 37. o.l

A tanulmányok kiinduló állása is sokféle: tudományos, lelkipásztori. - egyik a pe
dagógus szem ével. másik a spir ituá li sévei nézi a problémákat, vagy éppen az egyház·
kormányzat gondja i közül indul neki rnunkálának. A módszerek is eltérőek; de a tudo
mányos apparátus, vagyegyszerűen a vonatkozó irodalom megjelölése. sőt elmellőzése

mellett ls megmarad a köz ös nevező : teol óqia i-lelklp ásztorí továbbképzés a II. Vatikáni
zsinat szellemében .

Mindent egybevetve örömmel köszöntjük a vállalkozást. Kívánjuk , hogy az e l ső ,év·
könyv' -et mihamarabb továbbiak kövess ék. hogy az aggiorn amento folytonossá váljék ,
és így a [övöben ls mind jobban elmélyül jön a második Vaticanum fr iss életet jelentö
szelleme .

Dr. Glanone Egon.
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Ideiglenes Z s o I o z s m á s k ö n y v. (A liturgia Horarum alapján.) Kézirat gya·
nánr közreadla a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Budapest 1976, 750 o.

A magyar zsolozsmáskönyv előfutára a zsInati liturgikus konstitúc ió Irányelvei sze
rint a római breviárium nyomán készült. A zsolozsma napi Istendicsérete a nap és az
élet ritmusát követI. Jelenleg a napl öt hóra: olvasmányos imaóra - reggeli dicséret
- napközi Imaóra - vecsernye - kompletórium. (I!rdekes, hogyahórák és a részek
nevét a könyv hol meghagyja latin formájában : tercia. kantikum, hol lefordltja.) A szö
vegek mondanivalója segít. hogy a zsolozsma ne csak elvégzendö kötelesség, hanem
személyes imánk. mindennapi kenyerünk lehessen . Ezt célozzák a reggeli dicséret és
a vecsernye aktuális .fohásza!" ls. amelyek forditása a responzórlumokéval együtt jó
és sikerült. Megfelelnek a misében a h ív ők könyörgésének, szolgálják a törekvést,
hogyahlvőket ls bevonjuk főleg ezeknek a hóráknak Imádkozásába. Felhasználhatjuk
öket szentmisében ls, vagy mintának alkalmi könyörgéseink megfogalmazásához .

Pozltivum a li turgikus reformban az olvasmányok körének b övítése : a Szentfrás
teljesebb köre , a szentatyák, klasszikus egyházi Irók, hiteles szentéletrajzok kincstára .
A könyv k őzll a szentIrási szakaszok beosztását. a második olvasmányhoz pedig ajánla
tokat ad. Ezek közt örömmel látunk néhány modern lelki ír öt és két magyart is.

A t örzsr észt a négyhetes zsoltárciklus alkotja. A közös zsolozsmák tfpusalt hely 
kímélés céljából ügyesen összevonták (Igaz, néhány részlet feláldozásával, pl. szer
zeteseknél. nevelöknél) , Sajnálatos a halotti zsolozsma kihagyása. A függelék kará
csony. húsvét és pünkösd napjának teljes zsolozsmáját hozza. A Proprium ból csak a
vasárnapok és fOünnepek Benedictus- és Magniflcat-antifónált és könyörgéseit közlik.
Igy föleg a két nagy liturgikus Idöszakban ( ádvent és nagyböjt) meg a sajátosabb ün
nepeken a könyv elég döcögve használható. SzIvesen látnánk majd a magyar szentek
ünnepein öst szép emlékeinkbői vett szövegeket, himnuszokat, antlfönákat (mal fordí
tásban!). - Zsinati engedmény az Imaórák átváltása vagy összevonása arra a nap
szakra es ö más liturgiával. Erre nem ad utas ít ást a könyv, pedig szorgalmazza a hí
vek bevonását a reggeli dicséreten vagy a vecsernyén . Bele lehetne ezeket épIteni a
szentmise liturgiájába a monasztikus gyakori at mintájára .

A zsoltárok forditása új , nem azonos az 1973-as Szentíráséval. Azt Gál Ferenc nyil
vánvalóan a héber eredetiból készítette , ez pedig pontosan követi a breviárium latin
.új-Vulgátáját·. Ami néha (pl. 67. zs.) nem kis teljes ltmény. Egyáltalán századunkban
a magyar zsoltárfordlt ás példátlan virágzásn ak indult: Sík Sándor 3 változata , Farkas
falvy, a katolikus és a protestáns szentírásban található fordítás , az erdélyi lectIona
r ium részletei . . . A zsolozsmáskönyvben szerepiO fordítás nlvós , gördülékeny és
reclt álásra alkalmas . (Még alkalmasabb lenne, ha nem ragaszkodna a hosszú szaka
szokhoz. hanem rövidebb egységekre bontaná a szöveget .) Fölmerül persze a kérdés :
hasznos-e ragaszkodni a pr ózahoz. mikor a magyar nyelvérzék a legelsö kIsérIetektOl
máig mindig versnek érezte a zsoltárokat. - A különben k ölt ői és magyaros szöveg
itt-ott slmlt ásra szorul (pl. számtalan tulkok, ajkaim ; a 124. zs. 4. sorában alatinból.
az antlfónából és az értelemból ls világos, hogy nem a nép .veszl körül az Urat'. ha
nem fordltval}, Föltűnő föleg a személyes és rnutat ö névmások túltengése (pl.: per
zseló parázs jött ki ő be lő l e 121 , megfeszíti íját és azt felkészftl 97; a 30. zs. elsö 12
sorában ötször fordul el ö az .enaem") . A kompletórium szövegében ls: . Uram, a te
kezedbe ajánlom az én lelkemet" - legalábbis az . én" teljesen fölösleges. A .Ouo
niam in aeternum misericordia eius' sornak .Mert örökké szeret minket' meqlep ö
forditása sajnos még a gyónás záradékába ls bekerült, ahol pedig Igazán , Irgalom' -rö!
van szól

