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,,METANOElTE'"
,,A búnbánó Jézus" - ez J. Guillet ismert francia biblikus egyik tanulmányának meglep6 cime. Szetit Pál szavai jutnak eszünkbe: "mindenben
hasonló lett hozzánk, a búnt kivéve". Beszélhetünk tehát búnbánatról,
megtérésr6l annál, akiben nincs bún? Hogy magyardzzuk azonban kérdi Guillet -, hogy Jézus beállt a búnösök sorába? Csak szinlelésb61
ment volna el a megtérést, "metanoia"-t hirdet6 Keresztel6höz? Nem
6szintén kérte volna t61e a búnbánat jelét?

,,Búneinket ő hordozta." Jézus életének búnbánati eseményeit szemlélve kezd derengeni előttünk a megtérés titka, megdöbbent6 mélysége.
Mert Jézus élete búnbánó élet volt, bár soha búnt nem követett el; a
meg térés útját rótta, bár soha Atyjától el nem távolodott.
Mi emberek hordozzuk Adám búnének bélyegét és személyes ldzadásaink, gyávaságaink és tévelygéseink sebeit. Az emberek közül egyedül
Erisztus érezte igazán az Atya szer étetét. akit6l a búnös elfordul. Ezért
szive mélyéig hatolt az emberi búnösség tudata, a bún őrültsége, terhe.
Az Atya iránti kimondhatatlan szetetet szüli meg benne a gyökeres megaldzkodds és a rendfthetetlen visszatérés elkötelezettségét. Fiú és testvér egyszerre, akit Atyja iránti szeretete úz és hajt, hogya tékozló fiak
nevében elsőként kopogtasson az atyai iuiz ajtaján. Mint új Adám, nemcsak igaz szivvel jelenik meg a Keresztel6 előtt, hanem a búnösökkel
tart, amig köztük keresztre feszftve szeretetb61 vissza nem adja lelkét
Atyjának.
A megtérés alapja: az isteni szeretet tükrében észrevett eltévelyedés.
A megtérés kiteljesedése: összeforrds a megélt isteni szeretettel. Kinél
taldlhatjuk meg ezt teljesebben, mint Krisztusnál? Senki nem szenved
annyit a búnért, mint a bún büntetését, a halált magára vállaló Jézus.
Ugyanakkor senkinek sincs nagyobb szeretete az Atya iránt, mint akinek
kenyere az iránta való engedelmesség! Az emberiség [ejeként, soha meg
nem szún6 szeretettel vezet vissza minket az Atyához a bún útjáról.
~rthet6 tehát, hogy Jézus megtérést vár mindazoktól, akik vele akarnak tartani. Evvel kezdi prédikációit: metanoeite, térjetek meg (Mk 1,15),
és evvel fejezi be küldetését: megtérést, metanoiát hirdetni az 6 nevében
(Lk 24,47). "Térjetek meg és keresztelkedjék meg miruiequikiek" - felelik
az apostolok is pünkösd napján a megrendült jeruzsálemi tömegnek
(Csel 2,39). Ezt a felhivást akarja emlékezetünkbe idézni. ennek megvalósftdsához akar segfteni jelen számunk központi témája.
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Aki Istent szfvből ke resi, az már a megtérés útját járja, aki pedig
megtalálta, az mindinkább egész lélekkel akarja magát neki szentelni.
Belon Gellért tanulmánya erre emlékeztet, s egyszersmind kapocs el6ző
sz ámunkhoz. Az Isten arca utáni őszinte vágy megtérésben teljesedik ki.
- Amikor azonban más után, például önmagunk biztonsága vagy kényel·
me után sóhajtozunk, a megtérés elé akadály gördül. A farizeusok szdjukkal di csérték Istent, de szivük távol állt tőle. Minket, modern ernbereket még inkább fenyeget ez a veszély, mert - m u tat rá Joseph
Ratzinger bfboros elmélkedése - a modern tá r sadalom sokszor magát
a bún fogalmát is fel edtetni akarja.
Hogy menny ire fontos az önismeret a meqt éréshez, s ugyanakkor
m ennyire Isten kegyelmének múve, kit űnik: nemcsak az első keresztény
irók munkáiból, hanem alapgondolata Szent Bernátnak is . Ezen vezet
végig Farkasfalvy Dénes cikke. Benkő Antal pedig arra utal, hogy bár a
pszichológusoktól leirt megtérési folyamat hasznos elemeket tartalmazhat számunkra is , valódi megtérés csak akkor lesz a szivünkben, ha életünk Is ten szerint rendeződik át. A rendkivűlis ég hangsúlyozása csapdát
jelenthet az állandó megtérés szükséges voltának mellőzése érdekében.
A keresztény számára a meg térés bekapcsolódás Krisztus húsvéti
m isztériumába. Ez pedig a közösséghez való viszonyunk rendezés ét kö vet eli. Ez ért torkollik a mi meg t ér ésünk a gyónás ba, Krisztussal közösségének szentségei révén er6söd6 kapcsolatunkba. Ezt a pedagógiát emeli
k i Lelóczky Gyula cikke, amelynek u tolsó r észében főleg a gyakori gyónók sok táplálékot találhatnak.
A meg t érés azonban nemcsak a más i khoz való viszonyunk krisztusi
helyreállftását je len ti . Fela data ez mag ána k a k özösségnek is. H isz nem
egy mulasztás, nem egy f eleMtlenség és igazságtalanság abból születik,
hogy együtt nem merjük v állal ni az áldozatot, vagy közösen öljük ki a
m elegséget a szfvekb6l. Az Egyháznak m int közösségnek az életéhez
ho zzátartozik t ehát a megtérése, mert a k on k ol y v égigkiséri az aratásig.
B. Haring tanulmánya mégs em pesszimi sta , mert emlékeztet: ,,Amik or
azonban elhatalmasodott a bún, túláradt a kegyelem. " -:... Milyen csodálatosak a kegyelem útjai: ezt "Vali néni", Dienes Valéria énekelte
m eg ver sei ben és közölte - már ami ebb6l egyáltalában meo oeztnoto többek k özt Szabó Ferenccel váltot t lev ei ben, frásaiban . elmélk edéseiben, hogy a mi szio ünk se k eményed j en meg , amikor - ma - ismét
halljuk az 6 szavát.
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T NULMANYOK

Belon Gellért

ISTEN

KERES~SE ~S

MEGTALALASA

Akkor keres ünk valamit, ha nincs birtokunkban vagyelvesz itettük. Nincs
meg bennünk a keresés Iáza, ha megtaláltuk kutatása ink t árqy át. Ha meg örökségként készen kaptuk. 'akkor nem is indul unk soha keresésére . Isten t vagy
születésünkkel kapjuk életünkbe és vall ásos neveléssel alakul kl bennünk , vagy
hosszas keresés után Jutunk el megraga<lására a hitb en. Eppen ezért kf sértv e
vagyunk a kapott lsten-képnél megálln i. vagy a megtalál t Ist en-élményben megmaradnI. Keresés és megtalálás tehát - úgy tűn ik - kizárja egymást: aki keresi az Ist ent , az még nem találta meg ; és aki már birtokában van az Istenhitnek, az megállhat a továbbI keresésben . Sőt aki készen kapt a gyermekkorában az Isten-h itet, annak nincs ls szüksége lsten-keresésre , - gondo ljuk szint e
általánosan .
VaHásos életünknek min den hibáját és ellerdül és ét éppen er re a téves elképzelésre vezethetj ük vissza. Ezért jó lesz megnéznünk. miként olvashatjuk
ezt a lélek gyökeréig érő kérdést az lsten szavában.
Nem keresnél , ha . . .

Vfvódásalban Pascal hall ani véll az isteni szót: Nem keresn é l. ha már meg
nem találtál volna. Ebben a kegyelmi megragadásban röv iden . de annál t eljesebben van összefoglalva a kinyilatkoztató lsten tan ít ása, amely léte lv i egy·
ségb e olvasztja a keresést és megtalálást; vagyis megszünteti az egymásutánt
a keresésben és megtalálásban . Igy fogalmazhatj uk meg te hát : aki kere si Istenét. az már megtalálta ; de aki megtalálta Istenét. tov ább kell keresn ie . Nem
lehet és nem ls szabad megállanunk bármily lenyűgöző vagy értelmi gyönyört
jelentő Isten-élménynél, noha elég csak egy sóhaj a legelrugaszkodottabb ember sz lvéböl . hogy üdvözftó lsten-lát ásra jusson. A jobb lat or f elfohászkodása
elég volt az üdvösségre (Lk 23,43) . a hosszan Imádkozó és sokat böjtölő far izeus megk apja Jézus ftéletét: .ez (a vámos) megigazultan ment haza. az nem "
(Lk 18.14).

Az lsten-keresésben is érvényesül az az ist eni számolási rnód, amit annyi
hely en tapasztalhatunk. hogya kevés sem kevés és a sok sem sok. Onelég ül·
ten és [öliekotta n senki sem ernyedhet el lsten képének eltorzulása nél kül. de
minden kis lépés lst en fel é már lste n birtoklását is jelzi. Ezért Ismétl i a liturg ia
ls a zsolt árt : . Akik keres ik az Urat . azoknak örüljön a szfvük" (Zsolt 105,3) .
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E:s az Úr áldását ígérl a népnek, .mely öt keresi" (Zsolt 23,6). Sót az lsten
dicséretének mámorában ez a biztatás hangzik a hivők felé: .Keressétek az
Urat és az ő erejét, keressétek szüntelen az ő arcát" (lKrón 16,11), S ha a
prófétai képekre nézünk, ott ls a keresést kifejező metaforák jönnek elő: föként az éhezés és a szomjazás. A messiási világ élvezetére Igy hívja a próféta
lsten népét: •TI szomjazók, gyertek a vizekre mjnd . .. Siessetek Idei Vegyetek Ingyen gabonát· (Iz 55,n . Az Úr Jézus országa alaptörvényei közé iktatta :
.Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot· (Mt 5,6). Vagyis nem az
Igazsággal elteltek az ő hIvei, hanem az igazságra éhezők-szomjazók abban az
értelemben, ahogyabölcsességlrodalomban találjuk: .Akl megízlel, még jobban kíván, s aki Iszik belőlem, még jobban szornjazlk" (Sir 24.21). k.] az, a
szamariai asszonynak olyan vizet Igér Jézus, melyből aki Iszik, .nern szomjazik
meg soha többé" (Jn 4,14) . Ezt azonban, tudjuk, az örök életre értelmezi, hiszen
a Jelenések látója hallja a szózatot: .Akl szomjazik, jöjjön" (22,17) . legtökéletesebben Jézus fejezi ki a lelki szomjazás és kegyelembirtokiás együttes
jelenlétét: .Akl szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem; belsejéből ... élő víz folyói fakadnak" (Jn 7,38) , .az örök életre szökellö vízforrás"
(Jn 4,14)·ból. Az Úr megItélése szerint tehát egy az örök élet beálltáig tartó
szomjúság kísérl hIveit; de van honnét Inniok.
A szalma és a pelyva
Ezt azIsten-lsmeretben való önelégilletlen továbbhaladást nem győzi lel·
künkre kötni a mi Urunk. Több hasonlatot mond a lelkekben kibontakozó kegyelmi világról. az lsten uralmának a szivekben való térhóditásáról, amelyeket érdemes részletesebben ls elemezni. .Úgy van az ember az lsten orazáqával olvassuk szent Márknál -, mint amikor magot vet a földbe. Utána akár alszik ,
akár ébren van, éjjel vagy nappal. a mag klcsfrázik és szárba szökik, maga sem
tudja, hogyan. A föld magától terem először szárat. aztán kalászt, majd telt
szemet a kalászban . Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert Itt az
aratás" (Mk 4,26-28). Egyetlen példabeszédét sem mondta el Ilyen részletesen
az Úr Jézus, és nyilván célja ls volt vele. Orökre sajnálhatjuk, hogy .mlkor
tanftványalval magukra maradtak, és mindent megmagyarázott nekik" (Mk
4,34), e példabeszéd magyarázatát nem örökftették meg. Radlkálisan rnutat rá
e példabeszédével arra, hogya lélekben fejlődő kegyelmi világban is, de e történelem folyamán fejlődő egyházban ls fokozatok vannak, amelyeket nem lehet
figyelmen kivül hagyni: gyökér-élet, sarjadó vetés (a görögben), szalma, pelyva, zsendülő búzaszem, amelyek mind egy-egy állomást, mondhatnánk fokozatot jelentenek. M ind az elhaló búzából nőnek kl; mind a termés kiteljesedését
szolgálják : de megállni mellettük nem szabad, különben korcsok maradnak a
szálak.
Ugyanezt a fejlődési rnenetet fejezi kl a szöl ötö hasonlatával. Nemcsak a
terméketlen száraz ágakat vágja le az Isteni szölörn üves. hanem terrnöáqak
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hajtásait is .megtisztítja , hogy még többet teremjene k' (Jn 15,2). A hozzá
nem értóknek sz tnte belefájdul a szIvük, mikor a te rmő ágak rügyes ves sz ő i t
visszavágják , és még kegyetlenebbül hat rájuk a dúsan hajtó sz ől övess z ó k
. kac soz ása" .
Mind a növe kvő vetés, mind a sz ölötö hasorrlata arra mutat, hogy Istenmegismerésünkben és Isten-szolgálatunkban lehetnek, s őt vannak (mon dhetnánk úgy is : kell , hogy legyenek) gondolatok, érzések és magartások, amely ek
a kegyelem magvából és szől őtőj ér ől fakadnak , tehát jó k, szépek és nemesek,
de el kell hagynunk vagy el kell vesztenünk őket , vagy is túl kell mennünk raj.
tu k, ha az isteni Gazda szándékait meg akarjuk érten i, és a magasabb re ndű
életre akarunk kiteljesedni.
Aquinói szent Tamás a Summa di ktálás át abbahagyt a, és t itk árának ezt
mondta egy szentség lmádása után : Hagyj uk abba Reginald , ez mind csak pely.
va és szalma a valósághoz képest .

Ami a hangulatokon túl van
Amikor a Tábor hegyén Jézus megd icsó ült arcát megmutatta, Péter f ölkiáltott: . Meste r l Olyan jó Itt iennlt" (Mk 9,5) Ha nem is il yen lát omásosan ragyog föl előttünk gyermekkorunk lsten-képe vagy Isten-keresésünket lezáró békéje, mégis általánosan jellemző az abban való megmarad ás vágya. Akár a készen kapott, akár a megszerzett Isten-élmény szugges ztiv itá sa, mindent igazoló
és mindent megmagy arázó volta k ísért mindnyá junkat arra, hogy ab szolut izál.
juk azt. A lelket lenyűgö zö és mindent értelmessé tévő szellemi képet és ke.
gye~ml megtapasztalást haj lamosak vagyunk egyszer s mind enkorra fennállónak feltüntetni, és szentségtörésnek gondolunk minden változtatást vagy változást , brutális beavatkozá snak érezzük, ha akár sorsunk alakul ása, akár életünk
fordulása, vagy éppen embertársaink behatása ezeken változtatn! akar . Pedig
nyitva kellene hagyni lelk ünket !
Szent Pál azt mondja: . Aki tetszeleg tudásában. még nem értette meg, mi
a helyes Ismeret" (lKor 8.2). A magyar fordft ásnál szemlé let esebb a görög
Idokell , a jeruzsálemi (s' Imagine) vagy akár az Osty-féle fo rdít ás (pense )
alapján a régi fordltá st szemügyre venn i: . Ha val aki pedig azt véli , hogy rneqismert valamit , még nem ismerte meg, hogyan kell neki megismern le: Tehát
nemcsak a . t et szelgés" bűnjellege teszi káross á az ismeretek lezárását , hanem
maga az a tény , hogy önelégül ten megállunk . •Gyermekko romban úgy besz éltem , mint a gyerek , úgy gondolkoztam . mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a
gyerek. De . . . elhagytam a gyere k szok ásalt" (1Kor 13,111 . Ah ogy a gyer.
mek nem áll hat meg a növésben anélkül, hogy törpévé ne to rzulna, úgy a lélek
növéséb en sem lehet lelki törpeség nélkül megálln i. Mert van ilye n törpeség .
•Hozzátok, testvérek - frja ugyanebben a levélben - nem szólh attam mint lel ki
emberekhez . . . hanem . . . mint akik nem nőttetek fel Krisztu sban. Tejj el
tápláltalak benneteket, nem szilá rd eledellel. mert nem bírtáto k el" (1Kor 3.n .

A gyermekszem csodálata, a gyerm eki gügyögés kedve ssége, a gyermeki
arc bája megállásra késztetI a vil ágot. Ugyanigy elbájolhat bennünket az lsten
felé megnyiló gondolataink fénye és hozzá vonzódó szivünk öröme, és nem
vagyunk hajlandók Istenből többet megismerni és őt más módon szolgálni ;
ezért megállunk egy készen kapott vagy megszerzett lsten-képnél. Am hogy
ez nem veszélytelen, sőt káros dolog, arról a biblia sokrétúan és sokféle formában kioktat bennünket.
Ha Ismernétek az Iste nt •••
•Egy atyánk van, az lsten" (Jn 8,41) - mondották Jézus kortársai. Es valóban csodálatos bensőségú és melegségú leten-kapcsolat jelzi az ószövetségi
vallásosságot. Ennek ellenére Jézus kl meri mondan i: .A ti Isteneteket nem
Ismerltek" (Jn 8,54). Sok változatban rnutat erre rá. •Sokan mondják majd nekem azon a napon : Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a
te nevedben úztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? "
(Mt 7,22) A jövendölés, ördöqűz és és csodatétel már közeli kapcsolatra utal
Istennel, de még közelebbire utal a lukácsi kijelentés: .Ti bizonygatjátok: A
szemed láttára ettünk és ittunk, a ml utcánkon tanttottál . De ő (Isten) megismétli : Nem tudom , honnan valók vagytok" (Lk 13,26). Az egy utcabeliség, de
még Inkább az evés -ivásban való közösség a kapcsolatok melegségére ls utal .
de mindenesetre közelséqére. A válasz ezért megdöbbentő.
Bár m indezt Jézus általános érvényúen mondja, ml hajlandók vlI9Yuok ezt
csupán ószövetségi értelemben alkalmazni. Pedig ugyanilyen megdöbbentő
leleplezésel vannak az újszövetségi életre ls. Szent Pál elképzelésében elő
fordulhatnak a következő vallásos formák lsten nélkül : .Szólhatok az embe rek
vagy az angyalok nyelvén (= eszményi magasságú Imaformák) . . . Lehet
prófétáló tehetségem , Ismerhetem az összes titkokat és mind az (Istenre vonatkozó) tudományokat, hitemmel elmozdlthatom a hegyeket . . . Szét oszthatom mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom testemet ls égő áldozatul
(= er6nket fölemésztő szolgálat), ha szeretet nincs bennem, mit sem használ
nekem" (lKor 13,1-3). Máshol ugyancsak szent Pál mutat rá némelyekre (keresztény közösségben élőkrel) , akik szlqorüskodtak .étel-Ital mlatt, vagy ünnepre, újholdra és szombatra vonatkozó dolgokban . .. és aki tetszeleg magának alázatoskodásban s az angyalok tiszteletében, aki látomásokkal dicsekszik", - és meg is mondja a meglepően szigorúnak látszó, de mindenképpen
leleplező itéletet: .Csak emberi parancsok és tanltások, amelyek a bölcsesség látszatát keltik az önkényes vallást gyakorlatokkal, az alázatoskodással és
az önsanyargatással, de valójában nincs semmi értékük, csak a t est kleléq ítésére szolgálnak" (Kol 2,16-23).
De legmegdöbbentőbb mégis az Úr Jézus szava tanitványaihoz: .El jön az
óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi , hogy szolgálatot tesz az Istennek"
(Jn 16,2). Ez az emberben föllelhető Isten-élmény legvégső eltorzulása. Abban
áll , hogy pl. az lsten föltétlen uralmát úgy értelmezi, hogy minden másképp
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gondolkodót el kell puszt ltani. Ezeknek lehet fölséges benyomásuk az lste n
hatalmáról. de - mert megállt - egyoldalú, merevülni kezd. és lassan a qondolatok átveszlk a k őv é dermedés folyamatát, s a szív is a kő hidegségét. A
keresztes háb orúk, az inkvizíciók. vallásháborúk, az Iszlám küzdelm ei mind
nagyon mély vallásos i h l e tbő l Indultak el. - és megvalósulásukban menny i
kegyetlenség és jogtalanság keletkezett mindenfelé! Kisebb körökben és személyi kapcsolatokban ls mennyi vétek az igazság, a szabadság és a szerete t
ellen! tS mindennek magyarázatát Jézus ebben adja meg : . Mert nem Ismerik
sem az Atyát. sem enqern" (JfI 16.3).
Minden elferdült vallási megnyilatkozás alatt egy megmerevült Isten-eszme
vagy Isten-élmény búvik meg. Szent Pál széles skálára húzta kl a keresztény
ember vallási élményei nek sorát. amik szeretet nélkül semmit sem érnek . Szent
János szavával oktat kl mi nket az Irás: .Aki nem szeret, nem ismeri az Istent,
mert lsten a szeretet" [Un 4.7) .
A legnagyobb baj

A leg nagyobb baj az, hogy minderről a legtöbben nem is tudnak semm it .
Olyannyira , hogy maga a szentírás menti föl a korabeli zstdös áqot az istengyilkosság vádja alól. •Tudom. testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek ,
amit t ettetek. ahogy vezetőitek ls" (Csel 3,17) - mondja Péter. Pál i s egyházüldözéséről ezt vallja : .tudatlanul cselekedtem" (1TIm 1.13). Sőt az ószövetségi törvény me gta rt óiró l elismeri: .van bennük buzgóság az Istenért. de
hiányzik a kellő megért és" (Róm 10,2) .
Am ikor ezeket olvassuk, mi ndig a múltban jár az eszünk, és Jézus meg az
apostolok korában élő problémáknak gondoljuk mindezt. Pedig lsten bizonyára
nem azért íratta le a zsidósággal s .a törvénnyel" való küzdelmeket az újszövetségi kinyilatkoztatás legalább egyh armadában, hogy csak tö rténelm i rög·
zítés legyen . •Tanulságul írták rneq" (Róm 15,4) - mondja Pál. tS hogy menynyi re kell ene ta nulnunk, azt bizony ítja elhunyt Szentatyánk, VI. Pál rneqd őb
bent ö megállapítása : A mai kor Istentől való elpártolásának jórészt maguk a
kere szté nyek az okai. mert nem tudtunk tanúságot tenni az ateizmus színe előtt
az élő I st enr ől. M int ha elfeledkeztünk volna arról . hogy .J ézus Kr isztus Istene
és atyja" legyen a mi Istenünk és atyánk. tS amíg ezt el nem érjük, nem szabad elfelednünk. hogy . rnost már csak töredékes megismerésünk, és t öred ékes prófétálásunk ls" (lKor 13.9). Tehát mindig van javítani való Isten-képünkön (más szóval hitünk tartalmának tudatunkban összegzett élményén) , és
ebből az Isten-élményből sarjadó vallási magatartásunkon .
Ha eleven en él bennünk az, hogy .rna még csak tükörben. homályosan l átu nk" (l Kor 13.12) , akko r szert te szünk ar ra a nyit ott ságra, amely beengedi
a léle kbe az lst en kezében. vagyis a kegyelemben meglévó tisztogató ollót, s
hagyju k, hogy levágja azokat a f elfogásokat és magatartásokat is, amelyek a sz élej ét t isztogató gazda megítélés e szeri nt - lemetszendók akiteljesültebb
termés érdekében. bár különben jók s te rm ők.
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A tisztogató isteni kéz
Jézus nem egyszer tanúságot tett arról , hogy szeretteível szemben szinte
durvának látszó kem ényséqqel végezte el ezt a t isztogatást. Az els ő pápává
avatot t Pétert nyomban meri . satánnak " nevezni, pedig Jézust féltette az apostol; mer i leleplezni .ernberek" módján való gondolkozását annak, aklról maga
mondta, hogya mennye i Atya kinyilatkoztatásának hordozója (Mt 16,23) . A lábmosásnál való . al áza tos kod ás át " is a . nem lesz közösséged velem" ije s ztő
fenyegetésével t lsztftja meg (Jn 13,8) .
I:rdem es megfigyelnünk , milyen világosan átlát az emberi pszichológ ián az
Úr. KI merné közülünk az Úr t anít ására annyira k ív ánest tömegnek, amely három napig ét len-szomjan csüggött rajta, amely a kenyérsz aporítás csodájána k
lázában égett, és lelkesedve, k e rü l ő úton gyalog sietett utána Kafarnaumba ,
nyílta n szemébe vágni : . Blzony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek,
mert csodaj ele ket láttatok , hanem mert ett etek a kenyérből és jóllaktatok"
(Jn 6,25) . De Jézus merte ezt tenn i, és neki lett igaza: a l elkesedőkből rövidesen kéte lkedók, utána zúgolódók, majd elpártolók lettek. - . A benne h ivő
zsidók" (Jn 8,31) hitébe sem fért el Jézus továbbvivő kin yil atkoztatása; ezek
akarták megkövezni szavalért (uo. 59) .
lsten keg yelm ének bensőnket t isztító jellegét ált alános értelemben fogal mazza meg szent Pál : . Ha valamiben még másképpen éreztek . lst en majd megvilágos ít benneteket" (Fil 3,15) . Ez a szelf dnek látsz ó hat ása a kegyelemnek
tud óri ási arányokat is ölteni , úgyhogy .az egész természet sóhajt ozik és vajú dik - mondja - mindm áig . De nemcsa k az. hanem ml magunk is, aki k bens őn kb e n hordo zzuk a lélek csl rált. sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot.
test ünk megváltását" (Róm 8,22) . Szent János is megáll apítja : . Most lst en
gyerm ekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló , mik les zünk" tJn 3,2) .
í

Ezt a folyton fejlődő , önmaga fel é növő kegyelm i katha rzist és fokozata it
legszem léletesebbe n Szent Pálnál látjuk .

Pál példája
Mi azt hisszük. hogy Saulna k egy megtérése vol t . a damaszkusz i. Igaz. az
volt a legnehe zebb és legkeservesebb , de nem az egyetlen . Csak a leglátványosabb és legmozgalmasabb. De Jézus többször beleszól 'Pál életébe, fő l eg az
események által. és igy érleli meg véglegesen azzá, akivé akarta . Ist en pedig
e l s ő s o r b a n - mint Ananiásnak mondotta - eszközéül választotta, . hogy megismert esse nevemet a pogány népekkel. a királyokkal és Izrael fiaival. M egmutatom majd nek i. menny it kell ért em szenvedn le" (Csel 9,15) . Vil ágosan
hangzik az iste ni szándék : elsősorb an a pogányok közé kell mennte . mint ezt
a galatákhoz írt levelében már világosan látja : . én megb lzatást kaptam az
evangélium hi rdeté sére a nem zsidók között , mint ahogy Péter a zsidók körött"
(Gal 2,7). Az efezus iakhoz írt levélben pedig még világosabban tud ja: . Nekem, az összes szentek közül a legk isebbnek jutott osztályrészül a kegyelem ,
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hogy Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát hirdessem a poq ányoknak" (Ef 3,8) .
I:s ugyanitt mond ja, hogy ezt a titkot .kl nyllatkoztat ásból" ismerte meg (uo. 3) .
1. I:s mégsem indul el a pogány misszióra Damaszkuszból, noha nyílt az
isteni szándék. Nyil ván nehéz volt neki ezt a nagy lépést megtenn i. Elég volt
a zsidóságból a zsidó keresztényekhez csatlakozu la. Meg kell ért enünk ezt a
szent Pált . akit a zsidósá ghoz nemcsak a vér kötel ékei kötöttek, hanem - mint
beszámoló jában mondja - oa zsi dó vallásosságban szárnos fajtámbeli kort ársarnat felü lm últam. mert vakbu zgó követöje voltam atyá im haqyorn ányalnak"
(Gal 1.1 4) . Hogy mik vol tak ezek a lebilincselö fények a zsidós ágban. arról
maga ad számot: . Ové k az istenfiúság , a dicsöség. a szövetségek, a törvényadás, az Istentisztelet és az ígéretek . Ovéik az aty ák" (Róm 9,4) . Szinte lángol nak a szavak. amint els oro lja ezeket a fényes kegyelmi valóságokat. I:s
ami mé g nehezebbé teszi számára a zsidókereszténységtól való elszakadást.
az az, hogy .test szerint közülük származik Krlsztus." Ezért bár ny il t paranc sa
volt. hogy a pogányokhoz menjen , Damaszkuszba té r vissza arábiai tartózkodása után. Sem a szentfrásban, de még a hagyományban s incs nyoma. hogy Arábiában megkezdte voln a a pogány missziót. . Hárorn év múltán fölmentem Jeo
ruzsálembe (Gal 1,18) - mondja - és ott a zsidókeresztények között akar
maradni és múködn l.
2. I:s itt éri a második megt érést el indító kegyelmi behatás . Maga mond ja
el : . arnlkor visszat ért em Jeruzsá lem be és imádkozta m a templomban , elragadtatásba estem , Láttam. amint szól hozzám : Siess. gyorsan hagyd el Jeruzs álemet . .. Uram - fe leltem -, tudják rólam, hogy én voltam. aki .. . bört önbe
hur colta m, akik hittek benned ... De az Úr azt mondta : Csak menj , mert én
messzir e, a pogányok közé küldelek" (Cse l 22,1 8-21). Ekkor megy le Tarzusba,
szülel házába.
Ezt olya n egyszerúen mondja el a szentírás, hogy szi nte észre sem vess zük
a benne fe szüló léleksorsot. M it szenvedhetett ez a csup a t űz és csupa energi a
ember a min tegy tíz éves tarzusi sem mittevésben . Ö. aki Damaszkusz után
. rnárls tan ította a zsi nagógákban. hogy Jézus az lsten fla " (Csel 9,21) , I:s aki
három év múlva Jeruzsálemben az apostolokkal cjárt-ke lt és nyiltan beszélt az
Úr nevébe no. miért nem kezdett beszéln i Tarzusban a pogányokhoz, vagy legalább a zsidókhoz? Sok város nevét tudjuk. ahol Pál prédikált. és Tarzus nem
olvasható a szent írásban ezek között. Pedig mit tehetett volna ez a rohanó
túzláng-ember, aki amit tett. alig két évtlzedet klt évé munkálkodással érte el!
Talán valami olyan bénultság ülte meg a lelkét, mint amit Szent Ferenc vagy
New m.an is hosszú idón keresztül tapasztalt megtérése után? . . . Az biztos.
hogy nem kis vívód ások köt ötték le erejét annak. aki . nern hallgatott a testre
és a vérre " a damaszkuszi lát omásban, hogy elszakadjon a zsidósá gtóI, de
megtorpanhato tt a pogány vil ágba való kilépéstól. Ahogy a palesztinai egyház
Péter j oppéi látomása után évtizede kig sem tudta nyugtala nság nélkül tudomásul venni. hogy lsten üdvössége a pogányoké ls .
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Mindezt valószí núsltl az. hogy az anti óchl ai egyházat nem Pál és nem Barnabás a laprtott a. hanem azok a névtelenek. akik a j eruzsálemi üldözés elől
menekülve kezdték hirdetni a pogányoknak ls . Uru nkat Jézus Krlsztust " (Csel
11.19·20). Munk ájukra .sokan hi vők lettek, és megtérte k az Úrhoz. Ennek híre
a jeruzsálem i egyházba ls eljutott" . (Bizonyára elju to tt vo lna a nem sokkal
messzebb lév ő Tarzusból is!) Erre .elküldt ék Barnabást . . . majd miután sokan megtértek, Barnabás elment Tarzusba, hogy fölkeresse Sault . I:s amikor
ráakadt .. . " Ez a .r áakadt" fejez i kl azt. hogy Barnabásnak kere snie kellett
Sault és megtaláln ia. Ezek után épül be Pál a pogány missz ióba .
3. Igeh irdető körútj án Pál mind ig elóbb a zsinagógába meg y, és ottani be.
szédei az ószövetségi szentfrás üdvrendjének véqc élját: Jézust mutatják be.
De hogy hogyan beszélt a pogányokhoz , arról nincs más katekézisünk, csak
az athéni beszéd. Ebben pedig - és nyilván minde n pogányokhoz intézett be.
szédében - lsten szellem lséqér ól. mindent átjáró jóságáról és Krisztusban
való feltámadásunk d icsőségéről szólott (Cse l 18,22-33). Eredmény szinte semmi , pedig - így summázza a szentfró - . Jézust és a feltámadást hirdette
nek ik" (uo . 18) . Azt mondhatnánk; pozitfv teológiát alkalmazott. I:s itt érte el
az a lelki váls ág, amivel lsten korrigálni akarta fölfogását , vagy legalábbis
annak gyakorlat i értelmezését. Hogy nem kis válság ült lelkére, arról maga
számol be.
Ugyanis At hénból Korintusba rnent . Leírj a. milyen érzelmekkel : . 1:0 is,
testvérek. amikor nálatok jártam , nem ker esett szavakkal vagy bölcsesséqqel
akart am nekt ek hirdetni lsten tanúságtételét. Elhatároztam ugyanis. hogy nem
akarok másról tudn i köztetek , csak Jézus Krisztusról, a megfesz í tettről" (1Kor
2,n . A szép test és szép lélek eszmén yének hordozó i és hirdetői előtt ilyen
radikális fordul attal a ke resztrefeszltettről beszélni súlyos előzmények n éjkü!
nem lehet. Meg is adja az okát : . Gyöngeségem tudatában félve és nagyon
elfogódottan mentem hozzátok" (uo . 3). Bizonyára idegeiben égt ek még az
athén i f laskó remegésel. és rádöbbent - amit azután meg is ír - , hogy . mive l
a vil ág a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent .. . úgy tetszett lstennek. hogy balgaságnak látszó Igehirdetéssel üdv özítse a hívőke t " (1Kor 1.21).
I:s míg ezt .a balgaságot " üdvrendjé be épltö Istent tudate sttotta. addig a sikertelenségek és félelmek olyan pok lán kellett keresztülrnennte . hogy maga az Úr
kénytelen közbelépni . . Egy éjj el az Úr álmában felszólftotta Pált : Ne fé lj, hanem beszélj és ne hallgass ! 1:0 ve led vagyok ... sok emberem van ebben a
v árosban " (Cse l 18.9) .
4. Nagyon mély benyom ást tehetett szent Pálra az akkori világvárosok erkölcstelensége . b űnhalmaza . A zsidós ág általában mentes volt ezektől a b űn ök
től . és kisebb városok bűnel nem voltak közismertek. vagy legalább ls nem
mutatkoztak olyan hatalmas áradatnak. De amikor Athénbe ért.•megrendült a
lelke" (Csel 18,16) a bálványimádáson . Korintusban a világarányú kikötőváro s
búnf orgat aga sújthatta le . E lelket szorftó látomásokon keresztül mennyi éj·
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szakán és mennyi nappalon át kellett v ivódn ia, m ig a rómaiakhoz irt levél búnszemlélete kialakult bennel trdekes megfigyelni, hogy ml lyen b őséges búnIistákat sorol föl ezidőtájt i rt leveleiben (Gal 6,19-22; Róm 1} . tS mintha csak
sötét vizióban jelennék meg lelki szeme előtt az Adámtól , mi nden emberre"
átszármazó bún és halál (Róm 5 és 6) sötét folyama, amely zúgva t ör át rnlnden időn és kul túrán . De lesújtottságából nemcsak f ölernell az ,egy ember·
Krisztus kegyelmének tú láradó ereje , hanem valóságos diadal érzés tölti el : a
bún is megd icső ít i az Istent valamilyen t itokzatos módon , és lsten embernél
méJ9aSabb rendú múv észete a rosszból ls előhozza d icsős égét . Igaz, alaposan
félreértették (mint ahogy ma ls félreérthetik sokan) . Maga panaszolja nem is
egy helyén a római levélnek: ,Miért ne tennénk rosszat, hogy jó származzék
belőle, mint némelyek rágalmaznak bennünket , hogy effélét áll ít unk' (Róm 3,8) .
Belső tusakodásalt ő ls elárulja azonban, amikor végül is belek iáltja a k é rd ező
fü lébe: .Ember, kl vagy , hogy vitába szállsz az Istennel?' (Róm 9,20) tS elárulja Imádó csodálatát e feketén fénylő t itok színe előtt , mlkor ezeket a - szerit
Péter szerint is - .nehezan érthető dolgokat' (2Pét 3,16) és ezeknek tárgy alását lezárja: .Mekkora a mélysége az lsten gazdagságának, bölcs ességének
és tudásának! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok
útjaI!" (Róm 11,33) A bún áradatának látom ása, ahelyett hogy hit ét gyöngíten é
vagy lemondó pessz im izmusba sodorná , lsten t it kának dic séretére és imádására Ind ftja. Hol vagyunk ml ettő l?
5. tS végül beteljesed ik Isten-élményének kifejlődése a szenv edő Krisztu ssal való azonosulásban . Pálnak élete folyamán kijutott a szen vedés bő l, mint
ahogy mindkét korintusI levelében részletesen f elsorolja (1Kor 4,10-13; 2Kor
6,4-10). Testi szenvedésekkel párosulnak igen nagy és igen mély lelki szenvedése k. Kezdettől fogva elfogadja ezeket, de hogy menny ire rneqszenvedl ,
kltúnlk abból, hogy menekü lni prób ál től ük. Szenvedése kre érzékeny lelke .h áromszor ls kérte az Urat, hogy szabadítsa meg' (2Kor 12,8) az őt .arcul ve rő "
bajtól . A róma iakat szinte megrendit6 ünnepélyességgel kéri : imádkozzanak,
, hogy megszabaduljak a judeai hltetlenekt ő l " (Róm 15,31) . Am nem szabadult
meg, mert elóbb négy évi, utóbb 2-3 évi börtön vár rá, aminek nemcsak gátló
voltát , de szégyenét is át éli. Ez derül ki ugyanis odavetett m egjegyzéseiből.
Hogy pl. Onezlforus . nern szégyellte bil inc seimet" (2Tlm 1,16) . tS hogy mint ugyanott Irja - , még bilincseket ls szenved ek, mi nt egy gonosztevő
(2,9) . trzékli annak tragikumát ls , hogy . nérnelyek félték enykedv e és vet élkedve hirdetik Krisztust .. . abban a hiszemben , hogy bil incseimben keser ű 
séget szereznek nekem' (Fil 1,15) . t s végül el érte a nagy magányosság ls .
Keserúen Irja: .D érnász a v ilág kedvéért elhagyott . .. Egyedül Lukács van
velem .. . Els6 védekezésem alkalmával senki sem áll t párt omra. M indenki
cserben hagyott. Ne rovassék föl nekik! ' (uo . 4,9-13)
Mindezekre a szenvedésekre úgy tekint. mint Jézus megvál tó áldozatában
való . r észesed és re" (Fil 3,11) . Sót . örörnest szenvedek - Irja - értetek, és
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testemben klegészitem azt, ami még hiá nyzik Krtsztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára" (Kol 1,24). I:s eljut oda. hogy igy ir: .nyíltan megmondom, hogy Krisztus - rnlnt mindig - most is megdicsőül testemben , akár
éltemben, akár holtomban" (Fil 1,20) .
Igy lesz teljessé benne .az Atya tltka" (Kol 2,2), aki szeretetének töprengésében: .Mit tegyek? Elküldöm kedves fiamat" (Lk 20,13) határozta el a megváltást, és igy .tesz tanúságot Irántunk való szeretetéről, amikor még bűnösök
voltunk" (Róm 5,B) .
Mekkora út vezet az lsten nevében gyilkoló Pál Istenétől a szenvedések és
megaláztatások mélyén lévő Pál önmagát megalázó és Fiában önmagát halálra
adó Istenéig! . .. Hogy tűnnek el egymás után Pál lsten-képéből előbb Jehova
dühös villámai! Hogy alakulnak át benne aztán az ószövetség fényei az emberségnek feltámadásban ragyogó dicsőségére! I:s ebből ragyogó emberségből
hogy emelkedik ki előtte a feltámadásban is megőrzött sebeket hordó Megváltó (kereszt teológiája), majd ezt követően az eláradó bűnfolyamot fölülmúló kegyelmi özön (bűn teológiája) , hogy végül is a szeretet áldozatává váljék?! Mind egy-egy állomás a belső fejlődésben. Sokat szenvedett érte. de
megérte . Neki is - és nekünk is .
A megtalálók lsten-keresése
Jézus azt mondja, hogy az lsten országának lélekbe eső búzaszeme nőni
akar. Szent Pál példája mutatja, hogya készen kapott Isten-hit egy életen át
fe}lődlk: mélyül is , tisztul ls . Ezért akik keresik az Istent. örüljenek, hogy már
megtalálták. Akiknek pedig már van Istenük (akár nevelés folytán, akár keresés után) . azok ne gondolják azt. hogy megállhatnak előtte vagy mellette .
Mindig új és új oldalról akarja megmutatni magát, mint a búzaszem előbb
gyökér formában bontakozik kl - és milyen lebilíncsel öen izgalmas. érdekes
és sokrétű egy gyökér! - , de nem áll meg, utána újabb formája asziklevél .
majd a szalma s a kalász. Mind új meg új formája a búzának, noha ugyanegy
a búza. De jaj. ha megmarad szalmának vagy nyers kalásznak! . . .
Ha ezt a krisztusi alapképletet nem feledtük volna egyre-másra a két évezred folyamán. nem lett volna olyan ellenségeskedés a vallások, a vallásokon
belül a felekezetek, felekezeteken belül a különbőzö elméleti vagy gyakorlati
irányok körött. Mert mindegyik a maga belső alapélményére. lelki világát alkotó hitére építve tette, amit tett. Onmagában véve jó, szép. szent és isteni
eszme képezte kiindulási pontjukat. De alkalmazhatjuk szerit Pál szavalt: . a
bűn hogy lényege szerint mutatkozzék - azzal okozta halálomat, ami [ó"
(Róm 7,13). I:s így elfeledve a közös értékeket, a különbözöséq vitte embertelenségre a történelmet. Igy lesz a vatikáni zsinat ökumenikus és pluralista
felfogása minden Isten-keresó és minden Istent megtaláló számára kötelező
magatartássá.
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Ugyancsak kötelezővé vál ik a szerénys ég és egyszerüség . Csak az fuval kodhatlk fel és íté lkezhet megföllebbezhetetlenül más fölött, aki azt hiszi
magáról , hogy csalhatatl anul a teljes igazság birtokában van.•Ki tesz t éged
másnál különbbé ? . . . Lám már jóllaktatok, meggazdagodt at ok, nélkülünk is
uralomra jutottatok" (lKor 4.8) . Pál annyira tudatában van a rész szeri nti megismerésnek, hogy kij el ent i: . Nem hiteteken akarun k ural kodni , hane rn örömötöknek vagyunk munkat ársa l" (2Kor 1.23) . Csak megbec sül éss el lehet másként véleked ök nézeteit kezeln i.
M ég inkább kötelező a megér t és a haladás és maradás kérdésében. Furcsa
vol na, ha a kalász pelyvája a szalma fölé gondo lná magát , mert ő . ba lad öbb"
fokán van a fejlődésnek . Csak azok vItázhatnak, akik nem t udják , hogy nekik
is búzává kell lenn i. Az egyházban jele nt kező zs inatelőttiség a zsinatutánisággal e llent étben, azután az újabb mozgalmak meg ítélése és vitája a klzár ó~goss ág és a szeretetlenség jegyében! M indkét old al elfeledi. hogy a lélek
t ört énése! nem zajlanak le ugyanolyan ütem ben. M ind enkinek egyéni törté nése
van. Milyen bölcsen világítja meg ezt Pál: . Mi ndenki saj át ajándékát kapta
Istentől, az egyik ilyet, a másik olyat" (1Kor 7,7) . I:ppen ezért jó lenne haladóknak is és a régi szokásokhoz ragaszkodóknak is meg szfvleln i a ta nácsot :
. Kövesse mindegyik a meggyőzödését. A ki t eki nt ettel van napokra, az Úrért
teszi . aki meg eszik , az Úrra való tekintettel esz ik, hiszen hálát ad az Ist ennek. Aki viszont nem eszik , az Úrra való tekintettel nem eszik , és ő ls hálát
ad az Istennek" (Róm 14,6). A marad iak bizonyos ételektől tartózkod ta k, a haladók válogatás nélkül táplálkoztak.
Annál is Inkább, mert senk i nem mondhatja , hogy csak a régi a jó; és senki
nem mondhatja: csak az új a jó . A régiben meglévő jó csakúgy .bal álornat
okozhatja " , mint az újban tal álható. Ezért tudatában kell lennie a rég ihez ragaszkodónak ls, az újítónak is, hogy nincs en veszedelem nélk ül elfoglalt állá spontja. Ezért íratta ki Nagy szent Teréz a folyosóra: Kerüld a rosszat , de azt
a jót is , amit lsten nem neked szánt. Az Istentől eredő jóság, akár rég ies ked ő ,
akár új ító , tiszteletben tartja lsten müvét, mint ugyancs ak Pál mondja: . A prófétas ág lelke alá van vetve a prófétáknak. Isten ugyanis nem a zürzavarnak,
hanem a békességnek Istene" (lKor 14,32) .
Ez az utolsó mondat világ ít rá, hogy minden vall ási megnyil atk ozás lstenIsten-élményünktól. vagy egész közönségesen kifejezve a hitben
kialakult lsten-képünktől függ. Ezért vallhatjuk azt , hogy aki keresi Iste nét , az
már megtalálta; de aki hitben birtokoln i vél i Isten ét , kere sse tovább - főleg
a Szentí rásban - , nehogy magas gondolatokból épült bálványképe legyen Istenről, hanem az élő lst en éljen szívében .
eszménktől,
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Joseph Ratzinger

