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..ÉLETüK LEGYEN ÉS BöSÉGBEN LEGYEN" (Jn 10,10)

Egy nemrégiben megjelent karikatúrán az űrhajós a nap kö zelében
suhan el, és izzón kilövellő protuberanciái láttán f elkiált: "M icsoda esz
telen energiapazar lás!" Igen, a természet m űnetu ét valam i hallatlanul
paza r bőkezűség jellemzi. A jelentéktelen kis mezei növény százával, ez
r ével szor j a a szélbe magvait, hogy közülük talán kettő-három olyan
szeren csés helyen érjen földet, ahol új virág sarjadhat belőle. Mintha
a teremtésben a célszerűség törvénye mellett ugyanolyan fontos helyet
f oglalna el a fölösleg törvénye.

M ég inkább így van ez az emberrel . Mennyi áradó szülői becézgetés
kell, ho gy kiváltsa a csecsem6 els6 visszacsillanó mosolyát! Micsoda ter
mészetes és természetfölötti erőterek keresztez6dése sz iikséqes ahhoz,
ho gy a r enyhe lélek megmozduljon! Hány küls6 és bels6 indításról nem
veszünk tudomást, míg végre egyszer rászánjuk magunkat valamir e!

Miért mindez a bőkezűség? Mert a világ szeretetbűl lett. A szeretet
pedig nem fö svény és nem számító. Csak - szeret,

De még csak akkor álmélkodunk el igazán, ha arra a "balgaságra"
tekintünk, am i t I sten Jézusban művelt . Az Atya elküldte Fiát, hogy ki
ontsa r ánk "végs6kig menő" szeretetének egész bőségét, élet ében, halá
lában , f eltám adásában, közöttünk lakozás ában. Szándékának legm ély ére
világítanak rá az idézett jánosi szavak. N emcsak azt akarja, hogy egy
szeruen éljünk, hane m hogy b6vebb, teljesebb, isteni életet éljünk. Ez
a töb blet: ez a kereszténység. Nem "többek vagyunk" , hanem többet ka
punk. K er eszténynek lenni annyit jelent, mint belépőjeggyel rendelkezni
a bővebb életre. Valóban "rendelkezni", mert rajtunk áll, mennyire
használjuk ki.

A megtestesülésben Jézus természetes emberi életünk m inden moz
zanatát lényegi egységbe vonta Istennel. A testet . A munkát. A beszédet.
K özösségi megnyilvánulásainkat. A születést. A növeked ést. A halált.

Amikor kezet fogok valakivel, Isten köszöntését és békéjét adhatom
tovább. Nemcsak a szentmisén. Az utcán vagy a gyalupad m elleti is. Ami
kor nevenapján megajándékozom barátomat, az apró ajándék nemcsa k
engem magamat képvisel, hanem a minden ajándék Osztogatóját is . És
ennek még csak nem is kell mindig tudatosnak lenni, hiszen emberi kor
látoltságunk ezt nem győzné. Elég a szándék, hogy bele akar unk kap
csolódni Isten tervébe "a mi Urunk Jézus Krisztus által."

De persze minél m élyebben sikerül átélnünk ezt az elméletileg nehe
zen meghatár ozható, gyakorlatban azonban boldogítóan jelenvaló " tö bb-
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tetet", annál nagyob b öröm és ösztönző. Ehhez próbálnak hozzájárulni
mostani számunk cikkei.

Lukács László végi gjárja velün k a szeretet út ját. A szer etet egységre
vágyik, nem t ű ri a határ okat, az emb er vis zont határolt. Krisztusban
l sten szere tetegysége tárul föl e16t tünk - és általa megvalósul a véges
emberéletben, a mi életünkben is. Heribert Mühlen a " f aszcináció" sajá 
tos élményét boncolgatva r ámuta t , hogy az em ber földi igézeteket ker
getve is az abszolútot keresi, de ha keresztény, akkor meg is talál ja ezt
I stennek és az örökéletnek igézetében: abban, am i Jézust is megigézte.
Bakacsy Imre innsbrucki orvos a családi élet kiteljesedését vázolja a
szents égi házasságban, egyfe161 a Szeniir ás és a Zsinat, másfe161 a mo
dern filozófia és lélektan alapján. Kereszty Rókus m egf elel arra a ne
hézségre, hogya vallásosság akadályozná a te ljes em berség kifejlődését.

A valóság éppen a [orditottja: igazi emberi kibontakozás csak transz
cendens beteljesilléssel jöhet létre, és "a természet gyógyulásának útja
a kereszt." Annyi azonban bizonyos, hogy a kegyelem nem a levegőbe,

hanem természeti alapra épít, tehát ezt sem szabad elhanyagolnunk.
Szöllösy Julianna n6v ér (Feldkirchen) a gyakorlott pedagóg us tapasz
talataival siet segítségünkre, hogy behatolhassunk a csend világába, am i
minden természetfölötti felfogásának előfeltétele, s "új élet- és élmény
formákat tár f el." Szabó Ferenc pedig Giorgio La Pira, a két éve elh unyt
firenzei polgármester pályáját vázolva olyan em ber t állít elén k, aki meg
döbbent6 következetességgel ha totta át életét és hivatását a ker esztény
ségnek ezzel a " többletével " . - T öbbi rovatunkban Pázmány Péter pré
dikációrészlete a Biblián kimüvelt barokk elme, Lippert elmél kedése az
expresszionizmus, a szív nyelvén adja elénk vi lág és vi lágfe letti öl elke
zését.

Térjünk vissza kiindulásunkhoz. Vajon valóban "esztelen pazarlás"
a nap sugárzása? Dehogyis: belőle él, ami a napr endszerben élet , mi
magunk is! "Balgaság" Jézus Krisztus meqtestesii lése, kereszthalála,
Eukariszt iája? Nem: lsten tudta, hogya büntől eln yomor odott termé
szetünknek sziiks éqe van szeretetének erre a hallatlan kiáradására.
Vagyis: a ker eszténységet élni a je lenlegi világrendben tö bblet, de " szük
séges többlet." Szükséges ahhoz, ho gy igazán emb erek legyünk, lsten
ered eti elgondolás szerinti emberek. Szükséges ahhoz, hogy igazi kö zös
ségben tudjunk élni, és m egteremteni az egyetér tést és a békét a világ
ban. Adja l sten, hogy ez a nélkülö zhetetlen, drága "fölösleg" vi r ágba
bomolj ék minden megkeresztelt ember lelkében!
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TANULMÁNYOK

Lukács László

A SZERETET HATAR~LM~NYEI

Jézus életével és tanft ásával fölt árta előttü nk lsten személyes titkát : töké
letes, végtelen szeretetben é lő egysé gét. Ezt belekapcsolta az emberi szeretet
vérkeringésébe , és az ember legfőbb törvényévé tette . Az evangélium nem is
mer külön istenszeretete t és külön emb erszeretetet - a kereszténység szerint
a kettő egyetlen egészet alkot.

A szeretetben Krisztus olyat parancsol, ami az ember föl tétlen életszükség
lete , mint a viz vagy a l evegő. " Hiába fürösztöd magadban, csak másban rnos
hatod meg arcodat " : JÓzsef Att ila gyönyörű képben összegezi az embernek ezt
a sorsdöntő fölismerését. Csak magunkat odaa jándékozva, a másikkal egyesü l
ten lehetünk igazán önmagunkká, szabaddá és boldoggá.

Minden emberi érintkezés beteljesülése, de bizonyos fok ig kezdete is a sze
retet. Hosszú út vezet a kezdetektől a betel jesül ésig. Ak i el indul raj ta, az életé 
nek legfárasztóbb, legtöbb erőt fölemésztő, de legnagyobb távlatok at nyitó ka
landjába bocsátkozik bele. Ez a kaland azonban nemcsak egyese k ritka fé nyű

zése vagy jámborsága, hanem az igazi emberség lélföl téte le. Boldoggá csak
az lehet, aki nem reked meg az út ele jén, hanem egyre följ ebb kapasz kodik a
szeretet csúcsa : az egység felé . Minél közelebb ju t az egysé ghez, annál szaba
dabb és boldogabb az élete. De annál kielégületlenebb fájda lom mal állapítja
meg, hogy célját nem tudja a maga erejével elérni. Ha pedig nem tel jesülhet
be a szeretete, akkor boldogtalan torzó marad .

Az ellentét feloldását Krisztus hozta meg. ör ömhíre az, hogy ez az egység
valóban létezik lsten végtelen szeretetéb en, s Krisztus által átáram lo tt az em
berbe. Az egység utáni sóvárgás azóta nem képtelen vágyálom, hanem az em
bernek egyetlen reális életlehetősége , jövő boldogságának a titka.

Gondolatmenetünk az ember szeretetének út ját követ i végig. Három lé
pésben:

1. Az ember létföltétele a szeretet, amely az egységben váli k teljessé. Ennek
az egységnek azonban határt szabnak a véges élet korl átai.

2. Krisztusban lsten szeretetegysége tárul föl előttünk - és ez megvalósul
általa a véges emberéletben is.

3. Tehát Krisztusban szerethetünk egészen, emberi és isteni módon.

5



I.

A szerete t akkor kezdődhet el, ha az emberek é s z r e vet t é k e g y 
m á s t . Ha megláttá k, hogy nemc sak tárgyak és élőlények vannak körülöttük,
nemcsak versenytársak vagy ellenfe lek , hanem hozzájuk hasonló személyek ,
akikkel közösségre léphe tnek .

Mások jelen léte még csak k ö I c s ö n ö s i g a z s á g o s s á g ra kötelez
mindnyájunkat. Egyikünk sem terpeszkedhet szét kedvére, nem gázolhat át a
másiko n, mozgásu nkat és tö rekvéseinket úgy kell irányítanunk, hogy ne sérts ük
mások személyét és érdekei t. A közrend és a jog Igy külön ketr ecekbe zárja
az embereket, és úgy elhatárolj a az életterüket, hogy ne bánthassák egymást.

Igazában azonban akk or fedezzük föl egymást, ha valaki érdeklődésünk

homlokterébe kerül. Figyelünk rá, de nem úgy, ahogyan egy tárgyat vagy egy
természeti je lensé get kutatunk-elem zünk, hanem meghatott örömmel és tisz
telettel csodá ljuk őt magát : mit mond, hogya n go ndolk od ik. cselekszik és él.
F o n t o s s á I e s z s z á m u n k r a, idővel talán önm agunknál is fontosabbá :
ettől fogva döntéseinkben nemc sak a saját szempontjaink határoznak, hanem
a kettőnkéi : nemcsak a magunk szemével nézzük a vil ágot . hanem egyre in
kább az övével is.

Ez az átala kulás szinte bármelyik emberi kapcsolatban megindulhat. Az
édesanya így figyel a méhében hordott magzatára vagy új szülött kics inyére. a
szerelmes szerelmesér e, a barát barátjára, a gyer ek a szüleire. Mindegyik kap
csolatban kialakulhat az ö s s z e t a r t o z á s : a tartós, kölcsönös és mélyülő

egymásra utaltság. ~s ez már szere tet, még ha - a kapcsolat jellege vagy más
okok miatt - sohasem jut is el a teljes egységig.

Ennek az összetartozásnak három lényeges és jellegzetes megnyilvánu
lása van:

1. F e I e I ő s s é g érte és neki. ~ r t e : Részt kértem az é l etébő l, elvállal
tam a sorsát : életé nek fön ntartása és kibo ntása (tehát bo ldogsága, fejlődése,

tök életesedése) az én feladatomm á is lett. Vele együtt kell megoldanom, s ez
hozzátartozik a saját életem megoldás ához is.

N e k i : életemmel több é nem rend elke zem a tetszésem szer int - a má
siknak joga van (sőt kötelessége lehet!) beleszólni az élet embe - éppúgy, mint
nekem az övébe. De mert egyed ül a szeretet hatalmazza föl rá, fö ltétlenül biz
tos lehetek abban, hogy csak olyat fog tenni, (s mindazt meg is fogja tenni!) ,
ami a javamra szolgál.

2. A g o n d o s k o d á s róla egyenesen következik az érte vállalt felelős

ségemből. Minden tő l em te l h etőt megteszek, hogy a másiknak az életét bol
dogabbá, teljesebbé, bizto nságosabbá tegyem, hogy ő egyre igazibb önmagává
váljék. A szeretetkapcsolatok kül önböző fajt áiban más-más a gondoskodás jel
lege: az egészség ápolásá tól elkezdve az anyagia k biztosításán keresztül az
örömök, a szellemi-lelki értékek előte remtés éig terjedhet.
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3. A b i z a l o m alapo zza meg a másiknak számadással tartozó felelősséget.

Anny ira értékesnek, igaznak, jónak ta rtom ő t , hogy merem vállalni a ráhagyat
kozás és a föltárulkozás kockázatát, mer t tudom, hogy nem sodo rja veszélybe
az életemet. Nemcsak beleszólást engedtem életem irányításába, hanem be
pillantást is belső vil ágomba: rábíztam legféltettebb, legsérülékenyebb be l ső

magamat, Idegenek elől elzárt belső világo mat E bizalom jellege szin tén változ
hat : más a barátok, szerelmesek kölc sönös föltáru lko zása, más a gyermek föl
tétlen ráhagyatkozása szüleire vagy a szülö védelmező-neve l ő gon doskodása

gyermekéről.

Az összetartozás nem kis e rőfeszítést kíván, de ezál tal lesz teljesebb, bol
dogabb, erősebb az ember élete :

- Az egymáshoz tartozók kö lcsönösen lecsiszoljá k egymásnak fölösleges.
terhes egyéni szeszélyeit (fölér egy tartó s elvonókúrával pl. az ita l, a do hány
zás, az ö nz ő sk ö d é s, a szeszélyesked és ter ületén; remek iskolája az önfe gye
lernnek. a rugalmas alkalmazkodókészségne k, a húségnek).

- Megnövekszik az egym áshoz tartozók erkölc si biztonsága. tudatossága:
egy re jobban föltárják mag ukat egym ás előtt, s ez erősíti összetartozásuk ere 
jét és örömét. Az egymásért való felelősségtől áthatva életük min den helyzeté
ben a jóra kötelezve érzik magukat.

- Megsokszorozódik az egymáshoz tarto zók bol dog sága: nemcsak a ma
guknak szerzett örömök teszik őket der úss é, hanem a másiknak okozottak is.
Sőt - mindenek mélyén maga a lét , az együtt -Iét váli k áll andó és tartós örömük
ké, fájdalmaikban vigasztalásukká, nézet elt éré seikben megoldásukká. Amit tesz
nek . azt a másikkal. a másiknak, a másikér t teszik, s ettől válik tartalmassá,
szabaddá és boldoggá az éle tük.

A szeretetnek ezek a mozdulatai minden személyes kapcsolatban elkezdőd

nek. Istenhez fúződő kapcsolatunkban is. Az ősbűn nel azonban megbénultak
ezek a mozg ásformák : Ad ám nem vállalta a felelősséget. a gon doskodást és
a bizalmat, pedig mindez nek i magának lett volna léttöltétele. A Genezis és
történelmi tapasztalatunk egyaránt azt bizonyí tj a. milyen szörnyú következ
ményekkel járt a felelősség és a bizalom elvetése: a bukott ember "farkas ává
lett " embertársának.

Az összetartozásból nyugodt erő és derú szül etik. Ez azonban nem fékezi
le, sőt főierősiti az összetartozók folytonos növe kedését a szer etetben. Egyre
hata lmasabb vággyal törekszenek az egyre köze lebb érzett egységre. - De
minél közelebb kerül hozzá juk a várva várt egys ég, annál elérhetetlenebbnek
bizonyul. Ez az ellentét fájdalmas feszültséget támaszt, amelyet az ember maga
képtelen megoldani.

Jól példázza ezt a szer etet legtermészetesebb mozdulata, az a j á n d é 
k o z á s . Aki szeret, az önmagát szeretné od aadn i a másiknak: legyen az övé
egészen. váljék az élet ének (az I:njének !) részévé, eggyé vele magával. Az aján
dék nagyságát nem bolti vételára m érl, hanem személyes je llege: annál értéke-
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sebb az ajándék, minél inkább .beleacta magát" az ajándék ozó, és minél in
kább őt magát fogadja benne magához a megajándékozott. (Mert igazi ajándék
csak az adás és az elfogadás kölcs önössé gében keletkezhet : a megajándéko
zottnak is egész odaadással kell szeretnie a másikat ahhoz, hogy befogadhassa
őt ajándékul.)

Ajándékká - tehát szeretetünk közvetftőjévé - tehetünk bármit, ami a miénk:
a munkánkat, a vagyonunkat, az ügyességünket, az Időnket, a türelmünket, a
figyelmünket. A szeretet áramkörében egymást érik az ajándékok: az ünnepi
ajándékok éppúgy, mint a hétköznapiak. Az ünnepi ajándékok adják meg a
fényét szeretetünknek, s bele is világfthatnak odaadottságunk mélyeibe. Leg
inkább mégis a hétköznapoknak életfogytig tartó sorában ajándékozhatja el
magát az ember.

Az ajándékozás örömébe azonban belévegyül a tehetetlenség fájdalma ls:
egészen, maradéktalanul nem válhat az ember ajándékká. Bármilyen erős legyen
is benne az odaadás szándéka, az ember sohasem képes egészen beléolvasz
tani magát abba, amit odaad, s így abba, akinek adja ; az elajándékozhatatlan
maradék pedig egyre nagyobb súllyal nehezedik rá.

Az ajándékozásnak van egy sajátos formája: az á I d o z a t k é s z s é g .
Szeretetünket az ajándék jelzi, de áldozatkészségünk bizonyftja a legjobban.
.Mennylre szeretsz? Mi a legfontosabb számodra a világon? IOn a hányadik
vagyok értékeid rangsorában?" Ezekre a kérdésekre felelniük kell mindazoknak,
akik igazán szeretik egymást. Többnyire az élet apró helyzetei fognak vallatóra,
mennyire fontos nekünk az, akit szeretünk. Tudunk-e alkalmazkodni egymásho z,
elfogadva egymás szempontjait, érdeklődését, gyöngeségét? Az igazi áldozat
készség azonban nem ismer határt: legalábbis szándékában kész arra is, hogy
a másikért mindenét odaadja, akár az életé t is. A szeretet végső bizonysága,
hogy önmagunknál is jobban szeretjük egymást : " Nincs nagyobb szeretete sen
kinek annál, aki életét adja barátaiért."

Az összetartozás egyre szorosabbá válik az ajándékozás és az áldozatkész
ség által. Fölsejlik a teljes egység boldog l e hetősége : az egységé , amelyben
már semmi sem választja el az összetartozókat. s amelyet nem fenyeget az el
múlás: sem a biológiai halál, sem a szeretet halá la.

Aki azonban ilyen közel került az egység hez, az fájdalmasan átéli a szerete t
határait is. Az ember sohasem képes egészen ajándékká válni, önmaga marad,
akárhogy szeret is. Nem tudja odaadni mindenét, hacsak nem életének föl
áldozásával - s a szeretet történetébe itt belekerül a halál fájdalma is. Az em
ber mégsem elégszik meg a szeretetnek csupán töredékével, s áttöri korlátait,
akár halála árán is. A beteljesü lésnek ezt a tragikus fordulatát ls megtalálju k
a szeretet legkülönbözőbb fajtáiban: az önfeláldozó anya vagy gyermek alakjá
ban éppúgy, mint a halálig hü szerelmesek történetében.

Az ember szeretete mind ig csak útban lehet a teljes egység felé . Át meneti :
életé na k végét szakítja a halál. Töredékes: nem tud egészen ajándékká váltan
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belésemmisülni a másikba. ~s kockázatos: kiszolgáltatott a rosszra hajló , búnre
és árulásra képes szabadakaratnak.

A teljes egység kívül esik az emberéletben elérh et6n, mégis legnagyobb
vágyunk, örömünk, ezért fájdalmunk is marad . Teljes egység csak az egészen
szabad, örök és végtelen személyben létezik : a Szentháromság Egy Istenben.

A szeretet kihívására az ember többféleképpen válaszolhat.
Sokan hamis illúziókat táplálnak magukban. Eletükben kettévál ik a szeretet

élménye. Egyik fajtája a valóságos életnek gyakran sivár , sok önzéssel és
viszállyal terhelt , kisörömú szereteteiből tevődik össze, a másik pedig az a
képzelt vagy valóságos kalandvilág, amelyben kárpótolja magát az életben el
nem ért szeretet öröméért.

Mások különb öz ö kompromisszumokat kötnek : lemond anak a beteljesülés
rő l, és csak tartósítani igyekeznek a meg lévő szeretetkapcsolatokat, esetleg,
ha elkopnak, mindig újakkal cserélgetik föl a régieket. Igy azonban csak kóstol
gatni lehet a szeret etet , fúszerként használva az élet megízesítésére. Nem vál
lainak érte különösebb erőfeszítést vagy kockáz atot , de nem is jutnak el soha
a szeretet boldogságához.

Vannak, akik fölismerik a fájdalmas tényt: a szeret et betel jesülhetetlen.
"Szeretsz. Szeretlek. Mily reménytelen ." (Nemes Nagy Agnes) Van, aki kétség
beesik a fölfedezés hatására. Van - és ez a lehető legnagysz erúbb lehetőség - ,
aki ennek ellenére vállalja a szeretetet, mint életének egyetlen megoldását.
"Talpig nehéz húségben" váll alja az összetartozást, bármilyen töredékes legyen
is az. Képes egy életre elkötelezni magát, változatlan húségben, az idő minden
változása elle nére .

A keresztény ember is átéli ezt a feszülést az egység vágya és a szeretet
korlátai között. Jézus Krisztusban ismeri azonban az egyetlen beteljesült sze
retet valós ágát is.

II.

Jézus Krisztus emberi életében is megélte az egység-szeretetet az Atyával ,
s öt Istennek ewel a tökéletes egység-szeretetével szereti az embereket is. Jé
zusnak az Atya iránti szeretetében a Szentháromság egysége tárul föl az ember
előtt: ahogyan az Atya és a Fiú tökéletesen egymásé a Szentlélekben.

Az emberi szerete t összes megnyilvánulási formái együttvéve sem elege n
dőek arra, hogy kifejezzék ezt a tökéletes egységet: Jézus szeretete túlcsap
minden emberi kifejezési lehetőségen. Mindennél fontosabb számára az Atya :
az ő akaratá ból jött. "Az én eled elem az, hogy annak akaratát tegyem, aki en
gem küldött, és hogy elvégezzem múvét" (Jn 4,34). "A Fiú önmagától nem tehet
semmi t" (5,19). Az ő ügyét szolgálja , az Atya benne váli k láthatóvá. "Az Atya
szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott " (3,35). Nem fokozatosan növek
szik, tudatosodik benne a szeretet az Atya iránt. Kezdettől fogva egészen sze
reti 6t. Legföl jebb az emberélet időbe l i letolyésa tagolja ennek a föltétlen oda-
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ado ttságnak megny ilvánulásait. Minden emberi felelösség, gondoskodás, biza
lom eltörpül emellett, ahogyan Jézus él az Atyával , az Atyáért. Hozzátartozik
mindenestü l, neki tartoz ik egyedü l felelösséggel , nem ismer más ügyet, mint
az Atyáét. "Önmagamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom , amire Atyám
tanított. Aki küldött enge m, velem van" (Jn 8,29).

Szeretetük ben az ajándékozás sem az ünnepi pi llan atok ritka öröme, hanem
egységük természetes létformája: mindenét töle kapta, mindenét neki adja. ,, ~ n

és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30). "Az Atya énb ennem van, és én az Atyában "
(10,39; 14,11). Föltétlen bizai mát semmi sem ing athat ja meg: sorsának sem
milyen hányatt atása, a Getszemáni kertben megtapasztalt elhagyatottság, söt a
fenyegetö, majd a bekövetkezö halál sem. "Azért szeret engem az Atya , mert
od aadom az életem, hogy aztán vissza is veg yem. Senki sem veszi el tölem :
önként adom od a" (Jn 10,18).

~Ietét áldozatul adja az Atyának: egész életén át tudatosan készül az " ö
órájára" . Min tha az emberi mérték szerint teljessé lett odaadásban válhatnék
újra te ljessé egysége az Atyával - immá r nemcsak a Szentháromság örök egy
ségé ben, han em az emberlé t közegén keresztül is. Kereszthalálában odaaján
dékozza magát egészen, de egyben bizonyít ja is, hogy mindennél, az életénél
is jo bban szeret i öt : egészen szabad és egészen od aadott az Atyának , semm ije
sin cs, ami t csak magának tartott volna meg .

A földi szeml élö csak az ember Jézus mozdul atait láthatja. De Jézus életé
ben, halálá ban és föltámadásában meg nyilvánu l a kapcsolat másik "pólusának" .
az Atyána k odaadottsága is. "Maga az Atya, aki küldött, tanúskodott rólam "
(Jn 5,37). ~Iete során minderre csa k követ keztethetünk Jézus magatartásából.
De föltámadásában mindez nyilvánvalóvá lesz : amiko r emberi életével egészen
belés emmisül az Atyába, akkor - hitünknek is látha tóan és vilá gí tóan - fö l
fénylik benne lsten örök élete.

Egymás iránt i szeretetük nem korl átozödott kettöjü kre , hanem kiáradt az
embere kre is. Jézusnak nem okozo tt gondot, hogyan egyez tesse össze az Atya
és az emberek iránti szeretetét, nem volt semmi lyen ell entét különbözö irányok
ban sugárzó szeretetében. Egyetl enegy szerete t él benne : az, amellyel szereti
az Atyát s az Atyában (az Atya pedig őá l tala) az embereket. Jézusban lsten
szeretete nyilvánul meg : ö maga az Atyának hozzánk el jutó, minket átj áró sze
retete. Egy lett köz ülünk . értünk élt és halt, nekünk ajándékozta magát. "Az
Emberfia nem azér t jött, hogy nek i szol gáljan ak, hanem hogy ö szolg áljon és
váltságul adj a életét sok aké rt" (Mk 10,45). - " Isten Fiának hitében élek, aki
szerete tt engem s önmagát adt a értem" (Gal 2,20).

Nyilv ános rnűk ö d ése idején is ez a mind en várak ozást felülmúló szeretete
ej tette bámulatba az embereket. Örömh írének legh atalmasabb jele volt az, hogy
jót tett mindenkivel személyválogatás nél kül, sőt kül ön ös szeretettel fordult a
társad alom (és a vallásos közvéle mény) megvetett jei felé. Leg j ellemzőbb példa
beszédeiben lsten megbo csátó irg almáról és mind enk it otthonába megh ívó
szeretetéröl beszé lt.
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Jézus az Atyának és az embereknek szeretetében élt. Ez a kettős odaadott
ság azonb an valójában egyetlenegy : lsten szeretete, amely Krisztusban kiáradt
reánk, embere kre, hogy magával ragadjon minket. ..Jézus odaadottságában
lsten odaad ottság a nyilvánult meg" - írja Heinz Schürmann (Jesu ureigener
Tod, Herder, 1975.). Jézus létlormája - tehát lsten létformája - a másokért való
élet, a ..proexistentia", az együttlét. ..Jézusban olyan ember jelent meg köztünk,
akiben az önös emberszív helyén kapu nyílik : olyan nyílás, amelyből kiárad
radikális és föltétlen szeretete lsten és az emberek iránt ; ezen a nyílá son ke
resztül lsten szeretete ömlik bele a világ ba."

III.

Krisztus életében tehát megjelen ik köztünk a tökéletes egységnek az a lét
formája , a proexistentia, amelyre minden igazi szeretet törekszik. Ez azonban
nem csupán egy választható életlehetőség a sok köz ül, hanem Jézus legfőbb

parancsa, létünk föltétele. ..Új parancsot adok nektek : szeressétek egymást!
Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is" (Jn 13,34) . Búcsú
beszédében pedíg egyenesen az Atyával való egységét jelöli meg követendő

létl ormánkként : ..Legyenek mindnyájan egyek . Amint Te Atyám, bennem vagy,
és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk" (Jn 17,20).

Ezt a következtetést az apostolok közül nemcsak János fogalmazza meg
ennyi re határozottan, hanem Pál is...Mózes törvénye " helyébe ..Krisztus tör 
vényét" (Gal 6,2); vagyis a szere tetet állítja: lsten szeretetét, ahogyan azt Krisz
tus az ember i életé ben megva lósította, s ahogyan az a mi emberi szeretetünk
számára is hozzáférhetővé vált. Leveleiben olyan gyakran és következetesen
utal Krisztus parancsára, hogy összeállíthatjuk belőle az evangéliumi szerétet 

parancsot, magyarázataival és következményeivel együtt. O maga is Krisztus
rabszolgájaként lett ..mindenkinek szolgájává" (1Kor 9,21). Ezt kéri a többi
kereszté nytő l is: ..Legyetek egymás szolgáivá" (Gal 5,13). Míndent ..szeretet
ben" kell ten nünk (1Kor 16,14). ..A szeretetben kell járnunk" (Róm 14,15).

Aki a szeretetben él, az a ..Lélek szerint él" (Gal 5,14.16.25). Krisztus tör
vénye olyat kíván tőlün k, ami ..a Lélek gyümölcse" (Gal 5,22)... Isten szeretete
kiáradt szívü nkbe a bennünk lakó Lélek által" (Róm 5,5). A szeretet a Lélek
legfőbb adománya, a legnagyobb karizma, kegyelmi ajándék - de egyben éle
tünk legnagyobb feladata is (1Kor 13).

Aki szeretni kezd, az a l e hető legnagyobb és legkockázatosabb feladatra
vállalkozik - ezt a vállalkozást azonban Krisztusban a tőle ajándékba kapott
tökéletes szeretettel véghez is lehet vinni (eljutva a végtelenbe!) . Krisztusban
lste n szeretete jelent meg köztünk . O nemcs ak részt kért szeretetünkben, és
végigcsinálta a halálig (a feltámad ásig !), hanem végle gesen azonosult is velünk.
Máté 25. fej ezetének tanú sága szer int Krisztus többé nem iktatható ki sem
milyen emberi szeretetből (sőt a gyúlöletbő ll ) sem.
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Jézus vállalta a szeretet kockázatát a végső mélységekig: akár a meg
semmisülés lehetőségéig . Vállalta és végig ls csinálta a halálig - és a föltá
madásban vált mindnyájunk számára nyilvánvalóvá, hogy kölcsönös szeretetük
az Atyával abszolút föltétlen és hatalmas. Ez a szeretet csakugyan erősebb a
halál nál, s mivel minden szeretet immár az övékbe kapcsolt, minden szeretet
biztonsága és beteljesülési lehetősége is őbennük van.

Krisztus szeretetének legnagyobb bizonys ága keresztáldozata. Hogy azon
ban egyszer i életének ne csupán emléke kisérjen el bennünket, arra is talált
lehetőséget, hogy egészen "elf ogyasztható" formában nekünk adhassa magát.
Az Eukarisztiánál igazibb és emberibb ajándékot nem adtak még senkinek a
vil ágon . S ez az ajándék nem marad csup án a szemünk előtt lebegő példa.
"Amint engem küldött az é l ő Atya és én őáltala élek, úgy, aki engem eszik , énál
talam él" (Jn 6,57). Nekünk szól, mi kaptuk - és odaadó hitt el fogadhatjuk be.
De csak az azonosulhat vele egészen, aki maga is ajándékos é l etű v é lesz a
proe xistentia , a másokért való odaad ás, a seg ítőkész szolg álat létformájában.
"Senki se keresse a magáét, hanem csak a másikét" (1Kor 10,23). "Ugyanaz
a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Kri sztusban vol t" (Fil 2,5). A Krisztus
kenózis ának péld ájára váll alt kiüresedés a szeretet létformájának egyenes kö
vetke zménye, természetesen következ ik be az emberélet körülményei között .

Krisztusnak halálig való szeretete arról biztos ít , hogya szeretetnek rnln
denáron, minden kudarc és bizonytalanság ellenére van értelme, hogya föltárul
kezásnak . az odaadó szolgálatnak nem szabh at határt semmi, még a halál sem;
hogya szeretet végső bete ljesülésébe vetett bizalmat nem Ingathatja meg sem
mi, még az I sten től való elhagyatottság érzése sem. (Vö. Karl Rahner: Auf der
Suche nach Zug iin gen zum Verst ii ndnis des Gott-Menschlichen Geheimnisses
Jesu . Schriften zur Theolog ie X. 209.) Krisztu s is átélte mindazt, ami bennünket
az önm agunkk al való takarékoskodásra, a bezárkó zásra, a számí tgatásra, a
bizalmatlanságra vagy az elkeseredésre készt ethe t. S föltámadása igazol ja azt,
hogy ez a föltétlen remény lsten abszolút szeretetére támaszkodik, s a végső

megpróbálta tások után abban telj esed ik be.

A keresztáldozat és az Eukari sztia nélkülözhetetlen része lett emberi szere
tetünknek. Csak az szeret egészen, aki utol só porcikájáig föltárta és odaadta
önmagát. Idáig egyi künk sem juthat el halála e lőtt - de aki életében elszántan
errefelé tart , az már a szerete t útján jár : az emberi szeretet útjá n, amely Krisz
tusban eggyé vált az Istenével.

Ezen a tala jon erőre kapnak a szeretet tétova lépései, és határozott irány ba
fordulnak. Kitágul a felelősség köre : az Atyának vagyunk felelősek mindnyá jan,
nemc sak magun kért, hanem egymásért és az egységünkért is. Megnövekszik az
egymásról gondoskodás feladata : nemcsak a pillanatnyi jólé tet kell előterem

teni, nem is csak a boldog jövőt kell biztosItani , hanem utat találni a végső

szeret etegység felé. Együtt vállalj uk - egymással és Ovele - a szerete t minden
tö réken ységét és tö redékességét, a kockázat és az elmú lás minden fájda lmát.
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S amit Igy elvállalunk, az minden "olaj a túzre " - egyre magasabbra csap tő le

a szeretet lángja. A szeretet tüzét nem ls a mi vágyaink és erőfeszftésein k táp
lálják bennünk a leghatalmasabban, hanem maga a Szeretet , aki "az emésztő

tűz".

Heribert Mühlen

FASZCINÁCIO ~S VALLÁSOS ~LM~NY

I. MI a faszclnácló?

Induljunk ki a tapasztalat általános fog almából. A tapa sztalat az ember, e
testbe öltözött lélek számára mind ig valam iképpen látás, hallás, közvetlen kap
csolat. Más, mint a könyvből szerzett tud ás. Mélyítsük most ezt tovább. A ta
pasztalatnak ugyanis vannak lépcsői, erősség i fok ai. Valak i vagy valami többé
kevésbé mély benyomást tesz rám. Egy a hegyekben vagy a teng eren töltött
szabadság nagy élménye erősebb benyom ást hagy bennem , mint mond juk napi
utam a munkahelyemre. Igen intenzív élményeket, amelyek mélyen hatnak ránk,
benyomást hagynak hátra, faszcinációnak nevezünk. Azt mond juk : ez elragadó
(faszcináló) élmén y voltI Például a szabadság idején. Vagy ha valaki nagy
benyomást tesz ránk : el vagyok tőle ragadtatva! A faszcináció, igézet élménye
elsősorban passzlv : erős hatást kapo k, a szó szoros értelmében vett "benyo
mást" , az élmény mintegy belém nyomódik. tS csak azután következik bennem
a visszahatás : magamon kívül vagyok, kilépek magamból. Ez bizonyos körül
mények között testi magatartásomban is megny ilvánul.

A faszcinációnak azután ismét igen sok árnyalata van. Faszcinációról be
szélünk, ha lelkesedünk (entuziazmus) , de akkor is, ha valami mélyen megind ít,
megdöbbent. A második szóhasználat is helyes. Például ha valaki kiengesztelő

désre nyúj tja felénk a kezét, holott talán egyáltalán nem érdemeltü k meg, mert
megbánto ttuk, akkor mélységes megindulás fog el. Ilyenkor is azt mondjuk:
el vagyok ragadtatva ettől az embertől, hogy ilyen!

Mind a kétfajta tapasztalatot megtal áljuk a Bib liában is. Pál pl. azt mond ja
az első korintusi levélben : "Tudjátok, hogy amikor még pogányok voltatok , el
voltatok ragadtatva (faszcinálva voltatok) a néma bálványoktól (az is tenektő l ) ,

amelyeket magato k csináltatok" (12,2). (A magyar fordítás másképpen érte lmez.)
Ezt a lelkesedést, ezt az elragadtatást Pál elismerí, ösl általános, emberi él
ménynek jelz i. tS egyáltalán nem azt mond ja : ilyesm inek nem szabad köztetek
történnie, hanem azt, hogy a kereszténynél a faszcináció tartalma, az, am itől el
van ragadtatva: Jézus, az Úr.

De a másik old alt is megtalá lj uk a Bibliában: Péter pünkösd i prédikációja
után Lukács azt mond ja a hallg atókról : "E szavak szíven találták őket" (Csel
2,37). A görög ered eti kifejezése azt jelenti: átdöfte , átszúrta a szívüket. tS
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megkérdeztik Pétert : "Mit tegyünk?" Ezt a mély szíven-találtságot is faszci
nációnak hívjuk.