A remek hlmnuszok forditása bizony nem könnyű. A sztnvonal Itt erősen változó,
kltűnö alkotásoktól (pl. 1. hét hétfő olv . II. vagy csüt . Laudes) félresikerült kls érlete 
kig. Ahol lehetett, felhasználták Sik Sándor himnuszfordításait, Ezek ma átdolgozásra
szorulnak, részben a latin szöveg változásai. részben egyes elkopott kifejezések mlart .
Ez a feladat néha Jól sikerült (pl. 67,119,154), máskor nem ( ,torlatok· persze keresett
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szó, de nem lehet .örvények' -et tenn i helyébe sem ritm us, sem dm szempontjábóll ) ,
ismét máskor elmaradt . Főleg a himnu szokban van egy sor ma már nagyon Idegen
szerúen ható archaizmus (ajándok . Ism érü nk. bétölt. érzenünk, mlve lt , alkottatott , től

tözzön a kebel stb.) . Nem illik a klassz ikus verselésre kltún öen alkalmas magyar
nyelvben a metrlkus himnuszokat hangsúllyal utánozni . mint a nyugati nyelvekben.
Viszont épp ily kevéssé meggyőző a zsolozsmáskönyv egyik gyöngyének, a Salve dtes
nek Jambikus ford ítása . A ford ftás néha messze elrugaszkod ik az eredet i tő l (Ipse dux
c1arus fuit et magister - Egyszerú pap volt , vezette a népet) . Legkedvesebb .nye lv
bot lás' az Inde iam gaudent miseris adesse - Innét örömmel n ézlk nyomorunkat (I)
sor. Sajátságos. hogya népies-archa ikus . n ékünk"-féle alakok szinte törvényerő re emel
kedtek liturgikus nyelvünkben. a miseszövegek ford lt ásában is. Ez nem az élet nyelve!
A Mári a-antlfónáknak sok sz ép népi vagy múfo rdftása állna rendelkezésre. Ha rntnd
ezeket valami okból mell őzni akarj ák, akkor sem szabadna úgy fordítant. mint a Salve
Regina befej ező része. - A szent lrásfordftást igen dicséretesen átadták felülvizsgá
latra egy nyelvész lektorn ak. Nem lehetne a hlmnuszok fordftásalval nagyszámú kitünő

múfordftónkat megbfzni?
Igen ügyes a h órák menetét összefoglaló betét lap. A hórakezdet sz ép és szabatos

. s iess segít ségemre' fordítása vajon miért laposodott . segíts meg engem' omé? (Rá
adásul ez az alább emlltendő OMC-féle Kis zsolozsmában következetesen .engemet'
nek szerepel .) A Magnificatból az Ordinariumban kimaradt hat sor könnyen pótolható
a karton lapról (a Kis zs-ba viszont sajnos Igy került be!) . A 31. zs.-ból kiesett öt sor
azonban teljes zavart teremt az összef üggésben (148) .

A betúk a kics iny ített gépelés folytán bizony elég aprók lettek, de kárpótol ezért
a levegős szedés. Elszomor itó viszont a sajtóhibák tömege . A .D ivinum Offic ium'
több gondot érdemelt volna gépelötől és kor rektortól . egyaránt. Hagyján, amig csak
.közönséqes" hibákról van szö, Persze a ritmus sokszor megbillen. mert kimaradt egy
szótag, vagy az . s" hely ébe . a" -t gépeltek. De bőven akad .veszedelrnesebb" Js.
Csak Izelít öül: mi az ember Fia, hogy gondot viselsz rá? 287, .testl utódokat ültetem
a te trónod ra' 375 ' (Kis zs. ls), igazság mézescsöppjelt 107 (Kis zs. is: a . rnézes"
beszéd magyarul éppen nem igazságot jelent!): mindet békében őr iznek 519 (Kis zs.
ls) , Atyánknak s a FIunknak ls . . . hódolat 571. Vértanú ínk . . . vérunk ontásával
megvallották hitüket 600 ... Hogy az ékezetek utólagos felrakásánál egyes szavak
vagy sorok . kíesnek" . az term észetes . Bő példat ár van viszont arra , hogy ott találunk
ékezetet . ahol nem kell ene: vízek, úra, Vigasztaló, zúgát. őrizz , hazúg, előljáró . útadon.
s őt : ne vfgy minket a kisértésbe . . . Az .ó' indulatszó után következetesen vessző

ál l , ami sokszor nem helyes. Igy lett a sexta himnuszából : . Ú. leqd ícs öbb, s fénye
alatt .. . ' (Ó legdicsőbb helyett i Kis zs. Is.) A .maavarázö" vessző máskor ls za
var. pl.: az Úr, maga az lsten. vagy: A rend. a rend nyomába lép.

Azért mentünk bele kicsit részletesebben a hibák taglalásába, hogya végleges kl
adás gondozóinak segitség ére legyünk . Sok hiányosságon könnyú lesz segfteni szak
lektor és éber korrektor segítségével . Addig is a könyv hasznos szerepet tölthet be a
végleges kiadásig jelze tt öt év áthidalásában.

V.- F. - Sz. J.

Kis zsolozsma. Reggeli dicséret. napkőzi lma ő ra . vecsernye, kompletórium egy hétr e.
Opus Mystic i Corporis. Bécs 1977, 136 o. - A húszéves fennállását ünneplő kiadó az
imént Ismertetett Zsolozsmáskön yv alapján Törők Jenő szerkesztésében egy hetes
válogatást adott ki a legszebb zsoltárokat tartalmazó Imaórákból világ iak számára. Az
ízléses klállftásban, tartós puha kötésben megje lent könyvecske válogatásának elve it
a Jegyzetek tartalmazzák. Hasznosak az elején a gyakorlati útbalgazftások. a hórakez
detek kifrása (ezt a nagy Zsolozsmáskönyvben ls örömmel láttuk volna , de legalább
a be t ét lapon, mert az apró változtatásokat a legnehezebb megszoknI) és más. a zso
lozsmázás menetét könnyítő útbaigazítások : szép és igen áttekinthető a nyomástükör.

R.
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Sik Sándor : O s s z e g y ü j t ö t t ver s e i . Sajtó alá rendezte Jelenits István. Lek
tor álta Dr. Béládi Miklós. Szent István Társulat , Budapest 1976. 968 o.