A BONBÁNAT
A húsvét előtti negyven nap, amelyet mí nagyböjt néven Ismerünk, az Egy·
ház új misekönyvében a .hüsvétí bűnbánati tdö" nevet visell . Igy már a név is
közvetlenül világossá teszi ezeknek a heteknek a lényegét: bűnbánatra akarnak
indItani minket. A mal embernek ez ugyancsak idegenül hangzik. Sem azt nem
tudjuk ,igazán elképzelni, hogyan lehet bűnbánatot tartani, sem azt nem látjuk
be minden további nélkül, miért és minek vegyük a vezeklést magunkra. Erről
szer étnék ebben a nagyböjti pásztorlevélben néhány gondolatot előterjeszteni.
Talán úgy jutunk legkönnyebben a téma közelébe, ha először egy kis t örténetet beszélek el. Legalábbis nekem magamnak itt különösen világossá vált
a bűnbánat jelentősége .
Néhány éve, egy tanltványalmmal folytatott vitán, valahogy fölmerült a kérdés: mi valójában a különbség Péter és Júdás bűne között. Annyi bizonyos,
hogy Péter tagadása kevésbé volt előre megfontolt és kevesebb következménnyel járt, mint Júdás árulása . De megmarad a kérdés: csakugyan olyan
nagy a távolság köztük. hogy az egyiknek az elvetettség iskolapéldájává kellett
válnia, a másikból viszont az Egyház sziklája lehetett? Ha megpróbáljuk megtalálni a nagyon is különböző kimenetel igazi alapját, észrevesszük, hogy ez
nem ls olyan k örtny ű. Mert az Igazi szakadék a kettő között valójában egyáltalán nem bűnük természetében rejlik, hanem valami egészen másban: egyszerűen abban, hogy az egyik megtért, bűnbánatot tartott, a másik pedig nem.
(gy ennek a két sorsnak az ellentétén láthatjuk, mit jelent a bűnbánat . Mert
általánosságban is állíthatjuk: A szentek és a kárhozottak között nem az a kű
lönbség, hogy az egYik vétkezik, a másik nem; az Igazi megkülönböztető vonal
a bűnbánat. M indannyian követünk el bűnt, és aki azzal dicsekednék, hogy semmivel sem vádolhatja magát, az nyomorúságos öncsalásban élne. Az üdvösség
és kárhozat közti határ a megtérésre való készség, a bűnbánat. Ezt egyszer
már egészen gyakorlati módon t isztáznunk kell magunk előtt. Egy embertől
sem várhatjuk el, hogy sohasem követ el hibát, sohasem ítél igazságtalanul.
sohasem cselekszik rövidlátóan, egyoldalúan, önzön. De ha tudjuk valakiről.
hogy képes belátni felfogásának helytelenségét, hibáztatni önmagát, kijavitani
hibáját, elszakadni önmagától, bocsánatot kémi, akkor megbizhatunk benne,
és kockáztathatjuk vele a közösséget.
Ha ezt meggondoljuk, akkor meg fogjuk érteni, miért lépett fel Keresztelő
János Izraelben a bűnbánat felhivásával, hogy Jézus Krisztus eljövetelét elő
készítse. Magának Jézusnak igehirdetése magvát az evangélIsták ebben a
mondatban foglalják össze: Tartsatok búnbánatot. elközelgett a mennyek orszá.
ga (Mt 4,17). Ebből láthatjuk, hogy a bűnbánat - éppen úgy, mint Péter esetében - mindig és mlndenkj számára előfeltétele annak, hogy képessé váljunk
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lsten befogadására, hogy közelsége minket ls elérjen . Tehát a bűnbánat a kereszténység lényegéhez tartozik. Hogy egyáltalán ml a kereszténység, azt az
Apostolok cselekedeteinek könyve ezzel a mondattal írja körül: lsten megadta
a népeknek az életre vezető bűnbánatot (11,18, vö. 5,31; Zsid 12,17). I. Kelemen
pápa, Szent Péter harmadik utóda. egy 100 kör ül írt levelében a kereszténységet egyenesen . a bűnbánat kegyelme· néwel ill eti (1Kelemen 7,5). Ezzel
olyan gondolat nyomán jár , amelyre az Újszövetsé9 többször céloz, amikor Jézust Jónás prófétához hasonlitja. O az új Jónás: végleg megteszi azt, ami Jónásnál Igazából csak látomása marad lsten világot átölelő szeretetének. Kérdezzük
csak: mit beszél el nekünk tulajdonképpen J ónás könyve? Ninive városa v étkezlk. Megérdemelte a pusztulást. De lsten még egy lehetóséget ad neki. EI.
küldi Jónás prófétát, hogy bűnbánatot hirdessen és ítélettel fenyegessen. t9
megtörtén ik, amit nem vártunk volna: A niniveiek hisznek ennek a különös
Idegennek, akármilyen valószínűtlen is, amit hirdet. Belátják, hogy életük undorító. és városuk voltaképpen eljátszotta életét. Vezekelnek. I:s városuk ezért
tovább élhet. Jézus Krisztus valóságosan magára vette Jónás sorsát. Hagyta.
hogy kereszthalálában a mohó szörnyeteg, a halál torkába vessék. Onnét merült
fel föltámadásában, és most közénk lép, hogy bűnbánatra szólltson. Valaki talán kérdezhetné : De hol marad akkor a kegyelem , ha megint csak vezekelnünk
kell? A feleletet ismét Jónás könyvéből olvashatjuk kl: Már az is kegyelem.
hogy lsten nem hagyja egyszerűen sorsára a várost. Hiszen pusztulása nem
kívülról rárótt büntetés lenne: az a város, amelyik így él , önmagát pusztítja el.
Néhány évtizeddel ezelótt talán még semmit sem ért et tü nk volna ebból. De
ma a szemünk előtt tapasztaljuk meg. mit jelent önm agunk elpusztítása, látjuk,
hogy van Ilyen. látjuk. hogyan lesz undorítóvá és félelmetess é azoknak az
embereknek az élete , akiknek életmódja állandóan ellenkezik lsten igazságával. úgyhogy kábulatba menekülnek, vagy terrorral akarnak egészen új világot.
új életet létrehozni. Kegyelem. hogy lsten nem engedi egyszerűen érv ényesülni a bűn hatásait, hanem megtérésre szólít. I:s kegyelem, hogy elfogadja a
megtérést. A kegyelem nem azt jelenti, hogy az ember kl van kapcsolva, és
minden közömbös, amit csinál. Hanem azt, hogy lehet övé válik számára a búnbánat, és lsten elfogadja bánatát . Hogy ennek ml a hatása. azt láthatjuk Péteren, akit elsőnek talál el Jézus tek intete, és hozza neki a megtérés lehető
séqét. Azután majd a hármas szeretetvallomásban még egyszer magára kell
vennie , mintegy meggyónnia bún ét, megtenni visszafelé az utat. hogy ígyel.
jusson Jézus Krisztus megbocsátó szeretetéhez.
Eszerint az Egyház húsvéti bűnbánati 'i dej e, amelybe most beléptünk, ke.
resztényséq ünk benső szükséglete . Nem csupán valam i szokás, hanem az evangélium lényege követell . Sót azt mondhatnánk: még a keresztény hittől függet.
lenül, tisztán emberi szempontból ls szükség lenne egy ilyen ldöszakra, rnert
az ember éppen azáltal jó, hogy képes a megtérésre, bűnbánatra és vezeklésre. mint ahogy az Imént tisztáztuk. De tennészetesen csak a keresztény
hittel kapja meg a javulásra való képességünk ígéretes távlatát: Tudjuk, hogy
2
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bűnbánatunk nem az ürességbe hull, hanem lsten elfogadja, és így örök életre
vezet.
Már rnost fölmerül a kérdés: Tulajdonképpen mit teqyünk? Hogyan keU
.vezekelnl"? Egy és más már eddig világossá vált. A bűnbánat azzal kezdődik,
hogy egyáltalán elismerjük, hogy vétkeztünk. ~ppel1 ezzel korunk egyik
sebes pontját érintjük. A német püspökségek országos zsinata "ártatlanság!
órületról" beszélt. amelybe a mai világ menekül. A haladást ugyan magának
tulajdonítja, de következetesen tagadja, hogy életünk sötét részében is része
van. Példa erre az a tény, hogy törvényhozásunkból mindinkább kitörlódik a
bűn fogalma. Szakemberek rámutattak. hogy pl. az új válójogban nemcsak a
vétek gondolatát. hanem még a házasság "feldúlása" szót is elkerülték; csak
a házasság . cs ödj ér öl" beszélnek. Ez a csőd sorscsapásként jelenik meg, föl
sem merülhet a felelősség kérdése. ~s valóban: ha senki sem tudla beismerni
a vétket, ha sehol sem szabad hibát keresni, hogy lehessen akkor a vétektől
megtisztulni, az egységre eltalálni? Akkor csak a .csöd" marad hátra. Ez a
nyelv, ez a gondolkodás nem a törvényhozó találmánya, hanem korunk nyelvét
és gondolkodását tükrözi. ~ppen így a tudomány sem beszél már hibás, hanem
"nem megfelelő" magatartásról. Eszerint az erkölcs mintha csak az adott átlaqhoz való alkalmazkodás lenne. Elgondolhatnánk valami egészen más átlagot
is, és ebben az esetben talán éppen fordítva lenne: az nem lenne .meqfelelő" .
ami most erkölcsös. Az ilyen beszédmód feltárja világunk eqész betegségét :
Bűnnek nem szabad lennie. Csakhogy ahol nincs bűnbevallás, ott nincs meqtérés sem , és igya bűn gyógyíthatatlanná válik. Ezzel ismét v isszaértünk Júdáshoz és Péterhez . A hlvó keresztény és a nemkeresztény közt nem az a különbség, hogy az egyik mentes a bünt öl, a másik vétkezik . Képmutatás lenne
ezt állitani. De az a divatos kritika, amit a keresztény ember ellen ma olyan
gyakran hallunk, túl olcsó utat választ, ha ujjal mutat bűneire. A különbség
valami másban rejlik : abban a képességében, hogy elismerje és levezekelje

b ünét.
Erre szöllt fel tehát bennünket elsósorban a böjti Idó . Legyen a becsületesség ideje; a lelkiismeretvizsgálaté, amelyben felhagyunk az ártatlanság agy.
rémével, hogy rátérjünk a meg térés útjára. De még egy kérdést föl kell most
tennünk : Voltaképpen mivel magyarázható korunknak ez az .ártatlans áq örülete"? Miért lett olyan nehéz bevallani a bűnt? Sok oka van ennek . Nézetem
szer int a döntő a következő : Az ember nem bírja ki a bűnt, ha nincs Illetékes
fórum, amely meg tudja bocsátani. Júdás az öngyilkosságba menekült, mert
az elárult Jézustól nem remélt többé bocsánatot, és így Istentől sem várt már
irgalmat. Olyan bűnt , amelynek bocsánatára nincs kilátás, csak tagadni Iehetvagy pedig kétségbeesni. Ezért a bűnnek minden embert illető kérdése, korunknak ez a sorskérdése közvetlenül összefügg az lsten-kérdéssel. Persze
nem oldhatja meg olyan isten, akit talán rnaqarnaqánek gondol ki az ember;
olyan Istenre van szüksége, aki igazán elénk jön, és fogható , megtapasztalható
módon megbocsát. Arra az Istenre, akit Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki : a
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Szenthároms ág egy Istenre , Atya, Fiú és Szerit l élekre. Lelkiismeretvizsgálat ,
bánat és rneqt ér és , legalább is t artósan, lehetetl enné válik, ha nem a fe loldozásba torkollik. A bűnb án at f eladata, amely elé a nagyböjti I d ő állit, sokkal többet foglal magában, min t a bűnbánat szentségéhez j árul ás. De középpontja ez
a szentség . Hiszen a felol dozás azt Jelenti, hogy az örömh ir foghatóan eljut
az egyes emberhez. A bű n b á n a t szents ége nem valami kinzás, hanem keqyelem. Persze előfeltétele fárads ágos megtérésünk . De fáradságunknak van értelme, mert a megbocsátásban megkapjuk rá a feleletet.
Végül emlékezzünk még egyszer Jézus üzenetére : Tartsatok bű n bá natot. el.
közelgett a mennyek országa (Mt 4,17) , A mennyek országának közelsége: ez
a húsvéti ünnep tartalma. A halottaiból fel támadott Úrban áll andóan közelünkben van a mennyek országa. De ezt a közelséget nem lehet kllorn éterekben,
sem években mérnI. Attól függ, hogyan áll unk bensőleg . A bűnbán attartással
kapcsol ódik össze. Erre szóIrt a szent negyvennap . Erre adja nekünk áldását
a Szenthároms ág egy lsten : az Atya , a Fiú és a Szentlélek. Amen .
(Nagyböjti pásztor levél 1978)

Farkasfalvy Dénes
MEGnR~S ~S UNISMERET

Az evangél iumok meggyőző egyöntetűséggel tanúsitj ák, hogy Jézus tan ításának központi témá ja az lsten országa és uralma volt. Ennek elfogadására
elenqedheterlen feltétel ként kívánta a megtérést, a b űnb ánatot. az eredeti görög szó szerint a .rnetanola" -t , azaz a belső lel klvtl áq, az élet- és érté kszemlélet gyökeres megváltoztatását : •Tarts atok búnb ánato t. mert közel van a rnenynyek országa" (Mt 4,17) . A .metanola" nyilvánvalóan egy korábbi élet móddal
való szakítást jelent, és ezen belül az egyén m inden viszony át , önmagához,
embertársaihoz és az Istenhez való viszonyát, a lapvetően rneqv áltoztat]a. Az
evangéliumok gazdag és mély - soha teljesen ki nem aknázható - tanítást
tartalmaznak arról , hogy az lsten és az embertárs szeretete elszak íthatatlan
egységet alkot : aki másnak nem bocsát meg, maga sem tarthat igényt lsten
bocsánatára, aki felebarátjának a legkisebb szolgálatot nyújtja, Krisztus t szolgálja . Arra azonban kevés kifejezett uta lást tal álun k, hogyan áll az önismeret,
a szellem önblr toklása, szerves kapcsolatban a meqt éréssel, az Istenhez fordulással. Bizonyos fokig Szent János evangéliuma ad eligazltást, amikor a hitet
mint Krisztusnak, a Fénynek és Igazságnak elfogadását mutatja be. Ö . amikor
bevilágít a lélekbe, egyben Itéletet mond az ember tettel felett, s .aki azt
áU ltja, hogy nincs bűne, önmagát csalja meg, és nincs benne Igazság " (lJn 1,8) ,
Az ilyen ember fut a fény elől, inkább a sötétséget választja, mert tettel gonoszak, és nem akarja őket a világosságra hozni (vö. Jn 3,20.21) . Szent Pál a
megtérésröl elsősorban mint a hit életet átalakltó aktusáról beszél: Krisztus
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elfogadásával egy új létrendbe születünk bele, új erkölcsi szemlélettel új életmódot kezdünk. Az önismeret átalakulásáról kifejezetten csak talán a Zs ldókhoz Irt levélben olvasunk - a szerzö nem Pál, talán egyik tan ítv ánya - , amely
arról beszél , hogy az lsten szava olyan , rnlnt a k étélű kard , behatol a lélek leg·
közepébe, szétválaszt ízet és velót, amikor Itél a sziv gondo latai és érzelmei
felett (Zsid 4,12) .
Ugyanakkor már a másod ik század teológusainak múveiben megtaláljuk azt
a törekvést, hogyamegtérés természetfeletti tén yét a tapas ztalat és a pszlchológia szemszögéből vizsgálju k. Anyago t ehhez az ókori fi lozófi a, főleg a
platóni hagyomány szolgáltat. Hiszen a pogány ókor ls Ismert e a . rneq t éré s"
valam iféle élményét. A mai művelt köztu dat ls emlékszik Diogenészre, aki a
maga módján szakltott társadalommal és clvll lzáclóval (elhagyta a .vll áqot").
hogya f ilozófiának - az Igazi bölcsesség keres ésének - élj en. Platón követő i
mind ig emlékezetükben tartották a nagy mestert, Szókratészt, aki életében és
halálában egyaránt megmutatta , hogya bölcs esség nem egysze rűen bölcselet ,
nemcsak elmélet, hanem életmód is. A keresztény ókor kortársként Ismert e
a . fIIozófu s-császárt" , Marcus Aure llust, aki a bölcseletnek mint éle tmódn ak
állit emléket híres E I m é I k e d é s e I · ben . A történelem Iróniája nemcsak
az a tény, hogy e császár kezéhez keresztény vér tapad, de kortársa egy vezető keresztény gondolkodónak, Szt. Juszt in vértanúnak , aki az ókor i bölcselő
stllusában keresi az Igazságot , és akit ez a pl atóni .rneqt ér és" Indit és vezet
majd a keresztény megtéréshez . Rust icu s, Róma prefektusa, aki kimondj a Ielette a halálos Itéletet, barátja Marc us AurelIusnak, a későbbi császárnak , akit
a bölcselet a hatalom csúcsára ls elk ísér, de a kereszténységnek mé g csak
becsülésére sem vezet. Juszt in szemé lyes élménye azonban elsőnek ve r hidat
a görög bölcselők életeszménye és a kereszté ny tan ít ás közöt t ; haláláig meg·
marad flloz6fusnak, és minden művét áthat ja az ókori bölcse let és a keresz tény eszmény közötti rokons ág, bels ő összef üggés keresése. Az ő műve és
élménye Jelenti ,I gazában a keresztény humanizmus születését. Itt talál juk az
első lépést a lelki élet filozóflájának megalapozása fe lé ls . A Juszt int követő
századok hatalmas lendülettel folytatják a munkát: ker esztény módon felemeIl k, átal akitják , mondhatjuk .megkereszte ll k" a klasszikus fll ozóft a haqyományait. Tőle Iréneuszon és Orlgenészen keresztül egyenes út vezet Ambrushoz, Agostonhoz, majd rajtuk kere sztül az egész latin köz épkorhoz, M i magunk,
akik az ember életproblémájának megoldását látjuk a kereszténységbe n, az
ember lstenkeresésének és az lsten emberkeresésének nagy egymásra ta lálását, örökösei vagyunk ezeknek az első ker eszt ényeknek, ak ik e lsőkén t lát ták
meg, hogy lsten szava, sőt lsten örökkévaló Igéje , a logosz, jelenlétével áthatja nemcsak a történelmet, de az egyéni lélek minden nemes , szellem i magaslatokra törő er öfeszltését ls .
Minket e cikkben elsősorban nem a lelkiélet teológ iájána k története érdekel , csupán elö ljáróban akartunk rámutatni arra , hogy az ő s i sz ökrat ész í-platónt
.gnöt l szeauton" (Ismerd meg magad) és a kereszt ény . ta rt satok b űnb ánatot"
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történeti egymásratalálása és összefonódása nem a véletlen gyümölcse , hanem évszázadok elmélkedő keresésének és aszkétlkus tapasztalatának eredménye. Természetesen a keresztény megtérés az evangéliumok Krlsztus-élmé nyén alapszik, de feldolgozása, megértése, emberi mivoltunk Igényeivel való
egybevetése nagyrészt a görög.latln kultúra eszközeinek felhasználásával megy
végbe. Minthogy itt inkább elméletet és rendszerező meglátásokat, oem történetl fejtegetést akarunk nyújtaol, kevés kifejezett forrásanyagra fogunk utalni.
Nagyban-egészben mégis azt mondhatjuk, hogy az egyházatyák és főképp a
monasztikus középkor gondolatvilágából rnerítettünk. nem utolsó sorban az
. utols ö egyházatyától · (.ultimus inter Patres sed prioribus non lrnpar" Mablllon) , Szt. Bernátt ól. aki tömör rendszerezéssel oktatta kora .klerlkusalt"
( = dláklalt, egyetemi hallgatóit) a keresztény megtérésre, a szentatyáktól
örökölt aszkét ikus Ideál és a monasztikus életforma elfogadására D e c o n ver s i o n e a d c I e r i c o s c. müvében .

Az embert lsten beleteremtette az anyagi világba : onnan hívja ót magához,
testi létben kell szellemlségét kibontakoztatn ia és megvalósltania, az anyagi
világot saját magán keresztül Istenhez emelnie. A szellemi lény testi állapota
annyit jelent, hogy Ismereteit érzékein keresztül gyújtl, szabedsáqát testi aktusok véghezvitelében valösltla meg. Az emberi szellem önmagát oem közvetlenül Ismeri, és nem is rendelkezik közvetlen rendelkező hatalommal önmaga
felett, hanem csak közvetve: testi létét, érzéki tapasztalata it, az anyagi világ ·
gal való kapcsolatait t u d a t o s a n éli át , a világ adottságait rnlnt lehetősége
ket tapasztalja meg, szabadsága e lehetőségek közötti választáso k és döntések
élménye iben valósúl meg. Szellemi l étünk tehát egyszerre adottság és feladat .
De a szellemiség legfontosabb élménye a másik ember, a másH< szellemi lény
Ismerete, Ismét nem közvetlenül , hanem érzéki jelek - beszéd , Irás, együttlét
- közvetrtésével. A másik ember Ismerete, a szabadon felajánlott és elfoqadott embertársi viszony, az Ismeretesere, az akarat szabadságának közös véllalása. az együttes döntés és közös élet - mindez utat nyit arra , hogy az ember a maga szellemi voltát tükrözve lássa nemcsak az anyagi vllá9ban , hanem
egy másik anyagba ágyazott szellemi lény válaszainak visszfényében .
lsten terve az volt velünk, hogy egymás szeretetének , a világ megismerésének és átformálásának közegében fokozatosan szellemi mivoltunkra ébredjünk.
és ugyanakkor a tudat fejlódésének lépcsőfokaIn az cl Ismeretében és szeretetében szünet nélkül , a szloröl-szlnre látás határtalan távlatáig előre haladjunk .
A bún ennek az isteni tervnek a meghiúsulását hozza. Az ember, amikor gYÚlöl.
amikor érzéki vágyak rabja lesz, amikor hatalmat követel embertársai szabadsága felett, amikor az anyagi vilá g gazdagságát kizárólagos uralma alá próbálja hajtani , szellemi hIvatásának és mivoltának torzképévé válik. Akárcsak
a tékozló fiú, .rnesszt országba v ándorol". azaz otthagyja a lélek birodalmát
(Origenésztől a közéekor végéig a példabeszédet Igy értelmezi a teológiai lro .
dalom) , a . disznók eledelen" . azaz az érzéki örömöket falva próbál kielégüln i,
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és eltékozolj a örökségét. a lélek szabadságát. A magát ki nyilatkoztató. törvényt hozó. erkölcsre tanltó Ist enben ezek ut án már nem a hazaváró Atyát.
hanem a szigorú számonkérét. a fenyegető tilalomfát. örömökre Irigy, tiltásokban és vádakban megnyilatkozó zsarnokot látja. Istenismerete eltorzul: az Istenkép helyett bálványt farag szívében mindabból az adatból, amit bontakozó
elméje és fel)ajduló lelkiismerete - erkölcsi érzéke - az örök Istenről tanit.
A másik emberben sem egy közös hivatás részesét, hanem a vetélytársat látja,
akivel harcol a nagyobb rész ért. a gazdagabb zsákmányért, nagyobb részé rt az
érzéki örömökben. nagyobb hatalomért a világ felett. Ahelyett. hogy lsten
szeretetében növekednék. egyre hevesebben gyúlöli a bálványképet, amIt
helyébe állitott; ahelyett, hogyembertársában is önmaga szellemiségének
sorsosát látná. tudatában őt is eltorzítja : kizsákmányolható tárggyá. jogfosztott prédájává alacsonyítja.
Ak it lsten hármas ismeretre és szeretetre hívott (hogy önmagát, ember társát és Istent növekvő mértékben és szabadsággal, növekvő szellemiséggel
Ismerje és szeresse) , azt a bún a hármas hazugság és gyúlölet örvényébe taszítja. Onlsmeretéből kivetkőzve, saját szellemi mivoltától elidegenedve. egy
eltorzltott Istenképet elvetve, harcol vagy szövetkezik a másik emberrel hatalomért. gazdagságért és múló örömökért. A szellemi lét csúcsára hivatott ernber így az anyagi világ rabjává lesz . Hogyan lelhet szabadulásra?
A keresztény teológus és lelkivezető tudja. hogya bölcselet egyedül nem
nyújthat kiutat. Csak az lsten kegyelme adhat szabadulást, azé az Istené. aki
maga leszáll az érzék i lét síkjára, a látás -hallás-tapasztalás érzéki közlésrnódján szól ahhoz az emberhez, aki elfeledve szellemi méltóságát. csak az állati
lét, az anyagi valóságok szempontjai szerint él. Az lsten úgy szól az eltévelyedett emberhez. hogy életét először megosztja vele, tapasztalatainak nyelvén
alakítja kl tan ítását, részt vesz szenvedéseiben . sőt gyúlöletének áldozatául
esik, hogy megossza vele a halál élményét ls . A megtestesü lt lsten az ember
saját búnokozta tragéd iálnak élményanyagába ágyazza mondanivalóját: a saját
kategóriáiban hlvja őt vissza önmagához.
Ez a hl v ás a .rnetanoía" -ra nemcsak külsö szö, nemcsak emberi nyelven
vagy emberi jelekben külsőleg megtapasztalható tanltás. hanem egyben belső
kegyelem, fénycsóva . amely az ember belső életében világosságot gyújt, és
tekintetét önmagára forditja. A megtérés kezdete isteni csoda: az lsten teremtő ujja megérinti a lelket, hogy önmaga igazságára ébredjen. Aki a szellem
birodalmából messzlre bujdosott. aki a bún útját járva szellemi mivoltától elIdegenedett. most a kegyelem hatása alatt magára pillant. Ez a kegyelmi csoda
sokféle módon történhet. Esetleg úgy, hogy arra döbbenünk. hogy csak mulandö, halandó fantomok nyomába jártunk. és minden sikerünkre végső kudarcként
be fog következni az elmúlás , a halál. Lehet. hogy úgy. hogy rájövünk : hatalomvágyamban, önzésemben egyedül marad tam. holott lelkem legbelső, legszentebb törekvése közösséget. szerétetet. a jóság és az igazság együttes blrtok-
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lását keresi. Esetleq feltárul előttünk valam i mödon. valami alkal om kapcsán
lsten igazi arca. örök jósága . akár a világ szépségéne k tükrében. akár egy em·
bertársunk (valódi Kr ísztus-k épm ás) jóságán keresztü l. akár a saját sorsunk.
az ún. .v életlenek" Istenre mutató játékában. Bármilyen élm ény közvetíts e a
keqyelrnet, hatása mégis ugyanaz: ismerd meg és fog add el magadat . a magad
igazi helyzetét.
Ha az önzés vél9Y a gyúlölet vagy az érzékiség hajtott - d öbben ] rá. rnenynyi re messzire kerültél istenadta hivatásodtól. Ha a hatalomvágy és mások kihasználása volt életed vez érmotívuma. ism erd fel . menny ire lesüllyedtél azáltal. hogy másokat megaláztál. Ha az ist enkép eltorzitása elford it ott az Imádséqt öl, a templomtól . a vallástól. gyakorlati vagy elméleti is t entagadás fel é
vont, döbbenj rá. hogy mennyire elszegényedt él. ami kor vIl ágodból kizártad a
Ie<;]nagyobb Kincset: az lsten örök jó ságát.
Az önmagára döbbenő ember rálépe tt a megtérés küszöbére. De itt kell.
hogy először megtorpanjon. mert ha magát igazán látja. szükségképpen elfogj a
az önutálat. az öngyúlölet és a kétségbeesés kísért ése. Az is lehet. hogy ezen
hamar túlteszi magát : eszeveszett gyorsasággal. gyökeres aszkéti zmussal rneqpróbál szakítani eddigi életével. önnön er ejéből és egyszersmindenk orr a meg
akarja találni a saját erkölcsi tökéletess égét . Ezek az első reakció k - két ség.
beesés. vél9Y túlzott önbizalom és buzgóság - jelentik a megté rés folyamatának leqnaqyobb veszélyét. Az lsten keq yelrn ének fényét ne próbáljuk a saját
értelmünk fényével helyettes iten i. Az lsten kezdeményez ését ne fol yta ssuk
önfelü, önálló. gógös módon . A ki az első szóra hall gatott. f igyelje t ovábbra is
az lsten tér ítő szavát. amely ilyeneket rnond :
al Ne vesd el. ne utáld önmagadat. Krisztus úgy szerétett . hogy éle tét adta
érted . Nem eshetsz kétségbe. hiszen lsten magára vállalta sorsod at. Szeresd
rnaqadat, mert az lsten is szeret .
b) Dnrnaqad igazi szerete tének iskolája mostantól fogv a a másik ember el.
fogadása és szeretete . Krls ztus érted . rnlnt embe rért minden t megtett. veled
egyesült élerben-hal álban. Tanuld rneq az ő stilusában látni az embert. a tá rsa.
dat. azt, akivel naponta találkozol. együtt élsz . A másik is nyomo rult min t t e.
a másik is irgalmat kap. úgy . mint te magad. M ihelyt megtanulsz megbocs át ani.
hinni tuds z abban is. hogy te is bocsánatot nyertél. A bocsánatot éppen ennek
a hitnek aktu sában nyered el.
cl Az lsten maqa j elen van és múköd ik ebben a k e zdődő. klt árul ó. embert
emberrel egybekapcsoló megbocsátásban . l égy a megbocs átás eszköze. ew el
Krisztus vigasztaló jelenléte beléd költöz ik. és tovább árad másokra is. Az lsten csak úgy lehet jel en benned . hogy raj tad keresztül is másoknak aj ándé kozza magát .
Az önmagára döbb en ő. magától e lőször e lsz örnyed ő , de aztán Krisztus nyomán önmagát elfogadó ember elindul ig y a hármas szerete t útján . El ő s z ör felfedezi . hogy lsten szere tetében öröm et tal ál. majd rátal ál a más ik emberr e
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ugyanabban a szeretetben és megbocsátásban. amire a maga számára áhttozik. tS mIg a jóságos lsten arca kirajzolódik előtte. felfedezi nemcsak a másik
ember jó ságát - lsten jóságának hacsak roncsokban ls, de valóságosan [elenlévö vetületét - , hanem önmaga jóságában is egyre Inkább hinni tud . A kegye.
lern. amely önismeretre Indította, vég igvezet i a szeretet útján: az lsten és az
embertárs egyre növekvő szeretetében mindinkább megtanu lja szeretnt önmagát.
A fenti vázlat dr ámai módon próbá lta kisarkItani azt. ami igazában a lelki
élet belső törvényszerűsége és minden megtérésben, bűnbánatban , lelki előre
haladásban vagy javulásban valam iképp en jelen van. A logika nyelvén Igy fogalmazhatnánk meg: az önszeretet, az lsten és az embertárs szeretete korrelatlv fogalmak és tények. Egymást f eltételezve, egymásra épülve valósulhatnak
csak meg. A f ilozófiai antropológ ia nyelvén Igy mondanánk: az ember szellemisége ( = önbirtoklása) csak az Int erperszonáli s viszonyban és a transzce ridencia távlatában bontakozhatlk kl. Az evangélium egyszerúbb nyelvet használt , az
ószövetség fogalma it használva a kettős főparancs ról beszélt: mindenek előtt
és felett l s t e n t k e II s z e r e t n e d , de a másod ik parancs az els őh öz
hasonló : s z e r e s d e m b e r t á r s a d a t . m i n t ö n m a g a d a t .

Benkő

Antal
ÁLLANDÓ M EGTtRtS

Az egyház életében a nagyböj t , ádvent a megtérés különleges Id ő I. De
egyébként ls készen kell állnunk erre . Felmerül a kérdés: lehet-e joggal állan.
dó megtérésről beszéln i? Annál ls Inkább, mert ha felnyitunk egy pszichológiai szótárt, az a megtérést úgy állItja be, mlnt rendkIvüli esemén yt . H. English
szótára (Comprehensive Dictionary of Psychologyc al Terms) a k övetkező meg.
hat ározást adja: .Radlkálls, viszonylag gyors válto zása a hitnek. állásfoglalásnak. főként vallásos téren , ennek megfelelő Jellembeli változással , III. k űlső
maqatartással. bár maradhat ezek nélkül ls."
A nagy megtértek életében hasonlót találunk. •Tizennyolc éves koromb an
- írta később önmagáról Paul Claudel, a költő és drámalró - azt hittem , amit
abban az Időben az úgynevezett múvelt emberek átlaga .. . Elfogadtam , teljes
keménységgel a monlsta és mechanlsztlkus feltevést: hittem, hogy minden
törvényeknek van alávetve, hogya világ okok és követk ezmények szigorú láncolata, amit a holnap tudom ánya tökéletesen kibogoz." Ilyen lelkülettel megy
el karácsonykor a Notre Dame-ba a vesperásra . hogy Iról témát kere ssen.
és mert nem volt jobb dolga . Ekkor .történt meg ve lem az az esemény .
amelyik egész életemen uralkodik. SzIvembe hatott egy pillanat alatt, és én
hittem. Hittem, olyan er ös odaadással, létemnek olyan fordulatával , oly hatal -
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mas megg yőződéssel, olyan biztonsággal. amely nem hagyott helyet semmi.
féle kétségnek , annyira , hogy sem könyv , sem okoskodás, sem egy háborgatott
élet minden kockázata nem volt képes megrendíteni hitemet, az igazat meqvallva még ér inteni sem : .Egyetlen hasonlatot talál ok ennek a telje s for dulatnak kifejezésére: mintha az embert egy csapásra ki szakítanák b ő r éb ól. s egy
Ismeretlen világ közepén éló Idegen emberbe ültet nék át:
A megtérés tehát inkább egyszer i eseményne k t űn i k , amelynek álla ndó hatása van. Mert senki nem számíthat arra , hogy álla ndóan új bórbe ülte ssék.
Ezt még a legmodernebb transzplantációs technikától sem lehet elvárni.
Még bonyolultabbá váli k a kérdés, ha azokra a szentek re gondolunk, aklknek élete nem mu tat fel a fent i érte lemben vett megtérést . Lényegében mindig
lst en felé tar totta k. Hogy talá lhatunk náluk lélektani szempontból megté rést?
Hogy beszélhetünk náluk állandó megt érésról?
A megtérés kérdése mindig fogl alkoztatta a vall ászpszichológusokat . A
század elején Starb uck és St . Hall amerikai pszi chológusok kutatásai alapján
egyesek arra a megállap ításra jutottak, hogy il yen pálfordulás nélkül ninc s is
komoly keresztény élet. M egáll apíto tták még a megt érés normális korát ls:
16 és 17 év között. Azonb an hamarosan ki tű n t . hogy módszertani hiba csúszott
be a kutat ásb a. Oly an protestáns felekezete k vizsg álatát vették alapul. ameIyeknél a megtérés, újj ászületés élményszerú megélése az is teni kíválasztottság jele és elófeltétele volt. Ak ik tehát hozzájuk akartak csat lakozni, azoknak
ezt .meg kellett élni', akár végbemen t bennük, akár nem.
Ma már általában elfogadott tény, hogy amegt érés folyam atánál l élektantlag két fó t ípust különböztethetünk meg. Van, akinél gyorsan és váratl anul t örténik, csodálkozást váltva ki mind saját magából, mi nd körny ezetéböl. Szent
Páltól Claudelen keresztül Frossard -lq több ily en klasszikus példáról tudunk.
A másik típust Szt. Agoston vagy Newm an bíboros esete szemlélteti : lassú ,
fokozatos kiér és. Az elsónél hirtelen újjárendezódés lép fel a léle kben; a rnásediknál a két f elfogás (amit elhagy és amit felve sz) hosszabb-r övldebb ideig
egyQtt él. Azaz a megtérés lényege nem lef olyásának ritmusában rejli k. Az
első típus talán szembeötlöbb , jobban kiváltja a pszichológus és a h ivő kív áncsiságát. Az utóbb i ezekben a váratlan fordulatokban lsten külön leges beavatkozásának jeiét láthatja. A lényeget azonban másutt kell keresni.

Az első döntő tényezó a megtérés g y ö k e r e s vol t a , radikali tása. Ez
közös Claudelnéj és Newmannél , Szent Pálnál és Agostonn ál. A végsökig menó
átalakulás, az egész személyiség átrendezódése. Amit eddig éget ett valaki,
azt most imádja , s amit 'imádott, azt most égeti. Mégped ig nemcsak fel ület esen, pillanatnyi fellángolással , hanem mél yen szántóan, gyökere stül , s ezért
maradandóan: életet át fogóan. S ewel áll kapcsol atban a másod ik tényező is:
a lélek I s t e n n e I t e II k e I . Bizonyos értelemben beszélhetünk nem val.
lásos meg té rés ről is, pl. hogy valaki már nem iszik, vagy átálIt egy másik poIItikal párthoz stb. De igazán életet átfogó átrendez6<lésről van itt szó? Köz-

25

ponti helyet foglal el az ilyesmi az ember életében? Foglalhat-e el eqy által án
ilyen szerepet? Mint bálványok, azaz rnlnt Istent pótolni óhajtó igények bizonyos mértékig betölthetik ezt a helyet. .Aklknek a hasuk az istenük', mondta
már Szent Pál is . Lélektanilag azonban fel lehet vetni a kérdést: mennyire és
meddig lehet abszolutizálni valamit, ami nem abszolút? Az ember ugyanis hamar megérzi, hogy semmi más érték nem ad teljes értelmet életének, csak
lsten. Innét van, hogy minden egyéb érték mellett ugyanazon a síkon más
értékek is felléphetnek, és elismerésüket követelhetik. Csak lsten, az igazán
transzcendens és abszolút érték tarthat igényt kizárólagosságra. Csak ó tölt.
heti be úgy az ember szivét, hogy egyszersmind minden emberi érték is megtalálhassa a maga helyét. Tehát English fent emlitett meghatározásának odavetett megjegyzése: .Iöként vallásos téren', lényeges tényező a teljes értelemben vett megtérésnél. Csak lsten lehet a lélek Igazi központja, csak vele
kapcsolatban jöhet létre gyökeres átrendeződés; és a hit igenje után tudjuk ,
hogy mindez csak az ő erejéból történhet meg.
Ezt szem előtt tartva kezd megvilágosodni előttünk: milyen értelemben
beszélhetünk megtérésról azoknál a szenteknél is, akiknek életében nem fordult eló külsöleq is észrevehető pálfordulás. Legalábbis amennyire err ől valamit mondani lehet. nem jegyeztek fel ilyet sem Aquinói Szt. Tamásról. sem
Don Boscőröl. sem Szent Erzsébetünkról. S mégis a rneqt érés, az állandó megtérés kiséri végig az ó életútjukat is. Hogy ezt jobban megérthessük, nézzük
meg. miben jelölik meg a pszichológusok a megtérés szakaszait.
Három fázist szoktak megkülönböztetni a megtérésben. Az első a k r í z i s .
A meglévó felfogás válságba kerül. Amíg zárt egységet képez, a személy otthonosan, nyugodtan érzi magát saját világában. Nincs semmi, ami változás ra
ösztökélné . Aki k villámszerűen élték meg megtérésüket, éppen azért keltenek
feltúnést, mert eddig úgy látszott, mintha enyhe szellő hajtotta volna életük
vitorlá it. s megmagyarázhatatlan a váratlan felkavarodás . A hivők egy része is
azért sand ít ellenséges szemmel bizonyos pszichol6gusokra , mert még ezeknél a megtéréseknél is lélektani okokat sorolnak fel a változás rneqrnaqyarázására. Nem tehetó-e fel - kérdezik a modern lélekbúvárok - hogy Pál mégis
csak megrendült már, amikor István ruháit őrizte megkövezésekor? Ne hatott
volna lelke mélyéig emberfeletti erőt sugárzó imája? A pusztai , sivatagi út pe·
dig elég alkalmat adhatott ennek átelmélkedésére! (Vö . Mészöly Miklós érd e.
kes kisregényét, a Saulust.) Claudel ugyan minden vallásos gondolat nélkül
rnent el karácsony napján meghallgatni az éneket, de - amint maga írja hat hónappal előbb mély hatást gyakoroltak rá Rimbaud mlsztlkus jellegű versei, s voltak vallásos ismerősei is. Lelke mélyén tehát már megtörhetett az
ugar, s csak alkalom kellett, hogya csíra szárba szökkenjen . - Ezek a rneqgondolások lehetnek helytállók, de akkor sem jelentik, hogyamegtérés ne
lenne lsten kegyelmi ajándéka . Ezt a pszichológusok nem tudják megdönteni ,
bármilyen ékes magyarázatokkal szolgálnak is. De a h ivők se felejtsék el , hogy
lsten éppúgy hat a lélekben az ún. tennészetes utakon , a másodrendű okokon
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keresztül is, mint a számunkra megmagyarázhatatlan esem ények által. Kár lenne tehát, ha Ilyesfajta csatározások elterelnék figyelmün ket a lényeges szempontról. Azaz arról. hogy a talaj fellazítása nélkül nincs lehet öséq új és b ő
termésre. Más szóval: csak akkor indulhat meg a megtérés folyama ta, ha észrevesszük a bennünk rejl ő rosszat, ha a bún gyötör, ha b űn ös áll apot unk nyuqtalanít, ha siralmas helyzetünk krízishez vezet .
Nem egyszer halljuk a panaszt; a pszichológusok felelósek azért , hogy a
bún tudata elmosódik a mai világban. Nem alaptalan ez a vád annyib an, hogy
sokan közülük nem adnak helyet az igazi, személyes szabadságnak. Hozzájárul
ehhez, hogy legtöbbjük csak evilági körben mozog. Bún pedig nincs , ha taqadjuk az lsten elótti felelósséget . A pszichoterápiánál azonban hangsúlyozzák.
hogy nincs remény a gyógyulásra , amíg a beteg be nem látja felfordult állapotát , amig nem fogadja el, hogy nincs minden rendben nála. A kr ízis megélé se
vezethet vissza a lelki egészség hez. A szentek állandóan tudatában volt ak
annak az ürnek. ami óket az Igazi Isten-szeretettól elválasztotta . Láttá k nyomorúságukat, búneiket, amelyek megakadályozták a mélyebb kapcsolatot vele .
Ez késztette óket az újjászületésre.
Ez a tudat nem lett náluk önzó önmarcangolás, beteges nyugtalanság, gyümölcstelen sopánkodás . Szemük elótt állt az lsten végtelen szeretete , szívükbe
hatolt atyai jósága . Ezzel nemcsak saját gyengeségük, búnösségük tudata maradt ébren, hanem még inkább ragyogott, hatott bennük ennek a minden képzeletet meghaladó szeretetnek élménye. Igy megvaló sult bennük a pszlehel ő 
gusoktói említett másodtk fázis: ú j k ö z p o n t alakult ki bensó vil águkban ,
amelyik teljes dinam izmussal, mondhatnánk teljes gózzel röpítette óket lsten
felé . Ezt az átrendezódést egyes pszichológusok annyira fontosnak tartják , hogy
szorosabb értelemben véve ezt tekintik csak megtérésnek. Helyesebben a megtérés magjának nevezhetjük. A szeretet megélése személyes , él et et átf ogó
feleletet vált ki bennünk. M ivel ez a megtérés veleje , joggal rnondhatjuk, hogy
minden ember, aki valóban átéli lsten tükrében - , milyen messze já r
még attól, aki öt annyira szereti, a megtérés útján jár . Nem sz űks éq es , hogy
hltetlenséqböl vagy elfecsérelt életból térjen vissza Istenhez. Kell , hogy élete
mélyreható Istenhez fordulás legyen , mindig mélyebbröl felt örö "Igen". Megtér
nem annyiban , hogy messze kalandozott el, hanem annyiban, hogy gyökerestül
Istenhez kapcsolódik és nem máshoz . Az anyatejjel magunkba szívo tt keresztényséq ugyanis még nem szükségképpen jelent megtérést. Nem egy ilyen
ember marad meg lagymatagon , gyerekes szinten ; nem egy próbálgatja kisebbnagyobb bálványait együtt melengetnl valam ilyen megal kuvó lsten -képpel. A
lelke mélyén azonban ó a megalkuvó! Hiányzik nála a megtérés magja : a személyes találkozás Istennel, Krisztusnak adott személyes felelete, lényének
átadása, tudatos felé fordítása . Történhet ez lassú , alig észrevehetó lépésekben vagy hatalmas ugrásokkal. Ez nem lényeges . A kérdés az, menny ire hat
el a vesékig, mennyire tárul ki a szív kapuja, hogy mindinkább lsten öröme
töltse be életét. Ilyen Istenhez fordulást találunk minden szentnél. Mehettek
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volna más irányba . s egyesek tal án mentek j s. De vagy sikerült áll andóan
a hozzá vezető ut at minden ellenkezés dacára, va gy pedig hosz.
szabb bolyongás után rát aláltak, - ezért joggal mondhatj uk: megtértek lstenhez.
megőriznlök