Ami faszcinál bennünket - így vezethetjük gondolatmenetünket tovább -,
az mindig valamiképpen rendkívüli. Kiüt a rendes keretb ől. A megszokott, a
szokásos, a mindennapi, amit ismerünk, rendszerint nem igéz meg bennünket,
ellenkezőleg: unalmas. A faszcinációnak minden alakjában a rendkívülihez van
köze. Mert a rendkívül i kimo zd it , kihajt bennünket önmagunkból. Vonz min
ket, - és ugyanakkor mégis eltaszít, bizonyos távolságban tart. Ez a távols ág
faszcinációnk tárgyától olyan naggyá válhat, hogy már fenyegető, félelmes. Most
néhány példán szeretnénk megvilágítani ezt a mindnyájunk által ismert tüne
ményt.

Bizonyára emlékeznek még az első világúrutazás startjára. Az emberek éj
szaka három óráig fönn maradtak, hogy lássák az évszázadnak ezt az ese
ményét. I:s amikor először láttuk a képernyőn a hold porának egy darabját,
ahová még emberi láb nem lépett, amelyet még emberi szem nem látott, akkor
el voltunk ragadtatva. I:s mégis roppant távolságot éreztünk. Ez a hatalmas,
igen bonyolult történés, ez a messze hold ... I:s mi történt, amikor az első

holdutazók visszatértek? Akkor is faszcinálva voltunk. Úgy ujjongták körül őket,

mint egy új világ hírnökeit, akik mintegy felülről hoznak új szabadságot, mint
egy utópisztikus új világ közvetitölt. egy nem sejtett jövő követeit, a saját magát
megmentő ember szimbólumait. I:s itt a faszcináció egyik lényeges mozzanatá
ra bukkanunk: Vágyunk a határok áttörésére, önmagunk túllépésére. Ki szeret
nénk szabadulni mindennapi, szokásos, megszokott életünk, határoltságunk,
jellembeli korlátaink szúk keretei közül , a sok kényszerből , amelyek közt élünk,
és szeretnénk, hogya rendkivüli kiszakítson bennünket önmagunkból.

Ennek az élménynek még mélyebb rétegeibe hatolunk bele, amikor nem
csak dolgok vagy technikai folyamatok ejtenek elragadtatásba bennünket, ha
nem más emberek. Hadd mondok itt is néhány példát, amelyek mindig mélyebb
re visznek ebbe az élménybe.

Mindannyian ismerjük a modern személyiségkultuszt. Mi történik pl. egy
sportpályán? Semmiképpen sem csak az egészség, a testedzés a cél , hanem
a rekord is : a még soha el nem ért teljesítmény, a rendkívüli, az egészen új.
A modern olimpiai bajnok, ameddig tartja a rekordot, különleges helyet foglal
el a többiek között, felülmúlhatatlan. EI nem ért csúcs, mértékadó szabály, rend
kívüli ember. Ezért egyszerre vonzó és idegen. Ismét a faszcináció két oldala :
vonz és mégis taszít, távol tart. I:s éppen a mai sport [ellernz ö]e, hogy arra
igyekszik, ami még sohasem volt. Ezt pusztán értelmileg és lélektanilag nem
lehet megmagyarázni. Ez vallásos hatás, félreismerhetetlenül. Pierre de eou
bertln, az olimpiai játékok megújítója, a múlt század végén szószerint azt mond
ta : "A régi és a mai olimpia első és leglényegesebb ismertetőjegye az, hogy
vallás ." C így hív ja : religio athletae, az atléták vallása. I:s Kaudin, a kölni
sportiskola egykori vezető j e , "Örök olimpia" c. könyvében egyhelyütt ezt írta :
"Ami bevezeti az ünnepséget : harangszó, fanfárok, ünnepi menet , eskütétel és
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zászlók - mindez olyan , mint egy egyházi ünnepség, teljesen összehasonlítható
egy vallásos ünnep i órával." 105 mi történik valójában, mikor a nagy sportren
dezvények nézői lelk esednek ? Örülnek, hogy végre egyszer kiszabadultak a
tel jesitményi társ adalom nyomása alól , hogy egyszer csakugyan túlemelked
hetnek magukon, kívül lehetnek magukon, - a legkülönbözőbb kifejezésmó
dokkai élnek, tel i torokból kiabálják kedvencük nevét , anélkül , hogy aggodal
masan ügyelnének a környezetükre : ugyan mit fognak mond ani? Tapssal, trom
bitálással támog atják a hang ju kat, magasba nyúj tják a karjukat, - és senki sem
röstelked ik kife jezni a lelkesedését. EI lehetne-e gondolni az örömnek ilyen
test i kifejezését a keresztény istentiszteleten is? Hiszen ott csö ndb en kell ülni,
és csak nézni meg hallgatni, ami elö l történ ik! Nem szabad moccanni sem :
az nem ill ik ! Talán ez is egy ik oka, hogy unalmasnak túnik?

De marad junk még a kultúránkban föllelhető modern lelkesedés területén.
Például a slágerének esek és zenészek tisztelete. A legújabb sláger, a legújabb
" hit": ez faszcinálja az embereket. A legeslegújabb l 105 különleges válogatással
állapitják meg , mely ik a legjobb, a l egkieme l kedőbb . Az ünnepelt slágerénekest
körülu jjongják, és az emberek egésze n magánéletükig menően utánozzák bál
ványaikat. Követik őket mind abban, amit gondolnak, tesznek, mondanak, a ké
püket kirakják a falra, maguk elé teszik, magukban hord ják . 105 mi történik
val ójában a böjtelő idej én? Az embere k végre "magukon kivül " lehetnek. Meg
renditő, ha nagy tévéközvetítésekb en, farsangi riportokban látjuk, ahogy egy
szerre egy dalt énekelnek: .Helíe, heil e Gánsje" ." Mire a farsangéjszaka kellős

közepén mély megindulás fogj a el az embereket, és sokan meghatódnak: Megint
csak jó lesz minden I Csak hin ned kell benne ! Minden jó lesz megint i A vágy
az ép vil ág után: ki kellene egysze r lépni magunkból, és arról álmodn i, hogy
ebben a féktelenségben még van ép világ .. . A farsang forgatagában látjuk a
lelkesedés és a mély megindultság igen közeli szomszédságát. Akkor az em
berek hirtelen hallgatagon ülnek, mert szíven érintette őket a gondolat : talán
mégis van ép világ, van parad icsom . . .

De marad ju nk még a modern személ yiségkultusznál. Micsoda tiszteletben
részes ít ik a poli tikai vezéreket ! Mintegy a megmentő hőst képviseli, felszabad ít
mindig nagyobb jól étre , l ehetővé teszi, hogy a társadalom, a gazdasági élet
túlszárnyalja önmag át, mind ig rózsásabb j övő felé tartson . A minden kér déses
jelleget levetkőzött hatalom sok emberre faszcináló hatással van. EI vagyunk
ragadtatva ettől az egyedülálló képességú vezet őt ől . - aminek mond juk Hitler
Adolf adta ki magát. Itt val aki kétséget nem t ű r ő , abszolút igénnyel lép föl ; a
végső értéket, a végső értelmet próbálja közvetíteni. Lehet egy program is

• Kedvelt német sláger. A refrén kezdődik ezekkel a szavakkal , amelybe n az édesanya
vigasztal ja gyermekét. Az t. szakasz a kisgyerek apró bajairói szól, a 2. a fiatal lány
szerelmi bánatáról , a 3. már életb ölcsességet ad: viseljük el türelemmel és humorral
a bajokat, végül a 4. az élet végén a jó Istenhez visz, aki megsim ogatja, éppé teszi
összetört szivünket. Itt a refrént már lsten mondja.
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ilyen végső érték. Például: A társadalomnak szüksége van rádI Ezért kell, ezért
szabad odaadn od az életedet, a munkaerődet, ez az élet értelme: közreműködni

a haladásban, a szebb, a jobb jövő érdekében! Itt tehát látjuk, hogya faszci
náló, a vonzó, az ösztönző, az elragadó igen gyakran azzal az igénnyel lép föl:
ezen túl nincs nagyobb!

A faszcinációnak egy még mélyebb rétegébe hatolunk akkor, amikor két
ember egymáshoz való viszonyáról beszélünk : a személyes találkozásról. A leg
több embert - legalábbis egy időre - elragadja az a másik , akivel egyszer
egészen mélyen találkoztak. Oda vannak tőle. tS mégis ugyanakkor a külön
bözőség a távolba taszít. A szeretett személy vonz és egyben visszavonja ma
gát. Végső soron nem lehet a másikat megragadni, nem lehet vele rendelkezni.
Ezért az igazi szeretet a tisztelettel kezdődik : egyszerre vonzódunk és mégis
visszariadunk attól, hogya másikat hatalmunkba kerítsük. Sőt egyenesen azt
mondhatjuk: minél közelebb jutnak emberek egymáshoz, annál inkább érzik,
milyen különbözők is voltaképpen. Ha csak futólag ismerek egy embert, mond
juk reggel munkába menet találkozom vele , akkor egyáltalában nem tudom,
mennyire különbözik tőlem. Csak ha megismerem, ha személyes találkozás jön
létre , akkor mutatkozik meg egyben a távolság. A találkozásban az emberek
ki akarnak lépni határaik köz ül, megszabadulni az én magányából, túl akarnak
emelkedni önmagukon, afelé, ami nem vagyok és amim nincs. Sőt a legtöbb
ember az ilyen személyes szeretettől egyenesen tökéletes szabadulást vár kor
látaitól, az élet beteljesedését. Hallgassuk csak meg erre vonatkozólag a rno
dern slágereket : mennyi várakozás remeg bennük! Mekkora csalódás, ha a vára
kozások nem teljesednek be! A személyes találkozás többre tör , mint amennyit
a mindenkori másik személy közvetíteni tud. A határtalanságnak, a világ túl
lépésének vágya végtelenül felülmúlja azt, amit egyik ember a másiknak nyújt
hat. tS igy az elbűvölő személyiség teljesen önként arra indít, hogy őrajta is
túlemelkedjünk. Talán valami olyan felé, amely maradandóan, tartósan és el
kophatatlanul igézetében tart ; olyan szeretet felé, amely sohasem okoz csaló
dást, amely mindig hűséges. Ezt a le nem rombolható igézetet nevezzük mi ke
resztények örök életnek.

Itt szeretném abbahagyni a faszcináló példák felsorolását kultúránk terü
letéről. Mindegyikünk megkérdezhetné egyszer magától : mi igéz meg engem
az életemben? Paradicsomi útról álmodunk szabadságunk alatt; elbűvöl valami
hobby, egy autó, a klasszikus zene, a költészet, vagy akármi. Minden embert
faszcinál valami vagy valaki, - amig egészséges ember. Ellentéte ennek az
unalom . Az unalom szomorúság amiatt, hogy már semmi sem vonz, semmi sem
faszcinál. Szeretnék faszcinálódni. Az unalom halálossá lehet. ts ezt a jelen
séget megtaláljuk minden vallásban, minden Időben, minden kultúrában. A val
lástörténet felsorolta, mi minden szolgált az idők során ilyen faszcináció köz
vetitésére : pálma vagy kö, tenger vagy tánc, zivatar, természeti jelenségek,
esetleg más emberek : próféták, szentek . .. Az ember keres magának valamit,
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amibe belevetrtheti vágyát: határai közül kilépni, önmagán túlemelkedni. Ezért
szeretném egész röviden összefoglalni az eddigieket :

1. A faszcináció ősl emberi élmény, az emberi lét tartozéka.

2. A faszclnációban egyszerre megtapasztaljuk a közelséget valamihez és
a különbséget tóle . Úgy is mondhatnánk: a faszcináló valami azzal húz maga
felé, hogy visszahúzódik elóiünk. Sót minél jobban visszahúzódik, annál Igé
zóbb számunkra. Mert ha birtokba vesszük, ha birjuk, használjuk, elhasználjuk,
ha mindennapossá, megszokottá vált, akkor már csak mindennapi, többé nem
rendkivüli. Aki házat akar építeni, éveken át foglalkozik tervekkel, álmodik róla,
- ha pedig benne lakik, akkor megszokottá, mindennapivá válik, akkor valami
újat keres, ami ezután vonja igézetébe.

3. A faszcináció mindig kivülról árad felénk. Saját magunk búvölete nem elé
gít ki bennünket. Ilyen is van, hogy valakit saját maga búvöl el, saját magát
tartja pótolhatatlannak, páratlannak. De az az ember, akit saját maga faszcinál,
ezzel tulajdonképpen csak elismerést koldul másoktól. És abban a mértékben,
ahogyan koldulja, megtagadják ezt tóle a többiek. Csak azzal a faszcinációval
vagyunk elégedettek, amely kívülről származik. Hiszen csak akkor tudunk Iga
zán "magunkon kívül" lenni.

4. Ami faszcinál, az legtöbbször rendkivüli , szekatlan. Törekvése, hogy az
abszolútnak, a kétségbevonhatatlannak, a végsó, legmagasabb értéknek dlcs
fényével vegye körül, sérthetetlennek adja ki magát. Ami sérthetetlen, azt szent
nek hívjuk. Ezzel eljutunk megfontolásaink második szakaszához :

II. A keresztény hit és a faszclnácló

Valaki talán azt gondolja : ez most nehéz ügy. Mi köze a keresztény hitnek
a faszcinációhoz? Egyáltalán alkalmas ez a szó kifejezni azt, amit a keresztény
hitben megtapasztalunk? A huszadik században élünk. Sokféle lelkesedés szá
zada ez; és új élmény új szótárat ls követel. A "faszcináció" szó a 18. század
ban keletkezett, és még teljesen nyitott arra , hogy új vagy másfajta tartalom
mal töltsük meg.

De nézzük csak : hogy volt a Názáreti Jézussal? Elmondhatjuk-e, hogy kor
társai számára faszcináló személyiség volt? Az a leírás, amit az Újszövetség
ad nekünk róla, megmutatja, hogy vonzódtak hozzá, hogy futottak utána, hogy
csodái mélyen hatottak rájuk, és ugyanakkor mégis visszahóköltek tóle , mert
idegennek túnt. De éppen ez az Idegenség vonzotta öket. Különösen a feltá
madás eseményéról tudósitanak úgy az evangélisták, hogy félelmet és örömet
vált kl. A pásztorokról is ezt olvassuk: "Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nek
tek" (Lk 2,10). Félelem és öröm, közelség és távolság mindig sajátosan össze
vegyül. A csodákról pedig elbeszélik az evangélisták, hogy az emberek magu
kon kivül voltak. "Ilyet még sohasem láttunk" - olvassuk egyszer szószerint
Márknál. Az emberek megdöbbennek szavaitól, pl. mikor azt mondja: " Ha ta
nitványom akarsz lenni, menj el és add el mindenedet." Ez sziven talál.
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De kérdezzük csak : ml faszcinálta magát Jézust? Ha mindenben hasonló
volt hozzánk, a búnt kivéve, akkor fel szabad, fe l kell tenn ünk , hogy ő is vala
minek az igézetében élt, mert ez hozzátartozi k a teljes embe ri élet hez. Jézus
elu tasltotta, hogy politi kai vezér legyen , poli t ikai felsz abad i tóké nt tiszte ltes se
magát. Azt is elutasí totta magától , hogy afféle guru, csodatevő legyen. Ot lsten
aka rata találta szíven , és való jában ez igézte meg min denek fölött. " Az én
ele delem az, hogy anna k akaratát cselekedjem, aki engem küldött ; ezér t adom
oda az éle teme t" (vö. Jn 4,34). ~s ezzel az ő Isten hez való személyes viszony á
val a vil ágtörténelembe hozott valamit: egy egészen újfajta ls ten-é lményt. O
nemcsak a távo li lsten meg igézettje vo lt, ak ine k parancsait meg kell tartani az
ószövetségben, - hanem azé az Istené, aki odaadja magát az emb ereknek.
Azé az Istené, aki szolgál az embernek. Ránk maradt egy szó, amelyet Jézus
anyanyelvén mondott, egy arám i szó : " Abba." A gyerekek szólf to tták akkori
ban igy az apjukat, a csal ádban volt haszn álatos. Szósze rinti ford itásban tal án
"apukát" vagy valam i hasonlót kellene mon danunk. .Edesapá m!" Ember még
soha igy nem beszélt a menny és föld Te remtőjéhezl Vonzó volt számára ez
az lsten, ez az Atya, akitő l jött. ~s ez tartott egés zen halála órájáig . Akkor ször
nyú távol ságo t tapasztalt meg ettő l az Istentő l : " Istenem, Istenem, miért hagytál
el eng em?" ~s mégis, még ebb en az óráb an is az ő Istene után kiált : ,,~n Is
tenem!" Még mindig ő vonzotta, ő járta át lelke mélyét. A zsidókhoz irt levélben
egyhelyütt az áll, hogy Jézus a kereszten felülemelkedett ön magán az örök
Lélek erejében. Az Atya neki enne k a felü lemelkedésnek sarkpontja . Ha akar
juk, igy is mondhatju k : faszc ináció jának sarkp ontja .

~s hogyan megy azután Jézus halála után tovább? Jézus azt mondta: "Isten
nem ebben az emberké z alkotta temp lomban lakik. En vagyok a templom! Ront
sátok le ezt a templomot, és én három nap alatt ism ét fölé pítem!" ~s azután
a keresztények is lste n templomának, a Szentl élek templo m ának nevezték
magukat. ~s ha a templomnak van valami köze a faszcinációho z, a meg indult
sághoz. az elragadtatáshoz, akko r Jézus halála után az egyház község, a gyüle
kezet tölti be ezt a szerepe t. Mer t Pál azt mond ja: "Ha össze gyúltök, akkor
mintegy Istennek élő kövekbő l felépült háza vagytok" Minden keres ztény min
denki számára az a hely , ahol az lsten megtapasztalható. Minden felebarát rend
kívüli emb er mind enk i számára ; egyszerre von z és kisiklik a kezü nk közül. Jé
zusban ez egészen odáig megy, hogy nem az vonzza őt, ami emb erileg tetszést
kelt , hanem éppen a szegények, a kisemmizettek, a megvetettek, a társadalm i
lag mellőzöttek . ~rtük élt. Az igazi keresztény faszci náció útja a kereszten át
vezet: megfeszftett faszc ináció. Nem val ami felszines lelkesedés, múló entuziaz
mus . Hanem mély megrendül tség attól, hogy lsten anny ira lsten , hogy odaadja
magát nekünk. A János-evangéliumban áll egyhelyütt egy mond at, ame ly ilyen
faszcinációról, ilyen megrendültségről tanúskodik : "Ú gy szerette lsten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta oda" (3,16). Ez a pünkösd élménye. " Ezt a Jé
zust, aki t ti keresztre feszi tettetek, az lsten fel magasz ta lta, és most kiárasztotta
Lelkét, amint lát játok és halljátok." Ez rend i tette meg őket olyan mélyen : sziven
találta őket.
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Itt látszik meg, mi az igazán igéző az Istenben. Lényeg ének lényege: az,
hegy ő olyan lsten, aki szolgál, és minket is arra képes ft, hogy odaadjuk ma
gunkat. Ez egészen az anyagi adásig, az adományig, a szoci ális elkötelezésig
menően megmutatkozik, éppen ebben mutatkozik meg. Nem valami földi para
dicsom igéz meg bennünket, nem azért dolgozunk, hanem az, hogy maga lsten
fordult a kisemmizettek, a megvetettek, a társadalm ilag me ll őzöttek felé . Ezért
mondja egyszer Pál: " Pénzt adtatok, de ezzel nemcsak valam it adtatok, hanem
saját magatokat, mégpedig az Úrnak." ~s csak azután , másodsorban azoknak ,
akik az adományt kapták.

Ezzel eljutottunk a harmadik részhez .

II I. Faszclnácló és Istentisztelet

Minket keresztényeket - mint mind en más embert - faszcinál az, ami mo
dern kultúránkb an tö rténik : a techn ika, a sport és mindaz, ami vonz. De mi ra
gaszkodunk ahhoz, hogy semm ifé le teremtett dol og nem végső , abszolú t érték .
Ezért a keresztény istenti sztel et feladata, szerepe minden Időben az volt, hogy
a vil ág megtapasztalását egyérte lmüvé tegye, Istenre irányí tsa, és ezáltal azzá
tegye, ami valójában.

De hogy van ez ma? Ha elmegyünk az isten tiszteletre , fukarkodunk a per
cekk el. Ha a rendes Istent isztelet öt perccel tovább tart , vagy éppen tlzzel is,
akkor bosszankodunk. ~rzünk-e megrendülést? Van-e valami az istentisztelet
ben, ami vonz, vagy többé -kevésbé csak kötel ességtel jesítés? ~s rend jén való
nak érezzük-e, hogy csak ott kell ülnünk, és semmiképpen sem szabad meg
nyilatkoznunk, legföl jebb egy-egy énekkelléphetünk ki magunkból? Igazán
lelkünk mélyéig hatol -e az a rendkívüli dol og, ami itt tör ténik? "a hit titka" ,
mint ahogy mondjuk ? A keresztény egyházak jövőjé re nézve alapvető kérdés
lesz: sikerül-e belevennü nk az életünket valóságosan betö ltő vil ág-megtapasz
talást az istentiszteletbe? Az ősegyházban ugyanis így volt. Az őskeresztények

meggyőződése volt : ha összegyűlünk, mint teljes emberek vagyunk ott gyüle
kezetünkben, és meg szabad, meg kell nyilatkoznunk . Pál azt mond ja : "Ha
összegyűltök, mindenki hozzájárul valamivel : egyik egy dallal, a másik egy
zsolt árral , a harmadik imát mond, a negyedik prófétál" (vö. 1 Kor 14,26) Min
denki nek szól a felszólítás, hogy tevékenyen működjék k özre, mert kics iny házi
közösségekről van szó. Az első keresztényeknek nem voltak nagy templomaik.
Templomok csak a 4. századtól vannak, az üldözés befejeztével. Házaikban
gyűltek össze - mondja az Apostolok Cselekedeteinek könyve. Es mit tettek
ott? Először is közös étkezést, lako mát tartottak. Mindenk i hozott erre magá
val egy kis kenyeret és bort. Agapénak , szeretetl akomának hívták. ~s Pál itt egy
egészen döntő utalást hagyott ránk. Ezeken az istentiszteleteken ugyanis az
a helytelen szokás lopózott be, hogy a gazdagok sokat hoztak , a szegények
viszont keveset, és a gazdagok kirakták maguk elé az asztalra és maguk fo
gyasztották el ennivalójuka t. így megszégyenítve a szegényeket. Pál erre azt
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mondja: amit ti Itt cs ináltok, az nem az Úr lakomája. Mindenki adjon le valam it
abból, ami az övé , teremtsetek mindenekelőtt közösségi viszonyt egymással,
majd azután tarthattok eukarisztiát! Az istentisztelet mindenekelőtt közösség i
megtapasztalása Istennek. Isten olyan lsten, ak i jelen van bennünk és közöt
tünk, egymáshoz való viszonyunkban ; elsődlegesen nem a természetben és a
teremtésben, nem is a kenyé rben és borban, hanem a gyülekezetben. I::s ha
abban rend van , ha nincs vita és szak adás , csak akkor van értelme úrvacsorát
tartani, - mond ja Pál. Az 1. korintusi levélben egyhelyütt azt ír ja : " Aki csak
esz ik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ít élet ét eszi
és issza " (11,29). A teológia szerint "az Úr teste" itt kétfélé t jelenthet. Jelent
het i a gyülekezetet , amelyet a Szen tírás .Krls ztus test év-nek nevez. I::s aki nem
különböztet i meg ezt az együ ttl étet bármi más közönséges profán összejövetel
t ől, az ít életét eszi és issza, ha mag ához veszi az eukarisztiát. De " az Úr teste"
jelenthet i a kenyeret és bort ls az aszt alon . Mind egy ik esetben valami köze
van az istentiszteletnek a rendkfvülihez. Rendkívüli gyüle kezet ez, ls rendkívüli
dolog tö rténik benne. Az emberek azután az idők folyamán , hogy megértsék,
áté ljék ezt , sok mindent épftettek e köré a gy ülekezet meg a kenyér és bor
köré : nagy széke segyházakat - a székesegyh áz annak kőbe vésett igézete,
hogy lsten Jelen van a gyülekezetben - , templomokat, egyh ázi ruhákat, sze r
tartásokat. gyertyákat , tömjént . . . Mindent azért , hog y megtapasztaitassa az
emberrel : itt valami rendkívüli történ ik , valami titok van. I::s egy ilyen ünnepé
lyes istenti sztelet századokon át faszcinálta az emb ereket. Ugyanúgy az ájtatos
ságok, a zarándoklatok. Lelkük mélyéig megragadta, megrendí tette őket. De
hová lett mindez? Angl iában az anglikán püspökök azt mon dják: nem épftünk
többet templomot, istentis ztele ti helyet. Az istentisztelet : szociális elkötelezés,
a felebaráti szeretet tevékeny szo lgálata. Nin cs szük ség ünk többé kultusz ra.

Csak egy okra szeretném itt felhívn i a figye lme t: A földműves kultúrából az
ipari kultúrába vivő átmenet Idej én élünk. I::s a hagyományosan kialakult isten
tisztelet a földműves kultúra talaján alakult ki. Keny eret és bort mutatunk be
Istennek, azt , amit a falusi ember, a paraszt terme l. Fela jánláskor fgy imád
kozunk: "Á ldott vagy Urunk, min denség Iste ne, mert a te bókezűsógedból kap
tuk a kenyeret." "Á ldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűsé

gedbői kaptuk a bort." Eléd hozzuk és kérünk, változtasd át az emberi munka
gyümölcsét. Ak inek mindennapi élet ében nincs dolg a kenyérrel és borral , aki
nem termel, az csak közvetett viszonyban van az egésszel. A mi számunkra
ma nem az emberek egymás közti viszonya, a szociá lis viszony a döntő élet
tapasztalat-e, nem ped ig a természet és ami abban nó? Nem kellene-e egyszer
odaállnunk és fela jánlanunk Istennek a közösséget , amelyben élünk? a társa
dalmi kapcsolatokat, amelyekben élünk? az ellenségeskedést, másokkal való
bosszúságainkat? a tár sadalm i igazságtala nságo kat , az elnyomást, a kizsák
mányolást, emb ernek ember fölötti hatalmát? Nem kellene-e azt mondanunk
fe lajánláskor : " Urunk, mindenség Isten e, fela jánl juk neked a rendetlenséget az
emberi közösségben , - változtasd át, hozd ezt rendbe, hisz csak azután tart-
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hatunk igazán eu karlsztl átl" Ne imádkozzunk-e igy: Szabadíts meg énünk ha
mis hangsúlyozásátÓl, a szociális önzéstól? Ha arra gondolunk, hogy a világ
népessége harminc éven belül megkétszereződik.. . I:s nem kellene-e teIaján
lanunk Istennek az érzelmeinket, emócióinkat? Az ipari társadalom igen sok
racionális teljesitményt kiván meg tólünk. Az ért elmünket kell használnunk. A
szociológusok és pszichológusok azt mondják : szaporodni fognak a neurózisok,
a lelkibetegségek, mert a technicizálódott társadalomban nincs, ami az ember
lelke mélyéhez szóljon, ott , ahol az önmagunkon való fölülemelkedés, a taszei
náci ó ósoka rejlik, az emóció, az érzelem mélységeiben. Mindebból pedig nem
sokat érzünk istentiszteleteinken. Azokon tan ít ást hallunk, racionális, értelem
hez szóló beszé det. Hol kapunk valamit, aminek a seg Itségével kiléphetünk
önmag unkból?

A keresztény közösség nem rajongás, nem felszi nes lelkesedés, hanem a
keresztet megjárt együttes, a másik hitének szolgálata. Ez lenne vIlágélményünk
igazi új értelmezése. Akkor a világ megtapasztalása. a faszcináció és a közös
ségi élmény ugródeszkává válnék a velünk és közöttünk lakozni akaró lsten
felé. Nem csupán távoli lsten. aki valahol a világ fölött boldogan forog önmaga
körül. .K öztünk van-e az lsten vagy nincs?" - kérdezték egyszer az izraeliták
a pusztában, amikor éheztek és szomjaztak. És az Újszövetség ezt feleli nekünk:
igen, köztünk van, köztünk akar lenni - a gyülekezetben. Igy a világ megtapasz
talása egyértelmúvé válik. A keresztény mindennek igézetébe hagyja vonni ma
gát, ami csak van. De elutas ftja , hogy végsó értéket lásson benne. Minden, ami
faszci nál bennünket. kétértelmú. I:s minél jobban megigéz. annál inkább törek
szik elválasztani Istentói , saját magát tenni istenné. bálvánnyá. Ha azonban az
istentisztelet faszcinál bennünket, akkor fölülemelkedhetünk minden más taszei
nálón . Akkor minden átmenetté, áttetszövé válik számunkra - a felé az lste n
fel é, aki minden öröm forrása, aki vonz bennünket. O a vonzás végsó sarkpontja
életünkben .

(Előad ás Paderbornban 1974-ben . Hangszalagról, kissé röviditve.)

Bakac sy Imre

KITELJESED~S A CSALÁDBAN

A házasságban két ember életre szóló szövetséget köt. Kettösségük az egye
sülés és a húség útján az egysé g felé tart. Úgy ls mondhatnánk, hogy az egység
már magjában megvan, de még ki kell bontakoznia. A gyermekek érkezésével
ez az egység gazdagabb á. sokrétúbbé, bonyol ultabbá, de egyb en teljesebbé
is válik : minden gyermek egyszerre jele és további tényezője a csa lád egy
ségének.
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A család egységét sokféle szempo ntbó l lehet vizsgálni : társadal mi, jogi,
lélektani, gazdasági stb . oldalról. MI most itt mint lelki egységet tekintjük , ter
mészetes és kegyelmi szinten, - abban a meggyőződésben , hogya kettő való
jában átjár ja egymást. A házassáql értékek igazi kit eljesedése csak a te rmé
szetfölötti erejében és légkörében lehetséges.

A házasság az ószövetségi Szentlrásban

A házasság gondolata mélyen visszanyúl ik az ószövetség gondolatvilágába.
A jahvista hagyománya következőképpen látja a fér fi és nő viszonyát : " ... a
férfi elhagyja apját és anyját . .. a kettő egy test lesz" (Ter 2,24). A " test" a
bib lia beszéd ében az egész embert jelent i, de a fog almaz ásból láthatjuk , hogy
az egyesülés gondolatában az anyagi világ is nagy szerepet játszik, az egye
sülés arra is kiterjed . Ez font os a szexua litás ért elmezésében, mert a későbbi

keresztény fel fogás nem egyszer gno sztikus és manic heista elemeket mutat.

Ozeás próféta a házasság kép ében látja a szövetséget lsten és Izrael között.
Sót megéli a nép hútlenségét házasságtörő felesége személyében : "Szálljatok
perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem Ieles éqern. és én sem va
gyok többé a férje" (2,4), szól lsten hútle n népéhez. Ha az Isten nel kötött szö
vetsé g a házasság képében fejeződik ki, akkor ebbő l láthatjuk, milyen fontos
szerepet játszik a lét szerke zetében férf inak és nőnek ez az int im viszonya.
Egyben láthat juk azt is, hogy kizárólagos viszonyról van szö, miután lsten vi
szonya népéhez kizárólagos : "féltékeny lsten" ő, nem túr másik part nert maga
mell ett. Ez Izrael egész drámája történelme folyamán.

Az ~nekek éneke látszólag profán szerelm es dal. Ak iba rabbival azonban 
egy kicsit tal án túlozva - azt kell mond anun k: "A szentírásnak minden könyve
szent , még is az ~nekek éneke a legszent ebb ." A Jeruzsálemi bib lia bevezető

jében ezt olvashatjuk : "A zsidók ezt a könyv et mind ig allegó riku san értelmez
ték. Témája .. . Jahve szeretete választott népéhez és a szövetség vele misztikus
házasságban ." Hogy milyen szenvedélyes, féltéken y és mégis finom szeretette l
szereti lsten az ő népét , mutatja a következő idézet. Sokaknak talán idegen a
képekben gazdag kifejezésmód , de ha hagyjuk magunkra hatni aszöveget, föl 
fedezhetjük szépségét :

Milyen sz ép vagy és milyen igézetes!
Szerelmem , gyönyöruségeml
Akár a pálmafa, olyan a termeted .
a melle id meg, mint a szölöfürt ök.
Elhatároztam : fölmegyek a pálmafára ,
s megszerzem gyümölcse it .
A melleId legyenek szölöf ürtök,
a lehelered almaIllat.
a szád meg bor a legjavából. (7,7-10)

Ugyanez a hagyomány megtalálható Izajásná l (62,5; 54,5), Jeremiásnál , majd
folytatódik az Újszövetségben és az egyházatyáknál (pl. Hyppolit , Origenész).
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Az ószövetség gazdag szép házasságok le írásában is: Jákob és Ráchel,
Tóbiás és Sára stb . Idézzük csak Tóbi ás nászéjszaka! imáját :

Te teremtetted Adámot , és hüséges segftőü l mell é adtad a feleségét , ~vát.

Tő l ük szánnazik az ember iség. Azt mondta d: nem jó az embernek, ha egyedül
van. Alkossunk mellé hozzá hasonló s egítőtá rsat. Uram. én most nem rendet
len vággyal veszem el nővéreme t , hanem tiszta szándékkal. Engedd. hogy Irgal·
mat találjon és tal áljak én ls, és együtt öregedjünk meg.

A házasság az Üjszövetségben

Az Újszövetségben a választo tt nép szerepét átveszi az Egyház, amely mint
Krisztus menyasszonya jelentkezik . A Jelenések könyvé ben a következőt olvas
hatjuk: "Akkor láttam , hogy a szent város . az új Jeruzsálem alászállt az égből ,

az lstentől . Olyan volt , mint a vő legé nyének felé kesí tett menyasszony" (21.2).
vagy később : "Gyere, megm utatom neked a menyasszonyt. a Bárány hitvesét "
(21,9).

Hogy a házasságban természetes és természetfölötti mindent átfogó egy
ségéról van szó, az megmutatkozik Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelé
ben, a kere sztény házasság klasszikus szövegében is (4,23-32). Itt a fé rf i és nő

viszonyáról van szó. De ezt a viszonyt Pál az Egyházra vona tkozta tja : " Nagy
ti tok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztato m" (5,32). A korintusi levél
ben ezt így feje zi ki : ..Mert elj egyeztelek benneteket egy férf ival. hogy tiszta
szűzként vezessel ek el Krisztushoz" (11,2).

Az evangéliumokban az Úr Jézus maga hivatkozik a Genezis imént idézett
részleté re, és kimondja az egység nagy alaptörvényét : ..Most már többé nem
két test, hanem csak egy. Amit tehát lsten egybekötött, azt ember ne válassza
szét" (Mt 19,6).

A házasság szentségi mivoltának éppen az a lényege, hogy anyagi , szellem i
és lelki síkon egyaránt a természetfölötti jelent kezik benne: jel, amely kegyel
met közvetít.

Az egység felé

A keresztény élet törvé nye a szeretet. Pál apostol szer int ez az egyetlen.
amit az emb er "átment " az örök éle tbe (1Kor 13.13). De miért is olya n fontos
a szeretet? Azért, mert lst en maga Szeretet, és így a szeretet az egyesülés, az
eggyéválás energiája. Földi életünk cé lja ezt a szeretetet ..megta nulni " . A há
zasság ennek egyik iskolája. Ebben az iskolában, a szeretet lassan növekvő

légkörében nő bele az ember az isteni szeretet középpontjába, amely et, ha köz
vetlenül beledobnák, nem birna ki. A házasságban megvan a lehetósége a te
viszony begyakorlásával, hogy a fejlődő személy lassan az isteni szeretet ré
szesévé váljék.

Az egyesülés a szerete tben csak akkor lehetséges, ha mindkét fél önmagá
ból kilépve - valójában ez a szeretet - a másik felé tart, és a kettő együtt a
"hatalmas Harmad ik " : a gyermek, i lle tőleg az ls ten felé . Máskülönben férfi és
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nő közös élete könnye n önző gettóvá válik, ahol a kettő kapcsolata öncé lú Já
tékká lesz. Mindkettő csak önmaga körül forog.

A férf i és nő házassági kapcsolatában egy dinamikus érési fo lyamatról van
szó. A szeretet nem sztatikus valóság . Kezdőd ik az első szerelmi vallom ással.
Valami ősi erő tör fel az emberből , sokszor még nagyon is természetes vonalon .
Kezdet ez, ahol a két személy egzisztenciális középpontja legjobb esetben futó
lagosan érintkezik. Baj van azzal a házassággal , ahol a felek visszas i rják a
.rnézesneteket" . Kölc sönhatásról van itt szó: a csal ádalap it ás indf téka a sze
retet , de a családon belül kell , hogy ez a szeretet tovább ér l elődjék, és a társak
a szeretet tüzében mind inkább személlyé váljanak. A szeretet az a mozzanat,
amely a családot összetartja, de egyldejúleg a család a szeretet egyik isko lája
is.