•Rossz korszak a Ifra sz ámára" cimet adta Bertolt Brecht egyi k versének. arnelv
ben költői I h l eté rő l tesz vallom ást : . Küzd bennem a virágzó almafa keltette lelkesedés
a mázoló beszédei miatt érzett Iszonnyal. De csak ez utóbbi kerget az lróasztalhoz:
Boldog korszak a líra számára - gondoljuk Sik Sándor Osszegyújtött verselt olvasva .
Egy nemesen gondolkodó. mély en látó és láttató költő foglalta Itt versbe gazdag éle·
tének különféle fázisait , munkálát, szabadidejét, szenvedését, tépelödését, örömeit ,
vakációs élménye it , baráti s papi kapcsolatait, önkritikáját, imádságát, lelki életének
megragadó pill anatait , egyszer alig ·alig hallhatóan dudor ászva, költői sípját próbálgat
va, majd lelkesen dalolva és az élmény hangulatának megfelelően az emberi sziv kü
Iönféle regiszt erein játszva . Az iszonyat hiányzik versei élmény tartalmának szines pa
lett áláböl. De épp ezért tud Sík ugyanabban a korszakban, amelyben Brecht élt, a
gyermek i öröm önfeledésével , a sokat tapasztalt ember megértésével, a gondolkodó
mélyrelátásával , a szemlélödve imádkozó csodálkozásával vigasztalóan, felemelOen,
a szenvedőkhöz és lesújtottakhoz térdelve, az egyszerü , természetesen gondolkodó
embe re ktől elragadtatva, a gonoszságtól megrendülve , az, öldökléstől visszaborzadva ,
diákjait tanítva, nevelv e, lelkesitve, az önmagával vajúdó világban Itt is, ott is mea
megcsi ll anó húsvét i fényt fölfedezve - énekelni, Igazi Ifrát írni. Benne .a dal fecsk é
je f észkes" (Októberi rózsák). Szivében nincs iszonyat , arcát nem torz ltja gyúlölet ,
ajkára nem nyomul szit ok. Költem ényein ott van személyiségének ártatlan hamva, egy
szerüsége, igénytelensége, szerzetesi szegénysége , a min dennapi munka szürkesége,
de bensejének - egy lelki embemek - megigéző varázsa ls. Költői szíve nyilt, átt et
szö, mindenki számára hozzáférhető és elérhetö; csordultig telt fo rrás , amelyből csen
desen csobognak a merengés és az Imádság, az éle t- és az emberszer etet felfrissítő

és megújitó vizei. Sik önmagát adja oda az olvasónak verse lben ell enszolgáltatást nem
várva, visszavonhatatla nul , maradéktalanul. . Csak att ól lesz az élet érdemes , / ha oda·
adjuk. Mindegy , hogy kinek: / Ha odaadtad , akkor megtal álod, / ha feláldozod, akkor
a t led l" (Szabadíts meg a gonosztól) Prófétai sz ö ez annak a kornak ls, amely az élet
érte lmérő l érte kezik és vi tat kozik és - kételked ik.

De ezzel már majdnem feleltünk is a következő kérdésre: Miben látjuk napjaink ·
ban Sik Sándor verseinek érté két?

Goethe szeri nt a lír ikusn ak, a költők legmagányosabbjának az a feladata , hogy elör e
érezze a nemesszívü lelkek érzelmeit, egyengesse az érzelem útjait és vigye be az
öntudatba azt. amit addig még senki sem tudott kifejezni . A Iirikus a klmondhat at lant
foglalja szóba és dalba. Sík lí rai élménye olyan sajátosan az övé és ugyanakkor olyan
álta lános, közös ember i élmény is, hogy a zsoltárok élményeivei hasonlftható össze.
Zsoltár- és himnus zford ításainak hangulata lengedez llrálában ls . Nem hiába ír lma
könyveket. sok verse a Minden ki imádságoskönyvé-be illene. A pro-f é-m! görög szó
eredet i ért elmében elöre -szóló, el ő -Im ádkoz ó , próféta. De nem próféta abban az érte
lemben. ahogy Goethe határolta el a próféta hivatását a költói küldetéstől , mintha
mereven egy meghatározott célra nézne. egy bizonyos tannak lenne szócsöve, hogy
ezzel és ekör é, mint hadilobogó köré gyújtse és sorakoztassa a népeket. Sik küldetése
nem kapitánykod ás és vezérkedés; ő nem a dörgedelmes Igék bajnoka. Az ő fe ladata
dallal hódftani meg az emberszíveket : . Ó engedj énekelnem Ninivének' · (A forditott
Jónás próféta)

Sik szerelmes az emberbe , az életbe, minden töldl-természetl szépségbe, mert rajt a
és benne csillan föl számára a Teremtö lsten arca. akinek elkötelezte magát , rnert Itt
jelenik meg az örökkévalóság, mert itt lesz valósággá a megváltás. Élménye nem a
fel hőkben repdes, hanem a földhöz tapad, hogy a konkrét anyagiból emelked jék az esz
ményi fel é, mint a legtöbb magyar népdal.
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Bocsásd meg énnekem. Uram.
Hogy jobban szerettem nálad
A meggyet, a rn ézet. a hársfavirágot.
Felhők mesekönyvét,
Apró gyerekek gügyögését,
Fiúk-Iányok mosolya Iobban ásat .
Férfiak írott homlokát .
Kezed játéka rnüvelt.

De mondd meg . Uram :
Behunyhattarn-e szemem el őlük .

M ikor belőlük Te néztél reám?
Bedughattam-e szavukra fülem .
Amikor Te búgtál bennük
Kimondhatatlan sóhajt ásokkal?

o Istenem. ha az én árva bodza-sípom
Egy századrészét el tudná fütyül ni annak.
Amit te mondtál énnekem magadról
Egy parasztdal egyetl enegy sorábanI

(Bocsásd meg)

Sik verseire nem lehet a . Htt éra tu re engagée' etikettjét ragasztan i, amely a kor
szak oly sok ír ölát és költőj ét jellemezte. Alapmagatartása mégsem a steril semleges
ség és p ártonk ívűl ls éq , A piarista kolostor számára nem a boldogság sziqete , hanem
az emberért. különösen a fiatalságért és magyar népéért megélt és átélt elkötelezett
ségé. Wolfgang Schlachter egyetlen jellemző mondattal karakterizálja Kindler Iroda
Iomtörténetében: .a vallásban látta a szenvedők Igazi seqíts éq ét." A szenved öt, a ne
hézségekkel küzdöt sohasem adja fel , sohasem hagyja cserben. Mind ig a klasszikus
humanizmus híve marad. Hazája jövőjének sorsdöntő pillanatában Horatius 7. epodo
száva] kérdi: .Hová rohantok , jaj hová, gonosztevők? / Mért vontok újra kardokat?"
Csalhatatlan történelmi érzékkel a jelent a múlton méri le. S ő mindig az ember p árt
ján áll: a Samu bácsi kkal meg a Tera nénikkel érez együtt. Gomolyogjanak bár három
oldalról a felhők hazája egén . ő akkor ls a hit és a remény énekese marad :

Fogy már a levegő

Az omló ég alatt. .
De a vak boltozat
Szürőjén átszorong

Egy csöpp ezüstke pont .
Egy pont. egy tiszta pont .
Egy pont , me ly egyre nő.

[Felhők háromfel ől)

Sík hisz a szeretet végső győzelmében, a lelkek közösségében . De a szerétet konk
rét megnyilatkozásához hozzátartozik a gyengédség s következőleg a gyengeség ls. az
emberi szabadság és lelkiismeret iránt érzett tisztelet, amely nem Ismer erőszakot .