A harmadik fázist k i t e I j e s e d é s nak nevezik. Engl lsh idézett rneqhatározása mintha nem tarta ná fontosn ak. Említi ugyan, hogy a jell em és a
külsö magatartás megvál t ozhat. de szerint e ez el ls maradhat. Ha az emlftett
karakterváltozáson a pszichológiai alapszükségletek és jell emvo nások átalakulását értjük. akkor valóban nem nélkü lözhetetlen, hogy az átrendezödéesel meqváltozzanak. Szent Ignác éppen olyan nagyratörő maradt megtérése után is.
mint lovag korában. Csak most már lst en nagyobb dicsősége lelkesftette, s
képes volt érte a világ szemében megaláztatásnak tűnő eseményeket örömmel
viselni. Szent Pál megtérése után mi ntha megváltozott voln a. A tüzes. tettre
kész far izeusnevelt jó tíz évig visszavonultságban él. De amik or új közössége
révén Krisztus megbizatással látja el. épp olyan lelkesedéss el veti bele magát
a munkába. mint amikor .véresen üldözte" a keresztényeket (Csel 22,4). Pusztán küls ö magatartásváltozás sem fontos . Ellenkezőleg. a friss megtérteknél oly
gyakran tapasztalható túlfútöttség vagy merevség a bel ső bizonytalanság er éltetett kordában tartásának szimptómája lehet. Elkerü lhetetlen azonban az egész
életnek Istenhez fordlt ása. A második fázisban a mag már átlzzott. Hátra van
még, hogy kiolvassza az eddigi szokások salakját, és új készségek klalakit ás ával felszabadítsa a rossz igájából az ls ten felé tö rő akaratot. Ezen felül a ml ndennapi küzdelem állandóan új helyzet ek elé állitja. Lankadatlan ul kell ezekkel
szembenézni. Isten, a hit szemével és Lelkének melegével. Nem k ü l s ő s é q e kr ő l
van itt szó, hanem állandóan fejlődő önátadás ról.
Claudel péld ája emlékeztethet a kiteljesedés nehézségeire. Négy évi küzdelmébe keru It, vallotta be később. amíg .megtérése" után el tudott menni
gyónni. s így erkölcsi . h ús-vér mivoltát is lsten szeretetének irányitása alá
merte adni. Ez a fázis nem tú nik fel olyan világrengetőnek, mint az e lőzők .
Ezért nem kelti fel a pszichológusok f igyel mét . Pedig enélkül ni ncs Igazi meg.
térés Istenhez. !os sajnos nem egy embe r élte át nagy lelkes edéssel az első
két fázist. de kifáradt az .állandö" meqtérés, a harmadik szakasz küzdelmei ben.
A Claudel példáján szemléltetett megtérést . nagy" megt ér ésnek nevezhetjük. Kidomborodik nála az újjárendezódés, a pillanatok alatt történt 180 fokos fordulat. A harmadik fázis is sok küzdelmet kívánt tőle . - Mások 5-10 fo·
kos eltérések ellen küzdenek, ezek lehetőségét akarják eleve elkerülni. Lélektan í szempontból nem iskolapéldák, s ezért esetüket .kis· megtérésnak h ívhatjuk . M indkettő azonban csak akkor érdemli meg igazán a megtérés nevét .
ha m é I y megtérést rejt magában. Azaz ha a lélek legbensejében, szerelmes
ölelésben találkozik Isten nel. aki egész életét vonzásáb an tartja.
Legtöbbünk élete nagy megt érés nélkül zajlik le. Talán mert észre sem
vesszük , milyen messze csávarootunk már el istentóI. Lehet , hogy természe28

tünk lassúbb, óvatosabb. s ezt tartja ti szteletben lsten. Vagy pedig környezetünk hatására szinte észrevétlenül bontakozott kl a keresztségben kapott istengyermekség ajándéka. Nem lehetünk azonban Igazán h ivők , amíg a mély megtérés folyamata életté nem válik bennünk .
Sokat kell elmélkednünk a tékozló fiúnak és báty jának törté ne téről, ha be
akarunk hatolni a megtérés t it kába, ha élet ünkben hat ékonnyá akarj uk tenni.
A kisebb iknél jól látsz ik a kr ízis : éhség gyötri s töri le benne a g ő g ö t, magabiztosságot. Még nem gondo l visszatérésre : örü lt volna , ha éhségét a di sznók
eledelével csillapíthatja! Nem valam i magasztos indítóok, de végül megrendít i.
. Ekkor magába szállt: Bizonyára nem volt egyszerü ez a lépés, mert féli g
vagy egészen tudatosan megjelent lelki szeme e lőtt mlndaz, ami visszatéréssei járhat : cs ípős megjegyzések, durva kritika, cs ődjének eli smerései De győ z
a józan ész és a bizalom : . útra kelek , hazamegyek apámhoz .. .• Men nyi bio
zalmat és e rőt sugallt már nekünk is és ezreknek a nagy megt érésnek ez a
példája, amikor még féltünk ugyan, de már reméltünk is, hogy visszaté rhetünk!
- S mégis mintha a nagy megtérés könnyebb lenne , mint a ki s megtérés. Az
idősebbik fiúnál hiányzik a kríz is; látszólag sohasem ford ult szembe apjával.
De amiko r öccse hazatér, előtör jogosnak látszó önzése. Talán csak 10 vagy
20 fokra tér el apjától, de lelke mélyén . megharagudott, és nem akart bernennl" . Az apja öröme nem volt az ő öröme , apja boldogs ágánál fontosa bb
volt saját sértettsége. Hiányzik lelkében a mély megtérés: apja szeretete nem
alkotja életének központját, vagy legalábbis most dől el, hogy valóban az lesz-e.
hogy valóban feléje fordul-e.
A mély megtérésnek kell gyökeret vern ie a ml életünkben is; csak igy lesz
valóság számunkra az állandó megtérés. Ennek a szükség ét akarják ernl ékezetünkbe idézni azok a teo lógusok, akik kiemel ik, mennyire döntő a kere sztény
életében lsten szeretetének megtapasztal ása. Kato li kus részről leginkább csak
óvakodva mertünk lsten megtapasztalásáról beszélni, írnl. Félt ünk, hogy ezáltal
a kegyelem természetfelettisége félreé rtel mezhetövé válik. Attól is t art ottunk.
hogy pietizmus lopózhat be az egyház életébe: az érte lem felelete és az akarat
vállalása helyett az érzelmek jut nának veze tő szereph ez. A történ elem tanúsítl a, hogy nem okta lan ez a fé lelem. Nem egy szekta esett ennek áldozatául ,
klüres ftve vagy kilúgozva a hit tartalm át. rela t ivizálva Kr isztu s tan ít ását. A
történelem azonban arra is megtanít , hogy sok keresztény a másik véglet be
esett. Lelki élete sántít, fel ületes, mert nem volt igazi hitéiménye. vagy ha volt.
nem merte kiépíteni lel kében : lsten szereteténe k élménye nem hatott szfvéig.
Pedig ez nélkülözhetetlen az Igazi szentség útján. Ezt élték meg a szente k,
ezen az úton tértek Istenhez, emiatt tudták Isten t igazán atyjuknak hívn I. A
nagy megtérésnek éppen az az előnye, hogy könnyebben hagy életre szóló
nyomot az ember legbensejében. A kis megtéréseknél a gyakor iságnak, az
egész életet átszövő jellegnek kell létrehoznia a nagy megtéréshez hasonló
intenzltást. Igy mélyül het el mindinkább a már bennünk rejlő odafordu lás az
Istenhez.
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A lelkipásztori gyakorlat mindig keresett olyan módszereket, amelyek alkalmat nyújthatnak mind a nagy megtérésre, mind a kis megtérések sorozat ára. A népm issziók megrázó prédikációi a krízist és az átrendeződést célozták.
Keresztelő János pusztába harsogó szava tanúskodik arról, hogy ez ls lehet
Istenhez vezető út. Vigyázni kell azonban, hogy a megrendítést célzó mödszerek ne jelentsenek manipul áclót, trükköt a másikkal szemben. A megtérést
előidézn i kívánó prédikátor. aki árgus szemmel lesi, hogy kire csaphat le :
. Nagy b űn ös van között ünk. akit búne marcanqol" - mind ig találhat gyengébb
Idegzetú egyénre a hallgatóság körében . Kétséges azonban, mennyire tartja
tiszteletben ez az eljárás az Igazi megtéréshez szükséges személyes döntést.
Ez a metod istáknál és hasonló csoportoknál alkalmazott módszer nem fe lel
meg Kr lsztus stí lus ának. Nála sem hiányz ik a kemény felszólítás . A terméketlen fügefát kivágják . aki nem születik újjá, az nem láthatja meg lsten országát.
De Jézus nem használja kl fensőbbségét , nem manipulál senkit. Példát ad és
tanít, cselekszik és hiv; nem töri meg a hajlott nádat . Ezt a szellemet prób álják sugározni pl. a lelki megújulást elősegItő és fenntartó lmaközösségek. a
lelki gyakorlat ok és az ezekre épült s ma már világszerte m üködö .curstllo"-k
(kis kurzuso k) . Vezetőik m indenekelőtt élni Igyekszenek a teljes keresztény.
séget, s ezen az úton akarnak seqlteni, hogya résztvevők gazdag élményekkel. azaz értelm i. érzelmi és akarati szinten egyaránt lelkük mélyéig tudjanak
Istenhez fordulni.
Nem érik el ezek a módszerek a nagy megtérések intenzitását. De Időn
ként mindanny iunknak szükségünk van rájuk . Különben a meg szokottság kemény tala ját aIIg tudjuk fellazítani. Tévesen a Lélek benső nyugalmának tarthatjuk azt, ami öncsaló közöny és érzéketlenség . Főként az atyai házban rneqmaradt idősebb testvért fenyegeti ez a veszély. Otthon érzi magát . s azt hiszi ,
hogy ewel mind en rendben ls van. A pszichoterápiás módszereket alkalmazó
pszichológusok írásaiban hasznos utalást találunk ennek az öncsalásnak a
veszélyére. Ok ellen áll ásnak nevezik az ilyen magatartást. Bár az egyén érzi.
tudja , hogy belső élete kusz ált, s egyedül nem tud kikecmeregn i belóle, mégis
ezer s egy módon védekezik az ellen, hogy megváltozzék, újjárendezze indlt éka lt . Akkor állhatna ugyanis helyre egészsége , ha képes lenne őszintén
szembenézni magával, és átrendezni belső világát. Ugyanakkor, amikor szenved zil ált állapota miatt, görcsösen ragaszkodik hozzá. Bajának egyik fő oka
ugyanis éppen az, hogy nem érett személy módjára néz szembe az élettel.
hanem gyerekes trükkökkel próbál szerencsét. Más szóval: a beteg mankókkal
vonszolja magát , de annyira hozzájuk szekott. hogy nem meri elvetni őket. Van
olyan pszichoterapeuta, aki kl-kiránt egyet a mankó k közül. Ewel erős krlzlst
idéz elő a kltensnél. Néha segíthet az ilyen eljárás . Néha azonban annyira
megijed a beteg . hogy belefullad a vízbe . ahelyett, hogy a szükséghelyzetben
megt anulna úszni. Ezért a legtöbb pszichológus más módszert alkalmaz. Lassan, néha évekig ta rtó tü relmes megértéssel és új, pozltível járások beépltésé-
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vel képesíti gondozottját arra, hogy mind inkább saját lábán járjon , se lvethesse
a mankókat .
Hasonló eljárás a lelkiéletben is hasznos lehet az áll andó megt érésnél.
Néha lsten szenvedést , csap ást küld ránk : kirántja alólunk a dédelgetett rnanköt, ami annyira szívünkhöz nőtt. Máskor egy préd ikáció vagy hősie s példa
rendít meg. Legtöbbször azonban új , pozitíveljárások beépít ése vezet a régi
koloncok elvetéséhez. Amikor pl. képesek voltunk türelemmel meghallgatn i a
másikat, amiko r megéreztük háláját kissé nehézkesen vállalt látogatásunkért
- akkor melegség gyúlik szívünkben , és nagyobb önzetlens égre , önátad ásra
késztet. A jó gyakorlása első pillanatban még a per lférlán maradhat. De ha kitartunk, bensőnk megváltozásához vezethet. Ezt a módszert alkalmazta a gyóntató Charles Foucauld-val szemben , amikor az hitbeli kételyeire tan ácsot akart
kérni. •Térdeljen le és gyónjon meg" - volt a válasz! S amik or meg merte
tenni, új élet támadt benne , megtért .
t:r<!emes lenne klelemezni a más ik , a fe lebarát , a l e l ki v eze tő, a közösség
szerepét is az állandó megtérésben . Krlsztus maga szólít fe l, hogy ínts ük meg
testvérü nket négyszemközt , ill. a közösség előtt . M iért ne lennénk hálásak,
ha ezt ránk alkalmazzák? M icsoda alkalom a megtérés re !
Egy másik eszközt, amelyet Krisztus aj ánl , a fariz eusról és vámosról mondott példabeszédben találunk. BIztosan a megtérés út ján van, aki szív bő l tudja
Imád kozni: lsten , Irgalmazz nekem , búnösnekl (Lk 18,13) Me gigazultan mehet
tovább. S ez az eszköz mind ig rendelkezésünkre áll. Minden szent mise elej én,
mindenlelkIIsmeretvizsgálatnál , minden szentgyónáskor . A kérdés az, menynyire sarjad sz ívü n kb ő l , mennyire marad üres szó. Mert arni lyen mért ékben
eltölti lelkünket, olyan mértékben szorul háttérbe a bennünk l eselkedő fari.
zeus. Emlékeztet az Atya szeretetére, megbocsátó irga lmára. Megóv t ehát az
önmarcangolás veszélyétől. De emlékeztet saját nyomorúságunkra, hálát lanságunkra is . Ha tehát nem puszta szóként hangzott el , megtérésre késztet:
mialatt megtörl lelkünk jegét, az ist eni sze rétet melegét árasztja ránk. Az ima
így lehet az állandó megtérés eszköze.
A megtérés elfordulás a bűnt ől , és odafordulás az Ist enh ez. Nincs meg.
térés az első nélkül, de csak a másod ikkal váli k tel je ssé. Me rt lényegében
nem más, mint Istennek és a felebarátna k igazi szeret et e. S mi vel er re állandóan törekedni kell , a megtérés is állandó éle tfeladatunk.

Lelóczky Gyula
GYÖNÁS VAGY MEGTtR tS? GYÖNÁS

ts

MEGTt Rt S!

Furcsa tünete a Zsinat utáni vallásos életnek, hogy míg az áldozók száma
örvendet es módon megnőtt, a gyónóké drasztikusan lecsökkent. Úgy t űn i k . az
eukariszti kus lelkiség n é p s z e r ű v é válásával párhuzamos an nem si került a hi vők
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tömegelben egy megújult bűnbánati spiritualitást elmélyltenl. Mint lelklp ásztoroknak Igyekeznünk kell meggyőzni hiveinket, hogy az Istenhez fordulás
szubjektív élménye nem helyettesítheti a bűnbánat szentségét, hogy a gyónás nem csupán egyfajta ájtatossági gyakorlat, amely ízlés ünk szerint bármely másikkal felcserélhető, - meg kell értetnünk velük, hogy megtérésünk
csak e szentség gyakorlása útján lehet reális valóság. Az alábbiakban épp azt
próbáljuk megmutatni, miért elengedhetetlen része a gyónás a hiteles katoltkus életnek .

Húsvét népe vagyunk
Izrael Exodus-élménye Ismétlődik meg az újszövetségi időkben, amikor lsten
új népet formál magának. A Szentírás többször von párhuzamot a zsidó nép
szabadulása, pusztai vándorlása és a keresztény egyházi közösség élete között
(Id. 1Kor 10,1,11; Zsid 3,1-4,11; vö. Jn 6,31-35.49-50) . Talán legszebb, leqk öltölbb ez az összehasonlltás az első P éter-lev élben: nem is összehasonlítás ez
már, hanem inkább behelyettesftés. MI vagyunk Istennek a sötétségből vll ágosságra klhlvott népe, az O királyi papsága (2,9; vö. Kiv 19,6; Oz 11,1), s
ami lsten népévé tesz bennünket, az az engedelmesség (1,14; 2,2; vö. Kiv
19,5-8). Fel kell tehát öveznünk lelkünket (1,13; vö. Kiv 12,11) hogy ezentekként éljünk, mert erre kötelez bennünket a szövetség Istenének szentsége, a
Sinai hegyén kihirdetett .szentség törvénye" (1,15-16; vö. Lev 19,2). Zarándokok vagyunk (1,17; 2,11), szabadok az ősök üres, pogány életmódjától. Meg·
szabadultak, nem ezüstért vagy aranyért, hanem a hibátlan, tökéletes húsvéti
Bárány drága vére árán (1,18-19; vö . 12,5.22·23), akinek feltámadása tölt el
reménnyel bennünket (1,21). Az embertárs szeretete szerves része új életformánknak (1,22; vö . Lev 19,18).
A gondolat, amelyet ez a párhuzam emlékezetbe akar vésni, az, hogy az
egész keresztény egzisztencia a húsvéti élményen alapszik. Több ez, rnlnt költői hasonlat: Jézus halála és feltámadása a keresztény életének és az Egyház
életének ontológiai alapja .
A Pászka és Exodus, az Atvonulás és Kivonulás népe vagyunk, a húsvéti
szabadulás népe, szabadulásé a fáraónál kegyetlenebb úr , a bűn szolgaságából. Ami több mint háromezer éve történt Mózes vezetésével, ajándék és ígé·
ret volt egyszerre, valődi szabadulás ajándéka Mózes népének és egy mélyebb ,
még életbevágóbb szabadulás ígérete, amely ma, napjaink emberével történik .
. Irne az lsten Báránya" szavakkal mutatott Keresztelő Szent János Jézusra.
Amint a bárány vérével megjelölt házak felett ártalom nélkül vonult át a pusztulás angyala, úgy lsten Igazi Báránya, Jézus minden időben, minden helyen
megmenti a végső haláltól azokat, akik, ha nem vértanúsággal, akkor őszinte
bánattal .ruháiukat fehérre mcst ák a Bárány vérében" (Jel 7,14). O Crux, ave,
spes unica, - nincs más módunk, reményünk a szabadulásra, mint Jézus vére
által.
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A húsvéti esemény azonban nem az .éteren át". puszta hit vagy vallásos
élmény hatására ér el bennünket, hanem szentségeken keresztül. A . ml rablll a
Del", ahogy kétezer éve Palesztina városaiban és falva iban Jézus szava, keze
érintése nyomán történtek és a húsvéti dráma radikális szabad ít ó erej ét e l ő
vételezt ék. ma a szentségekben, a szentségek hatására valósulnak meg. A
megtestesülés nem elszigetelt jelenség : új létrendet teremtett, egész l étrnödunkat meghatározza. Vele az . ú] ég, új föld" teremtése megkezdódött, az
.Újra teremtek rnlndentl" Igérete beteljesedóben van, az anyagot átjárja a
Lélek, az anyag a lélek szabadulásának eszközévé vált. Az anyag elemei, látható jelek valóságos hatóerót kapnak, s az Úr rajtuk keresztül életet ad, táplál,
eróslt. Jézus, aki .ugyanaz tegnap, ma és mlndörökk é" (Zsid 13,8), aki fel.
támadt, de megváltó sebeit magán vlseló testével átment az örök jelenbe, e
jelek és elemek által közénk jö n, megváltó tette - halála és feltámadása mintegy most történik , s annak életadó ereje megérinti a szentséget felvevő
szern élyt, adott életkörülményeit.
Igy megtérésünk , bármenny ire is személyes , egész egzisztenclánkat átj áró
élményról van szó, nem lehet kivétel az új szentségi létrend törvény alól. M lnden lsten felé t örekv ő keresztény átment már nagyobb és kisebb megtérések
élményeln. Isten kegyelméből Időnként felráz bennünket a tudat, hogy életszentségre születtünk, szenteknek vagyunk szánva, de azt ls látjuk, milyen
messze vagyunk ettől a hivatástól. A .szentnek lenn i", "Isten barátságában
élni" szépsége után legszebb a megtérésnek, Istenhez visszatérésnek, a klh űlt
szeretet fellzzásának megtapasztalása. Az elsó tartósan szinte lehetetlen számunkra, s ezért marad a második, mint követendő keresztény életforma. De
minden megtérés csak a húsvéti misztérium összefüggésében történhet. Viszszatérésünk Istenhez nem alapulhat pusztán saját elhatározásunkon . Meqv áltás nélkül nincsen megtérés : mi magunk még a legmélyebb, legőszintébb b ánattal sem tudjuk meg nem történtté te nni bűne inket. Csak Kr isztus vérében
születhetünk újjá lsten gyermekévé. Csak a húsvéti esemény, Jézus halálának
és feltámadásának világot megújító, kozmikus ereje vihet át . a sötétség hatalmából lsten csodálatos világosságára" .
De Krisztus , t iszteletben tartva a megtérés személyes jellegét, saj átos .
egészen személyes szentséget adott erre a lépésre: a megtérés, kiengesztelő.
dés szentségét.•Anyaga· épp a legszemélyesebb emberi tett, maga megtéré ·
sünk, lsten felé fordulásunk , bűneink bánata és elismerése. A szentség ezt az
.anyagot" belehelyezi a húsvéti esemény dlmenzl ötba: a szentségben Jézus
kereszthalálának hatóereje elér bennünket: mint bűnösök, Annak Jelenlétében ,
Akit megsebeztünk , fedezzük fel bűneink mélységét, abban a sebben találun k
menedéket, amelyet magunk nyitottunk, azt látjuk, hogy ugyanaz a vér mos le
bennünket, amelynek folyását magunk okoztuk. Lehet , hogy az egyén szem éIyes rneqtérés-élrnénye, szabadulása .Egylptomból" a szentségen kívül kezd ő 
dött. De beteljesedést csak Itt, a szentségben kaphat.
3
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A megtérés élménye újjászületéshez hasonló. Az új kezdet, az újra lsten
gyermekévé válás frissességet, új lendületet ad egész lény ünknek. De hogy az
új-ságnak, Ifjúságnak ez a megélése ne csak múló emlék legyen csupán, ahhoz
ls szükségünk van a húsvéti eseménybe való integrálódásra. Az Újszövetség
nemcsak az Ö-hoz képest új, mtndlq új az abszolút értelemben ls. A feltámadás
ténye révén a [óhí r mindig új, a keresztény életet mindig friss erő, tavaszi
Szél járja át. Ezért is jellemzője a keresztény embernek a gyermeki lelkület.
Amint a Lélek a teremtéskor .a vizek felett lebeqett" (Ter 1,2), úgy ott lebeg
O állandóan a mindig születö, mindig fiatal Egyház felett ls, a keresztség vize
s a többi új életet adó szentség felett ls. Személyes megújulásunk csak akkor
lehet valódi és tartós, ha beleoltódlk a húsvéti eseménybe, arnely a szentséqeken keresztül rnüködlk ma az Egyházban. Mondhatnánk, a szentség nélkül a
születés, megtérés még nem is történt meg, vajúdás csupán, az új életnek
puszta Igérete.
A bűnbocsátó hatalmat Jézus az Atya embert teremtő aktusával. ráleheléssel adta az apostoloknak. A Creator Spiritus erejében kapják a hatalmat, valahogya teremtés új-sága van ezen a szentségen, rendteremtésé a káoszban.
dús tavaszi vegetáció teremtéséé a pusztában, ifjúság, gyermekség teremtéséé a bűn öregsége helyébe. S a hatalmat húsvét napján adja Jézus: a megfiatalító erő a feltámadásból forrásozik.
Kettős

a bún -

kettő s

a megbocsátás

A mitológiai történet ismerős. Gaea föld-Iste n nő gyermekei, a glgászok
verhetetlen ek voltak, mert amig érintkeztek a földdel, a földanya mindig új
erővel töltötte el őket. Herkules, mikor Antaeus gigásszal mérte össze erejét,
már tudta ezt a titkot, ezért ellenfelét felemelte a földről és a levegőben tartva
végzett vele. Az Egyház a mi erőt adó földanyánk. Amig érintkezésben vagyunk
vele, nem érhet baj, állandóan Isteni erő tölt el bennünket. De ha a SátánHerkules elszakít tőle, elgyengül ünk, és az ellenség könnyen végez velünk.
A bűnöst bűne klszakltja az egyházi közösséqb ől, elszigetelt, magános, élettelen taggá teszi.
A korai egyház penitenciális gyakorlata szépen kifejezte a közösségből
kiszakadásnak ezt a tényét. A bűnbánóknak külön helye n kellett ülnlök a templomban, sőt a szentrnlse eukarisztikus része előtt el ls kellett távozniok. Szent
Benedek regulája szerint bizonyos bűnökért a vétkesnek egy Időre egyedül
kellett dolgoznia, Imádkoznia, ennie, senkinek sem volt szabad hozzá szólnI.
Nem annyira büntetés vagy megalázás volt ez, mint inkább kivetftése a valóságos állapotnak, amit a bűn létrehozott. A bűnbánati idő leteltével aztán a
megbocsátás szertartása egyúttal visszafogadás ls volt a közösség életébe.
Jézus a főparancsban szavalt az ószövetségből kölcsönzi, új csupán a két
parancs összekapcsolása. Isten iránti és emberek Iránti szerétet-kötelezettségünk egyenrangú, egyforma méltóságú, egyik nem állhat a másik nélkül.

34

Legdrámalbban, mondhatnánk legforradalmibban a két elemet Mt 25 eszkatólóglkus lelrása köti össze: .I:hes voltam és ennem adtatok ... Am it a legkisebb testvéreim közül eggyel ls tettetek, velem tettétek." Az Úr azonosítja
magát övéivel, az összekötésból behelyettesítés lesz , a két szeretet parancsa
között a határok elmosódnak. A János-levél kérdése e szavaknak mintegy visszhangja: .Ha valaki .•. látja, hogy testvére szükséqet szenved, de elzárja a
szívét elóle, hogyan maradhat meg abban lsten szeretete?" (Un 3,17)
A keresztény értékrendben minden cse lekedet kétirányú : Istent és a felebarátot egyaránt érlrrtl, akár Jó, akár gonosz a tett. Bűneinkkel nemcsak Istent,
embert ársainkat ls sértjük. S nemcsak azokkal a tettekkel bántjuk meg testvére inket , amelyekkel ténylegesen ártunk nekik, hanem minden egyes lsten
ell en fordulással, mert mindegyikkel csonkítjuk az Egyház szentségét, gyen·
gltj ük lsten népét. Egy bűn sem magánügy, mindegyik az egész Egyház sebe.
M inden cselekedet szociális jellegű. A keresztény közösség olyan, mint a közlekedó edények: ha az egyik csóben megcsappan a kegyelem, valamiképp ha.
tással van az a több ire ls. A szolidaritás elve az Egyház életének minden szintjén érvényesül. Amint Ádám engedetlensége és Jézus engedelmessége az
egész emberiség életét befolyásolta, úgy, arányosan kisebb mértékben , hűtlen
ségeink és hűségünk hatással vannak az egész egyházi köz össégre. M inden
te ttünkkel felelósek vagyunk egymásért, órzói vagyunk testvéreinknek.
Am int bűnünkkel egyszerre utasítjuk el Istent és az egyházi közösséget,
megtérésünknek ls kétirányúnak kell lennie: megtérés Istenhez, megtérés az
Egyházhoz. Nem lehet Istennel kibékülni anélkül , hogy az Egyházzal ls kl ne
enges ztel őd n én k , nem mutathatunk be áldozatot Istennek, amíg ernbertársalnkkal békében nem találkoztunk (vö . Mt 5,23-24). Amint a bűn nem magánügy ,
nem lehet az a bűn megbocsátása sem . A kettós bűnért kettós megbocsátást
kell kapIlU nk.
Mikor bocsát meg tehát az lsten? A válasz világos a bűnbocsánat hatalmát
átadó szavakban. Jézus ezt mondja az lsten új népét, az Egyházat képv iselő
TIzenkettóne k: •Vegyét ek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer . . ." (Jn 20,22-23) Azaz akinek az Egyház megbocsát, annak
lsten ls megb ocs át. Jézus szava lsten megbocsátását függóvé teszi az Egyház
megbocsátását ól. Nem lehet bocsánatot nyerni Istentói az Egyház közvetítése
nélkül: nincs út lst en szívéhez az Egyház megkerülésével.
Jézus keresztje tövében ott áll a titokzatos .Asszony" néwel szimbólummá
emel t Márla, mint az új emberiség egyszerre szűzl és termékeny Anyja, az
Egyház, a Jézus halála és feltámadása által nyert húsvéti kincsek letéteményese. Ové minden szentség , a bünbocsánaté ls. Amint ettól az Anyától születtank Ist eni élet re a keresztségben, úgy tóle kapjuk újjászületésünket ls a kie n g e szt el ődés szentségében, - a kettós bűnboc sánatot, Ist enét és testvéreInkét.
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Krisztusi pedagógia
P. Bernard Bro O. P., a népszerú franc ia lelk i lró mutatott rá arra , hogy lelki
haladásunk t ulajdonképpen megtérések sorozata, 's hogy e folyamatban milyen
lény eges szerepük van a szentségek gyakorlásának a dogmatikai szemponto kon túl lélektanil ag is. Az alábbi kifejt ésben az ő gondolatait követjük .
M it is je lent haladni a lelk i élet ben? Tévedünk, ha azt gondoljuk. hogy ez
a haladás hasonló egy építkezés lefolyásához: le rakni az alapokat, megépften i
a földsz inte t , rá az emeleteket, az egészet befedni tetővel. S tévedünk, ha azt
hisszük, a haladásban a lény eges dolog szakaszokon átmenni , minél nagyobb
t ávolságot meg tenni, rnlndlq eggyel több elfoglaltságot hozzáadni teendői nk
listájához. Ha így okoskodunk, akkor a haladást mennyiségileg mérj ük, pedig
inkább a min őséget kell ene néznünk, a húséget ahhoz az első lépéshez, amely
álta l új egziszte nci a szület ett bennünk.
De akkor mégis : mit je lent haladni? Úgy vagyunk megalk otva , hogy még
egy egyszerú cselek edetet is ismé t elnünk kell ahhoz, hogy te rmészetesebbé,
tö kél etes ebbé váljék. A megtérés nem egyéb , mint egyetlen mozdulattal lsten
karjaiba vet ni magunkat. M i egyszerúbb van ennél? S ml egyebet tehetü nk
még, ha egyszer ezt megtettük? Hisz ez maga már az életszentség . M ire a
válasz: se mmi egyeb et. mint újr akezdeni ugyanezt . Erre azért van szükséq ,
mert nem vagyunk angyalok. Ami kor először lsten kezébe helyezzük magunkat,
akkor még ni ncs meg a cselekedetben az a világos ság, mélység, önmegadás ,
amely szükséges lenne ahhoz, hogy 's ohase kelljen újra e lő l ról kezdenI.
A szentség ek az Ismét lés nek és újrakezdésnek ebben a folyamatában nél.
külözhet etlen segítség számunkra . A szentségekben sohasem csinálunk valami
mást , újat, olyant , amit eddig ne tettünk volna . Szentm is ére megyünk, s ldönként meggyónju k, hogy ugyanazoknak a búnöknek ugyanazt a sorozatát követt ük el. De valahányszor szentség ekhez járulunk, általuk fény tör a sötétségbe.
M inden alkal ommal ugyanannak a fénynek kell ugyanazt a sötétséget rneqvil ágítani , mind ig jobban és jobban , egyre határozottabban.
Haladásunk nem más, mint új ra megéln i azt az elsó lépést, amely a halálból áthozot t bennünket az életre, de amely még nem eléggé hozott át a hal álból az élet re. Az él etsze nt ség maga ez az átmenet. és ez elméletileg egy szempi llantás alatt megt örténhet , - sö t meg is történt már bennünk, de emberi
t ermészetü nk miatt még nem eléggé. ~Ietszentséget keresni tehát annyit je·
lent. mint azt keres ni, ami t már birtoklunk. Nem az a dolgunk, hogy fussunk
mi nden irányba, kapkodjunk a cs ill agok után, hanem hogy egyszerúen tanuljunk
az e ls ő l é le gz ettő l, hogyan kell jobban lélegzeni.
Ha a m e gt érő bű nös tel jesen fel tudná fo gni , mi történt vele, ha látná,
mic soda m é ly s é g b ől jött ki , mi volt O maga, m ielőtt lsten ajándéka meqérlntet te , s ki az az ls t en, aki kitárja felé karja it, akkor kétségtelenül azonnal elérné az életsze nts ég tö kéletességét, - s ez nagyr itkán meg is történik . De rendesen ez olyan megr ázkódtatást jelente ne az emberne k, amit nem bfrna el.
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Emberi term észet ünk fél attól, ami felette van, - ez a nyomora; de ugyanaz
vonzza is, - ez a nagysága. Isten elő re látja ezt a vonzást és el kerülhe tetl en
fél elm et , ami jelen van minden megtérésben . Válaszké nt erre a szents égeknek
szerepül jel öl i kl, hogy sz ámít ás ba véve esend őség ünket, lehet övé t egyék
számunkra a szeretet legmagasabb foká nak fokoz atos megk özelítését.
M inden alkalom, amikor szent ségben részesülünk, új , abszolút kezdetet
jelent bennün k. M ind ig mindent újra kell kezden ünk. el őlről, nem azért, mer t
előzőleg rosszul csi náltuk, vagy mert hibáink megsemmisítették, ami eddig
történt bennünk , hanem mert mind ig tovább kell növekedn ünk. Növekedésünk
pedig nem fol yamatos növekedés a megismételhetetlen sz ület éstöl kezdve ,
hanem valam ilyen módon növekedés egym ást követő születések által.
Az e l s ő születés a keresztség . Ha megfelelőe n fogadjuk, a bűnbánat szentségének hasonló jellegű esemé nynek kell lennie , mint a kereszts égnek. Mert
a megke resztelt ember haladása nem azt jelenti, mintha messze maga mögött
hagyta vo lna a katekumen lelkiállapotát, aki vágyakozik a kereszt ség ut án.
Ellenkezőleg, a haladás visszat érést jelent ehhez az áll apothoz, ésped ig mind
erősebben , mind inte nzívebbe n. Azt mondhatnán k: a keresztény élet haladása
abban áll, hogy egyre jo bban érezzük a keresztség szükségét. A bűnbánat
szents ége nem más, mint a kere sztség rnlsztérlurn ának megúj ít ása más f orm ában. Nem alacso nyabb rendű, . lefokozott" szentség, amely puszt án a meqkeres zteltek gyengesége miatt adatott, inkább felelet az igényre, amit a keres ztény ére z, hogy t i. még mélyebben meg legyen keresztelve.
Gyónásainkban minden alkal ommal megkapunk mindent: az isteni élet tel je sségét , a m e gdi c s ő ül t Krisztus határt alan energiái t ; ugyanakkor minden a
szükségünkh öz van mér ete zve. útrav alóként az út egy új szakaszára.

Bernhard Hiir lng

A BÜNUS VILÁG AZ EGYHÁZBAN
Az Egyház kegyelem és isteni hivatása ált al szent, a Kris ztusban való közös
üdvösség szentsége . De a vi lágban él, ésped ig másként, mint Krlsztus. aki
mind en b űnt ől ment es maradt . Az Egyház sokszorosan kl van t éve a kí sérté snek és a megfertőződ é sn ek ; a kísé rtés pedig gyakran b űnre vezet. Ist eni irgalom révén lényegileg megmarad a kegyelemben; sohasem válik belőle mer öben bűnös világ . Az aj ándékképp elnyert kegye lem és hivatás bizonyos fokig
mindig látható marad.
Nemcsak az egyháztan . de a t eológia számára is döntő kér dés, hogy az Egyház valójában milyen viszonyb an áll a világ b űn é vel. Charles Journet bíboros .
a zsinat előtti Idő s zak egyik nagy ekkleziológusa. nézet ét így f oglalja össze:
.Noha az Egyház búnösöknek ad magában száll ást , ő maga mégis b űntel en ."
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Bizonyos értelemben lehet mondani, hogy maga az Egyház nem követhet el
mert arra csak személyek képesek. Még ha a pápák és püspökök súlyosan vétkeznek is. azáltal sem az Egyház vétkezik. De Journet kifejezésmódja
elárulja, hogy az Egyházról alkotott fogalma egyrészt elvont, másrészt triumfalisztikus. Mert tagja inak, de különösen a hierarchiának búnel mintegy lecsapódnak az Egyház valóságos alkatá ra. Yves Congar az evangéliumhoz és az
egyháztörténelemhez hűbb ekklezio lógiát nyújt. amikor azt mondja: az Egyház.
tagjainak sok vétke mlatt, bizonyos fok ig arra kényszerül, hogy hivatását és
a szentségre való törekvést történelm ileg sajnálatosan tökéletlen módon valósltsa meg.
A világban való lét az Egyház megjelenésének egyik meghatározó tényezője.
Az istentiszteletben és az evangelizálásban a mindenkori kultúra nyelvét és
kifejezési eszközeit használja fel . amelyeket a bűn sok tek intetben megfertő
zött. Még rosszabb , ha egy . szent nyelv " -hez menekül , és egyéb kultúrák
hátrányára fölény t tulajdon it a lat in, görög vagy egyéb nyelvnek és kultúrának,
mert Igy kultúrgyarmatos ítással vétkez ik, még ha nem ls vesszük tekintetbe
a meg nem értett vagy rosszul értelmezett nyelv okozta elidegenedést. De ez
még csak egyik szempontja a sokszoros kölcsönhatásnak az Egyház élete és
annak ténye között, hogy az egyházi közösség - egészében és egyes tagJai·
ban - a bűnös világb an létez ik . M indennél súlyosabbak azonban a ker esztények bünel, különösképpen azok, amelyeket az Egyház hlvata lvls elél és egyéb
egyházi kiválóságok követne k el. Az Isteni Odvözítö [elenlé té t bizonyitó győ
gy ftó és megújltó kegyelem dacára a keresztények bűnei mélyen belevésőd
nak az Egyház összképébe. Belsejében megzavarják az emberek egymáshoz
való viszonyát és csö kkentik az egyházi életnek, a li tu rgiának, a hit oktat ásnak,
a tanl tói és lelk ipásztori hivatal gyakorl ásának, valam int nem utol só sorban
az egyházjognak és alkalmazásának kisugárzóerejét és egészséges rneqny llv ánulását. Bizonyos érte lemben még azt ls el kell Ismernünk, hogy az Egyházon
belül a bún és annak beágyazódása jobb an ellentétben van lsten üdvözít ö akaratáv al. mint a rossznak a világ i élet családi . gazdasági. társada lm i és politikai
stru ktú ráiban kif ejezésre jutó szoli dari tása.
bűnt.

Hogy az Egyházzal szemben Igazságosak legyünk. komolyan kell venni azt
a befo lyást. amit létének megnyilv ánulásaira a külvilág gyakorol. Például századokon keresztü l eredményesen védekezett a boszorkányság őrülete ellen ,
de végül mégis messzemenően megadta magát. M ikor a középkorban a spanyol
birodalom bevezette a klnzást és az Inkvizlciót, még az egész Egyház tudatában volt az új ítás evangélIumellenes jellegének. Hogy később a római és hamarosan az egész latin egyház ls jóváhagyta az Inkvíztetőt és embertelen rnödszerelt, az az Egyházban jelen levő bűnös világ gyözelme volt. Azonban az Egy·
ház mégsem menthetö egész egyszerűen ezzel. Ha ugyanis a tagok és az egy·
házi tisztségviselők otthonosabbak lettek volna az evangéliumban és hűsége
sebben követték volna a kegyelem ind itását, akkor ilye n méretú rossz elképzelhetetlen lett volna benne. A kereszténys égből nagymért ékben hiányzott a

vilá gos tudat, hogya föld sójának, a rossz szolidaritása elleni küzdelemben az
üdvösségközösség látható és hathatós jeiének kell lennie.
A II. vatikáni zsinat elsősorban .Az Egyház a mai világban" c. lelk ipásztori
konstitúcióban és az ökumenizmusról szóló dekrétumban vette bátran fontolóra
az Egyházban levő b űn ös világ felrázó erejú igazságát. Félreérthetetlenül vllágos, hogy ismét elismerte az alapelvet: .Az Egyháznak állandóan reformra van
szüksége" - nemcsak egyéni megtérésre buzdít, hanem egyszersmind intézményes lelkiismeretvizsgálatra is. Az egyházjog mélyreható reformjának szüks ég e ss é g é ről van sző, minde n kulturális és jogi kolonializmus éles visszautasít ásával. Azonkívül fel kell számolni minden jogi megcsontosodást. Nemcsak
az egyházi intézményekben, ahol ez csábftó módja a tisztségek adományozásának és az előléptetéseknek, - hanem vonatkozik ez a tanítóhivatal gyakorlására és mindenekelőtt az evangélium jóhírének és a benne foglalt erkölcsi
üzenetnek húséges, elevenebb és Időszer űbb hirdetésére.
Az ószövetségi Izrael kizárólag kegyelem által volt hivatva, hogy mint húséges szolga az egy Istenben, a mindenség Urában való hitnek látható tanúja
legyen, és ezáltal kinyilvánítsa, hogy lsten előtt minden nemzet részese az
üdvközösségnek. De a nép, valamint a vallási és politikai vezetők búnel Izraelnek ezt a hivatását sokszor meghiúsították. Ahelyett, hogy minden nép előtt
szolqa és alázatos tanú lett volna, sokszor belekeveredett a nagyhatalmak
összeütközéselbe. mintha a maga ura lett volna, és hagyta, hogya környező
pogány világ sürgés-forgása megmételyezze. Prófétáit meggyilkolta , és [gy ls
álla ndóan szaporította búnét . Történelmének döntő órájában Júda, a papsága
és egyéb befolyásos körök a bún tetőfokára hágva elvetették lsten küldött ét,
a Messiást. Ez után a megdöbbentő esemény után már nem beszélhetünk .a
vil ág b űn é r ő l " anélkül, hogy a gonoszság szolidaritásának ezt a csúcspontját
ne tartaná nk különösképp szem előtt. Krlsztus Júda vallási vezetőit (félrevezetőlt) a legrosszabb értelemben vett .világ" -nak nevezi. Magukba zárkózott,
bűnös, Istentelen világ. Jeruzsálem a kegyelem óráját nem akarta felismernI.
Ez a bún következményei által külsőleg ls felismerhetően belevésődött az emberi tört énelembe. Gondoljunk csak a zsidó háború hallatlan szenvedéseire, a
zsidó k szívtelen szétszörására az egész világon , sok keresztény antiszemItIzmusára, akik nem akarták meglátni a világ búnében való saját részességüket
és Krisztus halála, valamint a világban levő sok egyéb rossz miatt egyoldalúan
a zsidókat vádol ták.
A búnről szóló tanítás, amennyiben belső dinamikája a megtérésre való
fe lhívás, nem tekinthet az ószövetségi Izrael búnére anélkül, hogy még nagyobb
m egrendüléssel meg ne látná a kereszténység búneit és azok kihatását az
egész emberi történel emre. Ha Izrael búne súlyosabb volt, mint a környező
nemzeteké, mert birt okában volt a szövetség és a törvény ajándékának, akkor
az Egyház búne még sokkal végzeteseb b. Ennek a kérdéskötegnek a nyitja az
aposto lfe jedelem szavaiban rejli k: . Mert Itt van az Idej e, hogy e l kezdődj ék az
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Itélet az lsten házán" (1Pét 4,17). Az északi törzsek és Júda közt fennállott
szakadáshoz hasonlóan a kereszténységben a sok szakadás, eretnekség, hatalmi törekvések okozta harcok, az Irigység és rágalom a bűnnek olyan terhe ,
ami alatt az egész világ szenved , Ezek a bűn ök nemcsak hogy elhomályos ltják
az Egyház küldetését és csökkentik a hiteIét, hanem megfosztják az egész ernber iséget attól a t lszt lt ö és gyógyltó befolyástól, amivel az Egyház, mint .Isten l rn l l l ő" rendelkezhetne , amivel rendelkeznie kellene.
Erre a megrend ltó valóságra való tekintettel azt lehet mondani, hogy az
ember iség t örténelmében a legvégze te sebb b űnök elsósorban a következők :
1. Magának Krisztusnak az el utas lt ás a, mert az ember az ő tanúsága ellenére
sem akar az Igazsághoz és a szeretethez megt érn i. 2. Az Egyháznak. mint az
üdvösség szentségének a vlsszautas lt ása , amenny iben az ember nem akar
beletartoznI, vagy Ped Ig csak saját hatalma és érvényesülésvágya eszközéül
akarja felhasználnI. 3. Hiányos készség a megtérésre és az egyház reformjában való kö z r e m ű k ödés re . 4. Az Egyház hiteiét különösképpen csök k entő búnök. Itt e lsősorban azoknak a bűne ire gondolunk, akik öt talentumot kaptak ,
és az Egyházban vezetó t isztségeket töltenek be. Szt. János evangéliuma a
Krisztust elvet é papi osztályt a bűnös világ őstlpusaként állitja elénk. IOles
figyelmeztetés ez mindazoknak. akik azt állrtják, hogy ők az Egyház, de az
egyéni megtérés és az egyházi reform elöl mégis elzárkóznak.
Ismét visszatérünk Itt egyik alapgondolatunkra: hogy tl , hiba lenne csak
a bűnről beszélni anélk ül, hogy egy idejűleg a jót ls nyomatékosan kl ne emeljük. Az Egyház egészére ls érvényes a népek apostol ának szava: . A mlk or azonban elhatalmasodott a bűn , túláradt a kegye lem · (Róm 5,20) . Nem beszélhe.
tünk üdvösségesen a bűn megrázó valósá gáról az Egyházban anélkül, hogy
eg yidejűleg Istent ne dicsérnénk, mert mindenek ellenére Egyházát sohasem
hagyta el. és hálát ne adnánk az Egyház megannyi tagjának szent életéért, valamlnt az egyházi tek intély sok v iselőjének becsületes Igyekezetéért , hogy az
Egyház megújulásában türelmesen közreműködjék és a velej áró szenvedésböl
ls kivegye a részét.
Forrás: Sünde Im Zeitalter der Sakulartsatton. Verlag StyrIa . Graz 1974, 122·127.