A csal ád mint az egyén kltelJesOlése

Ez a tanulás i folyamat nem más, mint a " te-viszony" begyakorlása, a talál
kozás (Martin Buber). Azáltal , hogy a part nerek ezerszer kimond ják a "te"
szócskát, begyakorol ják azt a lelki tartalm at, amely mögö tte van, megt anulják
egész életüket egymásra való tek intettel alak!tani. A találkozás légköre mindig
szorosabbra fúzi a szálakat, és az ember szinte észre sem veszi, de lassacs
kán az egyesülés útját járja a szeretetben. Köztudom ású, hogy idős házastársak
még szokása ikban, beszédmódjukban, megj elenés ükben is hasonlóvá lesznek
egymáshoz. Ami anny it jelent, hogy a szeretet be lső gyú jtópontja egész való 
jukon átsugárzik.

Igy tanu lja meg az ember a súlyos , végső nagy igent embertársa felé. Igy
szület ik meg a közösség , amely azonban érdekes és paradox módon nem az
egyén feloldódásához vezet , hanem éppen ellenkező leg lassú kibontakozását
jelentI. A szabad döntési aktus a szeretetben egymás irányában alkotja a sze

-mély magvát. Jobban mondva ebben az aktusban válik az ember személlyé .
I:rdekes, hogy az ember csak mint személy tud döntést hozni , és mégis először

a szabad döntésben válik szabad személlyé. Ezt leg jobban koncentr ikus körök
képével lehetne szemléltetnl , amelyek egy pontból indulnak ki, de nagyságukat
vég nélkül lehet növeini.

A házassági kiteljesülés csúcsát a gyermek jelenti, akinek világra hozásában
a szülők lsten teremtő erejének részesévé válnak. Isten szeretetből adott létet
a világnak; a szülők szer étetb ől adnak létet gyermekeiknek. De a szeretet csak
a szabadság légkörében bontakozhatik ki és válhatik egységgé. Isten vállalta
ennek kockázatát, amikor az embert szabadnak teremtette. A szülőknek is szem
előtt kell tartaniok, hogy gyermekeik szabad személyek. Az igaz i családi egység
ennek a szabadságnak tiszteleté~n alakul kl.

A nemiség. A húség

A nemiség (szexualitás) óriási erő , amelynek nemcsak az a szerepe . hogy
az emberi nem kl ne halj on, hanem az ls, hogy egyedeket egy magasabb egy-
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ségben összefogl aljon . Azt lehet mondani , hogy kozmikus er őr ől van itt szó.
Mint ösztö n, mint t isztán mate riális er ő az áll atvilág nak is tu lajdona. Az ember
feladata az, hogy magasabb szintre emel je, hogy így használhatóvá váljék a
magasabb egys ég, az egyesülés irányában. Az emberné l nem szexusról, hanem
szerelem ról szo ktunk beszélni. A szerelemben már az érzelmi és szellemi rno
tívumokat tartalmazó " erosz" is ben ne van. De a végsó egyesítő e rő csak a
szeretetból (agapé) származhat ik. A nemiség el ő j el e , előíze a kés őbbi egység
nek. Csírájában máris tartalm azza. de csakis a szeretet ben . A nemiség meg
szelídltés nélkül vadon burj ánzó erő, az erosz szenvedélyességében az emb eri
szabadság korl átjává válhatik. Szükséges a megn emesítése, hogy természetes
egyesí tó ereje megmaradjon. Ezt biztosítja a szeretet , ame lynek védőpajzs a a
hűség : az az érték és erény, amely a személynek é rés i folyamatában folytonos
ságot kölcsönöz. Különben széttörik, és nem képes a súlyos ige nt mondásra
a partner, de ugyanabban a fo lyama tban Krisztus, i l l e tő l eg ls ten felé is.

Minden igazi szeretetkapcsot csak örö k kapocsnak lehet elgon dolni. Társak,
akik nem tudnak jóban-rosszban egymás mellett ki tartani, nem ismer ik a föl 
tétlen szeretetet. A válás mindíg tö rés az ember éle tében. Egyenes vonalú fej
l őd és rő l válás esetében nem lehet beszélni. Az ember kapc solataiban valósí tja
meg saját magát. Ha ezeke t áll and óan változtatja. törékennyé válik, mondhat
nánk újra és újra darabokra tö rik . Soha sem tud egész emberré válni , olyan
emberré, aki ott áll döntései mögött. Az ilye n ember légüres térben mozog ,
élete egzisztenc iális vákuum. A szere tet döntés, végl eges " igen" egy másik
szemé ly irányában. Ha val aki elh agyja családját, a szere tet krfzisé ről beszél
hetünk.

A "ház asságtörés" fog alma sok mai ember szótárában már e l ő sem ford ul.
Pedig szószegés: annak az " igen"-nek semm ibe vev ése, amelyet a két házas
társ együttlétük kezdetén kimondott. Manapság nemcsak az érté kek infláció
járól, hanem a szó inflác iójá ról is lehetne beszéln i. A kettó együtt jár. An nyit ,
mint ma, tal án sohasem beszélt és írt az embe r. Mindez sokszor azt a benyo
mást kelti , hogy szinte lényegtelen, ami t mondunk. A szónak csak akkor van
nyomatéka, ha az egész személ yíség mögött e áll. Igaz, mondhatja valaki: "évek
kel ezelőtt adott szavam ma már nem érvényes" , " nem is tudtam akkoriban,
hogy mit is mondok." De csak akkor mondhatja, ha akkor sem volt meg és
most sincs meg az a szándéka, hogy egés z emb erré váljé k.

Hány fiatal köt manapság tudatosa n " próbaházasságot" ! Ha megy, megy,
ha nem megy , nem megy. Ez a felf ogás azonban azt je lenti, hogy a partnerek
nem bíznak egymásban. Bizalom nélkül ped ig emberi viszony sem lehe tséges ,
még kevésbé egység. Az ilyen ember állandó rejt ett válságb an él, amely hosz
szabb távon felőrl i.

Végül : a kezdetben még éretlen vonzódásnak érett, szenvedélyes, szerelmes
szeretett é kell válnia. Ha a partnerek készek ebbe az érlelődési folyamatba be
lépni, fékeznlök kell magukat. Ez az értelme annak a felfogásnak, amely sze
rint a házasság elótt ne történjék nemi egyesülés. Miután manapság az érzel-
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mek az ural kodó k, és a sokszor lassú, fárad ságos é rlelődés re nem fektetnek
olyan súlyt , ez a tény is pro blem atikussá vált. Ha valakinek komoly szándékai
vanna k, ezt be tudj a biz onyftani azáltal , hogy kész pró bára tenni saját magát.
A nemi önmegtartóztatás egy ik , talán legmélyebb értelme, hogy aszexuális
egyesül ésnek a szere te t légk örében kell tö rténn ie, A testi egyesülés nem előle

gezheti a szövetség te ljes egységét.

Hogya szülők házassági visszaélései mily en hatássa l vannak a gyermek ek
re, azt lélektan és szocio lóg ia bőven kimutatta, Hogyan bízzé k az emberek hú
ségében és lsten szeretetében az, akinek érzékeny gyermeki lel ke a hozzá leg
közel ebb állók húség ében és szeret etében csalódott ?

A nagy titok

Egyházunk a házasságot szent ség nek tekinti. Megren dítően szép, hogy míg
a több i szentségben lsten az ar ra rendelt szolga - püspök, pap - cselek
ménye által közli velünk kegyelmét, addig a házasság szentségét maguk a há
zasfele k szol gáltatjá k ki egymásn ak. A szentség lényege az a tudatos, életre
szóló " igen" , amely et a jegyesek az Egyház közösség ét és Krisztus je lenlétét
képvi se lő pap előtt kölcsönösen kiejt enek.

A házasságkötés tehát nem pillanatnyi jogi formaság, hanem a maga nemé
ben olya n szer epet töl t be a házasfelek életé ben, mint a papéban a papp á szen
telés. A két embe r életé ben lényeges változás áll t be. Új állapotba kerülnek,
új kegyelmi szintre jutnak, amely egész további éle tükre kiterjed. Egymás iránti
és gyermekeik iránti szeretetükbő l fakadó minde n legki sebb megnyilvánul ásuk
kegyelmet gyara pít és kegyelmet közvetít.

A Zsinat tan ítja: ..Ezért a keresztény házastársakat külön szentség erősí ti

meg állapotbeli felada taikban és mél tóságukban, sőt erre mintegy fel is szenteli
ő ket; ennek erejéve l teljesít ik házastársi és csal ádi kötel essége iket, ez tö lt i el
öket Krisztus szellernável, amely egész életüket hitt el , reménnyel és szere tett el
hatja át : így halad e l ő re egyéni tök életesedésük és egymás kölcsönös rneq
szentelése, tehát lsten együttes megd i cső ftése" (GS 48).

A szentsé gi házasság így nemc sak a társadalomnak. hanem az Egyháznak
is alapsejtje : " családegyház" , az Egyház kis é pítő köve . A Zsinat kifejezésével
" szinte kézzelfoghatóvá teszi mindenki számára az üdvözítő éltető jelenlétét a
vil ágban és az Egyház igazi természe tét " a szeretet, a húsé g és az egység meg
nyilvánulásaival.

A családalapítással a házasfelek élete a csa ládos állapo t szempon tja ihoz
igazodik. Nem kereszt ény házasság az olya n, ame lyben például a hivatásbeli
munka és a családi élet idegen testként áll egymás mellett. Nem keresztény
megoldás, ha a házasságb an tapasztalt hiá nyoka t, válságokat a felek más téren
vagy más társaságban igyeksz enek .Jereaqálnl" - ahelyett , hogy megbeszélnék.
és közös igyekezette l rendbehoznák. Nem utolsó sorban ped ig a házas ember
Istenhez való viszonya ls más jellegú, mint a magányosé. Hiszen a kettó lsten
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előtt "egy emb ert " alkot. Egymás szeretete kell hogy legyen az az út, amelyen
közö sen lsten felé tartanak, egymást támogatva, egymást segítve. Később ez
a közösség fok ozatosan a gyermekekre is kiterjed, De nemcsak egyoldalúan:
"a gyermekek a magu k mődjá n hozzájárulnak a sz ül ök megszentelőd ésé hez "

(GS 48),
Megt örténhetik - éppen mélyen vallásos embereknél -, hogya házasfelek

nek nehézséget jelent : hogyan egyeztessék össze lsten és házastársu k iránti
szeretetüket. Ez a "kettősvágá nyúság " (D'Hei lly szavával) onnét származik,
hogy nincs helye s fog almuk Istennek e vi lágban és bennün k va ló rn úk ő d és ér ől ,

lsten nemcsak ..vall ásgyakorlatainkban" van jelen, hanem egész életünket be
akar ja tölten i, és gondviselésével irányítani. O adta hitvestársunkat. családi
életünk kö rülm ényeit. Amikor házastársamat szo lgá lom , kiváltságos mód on Ot
szolq álorn. Házastársam az én el sőd leges hivatásom. A házasfeleknek rnin
den estül válla lniok kell egymást, amin t Krisztus vállalta az ember t ("F érf iak ,
szeressétek feleségteket, ahog y Krisztus is szerette az Egyházat" Ef 5,25), és
köl csönös f e le lősségtud attal esz k öznek kell lenniök egym ás számára az lsten
felé való haladásban. "Az igazi há astársl szerelern az ist enszeretet megnyilat
kozása lesz " (GS 48), Hogy lsten és a család ezeret etc egységet alkot, annak
term észetes meqnyilv ánul ása - ill e től eg az kellene, hogy legyen - több ek k ö
zött a közös család i ima, a l ehe tőség ekhez képest közö s szentmisére járás és
szentségekhez járulás, a lel kiis meretvizsgá lat és a gyónás kiterjedése a sajátos
családi k öteless éqekre.

Hogy az Istenre alapozott házast árs! szeretet nem semmisítheti meg ennek
a szere tetnek a gyümölcsét, az nem szorul külön bizonyít ásra. De a magzatel
hajtás szomorú ténye nemcsak a szer etet , hanem a keresztény remé ny ellení
bűn is, Az az ember , ak i elve ti a csírázó éle t jognt ahhoz, hogy éljen, hogy fej
lődjé k, nem tekint reményk edve a jövőbe , Ennyire pessz irnlsta a mode rn em
ber? Nincs ter mészetfölött i reménye! A jólé tnek eddig nem látott fokán elzár
kózik a j övő e l ől , és megtagadja Istentől kapott hivatását.

Ezzel szemben a teljes odaadást válla ló keresztény szer el ern. " amely em
beri és Isteni elemeket társít, a házasfeleket önmaguknak szab ad, kö lcsönös,
be l ső és külső gyöngédség gel bizonyított odaa jándékozására vezeti, egész
életüket, áthatja, ső t maga is tökéletesedik és növekszik önzetlen megnyilat
kozásai által" (GS 49), A keresztény személyiség kibontakozásának út ja az,
amiko r az ember tel jesen kilé p önmagából. Ezáltal vélik tel jessé a szeretet tör
vénye , Aki mindent odaad, az nyer el mindent. Ez érvé nyesü l az ember i, sze
mély i kapcso latok egész vonalán, legvil ágosab ban a házasságban ,

A Jövö

A szentség i házasság az e ljövendőne k már való ságosan j elen l é v ő je le, A
remény útja, de magjában már bet elj esülése is,

A csa lád i élet legmélyében mind ig er köl csi probléma, er kölcsi tett. Erkölcs
és lét szervesen ő ssze kapcso l ó d i k . Itt valóban " l é t rő l vagy nemlétról" van szó,
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és nemcsak biológ iai vonalon. Ezért én mint orvos ezt az emberi, erkölcsi vizs 
gálódásttartom e téren a leggyökeresebbnek.

A család egységgé válásának biztosftékal a hüség, a megbizhatóság, az ál
dozatkészség, a felelősségtudat és a magunkra vállal t felelősség . Aki ezekre
az értékekre épít, nem épít homokra. Biztos alapja van házának . Ezek a magas
rendü erkölcsi ért ékek azonb an Krisztus tanít ás ára épülnek, a hegyi beszéd
programját képezik . Komoly válsághel yzetekben - és ilyenek előbb-utóbb szinte
minden házasságban és családban adódnak - az ember csak lsten kegyelmére
és hüségére támaszkodva, tehát (tudatos vagy nem tudatos) természetfölött i
alapon képes megőriz ni , érvényesíteni őket. Pusztán emberi erő és becsületes
ség ehhez nem elég.

Másfelől láttuk, hogy a természetfölötti módon felfogott (szentségi) házas
ságban a házasfe lek kenyérkereső, otthonteremtő és fenntartó, gyermeknevelő
munkája, kölcsönös szeretetmegnyilvánulásai s nem utolsó sorban maga a há
zassági egyesülés aktusa sajátos kegyelmet hordoz és gyarapít. A "házasság
teológiájának" kidolgozása az utóbbi években biztató virágzásnak indult.

A szüzesség értéke természetesen továbbra is megm arad , mint a nemiség
legmagasabb megvalósitása. III jut a nemiség egyetemes jell ege - amely a
házasságban pontformában leszükül - a legtisztábban kifejezésre. A szüzes
ségben nemesül meg ez az erő teljes ragyogásában, ahol a "tiszta" ember a
szeretetben az egész világot magához öleli Kr isztusban. De szeretet nélkül a
szüzesség is terméketlen , nem hoz gyümölcsöt. Erkölcsi, lelki értékek tekinte
tében pedig a család sem zárt erőditmény ("az én házam az én váram"), ha
nem nyitott közösség , amely a szeretet éltető erejét sugározza.

Végül is, ha a tény ek úgy vannak, amint itt vázlatosan igyekeztünk megraj
zolni, és ezt összehasonJit juk a magunk gyakorlatával, akkor mindannyiunknak
szükségünk van a megtérésre. Napról napra . Ez azonban lsten kegyelmével az
élet minden szakaszában lehe tséges.

Kereszty Rókus

EMBERSÉG ÉS ÉLETSZENTSÉG

Dietrich Bonhoeffer, a mélyen h ivő luteránus teológus, náci börtönbe zárva
sok vallástalan, bátor és nemes jellemü emberrel találkozott. Vallástalanságuk
és erkölcsi, emberi érettségük kapcsolatán Bonhoefl er sokat gon dolkozott. Vé
gül ls arra a következtetésre ju tott, hogy a mal vallá sos embert éppen vallá sos
sága akad ályozza meg abban, hogy teljes érettségü, igazi embe rré fe j l Őd jék .

Nem célunk ill, hogy Bonh oefler nézeteit ismertessük és értékeljü k. Ink ább
arra használjuk fel , hogy minket ls gondo lkodásra serkents en. Ha nem is oszt 
juk Bonhoeffer vég letes álláspontját, nem kisért-e, vagy legalábbis életünk
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egyes pont jain nem kísértett-e az a gyanú, hogy a vallásosság valóban lehetet
lenné teszi, hogy a szó teljes értelmében emberré váljunk? Próbáljuk meg vi
lágosabban megfogalmazni ezt a "gyanú"-t. Sorakoztassunk fel legalábbis né
hány alapvető nehézséget, önmagunk és mások "vád"-jait a vallásos ember
ellen.

A legfontosabb vád, amely minden más alapjául szolgál : a vallásos ember
lélekben mindig kiskorú marad; gyerekember, aki sohasem juthat el arra a
fokra, hogy önállóan, "belülről" határozza meg életcélját, életmódját és értékeit.
A vallás szükségképpen gúzsba köti az egyéniséget. Megbénítja a nagykorúvá
fejlődés folyamatát, mivel a hivőt állandó függésben tartja Istentől. A vallásos
ember ideálja, hogy élete minden részletében ne önmaga, hanem lsten akaratát
valósítsa meg.

Ezenkívül a vallásos ember nem képes embertársa igazi szeretetére sem.
Hiszen azt a parancsot kapta, hogy minden emberben lsten képmását lássa,
tehát Istent szeresse az emberben. Hogyan képes ilyen szemlélettel a másik
embert önmagában értékelni?

A vallásosság élettagadásra nevel , mert a keresztre feszített Jézus követé
sére hiv: "Aki meg akarja menteni életét, el fogja veszíteni , aki azonban el
veszti életét értem és az evangéliumért, meg fogja menteni " (Mk 8,35).

Ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket önmagunk és mások számára feldol
gozhassuk, tisztáznunk kell az "emberré válás" és a megszentelődés kapcso
latát. Itt csak néhány töredékes gondolatra szorítkozhatunk. Először is fontos,
hogy tisztázzuk : "emberré válás"-on nem a biológ iai folyamatot ért juk, nem is
a kultúrjavak egyre kifinomultabb élvezetének képességét (amint pl. a renais
sance ember értelmezte az emberi fejlődést), hanem a pszichológiai és er
kölcsi érettség elérését. Ezt jellemzi a felelős, szabad döntésekre való képes
ség, az erkölcsi jót önmagáért megvalósító életstílus, az ösztönéletnek a sze
mélyiség egészébe való Integrációja, nyitottság minden emberi érték, Igya
kultúrértékek iránt is.

Vegyük szemügyre, melyek azok a hit igazságok. amelyek ennek a kapcso
latnak a megértéséhez hozzásegitenek.

1. Az ember a történelem kezdetén bűnbe esett. Minden ember ennek az
elsó bűnnek és a belőle származó egyéní bűnöknek a terhét hordozza. Az em
beri természet alapvető jósága megmaradt ugyan : továbbra is lsten képmása
maradt, amennyiben képes reflexív önismeretre és szabad erkö lcsi cselekvésre.
De ez a képmás eltorzult benne, nem ép, egészséges természet többé. Az er
kölcsi jó felismerése nehézzé vált, az ember hajlamos lelt arra, hogya rá kö
telező erkölcsi jót önmaga előtt is letagadja. Akarati szabadsága megrendült :
külsó és belső kényszerek könnyen befolyásolják. A kegyelem ajándéka nélkül
a természetének megfelelő t e I j e s erkölcsi jó megvalósltására képtelenné
vált. ösztönélete és szellemi törekvései ellentétbe kerültek, egymásnak ellent
mondó vágyak gócpontjává lett.
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2. Isten az elbukott embert továbbra is arra hívja, hogy egyetlen Fiában ő

is lsten fiává legyen, részesedjék lsten saját életében és boldogságában. Ez
az isten i boldogság a teljes önátad ás, a másikkal szeretetben való egyesülés
boldogsága, amint ez a Szenth áromságb an öröktől fogva történik.

lsten hívása pedig nemcsak Istenben maradó elh atáro zás, vagy üres szó,
hanem terem tő tett : az emb er legm élyén visszhang zik , átjárja, meg határozza
az ember konkrét természetél. Ezért az ember csak úgy tud kiteljesedni, a fent
említett értelemben emberré válni , ha új ra meg új ra "túllép önmagán ", hogy
Istennel és Istenben embe rtársaival közösségr e lépje n. Tehát az ember konkrét
természete oly an, hogy csak önmagán tú l, a szeretetben tud ki fe j l őd n i.

3. Igy tal án job ban megé rtj ük, miért a Krisztus kereszt jében való részesedés
az útja az elesett emberi természet gyógyu lásának és Istenhez való felemel
kedésének. Hiszen a keresz t törvénye: az önmagam é le té rő l szeretetból és
lsten iránti bizalombó l való önkéntes lem ondás azért, hog y lsten újj áteremtsen
a Vele való te ljes élet közösségre, megfelel mind az emberi természet alapvető

tendenciájának, amely önma gán túllépve Istent keresi , min d a bún valóságának,
amely ezt az önelh agyást nehézzé, "halál" -Iá teszi.

Alkalmazzuk a fent ieket a lelk iélet és az emberré érés fol yamatának a kap
csolatára.

1. Term észetes erk ölcsi ért ékek a kegyelemnek ell enálló emb erben

Abban az ember ben is, aki nem nyílt meg a kegyelem befogad ására, sok
emberi érték marad. Amíg valaki a föl dön él, a bún nem képes egészen eltor
zí tani az lste n képmását benne. Igy pl. megmarad a szabad e rk őlcsi dö ntés
képessége, jóll ehet az egymásra halmozott búnök gyengítik és beszúk ítik ezt
a képességet. Gyakra n sok természetes erkölcsi értéket is találunk benne . PI.
igazságos és nagylel kú barátaival szemben. Tel jesíti azokat a kö telességeit,
amelyek önérdekével egybeesnek. Nagy szorgalommal, óri ási energiabevetéssel
és következetességgel végezhe ti munkáját. Kör ültek intóen, a vállalkozó szellem
minden merészségét latba vetve biztosíthatja önmaga és a hozzá közel állók
érd ekeit. Ezért mondj a Kr isztus is : " a vil ág fiai, mikor saját ügyei król van szó,
okosabbak a világosság fi ainál" (Lk 16,8). De hit nélkül, a kegyelem vissza 
utas ítása miatt min dez csa k részérték, tör edékes jó marad az alapvetően rossz
magatartáson belül és részben anna k ellenére. Olyan álta lános lelkületre gon 
dolok, amelynek l eg főbb ért éke az én evilág i érdeke és ezért ö nző , önközép
pontú. Ratzinger ta láló német szóval .Jchverta uenhettv-ne k, az énjébe zuhant
ember magatartásának nevezi. Az ilyen ember az erkölcsi jót, pl. a másik egyén
vagy a köz érd eké t csak bizonyos határig tudja szolgálni : mihelyt súlyos áldo
zatot követel , megtorpan a kötelesség tel jesítésben. Persze a még benne élő

" részjóság" , pl. igazságérzete vagy családja irá nt érzett szeretete időről időre

ellentétbe kerül az életén elu ralk odó önzéssel, és belső támpontul szolgálhat
az öt változ ás ta . igazi és te ljes szeretetre ösz töké lő kegyel em számára.
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Összefoglalóan tehát: az ember bűnös volta és lsten természetfeletti célra
irányuló hívása miatt a jelen vIlág rendben nincsen természetes erkölcsi töké
letesség az Istenfiúság kegyelmének elfogadása nélkül. Nincsen olyan igazán
jó ember, aki önerej éből , kegyelem nélkü l lett azzá. Mégis azok az erkölcsi
részértékek, amelyek soksz or olyan vonzóan cs illognak "a világ fiai"-ban, gyak
ran megszégyenítik és lelk i ismeretvizsgálatra hívják fel a hivő embert.

Lehet , hogy Bonho effer hitetlen barátainak egy része ilyenfajta ember volt :
ellenállt a kegyelemnek, de erkölcsi részértékeket brilliánsan megvalósított az
életében. De az is lehetséges, hogy mindazok, akiket a börtönben annyira
csodált, a kegye lemmel együttműködő, de azt reflex íven fel nem ismerő " név
telen" keresztények voltak. Erről azonban többe t csak a következő részben
mondhatunk.

2. A kegyelemben és a természetes erkölcsi-pszicholó giai érettségben való
növekedés összefüggése

Egyrészt tehát nem beszé lhetünk term észetes erkölcsi tökéletességről ke
gyelem nélk ül. Másrészt a kegyelemben való növekedés emberi természetünk
nagyobb erkölcsi és pszichológiai érettségéhez vezet.

a) Az igaz lsten szolgálata felszabadítja az emberi személyt

Minde z é rthetőbbé válik, ha megfontoljuk, hogy az igaz lsten nem hete ro
nóm, embertől idegen, saját erejét az ember elnyomásában k i élő hatalom . Szt
Ágoston szavaival: lsten .Jnterior intimo meo " ; azaz közelebb van hozzám, mint
önmag am. Isteni élete valóságosabban betölt és kielégít, mint a pusztán emberi
javak. Híszen az ember természete (az Irén eusztól származó kifejezéssel) nem
más, mint receptacu lum: Istenre tárult befogadó edénye az isteni javaknak.
lsten azért van közelebb hozzánk mint önmagunk, mert ..supe rior summo meo"
(Conf . III , 11), azaz önmagamnál végtelenül nagyobb , tr anszcendens valós ág.
I:ppen tőlü nk való tr anszcendens különbözősége miatt képes úgy adn i az em
bernek önma gát, hogy min t az embert végtelenül felülmúló ajándék mégis
egészen az emberé legyen, s emberségét, tehát szabadságát, szemé lyes em
beri aktu sokra való képes ségé t kivirágoztassa. Ezért ha lsten törv ényét köve
tem, saját lényem legmélyebb, leg igaz ibb törvényének engedelmeskedem. Ön
magamat neki alávetve, az O tervé t megvalósítva kapom meg legegyénibb, leg
teljesebben hozzám mért feladatomat, amely egyetlen, senki mással nem pótol
ható személlyé tesz.

Ebből kiderül, hogy nem minden vallá sos gyakorlatokban buzgó , a vallás
iránt fogékony ember él szükségképpen kegyelm i életet, vagy esetleg még
nagyon kezdetleges módon éli. A vallásosság önmagában csak ter mészetes
emberi ösztön, amely mind a kegyelem, mind a bű n és betegség szolgálatába
állha t. Mint az emberi élet minden területén, itt is érvényes a krisztusi mondás :
" gyümöl c se i krő l ismeri tek meg őket." Ha a vall ásosság a bún és neurózis szol-
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gálatába áll, akkor az ember önmaga képére és hasonlatosságára teremt bál
ványt magának. Lehet, hogy betéve tudja a keresztény hit tanait, önemésztó buz
galommal végzi az összes liturgikus szertartást, de a szíve, a személye messze
jár az igaz IstentóI. Az ember alkotta bálvány jellemzóje, hogy valóban kiskorú
ságban tartja imádóját, elveszi szabadságát, eltorzítja személyiségét. Az ilyen
ember rabja lesz a vall ási elóírásoknak, nem képes szabad, felelós döntéssel
lsten akaratát elfogadni az emberi törvényeken keresztül. Megbénul kezde
ményező kedve , bezárul minden elói , ami új és váratlan, ami felborítaná meg
szokott életrendjét. Emberi személyisége sohasem tud kifejlódni, mivel nem
a valósággal van kölcsönhatásban, hanem a saját maga faragta bálvány ön
kényes elölr ásainak rab ja. Röviden : a bálvány elnyom ja és végsó soron elpusz
títja az emberi személyt, míg az igaz ls ten szolgál ata felszabadí t és emberré
tesz .

Barth teológ iájának hatásán túl Bonhoeffert talán ilyen torz keresztényekkel
való találkozás vezethette arra , hogy a vallásosságot által ában elves se. A ke
resztény hith ez (melyet ó szembeállított a vallásossággal) és a luteránus egy
házhoz azonban élete végéig hű maradt. De hány őszinte ember lehet, ak it
éppen az eltorzult vallásosság megtapasztalása riaszt el minden egyh ázi kap
csolattól!

A ker eszténynek nagyon meg kellene szívlelnie Jézus szavait az építkező

gazdáról és a hadvisel ő kir ályról (Lk 14,28-33). Vagy is önmagával, erejével ,
testi-lelki adottságaival számot vetve építse föl vallási életét is. Ne a levegóbe,
hanem józan természeti alapra. Elszomorító az a nem is olyan ritka jelenség,
amikor magukat vallásosnak mondó emberek mintha híján lennének a legegy
szerűbb, alapvet ő erkölcsi megnyilvánulásoknak: megbízhatatlanok, megszólók,
munkájukat ímmel-ámmal végzik, csal ádjuk iránti kötelességeiket elhanyagol
ják, kíméletlenül t örtető karrieristák, könnyelmű autóvezetók stb . Szent Pál
joggal állítja : "Aki övéinek, fóleg házanépének nem viseli gondját, az meg
tagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél" (tTim 5,8). Ne felejtsük el a közismert
teológiai tételt , minden vallásos nevelés és önnevelés egyik alapszabályát: "A
kegyelem a természetre épít." Trag ikus összeomlásoknak, sót hittól való el
fordulásoknak lehetünk tanúi vagy szenvedó alanyai, ha ezt elhanyagol juk.

Ha a valóság talaján maradunk, önmagunkban is hamarosan fölfedezzük a
bálványfaragó embert, aki újra meg újra a saját képére és hasonlatosságára
akarja megformálni istenét. Azt is belát juk, hogy a fent vázolt torzulások ritkán
fordulnak elő ilyen "tiszta" , a kegyelmet egyértelműen kizáró formában. Leg
többünkben a bűn és kegyelem ellentétes hatása miatt az igaz istenkép a ma
gunk csinálta bálvány vonásaival keveredik. De ha engedünk a kegyelem veze
tésének, istenképünk fokozatosan megt isztul. Nemcsak a helyes fogalmakat
tanuljuk meg, hanem a hitben bizonyos fokig meg is értjük, ill. megtapasztaljuk
az lsten valós ágát.

A legfontosabb kritérium, amely eldönti, hogy istenképünk a valóság irányá
ban fejlódik-e, szeretetünk valósága és növekedése. "Szeretet az lsten" : ön-
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magában és önmagát adó. a mi javunkat akaró kiáradásában. Ezért ha elfogad
juk ennek a szeretetnek a dinamizmusát. ha állandó erófeszftést teszünk arra.
hogy szabadabban m úk ödj ék bennünk, akkor már az éló Istent imádjuk: "aki
szeretetben él, Istenben él és lsten óbenne" (1Jn 4.16).

Mivel a szeretet ilyen központi szerepet játszik az istenismeretben. s mivel
reflexfv önismeretünk a hit tanít ása nélkül nem ismeri fel a kegyelem valóságát.
beszélhetünk "névtelen" (anonim) keresztényekról. Olyan emberek ezek. akik
kegyelmi életet élnek anélkül. hogy néven tudnák nevezni a bennük rn űk ödő

kegyelmi valóságot. Ti. a kereszténységról vagy nem hallottak, vagy valami
(pl. a kereszténység eltorzult formái, vagy az atmoszféra. kultúrlégkör, amely
ben élnek) megakadályozta óket abban . hogya kereszténység igazságát fel
ismerjék. Mivel azonban a kegyelem ihletésével szeretik embertársaikat, valam i
képpen sejtik. hogy a szeretetben valami náluk hatalmasabb. transzcendens
valósággal találkoznak. Egyszerre küzdeniük kell érte. és mégis semmiféle
erófeszitéssel el nem é rhet ő , újra meg újra megkapott ajándék marad .

b) A szeretetben való növekedés kifejleszti az emberi személyt

A szeretet vizsgálata teszi még érthetőbb é, miért mozdítja eló olyan haté
konyan a megszentelódés folyamata a pszichológiai érettség kifejlódését. A
megszentelódés folyamata ugyanis nem más. mint a szeretet kifejlódése az
emberben. Ahhoz pedig, hogy valaki valóban szeressen , nem elég bizonyos
külsó szeretetgyakorlatok elvégzése. Külsó és belsó kényszertól szabadon . nem
önmagára kényszerített szerepet játszva . nem k éprnutat ön, hanem lelke leg
rnélyéből, őszintén kell szeretnie. Továbbá a szeretet feltételezi , hogy valóban
ki akarunk nyllni a másik ember értékei és igényei felé, felismerjük személye
egyedülálló ..szentség "-ét: fenntartás nélkül javát akarjuk. és közösségbe aka
runk lépni vele. Hiszen az isteni képmást szeretni az emberben nem azt jelenti ,
hogy egy elvont ideált szerétünk. hanem éppen a konkrét valóságos személyt.

Látjuk ebből, hogya megszentelódés keresztény értelmezése valóban közel
van a pszichológiai érettségéhez (legalábbis úgy. amint azt több neves pszicho
lógus megfogalmazta. pl. E. Fromm, V. Frankl) . Közel van hozzá. de nem vág
egybe vele . Ugyanis egyrészt kevesebbet. másrészt többet tartalmaz a pszicho
lógiai érettségideáinál. Kevesebbet. amennyiben a személy teljes pszichológiai
érettségét nemcsak a szeretet akarásának az ószintesége, hanem ennek az aka
rásnak egzisztenciális megvalósltoltsága is jellemzi : az igazán érett ember
valóban képes (nemcsak ószlntén akar) a vele rokon lélekkel együtt lenni. S
úgy lép közösségre, hogy személyes integritását nem veszti el. sót igazabb
személy lesz ebben a közösségben. A szenteknek ez gyakran sikerült is. Két
ségtelenül mindannyiunknak törekednünk kell arra. hogy szeretetünk necsak
őszinte jószándék legyen, hanem - a szeretet különbözó formáinak megfelelóen
- igazi communio-hoz is vezessen már ebben az életben.

Az Egyház tanításából tudjuk. hogy lsten akarja minden ember megszente
lődését (LG 39.40) . De a sok ószintén szeretni akaró és a szeretetben mégis
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kudarcot valló szerit élet ű keresztény péld ája mintha azt mutatná, hogy lsten
nem mindenkinek adja meg ezen a földön a tel jes pszichológ iai érettség lehe
tőség ét. Ti. valaki személyiségének alapbeállítottságában már megszentelőd

hetett , mert igazán és őszi ntén akarja szeretn i Istent és felebarátját. De ez a
szerete t, sokszo r az egyén sajá t hibáján kívül , nem tudja "átjárn i" emberi ter
mészete egészét. Maradnak "á t nem világíto tt sarkok" , széthúzó ellentétes erők.

Igy megtö rténik, hogy legjobb szándéka ellenére egyik szent nem képes megér
teni a másikat ; szeretetével, szándé ka ellenére, inkább fáj dalmat, mint örömet
okoz a másik jó embernek.

Nagy vigasz talás számunkra, hogy már az igaz szeretet a k a r á s a ls sze
retet és egyesít istennel. De ha ebbe a puszta "őszinte akar ásr -ba belenyug
szunk és nem törekszünk többre, még azt a kis szere tete t is elveszí tjü k, amink
volt. Hiszen a szeretet megkívánja, hogy v a I ó b a n a másik ember arcára,
javára, igényeire figyel jünk. Azaz ha szeretetünk ő sz i n te . akkor- esetleg ku
dareokon keresztül - mégis továbbsegít a másik ember igazi megértéséhez,
a vele való, minden hátsó szándék nélküli e g y ü t t I é t h e z. De ha életünk
végéig küzdünk és haladun k is, a szeretet "s ike ré"-nek, egzisztenciá lis meg
valós ítotts ágának talán csak a kezdetét érjü k el ezen a földön.

A keresztény életszentség, amelyre lsten minden kit meghív, ugyanakkor
más szempon tból töb bet kíván , mint a természetes pszic hológiai érettsé gideál;
az ellenség szeretetére hív fel , és azt állítja, hogy lsten erejéből ez lehetsé
gessé váli k számunkra: A pszic hológiai érettség fogalmához is hozzátartozik
az lqaz sáqoss áq, sőt az elle nség megértése is. De az emberi érettség nevében
senki sem kívánja meg, hogy ellenségünk terh eit megosszuk, hogy újra meg
újra szeretett el fo rdul junk fel éje azért, hogya gyűlölködő ellenségből viszont
szeretó testvér legyen.

3. A term észet gyógyulásának útja a kereszt

[gy jutunk el a kereszt törvényének jobb megértéséhez a lelk iéletben. Nem
élet- és humánumellenességet jelent. Hiszen minden embe ri ért ék lstenból
forrásozik, s az lsten Fia megszentelte azáltal, hogya megtestesülésben magá
évá tette. A szeretetben való önátadás az ember lényének alaptörvénye. Ez a
bún miatt válik sokszor fájdalmassá, "kere szt"-té. De a keres zt törvénye még
sem más, mint lényünk legméiyebb igényének, a szeretetnek a kibontakoztatása
ebben a bún súlyától megterhelt világban. Nem önmagam erejéból, nem egye
düi, hanem Krisztussal együtt , az ó kereszt jében részesedve. Lássunk ennek
néhány alk almazását.