Ma az irodalom minden ágában divatos lett az individualizmusnak való hódolat . Az
irók és a költők szavain át az emberi lélek mélyébe akar behatolni a mai kor olvasója,
hogy egyre újabb zónákat fedezzen fel. De joggal kérdezzük , vajon megbecsü lésre rnél
tó-e minden emberi ind iv idual itás. amely manapság irodalmi kifejezést kap? Schiller
írt a Bürger költeményei ről szóló éleshangú bírálatában : . Arntt a költő adhat , az lndlvl
dualitásából, személyiségéből fakad . Legyen tehát ez olyan érdekes. hogy oda lehes
sen állitani a jelen és jövő kor elé. A költő első és legfontosabb kötelessége, hogy in
dlvidualitását nemes ítse és tisztítsa az emberi teljesség legfelső foká ig ; csak ezután
vállalkozhatik arra. hogy a derék emberek szfv ét is megmozgassa . Egy költemény ér
téke nem lehet más, mint egy érdekes lelki állapot egészen t iszta kifejezése. egy érde
kes szellem egészen tiszta megnyilatkozása : Ilyen Ideál után törekedett Sik is Ifrájá
ban. Hogy ezt nem mindig érte el és hogy hol van múvében fogyatékosság. azt maga
mondja el őszinte egyszerúséggel versel ről szóló megjegyzéseiben . De épp ez az őszin

teség teszi őt naggyá, értékessé és rokonszenvessé a mal olvasó számára is . Ezen a
ponton találkozik a hivő Sik az athelsta Sartre-ral: a hiteles tanúságban .

Németh József
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HALOTTAINK

P. Fülöp Dénes Tamás ferences Körösbányán (Románia) 1975. febr. 9-én
(67.50,42)

Somlyai István plébános . az egyházmegyei bíróság t89ja Medgyesen (R)
ápr. 7-én (59.33)

P. Seres Szolán ferences . körösbányai h ázfőn ők-pl éb. ápr. 29-én (17,58.53)
Bikfalvi István kanonokpléb. A lvincen máj . 22-én. A gyulafehérvári székes-

egyház kriptájába temették (76,50)
P. Kapdebo Lambert ferences máj. 26-án Körösbányán (84,55,51)
Balássy Endre ny. pléb. Székelyudvarhelyen aug. 2-án (87,61)
Illyés Lajos ny. pléb. Baróton dec. 4-én (75,52)
Vitályos Balázs pápai káplán , nyújtódl pléb. dec. 28-án Ozsdolán. Ott is

temették (68,43)
Veress János sínfalvi plébán os Kolozsvárott 1976. jan. 30-án. Szül őfa l ujában .

Csíkszentsimonon temették (35,1 11
Bodó Antal egeresi plébános febr. 15-én. Szü lőhelyén , Gyergyószentm ik lóson

tem ett ék (50.25)
Hann József szászfenesi plébános márc . 25·én (62,38)
Salamon Imre petrozsényi esperespléb. máj . 16·án. Szülőfa l uj ában , Cs íkpélfal

ván tem ették (73,49)
P. Tóth Andr ás ferences, csíksomlyói plébános júl. 2D-án. Szülőfalujában, Nyúj 

tódon tem ették (47,17)
Rácz József jobbágytelki plébános okt. 12-én (49,20)
Kosza István gyimesfelsőloki plébános nov. 3·án. Szülőfalujában, Csikkarcfal

ván temették (47,19)
Kovács József érseki tanácsos , ny. pléb. 1977. ápr. 29-én a székesfehérvári

papi otthonban (66,40)
BartaI Antal Zsigmond premontrei, ny. gimn . tanár ápr. 29-én. Szombat helyen

temették (79,55)
Koller József SDB. c. esperes, lenti plébános máj. 3-án (84,60)
Németh János Piacid OFM aranyfogadalmas testvér. Máj. 4-én temették Paa-

nonhalmán (77)
Szakács István volt pecöli plébános máj . 7-én. Szombathelyen temették (68,45)
P. Bokor Ferenc Csenger OFM dunaújvá rosi plébános. Máj. 9-én temették (66)
Havas Z. Ferenc pk. tanácsos, gyémántmisés máj. 14-én. Tatán tem ették (84,611
Kövecses Béla CIprián OCD ny. lelkész máj. 16-án. Győrzámolyban (71,47)
Farkas János ny. pléb. máj . 18-án Székesfehérvárott. Farkasréten tem ették (75)
Huszár János bárdudvarhelyi asperesplébános. Máj . 21-én temették (63)
Dr. Vecsey József St . Gallen-i (Svájc) magyar lelkész, szerkesztő . Lakásában

holtan találták máj . 25·én (64)
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Dr. Dunay (Demetrovics) Ant al passaic I (USA) magyar plébános máj. 29·ére
virradó éjjel váratlanul (62,38)

Mácsady Istv án Wels-Lichte negg (Au sztria) plébánosa, jún. l-é n váratlanul
(60,30)

Szalay József kanonok. a Simor Papi Otthon igazgatója jún . l D-én. Az eszter
gom i főszékes egyház kriptájába tem ették (64,39)

Adám László SDB volt n eve lőt nt. igazgató jún. l3·án Budapesten. Szombat·
helyen temett ék az általa épftett Szent Kvl rl n-ternplom kriptájába
(85,66,57)

Gyárfás József Gyózó feren ces jún. 14-én Budapesten (63,45,37)
Dr . Máhig János jún. 22·én Montrealban (Kanada) költözködés közben várat

lanu l (67,42)
Kis József tb. kanono k. esperes jún . 29-én. Vasszécsényben temették (87,64)
Dr. Endrey Mihály váci megy éspüspök júl. 4·én (72,49,26)

Elhunyt paptestvérei nket fog laljuk mem entóinkba !