Szabó Ferenc
DIENES VALeRIA, A SZÁZAD NAGY TANOJA

IOlete egy századot íve lt át. Száz éwel ezelőtt született Szekszárdon és tavaly halt meg Budapesten . Az érthetetlen feledés homályából az az 1975·ös
tv-Interj ú ragadt a kl , amelyet Vitányi Iván készitett vele . (Szövege először a
Valóság c. fo lyóirat 1975/ 8. számában jelent meg , majd nemrég . A század nagy
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tanú j" c. köt etb en. amely közzét eszi a "nagy öregek" arcképsorozatát.) A szóbanf orgó int erj úból a n ézők ill. olvasók - azok is, akik addig nem hallottak
Dienes Valériáról - megismerhették élete keretét. baráti kapcsolatait, fllozófiai és vil ágnézeti fejlőd éséne k egyik oldalát . Ezeket most nem ismételjük
meg. Inkább e gazdag él et kevésbé ismert, belső oldalára szeretnénk fényt
vetni, rés zben Vali néni személye s vallomásai . részbe n tö bb mint egy évtlzedesism eretségünk alapján.
Dienes (Geiger) Valériát jog gal sor ol hatju k a XX. század nagy konvertitái
közé . Gyerme kkor ában vall ásos vol t , a kamaszlánynak már nem j elentett kül őn ösebb élm ényt a hit, végü l az egyet emista - jórészt k ésőb bi férje, Dienes
Pál hatására - hosszú időre . rneqszabadult" Istentől. Eötvös Loránd tanítványa volt; Jászi Oszkár és Szabó Ervin köréhez tartozott . A Galile i-kör kere tében materialista előadásokat ta rto tt. Minde z ekről beszámolt az interjúban.
1908-ban klker ült Párizsba. A Coll ege de France-ban Bergson előadásait kezdte
hallgatni . és itt kapta az első döntő benyom ásokat. Arnjkor Párizsból hazatért,
régi barátaival közölte . hogy már nem materialista. A következó években személyesen is megismerkedett Bergsonnal (késő bb ő fordftotta magyarra a Teremtő fejlődés -t) . De a tulajdonképpeni megtérés e lőtt még kalandos évek
következnek: 1919·ben külföldre szöktetl férj ét . majd két gyermekével maga
ls külföldre megy. Férje elhagyja. Nlzzában és Párizsban él a R. Duncan-kolónlában, majd 1923-ban vi sszatér f iaiv al Ma gyarországra. Egy évig édesanyjánál él
Pápán. De itt adjuk át a szöt Vali néninek .
"Ez alatt az egy év alatt még nem voltam katolikus. Úgyhogy, emlékszem ,
a bencések még nézték a két kls qyerrneket , és mesélték egymásnak: .Nézd,
ez a két kisfiú , akiket világi morál szerint nevelnek . .. ' Ennek a tanévnek
úgy a vége felé . .. valamiért el kellett mennem Budapestre . .. I:s egy sz ép
napon, amikor ki volt téve az Oltáriszen tség a Ferenc iek templomában, akkor
én nagyon fáradt voltam és bementem abba a templomba .. . Ott leültem,
aztán úgy gondolkoztam . I:s azt gondoltam - de teljesen ily en szlkáran és
slvárul - , milyen volna , ha én meggyónnék?
Aztán kimentem , és pr óbáltam megint t ovább járni az én uta imat. I:s másodszor is arra az idóre kerültem , és másodszor is oda bementem . Ugyanaz
nap, ugyanegy napon. I:s akkor: Hát milyen volna? Hát akkor megtudod , ha
megpróbálod! - körülbelül ez volt az egyszerú foganatja annak. Akkor elóvettern egy paplrost, és elkezdtem össze írni az egész addi gi életemet . . .
I:s .. . megfordultam , bementem abba a külön gyóntatóhelyi ségbe, és beléptem a legelsó gyóntatószékbe, ami szabad vo lt , és azt mondtam , hogy most
egy életgyónást akarok végezni. I:s akkor el kezdtem mondani . .. Kb. 3/4
óráig tarthatott ... I:s amikor mindent elmondtam , akkor a pap feloldozott és
azt mondta, hogy másnap menjek áldozni. Mondtam neki azonban: De nézze,
én nem egészen hlszern azt, hogy ott van a Krisztus! Odaál1fthatok én ezzel a
lélekkel? Azt felelte nekem: ,Oda! Csak amikor már megy , akkor csak annyit
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gondoljon, hogy én szeretném elhinni, ha tudnám . Csak szeretném elhinni. S
aztán menjen oda és áldozzon.'
Hát én másnap reggel mentem. ~s odamentem evvel a gondolattal. Csak
arra emlékszem , hogy amikor vettem a Krisztust, akkor visszamentem a he.
Iyernre, és ottan olyan zokogás fogott el, hogy alig tudtam magamhoz t érnt
belőle. I:s akkor ls még utána, egész nap - még rengeteg dolgom volt s azt
mind vég igc sináltam - , és akkor este, amiko r hazamentem , a Domokosnénál
abba a szob ába, amiben egyedül alhattam. és eloltottam söt étre a lámpát , akkor egyszerre valam i olyan érzés alakult bennem, hogy ez a szoba t e I e v an ,
és hogy az Val a k I , akivel tele van, és hogy az i t t v an . . . Az biztos.
hogy az egy olyan erős j elenlét. rnlnt . . . csak úgy zengett bennem : I s t e n ,
I s t e n . . . Tehát itt van! Nekem teh át - nagyo n érdekes volt ez a gondolat! - most már beszélhetnek akárm it, hogy van vagy nincs , mert én már
most tapasztalom Ot. I:s akkor sok á, soká, le írhatatlan szépségú és mélys égú
olyan átadottságban éltem, hogy nem is tudom , hogy ez medd ig tartott, csak
belement az éjszakába ...•
Claudel vagy Frossard megtérésére emlékeztetnek ezek a szavak. .Irne.
egyszerre Valaki lettél!" - vallotta Claudel megtérése után . Frossard pedig
megtérése történet ének ezt a cimet adta : . lst en létez ik, tal álkozt am Vele :
A Jelenlét megtapasztalása , a megtalált lsten hitének bizonyoss ága. Ist en, a
kegyelem ragadta meg Dienes Valéri át ls, mint annyi modern konvertitát ; mint
Charles de Foucauld -t, aki szintén kétkedve térdelt le gyóntatója lábához . . .
Ott Huvelin abbé, Itt a ferences P. Arkangyal volt a kegyelem eszköze.
Nemsokára megismerkedik Prohászka Ottokárral , a feh érvári püspö kkel.
aki Bergson után a legmélyebb befolyást gyakorolja v ilágnézeti-lelk i fejl ődésé
re. Prohászkával egyébként Fehérvárott vagy Pesten (a Horánszky utc ában)
sokat beszélnek Bergsonról is, mlut án Valéria elvégz i gyónását. Az e lső fehér vári találkozást Igy mondja el:
.A legelső, amit kérdezett tőlem, az volt, hogy mondjam me g, hogy ugyanaz
a Dienes Valéria vagyok -e, aki az Athen aeum fo lyó ir atb an az indukci ó prob l émájáról Irt. Mert ő azt olvasta. Akkor mond t am, hogy igen, én ugyanaz vagyok .
Akkor azt felelte , hogy : ,Jól van, már tudom , kivel van dolgom' (erre a szóra
úgy emlékszem!), és hozzáteszem még azt, hogy ,számomra i gen nagy kegyelem , hogy maga most itt van' . Ezt mondta. ~n vittem magammal egy olyan rövid életrajz-vázlatot, és azt mondtam, hogy .t essék, ezt elhoztam' . Akkor ő kiment a dolgozószobájába és engem otthagyott, és addig senki se jöhetett más
be, és ő ezt elolvasta. Amikor elolvasta , bejött, jött két kézzel nyújtva fel ém,
és csak ennyit mondott : Kedves leányom!' . S ez meg volt pecsét elve. A kkor
én kezetcsókoltam neki , és akkor volt egy beszélgetés , am iről rnost már nem
tudnék semmit mondani , de attól kezdve őhozzá tartoztam .. .•
Egyik székesfehérvári látogatása alkalmával életgyónást ls végzett Prohászkának. Kiváló lelki vezetőre és szellemi partne rre talált Ottokár püsp ök42

ben. Kezdeti Istenélménye elmélyült. •M lndlg éreztem , hogy az, az Val a k I ,
akI velem van, hogy minden , amit csak átélek, az Tőle származik . . . Abban
a sötét szobában megéreztem, hogya sötétség tele van Vele , és hogy az a
Valaki egészen hatalmas, és hogy mindent megtehet velem , nyugodtan rábízhatom magamat , és nincsen szebb, és nincsen jobb, és nincsen - valahogy az ember minden idejére és erejére méltóbb Valaki . . . Nálánál! Annál , aki
rnost akkor az enyém lett, és napról napra az enyém és akkor én ls az övé
vagyok. Ezek olyan ragyogó dolgok voltak, amelyek mind ig újra kifénylettek
akkor, amikor egyszer megint beszélhettem Ottokár atyával. Mert belőle sugárzott valami I Sokszor szó nélkül, beszéd nélkül . . . •
1927.április 2-án halt meg Prohászka. Dienes Valéria egy baráti körrel elkezdte a lelki órákat, hosszú évekig minden hónap 21-én összejöttek elmélkedésre egy kis templomba, az ostrom alatt a bunkerbe .. . Amikor Angliában volt, levelekben adta át az ottokári .Iángot" . 1957 óta elkezdett naplót
irnl; valami belső kényszer vitte erre. Ezek az éjszakai elmélkedések (a lelk iség, filozófia és misztika sajátos ötvözete!) Dienes Valér ia belső kalandját
tárják elénk . Ezekből a naplókból olvasott fel Párizsban, 1965-ben, amikor a
Tellbard-Alapltványt öl visszatérve ahotelbe, személyesen megismerkedtünk.
E naplójegyzetek kétségkivül a modern magyar vall ási gondolkodás csúcsait
Jelzik. Könnyen felismertem ezekben az elmélkedésekben Bergson-ProhászkaTeilhard hármas-egy hatását; ugyanakkor a rnlsztlkus Dienes Valéria egyéni
hangját l s. Ime egy kis izelitő ezekből az eszmélődésekből (az emlitett qondolkodókon kivül még felsejlik Agoston és Pascal Istenélménye ls) :
• - Szállj le önmagadba! Szállj le eszmélésed gondolati hordaléka i, foqal maid épületei alá, aztán emelkedj csodavára id fölé, szálldogálj vágyaid fényfelhőiben , próbáld átrepül nl belső világod kont inense it. és röpködve kémieid
kl kisvIlágod minden eröter ét, - aztán tárd kl karjaidat, hunyd le a szemed.
és találkozol vele, AKI teremtett téged . Felismered, hogy hasonl itasz hozzá,
ha nem is érted. Felfedezed, hogy mindig Ismerted, el ső perce óta, a bölcső
ben való első .körülnézésd" óta . Első kusza világos ismeretlenségében, anyád
csókjában, szerelmes vágyódásaid ban, kereszthordozásaidban, ujjongásaidban.
Hogy mindig vele voltál és maradsz; Ismert, rnlel ött megteremtett. O az, aki
testet adott és majd félreteszi , mert övé a pillanat és az örökkévalóság , rád
öleli az életet és a halált, kezében minden .M lel őtt' és minden ,Mi ut án'. Megérzed, hogy elgondolt, alkotott és üdvöz it téged .. . mit mondjak még? .. .
önmagadban találod Alkotódat:
.Dedans" a címe ennek az eszm élőd ésnek. amelyből egy szakasztidéztem .
De a teremtés és a fejlődés, a .tererntö fejlődés" és az Isteni Jelenlét, az Idő
és örökkévalóság filozófiai kérdései mellett találunk kifejezetten jézusi elmélkedéseket ls: evangéliumi szövegek (pl. a Miatyánk) parafr ázlsal, Jézus
szenvedése , keresztútja , Jézus jelenléte az Eukarisztiában , a Szentmise, Márla
ti tkai stb . I:lete vége fe lé már Inkább versekbe szedte az üdvösség titkait.
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Sót meg ls ze n éaítette, énekelte ő k et. Egyszer a Levendul a utcába n énekelt
ls belőlük . Azt mondt a: a vers és a dallam egyszerre születik meg benne .
frásaihoz az utóbb i években kott ákat is mellékelt.
Tlz éwel ezelőtt Sándor Pál Berqson-könyv éröl írt recenzlórnat olvasva t öbbek között így eszmélődött (1968. ápr. 13·i levél): . Felújúlt ak bennem a Coll ege
de France B-as te rm ében átélt e lőadá sok eml ékei. Egyszer nemrég belerajzoltam az éjszakai írása im közé azoknak a Bergson -óráknak szlnt e eszméleti leg
konkr ét izált emlé keit. persze csak gondo latv onalakkal, belső képekkel s elbámultam, milyen élén k pszichológiai látv ány lett belóle . Szinte leszedt e magá.
ról a lep let az eszmélet. Azt án rnínden újra elme rült. Most sok minden elm erül.
Ma de. adorál ni mentem s azt hi ttem , egy fé ló ra leteltével kelek fel. és két
órahosszat térdeltem ott. Elbámult am megint . Olyan titkos az ember . I:s tal án
az öregedésnek vannak a legdöbbenetesebb titkai . Talán így érezheti magát a
talajban felbomló mag, miközben épít. Sokáig itt hagy az lsten. Hány elt ávozottnak f iatal koráról már csak én tudo k. Kérd ezgetnek, kiké rdezgetn ek. Látta
a Magvető Almanachj ában Babitsrói: ,Ilyennek láttam'? I:s most egy Szabó
Ervin emlékkönyvnek adtam az én Ervinról való emlék-emberem egyn éhány
vonását. I:s közben szlnr ől-sz tnra irogat om hajnalonként önmagamat .. .
Hiszen abbólolvast am Mll9ának! Akkor lett így egészen a barátom. És B. Gel.
Iért sürgetésére írom a tört énelmet. (Vagy történeteimet? ) I:s a Tánes zövetség kérésére írom az . orkeszt lkárn" történetét. I:s emberek futnak be hozzám:
miért gondolják , hogy válaszolni tudok nekik? Közben pedig f oly a halkul ás, a
csendesedés . Jönnek Sándor (Rezek) írása i, jót tesz ő v elük nekem. - Gondoljon rám a szentmiséiben . Boldogs ág nekem , hogy az oltáron meg szólalt a
Kánon. Ennek lélektanáról könyvet lehetne írn i. Egy templom i elmé lkedéssorozat végén két szín alatt vette a Kr isztu st az egész templom. M inden kiben
egy csepp .kül önv ált" vér, tehát fájdalomvér . Megtelt a templom annak lel ki
párázatáva l. Bebor ított mindenk it. Jézus igy akart a adni:
Aztán Vall néni i gy fejezi be 196'8 nagyszombatján írt levelét : . Most elfogy a papír, elfogy a perc, és ma délután eggyel többször fel támad a Krisztus. Látja milyen "másf elé" járok ma! Onnan beszélek . . . "
Elnézést kell kérnem , hogy ezt a személyes levelet Idéztern . De ebben
benne van az egész Vall nénI. Valóban , már . rnáshonnan", szinte az örökkévalóságból szemlélte életét, emlékeit, a múltat és a jelent. Vagy inkább az
örök Jelenlét jelenében szlrnultán élt mindent. Úgy ahogyan a .Dedans" c.
eszmélődésében is te tte . Egyik utolsó levelén csak az áll dátumként: 1977.
A kissé kusza írás igy kezdőd ik: . Drága Feri, oly régen nem írt am és most
sem tu dom a dátumo t , mert olyanldótlenül lakom ezt a szobát , mely az
enyém . .. " - Még korábban, 74 ösz én elküldte .JÖn az lsten" c. dalszerzeményének kottáját, Xavér i Szt. Ferenc imájának kottájával együtt (az utóbb i
Bangha ford itása) ; mindkettót Bárdos Lajos dolgozta fel orgonára. Levelében
ezt írt a: . Ezzel a dallammal (Xavér i imája) nagyon magasrendú kvartettbe
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kerültem s nekem különösen kedves, azért teszem ezt is a .JÖn az lsten "
mellé. Mert lsten jön! ... Gondolom ez a .Szeretetdal" szorosan összefügg
azzal a .Jövetelleí". Sok mindent nem mondtam el. talán egy év mulva elmondom. Megvárjam? Itt? Lényegében mindegy: hol? Térben nem fontos ez.
csak az I d ó b e n . Ami mindig a legjobbkor jön:
Jön az lsten
Jön az lsten, útja titkos út.
Végtelenből végtelenbe fut.
Minden percet öröklétbe állít.
Oda hallja emberek Imáit.
Jön az lsten, Három és az Egy,
Nem találod , honnan merre megy .
sose láttad , mégis lelked mása,
Megígérte, benned lesz lakása.
Jön az lsten érthetetlenül:
messze jár és benned elmerül.

Atutazza véled ezt az éltet,
méretlenben fürösztl a léted.
Jön az lsten, majd ha rád talál
hús kezével a kemény halál.
átemelnek óvatosan, szépen:
eggyel több lesz kiírva az I:gen.
Jön az lsten, Három és az Egy,
rneqplllantod, honnan merre megy.
Hazamentél, nem hiányzik semmi :
elindultál mindörökké lenni , . ,

Sokféleképpen tud az ember kibújni az alól a megmentő új kezdet alól, amit lsten
meg akar valósítani bennünk. hogy megtérve ls a régi maradjon . Egyik . talán legvég·
zetesebb módja ennek: a hivatkozás saját jámbor tegnapunkra, amelybe beleéltük magunkat. mint szilárd falú, biztonságos szögletekkel te/l házba: ezt nem szabad lerom bolnl, innen nem szabad el indulni. Ahogy az ember Istennek szolq ál, ahogy rendbe
hozza a dolgát vele, az elég, az érvényes: minden szükséges megvan, begyakorlódott.
be van biztositva. Alapjában véve csak azért felelős az ember . hogy ebben a tekintet·
ben semmi se változzék Nem szabad. hogy lsten új legyen , más legyen . Ez olyan
téren jelentene blzonytalansáqct, ami gyökérre megy .
Az ilyen beállítottságú ember tér meg legkevésbé szivesen. Ki akarja kerülni, hogy
az lsten szándékoita új kezdet érvényesüljön, figyelmen kívül hagyja , védekezik ellene.
rövid úton végezni próbál vele .
Mélyen elgondolkoztató, hogy Jézust felelősségük tudatában lévő , buzgó [árnborságú emberek feszfttették meg, megegyezve ebben a pogány világi hatalommal mert meg voltak győzódve. hogy Istenről alkotott elképzeléseikben semminek sem
szabad megváltoznia ,
(Heinrich Spaemann)
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AZ EGYHAZ SZAVA

II. JÁNOS PÁL PÁPA ELSO ENCIKLIKÁJA
Az encik lika nagyböjt el s ő vasárnapjának (máre.4) dátumát v iseli . Novemberben
Irts meg a Szentatya lengyel nyelven . teh át egészen személyes alkotósa, Inkább, mint
a pápai megnyilatkozások álta lában. Ezután lefordltották latinra és hat világnyelvre, s
megküldték a vil ágegyház püspökeinek.
Egy encik lika mind ig fontos mozzanat az Egyház életében, mert Jelzi, hogy legfőbb
pásztora mit lát akkor fontos nak. Ráadásul egy új pápa első megnyilatkozása kicsit
bemutatkozás számba ls megy. A ke zdő szavak: Redemptor hominis, rn árls egységbe
fogják a két alapondolatot, pápai szol gálatának két alapirá nyát : a Krisztus Személye
és az ember személyiség e fe lé fordulás t.
MI Jellemzi II. János Pál első enciklIkáját?
Egészságes optim izmus , nem sz ük látókörböl , hanem természetfölötti bizalomból
fakadóan; szilárd biztonság és határozottság, az e rőszak vagy triumfai izmus árnya nélkül; erőtel jes dinam ika; mély erkölcsi érzék és fe l elősségtudat ; az értékek megbecsü lése mindenütt és mindenben, a legk isebb megalkuvás nélkül; be épülés a Zsinat .szent
tanltáséba" , amely által . a Lélek szólt az Egyháznak· korunkban ; mélyen átélt hit és
szeretet, ami a kifejezésmódot közvetlenné tesz i , nem egyszer szinte átforrósltja és
költOI magasságba emel I.
J:rdekes megj egyezni, hogy - ami nt a jegyz etekból látsz ik - az enciklika fő forrásai: a Szentlrás és a zsinat i határozatok (els Osorban a Gaudium et spes), utánuk
ped ig századunk pápáinak , de fők ént VI. Pálnak megnyilatkozása i.
Tartalma Igen gazdag, de vil ágos, átte ki nth e tő szerkezettel. BevezetO része személyes jell egú: előde i hez való kapcsol ata és prog ramja (6 pont) . Ezután elóbb a Megváltó Krisztus teológ iáJát , majd az ember és az emberi ség mai helyze tét fejti kl (6 ill.
5 pont) . Végül a kettőt összekapcso lva az Egyház krisztusi hivatásáról beszél az ember
befejezés). A köfe lé , a hármas : prófétai , papi , király i fe ladatkör alapján (6 pont
vetkezőkben term észet esen csak egészen rövid áttekintést adhatunk gondolata iró l.

+

I. Orökség.• Az ember Megvált6ja, Jézus Krlsztus, a mindenség és a történelem középpontja : Most ls, a 2000.év közelében, ami mintEl9Y új ádvent, várakozással telt ld ö, (Ez az .e szkatoI6gikus· gondolat többször ls visszatér mint
az enciklika egyik vezérfonala .) Feléje fordulva adta beleegyezését a Szentatya
okt . 16-án a következő szavakkal: .Hlvö engedelmességgel Uram, Krisztus és
bizalommal Krisztus Anyja és az Egyház iránt, a nagy nehézségek ellenére elfogadom: A pápa itt Indokolja névválasztását, majd külön kitér VI. Pál első
enciklikájára (Eccles iam suam), amelyet itt mintegy folytatni kíván. Ennek
alapján áttek int i az Egyház [elenleql helyzetét. Kifelé: az emberek mind jobban látjá k szükségességét, hivatását, szolgálatát . Befelé pedig, bár nem ment
a gyöngeségektól és eqyenetlenséqekt ől . ma már .kr lükusabb a különféle meggoodolatlan kritizálások Ir ánt" és .minden látszat ellenére egységesebb·, hála
a kolleg ialitás elve fo kozott érvényesülésének, amelybe a Zsinat öntött új életet (püspöki szinódus, országos és r:emzetk özi püspökkari konferenciák, papi
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tanácsok, laikus szervezetek). Az Egyháznak ez az új lendülete .sokkal er ösebb, mint a kétség, összeroppanás és válság tünetei: M indez .ok a hálaadásra, testvéreim meleg bátorftására, a II. vatikáni zsinat és nagy elódelm
munkájának szivbell hálával történő felld ézés ére." Végül az ökumenikus rnozgalomról sz öl, amelyet XXIII. János evangéliumi világossággal Krisztus Urunk
kifejezett akaratából eredeztetett, a Zsinat külön dekrétummal alapozott meg,
VI. Pál pedig az egységtitkársággal konkréten el lnditett. Lehetetlen vlsszafordulní ezen az úton. Tudnunk kell, hogy az ökumenikus tevékenység nyitottságot és készséget tételez föl , de nem jelentheti a hit igazságok feladását vagy
csorbitását. Azonban tény az ls, hogy az igazság Lelke az Egyház látható határain kivül is dolgozik, sokszor minket megszégyenitő mértékben.•Nemes
dolog, ha arra hajlunk , hogy mindenkit megértsünk, nunden gondolatrendszert
elemezzünk és fölismerjü k benne a helyeset; ez semm iképpen sem jelenti,
hogy elveszitenénk bizonyosságunkat saját hitünket Illetően, vagy hogy gyöngitenénk az erkölcs elveit:
II. A megváltás misztériuma. Hogyan folytassa útját az Egyház ebben az .ú]
adventben"? Az alapvető és lényegi felelet: Lelkünk , értelmünk, akaratunk,
szivünk egyedüli ir ánya - Krisztus , a mi Megváltónk, az ember Megváltója.
Senki másban ninc sen üdvösség. Vele való kapcsolata által lesz az Egyház
"az emberiség egységének mintegy szentsége , jele és eszköze" (LG 1). Szünet nélkül az ő szavára hallgat. Mert ő, az lsten Fia, szól az emberhez, tan ít ásával, életével, halálával. Az Egyház a megváltás misztériumából él, küldetésének ez az alapvető elve.
A megváltás új teremtés, újjáteremtés. A Zsinat mélyrehatóan elemezte a
modern világ helyzetét, amely, roppant haladása ellenére, minden eddiginél
jobban "alá van vetve a hiábavalóságnak" (Róm 8) . Csakis Krisztus az, aki
.teljesen kinyilatkoztatja az embert önmagának", és ő "bizonyos mödoo rnlnden egyes emberrel egyesült" (GS 22) . A követ kezőkben a pápa ezt a zsinati
szöveget fejtegetve mutatja ki a megváltás titkának isteni és emberi dlrnenzióját. A világ megváltása legmélyebb gyökerében az igazvolt teljessége az
Egyszülött Fiú emberi szivében, hogy általa megigazulássá váljék lsten gyer.
mekeinek szívében . Isten húséges teremtő szeretetéhez, az elől sem hátrál
meg, hogy Fiát odaadja, .b ünné téve" értünk. Szeretetének, Irgalmának meqnyilvánulása, neve : Jézus Krisztus . Az ember , aki nem tud szerétet nélkül élni,
Krisztusban találja meg újra Igazi önmagát. Ámuldozva fedezi föl roppant értékét lsten szemében. Valójában ez az ámulat az evangélium .j öhtrének" , a kereszténységnek a lényege . Ez Krisztus .polgárjoga" az emberiség történetében : végleg visszaadta az embernek a búntől tönkretett méltóságát és életének értelmét.
Krisztus titka az Egyház küldetésének és a kereszténységnek alapja. De
hogy dialógust folytathassunk, meg kell ismernünk a többieket. A Zsinat mély
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ti sztele ttel látja . az Ige rnaqvalt" a nemkereszté ny vall ásokban , föli dézi a
zsidókkal közös nagy lelki örökséget. Isten azonban Krisztusban, Krisztus által
nyilatkoztatta ki magát végképp; ezért Krlsztus minden követőjének körülötte
kell találkoznia és egyesülnle. Meg kell ismernünk egymást, el kell hárítanunk
a teljes egység útjából az akadályokat; de addig ls közösen meg kell vallanunk
Krisztus t itkát a világ előtt . Jézus Krisztus az Istentől ránk bízott küldetés
szilárd elve és központja ; és .ha ez a missz ió ma nagyobb ellenállással talál.
kozlk, mint valaha, az csak azt mutatja , hogy nagyobb szükség van rá, mint
valaha, és - az ellenállás dacára - jobban várják, mint valaha". Ezzel az apostoli és missz ionárius magatartással közeledünk az emberek felé. A rnlsszton árlus magatartás kezdete mind ig mély t isztel et az ember i ránt (vö . Pál Athénban és a Nostra aetate zsinati nyilatkozat). . A missz ió sohasem rombolás ,
hanem fe lkarolás, új építés , még ha gyakorlatb an nem ls felelt meg mindig
te ljesen enne k a magas eszménynek . És jól tudjuk. hogy az általa kezdeményezett megtérés a kegyelem rnúve", amelyben az embernek újból teljesen meg
kell találnia önmagát . Ezért Igen jelentős mindaz, amit a Zsinat, az emberi személy méltóságára való tek intettel. a vall ásszabadságról szóló nyil atkozat ában
megállapított. Eljárásun kban példa képünk Krisztus és az ő tanítványaI. O hozza
nekünk az Igazság megismerésével az Igazi szabadságot. O áll a t ört énelem
folyamán mindazok oldalán, akik az Igazságért szenvednek . I:s az Egyház. rnlnden gyöngesége ellenére , követ i őt az igazság szolgálatában .
III . A megváltott ember és helyzete a mai világban. Jézus Krisztus az Egyház
útja, Tőle és általa halad az ember fe lé. Az Egyház nem maradhat érzéke tlen
az ember Igazi java iránt. A valóságos , konkrét emberre l törőd ik . akinek sorsa
közelről. feloldhatatlanul kapcsolódik Kr isztussal. Az Egyház minden út ja az
emberhez vezet. Igy t isztában kell lennie mindenkori helyze tével. lehetősége i 
vel és a haladásának útját álló akadályo kkal. A mal ember áll andó f élelemben
él, hogy ellene fordu l az, amit önmaga alkotott, elképzelhetetlen puszt ítást
Idézve elő. Miért? Mert a civ ilizác ió haladásával nem fejlőd ik arányosan az
erkölcs . A Te remtő a világot az ember uralma alá rendelte. aminek lényege
.az erkö lcs elsőbbsége a technika fölött, a személyé a dolgok fölött. a szellemé az anyag fölött: A jóléti társad alomnak . az erkölcstő l ellen nem őrzött
fogyasztóI maqatart ása" . szembeállítva az éhező népekkel . gigászi arányokban
újitja meg a dúsgazdag és a szegény Lázár példa beszédét. Ez a drám a senkit
sem hagyhat közönyösen . De nem lehetetlen. sót Igenis lehetséges. ha nehéz
ls, úJjáalkotni a gazdasági élet szerkezetét. Csakhogy ez az értelem , akarat és
szlv őszinte megtérését követeli, a szolidaritás szellemét, az erk ölcs i felelős
ségérzet elmélyülését. M ind ig előttünk kellene lebegnie, ml lesz Krisztus mértéke az utolsó íté leten (Mt 25) . Hát még ha arra gondolunk, hogy étel és kultúra helyett fegyvere ket és a pusztít ás eszközeit nyújtottu k a fe jlódó népekneki
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Századunk mindeddig sok anyagi és még több erkölcsi szenvedést hozott
az embereknek. Reményt keltő tény volt az ENSZ megalakul ása és az emberi
jogok ratifikálása. De nemcsak a betűjüket kellene elfogadni, hanem a szellemüket megvalósitanl. .Opus iustitiae pax", a békét az ember i jogok tiszte lete
biztositja. Ezek figyelembe vétele nélkül nem beszélhetünk .hurnanlamusr ól" .
Az Egyház már a század első felében, a totalitárius rendszerek föllépése kor
világosan körvonalazta álláspontját. Az állampolgárok kötelessége a közjó érdekében működni - tehát az Egyház tanítása jó polgárokat nevel - , az állarnhatalomé viszont a társadalom jav áról gondoskodni, az egyes ember jogainak,
szabadságának tiszteletben tart ás ával. A lelkiismereti és vallásszabadság kérdésével a Zsinat külön nyilatkozatban foglalkozott (Dign itatis humanae) . A
pápa nem részletezi a kérdést, elsősorban azért nem, mert .mlndazokkal együtt,
akik lsten nevéért a diszkrimináció és üldözés kínjait szenvedik , a Krisztus
keresztjének megváltó erejébe vetett hit vezérel bennünket: De komolyan
kéri minden Illet ékest ől. respektálják a vallás jogait és az Egyház tevékenységét. .Nem kiváltságot kérünk , csupán egy elemi jog tiszteletét:
IV. Az Egyház küldetése és az ember sorsa. Minthogy az Egyház egyetlen élete
Krlsztus, minthogy O a megváltás titkában egyesült vele , az Egyháznak ls
mélyen egyesülnie kell minden emberrel. Krisztusnak az emberrel való egy·
sége magában véve ls misztérium . Erő és erőforrás az ember számára, hivatásának, isteni rendeltetésének végső beteljesülése , az élet minden talányán,
vlszontagságán és' a halál határán is túl. Az Egyház éli ezeket a valóságokat,
s ez .képessé teszi, hogy túll épjen az Ideigvaló kötelékeln, s ugyanakkor különös szeretettel és gonddal tartson számon mindent ennek az Ideigvalónak határain belül: Krisztus szemével nézi az embert és teremtő nyugtalanságát,
amelyben .ott dobog, ott lüktet a legm élyebben emberi: az Igazság keresése,
a jó klelégithetetlen szüksége, a szabadság éhsége , a sz ép fájó vágya és a
lelkIIsmeret hangja: Az emberség kincsét őrzi, amely kiteljesedik benne az
Istenfiúság misztériumával , a Lélek erej ében. Az Egyház ma fokozo tt erővel
hivogatja a megigért Szentlelket. De a lelkiek Igénye határain kív ül is megmutatkozik. Az emberek éhesek a Lélekre, mert igazságot , békét , s ze r étetet.
jóságot, emberméltóságot éheznek. Minél hivebb az Egyház küldetéséhez,
annál jobban szolgálja az embereket is. Ennek a szolgálatnak hármas az útja .
Az Egyház a Zsinat szerint .az isteni igazságért való felelősség közösséqt
alanya" Ezzel Krisztus prófétai hivatásában osztozunk . Ugyanazzal a hűséggel
kell tennünk, ahogyan O hirdette az Atya szavát. Támogat ebben az igazság
Lelke, a tévedhetetlenség és a .·sensus fidei " adománya.• Az Igazságért való
felelősség azt is jelenti, hogy szeretjük , és hogya lehető legjobban törekszünk megérteni, annak érdekében, hogy közelebb hozzuk önmagunkhoz és
másokhoz, teljes megmentő hatalmában, ragyogásában és egyszerűséggel társult mélységében." Itt a pápa kitér a teológia nagy jelentőségére és a teológusok feladatára. Egyesítsék a hivő lelkületet tanulással és bölcsességgel. A
4
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tudo mány roppant haladásának korában a hitet is mélyebben kell kut atni, pluralista módon, de anélkül, hogy az alapigazságoktól eltávolodnánk. •Senkl sem
űzhet teológiát úgy, mintha ez csak személy es gondolatainak egyszerú gyújteménye lenn e, hanem mlndenkl tartsa észben, hogy szeros egys égben áll az
Egyház felelős igazsághirdető küldetésével ." Krisztus pró fét ai kül detésében
különleges részük van továbbá az Egyház pászto rainak . A Szerita ty a itt kitér a
katekéz isre (jelzi , hogy röv idesen megje leni k az erre von at kozó pápai dokumentum), és a papok mellett a laiku s hito ktatókhoz is van egy e lis m e r ő szava.
De az igazságér t való fe l e l ő s s é g az Egyház minden t agjára vonat kozik (csal ádi
kat ekézis, a tudomány múvel ő inek magatartása stb .).
A Krisztus papi hiva t ásában való részvételnél a pápa els ő sorb an az Eucharisztiáról emlékezik meg, amely az egyesül és legtökéletesebb szent sége, új
embers égünk legteljese bb ki f e j ezőj e , .kimondhatat lan szents ég". Krisztus áldozata épít i föl az Egyházat, és az Egyház ebből él. Az Eucharisztia egyszerre
áldozat , közösség és jelenlét ; teljes kite rjed ésében, mind en old alát figyelembe
véve kell közelítenünk hozzá, a liturgikus szabályo k gondos megt art ásával. Ne
éljünk vissza Krisztus határtalan bizalm ával, amelly el itt ránk bízza magát! Az
Egyház minden t agja állttsa életének központjába a szeretet e szentségét. Szoros kapcsolatban áll vele a . met anola" , a b űn b án at : álla ndó megt érés igye kezete nélkül nem lenne hatékony az Euchari sztiában való részesedésünk. Helyes, hogy újabban az Egyház ki emel i a búnbánat közösségi jell egét , de ez
nem homály osíthatja el személyes, egyéni voltát. . Az embernek joga van a
személyes t alálkozásra a megfesz ített, megbocsátó Krisztussal."
Végül Krlsztus ki rályi hivatásában való részvét elünk a szolgálat készségét
jelenti, amint ő is szolgált. Hiszen a szolgálat szell eméhez kiváló le lki érettség, önur alom szükséges . A Titok zatos Test mind en tevékenysége csak akkor
lehet áldásos, ha az egyéni hívat ásen. fel elős s é g en és kegyelm en alapul, kinekkinek saját adománya szerint. A hivat áshoz való húség, a . kirá ly i szolq álat "
készsége különösen fontos azokban, akiknek nagyobb a befoly ásuk a többiekre:
házasok, papok, szerzetesek. A pápa itt rövid en kitér a cöl ibátusr a: a papnak
a maga módján éppúgy meg k ell adnia a hú szeretet bizonyságát , mint a házasfeleknek. - Ma a szabadságot néha tévesen öncélnak ta rtják. Pedig csak akkor
igazi nagy adomány, ha élni tudunk ve le. Kr isztu s megta nít, hogy legjobb használata a szeretet , vagyis az önátadás és szolgálat.
A befejezésben a pápa, ismét a Zsinatra és VI. Pálra hivatkozva, az Egyházról mint anyáró l és Mári áról , Jézus és az Egyház anyj áról beszél. Az Egyház
anya, s egyben szüksége van anyára. Ha követ i Máriá t , akinek szíve alatt a
megváltás titka t estet öltött, aki nek szíve kim eríthetetlen szeret ettel ford ul
minden ember felé - hisz ez az anyaság titka - , akkor jó út on jár. A pápa
imára hív fel mindenkit az Egyházért, és kéri az Egyház A nyját. imádkozzék
együtt velünk, mint valaha az első pünkösd e iőtt , hogy mi is megkapjuk a
Szent lelket, és tanúi lehessünk Krisztusnak a f öl d határáig .
S.M.
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A PÁPA BESZa;DE A MAGYAROK FOGADÁSÁN
Apr. 6-án, pént eken délben a Szentaty a fogadta l ékai László blboros prlméat. nyolc
magyar püspök öt ill. segédpüspök öt (köztük az újonnan kinevezetteket) , valamint kls éret üket . lékai pr fmás latin beszéddel köszöntötte a Szentaty át . és egy most klad ott
magyar gyer mekimakönyv et nyújtott át neki . A pápa néhány rögtönzött lati n mondat
után az alábbi olasz beszédet mondta:

Tisztel t és kedves Testv éreim !
Lehetetlen ki nem fejeznem mély örömömet, amikor ma e l ő s z ö r tal álkozam
főpá s zto ro k , papok és hivők ily en kl tű nö csoportjával , élén Lékai László bíborossal, akik a Collegium Germ anlc urn-Hunqarlcum alapítás ának negyedik centenárium ára érk ezte k Rómába.
Ezt az évfardulót már ünnepélyesen megülték múlt vasárnap, bíborosok és
főp ászto rok , magasrangú magyar hatóság ok, a Német Szövetségi Köztársaság
és Ausztr ia követe, valamint más személyiségek jelenlétében. Ez alkalommal
megemlékeztek arról a nagy küldetésrő l, amelyet e kollégium századokon át
betöltött szentéle tú és tudós papok képzésében, akik nem ritká n fel elő sség.
teljes , magas hely re emelkedtek az Egyházban.
Mint ismeretes. a M agyar Koll égiumot 1579-ben alapította elődöm, XII I.
Gergely. Kevéssel el őbb, 1573-ban szervezte meg az új Német Koll ógiumot ,
eszményi egyetértésben Loyolai Szent Ignác egyik szánd ékával.
M iut án a Magyar Kollégiumnak nem sikerült e l eg e n d ő anyagiakat biz.
tosltan l, az alapítását követő évben, 1580·ban a pápa egyesí tette a Német Kol.
lég lumm al, és megbízta Malaspina apostoll nunciust, hogy kül djön Magyar.
országról 12 tanulót Rómába. De a pápa k épv is e l őj e csak egyet tudott külde ni,
minthogy nemzetete k abban a korban ideg en megszállás alatt állt.
Számos buzgó pap és nagyhírú püspök került ki eb bő l a kollégiumból : elég
megemlíteni Lósy Imre, L1ppay György , Szelepcsényi György kiv áló személyiségét, akik a 17. században, a gyászos szakadások idején megszervezték az
egyházi életet. Nem akarok hallga tn i Kisdi Ben ed e k rő l , akinek csodálatos énekei ma ls felhangzanak még tem plomattokban. De mindnyájukat felülmúlja a
múlt század nagy gondolkodója, teológusa és szónoka: Prohászka Otto kár sz ékesfehérvári püspök .
Ez a küldetés Magyarországot illetően egy Idő óta megszakadt ; de tudom ásunkra jutott, hogya közeljövőben újra kezdőd ik . (Utalás Lékai bíboros bejelentésére, hogya közeljövőben két magyar papot küldenek a kollégiumba.J
Add ig is hő óhajomat fejezem ki , hogy azok a magyar papok, akik et a N émetMagyar Kollég iumban képeznek ki, az Egyház és a haza dicsőségé re váljanak.
Különösen ls üdvözlöm a már említett biborosprí mást , püspöktes t véreimet
és a Német-Magyar Kollég ium minden más volt növendékét , akik itt jelen vannak, vagy Magyarországon maradtak.
De ezekben a napokban ünneplItek a római Magyar Egyházi Intézet rneqnyitásának 50. évfordulóját is, amely 1940-ben kapt a meg a Szent szék jóváhagyásának pecsétjét.
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Szívesen emlékeztetek rá, hogy ebben al intézetben is egy sereg pap nevelkedett és tanult az Egyház és a haza javára. Orömmel üdvözlöm azokat a
fópásztorokat, akik az Intézet növendékei vagy rektoral voltak, és velük együtt
üdvözlöm tisztelettel és szeretettel mindazokat a papokat , akik a római Magyar
Egyházi Intézetben tartózkodtak.
Az Egyháznak mint Anyának és Tanítónak joga és kötelessége, hogy olyan
intézeteket alapítson és irányítson, amelyekben teljes szabadsággal kik épezheti és nevelheti fiait. •Az Anyaszentegyház - állítja a II. vatikáni zsinat azt a megbízást kapta isteni Alapítójától, hogy hirdesse az üdvösség titkát
minden embernek, és újítson meg mindent Krisztusban. Ennek teljesítése
során kötelessége, hogy az ember egész életével foglalkozzék, a földivel is,
amennyiben az összefügg mennyei hivatásával, és így sajátos részt kell vállalnia a nevelés fejlesztéséből és kiterjesztéséből" (Gravissimum educationis
dekrétum, bevezetés). Továbbá: .Ez a szent zsinat újra kinyilvánítja az Egyház
jogát ahhoz, hogy szabadon alapíthasson és igazgathasson minden fajtájú és
fokozatú iskolát, amint ezt az egyházi tanítóhivatal már sokszor kijelentette.
Emlékeztet arra, hogy ennek a jognak gyakorlása nagyon elósegíti a lelküsrne.
reti szabadságnak és a szül ök jogainak védelmét, valamint magának a kultúr ának fejlódését ls" (uo. 8).
Intézetetek római megnyitásának ötvenedik évfordulója alkalmat ad nekem
és nektek, hogy röviden elmélkedjünk arról, milyen alapvető és elsórendű fon tosságú magának az Egyháznak életében olyan papok nevelése, akik egyszerre
szentek és műveltek legyenek. Szentek, akik mély és eleven egységben élnek
Krisztussal (vö. Jn 15,9kl, életüket az övéhez ,igazítv a (Gal 2,20; Fil 1,21), és
napról napra megvalósítva az evangélium néha kemény követe lményeit (vö.
Mt 16,24; Mk 8,34); és ugyanakkor műveltek, vagyis lsten szavának, a szent
tudománynak. az egyházi tanítóhivatal tanításának alapos ismerői, és képesek
arra, hogy ezt a tanítást közvetítsék a hívek megvilágítására és Irányítására,
mint az Ige Igazi szolgái (vö. Lk 1,2; Csel 6,4; 20,24; 2Kor 6,7; 2Tim 2,15).
Oszintén óhajtom, hogy az említett két intézet vezet ói és tanárai , valamint
növendékei minden erejükkel törekedjenek ezekre a célokra, megvalósítva,
amit a II. vatikáni zsinat olyan élénken ajánl a nagyszemináriumokról és eq yben az egyházi intézetekról szólva: .Bennük a növendékek egész nevelésének
arra a célra kell irányulnia, hogy az Úr Jézus Krisztus, a Mester, a Pap és a
Pásztor példájára igazi lelkipásztorokat formáljanak belólük. Fel kell tehát készíteni öket az ige szolgálatára úgy, hogy mindig jobban behatoljanak lst en
kinyilatkoztatott szavába, elmélkedéssel magukévá tegyék, ki tudják fejezni
nyelvükkel és életükkel. Készítsék fel öket az istentisztelet és a meqszentelés szolgálatára, úgy, hogy imádságukkal és a liturgikus cselekmények rneqünneplésével tudják gyakorolni az üdvözítés szolgálatát az eucharisztikus áldozat és a szentségek által. Végül készítsék fel öket a lelkipásztori hivatásra,
hogy képesek legyenek az emberek elé állítani Krlsztust" (vö. Optatam totius
4).
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A nemes Magyarország főpásztorainak, papjainak és hivőinek Ilyen kIemelkedő csoportja előtt önkéntelenül is fölmerül Szent István király emléke . Cso-

dálattal és tisztelettel gondolok rá, aki a X-Xl. század küszöbén, elnyerve elő
II. Szilvesztertől királysága elismerését, elindította dicsőséges tö rténeteteket, és joggal lett a haza atyja, a katolikus hit apostola, a magyarországi
egyház megalapít ója. Legyetek mindig büszkék erre 1) nagy szentre, aki tökéletes összhangba tudta hozni a keresztény hithez való ragaszkodást, az Egyház
irá nti hűséget és a nemzete iránti szeretetet I

dömtől,

Iránt at ok érzett jóakaratomat és szeretetemet kinyilvánítottam már abban
a levelemben, amelyet tavaly december 2-án intéztem a bíborosprímáshoz, a
főpásztorokhoz és velük együtt Magyarországon élő valamennyi kedves testvéremhez és gyermekemhez. Ebben a levélben azt írtam: meg vagyok győ
ződve, hogya katolikus egyház, amely olyan nagyfontosságú szerepet játszott
a magyar történelemben, a jövőben is bizonyos értelemben alakíthatja hazátok
lelki arculatát, szétsugározva fiaira és leányaira Krisztus evangéliumának fényét, amely annyi századon át megvilágította honfitársaitok életét.
E találkozó alkalmával meg akarom újítani szeretetem kifejezését, és arra
buzd ítalak, hogy folytas sátok a buzgó és odaadó munkát, mindig megőrizve
egym ás között az összhangot. Elénk megelégedéssel vettem tudomásul, hogy
különös és növekvő elkötelezettséggel szentelitek magatokat az ifjúság nevelésének. Ez elsőrendű kötelessége az Egyháznak, mert tudja azt, hogy ,a flatalok Igen nagy jelentőségű befolyást gyakorolnak a mai társadalomban ' (Apos t olica m actuositatem 12). Keresik az igazságot, a szolidaritást, az Igazságosságot; egy job b társadalomról álmodoznak és hozzá akarnak járulni megépítéséhez; olyan társada lmat akarnak, ahonnan száműzik az önzést , de tiszteletben
tartják az emberi személyek eredetiségét és megismételhetetlen voltát; átfogó
és k im e r í tő választ keres nek az ember alapvető problémáira, az élet lényegi
és egziszt enciál is jelentésére vonatkozóan. A fiataloknak ezekre a követeléseire, ezekre a kérdéseire válaszoljatok állandó buzgósággal, bemutatva nekik
Krisztust , az ő személyét, életét, üzenetét, amely, Igaz, követelményeket támaszt , de tele van reménységgel és szeretettel. .Szellem ünk. értelmünk, akaratunk, szívünk egyetlen Iránya - írtam a minap - ez: Krisztus, az ember
megváltója felé; Krisztus, a világ megváltója felé. Reá akarunk tek inteni, mert
egyedül Benne, lsten Fiában van az üdvösség, megismételve Péter állítását:
,Uram, kihez mennénk? Az örök élet Igéi nálad vannak' (Jn 6,68; vö. Csel 4,
8-12) " (Redemptor hominis enciklika 11 .7.) Folytassátok ezeket az erőfeszf
téselteket. Az Úr segít benneteket minden körülmények között vigasztalásával
és kegyelmével.
E talá lkozás végén sz erető üdvözletet Intézek hozzátok jelenlevőkhöz, papjaitokhoz és híveitekhez, valamint Magyarország, Mária országa összes többi
fó pásztorához, papjához és h ív ő j éh ez . Legyet ek mindig szilárdak az Istenbe
és Krisztusba vetett hitben (vö . 1Kor 16,13; Kol 1,23; 2,7; Zsid 4,14; 1Pét 5,9) ,
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és adjátok át vilá gosan a jöv e ndő nemzedékeknek az Úr e páratlan ajándékát
(vö. Róm 6,17; 1Kor 11,23; 15,3; 2Tlm 2,2) !
Kérem nemzetetek számára a legszent ebb Szúznek, égi K i r ály n őj é n e k anyai
oltalmát; Szent István királyét, Magyarországi Szent Erzsébetét, .a szegények
vigasztalójáét, az éhesek kielégítőjéét " ; Boldog Hedvi g lengyel királynőét , aki
a 14. században népetek ragyogó ajándéka volt az én szülóhazámnak; mindazokét a férfi és női szentekét, akiket Magyarország lsten dic sőségére az Egyháznak és a világnak adott.
Tiszteletteljes üdvözletem és jókí vánságai m szólnak a polgári hatóságoknak ls, valamint mindazoknak a magyaroknak, akik nem osztják a ti hiteteket.
M indnyájatokra , Magya rország minden f ő p ásztorára. papjára, férfi és
szerzetesére és hívére bőséges apostoli áldásomat adom.