• Itt nem térhelünk ki arra a kérdésre, hogy pszichológusok szeri nt menny ire tartozik
az Istennel való kapcsolat az emberi érettséghez. A vél emények erősen különbözök.
de még az agnosztikus pszichológusok is eli smerik , hogy a létben, a realitás egé
szében és Jövőjében való bizalom nélkül nincs pszichológiai egészség.
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Az önkéntes lemondás, "keresztvállalás" egyik oka, hogy természetünk még
nem gyógyult meg egészen a bún következményeitől. S z á m o m r a itt és most
egyes természetes java k megakadályozzák a szerete t teljes kifejlődését. Ezért
lemond ok róluk.

Emiatt fordultak el egyes szentek, pl. Szl. Bernát, olyan szenvedélyesen a
profán tudás és kultúra múvelésétól. (Mig mások, pl. Nagy Szent Albert a pro
fán tudományo k múvelésében hivatásukat látták). A Szt. Bernáthoz hasonló
lel kek úgy érezték, hogy számukra a világi tudományuk múvelése lehetetlenné
tenné az igazi önismeretet, amely egyedü l vezet Istenhez. Mégis , mikor Szt.
Bernát a minde nt elhagyás és odaadás élménye után újra felbukkan a nyilvá
nos életben, nem tagadja meg klasszikus múveltségét és kifinomult irodalmi
izlésé t. Mindez lelki teológiájának a szolgálatába áll. Általános igazság ez:
a feladott termész etes emberi értékek a lelkiélet későbbi szakaszában új , in
tegrált formában gyakran részévé válnak személyiségünknek.

Folytathatnánk a példákat. Az ellenállhatatlan ivásinger miatt az alkoholistá
nak teljesen le kell mondania a szeszes italról, még az ivás társadalm ilag elfo
gadott, jó és kellemes formáiról is. A Krisztusért szüzesség et vagy celibátust
vállaló keresztény is tudja, hogy a házasság, bár önmagában jó és szent intéz
mény, az ő istenszeretetét és az lsten Országa iránti odaadását megosztottá
tenné . Máskor - gyakran - a lemondás oka nem az istenszeretet megosztott
ságátói való félele m, hanem az lste n jóságának, vagy a felebarát szolgálatának
öröme . Az lste n vonzása annyira megrészegíti a lelket, hogy Hozzá képest a
vil ág szépsége és jósága, a házasság vagy tudományos munka minden értéke
elhalványul, "szemét"-nek, "szalmá"-nak túnik (vö. Fil 3,7-8). Másvalakit Krisz
tus szeretete a szegényekben annyira magával ragad , hogy javai kiosztása köz
ben észre sem veszi, hogy önmaga mennyi szükséget szenved.

Sokszor a természetes értékekről való lemondás a másik ember búnei miatt
tö rténik . Igyavértanút mások búnei juttatják halálba. Hogy hitéhez hú marad
jon és az őt gyú lölők lelkét megmentse, nem marad számára más út, mint hogy
elszenvedje a halált, minden természetes érté k radikális elvesztését.

Végső fokon a lemo ndás, a keresztválla lás mindig a szeretet nagyobb, az
embert egyedül igazán betöltő javáért történik a szentek életében; nem pedig
azért , mert a természet javait - mint sok keleti vallás - önmagukban rosszna k
tartják.

Láttuk, hogya kereszt révén Krisztus szeretete hogyan gyógyítja az em
beri természet alapbeállltottságát: kigyullasztja a szeretet a lélekben, áthágatja
vele az önátadás korlátait. Ezen a fö ldön azonba n a gyógyulás mindig csak
folyamat, sohasem befejezett tény . A földi élet ben a szerete t nem tudja egészen
integrálnl, egységbe foglalni az ember minden ösztönös haj landó ságát. Sokszor
hősies erőfeszitések ellenére is mennyi ideges türelmetlenség, agresszivi tás,
kiseb brendúségi érzés, esetleg kényszerítő erejú érzé kiség és más egyéb sze
retetnek ellenálló erő marad az emberben. A hajlamot, esetleg magát a lelki
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betegséget is örököltük, vagy saját hibánkból szereztük. Gyakran az öröklés,
környezethatás és a viszonylag szabadon elkövetett bű nök olyan átláthatatlan
szövevényt képeznek, hogy Istenen kivül senk i sem tudhatja pontosan a lelki
erkö lcs i hiányosságaié rt vagy betegségeiért való személyes felelősség fokát.

Világos, hogy lelki-erkölcsi fogyatékosságaink ellen teljes erővel küzdenünk
kell , bár az egyenes szembeszállás itt nem mindig a legjobb módszer. Sokkal
inkább a probléma oka it kell megvi zsgálni és gyógyitani. Ugyanakkor kérnünk
kell az lsten gyógyltó, új életre, harmóniára segítő kegy elmét. Lehet, hogy
Krisztus velünk is azt teszi , amit az epileptikus fiúval az evangéliumban: pa
ranc solt a betegségnek, s a gyermek meggyógyult (Mk 9,14-29). A ml pro blé
mánk is megszűnhet, hirt elen vagy foko zatosan. S attól fogva már csak más
problémákkal kell megk üzden ünk. De az is lehet, hogy hasonló választ kapunk,
mint Szt. Pál, aki a testét kínz ó töv is miatt három szor kérte az Urat , de ezt kapta
fele letü l :

"Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé"
(2Kor 12,9).

Krisztus számára fontosabb, hogya lélek alapvető beálHtott sága tovább
tisztulj on : az az énközéppontú, magát féltő , önmagát egyedül értékelő ember
éppen ezzel a lelki fogyatékossággal, ezzel a kiirthatatlan szenvedéllyel való
küzdelmen keresztül tanul igazi alázatosságot. Megérti, mit jel ent Istenben
blzni és nem önmag ában . Meg lzleli lsten irgalmát a megbocsátásban. Lassan
megtanul lsten jóságában és nem a saját képzelt nagyságában gyönyörködn i.
Tehát nem gyógyulunk meg egészen , nem lesz tel jes a harmónia a lelkünkben.
De éppen a testünkbe szúró tövis, bűnös természetünk lázadása visz egyre
közelebb a Krisztus keresztjéhez. Kr isztusba fogózva egyre Igazabb önismeretet
és bizalmat tanulunk. Igy betegségünk ls az új életet szolgál ja bennünk. Sok
szor háborgó vizen járunk. mint Péter. Merülni is kezdünk. De ez csak arra
seg ít, hogy hittel ragad juk meg Krisztus kezét: " Uram, seg its , mert elveszünk!"
Igy már itt a földön, éppen gyöngeségünk révén Krisztus ereje valóban ben
nünk fog lakn i.

Gyávák vagyunk, tele félelemmel és aggodalomrnal? Elismerjük, de úgy
fogunk cselekedni, mintha bátrak volnánk. S ha közben cselekedetein ket ls
megbén ít ja a pánik , nem csüggedünk. Bocsánatot kérünk és újrakezdjü k.

I:rzéki emberek vagyunk és test ünk láng ja újra meg újra éget? Mit árthat
nekünk, ha egyre őszintébben szomjazzuk az igazságot és min t megismétlődö

csodát, újra meg újra megkapjuk az igaz szeretet ajándékát!

Tele vagyunk kisebbség i érzéssel? Lever eJ.égtelenségünk tudata? lsten
még is feladatokat bíz ránk, és sikeren, kudarcon keresztül megengedi , hogy
hűségesen szolgáljuk.

Úgy érezz ük, hogy felebarátainkban is csak önmagunkat keressük és sze
ret jük? I:ppen ezen a beismerésen keresztül adja meg lsten , hogy megizleljük
a testvéreinkkel való communio kezdetét.
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Mindezt azonban min t napró l napra megújuló ajándékot kapjuk, mint a zsi
dók a mannát a pusztában. Mint drága kincset, cserépedényben hordozzuk,
amely minden pillanatb an da rabok ra törhe t.

Végérvényes, te ljes gyógyulásunk akkor következik majd el, mikor "a min
denkinél emberibb emb er ", a dicsőséges Emberfia megjelen ik, hogy feltámadt
emberségének hasonlóságára újjáteremtsen. Akkor leszünk igazán emberré :
emberségünk minden rétegében, tes testő l , lel kestől szeret jük majd Krisztust
önmagában és Test ének min den tagjában.

Szőllősy Juli anna

NEVELODlOS IÖS RÁNEVELIÖS A CSEND AJÁNDIÖKAIRA

Meditáció, elmélkedés, szemlélődés közkeletú szavak ma. Divat lelt med i
tálni , japán lótuszülésben, mozdu latlanu l próbálgatni az elmélkedést. Vannak,
akik csak idegcsillapitónak használ ják ezt, hogy aztán megnyugodva újra bele
vessék magukat a munkába. Igényesebb emb erek tudatuk elmélyülésé t, árnyal
tabbá válását vár ják töle. A vallásos ember ezt is egy lehetőségnek tekinti, hogy
a hit kincseihez hozzáférhessen.

De van-e értelme gyerekekkel elmélkedni? Hogy az elején kezdjük : hogyan
lehet itt megteremteni az elmélkedés , szern l é l ő d és szükséges elöfeltételét, a
csendet? Hogyan reagál erre a gyerek? Nem túlzott k övetel és. oktalan Igény
bevétel-e ez? Milyen érzés lenne nekem magamnak, ha egy , két , öt , tíz, húsz
perc ig kitenném magam a csend "szavának"?

Sokan el sem tudjá k képze lni, mi ez, mert soha sem élték át. Hát inkább
gyakorlati tevékeny ségek felé fordulunk, birk özunk tölünk telhetőleg az épp en
soron levő feladatokkal ; és a gyerekek is nagynehezen meg bir kóznak a saját
feladataikkal , munkáju kkal , a napi regg eli versenyfutással, a szülőkt ől , tanítók
tói és pajtásoktól lenyelt bos szúsággal.

De az elképzelhetetlen, amit még sosem éltünk át, nem rejti-e magában
azt az esélyt , hogy valami elképzelhetetlent , újat, soha meg nem tapasztaltat
szóHt életre bennünk? tS talán közelebb visz valam ihez, ami elfogl alt élet ünk
ből még is csak hiányzik : saját mag unkh oz, ahhoz, amik valójá ban vagyunk, le
hetnénk, lenni szeretnénk.

A meditáció célja és helye a nevelésben

Az ember ősidőktől fogva keresi önmagát , én je megva lósi tására tör. Ma ez
a keresés roppant erővel tört fel újra. Különféle meditáclós techn ikákkal kís ér
letezünk, keletiekkel és nyugatIakkai, keresztényekkel és nemkeresztényekkeJ.
Hiszen érezzük, micsoda erőpróba elé állít bennünket mindennapi köte lessé -
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günk, hogyan csökkennek belső erőink , milyen nehéz lépést tartani a teljes ft
mények terén, mennyire megkivánja teljes figyelmünket és tud ásunkat, hogy
mind ig a legjobbat adjuk. Min d világosabbá váli k, hogy nem tudunk igazán élni,
nem azok vagyunk, ak i lehetnénk, aki igazából vagyu nk, és ránk telepszik a
gond, hogy nem tal áltuk meg az élet valódi értelmét. Új formákat keresünk az
életalakitásban , az emberekkel való ér intkezésben, a másikka l való együttélés
ben, a családban. De mindezen túl nagy- nagy vágyakozás ébredezi k az embe
rekb en mindenek alapja és erede te után - a lét ért elme és háttere után - irány
és cél után, ha majd életünk hom okó rája lepereg és hirte len rneq á!l. Meditálni
mindenekelőtt annyit jelent, hog y megnyugszunk, találkozunk önmagunkkal és
elfogad juk magunkat: gondolatainkat. vágyaink at, terveinket új fényben látjuk
és végül függetlenedünk tőlük, hog y be tudjunk hato lni a lényegbe. Elej tjük a
k üls ö ballasztot, hogy napfényre kerü lhessen, fejlődés i teret kapjon a be lső

emb er, és lassan újjá fo rmáljon ben nünket. A meditáci ó cé lja és útja állandó
alakul ási, érési folyamat , amely részi nt tud at alatt , részint tudatosan egy életen
át tart. Amikor az ember befelé fordul, rendbejön, megtapasztal ja, mi lyen szo
ros viszon yban áll l étok ával. és mind ig áttetszőbbé váli k a benne lakó isteni
számára . Folyton alakul, mindennap megh al és újra születi k, mig mind ig vilá
gosabban és tisztábban kl nem bontakozik önmaga, az új, az emberebb, a tel jes
ember.

Ez a feladat a szülők és nevelők előtt is ott áll. De a nevelésben is szerepet
játszik. Sajátos feladatunk az, hogy segí tsünk a gyerm eknek önm aga meg
valósításában, a benne rejlő terv kibontakoztatásában. Most a gyermekévben
különösen ls i d ősze rű gondolkodni erró l. Nemcs ak ar ra tö rekszünk , hogy kl
tűnó tanu lókat, szakképzett munkaerőket nevel jünk , hanem boldog, értelmes
életet élő emb ereket is. A meditáció lényege s seg ftséget nyúj that ebben.

A gyermek meditáció/a

Az elmélkedés nem idegen a gyermeknek. Magatartásában sok szor e l őtűnik

a medl tatfv jelleg. Figyel jük csak meg játék közb en : milyen elmerü lten tevé
kenykedik , megfeled kezik a környezetről , és teljesen beleéli magá t abba, amit
csinál. Egy helyzet, egy tárgy , egy él ől ény minden képességet leköti, egészen
ráfe ledkezik . I:s ez izgatóan érd ekes és vonzó neki : fennt artás nélkül , fárad
hatatlanul beveti minden sze llemi és fizikai erej ét, hog y fölfe dezze és meghó
dftsa a környező világot. Milyen komolyan és kitartóan próbál a dolgok mélyére
hatolni! Mindegyik érzékével törekszik meg ragadni az eléje táru ló újat. Látni,
tap int ani. iz lelni, szagoln i, hallani aka r, mindaddig, míg már min den isme rős

neki.
Ezért szereti a gyermek az ismétlést ls. Nem egyszer, de harm incszor Ismétli

meg ugyanaz t a mozd ulato t. Újra meg újra hallani akarja ugyan azt a mesét,
nem mintha nem értette volna meg , hanem mert mindig újból é lvezni akarja
a tö rténe t feszültségét, átélni a hős viszontagságait és szabadu lását, hogy lelki
leg növekedjék általa.
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Megfigyeléseihez sok időre és nyugalomra van szüksége. Mennyi idei g ké
pes elálldogálni egy áll at elött és némán, de koncentráltan elnézni, mfg végre
nemcsak a külsejét, hanem egés z lényét szinte magába szívtal A sokszor döb
bene tesen találó gyerekrajzok világosan mutatják, milyen int enzív a gyermek
megfigyelőképessége .

A gyermeknek igénye az is, hogy visszavon ulhasson élmé nyei fe ldolgozá
sára, vagy azért, hogy saját bensejében végbemenő fol yamatokkal foglalkozzék.
Ezért egyá ltalán nem csod álatos, ha pozi tiv viss zhango t ad, amikor felaj ánlj uk
neki a csendet. Szereti a cse ndesség et, a belő l e áradó meg hill nyugalmat.
Csak az szükséges, hogya kellő pillanatban és a kellő módon nyújtsuk nek i.

Sok minden elsatnyul a gyerm ekben, ha nem kap elég fig yelmes szeretete t
szüleitől , nevelőitő l: ha nincs aki megh allgassa, ha hiányzik a szülői házban,
a gyermekollhonban egy nyugodt sarok, ahol elelmé lkedhet. Egyre több a " ne
héz" gyerek korunkban. De számuk ismét csökkenn i fog, ha szüle ikben nyug odt
hallgatókat, szerető biztonságot nyúj tó partn ere ket, megb ocsátó, e lismerő jó
barátokat találnak. A nevelés feladata , hog y ne csak tiszte letben tarts a, hanem
minden módon előmozd í tsa és támog assa a gye rme k elmélkedő képe sségét és
egészséges erőit. Lényeges szolgálat ez, ame llyel kö telességü nk hozzájárulni
emberré éréséhe z.

Csendgyakorlatok

Ha azt indftványozzuk a gyerekeknek , hogy legyünk csendben , megl epetés
sel fogjuk tapasztal ni, milyen szíve sen és magától é rte tődően fogad ják el az
ind ftványt. De azt is min dig új ra meg kell áll ap ítanunk, hogy sokan minden jó
akarat ellenére egyáltalán nem képesek csendben maradni. Kezük-lábuk foly
vást jár, fejecskéjükben össze-vis sza kavarognak a gondolatok, a tévében lá
toll adáso k, és szünet nélkül, összefüggéstelen ül fec segne k min derról. A szülö
nek, a neve lőne k valami ötl etre van szük sége , amivel a kíváncsiságukat úgy
felkorbácsolja, hogy most már maguktó l törekedjenek elc send esedni. Ezért a
csend nek sohasem szabad unal massá válnia, hanem új tapa sztalatok leh etóvé
tételét kell szolgáln ia. Például : milyen nesze ket hallok a kertbő l vagy a szob á

ban, ha egész csöndben ülök? Mil yen élmé ny csukott szemm el hallg atni a
zenét vagy a mesét? Mit érzek saját magam ból, ha csöndben vagyo k?

A csendet nem szabad kívülról rákényszer íteni a gye rmekre, hanem szük
ségletét kell kielégítenie. Ne akkor ripako dju nk rá, hogy legyen csöndben , ha
fáj a fejünk, hanem akkor indítványozzuk , ha az a benyomásunk, hogy most jót
tesz nek i. Itt tehát nagy beleérző képességre van szükség.

A csend ne legyen az élet megállása, megrekedése , hanem a belső erők és
benyomások intenzfv gyújtése, összpontosf!ása. A sz ülö vagy nevel ő Indf!ást
adhat er re a gyermeknek, ha ő maga már összeszedettséget, nyugalmat sugároz.
A tap asztalat szerint ez közvetlenül áttevőd i k a gye rekekre.
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A csend csak ritkán áll be hirtelen, mintegy magát61: általában lassan jön
létre, és intenzitása fokozatosan növekszik, ha gyengéd 6vatossággal gyakorol
juk, és ha a gyermek feszültségtól mentes környezetet tal ál , amelyben öt szere
tettel elfogad ják, igenli k, és így j61érezh eti magát.

Felnótteknek is, gyerekeknek is sok türelemre van szükségük önmaguk és
egymás iránt ebben a gyakorlatban. De fáradságuk gazdag jutalmat kap : a
csend új élet- és élményformákat tár fel. A j61 adagolt csend gy6gy ft, rendez,
kika pc sol ja a zavarokat. Ismét felvevóképessé és felvenni késszé tesz. Benne
fejlód ik saját személyiségünk és közös ségi kész ségünk egyaránt. Saját tapasz
talatomb61 tudom, mekkorát nótt ezekben a gyakorlatokban a gyerekek öntu
data , helyes önértékelése, és hogyan váltak mind ig Inkább ké pessé összponto
sf tott tevékenységre. Ugyanakkor azonban figyelm esebb ek, megértóbbek és
türelmesebbek lettek mások iránt ls, úgyhogy igazi, mély kapcsolatok jöttek
létre. Sem hosszas tan ftgatás, sem dicséret vagy szidás nem tudott volna elérni
ilyesmit, de magát61 megszületett ebben a nyugodt, oldott légkörben. "A csend
után az ember más, mint elótte " (Dirckhe im). Ez be lgazol6d ik min denkin, aki
türelmesen gyakorolja.

A gyakorlat formáJa és tartama

A nap folyamán mind ig ad6dnak nyugodt pill anatok. Mar ia Montessori" sok
j6 Indítványt ad ehhez . Az a csend, amelyról itt sz6 van, a meditáci6s gyakor
latok tere , különleges szakasza a gyermekkornak, és álland6an fejleszteni , épí
teni ke llene. Ajánlatos hetenként egy-kétszer külön alk almat nyújtani rá. Kedve
zően kínálkozik ez erós mozgás vagy játék után, nyugodt foglalkozás vagy ta
nulás elótt.

összegyúlünk egy nyugodt teremben, és a székekkel kört alkotunk. Egyene
sen ülünk, nem támaszkodva. Lábunk nyugodtan és szilárdan nyugszik a földön,
kicsit szétterpesztve. Puhán összekulcsolt kezünk teny érrel fölfelé ölünkben
pihen. Szemünket kön nyedén behunyjuk. Ez a k i f o r m á I t ülés megnyug
tat6an hat , és nagyobb összpontosulásra segft, mint az ernyedt, hanya g tart ás.
Az összeszedett figye lemnek ebben a magatartásában pr6báljuk a gye reke k
megf igyeléseit fölkelten i és kifinomítani : a hallást, a látást , a megérzést. Terv
szerúen kerül sorra minden érzék, hogy a gyermek világos és alakító benyo
másokat kap jon saját magár61, környezetéról , a természetról. Nem sz6val köz
vetltjük ezek et, hanem közvetlenül , saját átélésükből kapják , felerősödve a
csend közegében.

Elóször csak fél percig vagyunk csendben. A gyerekek hangulata és szük
séglete szer int néhány hét múlva 2-5, még később kb. 4-8 percig is csendben
maradhatunk. Az időtartarnot ók maguk határozzák meg, amennyiben a sz ül ö

" Olasz pedagógus (1870-1952]. rendszerét a gyermekek Ontevékenységére és önne
velésére építette.

40



(neveló) a nyugta lanság jeleine k jelentkezésekor vég et vet a cs öndnek. ldók
mú ltán olyan érzékennyé vál ik , hogy nincs is szüks ég külsö nyugtalanság ra,
mert egyre inkább meg érti és ért elmezni tud ja a gyerekek egés z magatartását.

A csend vég eztével engedj ük szóhoz jutni a gyerekeke!. Fontos, hogy el
mondják, mit tapasztaltak . kölcsönösek meghallgassák és be nyomásaikra fIgyel
meztessék egymást. A felnőtt lehetőleg keveset besz él , hogy ne a saját benyo
másait szuggerálja a gyerekekbe, han em ók a maguk mód ján, a saját ritmusuk
ban gyújtsék és közöl jék a tapasztal ato kat. A fe l nő tt legf öl jebb ind Itásokat ad
erre. Hogy mik or hagyjuk abba (azaz mi kor zárult le pill anatn yilag a tapasz
talat) , azt is a gyerekek határozzák meg . Nyilvánvaló , hog y ez a munka nagy
adag önuralmat kiván meg. A feladat mind ig új és érd ekfesz ftő , mert nem lehet
előre megmondani, milyen hatást váltanak ki a dolgok a gyermekből , milyen
indításokat ad, miket kérdez, milyen tapasztalatokat gyújt.

Néhány példa a csendgyakorlatokra

H a ll á s r a ne vel és

A gyerekek egyen es, összeszedett tartásukban ül nek, szemüket lehunyják,
és így próbálnak észrevenni a környezetből származó zörej eket és hangokat.
Egy perc elteltével elmond ják, mit hallottak. Kezdetben csak te lt űnő zajokat
vesznek tudomásul (pl. teherautó, motorkerékpár, fúrészelés , kiabálás stb.) .
Olyan gyerek is akad , ak i semmit sem hall , mert nem szoktak hozzá, hogy a
zajá rta lmak áradatában " kikapcsolj anak" . A feln ótt fe lada ta most az, hogy
mindig árnyalt abb észr evételek re hívja fel a figyelmet. Különféle játékokkal és
foglalk ozási változatokkal idővel egés zen árn yalt ha llás t lehet elérni : meghall
ják a szél siv ít ását, a lomb zúgását vagy susogását, a madarak cs ir ipelését, a

padló nyikorgását , a léleg zetvételt stb .

Példák:

- Hogyan hangzik az én léptem? hogyan másoké?
Egyik gyerek nagy zajjal körüljár a szobában. azután rendes léptekkel , végül olyan
halkan. ahogy csak tud. A többiek csukott szemmel hall gatóznak.

- Mil yen a hangom? Milyen különféle hangokat tudok adni?
Egyik gyerek nevén sz élitta a másikat , el őször hangosan. azután rendes besz éd
hangon. egészen a halk sutt ogáslg.

- Hall gassuk a lélegzetünket!
Különböző lélegzést játszunk: nyugodtan, izgatott an, hangosan; szuszogunk, lihe.
günk, zihálunk.

- Milyen hangokat tudunk előidézni a kezünkkel?
Tapsolunk, dobolunk, összedörzsöljük a kezünket. ujjunk kal patt intunk.

- Flgyelűnk a kinti zajokra.
- leheveredünk a réten, és hallgatjuk a sokféle neszt: a rovarok és bogarak zümrn ö-

gését, a hajladozó fú susogását, egy lépés zörejét .
- KIpróbáljuk a különféle tárgyak hangját: milyen hangot ad a fa, az üveg, a fém,

a kö, az üres vagy teli edények.
- Megismerkedünk kü l önböző hangszereld<el.
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A fontos nem a tapas ztalatok mennyisége , hanem a helyes válogatás, a
gyerekek él mény l szi ntje és érdeklődése szerint. A fenti példák legtöbbje csend
és zöre jek ill. hangok, majd az ezt követő beszélgetés gyakori váltakozásábó l
áll . Ez megfelel a gyermek befo gadó képességének, és lehetövé tesz i a te ljes
csend fokozatos fejlődését, ané lkül, hogy túl sokat vagy esetl eg túl keveset
követelnénk meg tő le . A gye reke k lassan rájö nne k az egésznek az " ízére", és
megtapasztal ják, hogy a csend új fölfedezésekre teszi őket képes sé, amit a
lárma és a felszínesség el nyel. Tov ább á nagy örömet szerez nekik, amint fülük
egyre nagyobb távol ságok ra és egyre finomabb hangokra is érzé kennyé válik.

Lá tásra nevelés

Miután a gyermek figyelmes odah allg atássa l nagyob b belső nyugalomra
nevelődött, elkezdh etj ük a " nyisd ki a szem ed" gyakorlatot.

Csendben eléjük teszünk természeti vagy múvészeti vagy a közve tlen kö r
nyezetünkből vett tárgyakat, anélkül, hog y klme rltó felvilágosf tást adná nk róluk.
A cél az, hogy egyszerú nézésse l és megfigyeléssel .beleé lj éx magukat " a
dolgok ba és magukba szív ják benyom ásukat. ahelyett hogy pusztán küls ö szem
l é lőlk vagy használó ik lennének. A tárgyi világgal baráti, nem pedig ell enséges
vagy kizsákmányoló kapcsolatba prób álunk kerüln i. Meg akarjuk é rezni a dol
gok hátterét, lényegét, meghitt viszonyba lépni velü k. Sajátos jellegük, szé p
ségük megr agad, és csodálkozni kezdü nk. A csodálkozás, az ámulat az első

lépcső a vall ásos élmény felé . A gye rmek képe s ámul va elidőzn i az új, az ide
genszerú jelenség előtt , és megé rezni azt, ami mögötte van.
Példák:
- Hosszasan szemlélünk egy virágot.
- VIrághagymát, magot vetünk el egy üvegbe. 6S rendszeresen figyeljük. hogyan nő .

- Nyomon kís érj ük , hogyan változnak a fák és bokrok az évszakok szerint .
- Megfigyelünk a szabadban tanyázó állatokat.
- Közvetlenül megismerkedünk a természeti elemekkel: tűzzel. vfzzel. l evegővel.

- Elnézünk egy képet.
- Szemügyre veszünk egy várat.

Amennyire csak lehetséges, engedjük előszö r a gyermeket csend esen szem
lé ln i, csak később járuljon ehhez a megfog almazás, hogy a figye lme s szem
lé let ben megnyí ljanak számára a do lgok .

Tapi nt á s r a , é rz ékelésr e neve lés

Lényeges tapasztalatokat közvet íthet számunkra tapintóérzékünk is. Újféle
képpen tárja fe l előttün k egy tárgy mlnőséq ét , és ezzel kerekké teszi a szem
közvetítette tapasztalatot. A tapintóérzék kel é sz l e l hető finomságok éppen a
gyer mek e l ő t t álln ak nyitva, minthogy a tárgyak megfogása ő sztönszerű , köz
vetlen igénye. Ezórt szívesen érdekl ő d i k i lyen gyakorlatok iránt.

De ezek a gyakorlatok napfényre hozz ák a kapcsolatfelvétel terén adódó
esetleges nehézségeket is. Ha val ak i nem képes kapcsolatot fölvenni a kül
világgal, amögött többnyire a környezethez való viszony hiánya. a dolgok Iránti
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idegenség rejlik, és ezt igen nehéz legyőzni. Ezért az idevágó gyakorlatok 
amelyek a tapintáson és érzékelésen túl ráneve!nek a világ ..megragadására" ,
felfogására, a vele való kapcsolatra - egyenesen gyógyító hatásúak.

Példák:

- Csukott szemmel megtapogatunk egy virágot , egy fa k érq ét, egy fúszálat, gyü-
mölcsöket, és megpróbáljuk Jellemezni benyomásunk at.

- Homokot, föl det, agyagot tapintunk .

- Megsimogatjuk különféle állatok börét.

- Köveket osztály ozunk aszerint, hogy slmák -e vagy érdes ek.

- Ismerjük fel egymást csukott szemmel. tapintás után!
- Különböztessük meg a szobában a meleg és hideg különbözö fokait : pl. milyen

meleg a padló, a falak, az ablaktábla.

- Alleplt suk meg különféle anyagok nedvességét: ruhadarabok , papiros, fafélék.

- ~rezzük meg a tenverünkön. az arcunkon . ruházatunkon át a szelet vagy a léleg-
zetet.

A hallás, látás, tapintás újonnan szerzett tapasztalatait még elmélyrti, ha
befejezésü l újból rövid csendet tartunk. Ez lehe t övé teszi, hogy a gyermek
feldolgozza új élményét és elraktá rozza tudatában.

A med ltatív gyakorlatok helye a vallá sos nevelésben

Tapasztalatból tudom, hogy az érzéke k ilyen intenzfv iskolázása nemcsak
a közérzet javulására és az egymással való kapcsolat előmozdításá ra jó. A
csend, az összeszedett figye lem olyan területeket tár fel a gyermek előtt, ame
lyek nemcs ak e vil ágból valók. A csodálkozás képessége fölébreszti benne a
vallásos dimenziót, amely kibontakozást sürget.

Aki gyerekekkel elmél kedik és mind ig mélyebben behatol velük a csendbe,
meglepve fogja látni , milyen eredeti módon, mekkora belső erővel tartanak a
lényeg felé, lényük legmélye felé, és hogyan hozzák onnét felszínre az Egé
szen-Más, a Legnagyobb, a Kimondhatatlan egészen egyéni megtapasztalását.

A mi megfogalmazásaink - többnyire a katekizmus nagyon is megszokott
szótárából - sokszor túlságosan egyértelmúek, nem átéltek, ezért inká bb za
varnak, mint ösztönöznek, segítenek. M ie l őtt soka t beszélnénk Istenről, a me
ditáció által lehetövé tudjuk tenni a gyermeknek, hogy megtapasztalja közel
ségét. Mielőtt válaszokat adnánk, kérdéseket kell ébresztenünk. Ne állapodjunk
meg annál, hogy pusz tán vallásos tudást közvetítünk. Ha akár igen szerény tu
dássa l is, de igen éber kereséssel a gyermekkel együtt útnak indulunk saját
magunk felé, a bennünk rejtőző, bennünk ható isteni Lét felé, akkor az út bi
zonyára nem lesz hiábavaló.

A következőkben vázlatszerúen összefog lal juk, hogyan fest ez az út egy
esztendő (iskolaév és egyben egyház i év) foly amán, az évszakokhoz igazodó
természetes ritmusában.
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I. VÁRAKOZVA, CSODÁLKOZVA, TUDÁSUNKAT BOvlTVE A VILÁGOSSÁG
FELI:
(Szeptembertől karácsonyig - az erőteljes tevékenység és élménygyújtés
ideje)
- A gyermeket elfogadni
- vele együtt csodálkozn i
- közös élményekkel gazdag ítan i
- a világo sság felé vezetni

II. EMBERR I: LENNI - EMBERNEK LENNI
(Karácsonytól, az év első csúcspontjától hamvazószerdáig.
Az élmények, tap aszta latok belső feldolgozása ; a " téli álom" ide je : a k üls ö

tevékenység alább hagy , de folyik a belső)

- A fény belénk sugárzása - bensőnkbe tek intés - meg ismerés
- "Csak a szívü nkkel látunk jól" (Salnt-Exupéry)
- Nem vagyok egyed ül - szeretnek!
- Világosság - út - élet - kenyér - ajtó mint átélt valóságok.

(Konkrét meg tapasztalásból a szimbolikus érték felé)
- ö römet szerezni - örö met megélni - örömet ajándékozni

Olyan kevés kell ahho z, hogy örül jünk!

III. AZ ÁTVÁLTOZÁS ÚJ I:LETET SZOL
(Hamvazószerdát61 húsvétig . A természet tavasz i életével kapcsolatban a
feltámad ás felé vivő k isér iet ek, élmények, hasonlatok)
- A földben elha l ő búzaszem új életerőt rejt magában

("J ézus, te fe ltámadtál , mint a növény kis arjad a magb61")
- a klpattan6 bimbób61termés lesz

(" Jéz us, te fe ltámadtál, mint a virág kibontakozik a bimb6b61")
- a zárt to jáshéjban új élet rejtőzi k

(" Jézus, te feltámadtál, mint akisc sibék kibújnak a to jásból " )
JI:ZUS győz a halálon !

IV, AZ ÚJ I:LET , A KERESZTI:NYSI:G MEGVÁLTOZTATJA A VILÁGOT
(A másod ik csúcspontt61, húsv étt ól őszig . A külső erők lankadnak, viszont
a belsőleg kiére tt tapasztalatok kiárad nak)
A viz (ke resztség) új éle tre képesít :

- lenn i - megbocsátan i
- szeret ni - osztozni
- reméln i - részt venn i
- örüln i - a világot megváltoztatni

A fent i kis vázlat tal án megse jt eti, hogyan vezet bennünket a tárgyak és a
természet vil ága kézenfogva a Nagyobb felé, hogyan lesz belőlük önmagukon
túlmutató szlmb61 um, hogy vál ik a tapasztalat élménnyé, az élmény pedig kő

zeggé - a kegyelemnek.
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Szab6 Ferenc

GIORGIO LA PIRA

A testvériség és a béke apostola

" Pr6~ta", " szent", a "béke misszionáriusa" , "fehér kommunista", "ut6pista"
. . . Ilyen és hason l6 jelzőkkel ill ették Firenze világhlrü polgármesterét még éle
tében, majd két évvel ezelőtt bekövetkezett halálakor. Val6ban ut6pista volt, a
sz6 kedvező jelentésében: világtestvé riség rő l , vilá gbékéról álmodott, - ezért
járta be a világot az Evangél iummal a kezében - és szIvében. Jézus üzenete
alapján meg akarta épí teni az eszményi "evilági várost ", a "szeretet civilizáció
ját", amelyrő l VI. Pál pápa oly gyakran beszélt élete utolsó éveiben. VI. Pál,
értesü lve La Pira halálár61, részvéttáviratot küldőtt Firenze érsekének; ebben
többek között ezeket olvashattuk : " Megindult szívvel emlékezünk következetes
keresztény tanúságtételére : őszintén arra törekedett, hogy hozzájáruljon az
emberek közötti béke és egyetértés megvalósftásához.·

Ez a vázlatos por tré szeretné bemuta tni a modern olasz szellemi élet és
politika e sajátosan egyed üláll6 alak ját, különösen is evangéliumi lelkiségére,
belső világára ford ítva a figyelmet. Azt a "következetese n keresztény tanúság
tételt" , amelyről VI. Pál pápa beszélt. Polit ika i szerepé t nem részlete zzük Itt,
csak annyiban utalunk rá, amenny iben a keresztény lelki magatartásának megér
téséhez elengedhetetlenül szüks éqes."

tletútJa

Mindenekelőtt életének fontosabb adatait emlftjük, hogy elhelyezhessük a
tér-Idő koordlnátáiban .

Giorgio La Pira 1904. január 9-én született Pozallóban, Ragusa (ma Dubrov
nik, Jug .) mellett. Egyetemi tanulmányait Firenzében végezte ; jogból doktorált,
majd Firenzében r6ma l jogo t tanított. 1937-ben ennek rendes tanárává nevez
ték kl. '

Doktori dlsszertác i6jának k ész ít ésekor bejárt a firon zei domonkosok (San
Marco ) ko lostorának könyvlárába. Szent Tamást tanulmányozta, hogy megvesse
a r6mal jog fi loz6f1ai és morális alapjait. Mindenek elótt az emberi személy
értékére összpontositotta figye imét. Szent Tamásnál azt a ..teljes humanizmust"
kereste, amelyet Jacques Mar ita in fejte tt ki híres könyvében (Human Isme in
tégral).