+
P. RACZ JANOS SVD

(1907- 1977)

Buzgó papi élet záródott le halálával. Hosszúszegen (Vas m.. ma l.andeck , Ausztria)
szüle tett 1907. márc . 4-én. Até lte a két vil ágháború el őtti és után i i dő minden vls zon
tagságát. Elet ében egyik meglepetés a mási kat érte , egyi k változás a másikat , egyik
keres zt a másikat követte . Alig hétéves. és gyerekfejjel az e l ső vi lágháborúról hall .
Két gimnáziumot még Köszegen járt ki. Majd Bischofshof enba került az ottan i rendi
gimnáziumba. 1921-ben. A házat az alapító. a nemrég bold oggá avat ott Arnold Janssen
építtette 1904-ben. és még olyan atyák éltek és neveltek benne. aki ket 6 vett fe l. Salz
burgban éret tségizett. Utána belépett az Isteni Ige Társaságának akkori novici átus ába
a Bonn mell etti St . August inba. Ott végezte el a filozófi át ls. a teológiát pedig a Bécs
melletti St . Gabr ielben. 1935. ápr. 29-én szante lték pappá Nyitrán. Szentelés után mind
a 21 fiata l pap várt a a missziós kikül deté st . Újabb meglepetés: öt Magyarországra
küld tékl Ot t a Társas ág 1916-ban kezdte múködését. P. Rácz Kőszeg re kerül t . Az ottani
bencés gimn áziumba n a rnaqyar-t örté nelern külö nbözeti v izsgát ls letette , hogy el ism er
jék osztrák érettségl]ét. 1937-ben Rómából ki nevezték a laikus testvérek újoncmesteré·
nek . Mindent beszerzett . berendezett, és ősszel elkezdte a nov ic iátust 8 új onccal. Szl
gorú ember volt. sokat követel t . Három csopo rtot vezete tt végig. Ezután 7 évig lelkész
volt a törökbál inti gyermek otth onban. A háborús i dőkben lis ztet. krumplit szerzett az
éhes gye rekek nek .

40 éves korában kapta meg váratlanul missziós küldetését . A magyar katoli kus esv
ház ezeréves történetében először történt meg, hogy egy rendből egyszerre 7 mlsszlo
nári us indul jon apostoli munkára: ő Indiába. P. Bartha Japánba. a Tunkel-testv érek Ar ·
gent inába i ll. a Fülöp-szigetekre , P. Gulyás Brazíl iába, és két laikus te stvé r: Németh
Imre Indiába. Lengyel Pál az af rikai Accrába. P. Rácz volt köztük a l eg idősebb . India
nem adta meg a beutazásI engedély t. így a Fülöp-szigetekre került. Előbb még az Egye
sült Allamokba ment , hogy az angol nyelvben tökéletesitse magát. Onnan indult .a
7000 sziget ország ába" . Tropik us-szubt ropikus éghaj lat , gyakori föld rengésekkel . vul 
kánkitörésekkel. A maláj őslakók 56 különbözö törzshöz tart oznak. Van még sok indiai .
[apá n, kínai . európa i. 8 főnyelvet és kb. 60 táj szólás t beszélnek . A hivatalos nyelv a
tagaion. M inden képzett embernek tudn ia kell angolul , és Jó, ha spanyolul Js ért . Ez a
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több mint 30 milliós nép most kezd Igazán fejlődni! Ezzel együtt P. Rácz örömmel szem
lélhette saját rendjének fellendülését ls köztük .

Néhány évig itt is a testvérújoncok mestere , és 1963-től több éven át a calopani
kisszeminárium rektora volt . De a .Hétezer-sziget orsz áqában" való majd három év·
tizedes múködéséből a legtöbb időt a lelkipásztorkodásban töltötte .

Kurt Ziesel. a protestáns német ír ó , aki 1966-ban adta ki a verbita missziókat láto
gató világkörüli útjának benyomásait ( .Die Sensation des Guten" J. könyvének 330/31.
oldalán igy ír róla : . A szeminárium rektora, P. Rácz, fajtájának veleszületett, szeretet
reméltó kedvességével fogad. Magyar ember, vidám . karcsú, magasra nyúlt férfi: jó
sággal és könnyú kézzel vezeti a nagy iskolát. ahol a jövő papjait készítik el ö, és atyai
szeretettel intézi a sok tanár, bennszülött atya és testvér dolgát. Vendégszerető, mint
minden magyar. Velem különösen ls törődik, utánanéz, hogy kimossák a fehérnemúmet,
kitlsztftsák a ruhámat meg a clpömet. hogy jól beállítsák a szobámban a légsz abályo
zó berendezést, és rendben legyen a moszkitóháló . Az éjj eliszekrényen esténként rnin
dig vázát találok a szeminárium gyönyörű trópus i k ertj éből való virágokkal, és egy tá
lat friss gyümölccsel : ban ánnal. papajával vagy dinnyeszeletekkel. Most - miután zu
hanyoztam és átöltöztem - éppen egy pohárka sligovicával lep meg, balkáni szilva
pálinkával. ami nek i Burgenlandból küldtek barátai. Az erós ital föl ráz. és szívesen
követem a rektort k ör űtra az e l őadótermeken, a könyvt áron. a hallgatók lak ó- és háló
szobáin és a sok gazdasági épületen át egészen a ragyogóan tiszta konyh álq, ahol két
steyl i nővér bennszülött segítséggel több rnint kétszáz hall gatóra és tanárra föz . P.
Rácz szemefénye a szeminárium pálmáktól árnyékolt szép kápolnája. Gyönyörű, rnú
vészien alkotott kerek épület. nem akad több ilyen modern a Fülöp-szigeteken:

Az utolsó években elég sokat betegeskedett. Müt étnek kellett magát alávetnie. A
m üt ét után azonban tüdőembóliát kapott. és ebbe t977. febr. 5-én belehalt . Kedves.
szolgálatkész. Imádságos lelkületű papot és misszionáriust veszítettünk benne . Utol só
.körlevel ében " (amelyet e szám más helyén olvashatnak) azt írja, hogy 1977-ben .va
lami különösnek" kell ránk várnia. Igaza lett: hét hét múlva, egy hónappal 70. születés
napja előtt maga az Úr várt rá!

Rendtestvére, P. Halász lajos a következőket írja temetéséről Manilából : .D élut án
három órakor áthoztuk János atyát a koporsóban a Jézus Szíve templomból a Krisztus
Király missziósház templomába. és itt volt négy órakor a koncelebrált szentmise. 54
pap koncelebrált két püspökkel együtt . Azt Irhatom . hogy Krisztus Király misszióshá
zunk nem ért még meg ilyen nagy temetést. Ezt mindazok rnondt ák, akik már hosszú
éveket Itt töltöttek. Számomra igen megkapó volt. amikor a szegény nép, iskolás gye·
rekek, szegényes. kopott és rongyos ruh ában jöttek a koporsóhoz és megcsókolgatták .
Nem tudtam könnyeimet én sem visszatartani. János atya igen sokat tett - mlnden ütt .
ahol csak dolgozott - a szegényekért. A temetőbe elkísértük . IOn adtam rá az utolsó
áldást, amikor utolsó nyughelyére tettük a temetőbe:

Confratres

P. KIRÁLY ISTVÁN SJ
(1919--1977J

Budapesti gyerek volt . Középiskoláit a jezsuiták kalocsai gimnáziumában fejezte be.
Azok közé tartozott. akik már serdülő fejjel világosan tudják, milyen életpályára hívja
öket az Úr. IOrettséglje után, 1938 augusztusában azonnal bevonult a noviciátusba. Az
iskolából jó francia tudást vitt magával , aminek későbbi pályája során is hasznát vette.
Olvasmányaiban is túllépte a reánk nehezedő német szomszédság körét .