női

A BELGA POSPUKI KAR KURLEVELE A GYERMEKtVRE

Az 1979-es esztendőt az ENSZ gye rmekévnek nyilvánította. Felhívja a kormányokat, magánszerve zeteket és mind egyikü nket, hogy ebben az I dő s z a k b a n
kül önős f igyelemmel forduljunk a gyermek felé. Egész szíw el csat lakozunk
ehhez a szerenesés kezdeményezé shez. Ezért , ha csak f uttá ban is, a gyermek
szükségleteiről és ennek az évnek kivétel es j elen tőségéről szeretn énk írni
nektek.
A felnőttek és maguk a fiatalok ls tudatában vannak a mai társadalmat átjáró mély és gyors v áltozásoknak. De eléggé t isztában vannak-e vele, mennyire
befolyásolják ezek a teljesen új helyzetek a gye rmek világ át?
A nyugati országok nagy részében a gyerekek mindeddig ismeret len kényelemben nőnek fel. A pedagógia máig elképzelhetetlen új módszerekre és technikákra hivatkozhat. A fejlódő országokban - amennyiben a társadalmi haladás politikai akaratához kielégítő anyagi eszközök társulnak - szintén kedvező
fej lődés mutatkozik. A gyermekhalandóság erősen csökken. A tudomány nem
sejtett távlatoka t tár fel a higi énia és az orvo si gondozás terén . Az analfabét izmus elle ni küzdelemben a tömegtájékoztató eszközök kihasználása megadhatja a gyerekeknek és szüleiknek is a hiányzó tájékozódást, Illetőleg nevelést.
ts mégis: a gyermek, ma Inkább, mi nt valaha, s eb e z h e tő marad. Az igazi
szeretet megkívánja, hogy számot ves sünk a befolyásokkal, amelyeknek ki lehet téve: milyen veszélyekkel f enyeget ik, vagy milyen lehetőségeket kínálnak
fel nekI. Mert nem veszthetjük szem e lől, hogy a gyermek ellentmondásos
lény: egyszer a nemeslel kúség lendülete vesz e rőt rajta , máskor önző hajlamok. Ezért bármilyen lényege s ls számára a gyöfl9édség és szerétet. ma már
ez nem elég , hogy biztositsuk szolid és harmonikus nevelését.
A gyermek élete veszélyezt etett. A llandó ve szély számára a közleked és.
Belgiumban mindennap legalább egy gye rek hol tan marad az uta kon. Többen
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megsebesülnek, egyesek életük végéig betegek maradnak . Hol érezheti hát
magát a gyermek még nyugodtan, biztonságban? Hol j át szhat még kedvére, az
érintetlen természet világában? A fe lnőttek féktelen életritmusa kí mélet len
próbára teszi a legkisebbek Idegi egyensúlyát. Az utca és a h írközl ő eszközök
az erőszak és agressz iv itás állandó látványának t eszik ki még zsenge érzékeny ségüket. Ennél is súlyosabb a gyermek kizsákmányolása az olyan társadalom ban, amely k e zd e ttő l fogva a lehetséges fogyasztót látja benne, és nem
habozik felszítani benne a fogyasztás lázát, f ölkelteni mesterséges vágyak és
szükségletek minden fajt áját.
A gyermek élete igen gyakra n szomorú! Az Egyházak Vil ágtanác sa megjegyzi: .az Iparosodott világban, rnind a kapitalista, mind a szocialista országokban, a gyermekek a szere tethi ány szárnos f orm ájának és romboló befolyásoknak vannak kitéve" . Gyakran a hatóságok is részben felelősek ezért a helyzet ért.
Sokan teherne k tek int ik a gyermeket. Igaz, vannak szül ök, akik nagylelkűen
válla lják sok gyennek fölnevelését, de kevés bátorítást kapnak rá. Sok lakást
úgy építenek, hogy nincs benne hely a gyerekeknek. Nem egy szül önek a gyermek éppenséggel ünneprontó: a gazdagság, szórakoz ás, kényelem utáni t örekvésük ben úgy szerepel, mint egy költségvetési tétel a többi között, mint hideg
számít ás tárgya ! C a szülők viszályának és elválásá nak f ő áldozata is . KülönöSen kínos a vendégmunkások gyerm ekeinek helyzete : t ets zik, nem t etszik ,
alkal mazkodnlok kell új szomszédságuk gondolkodásához és az eddigitől külö nbözö iskolai követelm ényekhe z.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelm et a fizikai vagy szellemi fo gyaté kossággal születö gyermekek sorsára . A gyöngék e legg yöngébbje i gyakor latilag ki
vannak zárva azokból a lehetőségekből, amelye kkel a jóléti tá rsadalom az
egészség, a jólét, a társadalmi haladás, a kultúra és a pedagógía teré n rendelkezik. VI. Pál pápával azt a rem ényt fejezzük ki , hogya gyermekév programjai
. különleqes elsőbbséget biztos ítan ak az elő nytelen helyzetben levő gyermekek
szükséglet einek" (1978. j ún. 28-i kihall gatás) . Jelezni akarju k támogatásunkat
azoknak az akcióknak is, amelye k törekszenek kiküszöböl ni az éhséget, a betegséget, az analf abét izmust, a háborút a harmadik világ gyermekeinek élet ébő l. Mert ne fe ledjük soha, hogya ml országaink gyer mekeinek jövője szoros
kapcsolat ban van az egész vil ág gyermekeinek sorsával. I:letük csak abban a
mértékben válik emberibbé. amennyiben bef ogadóképesebb és igazságosabb
társadalom alakul ki.
Eléggé figyelünk-e a gye nnek szívének tulajdons ágaira? Ha a felnőttek nem
fojtják meg benne a vágyat , hogy önmaga legye n, akkor sokat tanulhatnak a
vele való érintkezésből. A gyenn ek gyakran az egyszerűsé g , öröm és spontaneitás hírnöke. Még képes csodálkozni! Dinamikus képzelete és alkotó haj.
lama megannyi fel szólí tás a megújulásra . A fe ln ő ttn e k ls ös ztönz ő lehet, hogy
merés zebb legyen és hit elesen megvalós ít sa önmagát. Fontos , hogy igazán
előzékenyek legyünk a kics inyek Iránt, és méltó életet biztos ítsun k nekik.
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Országain kban számos dicséret es kezdemén yezés található. A gyermek
évének nem feladata új szervezetek vagy Intézmények létrehozatala, hanem a
meglevők kihasználása, nagyobb távlatban és megújult buzgalommal. Minden
tevékenységnek abból a szemleletb ől kell kiindulni, hogy a gyermek ember és
az emberi közösség tagja. EI kell Ismerni minden gyermeket jogalanynak. M lnden gyermeknek létezése elejétől joga van a sajátos helyzetének megfelelő
támogatásra. Ezeknek a szempontoknak jobban bele kellene hatolni a közvéleménybe, a törvényhozásba és a társadalmi szerkezetekbe.
A csal ád legyen különösen érzékeny minden gyermeknek a támogatásra és
adottságainak t iszteletére való joga Iránt. Ha a gyermek úgy érzi, hogy szülei
nem fogadják el úgy, amilyen, egész életén át megőrzi e csalódás nyomait.
Bárcsak a gyermekév öszt önömé a sz ülöket, hogy legyenek nagyon figyelmesek gyermekeik alapvető szükségel Iránt i A gyermeknek oltalom alatt és biz.
tonságban kell éreznie magát ; ez mindenekelőtt szülej jó egyetértését61 füg g.
Egészséges családi légkörben a gyermek érzi, hogy elfogadják annak, ami;
védve érzi magát a társadalom nyers támadása i ellen; önálló személyiségnek
ismerik el; komolyan veszik; engedik, hogy kifejezze magát és meghallgatják ;
felajánlják neki a tekintély támogatását, amire a fia taloknak szükségük van,
hogy megtanuljanak Igazán szabadok lennI. Apjába n és anyjában sike rült é letű
felnőttek példáját találja. Eszményként gondolhat ráj uk, azonosul hat vel ük. Röviden: ha a sz ülök felfogják és szívükre veszik fela datukat, akkor a gyerm ek
megkapja azt a figyelmes és okos szeretetet, amelyre joga van, hogy kleqyensúlyozott és boldog emberré váljék.
Az iskola, az ifjúság i mozgalmak és csoportok olyan környezetet alkothatnak, ahol a fiatalok és gyerekek értékelést, támogatást találnak. Sok tanító,
nevelő, vezető igyekszik ilyen légkört megvalósítanI. Eléggé megbecsülik-e
odaadásukat? A gyermekévnek aikaimul kellene szolgálnia szorosabb kapcsolatra a f iatalok szülel, tanítói, Irányltói között. Ha mindezek a felelősök nyílt
és rokonszenves légkörben találkoznak, akkor önként gondot fognak viselni a
gyermek valód i szükségleteire.
Senki sem maradhat érzéketlen a gyermekekre nehezedő fenyegetések
Iránt. Akik életszabályul az evangéllumot vesz ik , különösen ls érzékenyek lesznek ebben a tekintetben. Jézus Kr isztus , akinek szavát és példáját akarják követnI, kivételes figyelmet tanúsitott a gyermekek Iránt. Nagyon szigorúnak
mutatkozott azokhoz, akik szeretetlenek hozzájuk . A gyermek egyszerűsége,
készsége, ártatlansága mindmegannyi ösztönző példa a szemében a felnőttek
számára. ~s jelezte , hogyelőszeretete azoké, akik gondjukba veszik a gyermekeket : . Akl befogad egy ilyen gyereket az én nevemben , engem fogad be"
(Mk 9,37).
Reméljük, hogy az ENSZ feihivása mély visszh angra t alál mi nden ker esztény
szivében. Jézus Krisztus Lelke azt a vágyat önti beléjük, hogy lst en minden
gyermeke a meleg rokonszenv légkörében élhessen. A Lélek Ind ít ására a keresztény szülök és nevelők Igyekeznek majd a megkeresztelt gyerekeket elve-
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zetnl ahhoz, aki mint a gyermekek Barátja mutatkozott be. Megtanitják őket,
hogy belőle merítsenek erőt, aki kijelentette: .Hagyjátok, hadd jöjjenek hoz.
zám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz Ilyeneké az lsten országa" (Mk
10,14).
Azt kérjük a keresztényektől, csatlakozzanak a hivatalos helyekhez és az
ország minden polgárához, hogy 1979·ben komoly erőfeszítés történhessék a
gyerekek érdekében. Bárhol is vagyunk: otthon, munkahelyen, útközben, rnaqatartásunk kihatással van a gyermekek életére . Ha felnőttek és fiatalok egyesí·
tIk erejüket, olyan társadalmat alkothatnak, amelyben a gyermek megtalál hatja
a jogosan Igényelt tiszteletet, támogatást és szeretetet.

EGYHÁZATYÁK A

BŰNBÁN ATRÓL

A szentatyák Irásalt tanulmányozva könnyen belát juk, hogy az Egyház kezdettől
fogva tudatában volt: a keresztségen kívül van egy másik mód ls a bűnbocsánatra,
amelyet az Odvözltő apostolaira bizott. Elutasltotta a túlzó szigort, amely bizonyos
bűnökre, főleg a hittagadásra nem akart bocsánatot adni, másrészt rneqklvánta a nyilvános bűnökért a nyilvános penitenciát. Főleg az eucharisztia méltatlan vételétől való
félelem és a szerzetest Intézmény kialakulása sürgette a bűnbánati fegyelem mödjának formálását. A középkori századok és főleg a tridenti zsinat rögzitette a mal for.
mát, amelyet a II. vatikáni zsinat csak némileg módosltott.

Szent Ciprián, püspök, vértanú (III. sz.) : levél (8) a karthágói papokhoz és
diakónusokhoz
Az Anyaszentegyház szilárdan áll a hItben . Bár egyesek az erőszaktól rneqfélemlítve - akár mivel állásukat féltették, vagy más ember) tekintetből hitüket megtagadták s igy elbuktak, mégsem szabad tőlük te ljesen elfordulni.
Hittagadásuk által ugyan elszakadtak az Egyháztól, mégsem hagyhatjuk teljesen magukra őket. Amint mindig hangsúlyoztam, most is sürgetem : ne forduljunk el tőlük, hanem buzditsuk őket, hogy tartsanak búnbánatot. hátha valamiképpen bocsánatot nyernek Attól, akinek hatalmában áll ezt megadni.
Lássátok be, testvéreim, hogy nektek is így kell cselekednI, hogy azok, akik
elestek, a ti buzdítástok által jobb belátásra térve (metanoia!) megújhodjanak.
Akkor a közösségbe visszatérve Ismét megvallják hitüket, és jóváteszik korábbi
eltévelyedésüket.
Nagy Szent Vazul (IV. sz.): A 16. homíliából
"Közel az Úr azokhoz, aki töredelmes szívúek, és megmenti azokat, akik
alázatosak" (Zsolt 33,19). Jósága révén, amely kiárad mindenre, lsten közel
van mindenkihez. MI távolodunk el tóle búneink révén. .Mert akik eltávolodnak
tőled, azok elvesznek" (Zsolt 72,27). Viszont jótetteink közelebb visznek Istenhez. Ugyanigy közel visz hozzá a töredelmes sziv is.
Ismétlem tehá t: az Úr közel van azokhoz, akik lélekben alázatosak, vagyis
kivetik szivükból a természetes emberi hiúságot, büszkeséget. Nem lesz nehéz
ezt megt enni, ha arra gondolunk, hogya bún ls megalázza, sőt valamennyi földi
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dolog között a legjobban megalázza az embert. A b ű n földhöz t apasztj a, teh át
mIntegy letipor ja az emberi lelket ; mInt a paradicsomi bukás kíg yój a, . föld ön
kúszlk és port eszik:
Tehát akik bűnben élne k, azok sem kerülhetik el a megalázást, de ez nem
az . lst ennek tets ző al ázat". Csak azok, akik et lsten lel ke vezérel és meqvallják nyomorú ságukat: .mlnt egy szemet je lettünk e vll áqnak" (1Kor 4,1 3) .
ezek a lélekben alázatosak lesznek el sők a mennyek országában.
Nagy Szent Leó pápa (V. sz.) : Az Eqyh áz elő trasat a bűn bánatra vonatkozól ag
lsten gazdag irgalma segítségé re siet azoknak is , akik elestek . Ist en .s ok
karú" irgalmassága át öleli őket, hogy az örök élet reményét ne csak a keresztség kegyelme , hanem a b űnb án at orvossága is me ge rősí t s e . Vagyis azok, akik
eljátszották a keresztsé gben kapott kegyelmet, ha önként elítélik önmagukat.
elnyerhetik bűne i k bocs ánatát. De az isteni Jóság úgy intézked ett, hogy rneqbocsátó Irgalma nem nyerhet ő el másképp , mint a papok imáj a által. A leqí óbb
Közvetítő lsten és ember között , az ember Jézus Krisztus. Egyházának adta
a hatalmat a bűnök megb ocsátására. A b űn b á n a tt art á s rendes módja tehát a
bűnök megv all ása, amely rneqny lt ja az utat a bű nbá na t szentsége fe lé azok
számára, akik készek üdvös jóv át étel tel j esitésére. Jézus Krisztus az ő Egy·
házát bízta meg azzal, hogya bűnbánattartá s út ján végigvezessék azokat. akik
megvallják bűneiket: az Egyház engedi ők et e Szentség fölvét el éhez a feloldozás kapuján keresztül, miután üdvös elégtét el révén k ellőe n megt isztul t ak.
Maga az Ildv özító működ ik közre ebben a f olyamatban, és
áll mindig azok
mellett, akikre e szentség kezelését r ábízt ák. Arról is meg leh etünk győződv e,
hogya Szentlélek is ott van, ha kellő módon tel jes ítj ük e szentség f elvét el ekor kötelességeinket, és ha valaki k e ll ő javulást t anúsít, az a Szentl élek műve
bennünk .

ott

Nagy Szent Gergely pápa (VII . sz.) : Dialógus [3) .
Sokféle fok a van a tö redelemnek, mert a különféle bűnök k ü l ö n böző fo kú
bánatot kelt enek a b űn b ánó lél ekben. Mégis két fó fajtája van.
Az lsten ut án szomjazó lélekben e lőször a félelem ébred fel, amikor r édöbben bűne i nagyságára : torkát sírás fojtogatja. az örö k bünt etés gondo lata
félelemmel t ölt i el. Ha ez a bánkódás hosszabb ideig tart, a lélekben fölébred
a remény, lassan kiszorítja a féle lm et, és helyet ad a megbocsátás meqnyuqtató tudatá nak. A lé lekbe n fell ángol a hála és sze r étet . vágyódás a mennyei
örömök után, és most ugyanaz a lélek, amely e lő b b siránkozott a b ün tet é s t ő l
való fé lelem rnlatt. is mét könnyekre fakad , mert arra gondol, hogy bűn ei rnlatt
az lsten országába való belépé se halasztást fo g szenved ni. [A ti szt ít óhely qondolata . Ford.) A mennyei öröm ök élvezet ének ilyen távolabb tolódás a még
nagyobb szomor úsággal töl theti el. mint az örök kárhozattól való féle lem .
Mint látjuk, a félelembő l fakadó töredel em . ha igazi. elvezeti a lelket a
szeretetből fakadó t öredele mhez, amel y fölötte áll az e l őbbi ne k.
Válogat t a és tordított a M iskolczy Kálmán
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ESZM~K

ÉS ESEMÉNYEK

II. JÁNOS PÁL ÉS LATIN·AMERIKA TALÁLKOZÁSA

. Ez az út elsősorban zarándoklat: a pápa le akar t érdel ni a guadalupei Mi.
asszonyunk csodás kegyképe előtt Mexikób an. hog y segí ts égét és anyai pártfogását kérje pápai szolg álat ára . és el ism ételje nek i : Totus tuu s sum ego. s
hogy kezébe helyezze Latin -Amerika evangel izálásának j övőjét: Igy kezdte
II. János Pál búcsúüdvözletét január 25-én reggel a fium ic inói repülőtéren.
Még két célját jelölte meg útjának: . hogy hirdesse az ev angéliu mot sok mill ió
testvérének'. és .hogy részt ve gyen latin-amerikai püsp öktestvéreinek III. általános konferenciáj án . . . segítse és megerősít se püsp öktestvéreit."
Az utolsónak említett ok nyújtott alkalmat az útra. 1955-ben Rio de Janei roban. az Eucharisztikus Világkongresszuson kezdték érezni a latin-amerikai püspökök. hogy szorosabb kapcsolatban kell álln i egymáss al. mert problémá ik jó
része közös, s egységes állásfoglalás erőt jelent a megold áshoz. Másodszor
1968-ban Medellinben (Kolumb ia) találkoztak. A Zs inat szell eme megújulást
klvánt, az akkori politikai helyzet nem egy orsz ágban surlódáso kat hozott létre
az államvezetőkkel . a hívek addígi hagyományos világképét és vall ásgyakorIat át új áramlatok vették körül. A konferencia eredményeképpen napvilágot látott 16 határozat. a már híressé vált .medell ini dokumentumok ' (vö. Szolgálat
31]. Hangjuk prófétai. tartalmuk a hivők konkrét helyzetét veszi tekintetbe :
új korszakot jelentettek a lat in-amerikai katolikusok életében . A történelem
azonban nem áll meg . Fel kellett m érnj az eredményeket. szembenézni az
újabb fejleményekkel . • számot vetni a bonyolult t árs adalm i . pol it ikai adottságokkal. s ezekbe az evangélium hir detésén ek g yümö lcsöz ő kovászát elvetni ' .
mint a pápa fenti üdvözletében fogalm azta. Tíz év utá n szükségesne k látszott
tehát összehfvni a III. általános konferenciát a mex ikó i Puebl ába• •az evange lizáció j elene és jövője Latin-Amerikában ' t émával. 1978 ő szére volt kltűzve.
de a két pápa halála miatt át kellett tenni 1979 el ejére . Igy lett ez II. János Pál
számára az első nagyobb alkalom . hogy Olaszo rszág határain túl találkozzék az
egyház egyik legjelentősebb közösségével (a kb. 320 millió d él-amertkal katolikus az egy háznak csa knem felét teszi ki) . s így v ált első nagyobb feladatává :
irányftást adni a harmad ik világ problematikáját élő híveknek . s ezzel egyszersmind saját elgo ndolásának alapelveit is kifejteni.
Nem véletlen. hogya pápa a domin ika i köztárs aságot (San Domingót) választotta pihenőállomásául. Szimbolikusan vég ig akart a járni az ut at . amelyet
Kol umbus megtett, amerr e az el s ő misszionáriusok utaztak Amerika felé. s a
kivándor lók ezre i is. Me xikóba érkezve, a guadalupei Miasszonyunk bazili kában 27-én koncel ebrál t megnyitó szent misében imába foglalt bes zéd keretében
helyezt e egész útját és a konferenc iát az Úr szolgá lóleá nya elé. A nép rneq59

érezte, hogya lengyel pápa ugyanazon a Márián kere sztü l jut Krisztu shoz, mint
Minden várakozást felülmúló szeretettel övezték, ünnepelték. lzelítő volt
ebből, hogy három órára volt szüksége, míg a szó szoros ért elmében lépésben
haladó autója a város k öz e p é tő l az ali g 18 km-re fe kvő bazilikába ért.
Nemcsak jelképesen, hanem ténylegesen is a népnek , a legszegényebb eknek, legmegpróbáltabbaknak szentelte mexikó i tartózkod ásának legnagyobb
részét . Még 26-án fel kereste a dom in ikai köztár saság egyi k szegénynegyedé t.
29-én Oaxacába (a mexikó I főváro s tól kb. 600 km-rel, az ország egyik legszegényebb vidékére repült. Félmill ió ind ián jött össze a kö rn yék rő l. Képvise lőjük zapotec nyelven köszöntötte a pápát (aki spanyol szöveg alapj án kísérte
figyelemm el), kiemelve: . Elvet t ék jó fö ldün ket , hogy legelőt cs inálj anak b el ő le
maguknak. A tehenek jobban élnek, mint mi Indiánok: Válaszában a Szentatya
hangsúlyozta : . A pápa és az Egyház vele tek van, szeret benneteket. Szereti
személyeteket, kultúrátokat, hagyománya itokat. csodálja csod álatos rnúltatokat,
és a jelenben bátorít benneteket: Majd kitért a fö ldmúvesek szomorú hely zetére , akik a földreform hiánya miatt nagy számban mene külne k a városokba ,
s ott embertelen proletársorba kerülnek. • A pápa szószólója akar lenn i azoknak, akik nem tudnak beszéln i, Illetve belé jük foj tottá k a sz öt." Ezért hirdeti
az Egyház nevében : . Nern igazságos, nem embe ri , nem keres ztény nyilvánvalóan Igazságtalan helyzet ek fenntartása ." 30-án Guadalajarában, M exikó második legnagyobb város ában szintén elsőnek egy szegénynegyed et keresett
fel , . akiket azért szeret, mert ők lsten kedveltjei " , de ugyanakkor felszólította
a felel ösöket. dolgozzanak nagyobb Igazságosságért, s ha kell , a sajátju kból
adjanak, hogy mindenk inek meglegyen a m eg f el elő lakása, ruháj a, élelm e, munkája, kultúrája . Még mielőtt a guadalajarai székesegyházba ment. helikoptere
leszállt egy sportpálya közelében, hogy üdvözölje a rá váró 80 OOO munkást.
Sokukkal szót váltott, s mivel sokan családju kkal vol tak jel en, a munka keresztény szemléletén kívül kül önösen a család szerepére mut atott rá: az evangelizálás a keresztény családban kezdőd ik , a s z ül ők nevelik először hitre gyermekeiket. A közeli zapopanj Mia sszonyunk szentélyben a Márla -tisztelet és a
népi vallásoss ág összefüggéséről elmé lkedett. Utol só mexikói áll omásán (31·
én), a fóvárostól kb. 1000 km-re északra fekvő Mon terreyben több százezer
munkáshoz és campesinóhoz szólt. (A városnak csaknem másfél mill ió lakos a
van, s aznapra még ugyanannyi özönlött oda.l . A pápa barát ként és testvérként jött hozzátok, mint munkatárs , mert a mex ikó I Monterrey hasonlít a Krakkó mellettl Nova Hutához. A pápa sohasem felejti el a második vil ágháború
éveit, amikor ő maga is kemény fiz ikaí munkát végzett. Megismerte a napi
fáradtság , a másoktól való függés terhét, a munka egyhangúság át: Majd hozzáfűzte: .A munkásokn ak joguk van ahhoz, hogy érdek eik védelmére szervezeteket hozzanak létre , hogy részt vegyenek a t ermelt javak széto sztásáb an . . .
A lat in-amerikai népek jogga l követelik, hogy adják vissza nekik ajavakért
való felelősséget , és blztosltsák azokat az ált alános feltét ele ket , amelyek lehetóvé tesz ik , hogy saját szellemüknek megfelelően és minden érdekelt embercsoport közreműködésével fejlődjenek:
ők.
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A szegényebb néposztályokon kivül természetesen találkozott a pápa másokkal is: f iatalokkal (k öz ép- és főlskol ésokkal) , szeminaristákkal, papokkal,
nővérekkel. Valóságos rekord, hogy e hét nap alatt, átlag 15 órás .munkanapjain" több mint 30 beszédet, elmélkedést tartott. Ezek közül nem hiányzott a
válasz a diplomáciai testület üdvözletére Mexikóban és az államelnöknek San
Domingóban. (Mexikóban az elnök csak magánszemélyként várta, mert a századeleji események utóhatásaként még ma sincs diplomáciai kapcsolat a Szentszék és Mexikó között.) A latin-amerikaiak megérezték, amit L. Boff Ismert
brazil teológus , a .felszabadulás-teolóqla" egyik szövlvö]e így fejezett ki: .A
pápa nem Mexikót látogatta, hanem a mexikói népet. Ewel a pápaság új módszerét akarom hangsúlyozni. A pápa mint az Egyház feje rendszerint más kormányfőkkel érintkezik. II. János Pálnál a pásztornak nyájához való viszonyát
látjuk, mély rokonszenvtől és magával ragadó közvetlenségtől átszőtt viszonyt."
Harmadik céljának elérésére a pápa kezdettől kiemelte a püspöki kollegialitás fontosságát. Ewel a szellemmel jött Pueblába, mint az Egyház látható
feje, akitől Krisztus várja, hogy megerősítse testvéreit. A püspökök s a hivek
nem egy ponton várták is irányitószavát. Medellinben a latln-arnerlkal egyház
sorsközösséget vállalt a lakosság nagy többségét kitevő szegény, elnyomott
tömegekkel. De hogyan valósítsa meg ezt? Kevesen, de voltak, akik azt várták, hogy Puebia visszakozót fúvat, s .lelklbb", kevésbé elkötelezett egyházat
állit a hívek elé. Mások az egyház közvetlen beavatkozását akarták a társadalmi-politikai változások siettetés ére. A pápa már a guadalupei megnyitó szentmisén világosan kijelentette: .Nern azért jöttünk itt össze, hogy tíz év után
újra kezdjük vizsgálnl ugyanazt a problémát, hanem hogy új szemszögből vegyük tekintetbe." Medellin .reményt keltő felh Ivás volt keresztényibb és ernberibb célokra, éppen azáltal, hogya latin-amerikai embert teljességében szemlélték, hogyelőszeretetüket - bár nem kizárólagosan - a szegények felé
irányították, és hogy kimutatták az emberek és népek teljes felszabadulása
utáni vágyukat: A szentmise után, a jelenlevő papokhoz és szerzetesekhez
intézett sz özatában azonban a másik oldalra is figyelmeztetett: •Ti papok és
szerzetesek vagytok. nem pedig szociális vezérek , politikai vezetők vagy egy
evilági hatalom tisztviselői:
Ilyen előkészítés után mondta el jan. 28-án a konferencia megnyitó besz édét, amelyet egyesek fontossága miatt .szóbeli enclkllk ának" neveztek el.
Alapgondolata: A Krisztusba vetett igaz hit elvezet az Egyház helyes megértéséhez és az ember valódi értékeléséhez. A szolid krisztológia képesít arra,
hogy az evangélium értelmezéséből ne szűrjék ki Krisztus istenségét. A helytelen egyháztan fő hibája Latin-Amerikában az Egyháznak és lsten országának
szétválasztása. Ez utóbbit erősen szekularizált értelemben veszik, azonosítva
a társadalmi struktúrák változásával és a szocl álls-polltlkal elkötelezettséggel.
Az emberről szóló igaz tant az Egyház képviseli, amely .teljességében kivánja
elómozdltani az emberi méltóságot, de saját küldetésén belül, amelyik vallásos.
nem pedig szoclálls vagy politikai jellegű." Ezért slkra száll az ember jogaiért,
de a szabadság helyes keresztény fogalmából kiindulva: szabadulás mindattól,
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ami elnyomja az embert, de fóleg a búnt ól és a gonosztól; szabadulás a klen gesztelódés álta l, mert lsten Atyánk, s ez közössé gbe fon. A papokra utalva
hozzátette: . Ne árul t suk magunkat: az egyszerú és alázatos hivek öszt önszerúen, mintegy evangéliumi ösztönnel megérzik, kl az, aki az Egyházban az evangéliumot szolgálja, s ki az, aki kiüresiti jelentését, és más érdekkel elfojtja :
Gyakorlati téren a család, a papi és szerzetesi hivatások meg az ifjúság problémáinak tanulmányozását ajánlotta a konferencia résztvevóinek figyelmébe.
A konferencia záróokmányát, amelyet a pápa március végén hagyott jóvá,
.Az Egyház szava" rov atban ismertetjük majd. Itt csak néhány szempontra szeretnénk felhívn i a f igyelmet. A 403 r észtvev ő (187 püspök, 33 világi - köztük
10 nö, 4 indián - , teológusok, szociológusok, más keresztény egyházak képviselói stb.) az elóre elkészített munkadokumentumot teljesen átdolgozta . A
Szentatya szavainak hatása érezhető a záróokm ányon . Eugenia Sales , Rio de
Janeiro-i bíbo ros szavai szerint .Puebla nem zárta be az egyházat a sektestv ébe". azaz megerós ítette a szegények iránti elkötelezettséget, a teljes ember
felszabadítás át. De ugyanakkor a püspökök (akiknek egyedül volt szavazati
joguk a végsó szöveg megállapítására nézve) a másod ik okmánytervezetból
egyetlen pontot vetettek el, amely szerínt .az evangelizáció gazdagodik a felszabadulásra vonatkozó teológia ép ít ő szernpontjalval." Fölöslegesnek és félreérthetónek tartották ezt a kijelentést, mert nem egy teológiai irányt akartak
kiemelni, hanem az Egyház általános felfogását tanltanl, - Valamennyien
egyetértettek a család mellett a Latin-Amerikában oly fontos bázisközösségek
szerepének hangsúl yozásában.
•Evangelizálni nemcsak annyit jelent, mint Krisztusról beszélni" - mondta
a pápa a febr. 14-i álta lános kihall gatáson, két nappal a puebiai konferencia
befej ezése után, s erre utalva. •Krisztust hirde tni azt jel enti, hogy ügy járunk
el, hogy az ember, ennek az üzenetnek címzettje, higgyen, azaz önmagát lássa
Krisztusban, hogy Benne tal álja meg életének igazi kiteljesedését: A Szentatya kétségtelenül így hirdette Kris ztust Mexikóban , és azt ls látta, hogy latInamerikai püspöktestvérei is tanúskodnak arról: Krisztus szeret ete ösztö nzi
óket (2Kor 5,14) .

B.A.
II. JÁNOS PÁL J:LETRAJZA
A Szent aty a 40. számunkban közölt életadataira több helyreigazftást kaptunk Len.
gyelországból. Reméljük, hogy az alábbi életrajz már minden részletében pontos .

Karol Wojtyla 1920. máj. 18-án született Wadowice akkori járási székhelyen.
Apja Karol, édesanyja Emilia Kaczorowska. Gyermek- és ifjúkorát otthon t ölt ötte. A helyi elem ibe járt (1927-31), majd az állami gimnáz lumba (1931-38) .
1929-ben elvesztette édesanyj át, és így a gyerekek nevelésének egész súlya
az apa vállára nehezedett. Katonaemberként - a lengyel hadsereg tisztje volt
- készítette ők et eló az élet nehézségeire. 1941-ben Krakkóban halt meg.
Karol bátyja, Edmund orvos lett. Szülóhelyüktól nem messze múködött, ott a
kórházban fertózést kapott és vörh enyben meghalt 1932-ben.
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trettségi után Karol a Jagelló-egyetemre ment Krakkóba. Beiratkozott a
bölc sészkarr a (1938/39): lengyel irodalmat és m úvelődéstört énetet tanulmányozott. K é sőbb is megőrizte az Irodalom iránti nagy szeretetét. - A háború
kezdete itt érte. Sok társához hasonlóan munkásként kellett megélhetését
biztosítania. Köbányában. majd vegyi gyárban dolgozik két évig. Tagja egy
színészcsoport nak, min t rendező és szerepl ő járja a várost. ápolva a hazafiasság és ellen állás szellemét (1940-41). Színmúveket is írt (az olasz rádió nemrég adta elő . Az aranymúves múhelyében" c. erkölcsi célzatú t ört énetér) .
1942-ben a papi hivatást választva belép a krakkói szemináriumba, amely
akkoriban ill egáli san múk ödött: a hitleri megszállók tilalma ellenére is fölvett
jelentkezőket. Amikor az 1944-es varsói fölkelés következtében a Gestapo razziát rend ez, Sapieha érs ek a kisp apok egy csoportjával együtt őt is rezidenciájában hely ezi el. Itt maradnak . házi őrize tben" Krakkó felszabadu lásáig (1945.
jan . 18), minthogy a németek kutatnak utánuk . A háború után már hivatalosan
folytathatja t eológiai tanulm ányait. 1946. nov. l-én az érsek pappá szentel i.
Első mis éjét halottak napján mondja a Wawel székes egyház Szent Leonard-

krlpt ájában .
Szentelés utá n tan ulmányai f olyt atására Rómába küld ik. A belga kollég ium ban lakik, és a domonkos Angelicumban tanul (1946-48). A teológiai doktoratusra Garr igou-Lagrange prof esszornál készíti té t elét Keresz tes Szent János
hitértelm e z éséről. A vizsg ákat is Itt teszi le. Közben 1947 nyarán Franci aországban, majd Belgiumban és Holland iában a lengyel emigrá nsok között dolgozik, és tanulm ányozza a JOe mozgalm at.
1948-ban hazakerül, kiegészíti tétel ét és a krakkói egyete m teológ iai karán
Wicher László professzorná l szerzi meg a t eológia i doktorátust . 1948/ 49 káplán
Niegovlc faluban, 1949-51 -ig pedig a krakkói Szent Flórián t emplomban . 19511953 között szabadságot kap, az egyetemen et ikát hallg at és habil it ációra készül. 1953-ban habil itál ott e rkölcst anb ól . Ut ána az érseki szemi nári um erkölcstantan ára. 1953 /54-től a teológ iai fakultáson erkölcsta nprof esszor . 1954-ben
a lublini Kato likus Egyet em bölcs észeti karán is elő ad á so kat tart , majd az
ottani erkölcstani katedrát fogl alja el.
1958.júi. 4-én XII. Pius Krakkó segédpüsp ökév é nevezi ki. Jelmondata: •Totus tuus " (egészen a tiéd , ti. a Szúzanyáé). Szept. 2~án szentelik p üspökke.
Pásztorbotját és mellkeresztjét s z ü l ő vá ro sátó l kapja ajándékba.
1962. j ún. 16-ától, az érsek halála ut án, káptalan i helynök, majd 1963.dec .
30-án VI. Pál Krakkó érse kévé teszi. 1964.márc . 8-án foglalja el érseki székét.
1967.jún. 26-án a pápa bíbo ross á nevezi ki.
Részt vesz a li. vat ikáni zsinat ülésein, többször felszólal , és kúJönösen
a 13. lelk ipásztori konst ltú cló kidolgozásában van nagy szerepe. Ugyancsak
közremúködlk a püspöki szinódusokon, 1971-től mint a főtitkári tanács tagja.
1974-ben az evangelizálás témájának egyik relátora. 1971 októberében részt
vesz Rómában P. Kolbe boldoggá avatásán . Hazájában a püspökkari konferencia helyettes elnöke , az egyházi tanulmányokkal és a világiak apostolságá-
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val foglalkozó bizottságok elnöke. 1976 nagyböjtjén lelkigyakorlatot ad a Vat lkánban. 1977-ben a mainzi egyetem tiszteletbeli doktorává avatja.
1978. okt . 16-án pápává választják.
M űve i . Quaestlo de fide apud S. Joannem a Cruce (teológiai doktori dolgozata) , ln:
Collectanea theolog lca 21(1950), 416-468. (Lengyelül : Ateneum kaplanskle 42(1950),
24-42, 103-114) .
Ocena mozllwoscl zbudowanla etykl chrzesc ljansklej or zy zalozenlach systemu Maxa
Schelera (Lehete éces-e a kato likus et ika f elépitése Max Scheler rendszere alapján?)
Lublln 1959, 135 o. (Habil ltác lós munkája)
Milosc I odpow ledzlalnosc. Studlum etyczne . (Szeretet és felel öss éq. Etikai tanulmány.) Lublln 1960. 246 o. (1962.ben bőv ített kiadás Krakkóban.) Franciáu l: Amour et
responsab il lt é (Henr i de Lubac előszavával) , Paris 1965. Olaszul : Amore e respcnsabll lt á, Torino 1978' .
Idee przewodn le soborowej konstytucj l o Objaw leniu (Az isteni kinyilatkoztatásról szóló
zsinati konsti túció fögondo latal) . Krakkó 1968.205 o.
Osoba I czyn (Személy és tett). Krakkó 1969,325 o.
U podstaw odnowy . Stud lurn o reallzacjl Vaticanum II. (A megújulás alapjaI. A II. Va.
tlcanum megvaiósftásáról szóló tanul mány.) Krakkó 1972.
Segno dl contraddlzlone (Az ellentmondás jele) . Ed. Vita e Penslero 1977. (Vatikáni
lelki gyakorlat ának szövege) - Lengyelül : Znak, któremu sprzec lw lac sle beda. Poznan
1976, 152 o. Német ül : Zeichen des Widerspruchs. Benziger/Herder 1979.
1962-67 közti főp ászto r i Irásalb ól és besz édeiből válogatás az 1978-ban Rómában
megjelent .11 buon pastore" (A j ó pásztor). - Verse inek gyűjteménye megje lenőben
van Lengyelországban . Megjelent olasz ford lt ásban ls .
Igen sok cikket irt vagy egy tu catny i lengyel folyó iratba, közülük Ismertebbek:
Ateneum Kaplansk le (Papi Ateneum), Poionla Sacra, Tygodnik Powszechny (Altal ános
Szemle) , Znak (Jel) .
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Szeretném elmondan i, rnlt prób álok gondoln i és élni, amikor azt mondom:
keresztény szeretnék lenni. Igy kell mondani : szeretnék. Mert keresztény gondolkodás szerint végső soron lsten Itéletére kell hagynunk , vajon Igazán azok
vaqyunk-e - elméletben és mindenekelőtt gyakorlatban - , aminek tartjuk
magunkat, és ami te rm észetesen társadalmilag és egyházilag , a hétköznap fel szinén vagyunk is.
Olyan ember szeret nék lenni , aki szabad és reméln i tud , aki felfogja és
megvalós ltja, hogy saját szabadságára van bízva: ez a szabadság egy életen
át önmagát te ljes iti be, és végleg megalkotja belőlem, ami az ember elgondolásaként előttem lebeg : a hűség, a szer étet. a felelősség emberét.
IOletemben, gondolkodásomban mindegyre tanácsta lan talányokba jutok,
amelyekkel nem lehet . elk észülnl" . Először talán úgy tűn ik , mintha egyszerűen
tovább kellene csinálnom mindent, még ha nem ls tudom , mi a végső célja ,
mintha egyszerűen hallgatnom kelle ne, ha nem tudok világosan beszélni,
mintha a becsületes h étköznapj tov ábbcsinálás lenne az egyedüli emberhez
illő, embertől megkövetelhetó dolog . De azután mégsem tudom megállni a kérdést, nem tudok szembe nem nézni a kérdéssel : m l rejlik hát ennek a tovább .
csinálásnak a mélyén . IOs akkor megtalálom a reményt, amely nem hagy v ég s ő
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határt szabni magának. Ez a remény két szóba süriti az élettapasztalatot: titok
és halál. .Tltok": ez reménykedó tanácstalanságot jelent. A .hal ál" pedig azt
parancsolja, hogy ne leplezzem magam elótt ezt a tanácstalanságot, hanem
bírjam ki. Jézusra tekintek , a Megfeszitettre, és tudom: semmitól sem maradok megkímélve. Odaadom magam (remélem) az ó halálába, és reménykedem,
hogya közös halál a boldog titok virradata; hisz valahogyan érte lmeznem kell
a halált, és a végleges üresség és sötét semmivel sem jogosabb magyarázat.
Ebben a reményben azonban az élet - minden sötétség és csalódás közepett
is - már most teljes szépségében lép elém, és minden ígéretté válik. Úgy találom , kereszténynek lenni a legegyszerübb feladat, egészen egyszerü s azért
ol yan nehéz könnyü teher, ahogy az evangéliumban áll. Ha viszi az ember, akkor
magával visz. Minél tovább élünk, annál nehezebbé, annál könnyebbé válik.
Végül is megmarad a titok. De ez Jézus titka. Az ember kétségbeeshet, türelmetle nkedhet, elfáradhat, szkepttkuss á vagy keserüvé válhat, mert a t itok
annyi ideig nem olvad boldogságba. De jobb türelemmel várni a napra, amelynek többé nincs alkonya .
Részlet a Karl Rahner 75. születésnapjára megjelent .Was sollen
wir noch glauben?" zárófej ezetéból. (Vö. könyvismertetésünket.)

JUBILÁLÓ KANADAI MAGYAR EGYHÁZKUZS tGEK
Nyugat-Kanadába már ft századfordulón, sőt még előbb ls (1886-tól) j öttek új hazát
magyarok. Az ő tört énetük külön hősköltemény. Miko r 1OO1 -ben Frank Gerein
megirta a Regina (Saskj -l érsekség történet ét. .El ismerés és hála" eimmel igy emlékezett meg róluk : "Egy távoli , új és Idegen vil ágban telepedtek le, amelynek nyelvét
és szokásait nem Ismerték. Lakatlan vadonba kerültek, ahol kemény munkával kellett
új életet kezdeniök, s igy a maguk és családjuk jövőjét biztositanI. Az óhazából szegtnységOk mellett nagy értékeket ls hoztak: erős hitet az Isteni Gondviselésben, törhetetlen hűséget a keresztény családi hagyományokhoz és határtalan készséget a rnunkára. Ennek a lelkületnek nagy része volt abban, hogy főpásztoruk és papjaik vezetése
alatt egyházközségeket szerveztek, templomokat építettek, megtartották a szent hitet,
és minden akadály elle nére ls kitartottak az úttörés nehéz munkájában. KItartásuk és
áldozatkészségük gyümölcseit élvezik ma ls gyermekeik és unokáik:
kereső

1977/78-ban négy kanadai magyar egyházközség ünnepelte 50 éves [ublleumát. M ind a négy hely a .nagy vizek partján" van. Montreal a Szent Lórincfolyó mell ett: arra jöttek be a bevándorló hajók. Torontó az Ontario-tó partján.
Well and a Niagara félszigeten, a világhirü vízes és közelében, az Ontario és
Erie tavat összekötő híres wellandi csatorna mellett. Windsor a nagy autóváros , Detr oit átellenében a kanadai oldalon, az öt Nagy Tó legkise bbje , a
Huron-tó csücskénél. Aki Windsorból kocsin nekiindul, egy nap alatt megteheti
az egész körutat, Mont real és Torontó Kanada legnagyobb városai, az első a
fra nci a, a második az angol nyel vü vidék központja, igazi világ városok . A másik
kettő kis ebb, de nagyon fon tos ipari gócpontok. Azért is vannak úgy tele bevándorlókkal, azért kerültek Ide az .öreg kanadások" is, mert ott kaptak munkát.
5
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Közös a négy jubileumban. hogy mindig egy maroknyi ember hite . lelkesedése. áldozatkészsége indította el a mozgalmat; .templomot akarunk. ahol
otthon érezzük magunkat." Közös az is. hogy mindenütt volt félreértés, harc,
csalódás, látszólagos reménytelenség ideje. Közös, hogy papjaik sokszor változtak. De az is. hogy - Istennek hála - célt értek. Welland. Toront ó. Montreal
jubileumi emlékkönyvet is adott ki. A krónikás most inkább egyéni élményeit
írja le.
WINDSOR nyitotta meg a sort 1977 szeptemberében. 1927. szept. 25-én írták
alá az alapító gyúlés jegyzókönyvét. Dr. Nagy Dezső, a detroiti Szent Kereszt
egyházközség plébánosa volt a kezdeményezó. Újév kor folyt le az elsó kereszteló. A Szent Antal-templom 1931-ben épült, a püspök 1932 virágvasárnapján
áldotta meg . 1940-t61 csak angolul besz él ő pap tudta ellátni öket a szomszéd
templomból. A nóvérek lettek a plébánia megmentói ezekben a nehéz Időkbe n:
az Isteni Szeretet Leányai (FDC) segítettek az egyházközsé gi tagok qondozásában. 1948. szept. l-tól Gáspár Márton lett a plébános - mindmáig . Az ó vezetésével éledt újra és valósult meg az egyházközség régi terve: . olyan termet
kell építenünk, amelyi kbe minden windsori magyar belefér." Közös munkával
19S1 -re meg is épült ez a . hall". Szent István születésének ezredik évfordulóját úgy ünnepelték, hogy mind a négy magyar windsori egyházközség , protestánsok. kat oli kusok együtt ének eltek, imádkoztak itt.
A jub ileum i mise vasárnap délután volt. így el tudtak jönn i a k örnyez ő paptestvérek is. Gáspár atya volt a fócelebráns . az ünnepl beszédet e sorok írója
mondta. Ott voltak a testvéregyh ázak is. A díszvacsorára zsúfolásig megtelt
a hall. Az állam és a tartomány képviselói is elmondták köszöntóiket. A pléb énos elemében volt. Ahogya hosszú músort levezette, ahogy tréfáival fúszerezte az estét. ahogy a fáradt közönséget fel-fel áll ította és rneqnötáztatta, az felejthetetlen marad . A jubileumra szép színes képe slapo t is adt ak kl. A ternplom és a hall képe mellett egy mézeskalácsot után zó szívalakú matyó kézimunka; benne minden kis szív egy-egy családot jelent. a 150 szív együtt az
egyházközség családját.
TORONTÖ hovatovább az egyik legjelentósebb magyar központ az óhazán
kívül. Magyar kultúrközpontja is el őkel ő helyen áll a társadalmi csoportosulások között. Az 1928-ban .Katoltkus Kör" címen megalakult egyházközség hol
itt, holott jutott rrns éhez. mindig újra költözködniök kellett, mert a gazdasági
válság idején nagyon sz ű ken volt a pénz, és a termekért bért kellett fizetni.
Akkor jött a megértó McGuigan érsek. aki egy talpraesett. a kanadai életben
otthonos fiatal papot, Austin atyát adta a magyaroknak. Persze ó is csak angolul tudott. Legnagyobb segítól a szoc iális testvérek voltak: a született szervezó Mária nőv ér. Skolasztika és Xavéria . Nyári és magyar iskolát szerveztek,
vezették a leánykongregációt, el őkészített ék az elsóáldozókat és bérmálkozókat. családokat, betegeket látogattak . . . Austln atya meg kapta az engedélyt.
hogy gyújthet templomra. az érsek ped ig megígérte, hogy az első 10 OOO dollárt megduplázza. Meg is tette. A torontó i gyújtóbizottságnak misét mondott
a kápolnájában. föles kette öket , és pásztorbot ját kezébe véve , mosolyogva
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mondta: .Ezzel veri ek el t iteket, ha panaszt hall ok rátok: Rövidesen megvehették a Dundas és Spadlna út sarkán a régi ang li kán tem plomot, és lázas
munka, odaad6 Iparkodás ut án 1944. márc. 19-én, Szent J6zsef napján a föpásztor fö lszentelhette. 1949-tő l magyar Jezsuita atyák vezet ik a plébán iát . Ma
három atya és egy tes tv ér múködl k ott. Négy mise van vasárnapon ként, a
magyar iskola és 6voda lét száma 300 fölött , százas mln lst ránsgárda és 13 vi·
rágz6 magyar egyesü let III. t ársulat. A magyar temető b e n már négy pap pihen,
és csak egy ért e meg közülük a hatvanat.
Toront6 1978 márciusában ünnepe lt. A temp lom erre az alkalomra remek
orgonával gazdagodott. Villot bíboros a Szentat ya üdvözletét és áldását kül dt e
el. A statisztika 1941-töl máig 1320 keresztség ről, 1036 es k üv ő r ö l . 1441 elsóáldoz6r61, 1210 bérm álkoz6r61 , 875 temetésről tud. A templom szolgálatát kb.
15 OOO magyar h ivő veszi igénybe.
MONTREAL, a Magyarok Nagyasszonya egyházközség, 1978 okt6berében
ünnepel t. Ovék a legújabb, legrang osabb és legt ágasabb magyar katolikus
te mplom Kanadában. Ovék a legterj edelmesebb és legszebb beszámol6 is, és
ta lán a legalaposabb lelki készül et (vö. Szolgálat 1979/1)' Az alaplt6 Hédly
Jeromos ferences atya vol t. Mell ette kilen c pl ébános szerepel az egyházközség
történetében: két minor it a, négy szerv lt a, egy jezsuita és két megyés pap, közülük egyik fr ancia: Henry Gaboury atya . Az ő plébá nossága alatt (1932-36)
erősödött meg az egyházközs ég , sót tem plom ot is építettek. Hamarosan rneqtan ult annyira nyelvünkön , hogy legalább gy6ntat ni tudott. Ső t megtanulta magyarul beszédeit . Eleinte per sze sokat derültek a hallg at6k. De ő tudta , hogy
a pásztor van a nyájért és nem fo rd ítv a. Nagy segítői voltak a munkában az
Ideérkező szociál is testvérek.
Amikor a régi templom már szúknek bizonyult, Hajdusik Tarzlcius pl ébános
(vö. Szolgálat 8. sz.) vezet ésével újat építettek. 1963-ban szentelték fel a székesegyháznak ls be il lő épületet. 1975. júl. 31. óta három jezsu ita atya múköd ik
ott. Igyekeznek a hivek le lkié letébe és az egyesületekbe min él több lelki tartalmat v inn i, a magyar csoportok közt a békét és egyetértést biztositani.
WELLAND nemcsak az egyházkö zség, de a te mplom aranyjubileumát is ünnepelte, mert a magyar ferencesek ott mindjárt a temp lommal kezdték . Ez ls
a Magyarok Nagyasszonyáról van el nevezve. 1928 Szent Erzsébet napján szentelték föl. Ennek nagy előnye , hogy a hívek nagy számban a templom közelében teleped te k meg, ott épitkeztek, és Igy egyetlen hely , ahol ma ls 30-60
a rnlndennap t misehallgat6k száma, hiszen gyalog is el tud nak jönnI. A te rnplom mellé megépült a ferences kolosto r is. K é s ő b b éveken át angol papok látt ák el a híveket, de a magyar Iskol a, hittantanltás és egyesü letek segitségével
és főleg a mélyen vallásos családo kon át megmaradt az élet mindadd ig, mig az
óhazáb61 jött, de már ·Itt nevelkedett magyar káplá nt kaptak . Hamarosa n plé.
bános lett, és egész papi életét ott töltötte. Msgr. Horváth István jövőre lesz
negyven éves pap. Elévülhetetl en érdemeket szerzett a magyar munkában két
kárm elI ta nővér, Agne s és Aloyzla. A j ubileu mra 1978. nov. 1-.-g közt népmlsz67

szl6n készítettem fö l a híveket. A plébán ia annyi vezetó embert adott a környéknek, hogy nem tu dták volna egyszerr e vendégül látn i az ünnepló sereget.
így két díszvacsora volt: egyik a régi alapít6knak Lrnéq t áncoln i ls fogunk·),
másik az angol vendégeknek és a f iataloknak. Az ötvenes évek elején gyakran
beszéltem itt. Az akkori fiatalok némelyikéból olyan nagy darab ember lett,
hogy mikor át akart ölelni, két lépcsóvel magasabbra kellett áll nom, de közben büszke örömmel említette , hogy .a mennyei saláta" példáj ára még min<:l lg
emléks zik . . . A 92 éves Kovács Károly bácsi meg arra büszke, hogy . Deák
Ferenc falujáb61, Söjtörról " való . Orömmel láttam , mí m indent biztos ít nek ik
öregségü kre Kanada. Egyszerű munkásemberek voltak javarészt, életükkel mutatták meg, .rn lt ér az ember, ha magyar ", és most szép az öregségük. A rég i
f iatalok ma ügyvé<lek, orvosok, üzletemberek, bírák. Az új püspök beiktatásán
a laikusok üdvözl eté t egy magyar mondotta el.
A [ övöt az ünnepl ő egyházközségek els őso rban magyar isko lával, a néprnúvészet, fóleg a tánc- és népdalkincs továbbad ásával igyekeznek biztosítan i.
Itt igazán er ős várai a magyarság nak a templomok a magyar énekkel. szentbeszéddel , az egyházközségek a magyaros jellegű társadal mi élettel. Hisze n a
szép múlt kötelez bennünket, hogy örlzzük az anyanyelvet és . maradj on meg
a Kereszt és a Hit . - Ez lesz a múltba süllyedt Otthon - s az újvilág között
a drága híd" . (Tűz Tamás ünnepl 6dájából.)
Békési Istv án

MI MAGUNK VAGYUNK-E BOLDOGSÁGUNK KOVÁCSA?