1944-ben, még a háború alatt kurzust adott Rómában a Lateráni Egyetemen
az egyház szoc iális tanitásár61. XII I. Leót61XII. Piuszig bemutatta a pápák taní
tását a társadalmi kérdésről , közben kifejte tte Rousseau, Hegel és Marx néze-

o Föforrésunk: Domen ico Mondrone SJ.•Glorglo la Pira" , la CIvIltil Catto lica , 1978,
IV. pp. 444--459.
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teil is, és azokat összevetette a katolikus ember- és társadalomtannal. Ennek
az elóadássorozatnak a gyümölcse lett két könyve : T á r s a d a I m i h I v a
t á s u n k és A P o I i t i k a e I ó t e It é t e I e I . Az elsó munkában tárgyal a
keresztények társad almi felelósségéröl, majd bemutatja a modern társadalom
és államelméleteket, és Irányelveket nyújt megítélésükhöz. Az emberi személy
és a társadalom viszonyát elemezve a pápák szoci ális tanítására támaszkodik.
A politika elóf eltételei c. könyvében pedig abból indu l ki, hogy minden pol itikai
mozgalomnak mozgató principiuma egy meta fiz ika és metapolit ika, vagy is hát
terükben teljes világnézet húzód ik meg. Az egyes mozgalmak bemutatása so
rán a következó témákat tárgyalja : lsten , a világ , az ember, a társadalom, a tör
ténelem. Végül azt bizonyít ja, hogy szükség van a keresztény szellemtő l ihletett
politikára.

1947-ben jelent meg A z e m b e r i s z e m é I y é r t é k e c ímmel doktori
disszertációja. Említettük már, hogy ezt Szent Tamás "teljes humanizmusa "
ihlette. Antropológiájában rámutat a materia lista és idealis ta monizmus tarthatat
lanságára, kifejt i az emb eri személy transzcendens értékét és azt bizonyítja.
hogy az állam vagy a társadalom önmagában nem lehet cél : az emberhez van
nak rendelve, a személy anyag i és ielki javát kell szolgálniok.

A tas izmus éveiben visszavonult a politikától , és csak a tudományos mun
kának élt. Mussol ini bukása után, amikor már elkez dódött a parlamenti éle t, a
keresztény demo krác iához csatlakozott . 1946-ban a firenzei körzet képviselője

lett. 1950-ben De Gasperi 6. kab inet jén ek helyettes államtitkára volt a munkaü gyi
minisztériumb an. 1951-ben Firenz e polg ármesterévé választották . A keresztény
demokrata párt balszárnyához tartozott, küzdött a szociális retormokért. " Po
litikus misztikusnak" nevezték. Kereste a párbeszédet a kommunistákkal. Ezért
sok ellen fele vol t a k ül önb ö ző pártokban. Firenzét a vil ágbéke-mozgalom köz
pontjává akarta tenni. Levelezett Hruscsovval. Nehruval, U Thanttal, Titóval stb .
Bejárta a világot mint a béke hfrnöke Kairótól Moszkváig és Hanoiig. Ismétel
ten újraválasztották Firenze polgármesterének. Az " I:tudes Méditérranéennes "
c. francia folyóirattal együtt szervezte az ún. "Colloquio mediterraneo"-t, hogy
az arab világ és Izrael (meg a nyugateurópai országok) között a béke útját
egyen gesse . 1959-ben látogatott el Moszkvába ; egy évvel késöb b ped ig Asszisz i
Szent Ferenc nyomdokait követve bejárta Közép-Keletet, a Szentföldet. 1965
ben I:szak-Vietnamba utazott és találk ozott Ho Chi-mi nhhal.

I:le te a lehet6 legegyszerúbb volt ; a "p overelIo" , lsten Szegénykéje példáját
követte. 1977. november 5-én hunyt el Firen zében.

Számos olyan epizódot mesélnek el róla, amely ekból össze lehetne állftani
G. La Plra .Floretti't-jét, "virágoskertjét " . Jóakarat, testvéri szellem, derű jel
lemezte. "Sok ellensége volt , de számára senki sem volt ellenség, kivéve a nyo
mor és a mun kanélküliség" , mondotta róla P. Ricotti domonkos, aki a S. Marcó
ból oly jól ismerte. (La Pira ide járt misére .) Ime egy kis epizód "f erences"
szegénysége Jellemzésére. Mint a firenzei egyetem fiat al professzora meghfvást
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kapott, hogy tartson egy konferenciát Castelfio renti nóban a Katolikus Akc ió
csoportj ának. Délutánra vártá k ; de valamilyen okból megv áltoztatta tervét, és
már délelétt megérkezett. Becs engetett a plébániára; a házvezetőnő nyitott ka
put. Kéregető koldusnak nézte, és adott neki valam i kis alamizsnát. La Pira
nagyon zavarba jö tt, mert nem akart kell emetl enséget okozni a derék asszony
nak. Zsebre vágta a pénzt. De este , a kon ferenc ia után visszaadta az asszo ny
nak. ezer boc sánatot kérve.

Az "egyetlen szükséges"

P. Mondrone cikke ele jén kiemeli : La Pira személyiségét, kultu rális , szoci á
lis és egyéb tevékenység ét csak az érti meg iga zán, aki gazdag be l ső világát
szemléli. Mindent lel kisége világít meg . Szociáli s-po li tikai nézete ine k kul csa
Loyolai Szent Ignác lelkigyakor lato s fundamentuma: "Az ember azé rt van te
remtve , hogy dicsérje, tisztelje, szolgálja Istent , a mi Urunkat, és így üdvözítse
lelkét. ~s a földön minden más az embe rér t van teremtve, hogy segítsék őt

végső cél ja el-érésébe n." Egyik e l ső ci kkében pl. ezeket írja : " Az emberi sze
mély értékét szellemi mivolta alk ot ja: vagyis az, hogy Isten től van és alapvetően

Hozzá igyekszik . Azt a helyet , amelyet az embe ri személy elfoglal a teremtés
ben és a társada lomban, ama végső cél alapján kell meghatározni . amire az
ember tör eksz ik . Minden teremtett érték, beleértve a társadalmiakat is , az em
ber számára az eszköz szere pét játss za ; az értékeknek azt a lépcsózetét alko t
ják, amelyet az emb ern ek rendes körülmények között be kell járnia, hogy el
jusson végső céljához. Olyan utat alkotnak, amelynek végén és amelye n tú l a
nyugalom és a tök életes ség vár az emb er re: lsten, aki t elért. és mindörökre
birtokol. "

La Plra pol itikai tevékenységét is ez a "fundamentum " , alap elv határozta
meg : élete a keresztény következetesség és tanúságtétel jegyében állt. Teljes,
integrális katolikus vol t, anélkül , hogy " integrista" lett volna. Ellenkezőleg :

nyitott volt mind enki felé. Testvéri t isztelett el társalgott mindenkivel. A kom
munista Tog lIattit " testvérem"-nek szólította. Amikor a képviselőházban szó lásra
emelkedett, keresz tet vetett. Az alkotmányozó országgyúlésen azzal a javas
lattal áll t eló , hogy az új ol asz alkotmánya Szentháromság segitségül hívásával
kezdődjék. 1959-ben Moszkvában, a Leg fel sőbb Szovjetben az enyhülésről és
a leszerelésr61 beszélt. Többek között ezeke t mon dta : "Uraim, én hivő ember
vagyok, és azzal rendelkezem, amit tudományosan mun kahipotézisnek nevez
nek. Hiszen , hogy lsten jelen van a történelemben, hiszek a feltámadt Krisztus
ban és az imádság történ elm i ere jében ." Ilye n tón usba n jelentette be kom
munista hallgatóinak, hogy a világ valamennyi ko lostorának levelet írt , hogy
Imádkozzanak a békéért.

Hasonló epizódokat még hozh atnánk fel életé ből. A lényeg az, hogy számára
minden az " egyetlen szükséges" ég isze alatt történt , min den t afelé irányít ott.
Az ember végső üdvössége volt számára a legfontosabb.
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"Szemlélődő a cselekvésben"

la Pira az imádság embere volt, de nem menekült el földi feladatai elől.

lsten és az ember ügyeiért harcolt, az evangéliumi igazságosság és szeretet
megvalósulásáért. Mintegy társadalmi programját fogalmazta meg A z é I ő
v á r o s o k c. könyvében, ahol ezeket olvassuk : "A városban mindenkinek kell
helyet biztosítani: helyet az imádságnak (templom), helyet a szeretetnek (ház),
helyet a munkának (hivatal-gyár), helyet a tanulásnak (iskola) , helyet a győ

gyitásnak (kórház)." De az ilyen várost is fenyegetheti az az ellenség, amely
egy szempillantás alatt mindent lerombolhat: a háború, amely ma az atom
háború katasztrófájához vezethet. Ez a szorongás lendItette előre la Pirát, hogy
a béke apostolaként bejárja világot. Háborút viselt a háború ellen: elsősorban

a mediterrán kultúrát akarta megvédeni a pusztulástól. 1950 és 60 között kong
resszusokat szervezett Firenzében, amelyen olyan személyiségek vettek részt,
akik politikailag ellenfelek voltak. PI. az algériai háború idején De Gaulle-hoz
közel álló személyiségek és a Franciaország ellen harcoló FlN algériai kép
viselői; vagy az arab világ és a baloldali izraeli erők szóvivői.

Dom Helder Cámara , miután elolvasta la Pira " Egység, leszerelés és béke"
c. cikkgyújteményét, ezeket jegyezte meg : "Jót tesz la Pira olvasása, korun k
csodálatos prófétájának hallgatása. De senkinek sincs joga ahhoz, hogy egy
szerúen csak hallgassa és csupán megtapsolja. la Pira emlékének egyedül
azzal hódolhatunk, hogy merünk kockázatot vállalni, azzal , hogy dolgozunk az
igazságosságért és a szeretetért, amelyek megnyitják a béke útját."

la Pira az imádságból merített erőt a társadalmi és politikai cselekvéshez.
Eszményképe annak a keresztény embernek, aki .conternplatlvus in actione" ,
szemlélődő a cselekvésben.

Akik közelről ismerték, tanúsítják, hogy az imádság volt életeleme. R. Man
zini Igy emlékezett vissza rá az Osservatore Romano-ban (1977. nov. 7-8): "Tud
tam, hogy minden reggel, mielőtt megkezdte volna munkanapját, elmélkedett,
szentmisét hallgatott, hálaadást végzett az áldozás után és breviáriumozott.
Minden bizonnyal az ima magasabb fokára is eljutott. Nehéz volt beszélni vele
az áldozás után, mert összeszedettsége - elragadtatása? - látható volt . .. la
Pira szemlélődő volt a cselekvésben . . . E tanú számára norma volt a Péter
hivatalához való szigorú ragaszkodás. Merész és alázatos volt egyszerre: Fi
renzében egy cenákulumot tétesttett. s itt hetenkint a Pápa beszédeit magyaráz
ta, akit feltétlen vezetőnek tartott."

la Pira hite egyszerú, csaknem naív volt. Annak, aki félénknek mutatkozott,
ezeket mondotta : " M i tő l félsz? lsten létezik, Krisztus feltámadt, Mária a menny
ben vár téged. Mit akarsz ennél többet?" Annak pedig, aki szkeptikusan nyilat
kozott az emberiség jövőjéről: " Igen, megengedem, hogy csőcselék vagyunk,
de a paradicsom felé tartunk." ~s egy kormányülésen (gy figyelmeztette politi
kus kollégáit : "Ne feledjétek, hogy ötven év múlva valamennyien a föld alatt
leszünk." Majd helyesbItett : "Valamennyien a parad icsomban leszünk."
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Gyermeki egyszerűséggel szerette Máriát. Az alkotmányozó országgyűlésen

felszólalva a Szent Szűz közbenjárását kérte , hogy áldja meg a törvényhozók
munkáját. Sokszor nyi lvánosan - valamire várakozva - elővette zsebéből a
rózsafüzért és azt morzsolgatta, mint egy egyszerű barát. Sokszor osztogatott
Mária-érmecskéket, és arra buzdította a megbeszéléseken társa it , hogy imád
kozzanak Mária közbenjárásáért .

De lel kiségének középpontjában a feltámadt Krisztus állt. A Beléje vetett
hit volt erőforrása ; Róla beszélt mindenfelé, akkor is, amikor a béke követeként
Moszkvában, Hanoiban vagy Kairóban járt . Végső soron és mind enek előtt a
feltámadt Krisztusról tett tanúságot : az O követének tudta magát.

• * •
Befejezésül olvassuk el Carlo Casalegno találó jellemzését:

" La Plra kivétel es, vita tott, bizonyos módon a normálistól elütő személy iség
volt pol it ikai és vallási életün kben. Senki sem tagadhat ja, hogy néhány igen
vitatott kezdeményezése sok évvel meg előzte a mai valóságot: pl. a katolikusok
és kommunisták között i párbeszéd ; a munkások és a munkanélküliek probl é
máinak juttatott elsőbbség , jogaik szinte esze l ős követelése; a szinte kihívásnak
tűnő harc az enyhülésért és az emberi jogok eli smeréséért ; kockázatos "béke
küldetésel" Közép-Keleten vagy Viet namban . . . La Pira : " próféta" , azon túl,
hogy "szent"? Mind a két kifej ezést használták a Keresztény Demokrata párt
e rendkívüli személyisége jell emzésére; természetesen, gyakrabban a "szent"
[elz öt, amelyben ellenfelei is egyetértenek ."

Aki életszentségre tö rekszik, egészen sikerült életre törekszik, olyan
életre, amelyik oly b old og, hogy örökké tarthat. A siker csak a mindig
tökéletesebb szeretet lehet, és ez Is te n ajándékából válik lehet övé. Ez
a cél összhangban áll minde n egyes ember vágyával, ma éppúgy, mint
tegnap és holnap. Csak magát a szót nem értik többé, mert túl gyakran
eltorzították az értelmét, akárcsak a szeretetnek és néhány más szónak.
Minden ember vágyódik ez után az isteill élet u tán, akkor is, ha igen
gyakran nem mer szembenézni vágyódása mélységével. Több hi tre van
szükségünk a jelenlevő Isten szerető m űködésében, amint szabadságun
kat hívja, és felel is rá. Ezért szükségünk van szentekre, kicsin yekre
vagy nagyokra. hogy higgyünk Isten szeretö cselekvésében.

(Francia körkérdésre adott válasz)
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A PÁPA HOMILIÁJA LIMERICKBEN OKT. 1-ÉN

1. Krisztus nevében jövök, hogy az ő üzenetét hirdessem nektek. A mai
igeliturgia egy épületről beszél, sarokkőről, amely fenntartja és megerősíti

a házat, városról, amely a biztonság és védelem kedvéért hegyen épült.
Ezek a kép ek arra ösztökélnek mindannyiunkat, minden keresztényt, hogy
közeledjünk Kri sztushoz, a sarokkőhöz, úgyhogy támaszunk lehessen, és
az az egyesítő elv, amely értelmet és egységet ad életünknek. Ugyanaz a
Krisztus ad méltóságot az Egyház minden tagjának, ő jelöli ki mindegyikük
küldetését.

2. Ma a világiakra bízott különleges küldetésről és méltóságról szeretnék
beszélni nektek ebben az Egyházban. Szent Péter azt mondja, hogya keresz
tények "királyi papság , szent nemzet" (1Pét 2,9). Minden keresztény, aki a ke
resztséggel beletestesült Krisztusba és Egyházába, Istennek szentelt személy.
Hivatása, hogy megvallja a kapott hitet. A bérmálás szentségében a Szent
lélektől további sajátos erőt nyer, hogy tanúja legyen Krisztusnak, és megossza
üdvözítő küldetését. Ezért minden világi keresztény lsten kegyelmének rend
kívüli múve, és a szentség magaslataira hivatott. Néha világi férfiak és nők

mintha nem értékelnék teljességében sajátos méltóságukat és hivatásukat.
Nem, nincsen "közönséges világi", mert valamennyien megtérésre vagytok hi
vatva Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Mint lsten szent népének kell
betöltenetek szerepeteket a világ evangelizálásában.

Igen , a laikusok "választott nemzetség, szent papság": arra is hivatott, hogy
" a föld sója" és " a világ világossága " legyen. Sajátos hivatásuk és küldetésük,
hogy az evangéliumot kifejezésre juttassák életükben, és így kovász módjára
belevegyítsék a vil ág valóságába, amelyben élnek és dolgoznak. ~ppen a vilá
got alak ító nagy erők - politika, tömegtájékoztató eszközök, tudomány, tech
nika , kult úra, nevelés, ipar és munka - területén illetékesek a laíkusok különö
sen küld etésük gyakorlására. Ha ezeket az erőket olyan emberek irányítják, akik
Krisztus igazi tanítványai, és ugyanakkor teljesen járatosak és ügyesek hiva
tásukban , akkor a világot valóban belülről fogja átalakítani Krisztus megváltó
hatalma.

3. A mai laikusok erős keresztény elkötelezésre vannak hivatva: át kell
hatniok a társadalmat az evang él ium kovászával. Mert Irország történelmének
döntő pontján áll. Az ír népnek választania kell, milyen úton halad előre. Új
ter emtm énnyé formálja-e át embersége minden szintjét, - vagy arra az útra
tér , amelyet annyi nemzet járt meg , túlzott jelentőséget tulajdonítva a gazda-
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sági fejlődésnek és anyag i vagyonnak, viszont elhanyagolva a lelkieket? Mit
használna Irországnak, ha a világ kényelmes útján haladna , lelkét pedi g el
veszitené?

4. Irország a múltban olyan ország vol t, amelynek egész kul túráját, nyelvét
és életmódját figyelem re méltó módon áthatották lsten dolgai és a kegyelmi
élet. Az élet bizonyos értelemben vallás os események köré fonódott. Az ír fér
fiak és nők mai nemzedékének az a feladata, hogy a modern ipar és városi éle t
összetettebb világát is ugyanazzal az evangéliumi szellemmel alak ítsa . Ma a
várost és a gyárat kell megt artan otok Isten nek, amint a múltban megőriztétek

neki a tany áitokat és a faluközösséget. Az anyagi hala dás nagyon sok helyen
a hit hanyatlására, a Kriszt usban való növe kedés , a szeretetben és igazságos
ságban való gyarapod ás elsat nyulására vezet ett.

Hogy ezt megtehessétek, hiteteknek összhangban kell állnia mindennapi
életetekkel. Nem lehettek igazi keresztények vasárnap, csak ha igye keztek húek
lenni Krisztus szelleméhez a munkátokban, kereskedelmi ügyeitekben, szak
szervezetetekben, munkaadói vagy hivat ásszervez eti összejöveteleiteken is.
Hogyan lehetnétek igazi kr isztusi közösség a szentmisén, ha nem igyekeztek
az egész nemzetközösség javával törőd ni , amikor a részleg , a csoport, amely
hez tartoztok, döntéseket hoz? Hogyan állhattok az ítélő Kr isztus elé, ha nem
tartjátok észben , milyen hatással van a szegényekre közö sségetek vise lkedése
vagy egyéni életetek st ílusa? Hiszen Krisztus azt fogja mond ani mind annyiunk
nak : "Amit egynek e legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tettétek " (Mt
25,40).

Nagy örömmel és hálával é rtesültem a munka és együttmúködés csodálatos
szelleméről , amellye l mindnyájan részt vettetek látogatásom anyag i és lelki elő

készitésében. De még mennyivel csod álatosabb lenne, ha mindig meglen ne
bennetek a munkának és együttmúköd ésnek ugyanez a szelleme " Isten d icső

ségére és Irország tisztességére " !

5. Itt Limerickben nagy mezőgazdasági vidék en vagyok; közületek sokan
parasztok. Otthon érzem magam k öztetek. éppú gy, mint sz ül őhazárn, Lengyel
ország falus i és hegy i népe kör ében . I:s megismétlem nektek, amit nekik mond
tam: Szeressétek a föld et, szeressétek a mezei munkát, mert külön ös módon
közelében tart benneteket Istennek, a Teremtőnek.

Akik városba költöztek, itt vagy külföldön, azok nak azt mondom : Orizzétek
meg kapcso latotokat lrország fö ld jébe mélyedő gyökereitekkel, családotokkal
és kultúrátokkal. Tartsatok ki híven az itt tanul t hit , imádságok és értékek rnel
lett , és adjátok át ezt a gazdag és jó örökséget gyer meke itekn ek.

Mindnyájatoknak mondom : t isztel jétek és ol talmazzátok családotokat, csa
ládi életeteket, mert a család az ír laikátus keresztény cselekvésének e lsőd 

leges területe, az a hely, ahol legfőképpen gyakorol játok " királyi papságot oka t" .
A keresztény család a múltban Irország legnagyobb lelki forrása volt. Modern
életföltételek és társadalmi változások a családi életben új form ákat és új ne-
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hézségeke t hoztak létre. Azt mondom nektek : ne veszítsétek el bátorságotok,
ne kövessétek azt az irányt, amely szerint a szor osan egybeforrt családi élet
elavult. A keresztény család ma jelentősebb az Egyházban és a társadalomban,
mint valaha.

Bárcsak frország továbbra is, mind ig tanúság ot tenne a mode rn világ előtt

hagyományos el kötelezettségéről a házassági kötelék szentsége és felbontha
tatlansága tekintetében! Bárc sak mindig támogatnák az irek a házasságot sze
mélyes elkötelezéssel éppúgy, mint poz itív társadalmi és törvényhozói csele k
véssel!

Mind enekfölö tt becsül jétek nagyra a házasság szents égének csodálatos
méltóságát és kegyelmét. Készüljetek föl komolyan rá. Higg yetek a lelki erőben,

amelyet Jézus Kris ztusnak ez a szentsége megad a házassági egység meg
szilárd ítására, a közös élet minden válságának és nehéz kérdésének megoldá
sára. A házasoknak hinniök kell a szentség szentté tevő ere jében ; hinniök kell
hivat ásukban, hogy házasságukon át Krisztus szeretetének hatalmát tanúsítják.
Az igaz szeretet és lsten kegyelme sohasem hagy ja, hogya házasság két kü
lönálló ember önközpontú viszonyává váljék, akik egymás mellett is sajá t érde
keikért élnek.

6. És itt egy különös szavam van az ír szülőkhöz. A házasságn ak magában
kell fogl aln ia a nyit ottságot a gyermekek ajándéka iránt. A keres ztény házaspár
isme rtetőjegye a nagylelkű nyitottság, hogy elfogadják a gyer mekeke t I sten tő l

szerelmük ajándékaként. Tiszteljétek az életnek lsten adta ritmusát, mert ez a
tisztelet lsten iránti tiszteletünknek egy része , aki férfit és nőt teremtett, saját
képére teremtette őket, és nemiségük for máiban saját életadó szeretetét tük
rözteti. Ezért mindannyiotoknak mondom : ill essétek föltétlen és szent tisz telet
tel az emberi életet, legyen szent nektek fogantatása első pil lanatától fogva . A
meg nem született élet teljes sérthetetlenségének véde lme az emberi jogok
és embe ri méltós ág védelmének egy része .

Kedves ir apák és édesanyák, higgyetek a hivatástokban , abba n a gyönyörú
séges házastársi és szülői hivatásban, amelyet lsten adott nekt ek! Higgyétek,
hogy O veletek van, - mert minden szülői hivatás égen és földön tőle veszi
nevét. Ne gondol játok , hogy bármi, amit az életben tesztek, fon tosabb, mint
hogy jó keresztény apák és anyák legyetek. Ne hallgassanak az ír anyák, fiatal
nők és lányok azokra, akik azt mondják nek ik , hogy valami állás ban dol gozni,
világi hivat ást betölteni fontosabb, mint az életadás és a világra hozo tt életrő l

való gondoskodás anyai hivat ása. Az Egyház jövője, az emberiség jövője nagy
részt a szülőktől és otthonuk családi életétől függ . A család egy nemzet nagy
ságának igazi mértéke , éppen úgy. min t ahogy az ember méltósága a civilizáció
igaz i mért éke.

7. Maradjon otthonotok mindig az imádság ott hona. Marad jon , vagy legyen
ismét a mindennapos családi ima helye. Ha ezt megígérnétek nekem, az lenne
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a legnagyobb ajándék, amit adhatnátok, amikor elhagyom vendégszerető part
jaitokat.

Átadni gye rmekeiteknek a szü l e ite ktő l kapott hitet: ez l egelső szülői köte
lességetek és legnagyobb szülői kiváltságotok. Az otthon legyen a hitoktatás
első helye , amint hogy az legyen az imádság első iskolája ls. írország nagy lelki
befolyása a világtörténelemb en nagy mértékben az ír otthonok vallásosságának
köszönhető: mert itt kezdődi k az evangelizálás, itt van a hivat ások bölcsője .

Felh ívom tehát az fr szü lő ket, ápolják tovább a papi és szerzetesi hivatásokat
otthonukban, fiaik és leánya ik közöt t. Nemzedékeken át minden ír szülö leg
hőbb vágya volt , hogy legyen egy pap vagy szerzetes fia, egy Istennek szentelt
lánya. Legyen ez továbbra is a vágyatok, a könyörgésetek. A fia itok és lányai
tok számára nyfló lehetőségek növekedése miatt sohase becsüljétek kevese bb
re azt a kiváltságot , hogy Krisztus kiválasztja egy fiatokat vagy lányotokat, és
meghívja, hogy hagy jon ott mindent és kövesse őt.

Máriára bízom mindezt, "az ír nemzet fényes napjára". Az O imái segitse
nek minden fr otthont, hogy olyan legyen, min t a názáreti szent ház. Sok fiatal
keresztény indul az életbe ezekből a házakból, mint Jézus Názáretből. Bárcsak
a Szentlélek erejében indul nának, hogy fo lytassák Krisztus müvét, és az ő

nyomában tartsanak az évezred vége felé, a huszonegyedik századba . Mária
meg fog tartani mindnyájatokat annak közelében, aki "a jövendő világ Atyja"
(Iz 9,6).

lsten és Mária legyen veletek és íro rszág családjaival mindenkor !
(Rövidítve)

HOMILIA A NEW YORK-I YANKEE STADIONBAN , OKT. 2

1. "Béke veletek l"

Ezek voltak Jézu s e l ső szavai apostolaihoz feltámadása után . Ezekkel a sza
vakkal a feltámadt Krisztus újra békét öntött szívükbe, akko r, amikor még
mindig a rémület ural kodott bennük a nagypé ntek első rettenetes megtapasz
talása után. I:n ma a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Lelkének ere jében , a
létéért aggódó világ kellős közepén, megismételem nektek ezeket a szavakat,
mert az élet szaval: "Béke velet ek ' "

Jézus nemcsak egyszerü en békét ad nekünk. Az O békéjét adja, az O igaz
ságának kiséretében. O a Béke és az Igazságosság. O lesz a Békénk és a
mi Igazságosságunk.

Mit je lent ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, az emberré lett Istenfia, a
tökéletes ember, tel jessé tesz i, helyreáll ftja és kinyilvánftja önmagá ban azt a
felülmúlhatatlan méltóságot, amelyet lsten kezde ttő l fogv a szán az embernek.
O megval ösitja magában az ember hivatását : egészen kiengesztelődött az Atyá-
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val, egészen egy önmagával, egészen másoknak szenteli magát. Jézus Krisztus
az eleven Béke és az eleven Igazságosság.

Jézus Krisztus részes ít bennünket abból, ami ő . Megtestesülése által lsten
Fia bizonyos módon egyesült minden emberi lénnyel. Legbensőnkben teremtett
újjá bennünket ; legbensőnkben kiengesztelt Istennel, kiengesztelt önmagunk
kal , kiengesztelt testvéreinkkel : ő a m i Békén k.

2. Milyen kimondhatatlan kincset hordozunk magunkban és keresztény k ö

zösségeinkben! lsten Igazságosságának és Békéjének hordozói vagyunk! E l ső

sorban nem a pusztán emberi igazságosság és béke szorgos építői : az mindig
felborul és mindig törékeny. Mi elsősorban magának lsten életének alázatos
megajándékozottjai vagyunk, aki Igazságosság és Béke a Szeretet köteléké
ben. A szentmisén, mikor a pap így köszönt minket : "Az Úr békéje legye n vele
tek mindenkor" , gondoljunk mindenekelőtterre a békére, amely lsten ajándék a:
Jézus Krisztus a mi Békénk. ~s mikor áldozás előtt a pap felszólft, hogy váltsu k
egymással a bék e jeiét, gondol junk mindenekelőtt arra , hogy hiva tásunk Krisz
tus békéjét közvetíteni egymásnak, aki itt lakik között ünk. aki meghív, hogy
osztozzunk Testében és Vérében, örömünkre és az egész emberiség szolgála ta
érdekében.

Mert lsten Igazságossága és Békéje azt követeli , hogy az igazságossá g és
béke emberi múveiben gyümölcsözzék, a mai élet minden területén . Amikor
mi keresztények Jézus Krisztust állítjuk érzelmeink és gondolataink középpont
jába . nem fordulunk el az emberektől és szükségeiktől. Ellen kezőleg : belesodró
dunk lsten szeretetének örök mozgásába. amely felénk tart, hogy találkozzék
velünk ; belesodródunk a Fiú mozgásirányába, aki közénk jött, egy lett közülünk;
belesodródunk a Szentlélek lendületébe, aki meglátogatja a szegényeket, le
csillapítja a lázas szíveket, bekötözi a sebzett szíveket, fölmelengeti a hideg
szíveket , és megadja nekünk ajándékainak teljét. Miért az ember az első és
alapvető szempont az Egyház számára? Mert az Egyház Jézus nyomdokán ha
lad : Ö mutatta meg számára ezt az utat. Az út páratlanul halad át a megteste
sülés és a megváltás misztériumán; Krisztustól vezet az ember felé. Az Egyház
magának Krisztusnak a szemével nézi a világot; Jézus az elve az emberre való
gondjának (vö. Redemptor Hominis 13-18).

3. A feladat mérhetetlen. ~s lenyúgöző. ~ppen most hangsúlyoztam egyes
oldalait az Egyesült Nemzetek közgyúlése előtt. és még másokat is érinteni
fogok az országotokban tett apostoli körútamon. Ma hadd maradjak csak annál:
milyen természetú és szellemű az Egyház hozzájárulása az igazságosság és
béke ügyéhez . Szeretnék megemlíteni néhány elsőrendű sürgető feladatot is,
amelyre az emberiség mai szolgálatát összepontosítanotok kellene.

Az evangéliumtól ihletett szociális gondolkodás és szociális gyakorla t je l
lemzője mindenkor: különleges érzékenység azok irányában, akik a legnyomo
rultabbak, akik a szegények legszegényebbjei, akik az emberiséget sanyargató
mindenféle fizikai , lelki és erkölcsi betegségben szenvednek, ide számítva az
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éhséget, egymás elhanyagolását , a munkanélk üliséget és a kétségb eesést. Sok,
nagyon sok i lyen szegényember van a vi lágo n. Sokan van nak a saját környe
zetetekben is. A ti nem zetetek sokszor részesült megérdemelt t iszteletben nagy
lelkúsége miatt, nagy közös akciókban éppúgy, mint a mag ánélet terén . Legye
tek húségesek ehh ez a hagyományhoz, fel el jetek meg nagyarányú l ehetősé

geiteknek és je lenlegi fe l e l ősségetekne k . Az Egyháznak sikerü lt itt mind enféle
kar itatív mú hálózatát megalkotnia. Ez értékes eszköz, hogy hatéko nyan moz
gósítani lehessen nagylelkú vállalkozások at az otthon vagy bárhol a vilá gban
fölmerülő szükséghelyzetek enyhítésére. Igyekezzetek bi ztosítani , hogy ez a
segítség megtartsa pótolhatatlan jellegét : mar ad jo n testvéri , személyes talá lko
zás minden szerencsétlennel. Ha szüksége s, állí tsátok helyr e ezt a jell eget
minden ellenkező irán yba muta tó elemme l szem ben. Segítségetek tart sa tisz
teletben a meg seg ített ek szabadságát és méltó ságát, és legyen az adakozók
lelkiismeretének formálója.

4. De ez nem elég. Nemzeti intézmén yeitek ke retébe n, együ ttmúködve rnln
den honfitársatokkal , törekedjet ek megállapítani a sze rkez et i okokat is. amelyek
a szegénység különböző form áit előmozdít j ák vagy e lőidézi k a világban és sa
ját orsz ágotokban, hogy azut án alkalmazni tud játok a meg felelő orvosság okat.
Ne engedjétek megfélemlíten i vagyelbátortalanítani magatokat leegyszerúsíte tt
magyarázatoktól, amelyek inkább ideológ iai , mint tudományos jellegúek, és a
bonyolult rosszat valami egyszerú okra prób álják visszavezetn i. De ne hátrál ja
tok meg a magatart ás és a struktúrák szükségesnek bizonyu ló , ha kell , mélyre
ható reformja e lő l sem, hogy újra meg újra megteremthessétek a föltételeket,
amelyek szükségesek a hátrányos helyze túek számára, ha új eséllye l akarnak
indulni a kemény életkü zde lembe. Az Egyesült Á llamok és a világ szeq ényei
fivéreitek és nővéreitek Kr isztusban . Sohasem szabad mege léged netek azzal,
hogy éppen csak az ünn epi lakoma morzsáit hagyjátok meg nek ik. Nemcsak
a fölöslegetekből kell elve nne tek megseg i tésükre, hanem a szükségesből is.
t:s úgy kell velük bánnotok. mint vendégekkel családi asztalotoknál.

5. Egyesült Államok kat olik usai : miközben fej leszt itek saját törvényes int éz
ményeiteket. részt vesztek a nemzet ügyeiben is, olyan intézmények és szer
vezetek keretében, amelyek a nemzet közös tö rténe lméből és közös gondotok 
ból fakadnak. Kéz a kézb en teszitek ezt min den hi tvallású és felekezetú pol gár
t ársatokkal . Lényeges, hogy e törekv ése k során egységben legyetek, püsp ökei 
tek vezetése alatt, hogy igyelmélyítsétek, hirdessétek és hatékonyan elóz rnoz
dítsátok az igazságot az emb erek között, az ember mé ltóságát és elidegení t
hetetlen jogai t; az igazságot úgy , amint az Egyház a kinyilatkozta tásban kapja,
úgy, amint szakadatl anul fejleszti szociál is taní tásában az Evangélium világánál.
De ez a közös meggyőződés nem e l őregyá rIo tt mintaként áll rendelkezésre a
társadalomb an. Különösen a világiak felada ta, hogy konkrét tervekben való ra
válts ák, meghatározzák a feladatok sorrend jét, és olyan pé ldákat hozzanak
létre, amelyek alkalmasak előmozd ítani az emb er igaz i javát. A második vat í-
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káni zsinat lelkipásztori konstitúciója (Gaudium et Spes) azt mondja nekünk:
"A világi h ivőknek papjaiktó l a lelki világosságot és erőt kell várniok. Ne higgyék
azonban, hogy lelk ipászto raik mindenhez érten ek, és az összes felmerülő, eset
leg súlyos kérdésekben is azon nyomban gyakorlati megoldást tudnak ajánlani ,
vagy hogy ez lenne a papok küld etése. Vállal ják inkább a világ hivők a maguk
sajátos szerepét, megvil ágosítva keresztény bölcsességgel, és gondosan figyel
ve az Egyház tan ítóhiva talára" (43).

Hogy sikeresen végb evigyük ezt a vállalkozást, ahhoz friss lelki és erkölcsi
erő szükséges a kimeríthetetlen isteni forrásból. Ez az erő nem könnyen fejl ő

dik ki. A mi gazdag és engedékeny társadalmunk sok tagjának éle tstilusa
kényelm es, ugyan ilyen egyre nagyobb csoportoké a szegényebb országokon
belül. Ahogyan múlt évben az "Igazságosság és béke " pápai bizottságának
közgyúl ésén mondtam: "a keresztények legyen ek az élcsapatában azoknak,
akik életmódj ukban határozottan szak ítan ak a kimerítő és örömtelen fogyasztói
őrülettel " (1978. nov. 11). Nem arról van szö, hogy lela ssít suk a haladás t; mert
nincs ott emberi haladás, ahol minden összeesküszik az önérdek, nemiség és
hatalom ösztön einek trónra emelésére. Egyszerú életmódot kell találnunk. Mert
nem helyes, ha a gazdag országok úgy próbálj ák fennt artani életszínvonalukat,
hogy lecsapolják az egés z emberiség szolgá latára való energia és nyersanyagok
nagy részét. Mert a béke első feltétele a készség, hogy nagyo bb és igazságo
sabb szolidarit ást teremtsünk a népek között. Egyesült Államok katoli kusai és
minden polg ára : közöttetek olyan hagyományos a naqylelkűséq, lelki törekvés,
egyszerú ség és áldo zat , hogy lehetetlen föl nem figyelnetek erre a mai felhí
vásra : gyúljatok új lelkesedésre és határozzátok el újonnan magatokat. Az evan
gél ium ihl ette élet örvendező egyszerúségében és az evangélium szellemében
végreha jtott testvéri osztozásban találjátok majd a legjobb orvo sságot a fanyar
bírálgatás lelkületére, a bénító kételyekre és a kísértésre, hogya pénz t tegyé
tek az emberi haladás l egfőbb céljává és mértékévé.