Egyéniség ének föbb vonásai már újoncidejében megmutatkoztak . Szerény volt. elsö
pillantásra szinte félénknek látszott. csak hosszabb együttlét után jött rá az ember,
hogy e mögött tulajdonképpen végtelen tapintat. jólneveltség és jóság húzódik meg .
Mindig volt együttérzése mások problémáira. ideje és türelme örömük, bánatuk meg
hallgatására. De még a látszatát ls kerülte annak, hogy sajá t elgondolásait valakire
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ráerós zakol ja. Próbaprédik ációi alapos felkés zültséget. kimerító tárgyi ismereteket mu
tattak. Tudatosan tö rekedett . hogy az Igazság ereje hasson a hallgatóságra. ne a szó·
nok i lendület vagy fogáso k. Feltún ést nem keresett. de rit ka tevékeny természet volt .
Tanulm ányai mell ett mind ig szívesen vállalt küls ö munkát ls. pl. szivgárdát vezetett.

Bölc seleti tanulmányokra Kassára került . Pihen őnapjain nagy tú rákra vállalkozott a
környezó hegyekben . A term észetnek különben is nagy barát ja vol t. Rendszeresen spor
tolt: télen korcsoly ázott. sielt , nyáron tenn iszezett. kosárl abdázott . A kassai évek lde
jén figyelt föl P. Hunya Papi Egységére: részt vett a .k ispapegység· nyári találkozöln.
ahol hosszú i dőkre kiható Ismeretségek szövődtek a f iatal papnövendékek között, be
kapcsolódott a Papi Lelkiség c . kiadv ánysorozatban szerkesztett rovatukba. A ftlozö
f iába nem lett éppen szerelrnes , de becsülettel átrágta magát a tananyagon. és gon·
dosan készített jegyzeteinek a kevésbé szorgalmasok is nagy hasznát vett ék.

Mag isztériumra Szatmárra került ifjúsági nevelőnek. az akkor fogalomnak számító
fi úintézetbe. Ott él te át az ameri kaiak sz önyeqbomb ázás át, a frontátvonulást stb. 1947·
ben onnan érkezett Szegedre teológiai tanulmányokra. A teológ iát jobban szerette a
f i lozóf iánál . s egy zseni ális pro fesszora irányításával különösen a szentlr ástudom ény
nak szentelte ide jét. Felújította kapcsolatait a kis papegys éggel is. Píhenésképpen sze
retett csónakázni a Tiszán .

1949-ben került külf öldre. s az olaszország i Chieriben szentelték pappá 19S0. júl.
t S-én . Mi nt f iatal pap Belgiumban néhány évig a tanulmányi ház gondnoka volt. Gya
korla ti érzéke . nyugodt te rmészete és embe rekkel való bánni tudása jól képesitette
erre. Közben bekapcsolódott a belgiumi magya rok lelki gondozásába is. Olyan jól be
vált és annyira meqszerett ék, hogy csak hosszas huza-vona után sikerült végül is el öl
járóinak ebbö l a munkakörből kieme lni . amikor a kanadai Torontóban szántak neki ujabb
és fontosabb szerepet,

1962·ben érkezett Kanadába. A magyar Szent Erzsébet -plébániára kapott kápláni be
osztás t és ismerkedett az angol nye lvvel. Hamarosan itt ís megszerették. és osztat lan
örömmel vették tudomásul . amikor 1964·ben a Kanadában müköd ö magyar jezsuiták
elöljárójává nevezték ki. Bár ez a hiva ta la erősen lekötötte . a következó hat eszten
d őre esi k a torontói plébá nia munkájá nak kiv irágzása ls . 1971·ben a torontó i érsek a
plébán ia élére állitotta. Megszervezte a pénzügyi. építé süav l. v lqalml-t ársadalml bio
zottságot. tervezett még lelk ipászto ri bizottságot és egy összefogó egyházközségi nagy·
tanácsot. Lelki igazgatója volt a nókongregációnak . a kat . férfiak társulatának. a nö
szövetségnek . elnöke a két cserkészcsapa tot fenntartó testü letnek . gondozója a ma
gyar iskolának. Templomi szent beszédeinek mindig volt lényeges mondanivalójuk . Gyón
tatószékét előszeretettel keresték fel a lelki elig azltást is Igénylő gyónók. Irodában.
családlátogatásokon rengeteg jót tett . Aki hozzá fordult . érezhette. hogy osztat lan
fi gyeimét ügyének ezentel l . jó sz óval, tettel is segített. ahol tudott. Szelid mosolyából
min denki egyenlöképpen kapott a kis mínistránsoktól az öreg nénikéig .

Szivügye volt az új liturgia . és egyben mest ere is lett. A magyar mise bensósége
sugárzott az arcár ól . a hangjábó l. Nagyon vigyázott az istentisztele t szépségére. Fárad
hatatlanul tanította esténként a liturgia közös éneke it.

A világ i munkatársak egyike írj a róla : . Mi ndig mosolvoava, de nagyon határozottan
tudott dönteni . és nem kell ett soha döntéseit megbánn ia. - Nem akart csak elöljámi.
Támogatott és biztatott. Kiértékelt és javított. Nagyon sokat tanultunk tőle ."

Belsó életéról sohasem beszélt. Egy·egy külsö jeiből és fóleg imádságos életének
h ús éqéböl lehetett érezn i. mennyire lsten jelenlétében járó ember. Vagy abból a szln
te középkori zarándokörömból. ahogy nyuqat-eur öpal tartózkodása Idején a kegyhelye
ket járta. Lourdes volt egyik legnagyobb élmé nye . és persze a Szentföld. ahová Toron
tóból ment híveivel a szentév fo lyamán. Erról irt beszámolója már halála után jelent
meg .