A Szentírást m l rendsze rint olva ssuk. A régi neve ls, amint ált alában ismert: biblia
könyv is erre utal. Pedig Mózes öt könyvé t s a prófétai írásokat
mind élőszóval hirdették, csak ké s öbb került sor a feljegyzésükre . A Szentír ás harmadik része (a görög fordí t ásban meg a latinban késóbb a második
helyre került), az ún. bölcsesség I könyvek , ke zdettől fogva írott szöveg, de
ezek között is vannak mondások, beszédek, amelyeket k és öbb gyűjtötte k össze.
M indenesetre a Szentírás sajátsá gos jellege az élősz ó, a közvetlen párbeszéd .
Akkor is, ha egy valak i szól benne, nem magának beszél. Tehát a Szentí rás
szavát inkább hallgatni kell, mint olvasni. Azért pl. az egyik legérdekesebb
bölcsességi könyv címét, amelyet héberül . Kohelet " -nek mondanak , . Préd lkáto r"-nak ford ították le .

=

A .pr édlkátor" szava mindnyájun khoz szól. Figyel meztet, h o g y a j ö vő n k , az,
ami életünk érte lmét, kincsét rej t egeti , nem a ml kezünkban van, mi nt a régi
közmondás el akarja hitetni velünk : ki-kl maga boldogságának kovácsa . Az
ilyen élet bölcsesség nem sokra visz. M indaz, amire az ember törekszik, vágyakozik: a gazdagság, bölcsesség , tudás , nem ad sem igazi örömöt, sem boldogságot .
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Az első benyomás - így a Prédikátor -, hogy nunden a régi. Nincs semmi.
ami eddig ne lett volna . A természet rendje, a nap j árása, az évszakok mind
[ örmek-rnermek , ismétlődnek . I:letünk is ilyennek tűnlk, Ez a benyomás azonban, akármennyire igaznak látszik is, csal. Csak annyiban igaz, hogy az ember
munkája, fáradozása, terve is mulandó, mint a természet folyása. M inden f áradozásunk, aggódásunk csak keserüségre, kilátástalanság ra vezet.
Itt adja kezünkbe a kulcsot a Kohelet. Mlnden, ami velünk történik: jó és
rossz , öröm és fájdalom. egyszóval életünk sora lsten kezéből jön , Tőle fü gg.
Ezt jónéhányszor hangsúlyozza. I:ppúgy, mint Jézus az Evangéliumban (pl. Mt .
6) .

A 2. fejezet 25. versében a Kohelet legmélyebb tapasztalatát tárja elénk ,
és kérdi : vajon amit eszünk vagy élve zünk, ehetnénk-e, élv ezhet nénk-e Nélküle? Ma sokan tal án azt felel ik: természetesen. Ebben az esetben az ember
a saját boldogságát kovácsolja. Magára marad. Az evés , az élvezet nem aj ándék, hanem bér, amit saját magának készít. Nem érti meg a Kohelet kérdését :
lehet-e Nélküle enni , élvezni? Vagyis tudunk-e Nélküle élni? A japán szentírás
negatfv formában, annál nyomatékosabban rnond]a: .T öle t ávol" ehet ünk-e.
élvezhetünk-e valamit is? A kérdést persze mindenkinek a saját életével kell
megválaszolnia . Mert hogy nem tudunk Nélküle élni , ezt az ember csak a saját
bőrén tapasztalja meg.
Minden , ami életünkben történik - mondja tovább a Prédikátor - csak
pillanatnyi, mulandó dolog. Mindennek megvan az ideje . Id őh öz van kötv e. A
természet jelenségei éppúgy, mint az emberi eről ködés, fáradoz ás. De az. amit
Ö alkot, ami az <:>' kezéből jön , annak nincsen vége, s az ember nem képes felmérni. Csak amit Ö csinált életünkben, az az egy nincs az idő h öz. a mul andósághoz kötve . •Nem tehetünk semm it hozzá, de nem is vehetün k el b el ől e
semmit" (Préd 3,14). Az Ö kezében megszünik rnlnden emberi büszkeség, kilátástalan, üres erőlködés . Sok evangéliumi példabeszéd is errő l tanús kodik.
Igy mindennapi életünk érezteti velünk az Ö kezét, azt hogy Ö gondol ránk,
mint a Szentfrás szokta rnondanl : . megemlékezik rólunk " (Zsolt 8.5) . M inden .
ami körülvesz bennünket, életünk minden napja újra és újra boldoggá tes z. ha
az Ö kezét érezzünk benne. Ez a mi időnk. Nem a természeté, hanem a mienk:
még akkor ts , ha fájdalm at , szomorúságot is hoz, valam i kimondhatatl an értéket
tartogat számunkra . A Kohelet a 3. fejezetben felsorolja mindazt , amit az idő.
a mi időnk megtapasztaltat velünk. Nem szépít. nem t it kol el semmi t . De nem
is csüg geszt , nem s őtétltl el lelkünket. I:ppen ellen kezől eg , bizalmat önt belénk: arra tan ít, hogy nincs kö z ö rn bő s dolog életünkben . Azért a kis i d ő é r t .
amit ajándékul kapunk , Felelősek vagyunk .
De mire akar a Kohelet ezzel inten i? M it tanul az ember az lsten ke z éb ől?
Egy szóval : istenfélelmet. Mindennapi életünk erre tanít.
Ha az ember életét figyeljük, ahogya történelem elénk tárj a, hamar elkedvetlenedünk. Mindig újra kezdődik az önzés , ellenségeskedés, irigység.
pártoskodás , hiúság, s kilátástalanná teszi az ember életét. Biztos. hogy ebb ől
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a fégkörből, ebből a fogs ágból a saját erejéből nem tud megszabadulnI. Amig
életsorát a maga kezében tartja, rntnden dolog mInt valam í kényszer Jelenik
meg előtte, s nem tud szabadulni tőle . Szent Pál ls erről beszél a római levélben (7,14kk). A szabadulásra csak egy lehetőség van: a feléje nyújtott kezet
megragadnl, s minden bízalmát Istenbe vetnI. Ezen a téren minden nap új lehetőséget nyújt. Az, ami kezdetben olyan sötéten hangzott: .nlncs semmi új
a nap alatt" (1,9), most éppen ellenkezőjére válik. Felismerni az egyedüli Igazi
újat, amely az C kezéből jön: ez a legnagyobb öröm, meglepetés, ami mindennap vár ránk . A boldogság nem a jövő dolga, hanem a jelen feladata . Az C
tervét felismerni, az C tervét megvalósltanl: ez az Igazi újdons áq , ami életünket boldoggá teszI.
A Kohelet arra utal, h09Y az emberi bölcsesség, amely a dolgok ürességét,
avultság át, semm lségét felismeri , nem öncél. Fel akar rázni amerengésből,
a tespedésböl, a kedvetlen közörnbösséqböl, feltárja előttünk a jelen élet
kimondhatatlan értékét: ha az egész teremtett világ a mulandóság bélyegét
viseli ls (Róm 8,20-24), s nyugtalanul, békétlenül néz a jövőbe: az Istenfélelem
nyugodt bizalomra vezet. Minden egyéb dolog üres és semmitmondó; minden
hiúság . Ez a vezető gondolata, az első és utolsó szó (1,2; 12,8). Minden, ami
az ember kezében van , csak eszköz. Sohasem cél. Mindaz, amit nagy fárad.
sággal elérünk, nem a vége az utunknak, hanem új elindulás, újrakezdés. De
nem egyedül megyünk. C velünk van. Neki szolgálunk. Az C tervét valósitjuk.
Csak neki vagyunk felelősek.
S ha a kereszténység egyik legrégibb énekét, amelyet Szt. Pál a filippiekhez Irt levelében (2. fej.) feljegyzett, figyelmesen olvassuk, érezzük, hogy a
Kohelet szava Jézus útját s benne a ml életünket rajzolja. A görög szó: kenózls,
eléggé Ismert gondolat, de nem érezzük, hogy mindnyájunk sorsát mutatja,
mlnt Deutero-lzaiás mutatja be az 53. fejezetben lsten szolgáját. Ez a kl üres ítés Jellemzi egész életutunkat. Jézus Krisztusról éneklik az első keresztények,
hogy kiüres ítette önmagát. Az C útja, az evangélium, éppen ezért örömhir
nekünk , mert az emberi hlúságot, ürességet mint ellenképet mutatja.
A Kohelet beszédét mint életünk hátterét kell néznünk, h09Y Istenfélelmet
tanuljunk, életünk minden napját hálás lelkülettel lsten kezéból vegyük, s az
ő kezét el ne eresszük (Zsolt 31,15) .
Abr! Gyula, Nagoya (Japán)
A SZENT ANDRAS KAPOLNA iURTtNETE
ArgentIna területe - annak ellenére, hogy 150 éves önállósága alatt BollvJa, Paraguay és Chile egy részét Ieszakitotta, Uruguay pedig egészen levált és önállósult a meleg égövt61 a Déli sark ig terjed. Az északi, kevésbé fejlett tartományokból a
családok , jobb megélh etés reményében, lehúzódnak a Buenos Atres -l provinciába, a
íöváros gyártelepel köré. Ott kis falvakat alkotnak, az ún. •vllla mlserla" -kat, Ez azt
Jelenti, hogy kartonból, paplrböl, bádogból vagy összehordott és öaszetákolt fából kis
kunyhókat csinálnak. Ott többgyermekes családok húz6dnak meg. Igy alakulnak kl a
nyomortanyák. Az esö beesik , a szélv ihar rájuk dönti az egész tákolmányt, egerek, ku-
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tyák a lakótársa ik. Bútort nem Ismernek, még ágyat sem, se szekré nyt; egy polc már
sok és egy kis összetákolt asztal. A gyerekeket évenkin t hozzák a világra, és már négy
éves koru kban koldul ni mennek. Mi nden . rancho" -nak külön törté nete, t ragédiája van .. .
MI évek óta segit jük ő k et. A sok tapasztalatból egyet·kettőt kira gadok és elmesélem.
Az egyik rancho szurkos, ócska papírmaséból van és nagyon gyúlékony . Ilyen a tetej e
ls. Ezért t élen - noha nincs oly an hideg, hogy havazna, de vel ők ig hatóan nyir kos.
nedves a lev eg ő. Azért a szoba közepébe egy serpeny őb e faszenet te sznek, ennek a
melegén él ülnek viz et f orralva. és - m át éznak. Ez egy t eaféle. Egyet len kis t ökalakú
bögref éléből, egy szipkával sziv ja kl a föld ön kö rü lül ő csal ád ezt a levet, jó fo rrón . Ha
van egy kis cukorra pénzük, édesen, vagy a t él en b e érő cltromot lopv a, azt t eszik
hozzá. Ez a főétkezésük . Gall et it ával , azaz kekss zerú olcsó kenyérpótlékkal jár körül
a máté. Az édesanya megszoptatja a kicsit, de mell ett e az egyéves és kétéves ls éhes,
és kér az anyatejból. Hányszor járt kl est énként maradék ét elle l és kenyérr el a . jó
Növér", megrakott kerékpárt tolva maga előtti Nem is szólva arr ól, hányszor rótt ák
az öreg edő , f ájós lábak az ut at egy·egy kunyhóba talán . csak" v igaszt , lelk et önten i a
szegény nyomorult akba. De ők ls sokszor eltal álnak hozzánk, s visznek egy-egy szatyor
kenyeret vagy éte lmaradékot. Ha az apa vagy nagyobb testvér dolgozik ls, a város, a
kikötő messze van: mi re hazajön, a vonat, autó busz, éte l. Ital elvi szi a keresete javát. Sokszor út közben kétségbeesés ében elissza, vagy egyáltalá n haza sem megy, hanem valahol egy kapualjban hál.
Ak i rendszeresen dolgozik, annak meg kell szerezni személyazonossági Irat ait, s ez
kevésnek van meg. Egyi k Ilyen férfi egész j ól keresett. Már kis házat épített ek téglá.
ból, angóranyulat teny észtettek, 9 és 12 éves gyermeküket Iskoláztatták. De Itt meg
az asszony Ivott, a gyerekekn ek ls adott , és a férj e ls, ha hazajött, együtt tartott vel ük.
Igy keresetüket a lltt ák. Az asszony a múl t hónapban delf ri umban sziv rohamot kapott
és meghalt. Ez még szerencse a gyerekekre nézve. Az ember is azóta rendes. A gye·
rekeket rnost fogjuk megker eszteltetn i, mert május óta három nőv ér szombat onkint
rendszeresen hittanórát ta rt ott náluk.
Azelőtt ml főztünk 20-25 gyerek r észére külön többet , és rendszeres en nálunk étkeztek, maj-í együtt ünnepeltü k az egyházi, iskol ai és népi ünnepeket . Lassan rájött ünk,
hogy köztük kell telket kere sni , s ott tanit ani kézimunkára, fogl alkozni velük, s így k űz
deni a nyomortanyákra ls be fé s zkel őd ött szekták tévtanai ellen , mert a nép mind katolikusnak mondja magát . Ok maguk kérdezték, miért nincs t emplomu k. 1977-ben a
Püspök Aty ával együtt többen szétnéztünk ott. Egy alkalommal fölfedezt em, hogy három telek egymás mellett el adó. Igya Püspök Aty a és M . Fő n ö k n ő engedélyév el a három telket, rajta egy kis házzal megvették a püspökség számára. Erre a célra egy autót
sorsoltak kl. Abból sok pénz jött be. Két hét alatt 450 sorsjegyet eladtun k. A Püspök
Atya azt kívánta, hogya kápolna egy apostol nevét visel je. Igy lett San Andr és . Szt.
András kápolna a neve. Máju sban, a Szüzanya, az Egyház anyja ünnepén vágt unk bel e
a nagy munkába. De már november végén, Andr ás napján tető alatt volt a sokféle célt
szolgáló terem és az olt árr ész. úgyhogy meg lehete tt tartan i a s zent el ést , noha a falakat még most vakol]ák. Az azót a el telt rövid Id ő alatt minden pént eken du. kézlrnunkaés varrókurzus folyt, szombaton dél elött-d élután kateké zis három csoportb an. Vásárnap igehirdetés , ének, szentol vasó, asszonyok és f érfi ak külön-külön összejöve t ele, és
paphiány miatt egyszer egy hónapban szentmIse. 15 keresztelőt, több házasságot tar tottunk és életgyónásokat készit ettünk e l ő .
A Három Királyok elhozták a szegények közül az első hivatást: egy jó családnál
8 évig becsületesen dolgozó, egyszerú 26 éves leány óhajtja a jó Istennek szentelni
életét nálunk .
Több gyermeket felvettünk a ml Iskolánkba, hogy erkölcsi és vallás i szempontbó l
nevelést kapjanak. A sok Ingyenes segél yt lassan leép ltettük ebben az évben, és csak
ha kezük munkájával hozzájárulnak a Szent András központ kiépft éséhez, akkor kaphatnak munkájukért megérdeme lt és jogos bért vagy ruhában, élelemben segits éget .
Európai pénzből tudtunk kötőgépet is venni, hogy ebben az évben megnyissuk a munka-
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lehetőséget lányok számára. A
megkezdődik, március elejére,

pénz szinte kérés nélkül folyik be. Mire az Iskolai év
talán már berendezhetjük a termet: van már 15 szék,
egy Európából érkezett sz ép Szent András szobor, egy asztalos csinálja az oltárt, beépített szekrénnyel a misekellékek és lrna-, énekfüzetek számára.
Szent András küldjön papi hivatást és adjon erőt, hogy valóban apostoll munka
váljék ebből az oly gyorsan és csodálatosan növekedő dlaszporamunkábóll Imát k érunk erőért, bátorságért, hogy öregedő napjainkban még birjuk addig, mig átadhatjuk
a fáklyát a következő nemzedéknek.
M. Rafaela (Komássy Jolán) IBMV , Plátanos , Argentlna

LEVELEK A MISSZIÓBÓl
Gyermekkori vágyam volt a misszió. Megvalósulására minden út zárva volt előttem.
De később az ajtók maguktól pattantak fel. Ez a hatása a hitnek és bizalomnak. Bácskában, Zentán születtem, 1940-ben Budapesten az lsten Odvözttö Nővérek társulatába
léptem. Pesten végeztem el az ápolónői tanfolyamat. 1948-ban Rómába mentem . Később
egy Perugla közelében levő kórházban dolgoztam . 1956 januárjában léptem Sri Lanka
földjére. Kezdetben Kurunegal ában állami kórházban müködtem 1959.lg, majd mikor
onnan a szerzeteseknek el kellett Jönni, egy egyházmegy ei missziós kórházban, amelyet
ml építettünk és rendezt ünk be a M lsereor segItségével. Ezt azután átadtuk világi
bennszOlötteknek. 1971·ben kerültem mal helyemre, ahol a társadalom kltaszltottjalt
gondozom. Müszakl Iskola ez az Iskolatestvérek vezetése alatt. I:n mint ápolönö és az
egészségügyi osztály vezetője müködöm. 1971·ben az Intézet 200 fiút szárnlált. Jelenleg
400 a számuk . Ragama a központ. Elhagyott árvákat, elvált családok gyermekeit és a
társadalom legszegényebb fiait részesitjük technikai kiképzésben. Csak 16 éven feJOII ·
eket veszünk fel. Nagy nehézségekbe ütközik Ilyen korú gyermekekkel foglalkoznI. Sok
türelmet és megértést Igényel. Sokan már bizonyos mértékben romlottak, vagy nem
szeretnek dolgoznI. Nemzeti hajlamuk a lustaság és a lopás. Ószlnteség fehéT" elefántként található köztük. - még szerzetesek között ls . Ez sok energiát kiván az Idegektől.
Mellékfoglalkozásom, amit pár éve kezdtem: félárva gyermekek felkarolása . Az árvaház
Ilyen esetben nem a legjobb megoldás . Ha az anya él. próbálok külföldön pártfogót
keresni, és a gyermekeket a családban tartani. lskoláztatnl , azután Idevesszük óket
továbbképzésre . Az Ilyen családokat a nővérek rendszeresen látogatják, ellátják tanácsokkal. hibákért megfeddik , pozitiv keresztény életre nevelik őket. Két év alatt
csak három családot tudtam teljes ellátásban részesftenl, de sokaknak nyújthattam

résztet-seqtts éqet.
Dec. s-én mentőmunkára Indultam . Biztosan hallottak a borzalmas ciklonrói múlt év
novemberében. Ekkora rombolást még nem láttam. óserdöket úgy kaszált le, mint az
aratök a búzát. A fák tövestül klszaggatva . Amelyiket nem tudta kitépni, meacsavarta .
mint a rongyot. és derékban eltörte . A leveleket, ágakat letépte és magával sodorta.
csak a csupasz törzs meredezik ég felé . A házakat földig rombolta. Iskolák, templomok
darabokban hevemek a földöm. Vlllany-és telefonpóznák ktdölve, derékba törve, összecsavarodva . Egy. ami csodálatos : a Szűzanya szobra mindenütt sértetlenül áll. A tengerparton egész falut elsodort a tenger, földeket. utakat. Az embereknek nemcsak
hogy házuk sincsen, de még földjük sem, ahova letelepedjenek. Százezrek maradtak
hajléktalanui, ezrek haltak meg a romok alatt és az árvlzben . Négy napl mentö rnunkám alatt 500 betegnek és sebesültnek nyújtottam segItséget. 15 családnak sikerült
hajlékot adnI. Ezt csak úgy gondolják el , hogy kökuszdlóházak, de mindegy, fedél alatt
vannak. Advent második vasárnaplén még mlsém sem volt . Az emberszolgálat szere tetet kívánt. és ez volt az áldozat . Karácsony előtt jöttem haza.
Tizennégy évig voltam főnöknő, húsz évig vezető állásban, de most változások vannak. Még nem tudom , ml lesz az új rnunkak öröm . Főnöknő mindenesetre nem leszek .
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Ma ez egész embert követel , én pedig inkább a szegényeknek ajánlom fel munkámat
és energ iámat. (A n ő v é rt közben áthelyez ték. új címe:)
Gere Brigi tt a.•Shanthi"
298. Madawela Road
Nawayalatenna.Katugastota . Sri Lanka

+
Hálásan köszönöm a levelet. amelyet ezüstjubIleumomra küldtek . Sohasem gondoltam volna , hogy olyan messzlr öl ls írnak . Már 1954 óta Itt vagyok Brazll iában. Most
egy nagy városban már öt éve. A plébánia nem nagy: 9000 emberem van. mind gyári
munkások. Hála Iste nnek szeremek. és sokat segíthetek nekik. Beszélek a cursillóban.
Ez a mozgalom nekünk sokat jele nt: Innen kapjuk a jó embereket. akik segítségünkre
vannak . mert a pap egyedül nem bírná ki a munkát. A karizmat ikus mozgalmat ls bevezettük. Nagyon jól rneqy. M inden hét en péntek este van szentség imádási óránk . Ná.
lunk tehát az ima a födoloq. Igaz. kell törödni a szociális dolgokkal ls . de ha az ember
a vall ást adja át. amit a jó lsten tervez, az mindennél jobb .•Keressétek először az lsten országát . . . • - a t öbbit O adja. Igy mondja a szentírás Isi Hála Istennek a nép
így jobban dolgozik. és jobban elő re halad még a föl di dolgokban is. Az imaórákon rnindig a hiv atásokért imádkozunk. mert eddig itt kevesen voltak. Ha akarnak nekünk egy
kic sit segit eni , szfvesen elfoga djuk. Hisz a katek ézisre sokat kell kiadni. Gépet vett ünk, hogya gyerekeknek tudjunk képeket mutatn i. Természet esen sokat Imádkozunk
értetek ls. Mo st a karácso nyra készülünk . Kilenc család összejön. és a bibliáról beszélü nk. Igy az ember a f érf iaknak ls tud vallásórát adni! Majd írok többet is munkámröl.

Pe. Joao Palkó (Palkó János) SVD
C. P. 511 1
80 OOO Currtlba- Pr.. Brazíli a

+
1928-ban léptem a manr ézaí novic iátu sba azzal, hogyamisszlókba szer étnék menni.
1936·ban megkaptam az engedélyt. Hatan Indultunk a tám ingl missz ióba. Kfnában külön b ö ző helyeken dolgoztam 1949-lg. Akko r a pekingi szeminaristákkai a Fülöp-szigetekre ment ern. 1954-ben kerül tem Taiwanra. Itt Hslnchuban, a kaliforniai jezsu lták rnlszsziós központ jában dolgoztam 22 évet . A sztalosmunk ák , építkezések voltak a fő munkaköröm. Sokat kell ett utaznom . A műhelyben ls sok volt a munka. Azt lehet rnondant,
hogy az egész szigeten ml rendezt ük be az egyházi iskolákat. templomokat. Emiatt a
műhely egész gyárrá fejlő dött . Faragók, asztalosok, festök néha 80 munkás is dolgo .
zott benne. Egyedül aIIg bírt am.
Egy nagy autóbaleset miatt úgy hat ározt unk. hogy kissé leépítjük a műhelyt . Nagy
részét átadj uk a munkásoknak. Utána a Fujen katolikus egyet emre kerültem . Egy héten
hat napot itt dolgozom . egy napra pedig lemegyek Hslnchuba segít eni. (M ivel a hétnek
csak hét napj a van: mikor pihen? Szerk .) Az egyetemen minden évben van egy-két
építkez és. Most épül az egyetem közös temploma és a jog i kar könyvtára. Emellett
több helyen segftek n őv ére k n e k . plébánosoknak kápolnák, templomok bere ndezésében.
Szóval van munka el ég, csak legye n erő hozzá. Hála az Isten i Gondviselésnek. még
élünk és mozgunk. Bár 73 éves fejjel érzem az I dő múlását . és a szfvem mintha Idő
sebb lenne. A reuma sokszor megkfnoz , de ezt mind váll altuk a missziós hivatással.
Sajnos ml lassan k l ö re q s z űn k , és nincs utánpótlás . Papi és szerzet esi hivatások nagyon
lec sökkentek. Az egyeteme n 14 ezer diák van, de ezekből nem sok a keresztény. Pár
évvel eze lőtt évente százával keres ztelke dtek, most karácsony ra csak 14-en voltale
Mivel mostan i munkaköröm olyan, hogy több templom- és kápolnaberendezést kell
terveznem. nagyon szívesen venném és hálásan fogadnám. ha valaki segftenl tudna
főleg modem egyházművés zeti lappal, katalógussal vagy levelezölappal: oltá rok . tabernákulumok stb . f ényképei.
Legyen hála az Isteni Gondviselésnek mindazokért a kegyel mekért, amelyeket ez
alatt az 50 év alatt kaptam . Igazán sokszor csodálat os módon menekül tem meg sok
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bajtó!. Sosem tudo m megkösz önni azt a sok vigaszt, amit a sok küzdelem között kaptam . Kérem kedves Mindnyájuk buzgó imáit . Sorsunk a jó lsten kezében van.
Bro. Stephen Bencze SJ (Bencze Istv án)
Fu Jen Univers ity, Coll eg e of Law
Hslnchuang, Talpe l Hslen , Taiwan 242

+
1976 ápril isa óta jóformán mind en hónapban e rőt vett rajtam a maiária, ha elha gy·
tam missziós plébán iám terület ét. hogy va lamel yik szoms zédomnál klplhen jem magam
és megfrjak néhány level et . M ikor aztán egy ki ssé erő re kapt am . Igyek eznem kellett
visszatérn i a szavanná k és ős erd ők vil ágába, mive l kb. 200 falu kereszténye i vára koztak
rám . Azért Irom , hogy kör ülbelül , mivel jó hiveim félnom ád életet élnek . M int hogy hely
van bőven , nem okoz nehézséget , hogy régi kunyhóikat elha gyjá k, és egy másik hely en
verjenek tany át. Egyes falv ak szint e máról holn apra el tünnek, és helyükb en újak kelet keznek. Mivel nagyon le voltam maradva a mun kával , tavaly május v ége ót a nem szakltottam Időt a pihenésre. A maiária ls cs ak két szer jelent kezett . Az elm últ évben 1311
személyt kereszteltem , és több rnl nt 800'an Járu ltak első szentáldozáshoz mlss zl ós plé .
bánlám terOletén . A hittanulók száma meghaladja a 400-at. Hál a Istennek és euró pai
[ ötevölnknek, ma 20 bádogtetös kápolna áll hiveim rendelke zésére. Tlz évvel e ze lőtt
még egy se volt . - 1979 elej én Aus ztráli ába Jöttem. Elöljáróim egy idő re Ide helyez.
tek . Afrikai elöljáróm azt óhajt ja, hogy mlel ött visszat érek Zaire -ba, tö ltsek egy kis
Időt Új·Gulneában a pápuák között ls.
Pálinkás Istv án SVD
Div lne Word Mis slonarles
199 Epping Rd.
Eppl ng, N. S. W. 2121 . Austral ia

+
1978 januárja óta üjra itt vagyo k, ahol 3 évve l ezelőtt abbahagytam, a gazdasági
iskolában. Nehéz munka ez, m indenfelől csak gond . de megéri a fárads ágot. Sok évv el
ezelőtt kezdtük. Paraguay mezőgazdas ág i álla m , hát azt gondolt uk, ha seg iteni akarunk az embereknek, akkor a mezőgazdaságba kell nekünk is beállnunk . Jel enleg 3 p éter van Itt (egy ik társam amerik ai, másik burgenlandI) és három t estv ér. Igy csal ádunk
őt különböz ö n em zetből való . Az Iskol át klépftettúk már. Az épületeken kívü l a leg.
nagyobb mü egy SOO kW·os tu rb ina . 4 évig dolgoztunk rajta .
Köszönöm sor alt és a támogatást. Mi hazátl an magyar misszionáriu so k így aztán
abban a tudatban dolgozunk . hogy nem felejte nek el bennünket telj esen. M i Idegen
országokban, Idegen cs illagok al att való sitjuk meg kül detésün ket. Oröm és vigaszta lás.
mik or látjuk, hogy mások éppúgy önzet le nül dolgoznak értü nk, mint ahogy mi Itt dolgozunk az itteni népért. Az épületek áll nak . de az épít ész e k mennek , az alkotás ok rneqvannak , de az alkotók elmennek. Igy aztán mi is Itt lassanként máso knak adjuk át
helyünket, hogy ők is alkossanak, lángolj anak, és majd lassan el hamvadja nak: ut vest lmentum muta bis eos et Ips I mutabuntur; tu autern Idem Ipse es et annl tul non habent
f inem! (Zsid 1,12)
Gaál Jenő SVD
Escuela Agricola S. Benito
C. C. 37, Encarnac ión. Paraguay

+
Köszönöm k, levelét és a cs ekk et. Ez Itt nem kis csekk, ami nt írja, ennek itt nagyon
nagy értéke van. Igen , az áradások renge t eg kárt okozta k, és a legnagyobb kár az.
hogy nincs embere az országnak, aki segftené ezeket a szegény károsultakat. Ilyen
áradás még nem volt az orsz ágban. és ez többs zör is m e g i s mét l őd ött . m ás-más hely e.
ken. Hogy hány ezer halt meg, azt senki sem tud ja. Falvak. kerül ete k teljesen v iz alatt.
olyanny ira, hogya házakat ls eltakarta a víz. A lakók nak sem Idejük, sem alkalmuk
nem volt elm eneküln I. Kalku ttában az utcán csónakokkal közlek ed tek. Hov á lett az a
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több mint 30 OOO ember , aki az utcá n lakik? Ide nem jött fel az arvu, mert a vidék
hegyes, de term éketlen ls. Mo st sarlózzák a rizst , azután ninc s semmi a föl dben. Esó
egészen jún ius közepéig nem lesz . minde n kiég, ki szárad. Ezek a szegény őslakók
csak kulik vo ltak, és nagyon hát ra vannak. Iskolák kell enének. Itt van egy felsőbb
iskolánk, erre ls nagy sz ükséq van. IOn meg csak ke r ékpárózek még, 12 évve l , már nem
sokáig. Ma egy már Jám i nem tudó öregnek vi tte m el a szentáldozást . A nagy hibájuk,
mint mindenütt: kevesen vannak, akik nem Isszák a rizspálin kát . Küzdök elle ne, lassan
csak lesz valami eredm énye. Az Úr Jézus Szents éges Szíve áldását kérem önökre.
Varga Bertala n SDB
Don Bosco Youth Centr e
Hatl a, Hanebi-Blhar 834003. India
(Itt Jelezzük, hogy Bernadett e n őv ér (M lrpurkhas, Pakisztán) 42 évi missziós szolgálat után nyugalomba vonult . Jól megérdeme lt pihen éséhez minden jót I Szerk.)

LEVELESLADANKBÓl
Elcsábltottak rokonlátogatóba Moldovába. Két autóbuszon mentün k, egy ömlesztve
összeverb uválódott társaság. Az Alt ösl szoroson mentünk és a Békásin j ött ünk vissza.
Hajnali S-töl este 11-lg tartott az út. Els ő megállónk Entel nek volt. Úgy éreztem, leg.
alább 700 évet visszaszaladtunk az időbe n . A ferencesek egyik ősi fészke , talán bölcs ője . Nagyk iterjed ésű birtokkaI (40 hold), nagy rendházzal s egy Iskol ából átaiakitott
templomocskával, no meg egy teme t öcs ke. ahol várja a ferencrend az Úr harsonáját .
A ház lakói néhány mű eml ékn ek ls be illő barát 70 és a halál között, A gvárdián egyút ·
tal a kántor ls. Ott hallgattunk misét reggel 7·kor . Am ikor beömöltü nk a templo mba.
olyan széles jókedvre kerekedett, hogya maradék helyet t elet öltötte öblös hangjával.
Úgy ajánl ott valamenny iünket öklömnyi Márl áJa oltalmába, hogy szem nem maradt
szárazon. M ise utá n bevezényelt a zárdába. majd a gyümölcs ösbe. Ott két fi atal nyári
almafájából a lelket ls klrázta, hogy megvend égel jen, mert szegények még nyöglk a
földrengés nyomait. Egyetlen fogán cigaretta füstö lgött, a többi szája nagy mosoly.
Csuháját a korda tartotta össze. lábát m ű remek k é foltozott saruban válto gatta , mert
fájós bütykel nem sok megállást blztos ftott ak nekI. Indulásu nkkor annyi áldó keresztet
rajzolt felé nk, hogy mindenk i vihetett be l őle az otth oniaknak is.
Az erdő között alaposan beregge ll ztünk, ügyet sem vetv e hidegre, ködre, csepergésre . Délre értünk be egy Gheorqhlu -De] melletti katoli kus f aluba. Ertett ük egymást
a gyermekeikkel ls . A mienkn él nem nagyobb község, de fi eszte ndő alatt akkora ternplomot építette k. mint egy dóm . Modern gót stílusban . beton elemekból. Olyan , mint egy
költeménnyé érett áhitat, mint egy betonb a öntött kr éd ö. Olt árukon egy Jézus szlveszebor öle li eggyé a népet. Az ablakok alatt természetes nagyságban a keresztútját
járó Jézus és .dlszk ís érete " feh ér márványból , mintegy elvegyülve a hivek között.
Engem a gondviselő véletlen az V. állomás közel ében t elepitett le , ahonnan az Indulást jelző dudálás riasztott fel. Egy ór iás kereszt alatt Imboly gó végk lmerű/t ember
néz vissza a mögéje lopakodva álló , jószándékot sugárzó erőteljes emberre, aki meg·
könnyiti, tartja , súlytalanítja keresztjét.
Végigmenrunk Bákón és Románon. Románban várt az e lőre kifizettetett, de meg nem
főzött jó ebéd, ami egy órai k és és után derült ki. A közelében volt még három modern
templom , amit rneqn éztünk. Egyik egy klvll ágftható színes gyöngyszernekből álló Iourdes-l Márla fóoltárral , gazdagon f estv e nagy falfreskókon a rózsafüzér t itk aI. Nekem
nem tetszett. A második egy monument ális m éret ú. két nagy és egy kis tornyú, beton.
ból csúcsokba felfvel ö gótikus templom . A régire építetté k rá. és ahogy az új csukottá
vált, kihordták b e l ő l e a rég it. A t ornyok, ha elkészülnek, az égig fognak érnI. Főoltára
mögött el lehetne dugni a ml templomunkat. Már használják , de . porba hulln ak Uram
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oltárod elé', mert lepadolva nincs. Kérd és ünkre . hogy miért épitettek ekkorát , azt
mondták, hogy ekkora kell. Mi ndenütt sok a gyermek. 8-10 az átlag. A tornyuk lelóg
a földgömbről . de a falu nevét nem lelni a térképen .
A harmadik az egyszeru szépség csodája . Lábtörlő szónyeg a kapu előtt . Velence i
márvány az udvara, lépcsőzéte és a padlója . A szenrkeresz t felmagasztalásának tlszteletére épült. Óriás kereszt méter szélesen és szinte a végtelenig uralja a homlok zatot . A szentély is klvilágltható beto n kereszt. szárán ki s mélyedésben tabernákulum .
Előtte teljes szélességben a vendéghlvogat6 terített asztal. Onkéntelenül köréje térd elt
a társaság . A világitása érdekes : almányi fehér gyOngyökből félméteres rojt egy párkányzaton. és mögötte elhelyezve az égők. Egy különálló oszlop a tornya, erre még
egy 26 m-es kereszt jön. az még nincs készen.
Az ámulat végén nagyon eszünkbe jutott az a megfőzn i elfelejtett ebéd. Valahol a
nyilt úton egy kukoricás szélén találtunk egy csorg6t vályuval. Ott el őkerültek a hazai
tarlsznyák és a 15 l-es demizson az áhltatt61 elsp6rolt borral. Alaposa n megkönnyebbült
a csomag. és elnehezedtek a szemplllák . De hamar új erőre kapt unk. s mire megharsantak a motorok, felcsendült a nóta ls . Már lámpát kellett gyújtani. s közel 300 km-es
út állt még előttünk. Nézelődnl nem sokáig lehetett , ahogy beértünk a hegyek közé.
a feketeség tetején néha feltúnt a félhold sar/6ja és fénypontocskákként a települések .
Amire a Békás szoroshoz közeledtünk. egy kicsi ereje lett a holdvilágnak. Félelme tessé
váltak tőle a sziklák, s ahogy fáradtan tekergőzött köztük az út, ú gy réml ett . minth a
kergetnének . A szerpentinen szerencsésen feljutottunk . Aztán eg y vágtában jöttünk
hazáig. A fáradtságt61 sokáig nem tudta m elaludnI. Az6ta ls vlsszak6szálok gondolat.
ban a bejárt vidékre . és egyfolytában sajog a szivem értük.

- A mosolygó pápa nekünk f elejthe tet len . Ha ráteki ntü nk (mert kl van téve a képe ) .
mindig mosolyg6s . derűs lesz a lelkünk. Mennyi hálával tartozunk a j6 ist ennek, hogy
egymásután Ilyen klvál6 pápák kerültek Szent Pét er székébe! Hamarosan a negyedik,
akivel nem tud beteln i a lelkü nk .
- itt küldöm Werner A lajos ut ols6 napl6jegyzet ét . 1978. jú n. 12-1 5-rő l : . Tempus
breve est! Vár Székely Laci gyémántmiséle és az én aranymisém . Kérem Szent Örző
angyalaimat. Szent Alajos védőszentemet. Szent Ferencet. Szent Fellclánt és Szent
CecIliát és az összes kedves szent)elmet. magyarokat és külföld ieket. kfsérjenek el ők
az aranymisés oltáromhoz, állják körül. p6tolják nyomorúságomat, Imádják Jézust és
ajánlják fel áldozatát a Mennyei Aty ának. értem. az enyéimért, a lelkekért , akikkel az
50 év alatt papi vonalon tal álkoztam, a világért . lmádásul , hálaadásul. engesztelésül és
kérésül, hogy .általa békltsen kl magával mindent a földön és a mennyben. minthogy
O a kereszten vérével békességet szerzett' (Kol 1.20):
- Oec . s-én egy magyar dlak6nust szenteltek pappá Itt Torontóban, a Szent Mihály
katedrálisban . Eggyel több az Úr szölöjében . Kopfenstelner István jeligéje : .Oromhlrt
a szegényeknek. szabadulást a raboknak, vigasztalást a gyászol6knak ' (l z 61,1). A lélekemelő aktus után kávé és sütemény várta a megjelent vendégeket. Következő napon.
1Q-én, vasárnap 10 órakor volt az első szentmiséje a magyar plébánlán . Nagyon sokan
voltak . Aldását csak a hallban tudta adni . mert kezdödön a következő mise. A f érflegyesül et havi áldozása még ünnepélyesebbé tette e napot. Ima utá na reggeli követte ,
ajándékok és bor ltékok átadása . Plébános Atyánk boldogan bontogatta fel a csomago kat vele. Este 6 6rakor magyaros finom vacsora várt a a meghivottakat. Tüz Tamás atya
kedves angol verset Irt az ünnepre . Köszönöm a j6s ágos istennek. hogy részem lehetett mindebben .
- (AusztrlábOl :) Nagyon kösz önöm, hogy régi baráts ágában t art . s a Szolgálattal
és a könyvekkel a kapcsolatot régi magyar egyházamhoz lehetövé teszl . A j6 lst en
jutalmazza értel Most már majd 81 évemmel nagyon értékelem e lelki alátárnaazt áso mat . ~Iettapasztalatom megnyugtat. hogy Egyházunk nehéz útján Ismét felfelé halad .

76

PDSPOKKINEVEZ~SEK MAGYARORSZÁGON

Apr ilis s-én tették közzé, hogy II. János Pál pápa Dr. Paskai László eddigi
veszprémi apostol i kormányzót veszprém i megyéspüspökké nevezte ki. (~ Iet.
raj zát 38. számunkban közöltük.) Három magyar fópás ztor pedig új segédpüspököt kapott :
Dr. Bagi István, a Pápai Magyar Intézet rektora, bavagalia nai c. püspö k és
Lékai László eszte rgom i érse k segédpüspöke lett. 1931.júl. ll -én született
Körmenden. Középiskoláit a gyóri bencéseknél fejezte be, t eológ iai t anulm anyait Budapesten végezte, ahol 1958-ban le is doktorált. Eszt ergomban szentelték pappá 1955. jún . 12-00. 1956---05-ig a Bp. zugló i Szent Antal t emplom
káplánja , 1965-67 között Rómában ösztönd íjasként erk ölcsteológ iából és pasztoráli sból magiszteri diplomát szerzett. Ut ána két évig a M áty ás-tem plom káplánja. 1968-72 közt az eszt ergomi szemináriumban különbözö t árgyakat tan ított. 1969-tól a Slrnor-k önyvtár könyvtárosa . 1972-tól helyettes , 1973. m árc.
15-étól kinevezett rekt or a róma i Magyar Inté zetben . VI. Pál pápai prel átuss á
tette. Püspöki jelmondata : Attenta caritate (Figyelmes szeretettel) .
Dr. Szakos Gyula sárvári plébános Kisberk Imre székesfehérv ári püspö k mell é
kerü lt , rapldól c. püspök ként. 1916.aug. tü-én Sótonyban sz ületett . 1939.jú l. 9-én
szent elték pappá mint a bécsi Pázmáneum növendékét. Ugyanebben az évben
teológiai doktorátust szerzett. 1939/40·ben Kószegen kápl án, 194(}-44-ig Szornbat helyen püspöki szertartó, 1944-48-lg püspök i t itkár, majd irodaigazgató,
közben egyházmegyei főtanfe lügyelő ls . 1951 -74 között plébános Zalaerd ödön.
utána Sárváron. 1948-tól pápai káplán . Tevékenyen részt vett az Orsz. Litu rgi·
kus Tanács m űköd ésében . Jelmondata : ln car itate serv ire (Szere te tb en szolgálnl) .
Marosi Izidor István, a kecsk eméti fópléb ánia plébáno sa, massulai c. püspök
és Bánk József vác i érsekpüspök segédp üspö ke lett. 1916. márc. 27-én Tiszakécskén született. A váci piaristáknál érettségizett, a római Gerqe ly-eqyete men egy évig filozófiát hallgatott, majd Vácott vége zte te ológia i tanulm ányait .
1941. jún . 21·én szentelték pappá. Több helyen volt káplán és hito kt ató, majd
1948-56-ig plébá nos Szentlórinckátán, 1956.szept . t- ét ől pedig húsz évig lzs ákon. 1962-tól tb . esperes . 1977. ápr . l-én került Kecskemétre , ahol több mint
50 OOO hlv ö vol t r áblzva . 1978-ban püspö ke c. ap átt á nevezt e ki. ~ I e t e nagy
részét az alföldi tanyavil ág, falvak , fe jl ódó városok szolgál atában tö ltötte. Jelmondata : ln aedificationem corporis Christi (Krisztus testének épít ésére ) .
Lékai prímás a három új segédpüspököt ápr . 3D-án szentelte föl. Elők ész ítő
lelkigyakorlatukat Ijj as érsek tar totta .