Több alkalommal uta ltam a gazdag emberrő l és Lázárról szóló bibliai példa
beszéd re (Lk 16,19kk). Azért kárhozott-e el a gazdag embe r, mert gazdag vol t,
mert bővelkedett földi javakban, mert "bíborban és patyo latban járt, és nagy
lakomát rend ezett mindennap"? Nem, szerintem nem ezért . Azért kárhozo tt el,
mert nem törődött a másik emb errel. Mert nem vette tudomásu l Lázárt, aki ott
ült az ajtajánál , és asztala hul ladéka után kívánkozott. Krisztus sehol sem ítél i
el önmag ában a földi javak birtoklását. Viszont nagyon kemén y szavakat han
goztat azok ellen , akik önző módo n használják vagyonukat, nem figye lve má
sok szükségeire. A hegyi beszéd ezekkel a szavakkal kezdődik : " Boldogok a
lelki szegények ". J:s Máté evang élium ában az utolsó ítélet elbeszélése ezekkel
a jól ismert szavakkal végződ ik : " J: hdes voltam és nem adtatok ennem, szom
jaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogad tatok be, mezíte
len voltam és nem ruház tatok, beteg és fogo ly voltam, és nem jöttetek vigasz
talni" (Mt 25,42-43).
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A gazdag ember és Lázár példabeszédére álla ndóan emlékeznünk kell ; ala
kftania kell lelkiismeretünket. Kr isztus azt kéri, hog y legyünk nyitott ak rászoruló
fivéreink és nővéreink i ránt. Nyitottságot kíván a gazdagoktól, a bővelkedőktó l ,

a gazdaságilag fejlettektől a szegén yek, a fejlőd ésben el mar adott ak, a hátrányos
helyzetúek iránt. Olyan nyitottságot, ame ly több jóa karatú figyel emnél , tö bb
tessék-lássék akcióknál vagy fél szívú igyeke zetn él , mert az ilyesmi éppe n ak
kora, vagy még nagyobb elh agyottságban hagyja a szegé nyt, mint azelőtt.

Az egész emberiségnek meg kell go ndol nia a gazdag ember és a kol dus
példabeszédét. Le kell fo rd ítania korszerú kife jezésekre, a közgazdaság és a
politika, az összes emberi jo go k, az "első" , "második" és " harmadik világ "
közt i viszony nyelvére . Nem állhatunk té tle nül, amikor emberek ezrei éhen hal
nak . Ak kor sem mar adhatunk közönyösek , amikor lább al ti po rják az emberi
szellem jogait, amikor erőszakot követnek el az emberi lelkiismereten az igaz
ság, a vallás, a kulturális alkotás terül etén . Nem ülhetünk ölbetett kézzel, él
vezve a magunk gazdagságát és szabads ágát, ha közbe n a huszadik század
Lázárja valahol is az ajtónk előtt ácsorog. Kri sztus péld abeszédének fényében
vagyon és szabadság különös fe l e l ő sséget jelent, kü lön ös köt elezett séget hoz
magával. Igy tehát annak a szolidari tásnak a nevében , amely min dannyiun kat
egy közös emberiségbe fúz össz e, ismételten kinyilvánítom mind en emb er i sze
mély méltóságát: a gazdag ember is, Lázár is ember, min d a kette n egyf ormán
lsten képére és hasonl atos ságára teremtve, mindkettejüket egyaránt megvá l
totta Krisztus, nagy áron , " drága vére árán " (1Pét 1,19).

Testvéreim Krisztusban, mély meggyőződéssel és sze retett el ismétlem nek
tek a szavakat, amelyeket akkor intéztem a vil ághoz, amikor átvettem apostoli
szolgálatomat minden férfi és nő szolgálatában: " Ne féljetek ! Nyissátok ki, ige n,
tárjátok tágra a kapu kat Kris ztusnak ! Nyissátok meg az álla mok határait, a gaz
dasági és politikai rendszer eket , a kultúra, c ivilizáci ó és haladás tágas biro dal
mát az ő megmen tő hatalmának! Ne fél jetek! Krisztus tu dja , mi van az ember
belsejében. Egyedül ó tudjal" (1978. ok t. 22.)

Ahogyan az elej én mondtam : Kris ztus a mi Igazságosságunk és a mi Bé
kénk. És az igazságosság és béke min den múve , amelyet végbeviszünk , ebb ől

a for rásból szívja pótolhatatlan energiáját, ebbő l veszi a vil ágo sságot az elöt
tünk álló nagy feladathoz. És amikor hat ározottan elköte lezzük magunkat az
egyesek és népe k mindennemú szükségének szolgálatára - mert Kr isztus sür
get rá bennünket - , ugyanakkor azt sem fele jt jük el, hogy az Egyház kü lde tése
nem szo rít kozik az evangé lium tár sad almi term ékenységének bebizonyítására.
Az Egyház az emberhez vezető útján az igazságosság és a béke területén nem
csak az evangélium földi gyümölcseit ajánlja fel, han em elviszi az emberhez,
minden egyes emberi személyhez ezek forrását : mag át Jéz us Kr isztust, Igaz
ságosságunkat és Békénket.
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AZ ESZKATOLÓGIA NI:HÁNY KI:RDI:SE

A Hittani Kongregáció nyilatkozata 1979. máj . 17.

A bevezetés szerint ezt a rövid nyilatkozatot azért bocsátották ki, mert ag
gasztó a hívók bizonytalansága, zavara a "végsó dolgokat" i1letóen. A kongre
gáció tehát - anélkül, hogy a teológiai kutatást korl átozná - emlékezetbe kí
vánja idézni a hit tanításának lény eges pontjait, mindeneke lótt az egyes keresz
tény halála és az általános feltámadás közötti " közbensó állapotra" vonatkozó
lag.

Az Egyház hisz a halottaknak a teljes emberre kiterjedó feltámadásában.
Az egyén halála és az általános feltámadás közötti szakaszban az emberi " én"
megmaradását (bár egyelóre szerves kiegészítóje, a testi mivolt nélkül) az a
szellemi, öntudattal és akarattal ellátott elem biztosítja, amelyet az Egyház
"léleknek" nevez. E kifejezés elvetésére nincs semmi helytálló ok. Az Egyház
várja az Úr dicsóséges visszatérését. Ez az esemény lény egileg különbözik az
egyes embernek a halál utáni állapotától , tehát nem következik be minden em
ber számára a halál órájában. Igaz, Mária esetében a testi megdicsóülés közvet
lenül földi vándorútjának végéhez fűzódött. Ez azonban az ó kiváltsága. Sze
mélyében mintegy elólegezi azt a megd icsóülést, amely az idók végén minden
választott osztályrésze lesz .

Az Egyház hisz a pokolban is, ami az lst en színelátásából való végleges
kizárást jelenti, az örök büntetést, amely a súlyos bűnben éló és bűnét meg
nem bánó ember egész lényét éri. - A kárhozottak büntetésétól teljességgel
különbözik a tisztítótűz : az üdvö sség jelöltjeinek az a tisztulása, amelyelótte
járhat lsten szín elátá sára való eljutásuknak.

Azok a képek, amelyeket a Szentírás a felsorolt valóságok érzékeltetésére
használ , mind ig tiszteletet érdemelnek, de voltaképpeni értelmüket és jelen
tésüket kell keresnünk. EI kell kerülni a .v éqs ö dolgokról" szóló keresztény
tanítás olyan el őadás át , amely pusztán gyerekes vagy önkényes elképzelésekre
támaszkodik. Az ilyesmi gyakran hitbeli nehézségeket okoz . (PI. : vasvi ll ás. szar
vas ördögök stb .)

Sem a Szentírás, sem a teológusok nem adnak nekünk elég vilá gosságot
a halál utáni élet beh ató megismerésére. De mind enk éppen ragas zko dnu nk
kell mint keresztényeknek két lényeges ponthoz: Egyrészt hinnünk kell , hogy
folytonosság van Krisztusban élt földi kegyelmi életünk és a hal ál utáni tovább
élésünk közöt t: a kereszt ény szeretetnek életünkben megvalósított foka meg
felel Krisztus dicsóségében való részesedésünknek a jövendó élet során . 
Másrészt viszont meg kell gondolnunk azt is, hogy helyzetünk az örök élet
küszöbén alapvetóen megv áltozik: a hit homályában leélt életre követk ezik
lsten színe látásának teljes fényessége, a tökéletes közössé g Kris ztussal.

Franz Dand er
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AZ OLASZ PÜSPöKöK LEVELE MINDEN GYERMEKNEK

Kedves Gyerekek!

Elsó alkalommal írunk nektek mi püspökök. Örömmel tesszük ezt ebben az
1979-es esztendőben , a Nemzetközi Gyermekévben, és boldogok leszünk, ha
levelünk elér minden Olaszországban élő gyermekhez.

Mindenki elmondhatja majd : a püspökök énnekem írtak, - és aki akar , vá
laszolhat is.

Hozzánk is elér annak a hang ja, aki közületek egészséges, szeretó családja
van, és nem nélkülözi azt, ami az élethez szükséges.

De annak szomorú hangja is, akinek nincsenek szülei, vagy munkanélküliek,
egészségtelen házban lakik, beteg , nem szaladhat játszani.

Hozzánk és hozzátok elérkezik azoknak a gyerekeknek a hang ja is, akik igy
kiáltanak : éhes vagyok, félek, egyedül vagyok, az én hazámban emberek hal
nak meg, mert háború van.

Ne felejtsük el soha , hogy az egész világon vannak szenvedő gyerekek.
Hanem dolgozzunk és imádkozzunk együtt , hogy akinek hatalmában áll vé

get vetni a háborúnak, legyen bátorsága meg is tenni ; aki legyőzheti az igaz
ságtalanságokat, ne veszítsen időt; aki nélkülöző gyereket lát, ne fordul jon
másfelé.

Szeretetből élünk

Hangunk ma egyesül a tiétekkel, hogy hangosan kiáltsuk az üzenetet : a
gyerekeknek szeretetre van szükségük, hogy éljenek.

Szenvedtek, ha szüleitek nem hallgatnak meg; ha sohasem beszélnek vele
tek; ha otthon vagy az iskolában éppen csak eltúrnek vagy rátok se néznek .

Viszont boldogok vagytok, ha valaki figyel a szavatokra, a tetteitekre, a
játékotokra; ha látja képességeiteket és megérti vágyaitokat.

Azok a gyerekek, akiket nem szeretnek, szomorúak lesznek, és haszontalan
nak érzik magukat.

Az Úr mondja : "Ha az édesanya el is feledkeznék a gyermekéről , én soha
sem feledkezem meg róla."

Ezt a szép üzenetet el kell mondani az egész világnak : lsten mindenkit sze
ret, egytől egyig .

Mielőtt a világ lett volna, lsten öröktól fogva ismeri nevünket. és nem kever
össze bennünket egymással.

lsten szeretette l beszél

Istennek minden szava baráti szó. Hogy elmondja nekünk, mennyire szeret
mindenkit, elküldötte még a Fiát is: Jézust.

Nyissátok ki az Evangéliumot: nektek is szól. Olvassátok szüle itek, a papok ,
a hitoktatók, a nevelók segítségével, és magatoktól is.

Nem vagytok túlságosan kicsinyek ahhoz, hogy megértsétek az Úr szavát,
és úgy élje tek, ahogyan cl tanít. Hiszen tudtok szeretni, megosztjátok mások-
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kal, ami tek van, készségesen meg boc sátotok, sz fvesen fogadjátok, aki egyedü l
van, növelitek a békét magatok körül.

Én veletek vagyok

Jézus mi ndig élI Legyózte a halált , fel támadt, és örökre velünk marad. Sze
münk nem látja öt. de a hitünk igen!

Ahol barátok segftenek egymásnak; ahol valaki békét teremt és megbocsát ;
ahol valaki felál dozza magát mások javáért : Jézus ott van, és meg van elégedve.

Ahol nem szeretik egymást, aho l igazságt alanságo kat követnek el, veszek
szenek, egyenetlenségben él nek: Jézus ott van, hogy segí tse a hibázót meg
javul ni és megváltoztatni az életét.

Aho l egy gyerek beteg, egy mama sir, egy öregember egyed ül van : Jézus
ott van, és bátorságot ad, hogy eróse k legyünk a nehézsége kben.

Jöl/ etek velem

Örültök, mikor valaki a neveteken szólí t. Hiszen ez azt jelenti, hogy észrevett
benneteket, ismer, szeret.

Szép hallani, hogy nevünkön szó lí tanak!

Jézus is szólít. Min denegyikünket. Azt mon dj a: "Akarsz a baráto m lenni?
Rajta , jöjj velem!"

Ha igennel felelünk, O nekünk is megadja képességét, hogy szere ssünk;
megadja az életörömöt, a bátorságot a nehézségekben, az' erót, hogy meg
tegyük Atyjának és a mi Atyánknak akaratát.

Nem szabad, hogy csak elsó áldozásunk és bér málásunk napján feleljünk
Jézusnak. Hanem mindennap.

Az igent azzal mondjátok neki, ahogyan éltek : derekasan tanulva az isk olá
ban ; figyelmesen testvérei tek és szüleitek szükség letei iránt; barátké nt egymás
között; készen megmondani az igaza t és legyózni az igazságt ala nságot.

Kezeteket, eszeteket. szíveteket, minden adományoto kat ne cs ak magatok,
hanem mások érdekében is használjátok föl ; lóleg anna k segf tsetek, aki nek
nincs ereje, nincs semmije.

Legyetek az én tanúim

Ti gyerekek is meg tud játok ismertetni J ézust. Nem kell megvárnotok, míg
lelnóttök, hogya tanúi legyetek.

Amikor békét visztek a családba, az iskol ába. a játé kba, amikor próbáltok
jót akarni mind enkinek, mint Jézus: az ó tanúi vagyto k.

Amikor tisztelettel bántok egymással, befogadjá tok magatok közé a nálat ok
szegényebb, szerete tre szoru ló gyerekeket, sz ívesen eljá tszotok a kisebbekk el :
az ó tanú i vagytok.

Amikor beismeritek hibá itokat és becsánatot kértek; amikor rászántok egy
kis idót, hogy imában elbeszélgessetek Jézussal : az ó tanúi vagytok.
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A vasárnap Onnep

Nem könnyű testvérnek ismernünk egymást. Nem könnyű ószinté nek és ne
meslelkű nek lenni. Nem könnyű megtenni az Atya akar atát.

Senk inek sem könnyű . Nekt ek gyerekeknek sem.

De Jézus nem hagy egyedül küszködni. Hanem velünk van, hogy legyózzük
a hazugságot az igazsággal, a lustaságot a készséggel . az önzést a nagylelkű

séggel.

Vasárnap, amiko r a szentmisén találkozto k a többi kereszténnyel , új ra ba
rátságot köttök Jézussal, és megerósödtök a barátságban egy:nás között.

Nagy ünnep az, amikor Jézus barátai tal álkoznak !

Hogy megújítsuk a világot

Új vil ágot k ivánto k, ahol az emberek jobbak, igazságosa bbak, becs ületeseb
bek. Ez tetszik az Istennek, sót ó is ezt kívánja.

Ha akarj átok, örömet tudto k vinni annak, aki szomorú; barátságot annak,
aki magányos; boc sánatot anna k, aki hibázott ; segítséget annak, aki rászorul :
reményt annak, aki csügged ; Igazságot annak, aki téved .

Egyszerű , de nyílt szóval kéritek minden gyerek számára. hogy családja
segi tsen a felnövekedésében ; hogy jog a legyen elegendó étel hez, egészsé ges
lakáshoz; ahhoz, hogy veszély nélkül játszhasson; hogy iskolába járhasson, új
dolgokat tanulni és ba rátokra lelni ; hogy gyógyítsák, ha beteg ; hogy megtud 
hassa az igazságot.

Amikor így tesztek, együttműködtök minden jóakaratú emberrel , hogy új vilá
got alko ssunk , és ez tetszik a jó Istennek.

~Ietetek ajándékával

"Mit csin álsz, ha nagy leszel?" - kérd ezik néha a felnótt ek.

Van, akinek már megvan a terve, a másiknak még nem.

Egy bizonyos : Jézus tovább hív benneteket, minden nap. Nagy vágyak at,
csod álatos terveket önt majd a szivetekbe. Kinyitja a szemeteket szükségben
lévő testvéreitek felé , és azt kér i : köte lezzétek el magatok értük.

Ott vannak köztetek a jövendó szüló k, a jövendó munkások és parasztok.
tanltók és orvoso k, a jövendó papok , szerzetesek, nóvérek.

Holnap, éppen úgy, mint ma, mindenkinek meg lesz a maga helye és a be
töltendó hivatása. És minden hivatás szép, mindegyiket ti sztelni kell.

Az új világot , amelyet már ma kezdetek megal kot ni, holnap tovább építitek.
ha mindig jól használj átok mindazt az ajándéko t, amit az Úr ad nekt ek.

Nézzetek máris körül , a családban , az iskolában , a közösségben : kinek van
rátok szüksége?

Felel jetek az Úrnak igen nel, élettel, imádsággal. Fogjatok össze más gyere 
kekkel, és együtt tan ul játok válla lni felel ósségeteket.
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Menjetek énekelni

Mielőtt elköszönnénk tőletek, azt is meg akarjuk mondani nektek: nem
vagytok túlságosan kicsinyek ahhoz, hogy építsétek az Egyházat. Segitsetek,
hogy nagy család legyen, ahol minden ember úgy érzi: várják és befogadják.

Közösen segítsétek egymást. Fedezzétek föl, hogyan vagyunk együtt az Egy
házban és hogyan segítjük testvériesen egymást.

Kiáltsátok ki hangosan örömötöket, hogy éltek, nőttök, szerettek. Nagy üze
net ez mindenki számára.

Es ahogyan a zsidó gyerekek ünnepelték Jézust Jeruzsálembe érkeztekor,
fogadjátok ünnepelve a közöttünk élő Urat, s mondjátok el mindenkinek a Pápa
szavait : "Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak!"

Igy minden város és minden ország - a ti segítségetekkel is - barátságo
sabb és testvéribb lehet.

Menjetek és énekeljétek bele mindenkibe az új világot váró reményeteket.
Üdvözlünk és megáldunk valamennyiteket és kedveseiteket is.

A ti püspökeitek
Róma, 1979. április 8, Virágvasárnap

PÁZMÁNY P~TER PÜNKöSDI PR~DIKÁCIOJÁBOL

Mely drága ajándékokkal ékesíttetik, akinek Szent Lélek adatik

Bévebben ismérteti a Szent irás, bennünk-való cselekedetit a Szent Lélek
nek, mikor őtet víznek és tűznek nevezi : mert az ellenkező elementomok vias
kodó tulajdonságaival és cselekedetivel, azon egy Szent Léleknek a híve kben,
sok csodálatos cselekedeti ismértetnek: mellyekkel melegít az isteni szeretetre,
hidegít a világi dolgokra : nedvesít az üdvösséges gyümölcsözésre, szárazt a
testi indúlatokra: felemel a mennyei kívánságokra, alányom a magunk aláza
tára . Egy szóval: miképpen testi életünkre, tűznél és víznél semmi nincs hasz
nosb ; úgy, a mi lelkünk javára, semmi hasznosb és szükségesb nincsen a Szent
Léleknél.

Először azért : Önnön-maga Christus, víz-nek nevezi a Szent Lelket (Jn 7,38).
Nem z áporesőb ől áradott pataknak, vagy álló-víznek; hanem eleven forrásból
eredett folyó-víznek, mely szűnetlen foly és mindenkor újabb vízzel bévelkedik.

Első és legszükségesb haszna a víznek : hogy nem gyújtya, mint némely
italok, hanem elóltya szomjuságát, a ki issza . Ezt a tulajdonságot dicsíri Christus
abban a vízben, mellyet ő ád: és azt mongya; hogy tellyességgel mególtya lelki
szomjúságunkat (Jn 4,13). A mi lelkünkben két-féle szomjúság vagyon: eggyik
ártalmas ; mert betegségból származik : úgy-mint a világi gazdagságok, bőcs ülte

tek, gyönyörűségek kivánsága; mely soha ezek italával meg nem szűnik. Azért
ezt a szomjúságot, a Szent Lélek lsten vize akkor óltya-el, mikor meggyógyíttya
betegségünket és szájunk ízit úgy megváltoztattya. hogy útállyuk, amit eléb
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szomjúhoztunk; keserúnek ismérjük, amit eléb édesnek tartottunk. Másik szom
júsága a léleknek egésséges : mellyel Istent és a mennyei jókat szomjúhozza.
Ezt a szomjúságot el nem vész i, sót neveli és gerjeszti a Szent Lélek, úgy, hogy
aki ó-benne legtöbbet iszik, leginkább szomjúhozza : Uram, add nekem azt a
vizet (Jn 4,15).

Másik tulajdonsága a víznek : hogy testünkról és egyéb czulánkrúl (ruhánk
rói) elmosogat minden mocskot és rútságot. A Szent Lélek sokkal csudálatos
ban kimossa és megtisztíttya lelkünk szennyét. Mert a viz csak megszabadíttya
a testet a hozzá-ragadott mocskoktúl, hogya testnek tulajdon szépsége vagy
rútsága , magán maradgyon. De a kit meg tisztít a Szent Lélek, azt minden-féle
rútságból kitisztíttya. Ennek-felette, a mosás-után , maga-is benne-marad, és
lakást szerez nálla (Jn 14,23). Végezeté re, nem hadgya a kitisztúlt lelket termé
szetszerént-való állapotában, hanem a hónál fejérebbé tész i (Zsolt 50,9).

Harmadik cselekedete a víznek, az; hogy öntözi és sírosíttya a földet. Ha
a Szent Lélek vizével nem öntöztetik a mi lelkünk, olyan , mint a föld eső-nélk ül

(Zsolt 142,6). De, mihent ezzel a mennyei vízzel öntöztetik lelkünk : ollyan lé
szen, mint a folyó-víz-mellett plantált szép fa (Zsolt 1,3): levelezik, zóldellik,
gyümölcsözik : szent gondolatokat, aítatos indúlatokat, istenes jóságokat nevel
bennünk.

Sokkal külömben és felségesb módon élteti a Szent Lélek, akiket öntöz,
hogy-sem a víz a füveket és fákat. Mert a víz-öntözés nem változtattya termé
szetit a fának; a vad-körtvélyból bergamotot vagy kármány-körtvélyt nem nevel.
Akár-minémü vízzel öntözzed a tövisset, szólót nem szedhetsz rólla. De a Szent
Lélek vize, mellyel lelkünk öntöztetik, csudálatos-képpen elváltoztattya, felma
gasztallya és hatalmas méltóságra emeli lelkünket. Megeleveníti a bűnben

hóltakat és természet-felet-való gyümólcsözésre vastagíttya.
Ez a víz , keresztyének, melyre Christus nagy kiáltással hí minket : ha ki

szomjúhozik, jójön hozzám és igyék (Jn 7,37): ingyen pedig, ezüst-, arany- és
minden csere-nélkül adgya ezt a drága vizet. Oh áldott víz! Oh üdvösséges ital!

Másodszor: a Szent Lélek jövetelét írván Szent Lukács, azt mongya : hogy
úgy jött, mint t űz (Csel 2,2). Túznek neveztetett a Szent Lélek, mikor Christus
azt mondotta, hogy t űz bocsátani jött e világra (Lk 12,49). Azt kel ebból tanúI
nunk, hogy azt cselekszi lelkünkben a Szent Lélek, amit külsó-képpen cselek
szik a tűz a testi állatokban.

Eggyik cselekedete a túznek, hogy nem csak a vasat rosdátúl és egyéb
ércze ket húlladékoktúl : de a rétet és szántó-földet is haszontalan avartúl és
gazoktúl megtisztíttya és tisztítása-által gyümölcsözóvé teszi. Azért, mikor a
szorgalmatos gazda, régi gond-viseletlensége-miat tövistúl és gaztúl megso
ványíttatott földét hasznossá akarja tenni: elsóben tüzet vet az avarba: ez-által
tisztíttya és készíti a földet az ekéhez, kaszához . Az lsten mezeje a világon
meggyökerezett gonosságok tövisse-miat nem szenvedheti vala a törvény eké
jét; be nem vészi vala a jó magot; tövisnél, bojtorjánnál és több veszedelmes
gaznál egyebet nem termett vala: tüzet bocsáta lsten Pünköst napján e világra;
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felgerjeszté az Apostolokat: nagy zúgó és sebessen-fúvó szelet támaszta reájok,
mely a tüzet az egész világra terjesztené; és megégetvén a hamisságok, bál
ványozások, istentelen erkölcsök t övlssét, az Evangélium ekéjéhez készítené
e világot: hogy az-után, ama mennyból hozott jó mag, az lsten Igéje, belévettet
nék, felneveked nék és bévségesen gyümölcsöznék.

A föld elsó teremtésében a Szent Lélek vette-el magtalanságát a földnek
és víznek (Ter 1,2): ó tette tenyészóvé, elevenító magvának erejével. Amit akkor
a külsó és látható elementomok szépítésében cseleküvék a Szent Lélek, azont
cselekedte Pünköst napján az emberek lelkével. Mert Ó, Spiritus vivificans,
eleven ító lélek: mihent világra bocsáttaték, mingyárt megújula, megszépúle, az
üdvösséges életre, a szent és tekéiletes erkólcsökre megelevenedék ó-általa
a világ .

Másik ereje a túznek: hogy az igen lágy földet, me ilyet egy szalmaszáilal
által-Iyuggathatsz, erós téglává, cseréppé tészi, kóvé változtattya. Hová lehet
lágyab és gyengéb edény az Apostolok-nál, a Szent Lélek vétele-elót? Péter,
aki feje vala a többinek, egy leány szavára esküszik, átkozódik, hogy nem lsrnérl
Chr istust : min nyájan bérekeszkedtek (bezárkóztak), félelmesek, gyengék vóltak,
valamíg mennyei túzzel meg nem keményedének. De mihent ezzel a túzzel
megmelegedének, bátorodván és vastagodván, nem-csak szókat, hanem verése
ket és vér-ontásokat-is örömmel szenvedtek, bátran dicsekedvén, hogy sem
élet, sem halál el nem szakaszt minket az isteni szeretettúl (Róm 8,35kk). Menyi
ezer gyenge szúz leányzók; menyi gyarló és apró gyermecskék; menyi gazdag
urak és b ölcsek, örömmel mentek a halálra Christusért? Köszönnyük annak,
hogy a mennyei túz megkeményítette és törhetetlenné tette a gyenge lágy
földel.

Nem-csak a tűr ésben, hanem a cselekedésben-is csudálatos erósségek
vólt az Apostolok-nak, ettúl a mennyei túztúl. Láttyátok-e a nagy álgyút, valamíg
tüzet nem adnak gyújtó lyukába, semmit nem ront; semmi ereje nincsen; akár
mely gyermek körúle forog és kezét vagy fejét beléje tészi; de, mihent a túz
megilleti gyújtó lyukát, rettenetes pattanással kőfalokat ront; és valamit elótte
talál, földre dójti, ontya. Iilyenek valának az Apostolok ; a Szent Lélek vétele-elót
semmi erejek nem vólt: de, mihent a mennyei túz bennek felgyújtaték, senki
ellenek nem álhata. A Szent Lélek tüze , az Apostolok szúvében meggyúladván,
lángját szájokon kibocsátotta; és ennek gyors indúlattyát senki meg nem tar
tóztathatta.

Harmadik tulajdonsága a túznek: hogy, noha meg nem lágyíttya, amit a
meleg ség keményített, hanem inkáb keményfti: de, amit a hideg keményft, azt
a t űz elolvasztya. Panaszkodással mondotta régen lsten, hogy az emberek
szíve gyém ánt kem énységre jutott. De, mihent a Szent Lélek tüze megilleté
ezt a keménységet : megolvadának a jegek; meglágyulának a vasak; elváltozá
nak a kemény szívek (Zsolt 147,18; Ez 36,26). Ki nem tudgya, mely kemény vala
a Szent Pál szlve. mikor a hiveket öldökli-, mészárollya-vala? de mihent a Szent
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Lélek illeté sz lvét, úgy megl ágyúla, mint a viasz; és csak azt kiáltá: Uram , mit
akarsz, hogy cselekedgyem ? (Csel 9,6).

Negyed ik cselekedete a tűznek, hogy a setét házat megvilá gosittya és rnln
dennek kimutattya színét, mellyet a setétség béfedett vólt. Oh mely nagy vak
ságban, mely veszedelmes setétségben vagyon a ml lelkünk, ha a Szent Lélek
tüzével nem vllágosí ttati kl

Oh mely csudálatos, mely hasznos és üdvösséges tűz a Szent Lélek tüze!
Ez a fö ldi embert mennyeivé változtattya: a setétségben-Iévöket megv ilágos ittya:
a hidegeket felgerjeszti : a nehéz és földhöz ragadott szíveket felemeli : a kése
delmeseket serényekké tészi. Ez emészti lelkünk rosdá ját : tisztíttya úndoksá
gát : változtattya és tüzessé tészi kívánságát.

Ezt a drága tüzet, ezt az üdvösség es vizet , nem-csak az Apostolok-ra bocsá
totta Christus Pünköst napj án : hanem kész mireánk fe jenként szállítani, ha ennek
vétel éhez méltó készűlettel ta láltatunk. A testi emb erben az lsten Lelke nem
marad ; de a Szent Lélek-által a test lelki tulajdonságokba öltözik ; mint a tüzes
vas részesűlni szokott a tűznek tulajdonságaiban.

Lássátok azért. keresztyének. mellyik lelket választyátok.
(ÖM VII. 79-90)

Imádság az életért

Áldott legyen az élet
Mondom nektek: jó élni
Áldott, aki szült és gyöngéden szoptatott
Áldott a termékeny mag a méhben
Áldott a növekvő embrió, akinek ma kell m egsztiletni.e
Ald ott Istennek minden teljesen kifejlődöttgyermeke
Áldottak mind a gyermekek az egész világon
Áldot t minden édesanya, aki m egszüli gyermekét
Áldott minden édesapa, aki eltartja a csontjából való csontot , a húsából

való húst
Áldott minden orvos , aki elutasítja, hogy életet öljön, de ígyekszik életet

menteni
Áldott legyen az ÉLET csodája és az ÉLET Ura, a ki gond oskodik minden

élő teremtményéről

Áldott legyen Szűz Mária, aki nem mondott ellene, hogy Isten Fiát anya
öliében hordja

Aldott legyen az Úr Jézus, a ki nem vetette meg, hogy magzat legyen a
szüzí méh szentélyében.

(Márton testvér)
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

"A VILÁG PLI:BÁNOSA"

Az amerikai kommentátor, aki Igy nevezte a Szentatyát, aligha ismeri a ha
sonl6 círnü, kedv es XXIII. János pápa-életrajzot. A kifejezés szinte magát61
ad6d lk, ha figyelj ük fáradhatatlan utazásait. Különben " egy ,mozgékony', szol
gálatában dinamikus és ,policentrikus' pápa eszméje tel jesen beleillik Jézus
programjába és akarat ába. Nem járta-e ő be Palesztin át egyik végétől a mási
kig, és nem para ncsolta-e meg tanftványain ak, hogy mindenhová menjenek el
ter jeszteni az evangélium ot? " (Oss. Romano) Igy beszélt útjár61 a pápa is a
rákövetkező általános kihallgatás elején :

"Val6ban a hit út ja volt, semmi más; cs akis azért tettem, hogy hirdessem
az evangéli umot, hogy ,megerős ltsem testvére imet ', vig asztalj am a szomorúakat.
tanúságot tegy ek lsten szeretetéről , megmu tassam az emberiségnek transz
cendens rende ltetésé t. Mint Szent Pál , nem hi rdettem mást , csak Krisztust, az
értünk megf eszltett és fe ltámadott Kr isztust ! (vö. 1Kor 1,23) A hit út ja volt,
mert az imádság út ja, középpo ntjában mindig az lsten szaván val6 elmélkedés
sel , az Euka riszti a megülésével és a Szent Szűz segltségül hfvásával. ,Vándor
hitoktatás' is volt, amelynek során szánd éko m szeri nt mindenütt, mindenfajta
emb ernek kiemelt em a katol ik us tanítás hit eles és eltörölhetetlen örökségét.
~s a béke , a szeretet, a testvér iség út ja, amely elv itt az ENSZ székhelyére.
Amint a tömegekkel való min den ta lálkozásomban. úgy mindenekfölött ott ,
Krisztus és az Egyház nevében az igazságosságot és békét óhajt6 népek tol
mácsak ént lép tem föl, a szegények, a szenvedők, az elnyomottak, az alacsony
sorsúak, a gyermekek nevében ."

A pápa 9 nap alatt 15 helyet kere sett fe l, 76 beszédet mondott. (Valamennyit
maga készítette el k ézí rással. lengyeiül - néha dudorászva fogalmazás köz
ben -, majd az ango l for dftást ismét átnézte .) Mindenfajta emberrel találkozott :
püspökökkel , papokkal, nővérekke l, kispapokkai , betegekkel (csak Knockban
25OO!), a háború nyom orékj aiva l, - államférfiakkai és földművesekkel, öregek
kel , fiatalokkal, gyerekekke l, - i rekkel, lengyelekke l, ukránokkal , olaszokkal,
a Fehér Ház ti zezernyi előkelő vendégével és a nyomortanyák népével.

lr ország, " a szent ek szigete " , komoly lelki előkészülettel várta a pápát. PI.
a nunc iat úrán föl fek tete tt albumban több mint 200 OOO ember kötelezte magát
aláírásával - kü lföl die k is - , hogy a szentolvasó imádkozásával kérik lsten
kegyelmét erre az útr a...Nagy mozz anatok " voltak itt : a dublini Phoen ix-pa rk
ban bemutato tt szen tmise, az északi határon fekvő Droghedában elmondott
megrázó békefelhfvás, Galway-ben a fiat alok miséje, a knocki kegyhely meg-
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látogatása (voltaképpen ennek jub ileumára hívták meg) és a limerlck! mise.
amelynek homiliájában átfogó programot adott az fr népnek.

"Szombattól kezdve írorsz áq egész népe zarándok nép volt. és az egész
nemz et Imádkozott " - mond ta búcsúköszön tésében az i r pr ímás. Az ország
4 és fél millió lakosából bec sl ések szerint felénél több személ yesen látta a
pápát. Csak a Phoenix Parkban ezer pap áld oztatta a tömeg et. A hagyom ányos
fr tartózkodás ("m i nem kiabálunk, nem verj ük össze a tenyér ünket . hanem
imádkozunk a pápával és a pápáért ") hamarosan teret eng edett a for ró lelke
sedésnek. Emellett valam i meleg családiasság jellemezte az egészet. Egyre
másra felhangzott a szokásos fr köszöntés : "százezerszer lsten hozott " , a köz
társasági elnöktől kezdve a fiatalok szónokáig. A hivők elárasztották a pléb ániá
kat a pápának szánt ajándékokkal : gyümölcsökkel , kegy tárgyakkal , levelekkel. 
a legszerencsésebbek a pápa szállásán adhatták le őket. Egy 84 éves öreg a
limericki mise felajánlásakor viseltes olvasóját vitte az oltárra. Amerre a pápa
járt, kétfélét kellett egyre megáldania : új templomok alapköveit (csak Knock
ban 34-et) és fia tal facs emetéket. amelyeket elültetnek a látogatás emlékére.
A fiatalok nevében így köszöntötték: " Hisszük. hogy Kr isztust és az ő szavait
kapjuk tőled, Péter utóda. Hisszü k. hogy vezérünk és fejünk vagy. mert hiszünk;
kérjük. erősítsd meg hitünket és vezess. szeliden, de szilárdan. Nekünk fiata
loknak nagy dolog a te jöveteled; követni akarjuk ezt az utat: az igazságot.
Adja lsten, hogy az ő segítségével tovább vezethess és segIthess bennünket. "

. Remélem. hogy kapcsolatba jutok a néppel. Ez a tontos" - mondta a pápa
az űjságiróknak. Erre sohasem sajnálja az időt. Autó ja lépésben halad az úton.
misére menet száz meg száz kezet szorlt meg a kordonon át. mindegyre fö lkap
egy-egy gyereket. hogy megcsókol ja. (..Pedig nincs szüksége szavazatokra. 
tehát sz ívből teszi " - jegyzi meg a rosszmájú amerikai ripor ter.) Ame rikában
a farmer-m ise után még azt is megtette. hogy a biztonsági szervek kétségbe 
esésére egyszerúen a tömeg közé ment , amel y nyomban összecsapott körülötte.
M indebbő l persze nemcsak a következik. hog y sok névte len kis ember visz ma
gával életre szóló emléket. hanem a napi rend állandó eltolódása is egy-két
órával. Ezzel most már szoká sosan számol mindenki. A Fehér Házba vivő útján
a pápa cinkosan jegyezte meg az ünneplőknek : ,.A ti hib átok. ha elk ésern!"

EI is késett 11 percc el.