1975·ben ünnepelte meg hivei körében ezüst jubileumát. Hívei ragaszkodásának ün
nepe is vol t ez a jubil eum. Akkor még senki sem sejtette. hogy gyógylthatatlan beteg .
Szentföldi és római zarándokla táról vis szatérve jelentkeze tt orvosnál panaszaival. A
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tüzetes vizsgálat hamarosan kiderItett e, hogy előrehaladott rákról van szó. P. Király
sok ember szenvedése láttán megerősödött le lke megroppanás nélkül vette tudomásul ,
hogy ml vár rá. Plébánosi munkáját szinte teljes egészében végezte egészen 1976.
nov. 29-lg, amikor már kórházi ápolás vált szükségessé . Orvosai és kórházi környezete
egyaránt csodálták igénytelenségét . Amikor a látogatók kérdezték. van-e valamire
szüksége, mindig azt felelte, hogy mindenki nagyon jó hozzá. köszöni a sok szeretetet ,
figyelmet. A tünetek egyre kínzóbbak és terhesebbek lettek , ezért kérte, hogy Inkább
ne látogassák. Amikor halála előtt egy nappal orvosa reggel föléje hajolt, a morfium
ködén keresztül ls fölismerte, kínzott arcával rámosolygott , és sebes ajkával csak azt
suttogta: .Köszönörn. köszönöm, minden nagyon jól van . . . '

Teste a courtl andi temetőben pihen két rendtestvére . P. Fodor és a nemrég uqyan
csak fiatalon rákban meghalt P. Solym ár sirja mellett. O maga - remél jük - már An·
nak társaságát élvezi. akihez annyiszor fohászkodott kedvelt lrnál áva l : .Ne engedd .
hogy Tőled elszakadjak"

Confratres

Dr. KRASZNAY JENO
(1909-1977)

1977. április z-án temették el Luzernban a Hofk irche papi nyugvóhelyé re Dr. Hász
Istv án tábori püspök volt t itkárát . a veszprémi egyházmegye papját. Josef Jenny luzern i
(St . Leodegar im HotJ pléb ános, dékán így emlékezik meg róla az elhunyt egy p áz
máneuml volt évfolyamtársáho z irt sor aiban :

. Dr, Krasznay Jenő emberi megítélésünk szerint túl korán távozott el az élők sorá 
ból. halála mégis megváltás t jelentett számára. Korai érelmeszesedés (arterlosclero
sis) hatalmasodott el rajt a, és bénította lépésről lépésre müködésében . Elszomorító
volt látni . mint fogyott el szemünk elött egy ember élete, aki a dolgok fo lyásából
előbb tevékenyen kivette részét. Néhány héttel halála elött a pszichiátriai kllnlkára
kellett beszállítani : ott a környező világról ali g vett már tudom ást.

Papság és hivők nagy számban vettek részt temet ésén a luzern l Hofk l rche papi
sír jánál. Sokan álltak hozzá közel , mind svájci ak, mind idegenbe került magyarok. Fö
képp honfitársainak volt segíts égre mind ig kész e lőzékeny lelk ipásztor a. Al apvetöen
segít ett nekik. hogy új környezetükben megtal álják helyüket . De a svájci helyi lelk i
pásztorkodásból is hosszú éveken keresztül kivette részét. Ezért mi is nagy hálára
vagyunk vele szemben köt elezve: ezt Imánkkal akarjuk leró ni ."

-e

MACSADY ISTVAN
(1918-1977)

Hön szer éte tt sátortemploma í öolt ára előtt , szfve szándéka szerint . bár te ljesen
váratlanul , 1977 június t - én holtan esett össze Mácsady Istv án welsi espere sp l ébános.
Hirtelen halála a vil ágon szétszórt magyarság körében mély gyászt váltott ki. Hiszen
25 éven keresztül volt nemcsak a Fels ö-Ausztrtában élö magyarok és idegenajkúak
atyja , de a kivándorlók segítője is a vil ág minden táj ára.

1918 április t - én született a felv idéki Nagyölv ed községben mint egyszerü család
sarja . Középiskolá it a komárom i bencéseknél végezte, akikre mind ig hálával és rneq
becsüléssel gondolt . Ambár papi hivatása k ezdettő l fogva jelentkezett. a közbeeső há
ború és családi okok miatt még is késői hivatás lett belőle. Tanulmány ait Eszterpom
ban kezdte , amikor a Felv idéket ismét Csehszlovák iához csatolt ák. Pozsonyban Ioly
tatt a. Itt szentelték pappá 1947 júniu s 22·én. Papi müködését a vágvölgy i szlovák köz
ségekben kezdte , bár kezdetben nehezére esett az idegen nyelv . Négyéves müködés
és egyéves Internálás után végre Ausztriába került. A linz i püspök a Wels·L1chtenegg·i
1001~s tábor lelkészévé nevezte ki. Másfél évt izeden keresztül a pásztor osztozott
nyája nyomorában, mint a barakktábor lakója. Első tette az volt . hogy az egyik barak-
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kot kápolnává alakította át. Itt tartott szentmisét minden nemzet iségnek. Neki köszön
het ik a welskörnyéki magyarok . hogy húsz éven keresztül minden vasárnap és azóta
ls rendszeresen részt vehetnek a magyar nyelvú szentmis én.

A több ezer lelket számláló tábor minden lakóját Ismerte. Több. mint t ízezer ern
bert segftett kivándorolnI. Azok számára pedig. akik Ausztr iában telep edtek le, felépí
tett a Bauorden segi tségével egy egész falut . az ún. Szent István-telepet, 150 családi
házzal és több . mint ezer lakóval. A te lep utcáit Ungarngasse-nak. Szent István utcá
nak stb . hivják. Nagy részét magyarok lakják . O volt az idegenajkúak püspöki referen
se. A magyar f iatalok számára Linzben ifj úsági otthont létesített , amely éveken ke
resztül múködött . Jelenl eg magyar lelk ipásztori központ. és az Isteni Megváltó Nővé

rek anyaháza.
Az 1001 ·es barakkt ábor helyére a li nzi püspök kérésére felépítette Ausztria egyik

legmodern ebb és legimpozánsabb plébániáját : a Szent István tiszteletére épült plra
mistemplomot és a hozzá tartozó nagyszabású lel kipásztori centrumot , amely tíz évvel
ezelőtt készült el . és közben Wels városának legfőbb kulturális és egyházi központja
lett. SzociálIs munkásságáért az egész körny éken nagy megbecsülést élvezett . Wels
városának szocialista polgármest ere már 1968-ban ,Wels városának arany érdernjel é
vel ' tüntette kl.