Vasmise. Burlas K. Mátyás ny. esperespléb ános febr.4-én a tren cséni volt
piarista templomban mutatta be vasmiséjét nagy hívósereg jelenlét ében.
17

KÖNYVSZEMLE
Koncz Lajos: A m I I s t e n ü n k . A kinyilatkoztatás és a hit teológiáJa. Szent István
Társulat, Budapest 1978, 395 o.
•A Jézus Krisztusról szóló könyvünk után e lapokon a keresztény Isten-hit tanúság·
tételét és teológiai alapvetését kapja kézbe az olvasó . A Krisztus-esemény tanulmányozása természetes és belsö logikával ford ítja f igyelmünket az eszmei háttér és horizont:
az Isten-kérdés felé' - mutatja be könyvét a bevezetésben a szerzó. Ezért a két rnunka tematikailag és módszertanilag tudatosan egységet alkot.
A kötet négy részre oszlik: A kozmikus kinyilatkoztatás, Kinyilatkoztatás a történelemben, A kinyilatkoztatás az Egyházban. A kinyilatkoztatás az emberben. Felópftését
Igen ügyesnek találom . Az elsö rész bemutatja a vallást, a második a teológiai kinyilatkoztatást, a harmadik a Szentfrást, a negyedik a hitet. Fokozatosan halad elóre és
bontja kl a fogalmat.
KI kell emelni a könyv gazdagságát. Kitér a század minden teológiai vltájára: a vallás keletkezésének problémájára, az .új teológia" és a kérügmatikus teológia kérdéseire (benne két magyar elófutárra Prohászka és Schütz Antal személyében). a klnyllatkoztatás új zsinati értelmezésére. a Bibliában a sugalmazottság új fogalmazására.
majd a tradició új értelmezésére. Ogyes ahltaktus lélektanának és személyes voltának
kiemelése, sok új hangsúllyal. J6k a dogmára és a dogmafejlódésre vonatkoz6 részek.
J6nak találom a fogalmazást. hogy a csoda a természeti törvényeket nem törl meg,
hanem Istentől nekik szánt potenc lalitásukban val6sitja meg őket (212).
Felhasználta az Idevág6 teol6gial Irodalmat. A lényeges müveket elérte és bedolgozta. Dicséretes, hogy j61 kibányászta Latourelle nagyszerü könyvét (Théologle de la
révélation) . A Concilium folyóirat cikkei mellett talán jobban kihasználhatta volna a
másik nemzetközi katolikus folyóiratot, a Communio-t. Az előbbi eléggé vesztett kezdeti lend ület éb ől. viszont az ut6bbit olyan szaktekintélyek hordozzák, mint Urs von
Balthasar, Ratzinger, K. Lehmann stb . Felhívnám még a figyelmet Ulrich Horst könyvére: Umstrlttene Fragen der Ekkleslologie (Pustet, Regensburg 1971) .
Szép szolgálat a magyar olvas ók részére a könyvet lezáró folyóiratszemle.
A 27. oldalon, Will iam Jamestől vett Idézetén él, fölcserélve szerepel a szerzö vezeték. és keresztneve . (A jegyzetben már a vezetéknevet találjuk.) Ugyanigy járt Bronislav Mallnowskl néprajztudós (68. o.) .
Igen érthető, folyékony, mondhatnám élvezhető stflusban adja elő értékes mondanlval6ját.
Óry M.
HAROM HITIANKONYV: Bibliai történetek és a katoli kus vall ás alaplgazségaJ. Oss zeállította Hársfalvi Lajos. Catholic Publishlng Comp. 1977. 12 o. Engedjétek hozzám Jönni
a gyermeke ket . Első hittankönyv. Az egyházmegye hitoktató tanácsa. Szabadka 1978,
64 o. Az üdvösség tö rténete. Hittankönyv 10·12 éveseknek . Szent István Társulat, Budapest 1978, 106 o.
Ezek a csaknem egyidőben hozzánk érkezett kiadványok önkéntelenül is együttes
tárgyalásra klvánkoznak,
Az első főleg ~ éves gyerekeket tart szem előtt. De azokat ls , .aklket később
esetleg felnőttként érintett meg lsten végtelen szeretete." Nem könnyü egy könyvbe
mindezt beépiteni. Mégis dícs éretes a vállalkozás, mert olyan föl drész ((szak-Amerika)
magyarjainak siet segitségére. akik kisebb szétszórt csoportokban élnek. Különböző
szükségletek egybekovácsolásának igénye magyarázza azt ls, hogy módszerében a
klasszikus felfogást követi? Mert felosztása Inkább a logikára épül. E l ő ször Istenről,
a Szentháromságról , a katolikus vallásról, az Imáról tárgyal, Majd néhány pontban az
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ószövetség első fejezeteit IsmertetI. A főrész (25 pont a 43-bó!!) Jézus élete és tan ítása. Végül néhány pont a keresztény é l e t ről : szentségek, Jézus és a gyermekek, magyar katolikus hagyományaink stb . Mint a eimből ls kltün lk, mi ndenekelőtt az alapIgazságok tanitása a célja . Ezért minde n pont végén nemcsak fölvet őt kér dést - ami
a tanuló öntevékenységét szorgalmazhat ja - , hanem a feleleteket ls megadja, hogy
a gyerek a szabatos választ könyv nélkül ls megtanulhassa. Az utóbb i években. a Zsi nat után fellépő bizonytalanságok elle nsúlyozására . Német- és Franciaországban ls t öbben Ismét sürge tik. hogy a katekizmus legyen segédeszköz a hit főbb t ét eleinek ernlékezetbe véséséhez ls . Ha a gyermek talán nem mindent ért is meg azonnal. remélik.
hogy fokozatosan világossá válik a megta nult anyag. Min denesetre a feleletek legye nek
rövidek, egyszeruek, s ugyanakkor ne hiányozzanak sem a motlváclót, sem pedig a
gondolkodást előmozditó szempontok. Ilye n szemszög bő l kár. hogy az első 9 pont ut án
- ahol mondaniv alóját a gyerm ek érdeklődéséhez tudja kapcsol nl - a könyv késöbb
szinte kizáróla g Ismeretkőzlésre szorttkozlk. A keresztény életre vonatkozó anyagot
szét lehetett volna osztani Jézus életéhez és tan ításéh oz. az élénkebbé és gyakor latIbbá tehetné az oktatást. Dgyesek a pontok végén az egyszerü és áttekinth ető szemlél tető tusrajzok .
A Fiala Ivánka nővér, Léner Istvá n és Teleki Béla plébános , valamint Andrlja Kopo.
lovlc káplán szerkeszt ésében megJelent .elsö hitt ankönyv ' szintén külföl dön é lő magyar gyerm ekeknek készült. de egy egyházmegye keretét veszi tekintetbe. Azonnal
személyes kapcsolatot ter emt . Mátyá s püspök' köszöntése : . Kedves Szülökl Rátok
bizta lsten gyermekeitek vallásos neve lését. A hitoktató és a hittankönyv csak segft
nektek. Miközben gyermeketeket hitoktatásra küldltek, járjatok elöl jó példával a vallásgyakorlatban. Aldá som rátok és gyermeketekre" A többszlnnyomáss al készitett ,
Izlésesen kiálIltott és gazdagon Illusztrált könyv szerencsésen egyesftl a mot iváció és
emlékezetbe vésés kívánalmalt. A gyermek szemén és szlv én keresztül mutatja meg
a mennyei Atya Irántunk való szaretet ét (8 pont). aki elküldte hozzánk Fiát (5). Jézus
tanit minket (41. szenvedett értünk. de él. a Szentlélek pedig köztünk van (5), ezért
ml ls Jézussal élhetünk (3) . Osszefoglalások, énekek . imák, kérd ések és feladatok
(rajzok, szfnezés) Irányitják az anyag rögz ftés ét. A könyv végén •Tanuljunk ' cím alatt
a gyermek és a szülök megtalál hatják a kérdésekre a szabatos feleletet. - Klvánluk,
hogy az esetl eges további füzet ek hasonló sikerrel gazdagitsák a magyar nyelvü hIttankönyvek sorozatát.
Ruppert János és Blndes Ferenc a sze rzö l a magyar hittankönyvsorozat (vö . Szolgálat 17. és 30. sz.) negyedik köte t ének. A 46 pontban t árgyalt anyag lényegében három részre oszli k: Az Ószövetség népe (16) , Jézus az Ige hirdetője (12) , a Meg·
váltó (10), az őskeresz tények élete (8). A felosztás megfel el a mai ember történe lmi
érdeklődésének; a Zsinat óta nem egy kateketikai könyv épült erre. Az ls kétségtelen.
hogy Jézus hlt ünk köz éppontja . De mivel az ő életét és tanítását a gyermekek már az
előzőkbe n ls tanulták. több helyet lehetett vol na szoritanl a kereszténység történetének . - Az anyag összefoglalása által ában sikeres . Főként amikor magukat a szentír ásl szövegeket szövik be a szerz ök (pl. 55, 59. o.l. Ezt még Jobban ki lehetett volna
használni az ószövetség i részben, amely rendszer int kevésbé hozz áf érhető otthon. A fejezetvégi felhivások, kérdések, magyarázatok ügyesen tudatos it ják az anyag főbb
pontjait, er öslt lk a hitet és a minden napi életben használt vallásos eredetü szavakra
vagy kifejezésekre való utalással el örnozdltlák rögzltését. Félreérthető kifejezés, hogy
.a szentírási szövegek gyüjtésével el készültek' Ezdrás Idejébe n (l Dl. hisz egyes ószövet ségi könyvek maguk ls később i eredetüek. A szentá ldozásra való biztatá s meafelelőbb a 69., mint a 19. oldal on. Saj nos a 42. o.-on nem jó a térkép nyomása és kivitelezése (szövegben: Gali leai tenger vagy Tlbérlás tava - képen: Genezáretl tó ). A könyv.
nek a címlap on fel tüntetett kisérl eti jellege magyarázza meg valószlnüleg a képek III.
s ze mlél tető anyag hiányát. Re m é l h ető . hogy a végl eges ki adás kü l ső leg ls megfel el
majd a sorozat többi kötetének.
Benkő Antal
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Szentmártoni Mihály: A s z e m é I y I é r e t t s é g f e I é . Róma. 1979, 140 o. (t kk
IV/28) Weissmahr Béla: B e v e z e t é s a z I s m e r e t e I m é I e t b e . Róma.
1978, 150 o. (tkk 1/ 2)
A tkk újabb kötete i a bölcse leti sorozatot gazdagItják két k ltű nö könyvecs kével. Ahogy Szentmártoni atya nekiáll anyaga formába öntésének, egyből látjuk. hogy az
elmé let i anyag birtokában - főleg a harwardl Iskola nagynevű szerzőinek kutatása
alapján - a lel ki pásztor tanár szél olv asóihoz. Mondan iv alóját Ismét elt en megfogal ·
mazta már népszerűs ítő formában is , és kipróbálta hallgatóság előtt. Könyve Igy szinte
olvastatja magát , annyira világos és gyakorlatI. Stllusán látszik, hogy beszéll . érti azt
a nyelvet , amelyet a több és nemesebb emberi magatartásra törekvő mal fiatalság
beszél. [gy tárgyalja az érzelm i , vallási és erkölcs i érettség kérdés ét , végül pedig az
erkölcs és j ell em kapcso latát. Külön érdekessége és érdeme , hogy példáit a szépirodalomból veszi, reg ények Ismert szerepl öl , Irók és szentek magatartása kapja meg
a nevét a szakiroda lom nyelvén és érte lmét a lélektani elemzés alapján . Németh lászló
I sme rői talán v it ába szállhatnának a szerzövei , hogy Kurátor Zsófi példája Igazán alkal mas-e az erkölcs nélkülI jellem ábrázolására; vagy nem lett volna-e jobb Szent Atanáz
helyett a vil ágtörténelem . borzasztö nagyja i· közül választan i az .elvekhez ragaszkodó
erk ölcsjellern" ábrázolásánál ? De ezek mellékes kérdések , amelyek a könyv értékét
csakúgy nem csökken t ik , mint akoronkéntl sajtóhibák.
A lényege szerint Igazságkeresésre termett, keresztény hit ében pedig az Igazság
út jára meghívott és ráálló ember fölteszi a kérdést: meglsmerhetl-e egyál talá n az Igaz.
ságot, milyen módon és mekkora biztonsággal? Weissmahr Béla könyvecskéjének első
fejezetében tömö ren, világosan felvázolja az ismeret elmélet problémáját a megoldási
törekvésekkel együtt. tel jes igazságot szolgáltatva elle ntétes megoldási kIsérIeteknek .
A szerzö maga a trans zcendentá lis dedukció megoldását választ ök táborába tartozik
(lásd Mérleg 1971, 1. sz. 63-82). és az anyagot kézben tartó. ismételten előadó és átgondoló tan ár alaposságával, biztonságával adja elő megoldás át. A nehéz tá rgyalás
menetét üd ítően szakít ják meg ttr -otr magyaros zamatú megjegyzések, annak jel éül.
hogy a fejtegető az él e ttő l sem áll távol. A záróf ejezetben, az ált alános fogalmak kérdését és a lét analógiáját vizsgálv a. ezredek kutatásán ak és bölcsességének eredményeit adja elénk szinte summázó tömörséggel. Mindezek birtokában fogalmazza meg
az emberi Ismeret struktúráját. azt a .Iényeglátást· . amely megfelel az anyag és a
szellem lényegi egységén ek bennünk .
Békési I.
I m á d k o z z á I I Elmélkedések gyakor i imáinkról. Szent István Társulat. Budapest
1978.292 o.
Nincs fontosabb az ember számára. mint az, hogy imádságos ember legyen. Egy
japán kármelIta pap írta az Imádságról: . Az ember , aki elfelejtett imádkozni. olya n,
mint a kanárim adár, amelyik elfelejtett énekeln i: Az lma odafordulás a bennünket
szeret ö Istenhez ; odasimulás az Aty a kebl ére ; bele feledkezés a végte len és örök Sz épségbe; beletemetkezés a kimeríthetetlen Titokba ; egybeforrás az lst en szívével ; összehangolódás a Szentlél ek énekével ; egyesül és az egyszülött Fiú, Jézus Krisztus Imájá.
val. Imádkozni : kiváltság és kegyelem. eröforrás életü nkben és halálunkban .
Az imádság óriási kincs. Ezért olyan megdöbbentő és szomorű tény az. hogy manapság annyian , még jó keresztények is, úgy érzik, hogy nem tudnak ImádkoznI. Igy hát
nagy hálával kell fogadnunk mindent. ami segit . hogy az Imádság vérünkké váljék . Ilyen
kiváló segítség ez a könyvecske. A mai vil ágban. ahol az emberek szégyelln i szekták
Jámborságukat. nagy bátors ág kellett ahhoz. hogy valaki egy csak nem 300 oldalas köny.
vet elejétől végig az Istenhez szóló Imádság formájában frjen . A szerzönek bizonyára
azért volt meg ez a bátorsága. mert számára az Istenhez szóló ima nem formaság, nem
az ünnepnapok d ísze . hanem mind ennapi. személy es élm ény.
A könyv keretét a kereszt ények hagyom ányos Imái: a keresztvetés . Miaty ánk. Ddvözlégy , Hiszekegy stb . képezik . De megtaláljuk a t lzparancsolatot, a hét föb ű nt • •a
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bún négy sebét', a Szentlélek ajándékait stb. is. A róluk szóló .elm élkedések " pedig
nem értekezés , hanem lma formájában vezetnek be ezeknek az egyszerú Imáknak és
összefoglalásoknak kimeríthetetlen titkaiba. Igye könyvnek két haszna is van: először
az imákat az olvasó saját Imádságaként ls használhatja; másodszor pedig az elmél kedésekben foglalt gondolatok révén új mély ségeket fog majd érzékelni, amik or szekott
imáit mondja .
Persze nagyon egyéni dolog , hogy kl milyen .nyelven" szeret imádkozni . E könyv
imáinak nyelve múvészl, költöt. A Szenti rás lelkülete (sokszor Idézi ls), a liturgia
szelleme és Prohászka stilusa visszhangzik bennük. Talán egyesek úgy érzik majd, hogy
saját imáikh oz egyszerúbb szavak Illenek. De a szerzö mély és szép gondol ataiból
mi ndenki kétségkívül sok ihletet meríthet imaélete számára. PI. a Hiszekegyről , a
Mindenható Aty áról , a Szentlélekről, a bűn ök bocsánatáról szóló részek valóságos remekmúvek. E sorok Irójának legjobban a Miatyánkról szóló elmé lkedés tetszett. Az
egyházatyák hagyományát követve a szerz ö a Miatyánk könyörg éseit a nyolc boldoqsággal és a Szentlélek hét ajándékával hozza kapcsolatba . [gy lesz ez az ima a kere sztény hit és élet teljes summájává. Minden egyes szó végtelen kincseket rejt magában.
Idézzük csupán az .Atyánk" szóról való elmélkedés egy részét :
•Te azt akartad, hogy . . . nevezzünk Téged . . . Atyá nknak:
.Nem Végzetnek
- noha elhatározásaid megmáslthatatlanok,
nem Véletlennek
- noha útjaid kiszámithatatlanok ,
- noha felfoghatatlan vagy,
nem Titoknak
nem Törvénynek
- noha következetes vagy,
- noha íté l kez ő vagy,
nem Birónak
nem Uralkodónak
- noha távla tokban gondolk odol,
nem Fönségnek
- noha mérhetetlenül elz árkozol .
nem Erőnek
- noha mozgatsz mindeneket,
nem Eletnak
- noha Tőled él nek min denek,
nem Eszmének
- noha mindennek értelme vagy ,
nem Gyengédségnek - noha szellőnél lágyabb vagy ,
de ATYÁNAK, ki rnlndezeken kivül
remegő,

aggódó,

féltő ,

seg itő, vezető,

teremtő

és szeret ö sziveddei
számontartod gyermekeid minden érve rését ,
minden sóhajtását,
sőt mind en leeső szempilláját .
ki az aty ai szív szoro ngásával t ekint esz
életutunk messzi t ávolába.
s várod, mikor túnünk fel tékozlásunk rongyaiban ;
ki az anyasz ív édes-boldogságával
őszülésünkig hordozol bennünket
Isteni szeretet ed rejtett titkában,
s ezzel a megmelegült megmozduló bensővel
szabod ki kegyet lennek látszó végzéseid et,
szigorúnak látszó törvénye idet,
érthetetlennek tünö magatartásodat ...•
Nem fo lyt athat ju k az idézeteket. Reméljük, ez az egy ls elég lesz, hogy sz ámo s emberben fö lébressze a vágyat a könyv olv asására és elmélkedésére.
Javlt ani való t csak egyet t aláltu nk. A szentmiséről ez olvasható: . A Kálvária-áldozat
Ismét lésére vársz bennünket' (75). Ez a kifejezés kerülend ő. Helyesen mondja a katoli kus-angli kán vegyesb izottság nyil atkozata az Olt áriszentségröl (1971. szept. 7) : . Krlsztus megváltó halála és feltámadása egyszeri esemény a történelemben. Krisztus kereszthalála, mint engedelmes életé nek csúcspontja, a vil ág bünelért bemutatott egy6
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szerl, tökéletes és elégséges áldozat. Azt . amit Kr is ztus egyszer véghez vitt. nem
lehet megIsmételni; ahhoz. amIt véghe z v itt . semmi t sem leh et hozzáadnI. Am ikor a
Krisztus áld ozata és az Eucharisztia közötti kapcsolatot kifejezzük . sohasem szabad a
keresztény hitnek ezt az alaptételét elhomályosítanunk ." Egyházunk hIte szeri nt a szent mise kétségtelenül áldozat. De nem Ismétli meg a keresztáldozatot. hanem .az önmagát egyszeri szepl ötelen áldozatként Atyjának feláldozó KrIsztus áldozatát az Úr
eljövetelének napjáig jelenné t eszi és hatását alkalmazza' (LG 28). Ha e könyv új
kIadására kerülne sor - amit nagyon ls óhajtunk - . ezt könnyü lesz kijavítani.
Szfvből kívánluk. hogy e mű sok-sok embert vezessen be az Imádság szépséges és
titokzatos világába. •Akl Imádkozik , üdvözül' - szokta mondogatni LIguor i Szent AI ·
fonz . Ezért az teszi a legnagyobb szolgálatot embertársainak. aki Imádkozni tanftja
őket. Különleges hálára vagyun k tehát kötelezve a könyv szerzője Iránt, aki úgy .
ahogy maga Jézus tette - oly buzgón tanit bennünket ImádkoznI.
Nemeshegyi Péter
Szabó Ferenc: J é z u s K r I s z t u s m e g k ö z e II t é s e. R6ma 1978, 331 o.
A szerzö a magyar olvasóközönségnek már nem Ismeretlen. 1963 óta kilenc könyve
jelent meg . kettőt pedig mások közreműködésével adott kl. Jelen m űv éb e n az exea ézls és a krisztológia mal ke resésé ről nyú jt képet .
Az első rész 1971-72·ben a Vat ikáni Rádióban tartott előadássorozatát tömörIti
össze. Azt vIzsgálja, hogy mit mondanak a történeti adatok a názáret i Jézusról. és
hogy magyarázza a h ivő keresztény egyház ezeket az adatokat. Más szóval hogyan alakítjuk ma kl Krlsztus -k ép űnket, Foglal kozik a biblián kivüli adatokkal. a k lasszi kus fun.
damentálls teológIával, a szentfrásmagyarázat mal módszerével. Hosszan bemutatja,
mint alakul kl Jézus arca és feladata az evangéliumokból, majd pedIg a feltámadás él·
ménye hogyan érleli meg az első keresztényekben Krisztus személ yének mélyebb
megértését. Végül rámutat a hit szerepére Krisztus felismerésében. Bemutatott alap.
elvetbó l levonva a következtetést. egyszerü, de mély tan úsáqot t esz: ki nekI Krisztus .
A második részben különböz ö folyóiratoknak (Mérleg. Teológia. Kat. Szemle . Szolgálat) készült Irásalt közli: Krisztus megközelftése tegnap és ma; A stru kturalizmus
és a keresztény hi t elemzése ; Interjú Xavier Lécn-Duíourral: Interjú Paul RIcoeurrel ;
Hit és megértés Bultmann m üvében: VIták Küng körül; Viták a .Chrlst seIn' -röl : Hans
Urs von Balthasar teológ iája; A mal ember lstenkeresése; Számot adni rem énységünk.
ről; A szeretet civilizációja . Ezekben az egymást ól eléggé független fejezetekben a mai
teo lóg ia I d ős z e rű vItáiba ad bepillantást. A szerz ö maga a strukturallzrnusról szóló
szakaszt tartja legfontosabbnak. A két Interjú nagyon érdekes és élményszerű.
A könyv maga nagyon tárgyilagos Ismertetést ad, és minden eredetieskedés t elkerül. Különösen hasznosnak és aktuálisnak tartom a magyar olvasóközönség számára
az első részt . mert bemutatja a hittudomány mai állásfoglalását az egyik legfontosabb
kérdésben : mi a kölcsönös szerepe a hitnek és a történelmi adatoknak Krisztus-képünk
klalakltásában . A második rész vasta gabb ecsetvonásokkal az első részben és a elm ben megadott kérdésnek teológiai és f il ozóf iai hátterét szemléltetI.
A könyv a szerzöt öl Igényelhető : Via dei Penitenzlerl 20, 1-00193 Roma.
Jálics Ferenc
Puskely Márla: A k I k a J o b b I k r é s z t v á I a s z t o t t á k . Róma 1978, 423 o.
(Kapható a szerzötöl : Via della Stazlone Aure lia 95, 1-00165 Roma)
. Nehezen tu dnám megmondani , hogyan került egy más mellé ez az öt női arckép'
- kezdi előszavát a szerzö . Az olvasónak tehát szabadságában áll az ös szeh aeon ltté aokat Igénye szerint kielemeznl.
Kik ezek a női alakok. akik .a Jobbik részt választották'? Elisa beth Ann Seton . családanya. nevelő és szerzetalapítö, !:szak·Amerlka első szentje; az egyetlen szentté
avatott az öt között. Konvertita. Szoc iáli s lelkületével felismerte korának égető szükségletét: alapitása fő feladatául a szegény gye rmekek nevelését tűzte ki . A . Szeret et
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ahogy a nép elnevezte őket - ma ls működne k hazájukban . - A követ Edith Stein. A szigorúan vallásos nevelésű, zsidó származású filozofál ő egyetemista, Husserl asszisztense, akinek . az Igazság után i szomja volt egyetlen Irnáds áqa",
hosszú utat te sz meg a köln i, majd az echtl kármelig és végűl az auschwitzi gázkamráig ,
ahol .a Kereszt tudom ányáb öl" jelesre tette le a vizsgát. - Két év rn úlva, 1944 decemberében lövi k agyon a ny ilas f egyveresek Pesten Salkaházi Sárát , aki újság lrónak
Indult, sok nehézség után a Szocl álls Testv érek Társas ágának tagja lett, és jelszava
értelmében (Ecce ego, mItte mel) lobogó temp eramentumrnal , nagy elszántságg al és
szervező erővel dolgozott a l egkülönbözőbb munkaterületeken. I:letét rendtestvére iért
ajánlotta fel, s vérével pecsételte meg hüs éqét. - Birnbauer Már la (Erzsébet n övér)
egyetemista korában egy kármelIta pr édik ációján ak egy mondatából látta meg életének Irányát: .Mert egyetlen lélek olyan érték, hogy a ml Urunk ezért egymagában lej ött
volna ez égból keserves kínhal álra." Húsz éve t töltőtt a pécs i kármelben, ebből 11 évig
főnöknő . Az 50-es évektől a győri közkórh ázban könyvtáros . •M I az én hivatásom? Irja ekkoriban . Szemlélni Istent eleven hittel , és apostolkodn l érte lángoló l élekkel."
Ezt élte lelkének utolsó lobban ásáig . - Végül Made leine Delbr él a saját életében meg·
talált Istent akarta bevinni a fran cia mun kásnegyedek sik átora iba. A szociális munka
- kézzel és tollal - le tt egyet len hivatása. Testv érk ént szeretett m indenkit, mert .a
hegyi beszéd miatt joga van arra , hogy testvérként bánjunk vele.·
Hálásak lehetünk a szerz önek, hogy ezeket a különbözö korú, nemzetiségű, nyelvü
női .szenteket" alapos any aggyűjtés ut án, zamatos magyarossággal olyan közel hozta
hozzánk, hogy mindenki nemcsak élvezettel, hanem le lki haszonnal ls olvashatja ezt
Hegyi Lúcia
a k önyvet.

Növérel" -

kező

Jelenits István: B e t ű é s I é I e k. Szent István Társulat, Budapest 1978, 316 o•
•Szentrrásmagyarázó jegyze tek gyűjteményét· kapjuk ebben a könyvben . főként az
evangélIumokra vonatkoznak. A tárgyal ás f olyamán az ószövet ségi és egyéb úl szövetségl utalások ls az evangéliumok tartalmának megért ését szolgálj ák. A szerzővel rnindjárt azt ls hozzá kell tennünk, hogy ez a könyv munkaeszköz. Elolvas ása úgy lesz gyü'
rnölcs özö, ha a szóbanforgó részeket megkeressük a Szentlrásban. Az Igényesebb c lvasónak tanácsolja a szent írás l fogalmakat magyarázó tudományos szótár, valam int
egyéb m üvek használatát.
Az a megjegyzése, hogy Irásában minden előképzetts ég nélkül el lehet Igazodni,
teljesen megfelel a valós ágnak. Tennésze tesen bizonyos fokú te ológiai alapismeret
szükséges annak megértéséhez, hogya mal szentfrástudomány Itt közölt biztos vagy
valószlnű állltásal nem érintik sem a Szent irás sugalmazott vol tát , sem más hlt lgaz.
ságokat.
Tárgyalásában gondosan kerül minden t riumfalizmust. KIfejezetten is szót emel el·
lene (154) . De sorai mögött meghúzód ik, s őt néhol kifejezésr e ls j ut az a mély rneqgyőződés - és ennek semm i köze sincs a b e l ső értéket n élkülöző üres t rl urnfall zrnushoz - , hogya jó hatalmasabb, mint a rossz. A lát szat más, de a jó erö l rejtve munkálkodnak. .Els öpr ö, boldog győzelme k ésőbb lesz nyllvánval ó" (64) . Művének végső
klcsengése ls a Máté-evangéllum utolsó mondata. Jahve bizt ató, az Ószövets égben
alapmotlvumként mind ig viss z atérő Igéret e hangzik el Itt : .I:n veletek vagyok· - ál·
landóan - .a világ végezetéig:
A kitűnő piarista szerzönek számos cik ke, tanulmánya, vers el , Kem pls -fordttása után
ez az első önálló könyve. Sorai elmélkedő, Imádkozó és az életet j ól Ismerö emberről
tanúskodnak. Közel hozza a szentolvas ó-lm ádsáqot, a M árta-tlszteletet , felemeli szavát
az engedékenység ellen az erkölcsi kérd ésekben . Elftéli a ham is j elszót: .Aml nem
megy, ne eröltessükl" (205) Tartalmi értékein felül Iról képess égét ls megmutatta
ezzel a művével, s Igy megvan az okunk arra , hogya lelki élet et szolgáló Irodalom
terén még további alkotásokat ls várjunk tőle. Célja ugyanis elsősorban az olvasó lelki
haszna, és ennek rendeli alá tanltö szándékát ls .

K.G.
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Karl Rahner-Karl- Helnz Weger: W a s s o I I e n w I r n o c h g l a u b e n ? (Mit higy ·
gyünk még?) Herderbüchere l 700. 1979,207 o.
A könyv alcíme: •Teológuso k szembenéznek az új nemzedéknek a hitre vonatkozó
k érd éselvel ." Persze csak néhánnyal, hiszen ma Igen sok dolog kérdésessé vált , ami
régebben még magától értetődő volt a hivő embemek. A kilenc fejezet mindegyike a
kérdés részletes fölvetésével kezdődik és a teológus áll ásfoglalásával folytatód ik . A
következő kérd ésekről van szó: Miért higgyünk egyáltalán? Mennyire biztos a hit?
Van-e lsten? .A lát hatat lan kert ész" (azaz lsten müköd ése a világban). A keresztény
kinyilatkoztatásba vet ett hitet megelőző kérdések . M iért éppen Ú? It l, KrisztusI. Meg ·
váltás és fe ltámadás. M it higgyünk el az egyháznak? Gyakorló egyháziasság . - A zárófejezet : . Hlszek Jézus Kr lsztusban" eredetileg Rahnern ek egy 1972·ben megj elent cik ke
volt (részleteit lásd lapunk más helyén) . A szerz ök az előszóban remélik, hogya könyv
segits éget nyújt a hit te rén. Erre minden előfeltétel megvan: a kérdésfölvetés becs ületes és erő t el j es , az áll ásfog lalás teo lóg iai mélys éget és meg gy őzOdé s e s hitet t ükröz.
A kis köt et a márc. 5-én 75. életévét betöltött Rahner . szüle tésnapl ajándéka· - olvasolnak .

Karl· Heinz Weger: K a r I R a h n e r . Eine Einführung in sei n theolog ische s Denken .
(Bevezetés teológia i gondolkodásába.) Herderbüchere i 680. 1978, 175 o.
A szerzö a müncheni jezsu ita főiskolán tan ít, tehát Rahner lak ót ársa. Sokan panaszkodnak, hogy Rahnert . nehéz" olv asnI. Hozzájárul ehhez kiadványa inak szinte átlát·
hatatlan tömege . A köny v ezért Irányi tá snak, segits égnek készült, hogy érth e tő b bé
tegye Rahner fogalm ait , módszerét és szándékát. Nem .Rahne r-pót lék ·, amely f ölmentene a teológus müve inek olvasása alól, éppen ellenkezőleg . Hiszen korunknak ezt a
nagy teo lógusát senk isem kerü lheti kl, aki komolyabban foglalkozik teológ iai k érd ésekkel. S ami még fon t osabb: Rahner nemcsak nagy teológus , hanem a hittudomány eggyé
forr benne a hittel. Kltünő képpel fe jezi kl H.-J. Fischer ennek 'te lszabadtt ö hatását :
.Aki a 60-as évek elején kato likus teo lógiát kezdett tanu lmányozni, annak Kar l Rahner
neve lélegzetvételt jelentett: Szellem és szív karöltve múködött éle tmúvének lét rehozatalában .
A szerz ö vil ágos log ikáv al adja elénk Rahner fő gondolatait . Kiindul ása: az ember,
a transzcendentálls-antropológ ikus módszer . Az ember: t itok , lényegét nem Ismerjük.
de azt tudju k róla, hogy nyito tt a végtelen felé , és lsten . nem ideg en sz ó" számára .
Ezután a szerz ö átt ér a rahner i teológ ia középpont i gondolatára, az ember föltétlen
Ist enhez rendelts égére (.übernatürl lches Exlst entlal"}, Ebből kiindulva tárgyalja a kegyelem , az . anonim kereszt énys éq", a kiny ilatkoztatá s kérd éseit, majd külön fejezetekben Jézus Kr isztus hit ét és az egyházias hitet. A könyvet röv id válogatott bibliográfi a
egészit I kl.
S.M .
Henri J . M. Nouwe n: T h e L i v I n g R e m I n d e r . Serv ice and Prayer in M emo ry
of Jesus Chr ist. (Az élő eml ék eztető . Szolgál at és ima Jézus Kr isztu s emlékére .)
Seabury Press , New York 1977,80 o.
Hibás és árt almas akár elvben, akár gyakorlatban elválasztani a lelkiség et a lelkipásztorkodástól , az Imát a szolgálattól. A keltő kapcsolatát vizsgálja új könyvében
Henr i Nouwen népszerú lelki Iró , a Yale egyetem teológiai Iskolájának tanára. A papi
lelkiség kérd éseit már több könyvében tárgyaló szerz ö most úgy rnutatja be a lelk tpásztort, mint .élő emlékeztetőt " Jézus Kri sztus ra, aki nek hármas felad ata van: gyó·
gyftanl, táplálni és vezetni. M indegyik feladati<ör lényeges hatással kell , hogy legyen
a pap Imaéletére.
1. G y ó g y l t a n I . Emlékeink formái nak bennünke t . Abban . hogy mlkké v áltunk .
magukn ál az eseményeknél nagyobb fontossága van emlékeinknek az illető esem ények rő l. A legtöbb szenvedést, amellyel lelkipásztorként találkozunk , emlékek okozzák . Az
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omlékek okozta sebek gyógyf tás ra várnak, amit viszont az tesz nehézzé, hogy fájda lmas
ernl ékelnket Igyekszünk mielőbb elfelejteni . Feledés által azonban független erö v é
tesszüi< meg őket , úgyhogy bénltó hatással vannak mindennapi életünkre; idegenné
válunk őnmagunk számára: saját történerunket álmainkhoz alakítjuk , kellemes, kénve lmes méretüre csonk ftjuk . Mk 2.17 arra figyelmeztet, hogy csak azok gyógy fthatók meg
és kezdhetnek új él etet. akik szembenéznek megsebzett állapotukkal. A lelkipászto r
e l s ő felad ata. hogy emlékezt essen a fájó rnúltra, teret teremtsen, amel yben a múlt
se bzö emlékei f élelem nélkül el érhet ők és napf ényre hozhatók. A követk e ző lépés az
ember f történetet összekapcsolni az Isteni történettel. Úgy kell elmondanun k Jézus
tört énetét. hogy általa a sok fájdalmas seb ki szabadulj on az elsz iget eltségböl , és úgy
nyllvánuljon meg , mint lsten velünk való kapcsolatának része. A gyógyulás annyi. mint
annak megértése, hogy emberi sebeink a legmélyebb kapcsol atban áll nak lst en szenv éd ésével. részel lsten most folyó megváltó munkáj ának a vil ágban. De él ő em l ékeztetők az Úrra csak akkor lehetünk. ha mi magunk szünt elen jele nlé tében járunk, azaz
semm it sem teszünk vagy fogunk fel Től e függetlenül. Az e lső parancs , mely lst en
szeret et ét i rja e l ő telj es sz fvből -lélekböl -elm éböl. valób an el s ő. Jézus követ elése radikál ls : kizár ólagos el kőtele ze tts éget kér Istennek, egyedül Istennek. Ez a feltétel és
fenntartás nélküli szeret et v isz el aztán bennünk et a felebaráthoz, az el ső parancsolat
a másodikban lesz konkr étt á, egyedlvé. Ahhoz tehát, hogy él ő em l ékeztetők legyünk
Istenre, elsősorban a ml Istenhez való bens őséges kapcsolatunkkal kell törődn ü nk . Ha
valóban hallottuk. láttuk. szernl éltűk , ér intettük az Igét, aki élet, akkor nem ls lehet ünk mások . mint élő em l ékeztetők Orá.
2. T á p I á I n I . Az élet egyik mlszt érluma. hogya múlt együttl ét emléke gyakran
közelebb hoz bennünket egymáshoz, mint a testi jelenlét. A másik t ávollét ében, puszt án
emlékezve új módon látjuk egymást: nem veszünk el a felszfn részleteiben . jobban
megértjük egymás l09mélyebb lényét. Am ikor emlékezünk egymásra, a másik személy
legjobbi k énje, valódi szépsége tör tudatunkba. Ugyanakkor a szerető emlékezés növeli
egymás látásának vágyát. hogy az új fölfedezés konkrétabban klfejezödhess ék kölcs önös szeretetben. De a mélyebb je lenlét mindig egy még jobban t lszt ftó távoll éth ez
vezet. Igy a jelenlét és távollét állandó váltakozása teremtő emlékezettel összekapcsolva az az út. amelyen egymás Iránti szeretetünk t is ztul , mél yül , táplál kozik . •Jobb
nektek. ha elmegyek • . . . a Lélek majd elvezet benneteket a t eljes Igazságra" (Jn 16.
7.13) : csak az emlékezésben válik lehetségessé Igazi bensős éges kapcso latba kerülni
Jézussal , csak emlékezésben tudj uk f elfogni teljes érte lmét mindannak. ami t nekünk
elmondott. Azaz lsten bensőséges kapcsolatba lépett vel ünk nemcs ak jövetele. hanem
távozása által ls . Jézus Krisztus emléke életadó emlék. mely fenntart és táplál bennünket Itt és most . - Az Eukariszti ában kenyeret eszünk , de nem annyit, hogy elvegye
éhünket, bort Iszunk . de nem annyit , hogy elvegye szomjunkat, könyvből olvas unk, de
nem annyit, hogy elvegye tudatlans águnkat . E szegény je lek , melyek Inkább beszélnek
az Úr távoll ét ér ől . mint je l e n létéről. mind azt mondják , hogy O még nem t ért vi ssza.
hogy ml még úton vagyunk , várakozva, remélve, vágyakozva. A pap, amiko r népét az
oltár köré hívja , egyszerre hfvja őket megtapasztalni az Úr jele nlétét és távoll été t .
egys zerre hfvja őket szomorúsá gra és örömre, vágyra és betel jes ülésre . Igy váli k a
szentmise Jézus emlékünnep évé. amely úgy táplál. hogy ami kor érezzük t ávollét ét .
akkor lövünk rá jelenlétére .
Mal kultúránkban túlzott hangsúly van a jelenlét en. Jelen lenn i lelkipásztori munkánk jelentős részét képezi . Ez kéts égtelen ül fontos , de a Ielenl ét-szol q álatot mind ig
egyensúlyozni kell tévoll ét-szolqálattal . amely átala kítja az Or távolléte feletti f ájdalmat jelenléte mélyebb megértésévé. Keresn ünk kell a módokat , amelyek révén nemcsak jelenlétünk, hanem távollétünk is az Úrra fogj a emlékeztetni a híveket . l e kell
lepleznünk a nélkülözhetetlenség mitoszát. Ha a n épünkt ól való t ávoll ét külön leges
jelenlétet jelent lsten el ött, akkor távollétOnk életadó távollét lesz. Jézus ls [gy t ett :
Mk 1.35. HIveinket szolgáljuk, amikor Istennel vagyunk . Imánk nern magánügy. hanem
a lelkekért való munkánk szfve.
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3. V e z e t n I . Az emlék a Jövő felé ls vezet bennünket , állandöan újj á te szi életünket. Reményünk emléke ink re épül. Sötét, félelmetes éjszakán azért tu dunk ragyogó
reggelt remélni, mert már láttunk ragyogó reggelt. A próféták lsten szolgaságból megszabadltó szeretetére emlékeztetve öntöttek a népbe új reményt. Ez a prófétai szolgá.
lat Jézusban kapott legteljesebb klfelez ést. O nemcsak feleleveniti a biblikus emléke ·
ket, de maga ls azért beszél, hogy övéi az előttük álló nehéz Időkben majd eml ékezzenek szavaira . S azóta a tanltványok Orá emlék ezve beszélnek , t anúskodnak , t örnek
kenyeret, ebben az eml ékben tal álnak erőt üldözésben , válságos órákban .
Lelk ipásztori vezeté sünk két lépése: a szembes ltés és a lelkesltés. Sze mbealt és :
a jövő felé vezetés szüks éqess é teszi tévh ite ink leleplezését , azét a tévhitét, hogy
.rneqérkeztünk" , hogy megtaláltuk hltünk végleges megfog almazását, az Ideáljainknak
legjobban me gfelelő életst flust . Áll andóan kisértv e vagyunk , hogy az eredet i látomást
fe lcseréljük annak egy kényelmes pótlékával. A nagy refonnátorok - rnlnt Benedek a
6. században, Ferenc a 12.-ben, Teréz anya ma - mind szembenéztek a ténnyel, hogy
az eredeti nagy látom ás elmosódott, elves ztette me ggyőző erejét. Lelkes ltés : a szembesltés után v issza kell menni arra a pont ra, ahonnan a nagy Ih let sz ármazott. Minden
refonnátor egy régi nagy vizióra emlé kezte t bennünket : Benedek a köz öss éq ére , Ferenc
a szegénység ére, a mal próféták a békéére és Igazságosságéra. A haladás paradoxona .
hogy csak akkor lehet róla szó, ha visszamegyünk egy nagyemlékhez, amely új vitalitást tud adni a szunnyadó álmoknak. Gyakorl atban ez a kettős szolgálat a legjobb eredményt akkor éri el . ha egyszerüen .rnesél ünk". Me semondókká, elbeszélökk é kell válnunk, hogy a múlt nagy t anúl vezethessék k étkedő szIvünket. A történet teret teremt.
amelyben megt alálhat juk a he lyünket . Szembesít . de nem nyom el. lelkesít. de nem
manipulál , Inkább találkozásra , dlalógusra hiv. - De lelkesiteni csak akkor tudunk
másokat, ha amit mondunk , az az életünket szüntelenüllrányltó látomásból táplálkozik .
Ahhoz, hogy él ő emlékké válj unk, lsten szavának t estté és vérré kell válnia bennünk ,
ez pedig nem é rh e tő el egyszeru ért elmi felfogássa l. hanem egy szeretö -rneqlamer ö
folyamat gyümölcse, fo lytonosan elmélkedve. rágva az Úr szavát . Ha a történelem leg.
nagyobb újsá ga, hogy az Ige testté lett, akkor nekünk ls legnagyobb hivatásunk és kötelességünk folytatni az Ige megtestesülé sét magunkban.
Pásztorként a múlt sebeit gyógyIt ani, papként a jelenben t áplálni . prófétaként a
jövő felé vezetni: ez a lelkek et gondozó . él ő emléke zet' feladata. S amikor Nouw en
mindezt egyszeru , bölcs szöval elmondja . könyve maga lesz Ilyen emlékeztető : nem
új tanokat hirdet . hanem hagyományos Igazságokra vet új fényt , mint a házigazda, . akl
ktncselböl újat és régIt hoz elő' .
Lelóczky Gy.
Megjegyzés. Mint már sokszor jeleztük, az ismerte tett Idegen nyelvü könyvek beszerzésére sze rk esztőségünk n e m vállalkozlkl

-
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Minden gyenne knek jog a van
gyöngédsé gre , szeretetre és megértésre
megfe l elő élelmezésre , lakásra , egészségügyi ellátásra és szórakozásra
Ingyen es nevelésre
különleges gondozásra, ha testile g vagy szellemi leg fogyatékos
katasztrófák esetén azonnali segitségre
arra , hogy békében és az egyet emes testvérisé g légkörében növekedjék
hathatós védel emre mi nden hanyagság, kegyetlens ég és kizsákmányolás ellen
végül minden gyerm eknek joga van ahhoz, hogy ezeket a törvény által biztositott
jogait fajra , nemre , vallásra, nemzeti hovatartoz áera és társadalmi szánnazásra
való tek intet nélkül . maradékt alanul élvezhesse.
(Az ENSZ dokumentumáb61)
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Dr. Tamás József érs . tanácsos a kalocsai papi otthonban febr. 22-én. A Bp.
remetekertváros l Szentl élek-templ omban te mették (71,47)
Szommer József csokonyavisontai esper espléb. márc . t -én. Bakon te mették
(SO ,24)
Dr. Kálmán János ny. martonvásár l pl ébános. volt t eológ iai t anár, m árc . 18-án
Székesfehérv árott. Klsbe rk püsp ök temette.
Tóth Mihály érd. esperes , ny. homo kmégyi pléb. márc . ts-én Kalocs án. Soltvadkerten t emették (78,47)
Msgr. Dr. pfelffer Miklós pápai prel átu s, érd. svájci magyar fólelkész márc .
21·én. Frlbourq-ban temették (93,70)
Nemes Pál Vazul OSB máre.23- án Győr ött. Pannonhalmán t emették (73,55,48)
Végi Kálmán ny. plébános márc .25-én Szombath elyen (61,35)
Vattamány Imre hajdúdorogi parochus, tb . kanonok ápr. 3·án. Keresztes Szil árd
p üspók teme tte (71,45)
Elhun yt paptestvéreinket foglalj uk mement óinkba!