A belső viszályoktól szagg atott ír nép f ő l l-é l egzett az öröm e napj aiban. és
megerősödött a kereszténység nem könnyű útján . Akik valami látványos pol itikai
eredményt vártak. azok természetesen csa lódtak. De a pápa megtette. amit
tehetett : erősftette a békeakaratot a jóindulatú lelkekben. "Ne veszltsétek el
blzatmatokat, hogy meghallgatják a hangomat. ~s ha nem is hallgatnák meg :
jegyezze föl a történe lem, hogy Irorsz áq életének egy nehéz pillanatában Róma
püspöke eljött országo tokba. hogy veletek volt és Imádkozott a békéért és kl
engesztelődésért. az igazságosság és béko győzelméért a gyúlölet és erőszak

tölött." (Droghedai beszéd.)
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" Csodálatos és emlékezetes élmény volt mindnyájunknak - írja valaki. 
Elt ekintve el képesztő kitartásától - hiszen kimerítő napirendje volt mind ennap
ittlé te alatt - legin kább mél y lel kisége és imáj a ragadott meg. Az evangélium i
üzenet fe lszó lí tását pr édi kálta, minden fölhigítás nélk ül. Olyan poz itrv és re
ménnyel tell volt l Különösen megragadó volt a fiatalo kkal való viszo nya, a jóra
va ló képe sségükbe vetett hite, áhí tata a Szúzanya iránt és a beteg ek nek és
szenvedőknek, érté kes apo sto lságuk nak megbecsülése."

Ha az írors zági látogatás egységes kép et mutat, akkor az amerikainak rn ér
lege ko ránt sem ilyen egyszerú. A pápa ott egy nem zeti ségileg és világnézetileg
te ljesen pluraliszt ik us föld re lépett, ahol a lakosság 38 % -a semmiféle egyház
hoz tart ozónak nem vallja magát. A szokásos " ameri kai stílus" , a pápa ünnep
lése rekl ámokban, slágerekben stb. sokakat zava rt . Ct magát, úgy látszik, nem :
mint realista tudomásul vette a tényeket. Készséggel vett e át a fiatalok ajándé
kait : farmernadrágot, gitárt (amin tud is játszani) , zenekaruk játéka közben
kézmozdulataival a dobolást mí melte, mikor vala ki a galambbúgást utánozta
neki, a maga " lengyel rnód ján " viszonozta, és ami kor 9 pe rcen át nem hagyták
szóhoz ju tni, csak ennyi t mondott mosolyogv a: ..Tudjátok, rnlt je lent ez: felfor
gat juk a programot." Hanem aztán mikor szóhoz ju tott, ige n komoly dolgokat
mondott nekik, és meg is hallgatták.

A pápa, találó "S heph erd l" (Első Pásztor ) nevet viselö repülőgépén , hatal
mas távol sáqokat já rt be . Itt is csak a főbb pontokat sor oljuk fel : Bostonban
lép ett amer ikai fö ldre. Szentm iséjében, a gazdag ifjú evan géliumát elemezve,
már felcsend ült igehirdetésének alapgo ndo lata : " Kövess engeml " New York
ban egy napot az ENSZ székházában tö ltö tt ; este a Yanke e-stadionban mondott
misét, fölkereste Harlem és South Bron x két nyomornegyedét. ("Jelenléte itt
ma este annyit je lent, hogy mi is érünk valamit " - fogadta a bronxi lelkész.)
Másnap így vett búcsút New Yo rk-tól : " Egy városnak mindenekfölött lél ekre
van szüksége, ha emberi lények igazi otthona akar lenni. Nektek embereknek
keil megadnotok ezt a lelket. Hogyan? Úgy, hogy szeretitek egymást. " - Phila
delph iában imádkozott Neuma nn Szent Jáno s püspök sírjáná l, elment az ukrán
székesegyházba, misézett papoknak és szeminaristákn ak. Okt. 4-én délután
Des Mo ines-ben (Iowa) farmereknek mut ato tt be szentmisét, buzd ítva a föld
szeretetére és a nélkülözők segítésére. (Ezt a k ité rőt csak pár héttel előbb

iktatták be: egy földm úves hívta meg levélb en a páp átl ) Másnap Chicagóban a
lengyelek nek miséz ett , majd rendkívüli püspökkari ül ésen nagy beszédben
szögez te le az Egyház tanftását, elsőso rban er kö lcs i alapelveit. Este a szim
f6nik us zene kar hangversenyén vett részt. meggratulál va a vezénylő magyar
Solti Gyö rgyöt. Okt. 6-a Washington ban a közél eti személyiségeknek volt fenn
tartva , beleértve a Carter eln ök ke l való szemé lyes találkozást. A másnapi záró
mise után visszaindu lt Rómába . - A túl zsúfolt, fárasztó pro gram során, korán
kezdődő és éjsz akába nyúl ó napokban , a pápa elnyúhetet lennek bizonyult.
Igaz, megesett, hogy a zajos hell kopteren édesdeden elszunyókált. (Az ember
nek önkéntelenül is a Genezáret tavi jelenet jut eszébe .) De a következő talál-
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kozón már ismé t "elemében volt " . Legnagyobb "tel jesítménye" talán mégis
az, hogy tudo tt egészen "személyes " maradni. "Mintha csak ö lett volna meg
én " - fogalmazta egy 16 éves fia talember. A Szt. Patrik székesegyházban a
laudes végén gratulál a fiata l k ó rusvezet ő pap nak, rögtön észreveszi, hogy
verejtékes a homloka, és letö rli a zsebkendőjével. Az ENSz szé kházában meg
tudja, hogy egy fia tal tit ká rnőt agytumorral operáltak. Nyomban fejére teszi a
kezét , és külön megáldja. Des Moines-ben egy 5-6 éves fiúcska köszönti, aki
vel aztán sen ki sem tö rőd i k tovább. A pápa visszahúzza maga mellé, és véd i
a tolongásban. Ilyesmit nem felejtene k el az embere k.

Humora, szell emessége sosem hagyt a el. "Szentatya, én a polg ármes ter
vagyok" - mutatkozott be Mr. Koch New York-ban. " Majd Igyekszem jó polgár
lenni " - biztosit ja a pápa. "On jó polgá r. On a vilá g első polgára." - Carter
elnök egy lengyel mond attal üdvözli ; válaszában nyomban gratulál a lengyel
kiejtéséhez, jó fzü nevetésre fakasztva a körülvevő not abilitásokat. Az ENSZ
székházának egy ik emeletén a ka lauzo ló Waldheim főtitkárnak megjegyezte :
"Látom, sok hölgy van itt : ez jó a bék ének. Jó jel , hogy több nő van a vilá gon,
mint férfI!"

Mit várt Amerika népe a pápátó l? A kiábrándult társadalom s főleg a mélyen
megosztott kereszténység szomjazik egy " leader", egy kiemelkedő, mégis
megközelíthető erkölcsi példakép után. II. János Pálban pontosan ezt kap ta
meg . A hit örömét árasztó egyéniségével vonzóvá tette a keresztény tan ít ást.
A lelkesedés nagysága magá t a pápát is megl epte . Az embere k közel érezték
magukhoz : "Olyan volt, mint egy testvér." " Egészen olyan volt , mint egy egy
szerü embe r." " Úgy beszél a néppel, mint a család jával." I:s tömegbe n is szekat 
lanul kulturáltan visel kedtek a jelenlétében : apró jele ennek, hogy pl. igen ke
vés szemetet hagytak maguk után. New Yor k köztisztasági hiv atal ának mind
össze 50 dollárjáb a került a takarf tás! " Erélyes a szószéken, de kedve s az
utcán" - volt a közvélemény. I:s mert szerették, szívesen és lelkesen meghall
gatták a komoly, ígényes, nem egysze r kell emetlen igazságokat, amelyeket el
mondott. Nem je lenti ez persze, hogy mindenki elfogadta ezeket, - még ke
vésbé, hogy meg is foga dta. De bámulatos, hogy mindenki osztatlan elismerés
sel adózott nek i, azok is, akik nem értettek vele mindenben egyet. Meleg em
bersége mellett bi zonyára sugárz ó erejü , életével hibátlanul alátá masztott meg
győződésének köszönheti ezt. " Mindig úgy beszélt, mint aki pontosan azt is
gondolja, amit mond." Tén y, hogy a jobbaka t komoly lelkiismeretvizsgálatra
ösztönözte. Az ism ert papszociol ógus , Greeley a nem keresztények ajká ra adja
a kérdést : "Ha ez a varázslatos, bámulat os, erőteljes emb er képvi seli a kato
licizmust, akkor ti többiek hogy nem vagytok Ilyenek? Hol a ti reménye tek, a
nevetéstek, a b fzó örömötök? - Bizony nehéz szerepet szabott elénk!" Egy
névtelen cíkk fró találóan summáz: "Úgy tetsz ik, János Pál pápa amerikaí láto
gatásának főcélja egyszeruen az volt, hogy megint megkedveltesse a lelki Igaz
ságokat. Táplálékot ajánlott fől a szellemi rosszu ltápláltságban szenvedő ame-
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rikaiak lelkének. Egy röv id látogatás során mindent elmondott, amire szük
ségünk van, hogy problémáinkat világosan meglássuk."

Megnyilatkozásai közül kiemelkedik az ENSZ-ben mondott nagy beszéd (r ö

vldltett formájában pontosan egy óra hosszat tar tott) , ahol valóban "az emberi
ség lelk iismerete" gyanánt szólt. " Mi mást mondhattam volna ez el őtt a politikai
jell egú fórum előtt - mondta utóbb - , mint ami az evangé li umi üzenet magvát
alkotja?"

Elöl járóban megállapltotta : meghIvása arra vall , hogy az ENSZ elfogadja és t iszteli
az emberi kérdések vallási és erkölcsi dimenzióját. üdvöz ölte a földkerekség vala
mennyi és minden egyes emberét . Fölidézte az ember i jogok nyilatkozatát, amely nem
maradhat puszta betü . Meg ismételte VI. Pál emlékezetes szavalt : . Soha többé, soha
többé háborút! Soha több é egymás ellen vagy akár egymás fölött; mindig , mindenben
egymássali" Az Egyház békéért Imádkozik, békére tan ít. békére nevel. A fegyv erkezési
hajszát azonban csak az szüntetheti meg, ha a gyülölet és rombolás okainak gyökeré ig
hatolunk. A háború szelleme szükségképpen klfejlöd lk ott , ahol megsértik az ember
méltóságát és elidegeníthetetlen jogait . Két íö veszedelem fenyegeti a mai világo t:
az anyagi javak .félelmetesen egyenlö tlen· elosztása a vele járó feszültségekkel - és
a lelk i sérelmek. mindenféle diszkr imináció. Mint az Egyház első pásztora, a pápa
külön ls kitért a vallás szabadságra. Beszéde végén a nemzetközi gyermekévre hívat
kozva föltette a drámai kérdést: .Tovább gyüjtögetJük-e a gyermekek új nemzed ék é
nek feje fölé az általános Irt ás fegyve reit, amelynek eszközei ott vannak a modern
államok . főleg a nagy világhatalmak kezében? A fegyverkezési versenyt kapják-e tőlünk

kikerülhetetlen örökül?" - A beszédet azóta fölvették az ENSZ hivatalos dokuman
tumal közé.

Wojtyla pápa egy éves szolgálata alatt három fáldrészen már egész sor or
szágot járt be. Kétségtelen, hogy nemcsak a pápa hat útj ai során az emberekre,
hanem órá is formálóan hatnak tapasztalatai. Az is bizonyos, hogy a siker útja
mindig veszedelmekkel Jár. Mély lelkiségével ó maga van ezzel leg inkább tisz
tában . azért idézte azóta ismételten és nyomatékosan az Úr Jézusnak a " ha
szontalan szolgáról" szóló szavalt. A támogatást, amely et t ől ünk, . t érden áttö
seg ltó itá l" annyira kér, bizonyára akkor adjuk meg , ha nem "szupersztá rnak"
nézzük Szentatyánkat, nem esünk "t rium falizm usba", de igenis él jük a hit ön
tudatát és örömét, igyekszünk megfogadni a legföbb pásztor útmutatásait, és
sokat imádkozunk érte , úgy, ahogy kérte : "hogy hú marad jak küldetésemhez.
és hogy mindig csak ezt ismétel jem : haszontalan szolga vagyo k. Amen." (A
Pompe iben mondott beszéd vége .)

R.

ITT VAGY VELÜNK, URAMI

Kis szobám ajtaja, ahol szólongattuk egymást, Te meg én, nyitva vo lt . és
- egy ember jött be rajta . Te voltál az ajta ja. !os az én "Te" szócskám. útban
Feléd , egy ember szlvébe hullott. Most már nem tudom, ki szóIrtott elóbb, ki
verte fől bennem először a "Te" szavát: Te vagy az ember. Azt sem tudom
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már, hánya n vagyu nk a szobácskánkban : hárman-e, ketten, vagy csak egy·
valaki ? l:s nem tudom , hogy mekkora: tágas messzeség-e, amelybe kiléptünk,
magunk mög ött hagyva teremtése d apró előszobált , vagy egy rejtett, bizodal
mas sarok világod legbensejében?

Hadd beszélek hát Neked szeretetem szivbeli egységéról, kettenlétemrő l és
hármanlétünkrő l! Roppant csillagainkról kics iny földeden túl, meg a paradicsomi
zug ról nagy világod közepén!

Együttlétem azzal az emberrel, akit Te vezettél be hozzám, hogy Feléd lndl
tott "TeN szavam árá találjon . . . Ó , mit eszeltél kl Te itt ! A szeretet ez iránt
az egyetlen ember irá nt, akit nekem ajándékoz tál, egészen más, mint a többi
ember Iránti szeretet, amit parancsoltál. Voltaképpe n már több, mint szeretet,
de hát mi érne túl a szeretet csúcsain! Hisze n a szeretet Te vagy, és Rajtad
túl nincsen világ i Ez az együttlét nem térbeli ; nagyo n is gyakran éppenséggel
elválasztanak messzenyúló hegyláncok és mindenféle mély vizek. Minden tér
rWl mélyebb együttlét, és még ennél is több. A lét legvégsá mélyeibe ér, legalsó
alapjaiig, le egészen Hozzád. Mert ott árad ki Belőled magadból, mint saját
életed és szereteted kútja. Es szeretetünk megnyilvánulásai mintegy az örök
forrásaid fölé épü lt látható házikó. Együttl étünk Fiad Szivébe ér, Szívének és
Egyházának t itk ába . Ezért misztérium, ezért szentség, szent hasonmása annak
a nagy szövetségnek, ame ly minket a Te Igéddel egyesit.

Kölcsönös birtoklás és élvezés ez, s ugyanakkor kölcsönös adás, átadás,
odaadás. Köl csönös megértés, kölcs önös bizalom, és még több : mert ez a
megértés és bizalo m már tú l van mind en vágyon, hogy megértsünk es hogy
megértsenek bennünket , ez a bizalom megeláz minden elhatározást, hogy bizni
akarunk. Szünet nélküli Ide-oda áramlás, - és még töb b: több, mint amit egy
másnak mondani, egym ással közölni lehetne. Mert mindaz, ami t szavakba fog
lalhatunk, csak a perem rő l való. De a fénykö r közepébe nem hatol szem, szó
nem tér vissza on nét hlrnökül.

Ez az együttlét szebb és fontosabb, mint min den egyéb köröskörül. Világod
minden dolga közül csak egy a fon tos számomra, - az ember , akit nekem ad
tál , hogy ho rdozzam őt kett enlétemben, mert t ő l e termékenyült meg a lelkem.
Valam i új kezdődött akkor bennem, új ala ku lt kl bennem : új szenvedés és új
boldogság. Együtt létünk szülte ezt magából, ezt a szenvedést, ezt a bol dog
ságot. Szeretetünk gyerm ekeként jött a vilá gra . l:s úgy látszott , ki nem mer ít
het jük egymás te rmékenységét.

Hadd beszélek most Neke d fájdalmun król, hadd halmozom figyelő Szivedre
szeretetem terhét, amelyet életemre halmoztál. Hadd rejtem sí rő szememet
egy kissé a Te öledbe. Lásd , az embe r, akit szere tek, mert Te rendelted, pa
rancsoló édességgel, hogy szeressem I Egy emb er sem ok ozott nekem ennyi
szenvedést. Folytonosan remegnem kell ér te. Nem azért, mintha talán megint
elvehetnéd; mert amit Te egyszer Igy Ideadtál. azt nem veszed el tóbbé. Nem
ls szeretetéért és húségéért reszketek. Ó, akik Igy tesznek, semm it sem tudnak
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még a szeretet ről. Szeretetünk és húségünk nem a mi múvünk; a Te parancsod
ban és hivásodban van az alapjuk. Tied mindenestül , letétemény Benned, mint
valami kincseskamrában. A hely és idő kor látai miatt sem szenvedünk olyan
nagyon, leg fö ljebb egy kicsit. Igen, igaz , mind ig köz ibén k tolakodnak ; messze
dombok akad ályozzák meg , hogy láthassuk egymást, vagy akár a világosságot
is egym ás ablakában. I:s minden útkanyarnál látjuk - nem jönni egymást. A szé
pet és fölségeset , amit oly gazdag on szórtál szét világodban, legtöbbször nem
mutathatjuk meg egymásnak, nem csodálhat ju k egymással , s így fájó szépség
lesz és keserú édesség. Nehéz és keserű egyedül élvezn i az édességet , mert
csak két " te" közös örvendezéséből - egyiktől a másikig - árad meg az öröm ,
csak Igy növeks zik nagysága észrevehetőre. I:ppúgy, mint a szenved és : két
" te" közös fájdalma, egyiktől a másikig , végtelen fáj da lommá lesz . I:ppen ez
a ml legbenső fájdalmunk, ez valójában minden szenvedésünk eleven és fájó
idege : mindegyikünk kénytelen szenv edn i hagyn i a másikat.

Utunkra kell bocsátanunk egymás t, mind egyikünknek a saját útját kell já rnia,
befelé a saját sötétjébe, a saját veszélyeibe, a saját magánakvalóságába. Mind ig
marad egy végső útdarab, ahol mindenkinek egyedül kell mennie, ahol magára
kell hagynom út ján a másikat, és ez éppen a nehéz és sötét útszakasz a szen
vedés hegyének ormá ig . Min denkinek el kell oda bocsátania a másikat, egyes
egyedül , és éppen ez a saját Golgotája. Mindegyik a másik fájdalmát szenvedi,
és az olyan különböző a sajátjától, mint a " te" kiejtése különbözik attól, ha
"én" -t mondunk. Nem határolt és nyugvó fájd alom ez többé, hanem kisugárzó
és áradó, egyi k ponttól a másikig terjedő, áramló. A " te" felöl az "én" felé
foly ik, majd újra vissza, ide- oda egyre, folytában duzzad, feltorlódik, és rnlnd
egyikünkben számtalan lépcsőfokot emelkedik. mint partjai közül kilépő folyam;
aztán visszaörvényl ik a szeretett lényhez , benne ugyanúgy továb b árad, s még
magasabbra csap .

De nézd , a szenvedés mindig följebb magasló csúcsa mellett a bo ldogság
csúcsa is mind magasabbra emelkedik. Olyan ez, mintha egyik a másik tükör
képe lenne, de igazából két különböző hegy . Integetnek egymásnak, és verseny
futást rendeznek . Minden fájdalmat, ami sziven talál benn ünke t, kiegyenllt is
mét ennek a parad icsomkertnek áldott boldogsága. Mind en éjszakát mindig
újra el űz az ott sugárzó örök vil ágosság. Ettől a világosságtól vi lágít a Te többi
teremtményed , s izzan i kezd szépségben és örömben ennek a lámpának sugár
körén . Úgy, amint katedrálIsaink titokzatosan vibrálnak és remegnek az örök
mécs szelíd izzásától , amely jelenléted oltárain ég. Ó , milyen sz ép lesz a Te
világod , ha ebből az lsten teremtette szögletből nézh et jükI Ezért a zugocská
ért érdemes élni, még ezek en a sápadt és h űvös alkonyokon is. Ó, Ura m, mit
is eszeltél ki ezzel a boldogságo s szenvedés eltö ltötte kettenléttel! Egyszerre
kell sfrnunk és ujjonganunk. I:s ha erre ráeszmélünk, akkor zokogunk rnlnda
ketten a hosszan elfojtott fájdalomtól és az elviselhetetlen örömtől ; együttlétün
ket elárasztják a könnyek, s nem tud juk, a legkeserűbb fájdalom vagy a leg-
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üdvözültebb boldogság késztet -e a sírásra. Szív ünk egyszerre nyugtalan és
békés, el ragadtatott s ugyanakk or megh itt nyugalomban pihen . Ha azt mond
tuk egymásnak : Milyen boldogok vagy unk , akk or sírtunk, és örömünk legvidá
mabb órá iban keservesen birkóztunk a szívü nket eltöltó nyomasztó fájda lom
mal.

Igy hát a mi vi lág nagy kis szobánk tele van ellen tmondásokkal ; oly nagyok
ezek , mint - Te magad. Mert hisz Te itt vagy benn e, itt vagy velünk, Uram !
Ugyan miért nem kérd eztél meg bennünket soha egyenké nt: " te, jobban sze
retsz te engem, mint az embert? " Mag am is nevetek, ha így kérd ezem. Hiszen
nem is tudtál volna egyenként kérdezni. Mindig együtt fele ltünk volna: Hisz Te
itt vagy velünk, Uram ! Föl sem tehett ed volna ezt a kérd ést, mert csak olyan
emberekre áll és olyanoknak é rt het ő , akik kivül éln ek a Te gyönyörúséges zu
goeskádon. Mielött megtaláltalak Téged mint társamat, mielótt megtanultalak
" te"· nek szöl ítan l, én sem értettem, hogyan férhet össze az Irántad való sze
retet egy ember szeretetével. Es sok ember nem érti ezt, s egy re kérdezgetnek :
Vajon nem szeretem-e jobban a gyermekemet vagy az uramat, mint Téged,
Uramat és Istenemet? Hogy is kérd ezhet ik így! Akkor ók még nem mászták
meg a Te két legm agasabb hegy edet , ami nt a mi kis szobánkban emelkednek ;
még nem hatoltak pillantásukkal végsó mélyeidba.

Am ikor nekem adt ad kettenlétemet, akkor nem kérdeztem tovább, akkor
tek intetem átfogta minden völgyedet , akkor azonnal tudtam. hogyan szeretünk
egy embert úgy , hogy Tég ed szeré tünk benne, akkor kerestelek Téged, és 
egy embert találtam, akit nem ker estem. De éppen így találta lak meg Téged.

Itt vagy velünk, ó Uram . Ketten lét ünkben Te vagy az ö s szekö tő és elválasztó
teng er, a kettős és mégis egyetle n érver és. Te vagy a tér , amelyben vagyunk.
és a fal , amely körülzár. Te vagy kett ósség ünk és egység ünk. Nézd , saját életed
mását teremtetted meg itt. Hárman vanna k Benned , akik hívják egymást és
kilépnek egymásból , egym ásban vann ak és még is találkoznak egymással, egy
másból származnak és ellenkező oldalakról egymáshoz közeled nek. [gy vagyunk
mi is egyszerre három és egy : Te, a szeretett emb er és én. Es örökös kijövetel
és hazatérés folyik benn ünk , akárcsak Benn ed. Azért is tud od olyan jól, hogy
mit érzünk. Hisz Te vagy a mi ujjongó örömünk és a mi végt elen szomorúsá
gunk. Te vagy a boldogságos szenvedés gyermeke, akit vil ágra hoztunk, és
ugyanakkor enn ek a gyermeknek örök világrahozója . Kell , hogy jószívvel légy
lelkünk szövetségéhez, mert hisz Te magad vagy benn ünk a szi v és a szívverés.
Te vagy szetet ő gondunk remegése és sírásunk halk hüpp ögése. Ha azt mond
juk egymásnak : Ne sirj, s könnyünk mégis patakzik fe ltartóztathatatlanul, és
ha aztán mosolygunk könnyeink esóje közepett, akkor Te vagy a ránk ömlő

eső és a fölénk íveló szivárvány. Te nem a harm adik vagy szövetségünkben :
Te vagy a szövetség maga .

Azért Kezedbe és Szived re tettük egymást, - mert most már mindig ott
pihenünk. Feláld oztuk Neked a legkedvesebbet, amink volt : egymást, mert
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csak Benned bírjuk egymást, és azért csak Neked feláldozva lelhetünk egy
másra . Rátaláltunk boldogságunk és szenvedésünk értelmére és nevére: arra ,
hogy szeretetünkben Téged szeretünk, és a Te szeretetedben elrejtőzünk egy
más elől , hogy ebben a sötétségben megtalálhassuk egymást. Ekkor nevén
neveztük gyermekü nket , és ez a név Te vagy . Ezért hívjuk seg ítség ül nevedet.
Itt vagy velünk, ó Uram !

(Fejezet Peter Lip pert : Der Mensch Job redet mit Gott c. könyvéből)

I:RETTSI:GI BIZONY(TVÁNY

Közelség re
v{·gytam
cucllt
kaptam
Szülőkre

\oAgytam
ji.tékokat
kaptam
Beszélgetni
vágytam
egy könyvet
kaptam
Tanulni
vi:gytam
bizonyítványt
kaptam
Gondolkodni
v&gytam
tudást
kaptam

Attekintésre
vágytam
betekintés t
kaptam
Szabadságra
v~gytam

fegyelmet
kaptam
Szeretetre
vágytam
erkölcstant
kaptarn
Hivat ásra
vágytam
állást
kaptam
Bol dogságra
vágytam
pénzt
kaptam

Függetlenségre
vllgytam
kocsit
kaptam
Ertelmés életre
vf;gytam
karriert
kaptam
Reménységre
vágytam
rettegést
kaptam
Változtatni
vágytam
sajnálkozást
kaptam
I:lnl
akartam . . .

(Egy osztrák Klnd erdorf-kiadványból)

FALUDI FERENC LELKISE:GE

A Magyar Tudom ányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Burgen
landi Tartományi Korm ány Kulturális Osztálya közös tudományos ülésszakot
rendezett Falud i születésének (1704. márc. 25.) 275. és halálának (1779. dec. 18.)
200. évfordulója alkalmából. Otthon Szörényi László szerkesztésében kiadtak egy
igen sikerült válogatást prózai müveiből, "Té li é jszakák" címen, Rónay György
előszavával és Vanossi Antal könyveiból vett emblémákkal. (Annak idején mint
az osztrák rendtartomány főnöke ez utóbbi küldte Faludit Rómába magyar gyón-
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tatónak.) Roho ncon László István burgenlandi püspök Pataky Kornél györ i püs
pökkel együtt muta tott be ünnepi misét a papköltőért . (Faludi idejében ui. nem
volt még külön szomba thelyi egyházmegye.)

Faludi Ferenc ..a föltúnó csend századának" (Ho rváth János kifejezése) ki
magasló egyénisége, egy személyben költó, próza- és drámaíró, fordító, a kése i
barokk és a rokokó kitúnó stílusmúvé sze. Lapunk szell emének megfelelően

lelkiség ét akarjuk itt néhány je llegzetes vonással megrajzoln i.

A Paintner Mihály Antal -féle latin jezsui ta é let rajzi lexi kon (kézi rata a pan
nonhalmi fókönyvtárban) a 19. sz. elején így jellemzi : ..Nyugodt. csendes. cso 
dásan barátságos, nyájas , tré fás és a köznapi társalgásban is - az átlag du
nántúlinál még inkább - finoman eleg áns ; természettó l fogva, de ezt erény
ként ls kidolgozva felhótlenül vidám . . . otthon is. mások között is mindenki
előtt kedves és tekintélynek ö rvendő ."

Pedagóg iai írásaiban a korabeli ember eszményét rajzolja meg , a termé
szetfölöttiv ei gya rapodott természetes emb er képét. Soko lda lú tehetséggel ál
dotta meg a ..minden adom ány osztogatója", és ó nem hevertette parlagon. ha
nem gazdagon kama toztatta óke t. Miu tán jezs uita kiképzése idején telítődött

szellemi-lelki kincsekkel . több mint 50 éves múkö dése alatt min t középiskolai
tanár ..a szelíd tudományokra " oktatta az ifjúságot ; mint fóis kolai tanár Bécs 
ben és Grácban filozófiára, Linzben matem ati kára. Nagyszombatban szentírás
tudományra. a bécsi Theresianumban jogtörté netre. Ugyanakkor mindig kivette
részét a hívek és a if júság közvetlen lelkipászto ri go ndozásából is: a bécsi
Pázmáneumnak és a gráci konv iktusnak lelkii gazga tója , a linzi házban hitok
tató. a pécsiben templomigazgató, a Szent Péter bazilikában magyar gyóntató.
A kőszeg i rektorság és a nagy szombati meg péc si házgondnokság közjátéka
után élete legnagyobb részét Nagyszombatb an és Pozsonyban tö ltötte mint az
egyetemi nyomda vezetó je ill. a kollég ium könyvtárosa. Utol só éveiben Rohon 
con a szegényház pap ja. (A legú jabb kutatások szer int Batthyány József eszter
gom i érsek Rohoncon kultúrkózpontot tervezett , s ebbe n akarta szolgálatait
Igénybe venn !.) Mindenütt . ahol járt és múködött, a leg jobbat igyekezett adni ,
a helyi adottságokat felhasználva. El ősz ör ls megtanulta az orszá g nyelvét : a
magyaron és németen kIvül tudott ola szul . fran ci ául és talán spanyolul is. Min
denesetre roppant le lk i rugalm assággal kelle tt rendel keznie. hogy nem fáradt
bele 21 külónbózó megb ízat ásának tel jes ítésébe 53 évi jezsui ta é lete alatt.
Nagyon lelkébe imád kozhatta az indifferenci a szabadságát, a hit a l apvető fényét
és az engedelmesség tartóerejét. Az akk or i jezsulták termékeny apostoli rn ű

kódésének ez a titka. Faludi még a Társa ság eltö rlése után is szeretettel vallotta
magát jezsuitának. Még Rohoncon szerz ett múvei re ls min dig oda jegyzi : ..néhai
Jesui ta".

Jellemének egy ik alapvonása. hogy nagy on ragaszkodott hazájához. népé
hez és nyelvéhez. Amikor az olasz ég és szellemi élet fe~bresztette alkotó
erejét, első Irásában azt mond ja : "Amit Irtam, azért I rtam, hogy messze búj do
sásimban kl ne kop nék élő nyelvün kb ől . pél dát adnék sok heverő pennának,

75



olvasásra valót nyújtanék a hivalkodóknak (semmittevőknek) , jó ra emlé kezte t
ném a világ gondjaiban elmerült elméket." Legtöbb múvé t idegenból for drt otta ,
de "a hazai nyelvne k gyarapodására." " Igazán magyarul szóll, nem árul el
frásmódja semmi idegen szóejtést , miv el azon anyja tejéveI szop ta beszédet
mond , természetest, kettőt , tula jdon magyart" - írja legjobb barátja és ko r
társa, a piarista Révai Miklós. Az anyanyelv iránti szeretete mutatkozik "Om
niarium"-ában (mind enes füzet) is, amelybe szebbnél szebb magyar rnondáso
kat gyűjtött össze. Múvei ped ig valóban "a magyar nyelv kincseit rej tik" (paint
ner).

Gondolatainak élm ényszerúsége egyén i ízt ad prózájának. Stflusa változa
tos , friss és zamatos, olyan, mint az érett gyümölcs . A ..Nemes úrfl"-n - amel yet
negyedszázad választ el két elődj ét ől. a Nemes ernbert ól és Nemes asszonytól,
- érezn i, hogy egy öregedő ember elmélkedései szúrődtek le benn e. Ir ásai
arról is tanúskodnak, hogy jó humora volt.

Faludí korának gyermeke. A köznemes gazdatiszt fia peda gógiai múveit a
nemeseknek írta, hogy ..istenes jóságra és szerenesés boldog életre" ok tassa,
s nevelje őket bölcs és udvari emberré és szent ember ré. De az egysze ru em
bereket is szerette, eljárt közéjük, szívesen beszélgetett velük. Az az érzésem,
hogy a téli esték unaimát elúzendó, a rohonci öregház lakóinak is fel -fe lolvasta
az akkor készülő múveket.

Ugyancsak Révai jegyezte fel jellemének másik meleg vonását : "Teljes
életében különös vo lt benne az emberszeretés. Soha senki hí rének és nevén ek
nem ártott. Ahol embers zólást hallott, nyilván adta jelelt, hogy kedve s akaratja
ellen vagyon az afféle rágalmazó besz éd." Múvelben is szemese n ügye l, hogy
senkit meg ne sért sen. Már a Nemes emberben megjegyzi, hogy "se fó, se
alacsony, se férf iú, se patyo latos rendit hazámnak nem akartam bosszú irássa l
sértegetnem." Nevel ő szándékkal figyelmeztet és dorgál. Emiatt ne hagyják
abba az olva sást : hiszen "a velencei tükröt nem szoktuk azé rt lzre törni, hogy
a rútat rútnak mutatja." A Nemes úrfiban is fö lemlí ti, hogya könyv .rn ulat, fag
gat , csfp, mint a többi . . . hiszen egy pen nának járása ." O is ismeri a p ázrnányi
asszonygúnyolást, de kedve sen megjegyzi: ..Ettől országun kban nem kell megi
jedni. nem ide sz öl, hanem az tengernek túl só par t jával tart ja közit. Odafelé
értsék azért a magyar asszonyságok."

Papi és a bib liában jártas emberhez méllóan ki-k iegészíti eredetijét. PI.
amikor a Nemes úrfi első közbeszédében lefrja , hogy a falusi kúrláról a fó
városba szökött a fiatalember, hozzáteszi : ..mint a tékozló fiú, rossz társakhoz
vete medvén, minden fesl ettségre adt a mag<ít. "

Rónay György szeri nt a 18. sz-ban " a magya r lé lek megé rett a ker esztén y
humanizmus befogadására, Igény támadt benne a derúsebb jám borság Iránt.
hogy a világi életet összeegyeztesse a jámborsággal, éle tsze ntség geL" Falu di
nemes ifja elsősorban ar ra készül, hogy "a világba n derekasan helyt tud jo n
állni, alk almas tisztségeket tudjon viselni , a világ dolgai közepett é ljen keresz
tény mód ra, erényesen és szentül." Graclánnal az udva ri emb ernek azt ajánlja :
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"ne kényszerítse terrnészetét arra, amire se kedve, se készsége." Ezért han
goztatja, hogy sem ájtatosságban, sem gondban ne merüljünk el annyira , hogy
a pihenés ről megfeledkezzünk. "Az emberi test és elm e meg kívánja a fárads ág
után a nyugodalmat, a szorongató gond után a könnyebb séget és a víg tágu 
lást." Faludi főleg élete utolsó éveiben érezte enne k a "víg tágul ásnak" szük
ségességét. Szerette is a séták " ki rályi mulatságát." Legszívesebb en a Rohonc
rói Léka felé vezető utat rótta. Az utókor el is nevezte Falud i-völgynek. Itt ta
nult a meg a természet ölén a pázmányi " csudálkozást", amely eklogáinak is
Ihletforrása. Leírja a tavaszt, az erdőt, a hajnalt , a para sztember életét, rnunk á
ját, a pásztor furulyázását.

Igazat kell adnunk Rónay kitűn ő jellemzésének: "Falu di Ferenc a keres z
tény ember ezen új magatartásának mestere, ennek a keresztény humanizmus
nak a bölcse és tanitója ; itt kell őt és munkásságát elhely eznünk a magyar
lélek, érzés, vallásosság történetében , mint a 18. századi magyar keresztény
humanizmus egyik legjelentősebb képviselőjét és mindenesetre legk iválóbb
(rójá l."

Egész életében nemzetének szolgált , arra pazarol ta energiái t. Önmag át dor
gálja a Szent emberben, amikor azt ír ja: vétenek, " kik minden tehető erejeket
másokra kö lt ik, mind en idejeket máso kra ford Itják . . . Másnak szolgálnak, ma
gok fogynak, mint az égő gyertya."

Ory Mlklós

TER~Z ANYA LEVELE AZ INDIAI TöRV~NYHOZÁSHOZ

Teréz anya a világ közvéleményének öröm ére 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat
.a szenvedő emberiség érdekében végzett munkájáért . amelyet az emberi m éltós áq
nak és értéknek t isztelete [ellernez" . Amikor tudomást szerzett a kltü nte té s röl, kl
jelentette: _A dlj nekem ítélésével elismert ék a szegények jelenlétét a vil ágban: 
Az előző jellemzést igazol ja itt közölt levele ls 1978--ból a (voltJ Indus mlnisztere lnők

hör, Tiltakozásul írt a az ellen a törv ény ellen , amely betü szerint az .eröszakos t éri
té s t" tiltja, valójában azonban könnyen lehetet lenné tehet minden keresztény munkát.
A levelet elküldés e lőtt megmutatta a kalkuttai érseknek jóváhagyás végett.

Kedves Desai úr és Parlamentünk tag jai !
Sok ima és áldozat után írok Önöknek, hogy azt kérj em: nézzenek szembe

imádságban Istennel, mielőtt megteszik a lépést, amely megsemmisít i népünk
örömé t és szabadságát.

A mi népünk - hiszen ezt jobban tud ják nálam - istenfélő nép . Akárhogyan
is közelednek hozzájuk, megtalálják Istennek ezt a jelenlétét, lste n félelmét.
Ma az egész országban mindenki bizo nytalanságot érez, rnert a lel kii smereti
szabadság lényegéhez nyúltak hozzá .

A vallás nem olyasmi, amihez önök vagy én hozzányúlhatunk. A vall ás lsten
Imádása - tehát lelkiismeret dolga. Nekem magamnak kell eldön tonem a magam
számára , önök nek a saját számukra, hogy mit választunk. Számomr a az a vall ás,
amelyben élek, amelyben imádom Istent, a katetikus vall ás. Ez az életem, az
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örömem, és a szeretö lsten legnagyobb ajándéka számomra. Nem adhatott
volna nagyobbat.