Ez a fáradhat atlan munka Idő előtt felőrölte egészségét. Három szívinfarktus és
egy agyvérzés már évekkel ezelőtt fékezte kímerlthetetlennek látszó energi áit. Halála
e l őtt három héttel környékbeli osztrák paptársai túlnyomó többséggel öt választo tt ák
meg welsl esperessé. Ez jelzi legjobb an azt az el lsrner ést, amelyet egy i dege nből

származó pap Ausztr iában egyáltalán elérhet. Új feladata és oltártestvérelnek bizalma
szinte elfelejtette vele gyenge egészségi áll apotát : tele volt tervekkel esperessége
megreformálására. Azon a napon szólíto tta magához az Úr . amIkor a püspök új elm ét
hivatalosan elism ert e. a legszebb helyen. azon, amelyet ls ten t iszteletére épített, Sír
ját naponként fölkeresik a hívek. és ml , akik ismert ük. tudjuk. mil yen buzgó paptest
vér költözött át benne az örökkév alóságba, Végrendeletében azt írta. hogy halála után
sem fog nyugodni , hanem szeretett plébániájáért és hazájáért foh ászkodik Istenh ez.

Balogh Vince

KOVECSES BiOLA CIPRIÁN OCD
(1906-1977)

Tizenhat éves korában lépett a kármelIta rendbe . Mind ig gyönge egészségú volt.
mégis kivette részét a munkáb öl . akárcsak az egészséges. Keresett gyóntatóatya volt ,
és szIvesen és eredménnyel foglalkozott az ifj úsággal. Rendjén belül is ért ékel ték
munkáját, hisz két ízben is házfőnöknek választották. iOlete második felében az eszter
gomi föegyh ázmegye szolgálatába áll t . Győrzámoly községben mint káplán mük öd őtt

egészen halálái g, és kiérdemelte mind plébánosának. mind pedIg a hfveknek szeretetét
és ragaszkodását . Súlyos és hosszantartó betegsége követk eztében sokat szenvedett .
de panaszszó sohasem hagyta el ajkát . 1977. május 16-án halt meg. Pálos Iván eszter
gomi segédpüspök temette . Rendtársai közül ls , a vilá gi papságból ls nagyon sokan
Jelentek meg temetésén. A győr i kármeli ta templom kriptájában helyezték örök nyu
galomra .

VARGA LAJOS PASZKÁL OCD
(1911 -1977)

Tizenhat éves korában lépett a kármel ita rendbe. Szép eredménnyel múködött mint
gyóntatóatya, mint hit szónok és mint lelkigyakorlatvezető .

Nagy rátermettsége volt az anyagi ügyek Intézésére. Igy mint . zelator mlsslonurn"
sok pénzt tudott gyújtenI a missz ióknak . Legfőbb forrása az elhasznált bélyegek gyúj·
tése és értékes ltése volt .
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o alapitotta a miskolci rendházat , s ennek nyolc évig házfőnöke is volt.
1950 után azonnal az egr i egyházmegye szolgálatába állt . A hivek hamarosan mep

szerették plébánosukat.
Hosszas betegs ég után halt meg márc . 18-án Porteleken. ahol élete utolsó húsz

évében pl ébánoskedott . Itt is temették el a papság és a hívek nagy részvételével.
Confrater

HORVÁTH BiOLA KRISTOF iskolatestvé r
(189~1977)

A Sopron megyei Acsalagon született . Egészen fiatalon, 191 0-ben belépett az isko
latestvérek noviciátusába Wien-Strebersdort-ban. (A magyar nov ici átus csak 1924-ben
nyílt meg a Szatmár megyei Hornokon.)

A ta nít öképzöt a szatmárnémet i katoll kus képzőben végezte . M int tan lt ó testvér
müködött a rend Iskelá tban. leghosszabb Ideig a Nyitra-Balna-l (ma Szlovák ia) bentl a
kásos elemi és polg ári iskolában. Mennyit és mekkora kedvvel mesélt később mint
igazgató és tanár ezekről az évekről . fiatal korának talán legkedvesebb éve lröll

Fői sko lai és egyetemi tanulmányait Budapest en és Szegeden végezte . Mikor 1925
ben Újszegeden megnyílt az iskolatestvérek magyar skolasztikátusa (rend i képző inté
zete ) , ő lett az első igazgatója. Egyidejűl eg mint tanár működött az újszegedi kat . ta
n ítóképzőben . A skolaszti kátus t íz évig a tan ítóképző Internátusában volt. 1935-ben
saját ház épült a fiatal rendtagok számára. ebben rövid időn belül megnyílt a magyar
juvenátus tklsnov tct átus) is. Ennek is ő lett az igazgató ja .

Kárpátal ja visszacsatolása után Scheffler István szatmári püspök újra életre hívta
az első vil ágháború után megszűnt szatm ári magyar katolikus tanítóképzőt, és veze
tésére az iskolatestvéreket kérte fel. A rend elöljárósága Kristóf testvért küldte el ,
Nagy nehézsége k között megszervezte , elind ította és vezette a tan ít öképzöt az Inter
nátuss al együtt. Mikor az országrész néhány év múlva visszakerült a korábbl fennhato 
ság alá . nem maradhatot t tovább az intézet élén mint igazgató, mivel nem volt román
állampolgár. M int egysze rű tanár azonban taníthatott tovább is. Az elöljáróság ekko r
a hosszú évtizedek óta Bukarestb en tanító. áll ampolgársággal rendelkező Szabó Bene
dek tes tv ért nevezte ki Szatmárra igazgatónak (t 1972 a stájerországi Laubeggben . az
öregek és betegek rendi otthonában) .

Az álla mosítás után neki is megélhetés után kell ett néznie . Allampolgárság hlj án
csak 19 hónapi áll ástala nság után. 1950 júl iusában kapott alkalmazást mint könyve l ő

Szatmáron. e lőbb egy kisi par i szövetk ezetn él, majd egy állami tüzelőellátó vállalatnál.
1957 óta mint állami nyugdljas éldegélt tovább.

Nagy ember volt a szó f ízikai és le lki értelmében egyaránt . Volt tanítványai a te
metés után úgy jellemezték , hogy 1943 óta mínt rendkivü li jelenség élt Szatmáron :
nemcsak hatalmas termetével tűnt ki . hanem kimag asló jell emével is nagy tekintély 
nek és köztisztel etnek örvendett a városban .

Hosszú életén keresztül lankadatl an buzgalomm al szolgálta az Urat . A jó ls ten
meghallgatta gyakori kérését : hosszas betegesk edés nélkül , csendesen elal udt 1977.
Jan. 20·án - örökre. E lőző nap elvégezte szentgyónását. Utolsó útjára nagyszámú gyá
szoló közönség kísért e el. Ot magyarorsz ági rokona mellett jelen voltak Romániában
élő rendtársai , továbbá vo lt tanítványainak . barát ainak és i smerősei ne k sokasága.

Vol t szegedi tanítványa:
Nagy I. Kolos Iskolates tvé r. Bécs
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