+
CSIK JÓZSEF hatva ni pr épost
(1894-1 978)
1978. ápr. 6-án hajnalban bekövetkezett haláláv al a váci egyházmegye egyik nagy
papi egyénlségét vesz ítette el. Onodon szüle tett 1894. máj . 26-án. Egyéniségé n min dig
érzödött valami szOlőföldj ének történelmi levegö]éböl. M int minor it a kispap végezte
Rómában a teológ iát . Temesv árott szent elték pappá 1916. dec . 16-án. 1922-ben lépett
át a váci egyházmegyébe. Szegváron vol t két évig káplán. Elsö f önöke kissé nehéz
te rmészetű pap volt, a k áplánok réme . Cslk József kedves, sze té ny alkalmazkodó egyé·
nls ége megtalálta vele az összhangot . és a két évi káplánI müköd és b öl egész életre
szóló meleg barátság lett.
Ha Istennek az a szándéka velünk , hogy Fiának képmását magunkra ölts ük (Róm
8,29), akkor Cslk József mind ig szeretetet sugárzó, szerényen mosolygó Krisztus-arc
volt. Dr. Hanauer István , az egyházmegye nagy püspöke hamar fölfedezte értékelt. Két
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év múlva a ref ormátus többsé gú Dömsödre tette lelkésznek. A dömsödiek , katoliku.
sok , protestánsok egyaránt. úgy megszerették három évi ott léte alatt. hogy életén ek
minden nagy Onnepén - temetésén ls - megjelentek 68 köszöntötték.
Egy évig volt vácrátóti plébános. Ezután 17 évet Alag on töltött , ahol t emplomot ép ített. Közben kerOletl esperes lett. 1945-ben kerOlt Hatvanba prépostpl éb ánosnak és
egyúttal ker. esperesnek. Az egyházmegye legrangosabb plébániáján ls a szerény szeretet jellemezte. Szerény volt és egysze ro a lakása. ruhája. asztala, egyénisége, modora és viselkedése. A plébán iát szerette szerzetesi közösségnek neveznI. Az ls volt .
Onnepl alkalmakkor ugyan magyaros vendégsz eretettel fogadta paptestv éreit és baratalt. egyébként azonban az Iroda volt az eb édlő ls , ahol mindig 68 mindenkit készséges
szeretettel fogadtak . 6 a temetés vagy házasság Ogyében megjelenő szegények sem
néztek Irl gyen az asztalra .
Életének minden állomásán annak a Jézusnak volt a követője , aki jót tett. amerre
járt (Csel 10,38]. Esze, szlve , p énztárc ája és pl ébánlája mind ig nyitva volt mindenki
előtt. Hosszú éveken át a hatvani pléb ánia kapuj án nemcsak a zár, de a kilincs ls hiány ·
zott. Ez jellemezte a sziv ét ls. A pléb ániát tr éfásan Cslk -szállónak hlvták. Ha valak i .
elsősorban paptestvér, betért hozzá. ott marasztaIta ebédre, és azzal búcsúzott tőle :
legközelebb hosszabb I dő re gyere.
Nem türte , hogy szeretetlenség legyen körü lötte . Egy ik pl ébánosa alaptalanul megorrolt az egyi k káplánjára. Azonnal vonat ra Olt az érdeke lttel . hogy fölkeresse és els lmltsa a félreértést. - Mint esperest sok kellemetlen Ogy elintézésével bizta meg az
egyházmegyei hatőság . Egyszer egy ik öregebb paptestv émél rnutatkozott több rendet lenség. Azzal áll ito tt be hozzá: . nern tudom, megint ml baja van veled az auIának. No
gyere . szidjuk egy kics it az aul át: Utóbb azonban egy pohár sör mellett kellő tap intattal. de mind ent elmondott: ezt meg azt Igazán te ls másként csinálhattad volna . Mindenkinek Igyekezett segitenI. Halottak napja előtt az egész környék hozzá járt gyer ·
tyát venn i. A körn yező papság részére mind ig beszerezte a vasúti és a busz-menetren .
det. - Egy halotti anyakönyv i ki vonat ot kért valak i , de még a halott nevét sem tudta .
az sem volt biztos . hogy Hatvanban halt meg . . . De azért óráklg kerestük a halotti
anyak önyvben , hátha rábukkanunk egy kőmúvesre, aki a gyöngyösl 'barátok klastromá nak megújftásakor halt meg.
Hatvanban megújftotta a s z ép prépos ti templomot és a plébániát ls. De még többet
tett hive inek és az egész körn yék papságának lelki megújulásáért . A hiressé vált papi
rekollekclókat 1954-ben kezdtük t artani. ami kor még erre semmi rendelkezé s nem volt .
Eleinte m inden hónapban. s még a legújabb Id őben ls többet t artottunk a kötelezőnél.
A rekollekclók egy elmé lkedésból és szents égimád ási órákból álltak. Közben gyónási
alkalom. Volt i dő. ami kor egész nap szigorú szil encium volt .•J özst-b ácst" - mert mln den paptestvére csak Igy szóIf thatta - nemcsak a szervez és levelezési részét bonvol ltotta le . hanem hordta a székeket az e lőad ás ok e lőtt. utána pedig vitte a teát, amellyel
mind ig megvendégelték a résztvevőket . Az elmúlt ő s zö n nagy boldogan készült a k étszázadik reko lfekc ló meq ünnepl és ére, de sajnos elótte lépett föl szívgyöngesége, és
Igy nem lehetett jelen . Ezzel együtt akarta megOnnepelnl a 30 éwel ezelótt tartott
hatv ani egyházmegyei euchar is zt iku s napok jubileumát ls.
M inden paptestvért nagyon szeretett. M inden munkatársát nagy szeretett el fogadta.
Ha a lel kipászt ori tennivalókrói vo lt szó, mindig úgy kezdte : hogyan akarjá t o k ? Az·
után úgy végezte : cs inál j u k I - Volt egy szorosabb baráti köre. akikkel minden
szerdán, a .Cstkszerdén" , a Császár-fürdöben találkozott. Két volt püspökünk ls örömmel vett részt a Cslkszerdákon.
Minden keresztényre és papra j e l l e m z ő . kl a kedves szentje . O védőszentjét. Szent
Józsefet t isztelte és szerette nagyon egyszerúsége miatt. Hasonló tisztelettel viselte.
t ett Assisi Szt. Ferenc és X. Plus iránt. Soha senkinek nem emlegette, hogy Rómában
végzett ; de X. Plus szentté avatásakor rajongva beszélt a nagy pápa vonzó egyénlségé·
ről , akit ő személyesen Ismert.
Fiatalos egészségét és kedély ét végig megőrizte. !Oletének 85., papságának 63. évében mint tényleges plébános és t ényleges esperes hunyt el csendesen . Még előző nap
ls bemutatta a szentmisét.
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Dr. Bánk József érsek püspök koocelebrálta a gyászmis ét volt munkatá rsaival, dr.
Vajda József segédpüspök tem ette. A hatvani temp lom sokszor megzsúf olódott már,
de ennyi pap és h ivő még ri t kán volt benne .. .
Volt káplánja
KAPCZÁR JÓZSEF SDB missziós testvér
(1899-1978)
1978. ápr. 16-án halt meg Hong Koogban. Kinát tekint ette második hazájának, mert
ott, III . a peremv árosokb an: Macauban és Hong Kongban töltötte élet e javát .
ErdOtelken született 1899. márc. 22-én. Ifjúságáról és hivatása tört énet érOl maga
számolt be a Szolgálat 36. számában. Fogadaimát 1925. jú l. 26-án tette le. 1931-ben rnl szsziós munkára jelentkezett. Igy került már az évben Hong Kongba. Sok éven át mint
cipész dolgozott, majd a rend több házában anyagbeszerző és mindenes lett . Szorgos
és pontos munkája miatt mindenki megszerett e. Nyelvi nehézségei ellen ére szivese n
elegyedett beszédbe b árkíve l. különösen agyerekekkel.
Haza nem láto gatott többé. Két ízben azonban rövid p ih en őre jött Olaszországba.
s mindkétszer tal álkozni tu dott kozal i rokonalval. Családját nagyon szerette. A levelezésben apostoll lelkül et e ls kife jezésre jutott. Nagy örömére egyik unokahúga szintén
szerzetbe lépett . A jó József testv ér szorgalmasan jegyezte családtagjai nak különféle
évf ordulóit . hogy imáiban mindig megeml ékezhessék róluk . Gyakori lev elezése nem
engedte , hogy elszlge t elv e érezze magát . Ez t apasztal ható vol t még uto lsó beteqs éq ében ls.
Sok ember i erényt csodált ak meg benne. Főképp en elOzékenységben és udvar iasságban adott jó példát mind enkinek. Még e l ő reh alad ott korában is fi gyel emmel kIsért e
a nagy vIlág eseménye ket. Derüs lelkületét soha nem zavart a meg semmif éle krl zls.
Sokat Imádkozott . Rómában az 1975·ös szent évben buzgó zarándokként járta be a föbb
templomokat. azok hely ett ls. akik csak vágyban tudtak eljönn i.
Edzett falusi fiú volt , tagbaszakadt , sudár fé rfi maradt egész élet ére. De a beteg.
ség megtámad ja a legerősebb szerv ezetet ls. Több éven át szívbántal makat érzett .
1976·ban egy kórházi kiv izsgálás gyomord aganatot fedezett fel. Az 1977 Júniusában
lezajlott öt órás mütét megfosztotta gyomrának háromne gyed részétől. Kissé rendbejött. de ezalatt a rák t erjedni kezdett. Új abb, hosszú hónapokig tartó kórházi beutal ás
követke zett. A nagyobb ünnepekre : karác sonvra . újévr e, névnapjára hazaengedték. hogy
néhány órát rendtársa i körében tö lthessen . Ezek a kikapcsolódások enyh ftett ék fokozödó fájdalmát. Tollb a rnondott levelekkel kezdet t végleg búcsúzni barátaitól , is merőse i 
tő l. A látogatók úgy tu dtak neki kedveske dni, hogy vele együtt Imádkoztak , ének e lte k.
Ez jelentette számára a legkedvesebb ajándékot . I d őbe n kérte a betegek kenetét. EI·
végezte szentgyón ását , s a napl szentáldozásból mer lt ett e rőt bajai elviselésére .
Teljesen váratlanul szólltotta el az Úr. épp akkor, amikor rendtársai ünnepélyesen
akart ák elkIs érni hozzá a szent Útravalót. A mell ette l evő rendtársak azonban imával
támogatt Ak
Temetésére sok nép Jöt t . A halotti m ls én több mint 50 pap koncelebr ált és kisért e
a temetőbe a megs iratott testvért.
Kapczár testvér egész életén át szive ügyének teki nt ett e a papi és szerzet esi htva.
tásokat. Ezért könyőrö g odaát ls . Hallg assa meg a jó ls ten ezt az imát , hogy sok sziv
meghallja és kövesse az Úr hfvó szavát. De bizony ára gondol a jó Testv ér mlndanynyi unkra is, amint olyan kedvesen fejezte be 1977-es levelét : . Sempre rlcord ando, azaz
mlndnyá]ukról mindig megemlékezem ."
Fe nyő Vendel SDB. Róma
BALI JÁNOS SDB
(1892-1978)
Gyémántm lsés paptestvérOnk a Vas megyel Alsóságon született 1892. dec. 27-én.
1904 augusztusában vette kezébe a violaszlnü Szalézi I:rtesftőt. amelynek IndftAsára
szept . 14-én meg ls érkezett Cavagliába (Olaszország) . a Szent István kirá lyról nevezett
magyar Szalézi Intézetbe mint kisd iák. 1908-ban kérte felvétel ét a társaságba . Az el ső
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fogadalmakat a nagybereg rendfőnök, Boldog Rua M ihály kezébe tette le 1909. szept.
29·én. Tanulmányait Ivreában folytatta, majd mint felügyelc~-oktat6 került v issza Ca.
vagIlába. Az Intézet 1913-ban áttelepült az Esztergom megyel Péli földszent kereszt re.
Itt munka és szegénység várt a kezdő intézményre, amit nem mindenki viselt el törés
nélkül.
1914-ben kezdte el teol6glal tanulmányait, amelyeket Oswleclmben (Auschwitz) fe jezett be. A katonai behfv6 árnyékában korábban ezentelték pappá: 1917. nov. ll -én
Krakk6ban . Rövid Jugoszláviai és ausztriai tart6zkodás után visszatért Szentkeresztre .
1921-27-lg járta a kilométeres kapaszkod6t , az őszl-tavaszt mély agyagot Szentkereszt
és Mogyor6sbánya k öz őrt mint plébánoshelyettes .
1927-ben Újpestre keru It, nem könnyű munkáskörnyezetbe. De . egy j6 elmélkedés
reggel, bátor gondolat a déli harangsz6kor és szilárd akarat este' meghozta neki a
sikert. Mint Igazgat6 a Baross utcában . a gyámegyed szIvében Intézetet épitett: Inasoknak pihenőt. Internát ust a diákoknak .
1932-ben átkelt a Dunán. A Szent Alajos Házat vezette a Kiscelli utcában. Ekkor
épftette a Bécsi úti szárnyon a kis kápolnát . Márla, a keresztények segftsége" tisz teletére .
1935-ben átmenetileg a kispapok lelki vezetője Esztergomtáborban. 1936-tól igazgató
Rákospalotán, majd Magyaróvárott. Itt épftette a második kápolnát a Keresztények
SegItsége t iszteletére . 1943-t61 több helyen müködött, majd 195O-től a veszprémi egy·
házmegyében kapott lelkipásztori beosztást. Pápakovácsln nyolc évig volt a falu pl ébánosa.
1967·ben Celldömölkön mondta aranymiséjét. Oröme visszavitte ahhoz a Márta oltárhoz, amely útjára engedte 1904·ben. A következő vasárnap hfveivel adott hálát az
Úrnak. Az ünnep nagyon szépen sikerült.
1969-ben nyugdfjazását kérte az egyházi hat6ságt61 és következő évben bevonult
Pannonhalmára a szociális otthonba. Itt élt és szenvedett. 1977-ben betegágyán, szük
rokoni körben mondta el gyémántmlséjét. A következő h6napok a várak ozás és a búcsúzás h ónapjal. Meg a készületé. 1978. Jún. 23·án megkérdezte től e valaki: .Hogy van?'
- •Teljesen útrakészen!" - válaszolta. e:s másnapra virradóan val6ban elindult az Ismeretlen felé , a Fénybe!
Paskai püspök temette, Klempa és Tóth püspök jelenlétében .
J6kedvü adakoz6 volt. Remélj ük. lökedvevel elérte a legtőbbet : magát az ISTENT.
Confrater

P. NAVAV ANTAL KAPISZTRAN OFM
(1906-1978)
Szabadkán született, 16 éves korában egyszerű fogadalmas szerzetes, élete 23. évében felszentelt pap. A pécsi jezsulták Plusz gimnáziumában érettségizett, papi tanu lmányait a rend i hittudományi főiskolán fejezte be. Egyetemi tanulmányokat sem Itthon,
sem külföldön nem folytatott , mégis Igen kiemelkedő és rnüvelt ferences pappá k épezte magát. Rossz alv6 és sokat olv asó ember volt . Almatlan éjszakáin magyar, latin
és francia nyelvú könyvek tömkelegét olvasta. Elsősorban az egyháztörténelemre vonat koz6kért lelkesedett.
A papi élet keretén belül pollh lszrorr á. sokoldalúvá alakult. Gyászjelentése a követ .
kezö munkaköreit sorolta fel : tanitott als ö-. közép- és felsőfokú Iskolában; népmisszió.
kat, lelkigyakorlatokat, konferenciabeszédeket és papi elmélkedéseket tartott; klsegftő
lelkész, gy6ntat6 , egyesületi ve zető, plébános , baráti tanácsadó és müvészek mecénása
volt; szerzetében t öbbtzben házfőnök és helyettes tartományfőnök; gyakran és könnyen
frt; a Szent István Társulat tagjaként fej ezte be életét .
Három leggazdagabb munkaköre a házfőnöki . a plébános i és a tanár i volt .
Házfőnöki küldetésében a helyes köz éputat képviselte . A fazaságot sz6vá tette .
kemény szigorral élni nem tudott és nem akart .
Előljárói éveiben e sorok lr6jának - többs zör eml ítette : . Az esti re!<reáclóra
ugyanúgy készül ök , mint a teológiai órákra ." Ilyenkor anekdotákkal . megtörtént és meg
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nem történt események felsorolásával szórakoztatta és tartotta össze a ferenc es
rendcsalád tagj ait .
Még jobban kult iváita a közös lma összetartó erejét. Almatlan éjszakái után is a
hajnali és esti órákban szinte minden nap megjelent az Imakarban az Istent dicsérni
és a közösségi szellemet ápolnl.
Plébánosi munkakörét megosztotta. Szeretett dolgozni és tudott dolgoztatnl. Egész
életébe n a párb eszéd erényét gyakorolta .
Mikor Szeqed-Als öv árosra 1946 nyarán megérkezett, eqy -k ét nap alatt a rendtagok
megkapták beosztásukat a templomokba , az Iskolákba és az egyesületekbe egyaránt .
Nem kis munka volt. mert plébániánkon egy templomban és négy szükségkápolnában
miséztünk, nyolc Iskolában tan ftottunk és kilenc egyesületet vezettünk. A beosztás el.
rendezése után bezárkózott a szebálába. és három nap múlva a rendház ebédlőjében
kifü ggesztette az egész évre szóló prédikációs tematikát. A reggel hatórás szentmisére
egy aszket ikus , a tlzórásra a napl evangéliummal kapcsolatos . a tizenegy órás ra pedig
egy apologe tikus sorozatot állItott össze. Szeptembertől szeptemberig tudatta. kl, rnlkor és hol prédikál. A diákmi sék exhortáclólt a hitoktatókra és hittanárokra bizta .
Esztergomban ls hasonló módszerrel dolg ozott. A rendház társalgójában egész esztendő re klf rta a templomi szónokok névsorát .
A rendtartományban ó volt az utolsó lector approbatus . Ezt a megtisztelő cim et
azok az atyák viselték, akik egyetemi végzettség nélkül tanftottak a teológián. de elő
zőle g egy nagyobb rendi bizottság előtt a htt- Illetve a bölcselettudomány rneqhatározott t árgyaiból összefoglaló vizsgát tettek.
Kapisztrán atya kedvenc tá rgya az egyháztörténelem volt . Egyik legszebb alkotása
a rend történet ével fogla lkozó munka, amelyet teológiai kézikönyvnek készitett. Klspapjai nk a mal napig ebből tanulnak, és ebból Ismerik meg a régmúlt gazdag világát.
A kórh ázban az őt meglátogató rendtársához ezek voltak az utolsó tudatos szavai :
. Az lsten legyen vele tek " . - Kapisztrá n Atya! Mi is így búcsúzunk tőled : az lsten
legyen ve led egy egész örökkévalóságon át .
Confrater
Fr. KOVACSIC S VINCE GABOR OFM
(1884- 1978]
Szabadkán született 1884. jan. 14-én, bunyevác szül öktöl. Magyar nyelvú elemibe
járt. és magyarnak vallotta magát.
Hamarosan kiköltöztek Keleblára . A Podmanlczky báró épfttette Szt. Anna templom.
ba járt szentmisére, tanyájuktól 3-4 km távolságra. A bárón ő komornájának feltűnt
rendszeres te mplo mba járása. Először szeritképet csúsztatott imakönyvébe . később olvasóval ajándékozta meg, maj d a Szabadkáról miséz ni kl]áró Xavér Bálint atyának beajánlotta fe rences testvérnek . 1898. szept . t t- én lépett be Szabadkán jelöltnek a fekete
baráto khoz. 13 hónapig volt ott. Konyhai teendők végzésére osztották be. Beöltözése
után, 1899·ben már kiküldték kocsi val gabonagyűjtésre a tanyákra. Megmaradt ernl ékezeté ben. amit az egyi k t anyai gazda mondott: .Adjunk ennek a kis barátn ak. hogy
nagy glórlát tudjon rnondanl."
1899 okt óberéb en Kaplonyba ment P. Hricsovszki Timót h ázf őn ökkel és Semmer Demete r szabótestvérre!. mi vel ők elfogadták a ref ormot. Itt Semmer testvér meqtanltotta harmón lumoznl. Hat évig vo lt Itt. majd különbözó helyeken. mig 1914·ben be nem
rukkolt Szabadkára a 86. gyalogezredhez. Négy évig volt az orosz és olasz fronton .
1918. jún . 14-én megsebesült a homlokán. 1930-lg Ismét több helyen szolqált, majd két
évi g a rend amerikai magyar kolo storaiban. Utána többek között kétsze r müködött
Mátraverebély-Szentkúton. Itt a nagy búcsúk Idejé n a S zű zanya grottájánál 14 szentmi sét együltében végigjátszott és énekelt. Amikor a sok áldozó rnlatt elfogyott az
osty a, akkor éjjel még osty át ls sütött. Elöljárói kereken 20 alkal ommal helyezték át!
1951 november étól több mint 26 évet Csengelén töltött plébános rendtársa mellett .
mint kántor. szakács, sekrestv és stb .
Fáradhatatlan volt a munkában és az Imádságban ls . A szegénység fogadalmához
való ragaszkodása diszére vált volna még egy noviciusme st ernek ls . Csak addig volt
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zsebében pénz, amIg bevásárolt. Utána a maradékot azonnal kitette. Ha elfelejtette .
szinte Ijedten jött a maradék pénzzel: jaj, a zsebemben felejtettem . Tisztasági foqadalmának megtartásában ls példaadó volt. Csengelén mindenki tisztelte .
1978 januárjában elgyengült. Szegedre került kórházba, egy hónapig ottilon ápoltuk .
márc . 21-én pedig saját kérésre Pannonhalmára került. Ott türelmével és Imádságával
tünt kl. Aug . 22-én visszaadta lelkét Teremtőjének, Krisztus feltámadásának és eljövetelének titkából vigasztalást meritve. Dr. Szilas József csanádi általános helynök végezte temetését , rendtársai , egyetlen még élő rokona , a csengelei hIvek és a pannonhalmi otthon tagja inak részvételével.
Rendtársai
P. VADAS JÓZSEF OFM
(1896--1978)
1896. márc. 22-én született Egyeden (Sopron m .) . 1915-ben besorozták, és végig ·
küzdötte a világháborút a galfciai. romániai és olasz fronton . Hat év után vált meg a
hadseregtől. Ekkor kezdett foglalkozni a papi hivatás gondolatával. 1922-ben Turlnban
belépett a szal éztekhez. Itt végezte a filozófiai négy évé t , a teológiát pedig a mexikói
Guadalajarában. Az akkori egyházüldözés miatt mint megyéspap fejezte be tanulmányait
a spanyolországi Victoriában. 1929. máj. 25-én szentelték pappá a Pilari Miasszonyunk
székesegyházban. Mint lelkipásztor először Kaliforniában müködött, majd Saskatchewan
(Kanada) magyar templomában . 1938-1950·lg Ismét az Egyesült Allamokban találjuk
mint magyar ill . angol lelkipásztort. 1950 jüllusában visszatért Kanadába és belépett a
ferencesekhez . Egy éves noviciátus után több helyen müködött rnlnt lelkipásztor és
gyóntató, többek közt a youngstowni (Ohio) magyar ferenceseknél. 1967-ben tíz hónapos szabadságra hazájába jött. Utána 1976. jún . lO·lg még Kanadában müködött. Ekkor
korára való tekintettel nyugalomba vonult és végleg hazatért. hogy szül öfalulában
csendben készüljön aranymiséjére. De ez nem adatott meg neki : az Úr múlt év ápr. B-án
.
magához szólította viszontagságos életű, megfáradt szolgáját.
Nyugtalan, keres ő ember volt - mutatja sok külső és belső vándorlása is -. hajlamos a végletekre. aszkézisben , lelkipásztori buzgalomban , jókedvben egyaránt . Halála
el őtt kérte , hogy paptestvérei érte is mondjanak majd egy fohászt .
Confrater - Soror
Dr. PAPP IMRE
(1918-1978)
Szikrázó nyár fényében tünt el a magyar egyház egyik ragyogó csillaga és igér etes
reménysége : a földön vIlágoskodó fény az örökkévaló világosság tengerébe .
A bácskai KIshegyesen született, Szabadkán érettségizett. Mint hittudományi hall gató feltűnt a zágrábi, utóbb a pesti Pázmány-egyetemen kiemelkedő tudásával és hal.
latlan szorgalmával. Később az egyetem jogutódaként müköd ö Akadémiának bekebele zett doktora (19501. utóbb magántanára lett (19581. Rövid káplánság után a szabadkai
kisszeminárium lelkiigazgatója, majd a háborús események szünete után a kalocsai Hltoktató nő képző (1946), és a Hittudományi Főiskola tanára lett (1947). 1951-ben a rneqszünó kalocsai főiskolát Szegedre kiséri, és ott kapja kinevezését a Központi Papnevelő
Intézet lelkIIgazgatójává . 1958-ban váratlanul visszarendelték az egyházmegyébe, és ott
e l őbb Kecelen, majd Baja-Belvárosban müködött k áplánk ént. Itt hatalmasodott el régóta viselt arczsábája . amit végül is kénytelen volt megoperáltatni. Ebből kifolyólag
jobboldala bénult lett, a müködés lehetetlenné vált számára, és a székesfehérvári Papi
Ottilon lakója lett ötvenegy esztendős korában. 1978. július 23-án halt meg a sz ékesfehérvári kórházban, július 29-én temette el főpásztora . KIsberk Imre , Udvardy és
Paskai püspök és nagyszámú papság Jelenlétében .
Jánoshalmán. ahol egy évig volt csak káplán , Igy maradt meg a hivek száján: a kis
Dupla. A népszáj megállapltása az első : valóban pap volt nemcsak nevében, de egész
egyéniségében. Napl egy órás szentségimádását a legmunk ásabb helyen . a leqklmeritóbb lelkipásztori vagy társadalmi elfoglaltság k özepette sem hagyta el. Az Egyetem i
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Templom ünnepelt szónoka , aki a déli misét és préd ik ációt Ismét eseménnyé tette
nagy elődök (Prohászka, Tóth TIhamérI után, bámulatos buzgósá ggal járta a keceli
tanyák at gyermekei után mint hitoktató, és a bajai érte lmis ég dédelgetetten naqyrabecsült szónoka előszeretettel foglalkozott a kics inyekkel. IOj szakába nyúl ó tudományos
munkálkodása nem tette elvonulttá: csodálatosan be tudott illeszkednl a papi közösségekbe, és mind ig kész humoráv al órák lg tud ta kac agtatni a rés ztvevőket.
Eróinek te ljében, éppen akkor, amikor legjobban tudta vo ln a hihete tl en szorgalommal öss zegyűjtött tud ásanyagát kamat oztat nl , érte el a kereszt. Hogy menny ire nehéz
volt neki betegs ége, csak a legk isebbet emlftsük. Jobbo ldali bénasága a hangszálakat
is éri ntette , és ezért a to rokhangokat erőte lje s ebben kellett kiej tenie. Egyszer csak
úgy fölsóhajtva mondja : Hogy utálom magam ezért a raccsoló, affektált beszédér t !
Röviddel oper ációja után pedig azt mondta: M ind ig nagy gondot fordi t ottam beszédeírnre, és azt hittem , hogy az a feladatom. Az Úr l sten - úgy látszik - ezt a legnagyobbat kiván ta tólem . - IOs ami a legsz ebb: .a mi Urunk sokat pr édik ált és sok csod át
tett. De amikor a megvá ltás művét végezte szenved ésében, elhall gatott:
Papnak tekintette magát életében, papk ént hordozta betegségén ek f iatalon kapott
kereszt jét . Az O rök Pap v egye a szenth árorns áqo s élet boldog itó örök életébe !
Belon Gellért
P. RADANYI RÚKUS SJ
(1914-19781
1948 áprilisában , pár héttel érettségi előtt , új hlttanárt kapt ak a pécs i Plus -qirnn ázlum VIII·os növendékei, mert az eddigi, P. Hemm , halálán volt. Egy Ismeret len f iata lember jött az osztályba. Fellépése határozott vol t. Közölte. hogy most jött Szatm árnémettből. Látja, hogy Igen el vann ak maradv a az anyaggal, ezért vil ágosan és ért hető en mindjárt magya rázn i kezdte a követke ző órá ra szánt lec két . M inden kérdésr e
határozottan és azonnal válaszolt. Daliás termet e, göndör f ekete haja, villogó és mindent áttekintő szeme parancsolóan hatott az osztályra. Nem is ma rt ék kipróbálni , meddig birja türelemmel csinytev éseike t . Gyorsan vége lett az évnek, de ez alatt a pár
hét alatt jól behozta az elm aradt anyagot az új tanár , P. Radányl Rókus .
Bácsbokodon született 1914. okt. 23·án. Gim názium i tanulm ányait Kalocsán kezdte a
j ezsult áknál 1925-ben. 1930-ban belépett a nov ic iátusba . Budapesten vo lt reto ri kus és
fil ozófus. Szegeden végezte a teológ iát . 1942. máj . 13-án szentelték pappá. E l s ő misé jé n két ünnep i szónoka ls volt: egyik horv átul . más ik magyaru l beszélt.
Szatm árnémetiben kezdt e el papi működésé t 1944-ben mint házgondnok , konvl kt usi
prefektus és gimnáziumi hi tta nár . Emell ett szerk esztette a . KongrElj}Bnl st a· és .Kál ·
v árla" c. lapot . Innen került 1948-ban pár hónapra Pécsre, majd j úliusban Budapestre.
Munkakör e Itt ls Igen változatos volt : a külf öld i missz iók pro kur átora és a . Katoltkus
M lssz tök" szerkesztője , a Jézus Szive -temp lomban k lseg ltő és a Sziv-újság seqéd szerkeszt ö]e. 1944-1950 között szinte minden munkatéren dol gozott , és m inden ütt megállta
a helyét. Ez időtől kezdte főleg három területen értékes itette talentumalt lsten ors zágá.
ért: mint lelkipásztor, szerk esztö és adminisztrátor.
Lelk ipásztor: 195o-ben a pécs i Jézus Sziv e-templomot vezette , majd töb b hel yen rnüködött 1955-ig. 1956-ban vette át a hollandiai magyarok lelk i, szoc l álls és m indenn em ű
gondozását. A holland Car itas útján haza ls sok gyógyszert küldött a rászoru lókr.ak.
Mikor 1960·ban Amerikába került, lelkipásztori működé sét folytatta az új vil ágban is .
Hétvégeken kiseg itett a passalci (New Jersey) Szent Ist v án plébánlán, maj d később
(1970--731 Yonkersben a magyarok lelki pászt ora. Am iko r ideje engedte, szíves en ment
a kanadai plébániákra ls kis egiten i.
Szerkesztő : Hazai működését már emlftettük. Hollandiában . A Keres zt népé· ·t adta
ki, ami nemcsak hitbuzgalmi lap volt, hanem az ottani magyarok . ml ndenes" lapja .
1960-OOn vette át A Szív szerkeszt ésér Shrub Oak-on. Pontos an, a körü lményekhez k épest szépen és izlésesen szerkesztette a lapo t. A tartalom ls szívügye vol t, bár nem
volt íróernber. Sok munka járt a kiad ássa I. A szöveget kétszer gépelte le, másodszor
azért, hogy 8 jobboldalon kiegyenlltse a marg ót. Ezután egy alulró l égőve l megv Ilágf.
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tott teJOveg lapra helyezte a kész oldal t, és elkezdődött a . kákán csomó t keres és" .
A hibás sz öt újra gépelte, és óvatosan beragasztotta az elhibáz ott fölé. Ez után követ kezett a clmek összeál1ftása, amelyeket elOre nyomtatott bet ükb ől ragasztott össze. Ezt
a szöveget kapta meg a nyomda . Majd jött a postázás klrnertt ö napja: címz és, száll ít ás
és a különbözö fonnulák kitöltése. Hogy pedig a számok között se unatkozzék a szerkesztö, Int ézt e az egész vil ággal való levelezést: anyaggyüjt ést , a Jézus SzIve-tisztelet
és a napl felajánlás terjesztés ét . M indezt a munkát Itt-ott segftséggel , de leginkább
egymaga végezte.
Adm ini sztr átor : Mi kor Yonkersba került , a már Ismert energiával és határozottsággal látott hozzá, hogy a templomot és pl ébániát rendbehozza. Mi nt mondani szokta :
. úgy reméltem , hogy öregségemre kis otthont épft ek magamnak, de klderOlt, hogy Isten dicsős ég ére dolgoztam: 1973 vége óta ugyanis a Fordham egyetemre költözött
mint provinciai t it kár. Sze rkesztő i tapasztal atait Itt is ]ól ért ékesítette. Neki köszönhető a pontos és kezelhetö levéltár is.
1972 t avaszán egy v izsgálat alkalmával az orvos azt ajánlotta , hogya mellkasán l evő
kis kln övést jó lenne köz e l ebbrő l megv izsgál nl. Az eredmény lesújtó volt: a nyirokmi rigy-sziszté ma rákos . Ezt követte a sok vizsgálat , majd besugárzás és kémiai kezelés . A nagytermetü , egészséges ember pár hét alatt lefogyott és lelk lleq-testlleq fáradt lett a kezelés következtében. Pár hónap alatt azonban re n d b e l ő t t . és az orvos
azzal vigasztalta: ha öt éven belOI nem talá lnak rákos tünetet, akkor megál11tották a
terjedést. Mindössze négy év telt el , amikor arcán újra daganat jelent meg. Felnyitották, de nem lehetett operác ióval eltávolltanl , oly an közel volt a szájizmokhoz . Újra sugárzás, kémiai kezelés . . . Igen csöndes és türelmes beteg volt. Nem panaszkodott,
és nem beszélt betegségéról. Amenny ire ereje engedte , elfoglalta magát és dolg ozott.
Közben a mája ls megbetegedett. Nap rnlnt nap fogyott, kivéve derékban , mert szervezete nem birta a vizet klszorftanl. Két héttel halála előtt bevitték a közeli kórházba .
1978. jún. 28-án reggel halt meg.
Temetés én vagy 80 Jezsuita koncelebrált . Az egyik I d ő s eb b atya , aki aznap jött haza
a kórházból és soha nem koncelebrált, szint én vel ük volt.•!Orte megteszem· - mondta .
Személy iség e és áldozat os rnun k ája nagyon hiányzik . A for dhami közösség magyar
és ameri kai t agjai álla ndóan emleg et ik . Keménysége és hat ározottsága mögött ott volt
a mel egsz[vü ember , aki szerette a közöss éget és a közöss ég szerette ő t.
P. Bebos István SJ
SZEMES FERENC piar ista
(1908-1978)
Halála e l őtt néhány nappal gyógyszert vitt Erdélybe egy súlyosan beteg rendtársának. O maga, szintén betegen , gondolkodás nélkOl vállalkozott a számára nagy és fáradságos útra. Az éjszakákat csak a vonatban tölthette, félig-meddig pihenve, sokkal
inkább megtörve. Igy érkezett viss za Budapestre, szeretetszolgálatának melengetó jóérzésével sziv ében. De ugyanakkor a fárads ág Ijesztő jele ivel. Szive , amely f ölrnelegedett az áldozatos szeretetben, végzetes prób ának tette kl magát.
h~ ~"'~
1908. dec. ts- én született Csanáloson . 1928-ben lépett a piarista rendbé , 1935-ben
szentelték pappá. Vácott kezdte a tan itást. Innen kerOlt 1941-ben Máramarosszlgetre ,
s ott élete végleg összefonódott Erdéllyel , az ottan i tanttással. lelkipásztorkodással .
az erdélyi magyarsággal. Olyan Idöpontban kerü lt oda, amikor szinte minden nap a tör ténelem súl yos rázkódását rezegte tovább . Helytállás, lelki ta rtás , de egyúttal kedély
és derü kellett hozzá, hogya nehezen Induló Iskola i munka, a tanári és rendi élet
viszontagságai, a tanulók nyelvi és egyéb hiányos ságai miatt az ember össze ne roppanjon . Szemes Ferenc pontos stabilizáló ereje volt ezekben az újra ke zd ő Időkben a
rendházi és Iskola i életnek. Nagy rés ze volt abban ls , hogy Iskolánk szellem i és erkölcsi hatása a kezdeti nehézségek után kite rjedt a szélesebb társad alomra ls. Társaságkedvelő lénye, j ó humorérzéke, de fó leg remek ének karvezető i szereplé se Igen
kedvezően hatott a jó kapcsolatok kiép ítés ére . De szerette és t isztelte a pasztoráct öban rnüködö helybeli és vidéki papság, a másvallású Iskolák, int ézmények, a kOlönböző
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(román.ruszln) nemzetiségűek is . Sok barátja. tisztelője volt ezek között, akik az utols ó
pillanatig megőrizték szfvükben. s akiket ő ugyanúgy őrzött emlékeiben és érzéseiben .
Az 1944-es átmeneti távozás után nem tudta feledn i Máramarosszlgetet. Mihelyt
lehetett. nyomban visszatért. és megint az új kezdés egyik - Immár tapasztalt - szolgálóJa. seqltö]e lett. Ezt az I dőt az Ő saját és mások elbeszélései ből Ismerjük. Roppant
találékonyságra. körültek lnt ésre. nagy diplomáciai érzékre volt szükség az újjászerve.
zödéskor. A nagyon rátermett Igazgató-házfőnöknek méltó és szlnte nélkülözhetetlen
segltője lett. Gazdag szigeti tapasztalatai. a lakosággal , valamint a papsággal való jó
kapcsolatai révén megkönny itette az Iskolai és rendházi nehézségek áthidalását.
1948 után Máramarosszlget immár nem tan árát . hanem csak egyik lelkipásztorát
köszönthette benne. Ekkori múköd ésér öl, hlvatástudatár öl, áldozatkészségéről . hős ie s
helytállásáról mindig tisztelettel beszéltek hive i , paptársai, rendtársai egyaránt. Ked·
ves. természetes. nyilt embersége szinte önkéntelenül vitte magával lsten felé az ernbereket. Soha nem rnutatkozott lelkileg "szakadt " személyiségnek, akiben az emberség
halálra dermed a metafIzikum küszöbén. mintha páncélajtó választaná el a két világo t .
Embersége, kedélye spontán módon lépett át a Szeretet birodalmába. amikor b ékítern .
meqnyuqtatnl, vigasztalni. együtt Imádkozni vagy a halálra előkésziteni jött el a pilla.
nat. Isteni és emberi világot mély egységben rendezni képes pasztorác iós tev ékenységével egyformán segftette beteg. konfliktusos paptársait. tanácstalan hiveit, haldokló püspökét, keservesen. keményen próbára tett embereket.
1969-lg maradt Erdélyben (Alsóhomoródon és Rónaszéken plébánosként). majd hazakfvánkozott Magyarországra. Ereje fogynl kezdett. hiszen maga is sok megpróbálta.
táson ment keresztül. Betegség is gyötörte. Kecskeméten nem volt könnyű megszoknia .
Olykor bizonyos depressziós hangulat fogta el, nem tudott már mind ig kedélyes rendtársnak bizonyulni. Lassan azonban. könyvt árrendez ést. Javítási és szerényebb pasztoráclés munkája révén mégis újra magára talált . 1976-ban régi vágyának megfelelően
Pestre helyezték. Jellemző volt rá. hogy ekkor kérte: lássa el valaki helyette egy ldös ,
magányos lelki fiának gondozását Kecskeméten.
Pest már teljesen visszaadta életkedvét. Húga családjának. régi barátainak közelsége ,
a közös erdélyi emlékek felidézése. a könyvtári rnunka, egyéb rendházi feladatok vég.
z ése, egyik volt Igazgatójának Istápolása derűss é, megelégedetté tette . Többször ler ándult Erdélybe Innen ls. hűségesen fölkereste ottani rendtársalt és baráta it . Most az
utolsó látogatásról jött vissza . Isten méltónak találta. hogy szenvedés nélkül vegy e
magához 1978. máj. 16-ának egy csendes , békességet hozó esti órájában.
Confrater
NEGV ERDI:LVI HALaIT
Szúcs Sándor c. esperes. zilahi plébános, mosolygós lelkű. oaptestvérszeret ö rnunkatarsunk. életének 44.• áldozópapságának 18. évében. 1978. nov. 3-án. hosszas szenvedés után. Isten akaratában való megnyugvással. a betegek szentségével megerősltve
elindult az örök hazába. Felszentelése után szilágysomlyói segédielkész volt . majd
Bélfenyéren plébános. 1969.aug. t-től haláláig pedig zilahi lelkipásztor. Papi életét hrvatásának megbecsülése. embertársai Iránti jóságos szeretet és érző sziv jellemezte.
Búcsúznak tőle a gyászoló egyházmegyén és paptársain kivül a zilahi hivek. szomorü
édesapja. testvére és rokonai. Testét a zilahi plébániatemplomban koncelebrált szent mise és gyászszertartás után nov.6-án Cséfán (Bihar m.) édesanyja mellé helyezték
örök nyugalomra.
Nagy László tb. esperes. csfkszentgyörgyi plébános Cslkszentiéleken született
1930.máj. l-én. 1959·ben szentelték pappá. Lelkipásztori múködésének állomáshelyei
voltak: Nagykászon, Kézdivásárhely. Uzon és 1973 óta Cslkszentgyörgy. az egyházmegye egyik legterhesebb egyházközsége. Lelkipásztori munkáját a lelkiismeretesség ,
pontosság jellemezte. 15 évvel ezelOtt volt egy balesete. amelyben a feje ütést kapott .
Ez sajnos észrevétlenül rosszabbodott, úgyhogyelveszltette biztonságérzetét és ágyba
került. Nem érezte az ételek Izét sem . Szomjas lévén. a borvizes üveget összet évesztette az ecetsavas üveggel. és félliter után csak a hatását érezte . Azonnal mentOvel
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Cslk szeredára, majd Bukarestbe száll íto tták, de minden orvos i gond ellenére ott el·
hunyt dec. 29-én. Csfkszentgyörgyön t emették jan. 4-én.
Zlttmann ferenc kanonok, váradolaszi apátplébános életének 77.. áldozépapsá qának 55. évében, 1979. jan. ts- én est e adta vissza jóságos lelkét TeremtOjének. A Hit tudományl Egyetem elvégzése után az egyházmegyei fOhatóságnál kapott beosztást.
M int püspöki t itk ár. Iroda igazgató évt izedeken át segítette fOpásztoralt az egyházmegye
kormányzatában . Majd lelklpásztorkodása Idején kezdeményezte és felépítette a váradi
Szent József te lepl kápolnatemplomot és a sülelmedi plébániatemplomot. Olaszi ternplomában már vagy húsz éve Orangyalkápolnát hozott létre, beál11totta a mikrofont. Is·
tennek és lsten népének buzgó és fáradhatatlan szolgája volt. Két segédlelkésszel dol gozott. Azt mondták róla káplánja i , hogy .a bszolút úr iember ' , vagy is sohasem Ingerült ,
mindig tudja magát fegyelmezn i , és beosztott munkatársait megbecsüli. Mindkét szeme
világának elveszt ése és három súlyos operá cIó okozta szenvedésében hősies , derűs
lélekkel mutatott példát paptestvéreinek, hozzátartozóinak, híveinek egyaránt. Bet eqségének utolsó hete Iben sokszor Imádkozta az evangéliumi szenve dövel : . Uram , add,
hogy lássak!' Az Orök Főpap most meghallgatta könyörg ését, s ml hisszük és azért
Imádkozunk, hogy lássa meg az örök világosságot!
Nagy Gyula 34 éves áldozópap elhunyta különösen szornorú. Vízvezetékszerelő
technikusként jutott be a teológiára mint késői hivatás . De csak másf él évig volt papunk. Két agytumora volt . Legutóbb erős hülésból agyhártyagyulladást kapott, ami el
is vitte. A ragálykórházba került, ahová más nem látogathat be. De éppen abban a
szobában volt egy görögkatolikus jó paptestv ér. aki utoljára ls felol dozta. Jó volt hozzá
az Úri Dr . Hosszú László viká rius temette jan. IS-én a blharpüspökl temetőben lévő
családi sírboltba , vagy 40 paptestvér jelenlétében .
M .L.
BEKES JANOS mosonl káplán
(1943-1978)
Eppen egy évig voltunk Itt együtt amosoni plébánlán. Nagyon jó megértésben. a
munkát és a gondokat közösen megosrtva. Igen jó összhangban voltunk főnökün kkel ls .
Már májusban nagyon sokszor érezte magát rosszul, ennek ellenére t elj es lendületlel
végezte munkáját. Akkor én ls sajnos két hétig voltam fekvő bete g az ízületeimmel.
Az összes hittanórát ő tartotta, napont a megál doztatott, soha el nem felejtette meg·
kérd ezni, mire van szükségem . Aug usztus utolsó hetébe n egyik éjszaka nagyon rosszul
lett. KI kellett hívn i az ügyeletes orv ost. De másnap már elmondta a szentmiséjét,
mintha semm i sem történt volna . Másnap beszélgettünk és ajánlgattam neki, hogy
visszajövök a szabadságomról , de ez ellen nagyon tiltakozott. Szept. 6·án délután Gy örbe utazott, és ott lett nagyon rosszul az Ismeróseinél. Onnan a me ntö s z állította k órházba, és megállap ították, hogy az epéje elfakadt. (gy azonnal m űtétre került a sor .
Este 6-9·Ig tartott a műtét. Közben vett ék észre, hogya l épe ls föl van repedve . Bíztak benne, hogy a dupla operác ió ellenére ls sikerül megme nten i. Kétszer ls kapott
vérátömlesztést, de sajnos hiába. EJjel egy órakor meghalt.
Nagyon ezerettük Ot. Azóta nem énekel a gyermekkórusa vasárnaponként, és a
nagymisén sem halljuk gyönyörü hangját. Soha nem panaszkodott a betegségéről , s öt
szüntelen vidámságot áraszt ott maga körül, ahol csak megj elent , üzlete kben vagy ba·
rát i körben. A betegek szents égét szept . 4·én este, Rozália-nap alkalmából vette fel a
templomban a kezemből szentmisén . Utána a hIvek közt ketten adtuk fel nagyon sok.
nak. Senki sem gondolta . hogy az Úr rendezése ilyen csodálatos .
Káplántárs a
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