Nagyon szeretem a népemet, jobban, mint önmagamat, ezért természetesen
szere tném megadni nekik e kincs birtoklásának örömét; de nem tölem függ ,
hogy megadjam, nem is kényszeríthetem rá senkire. Ugyanigy nincs ember,
nincs törvény, nincs kormány, amelynek joga lenne megakadályozni vagy kény 
szeriteni akár engem , akár bárkit, ha úgy döntök, hogy csatlakozom ahhoz a
valláshoz, amely nekem békét, örömet, szeretetet ad.

Úgy hallottam, hogy Gandhi ezt mondta: ..Ha a keresztények Jézus Krisztus
tanitása szerint élnének, Indiában nem maradna hindu ." Nem adhatjuk azt.
amink nincs.

Ez az új kezdeményezés, amelyet a valláss zabadság örvén hoztak a par la
ment elé, hamis . Nincsen szabadság. ha az egyén nem szabad, hogy lelkiis
merete szerint választhasson. Népünk nagyon zavarodott. t:vek hosszú során
át békességben élt együtt. Most a vallást halálos fegyvernek használ ják fel ,
hogy szétzúzzák a szeretetet. amellyel egymás iránt viseltett ek . csak mert az
egyik keresztény, a másik hindu, a harmadik törzsi vallást követ. Hát nem fél·
nek Istentöl?

Önök Ishwarnak hívják öt, mások Allahnak. megint mások egyszerúen Isten
nek. De valamennyiünknek el kell ismernünk. hogy O teremtett bennünket azzal
a nagy céllal, hogy szeressünk és minket is szeressenek. Kik vagyunk mi, hogy
megakadályozzuk népünket ennek az Istennek a megtalálásában, aki teremtette
öket - aki szeret i öket - akihez egyszer vissza kell térn iök?

Önök lsten nevében vették át szent kötelességüket - el ismerve lsten leg
föbb jogát országunk és népe fölött. Milyen gyönyörú volt ez ! De most féltem
önöket. Féltem népünket. Az abortusz engedélyezése nagyon sok gyúlöletet
hozott, - mert ha az anya megölheti saját gyermekét, a több iek még inkább
ölni fogják egymást. Önök nem tudják, mit okozott és mit okoz az abortusz
népünkben. Annyi az erkölcstelenség, annyi a szétdúlt otthon, annyi a lelki
zavar, mert az anya lelkiismerete nem tud megnyugodni a meg nem szüle tett
ártatlan gyermek meggyilkolása miatt. Nem tudják. mennyi rossz ter jed min
denütt.

Oesal úr, ön olyan közel van ahhoz. hogy szemtöl szembe találkozzék Isten
nel. Szeretném tudni, mit felel majd. amiért megengedte a meg nem született
ártatl an gyermek életének elp usztftását és megsemmisítette a szabadságot ,
hogy mindenki válasz tása és hi te szeri nt szolgálja Istent. Azt hiszem . halálunk
órájá n Jézus szavai szerint fognak megítélni bennünket :

..t:hes voltam és ennem adtatok.
szomjaztam és innom adtatok.
hajléktalan voltam és befogadtatok.
mezitelen voltam és fel ruháztatok,
beteg voltam és gondomat, viseltétek.
börtönben voltam és meglátogattatok .



Bizony mondom nektek, hogy amit egynek e legkisebb testvéreim közül tette
tek , nekem tett étek."

Gandhi is azt mond ta : "Aki a szegé nyt szol gálja, Istent szol gálja."
~n sok-sok órát töltök a szegények és haldokló k, a nem kivánatos, a szere 

tetet nélkülöző emberek, a lep rások, az elmebetegek szolgálatában - mert
szeretem Istent, és hiszek az ő szaváb an : "Nekem tettétek ." Ez az életem egye
düli értelme és öröme : hogy szeressem és szol gáljam Ot a szegények, a nem
kivánatosak, az éhesek, a szom jasok, a mezi tel enek, a hazátl anok keserves
ál6ltözetében. ~s természetesen amikor (gy cselekszem, minden egye s szen
vedő fivéremnek és nóvéremnek hird etem az O szeretetét és részvétét.

Mr. Desal és Parlamentünk tag ja i ! lsten nevében : ne romboljá k le orszá
gunk és népünk eddigi szabadságát, hogy lelkiismeretük és hitük szerint szo l
gál ják és szeressék Istent. Ne kicsinyei jék le a ml hin du vallásunkat, azt állltva,
hogy szegény hindu népünk " egy tányér rizsért " odaadja a vall ását. ~n ilyesmi
ről nem tudok és sohasem láttam, bár ezrével tápláljuk a minden kaszthoz és
valláshoz tartozó szegényeket, és ezrek haltak meg a kezün k között szépsége
sen , békében Istenn el.

Emlékszem, egyszer fölszedtem az utc áról egy elhagyatott férfit, ak it már
majdnem megettek a fé rgek. Hálásan mo ndta: " Úgy éltem az utcán, mint egy
állat - de úgy halok meg , mint egy angyal, szeretetet és gondoskodást élvez
ve." ~s gyönyörú halált halt , szeretetet és gon doskodást élvezve , békessé gben
Istennel.

Mindig szabá lyommá tett em, hogy egész szívvel együttm úködj em a közp ont i
állami kormányzattal min den vállalko zásban, ami népün k javát szolgálja.

Örömmel fog ják hallani, hogy igen komolyan közr emúködünk a népesség
korlátozás seg itésében erkölcs ileg egészséges eszközökkel. Csak Kalkuttában
102 központunk van , aho l a csa ládokn ak a szeretetből fakadó önuralmat tan ft
juk. Előmozdltjuk itt a termés zetes család tervezés erkölcsös, jogos és tudo
mányos módszerét. 1971 -től 1978-lg 11 701 hindu, 5568 mozlim és 4341 keresz
tény családnak segitettünk. Ezzel a természetes és szép módszerrel élve
61 397 csecsemővel kevesebb jött a vi lágra .

Egy másik szomorú pontot éri ntve : szeretném tudtukra adni, hogy nem rég
be akartam jutni társu latommal Arunachal Pradesh-be, de mindezidei g nem
sikerült. Pedig a Ramakr ishna misszió tagja i szabadon bemehetnek. Mi 87 he
lyen múködünk Ind iában . Miért nem lehetünk az ottani szegényeinkkel is ?

Kérem , nagyon kérem, rendeljenek el egy imanapot az egész országban.
Országunk katolikusai ápr i lis 6-ára , péntekre kihirdettek egy böjti , áldozati és
imanapot egész Ind iában , hogy megór izzük a békét és a közösségi egyetértést,
és bíztosltsuk, hogy Ind ia megfeleljen a vallásszabadság edd igi nemes hagyo 
mányának . Azt kérem, ajánl janak egy ilyen közbenjáró napot ors zágun k min
den közösségének, hogy elérjük a békét, egységet és szeretetet; hogy egyet
len , szeretettel tell szfvvé forrjunk össze , és Igy lehessünk lsten szeretetének
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napfénye, az örök boldogság reménye és lsten szerete tének és részvéténe k
égó lángja családjainkban , országunkban és a világban.

lsten áldja meg Önöket.

LEVELEK A M ISSZIÖBÖl

Hála a jó Istennek, aki teljes it ette évti zedes álmomat : hogy missz ionárius legyek
a szegények között. 1978-ban a Sao Paul ö-í érsek három évre Caet ité rnlsszl ós egyház
megyébe küldött Itt Brazfli ában. Három plébániát kapt am, nevük : Plr lpá, Tremedal és
Corde iros (bárány kák) . Az egyházmegye kb. akkora, mint Svájc. Az én plébán iálm
3700 km-re terjed nek az őserdőben , útt alan utakon, 65 OOO hlv övel. összesen 12 k ápol
nával. Három nap múlva már tud tam: aki itt gyenge . az tönkremegy, akinek nincs med
veereje , az nem soká ta rt kl , akinek Iste nbe vetett bizalma nem kimeríthetetlen , az
sohasem lehet itt rnlssz lon árlus.

Asz fal tu tak nincsenek . A t rópusi eső alámossa a földutakat. Egészen sajátos rnü
vészet az autóvez et és a hatalmas lyuk ak között , Hidak hiányában mindenki gyalog vagy
autóval lábólja át a patakokat. Ha az i dős terep járó beakad, akkor vesd le a clpöt,
várakozz, míg szamárháton vagy lovon, autón megérkezik valaki , és térd ig érő vízben
told az autót. Nem tudok vezetn í, igy sof örre is szükségem van. De jobb is kettesben
lenni : az éles kövek felh asítják a gum iker eket. motorhiba áll elő stb. A vidék tele
mérges kigyókkal , skorp iókk al. 1978·ban két ember halt bele plébániám terület én ki
gyómarásba. A nép azt beszéli , hogy egy missz ionárius felajánlotta életét paptest
v érel ért. és ezért nincs azóta k fgyómarásos haláleset a papok között. - Esö vagy hat
hónapig az évben egyált alán nincs . A kövek átf orrósodn ak az úton 'a t rópusi hőségben .

Ivóv íz nincs , csak patakok és tócs ák, ahonnét a lakosság bádogdobo zokban meregetl
a zöldesbarna vizet , miután békák, szúnyogok és egyebek ezre i fürödtek benne . . .
(n legalá bb felforralva Iszom. Mások az esővizet t art ogat ják évszárnra, mert az . lö
víz" . Egyik tervem: artézi kutakat fúratnl minden falucskában. Ez megtakarítaná az
orvosságok 50 %-át. A nehézségek nem hiányoznak . A gép beletörik a köves talalba.
az alkatrészek pót lása legalább egy hét ig tart . Egy k út költségvetése 15 OOO márkára
szól. - Mikor aztán elérkezik az esős évszak , arra ébred hajnalban az ember, hogy
a szoba úszik a vízben. Itt a forró éghajlat alatt a házaknak rende sen nincs födémjük .
csak tetőfedő cserepek . A viz átsz ivárog a lyukakon, és az ágyamba csöp ög. - ViIiany
vil ágítás nincs : nagyobb házcsoportoknak egy-egy olajmotor ad gyenge áramot este
6 és 10 óra közt. A télen Pir ipában kereken 100 napot töltöttünk gyertyafénynél , mert
a motor megint elromlott.

Rengeteg a munkanélkül i. Igy híve im többnyire rosszu l t ápl áltak. és nincs erejük
az ór iás i kit erjed ésú vidék termékenn yé tételére. 70 % -uk analfabéta . Jóformán soha.
sem volt még saját le lkipásztoruk. Több mint száz oszt at lan falusi elemi Iskola van,
ahol agyerekeknek e l s őá l d ozá sI oktatást kelie ne kapniok . 1979-ben népmissziót sze
retnék tartan i. M indenütt vannak ún. •anlmadores" (laikus apostolok). akik vasá rnapon.
ként Igeistentiszteletre gyűjtik össze a népet . 1978 júl ius ában 150 fiatal nak adtam
lelkigyakorl atot. 40 km-ról jöt tek , lovon, jeepen, teherautón. A földön ültek, .farofát·
ettek (száraz hús li szttel) , forró kávét Ittak t ócsavízből. Látnák csak , hogy özönlik a
nép a szentm isére , ha kéthavonként a pap megérkezik kápoln ájukbal Anya csecsemő

jéve i egy szamáron , vőlegény-menyasszony lóháton. lakodalmasok öszvérháton, órák
hosszat lovagolva a zsúfo lt kápoln áig .. . Az egyik mise 4 órár a van jelezve. Fél nyolc
kor tudom megkezdeni. 200 ember vár rám tür elmesen . Tudják: itt várn i keli . Útközben
is állandóan fe ltart anak: .Jö j jön be hozzánk, Atyám! l:desapám súlyos beteql" Több
templomépülete t kellene restauráln i , sőt újj áépiteni. If júsági otthon ls kellene . Cara l-
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bas faluban épül az első ház . mlseravels - nyomorul tak' részére . Fölkeresek egy
beteges néqert, Ajtó nincs . A kunyhó vályo gból épült . Középen nyito tt tűzhe ly . Vagy
tíz szurtos gyerek kisér. Hol alszik Itt a jó Istenne k ez a sok gyerm eke? IOs mit esz
nek? IOléskamrát nem látok. Szerencse, ha egy zsák barna bab és egy zsák rizs íek
szik a földpadlón . . .

Szent János születésének ünnepe (j ún. 24) Itt olyan , mint a karácsony. 31 nap alatt
222 keresztelöm, 47 esk üv öm, 650 gyónóm vol t . Még kétezer szeretett volna gyónni,
de a szentmiséket lehetőleg pontos an kell kezdenem, - a nép sokszor 30-36 km-t
gyalogol visszafelél A kis kápolnákban sokszor fordu ln i sem lehet. Magnetofonkazettá·
ról jó zenét, egyházi énekeket tan ítunk. Az animador rózsafüzért Imádkozik e l ő. Szánt
mise után a keresztelők be ír ása. Batyuban, lóháton hozzák a barna-fekete cs öpps éqe
ket . Az egész kápolna gyereksírás . . . 3 órakor jegyesek beír ása. Tervbe vet ten , hogy
Inkább gyakrabban jövök, hogy jobban előkés zíthessem őket .

Betegek után érdeklődőm . . Franclska asszony 14 napja nem beszél. De oda el nem
juti A Gavlo patak a trópus i esőtől megáradt!" Hála Istennek, annak Idején az érseki
fiúszemináriumban jól megtanultam úsznI. IOs egy haldokló mindennél előbbre való .
Terepjárómban magammal viszem laikus áldoztatónkat, Domingost is : 12 gyerm ekes
vall ásos családapa. Útközben eltörik a kuplung . A sofő r két órahosszát dolgozik az
autó alatt fekve . MI közben egy órát gyalogolunk . A viz csakugyan igen magas. Az
Oltár iszentséget és a betegek olaját nagy tis ztelettel nylonzacskóba tessz ük, egy kl
sérőnk a fejére köt I. Tornanadrágban úszom a kötéllg, amely 20 méter hosszúságban
nyúlik ki a folyóágy fölött . Nélküle elra gadott volna a vad áradat. A túlsó parton hegy·
nek föl, hegynek le az őserdőben tov ább, egy kölcsönkért petr óleumlámpa világánál,
nehogy klgyóra vagy skorp lóra lépjünk. A ház előtt már várnak a rokonok. Éjszakánként
felváltva virrasztanak a betegágynál. Franciska asszony már csak jelekkel tud gyónnI.
Aldoznl nem képes. A Szentostyát ápolói közt osztom el , hogy ne szakadjon meg Jé
zus Szfve-klle ncedük. Itt az egyenIftő környé kén hamar est eledik, éven át kb. 6 órakor .
Mint a majmok úszunk vissza a patakon át a köté len lógva. Domingos, aki nem tud
úsznl, még a szernét ls becsukja , mert nem tudja elv iselni a látványt .

Novemberben európai körútra megyek . Cél : 76 éves szüleim meglátogatása, kedves
nővéreket keresni három plébániámra, fölsz erelést épülő templomaimnak, . Entwtck
lunqsheltert-t Németországból. A személyes Ismeretség megkönny ít i a harmonikus
munkát .

Az arsi szent plébános, Vianney János Márla igy pr édikált: ,Úgy kellene futnunk
a kereszt után, mint a fösvény fut a pénz után ... ' Hála legyen Ist ennek a missz ió
keresztjeiérti

Ladislao Klener (Kléner László)
45170 Tremedal, Bahia, Brasil

+
Itt a nyelv nagy probl éma, mert ebben a szigetv il ágban kb. 90 különféle nyelvet és

dialektust beszélnek . A hiva talos nemzet i nyelvet csak Manila környékén, de mintho gy
ezt (a tagalogot) tették meg nemzet i nyelvnek, más körny éken, mint pl. itt Cebuban
nem szeretik, és Inkább az angol mellett maradnának, ami t az amer ikaiak hoztak Ide
a század elején . Iskolánkban a diákok nagy része klnal származású, és otthon klnai
dialektust beszélnek . A tan ít ás angolul fol yik, de természetesen a nemzet i nyelvet ls
tanitani kell , amellett mandarin (k inai) ls kötelező . Kis bábel. IOn magam megtanultam
annyi tagalogot Manilában és cebuanót (az Itteni f illppino nyelv), amióta Itt vagyok,
hogy misézni tudok vele, és a jó lsten biztosan megérti , de nincs gyakor latom t ársa
logn l. De aki Iskolába járt, ért angolul, Igy elboldogu l az ember. VIetnamival vagy kí
nalval összehasonlitva az Itteni nyelvek könnyűek. Persze ötvenen felül mindig nehe
zebb lesz új nyelvet elsajátftanl. Papil la és Kaufmann Manilában van a Xavier School
ban, már több mint egy éve, hogy láttam őket, nyakig vannak azok ls munkával. Amikor
együtt vagyunk, angolu l beszélünk, annyira elszoktunk a magyartól. Itt nincs senki ,
akivel besz élhetn ék.
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Ami pedig az Időt Illeti, Itt ls 24 órából áll a nap. Óriási az emberhiány, és mln
denklnek több job-ja van. Hogy csak magamról beszéljek: történelmet tanitok az Isko
lában, a rendház gondnoka vagyok, az Iskola adrn lnlsztrátora. a helyi katolikus egyete ·
men adok történelmi kurzust (ami Igen sok előkészületet kíván, mert doktorátusra
készülő diákja im vannak) , azonkIvül egy új épületszárnyat épitünk az iskolához, csuda
lassan halad előre. azt ls ellenőrizni kell. A szomszéd barriónak (falunak) is gondját
viselem, a nép Igen szegény, de fogékony és nagyon loj ális . Csak Időm kis részét tu
dom ráford ítani , esténk ént és vasárnap, de sok örömet ad. Misézek nekik, négy övo
dát tartunk fenn, ahol kosztot ls kapnak a gyerekek, a betegeknek orvosságot szerzek,
kórházba viszem őket, a szegénysorsú halottakat segftem a temetéssel stb. A Ieq
fontosabb , amit az ember adhat. nem ls a pénz, hanem az ideje és érdeklődése . Ha
egyedül mennek hivatalba, kórházba stb ., klsemmlzik őket; egy sz öval vagy egyszerű

jelenléttel át lehet segíteni őket sok akadályon . Mindezt nem azért from, hogy men
tegetőzzem, inkább azért, hogy lássák: hála Istennek, Itt ls zajlik az élet. I:s talán egy
k icsit megmagyarázza, miért hagyja el sok misszionárius a levélírást. Ez és az ehhez
hasonlók a felada tlIsta aljára kerülnek . Talán jól is van így, rnert pszichológiailag is
nehéz egy lábbal más országban vagy kont inensen maradni. Sok munka meg kevésbé
ártalmas, mint tétlenség.

Itt jó testhezálló tropikus klima van, egész éven át , de nincsenek tájfunok, és nem
esik annyit, mint Manilában . I:n birom , de a kápolnákban, ahol vasárnap esténként
misézek, olyan förte lmes meleg van, hogy mindig vigyáznom kell , hogy az Izzadságom
ne a kehelybe vagy a clbóriumba csuro gjon . De amíg annyian jönnek, hogy túlzsúfolt
a hely és amiatt Izzadok, nem panaszkodom. A hivek Igyekszenek kitenni magukért.
Igen jó énekkarunk van a Santo Nino (Szent Gyermek) kápolnában, és a mise mindig
fölemelő élmény . Különösen a karácsony előtti novéna (az Aguinaldo misék) a hajnali
misékkel reggel fél ötkor.

P. Kráhl József SJ
P. O. B. 229, Cebu City 6401
Phllippines

+
Három éve, hogy megnyitottam a szellem ileg visszamaradt gyerekek otthonát. Nagy

szükség van rá. A mal Ipar i korban és zavaros családi életben mindig több és több
ilyen gyerek születik, vagy lesz azzá betegségek miatt. A nagy ipari államokban (USA,
Japán) a tanul ök 3 % ·a több é-kevésbé már nem normális. Volt egy diákotthonom ren
des tanul ök számára. De a szellem ileg visszamaradtakat senki sem fogadja be. Azért
feladtam a dl ákotthont. és befogadtam azokat, akik senkinek sem kellenek, a nyilvá
nos iskol ákba nem járhatnak, a családban nyűgök. a társadalomban megvetettek. Persze
akkor nem sz ámítottarn arra, hogy ez menny i költ ségbe fog kerü lnI. 4-S gyerek mellé
kell egy külön taní tó. A gyerekek pedig jö ttek. A szü l ők hálásak, hogy van egy hely,
ahol mégis csak embernek tek int ik és neveli k őket. ö k nem tudnak mit kezdeni velük.
Eddig 60 gyerek van. Nehézség épp elég. Az elsó: Mit egyenek? A szülők anyagi hely
zetükhöz képest hozzájárulnak . De csak néhányan tudják fedezni a gyerek ellátását.
A többit koldul ásból kell pótol nom. - Másik kérdés: Hol találok elegendő jó tan ít ót
számukra? Tavaly egy újságh irdetésre 26 Ielsőlskol át végzett fIatal lány rögtön jelent.
kezett . Egymás után két hétig mint vendégek laktak nálunk, hadd lássák, mire vállal
koznak. Csak kettő állta ki a próbát. A többiek mind lemondtak, vagy én küldtem el
őket. Az Ilyen gyerekek tanítá sához nagyobb szeretet kell, és mérhetetlen türelem.
Hihetetlenül vágynak a szeretetre, és a legki sebb jóért ls Igen hálásak , örvendezők .

Ezért minden nehézség mellett öröm a vel ük való foglalkozás . A szülők ls. ha elfopad
ták Ilyen gyereküket , megkapj ák lsten áldását is velük.

Mire tanítsuk őket? Kezdetben még öltözködni, mosakodni , WC-re menni sem tud
nak. Hosszú gyakorl at kell minderre. Azután jönnek a .fels öbb" Ismeretek: melyik a
jobb és balkéz, a színek, a súlyok, az utcán járás , forgalmi jelzések , egyszerűbb be-
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vásárlás. Majd az .akad émlat" Ismeretek: közönségesebb irásjelek, pénzbeváltás. szá
mok . .. Oly egyszerűnek tűn ik, a normális gyerek szinte magától tanulja. Ezeknek
nagy probl éma. de áldás forrása ls . nekik és tan ltólknak. Amenny ire megy, próbáljuk
őket önáll ó tevékenységre nevelnI. Ovegmozaikot állitanak össze, ahol az egyes dara
bok berakásához kicsit gondolkodni is kell; esernyőt állítanak össze, asztalosmunkát,
hal ászást. kert i munkát , állatokkal való bánást tanulnak, sportolnak. játszanak . zenél
nek. Akik már egy kicsit boldogulnak, kint laknak, de a mühelyünkben dolgozhatnak
tov ább. Egyik vol t tanítványunk ma egy vendéglöben mosogató, csomaghordó, ellátást
kap és keres ls . A család boldog és hálás. Persze nem mindenkinél Ilyen sikeres a
munkánk , de mindegyik többé-kevésbé neve l h e tő . Egyszerű ls. Csak szerétet kell hozzá.
Ez hozza magával az örömet, lsten áldását . meg csodált ls.

P.JaschkÓ István SJ
51 Shuiyuan Chieh
Hslnchu. Taiwan 300

+
lOvi lelkigyakor lataink voltak jan. 21-28-ig. Egy redemptorista atya tartotta a II. va

t lk áni zsinat szellemében. Febr.2·án 4 novic la tette le első fogadaimát egy évre . Febr.
l-én 6 jelöl t kezdte meg noviciátusát. 20 leánykából várunk új hivatás okat . Anyaházun
kat Iskol ával egybekötve építettük, 5 alsóbb osztály részére. Később óvodával. glm·
názlummal bővü l t . Most már kicsinek bizonyult . A házunkkal átellenes utcában meg
vettün k egy házat. Külföldi (német) segitséggel kl bövlttetj űk . Brazflla népe nagyon
gazdag és nagyon szegény. Itt valóban kellene a szegényeknek hirde tnünk az Evan
géliumot. .A munka nagy, az aratás sok . . , a munkás kevés:

Annunclata nővérek

C. P. 64
84100 Ponta Grossa, Brasll

+
Jan.a-án érkeztem Bardlhba, öt órás utazás után jeeppel. Néhány rendtárs elklsért

Jampaniból. Amikor az itteni helyet meglátták, sirva fakadtak és mondt ák, hogy nekik
mil yen gyönyörü épületeket hagy1am, és most milyen fedél van a fejünk felett Itt. Ha
előbb láthat tam volna ezt az elszige telt helyet, nekem sem lett volna .buzgóságom"
elf ogadni, de hát már Igy alakult . és meg vagyok győződve, hogy lsten akaratát te·
szem, amikor engedelmeskedem. Ez a mls szlö csak "kisded" korban van, és a sok ren
detlenség, viszály . az elszigete lés még nehezebbé tették. Egyik oldalo n a 150 m szé
les Sankh folyó választ el bennünket a közleked ést öl, a másikon csak 2 órás gyalogo·
lás után - a mez ökön keresztül - érkezünk az út ra a buszhoz. Itt ls 1B falu nk van,
de nagyon messze fekszenek a missziótóI. A létszám kb. 8000, közülük 4000 katollk us:
10 kápolna van. A körny éken nincs üzlet. még gyufáért ls egy órás út keli buszon az
üzlethez. A monszun ( esős évszak) Idején egyáltalán nincs közlekedés . Be kell v ás á
rolni előtte 4-5 hónapra. ami szükséges. Az új pl ébánosunk. aki éppen akkor érkezett
Ide. mint én, új életet hozott, s rávette a bennszülötteket, hogy utakat építsenek a
rnez ökön keresztül . persze ő fi zeti; sót az egyes falvak k özőrt ls legyen megfeleló út .
Különben az ápoló kedves n ő v é rünknek nagyon fárasztó a gyalogolás. Ha már út lesz,
meg kell kezdenem a koldulást egy mentőkocsiért .

Mit mondjak a haj lékunkról? Olyan a tetö, hogy amikor esik az eső , plasztik teritő

alatt húzódunk meg, mert ránk csepeg. A falak on repedések. Az elöljárók sem sze rét-
nek IdelátogatnI. Várjunk csak , majd sü rgősen meghlv om öket , amiko r esik az esö .
Valami 350 kis szegény diáklányunk van, de milyen épüle tben kell meghúzódnlokl .
Jó I d őben a szabadban ls lehet tanítani , de amikor esik az es ö, ott sincs menedék.
Tehát kell Iskola, kolostor, meg egy kis kórház ls. Kaptunk 6 hold föl det, ezen lenné
nek az épületek, egy része meg gyümölcsös és zöldségeskert. De most ez mind kert 
tés nélkül van, igya rókák. vaddisznók és egyéb állatok szabadon látogatják. Semmit
sem lehet megvédnl. Iskolás aink számára pedig gyümölcs és fr iss zöldség nagyon
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szükséges. A sok többi tennivalóm mell ett egy kerftésre kell gondoln I. Most gyűjtó

getem a .p énzrnaqot". IOn nem tudok csodát csi nálnI. azt a jó Szent Józsefre bizom .
Igazán komoly összegre van szükség.

A népünk Itt ls a régi bennszülött törz shöz tartozik. Nagyon szegények , de Igen
jó szívüek . A nyelvük . ur áon". nem mint az elöbbl helyemen, de valamit megértek
Nagyon szeretem őket. Olyan nagy bennük a vendégszeretet, és ragaszkodnak hoz
zánk. A viszályoktól nem félek. Ezek az élethez tartoznak, és lassan minde n rendbejön.

Mother M. Theresia (Pushpa nővér)

Ursulfne Convent
Bardih, P. O. Amgaon, via Gumla
835207 Ot. Hancht-Bthar. lndla

.H OL SZENT Pf:TER SIRBA Tf:VE .. .•

Az alábbiakban néhány levélrészletet közlünk, amelyek mutatják, hogyan vissz
hangzott a magyar szívekben a .három pápa éve".

- Istennek hála érte, együtt tudok szomorkodni és örvendezni az Egyházzal, az O
nagy ügyel vel. Úgy tekintek föl a Pápára és a Püspök ömre . mintha édesapám lenne.
Nemcsak a halálban vagy a választásban, de a mindennapi életben ls.

- Megszűnt dobogni egy apostol szíve . Igaz, 80 éves volt. Sok minde n hato tt a
szívérel Nagy pápa volt. Végigkísérlük apostoli útjain Jeruzsálemtől kezdve ml nden
hová!

- Adjon a jó lsten neki örök nyugodalmati S egyházának egy új szent életü, ilyen
remek főpapot, mint ő volt!

- Halála annyira átgondoltnak, szinte megszervezettnek tű nik , mi nt egész élete.
- Erős bens ö ösztönzés re elmélkedő imában, nagyon elmélyül ten mell ett e kellett

állnom. Másnap reggel közölték a halálhírt. Most aztán beszélhetek hozzá: . Aty árn,
én az Egyház leánya vaqyok!"

- A szentmiséról jövet egy nem h ivő asszonyismerős adta tudtomra, hogy rneq
halt, és részvétet nyilvánított. Picinyke mozzanat , de kifejez i azt az eredményt, ame
Iyet VI. Pál pápa elért: a békés egymás mellett élést.

- VI. Pál pápa halála elszomorított. Onnepélyes gyászmisét mondtun k, amelyre
nagyon szépen megjöttek a hívek, vasárnap a Szentatyáról prédikál tam, és szép plak á
tot készítettem útja iról. pápasága jelentősebb esem ényeiről .

- Különös tisztelettel voltam VI. Pál Atyánk Iránt. Amióta meghalt. minden mls ém
ben megemlékezem Róla. Ha valami nehézségem van, csak Ot kérem .

- Ezekben a napokban senki sincs távol egymástól. hiszen itt Magyarországon is
mindenki Róma felé tekint. Fölemelő dolog látni, hogy egyszerű hívei nk ls a sokszor
megrendítő sorsú , de nagy és szent emberek igézetében milyen érdeklódéssel kísérik
az Egyház életét, és gyermeki engedelmességgel várják és követik útmutatásait. A
legutóbbi .nagy sz érla" hihetetlen magasra emelte a rnérc ét - hála Istennek! Kl lorné
terekben távol . de lélekben közel Rómához ml ls ugyanazon szándékkal imádkozu nk,
a megválas ztott új szeritatya örömében éppenúgy részesülünk, és néhány órai késéssel
nálunk ls éppenúgy megszólalnak a harangok, mint ott.

+
- Úgy gondoljuk, még inkább érezzük: János Pál pápa megtalálása és meqválasz

tása valóban a Szentlélek vihara volt. Jó szíwel mondom meg : humano modo ls jó
kezekben tudjuk és szeretjilk Péter hajójá t.

- Hogy mit várunk az új Szentatyától? Azt , hogy le ne fagyjon ajkáról a mosoly , a
derű . Bár ez az Igazi evangéli umi, Istengyermeki egyszerűsége, derüje oszl átná el a
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világ arcáról ezt a sok nagyképüséget , fari zeusi gőgöt. Or ömömnek legmélyebb oka ez
a csod álatos Egyház-élmény, amiben most részünk volt , van. Nem tudok elég sokat
elmélkedni minden mozzanaton.

- VI. Pál pápáért ls és I. János Pál pápáért ls 10-10 szentm isét mutatta m be
már eddig, hogya jó ls ten az elhunyt nak adja meg Onmagát örök jutal mul; az élőnek

pedig a kegyelmét bőségesen , oogy Urának hüséges sáfára lehessen!
- Rám igen nagy benyomást tett a pápai hivatalban nagyon röv id I dőt megélt

I. János Pál egyszerüsége, közvetl ensége, alázata, derüle és kezdeményező bátorsága.
Bár volt alkalmam a n ehézségekről és aggodalm akról is hallani, úgy érzem , ezeket
sikerült volna kiküszöbölnI.

-- Nagyon örü ltem, hogy der űl át ó és nyugodt ember került a pápai székbe. Sok
emberben, sajtóban, irodalomban olyan vészhangulat uralkodik . M ilyen jól jött I. János
Pál magától értetődő rem ényei lsten biztos an jobb at akar . ..

- Annyira megszerett em az új pápát , hogy személyes veszt eségnek érzem a halálát.
-- A d öbbenetet. amit a Szentaty a halála okozott , szln te le írn i sem lehet. Pápát

még Ilyen hamar nem szerett ek meg hivek és papok ...
- Azonnal plak átokat készitettem élet éről. Nem gondoltam. hogy mire elkészülnek

a plakátok. már gyászkeretben kell kitenn em f énykép ét. Megdöbbentő volt számunkra
is a hír. Valóban . Isten gondolatai nem a mi gondolataink .. . még a pápasággal kap
csolatban sem . A kevés ismeretet összegyúj tve , próbáltam szentbesz édet mondani
vasárnap az elhunyt Szentaty áról, szerdán temetésekor pedig szentm isét mondtam
érte. Nagyon szépen megjött ek rá a hívek is.

-- A fekete zászló k inn vol t. és kiírva a gyászhir ; ott s lrtak-rítt ak a buzgó hivek . ..
el se akartuk hinn i , mindahányan . . . De nagy fi gyelmez tetés vol t ez az egész világnak !

-- Egy hétig kápoln ánk mell ékoltárán gyászszalagg al kitettük a nagy színes képét ,
és égő díszgyertyák mellett minden szentmise után külön imát mondtunk érte a hívek
kel együtt .

- A két Szentatya haláláva l kapcsola tban nagyobb volt a tanúságtéte lük fölötti
öröm. mint az elvesztésük föl ötti fájdalom . Bennük az lsten ere je győzött .

- Szentatyánk hirtelen halála az lsten útjaih oz való ragaszkodás t, a Gondv isel és
mindenben való felismerését. az lsten akaratának mindenben való keresését válto tt a
kl. A legszebb szentbeszédek szül ettek meg ennek kapcsán.

-- Meg vagyok győződve , hogyab. e. Pápa egy hónapos szolgá lata fontos láncszem
abban a folyamatban, ami a Zsinattal eli ndult. Az aggio rnament o pápai relác iólt to
vább erős ítette , s ezzel ls szolg ált a a fo lyamatosságot a 21. század felé . Együtt vagyunk
az Egyház egyetemes imaegységében!

-- Rövid ural kodása felr ázta, megmozgatt a az egész világot. Hirte len halála te lje.
sen letört mindenk it. Nem his zem, hogy rövid pápasága ne hagyna mély nyomokat az
Egyház életében. Szent volt. Mint üstökös tünt fel Egyházunk egén. Eltünt , de nem
nyomtalanu l! Meg érdemelt e, hogy eljusson a legmagasabb mél tóságra , de a jó lsten
meg akart a kimélni a vele Járó óri ási kereszttől.

-- Kedves alakja. mcsolya sokakban hosszabb időn keresztül érni fog .
-- A mosolygó pápa nekünk fel ejthetetlen . Ha rátekin tünk (mert k i van téve a ké-

pe), mind ig mos olygós. der űs lesz a lelkünk .
-- Ú de jó. hogy katekéta és lelkipásztor pápánk van! Szin te megmámor osodtam

a kihall gatás okon mondott egyszerü és vil ágos beszédeitő l. Azt án jött a szomorú hír .
Hívelm me gsiratták. Hát ezt jelentett e a rem ényt sugárzó mosoly? Akkor mind ig rno
solyognl kell . még akkor ls, ha a halál közelében járunk. Vigaszunk, hogy most már
odatúlr ől fog mosolyogva Integetni, és áldását adja, hogy az a hat programpont legyen
előttünk . amelyről a leqe ls ö beszédében szólott .

-- Ora pro nobis Joannes Paule!

+
- Az a példa nélkül álló döntés. amely egy kelet-eur öpet egyház alig Ismert lelk i

pásztorát emelte szent Péter trónjára : olyan bátorságra. elkötelezettségre, a jövőben
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követendő egyházpoli ti ka Irányára és céljára vall, amelyet világtörténelmi jelentőségű

. szenz áctö"-nak kell tart ani , ha ugyan Illik ebben az esetben az újságirók által használt
kif ejezést alkalmaznI. Most kezd csak derengeni az ember agyában valami halvány
megérzés, sejtelem arra vonatkozóan, hogy mi lehetett a Gondviselés szándéka akkor ,
amikor - 33 napl uralkodás után - magához szólft otta a kedves , mosolygós , rnlnden
kihez egyformán barátságos velencei k örnüves-ftát, I. János Pált? Amit az ő váratlan
halálakor ért hetetlennek és meg nem magyarázhatónak tartottunk: ma már úgy ls értel
mezhető, hogy ez adott módot és lehetőséget, hogy az egyház új lapot kezdjen anna
lesében. Úgy is lehetne ezt fogalmazn i, hogy I. János Pál azzal tett felbecsülhetetlen
értékű szolgálatot , hogy meghal t, és ezzel l eh e tőséget nyitott az új, világ történelmi
j el entőségű döntés megszületésének. Min dez persze gyarl ó emberi spekuláció, hiszen
a ml vaksi szemünk. agyunk, a ml látószögünk alkalmatla n arra. hogy valamit ls elles
sünk a Jóisten szándékából.

- Tudom, folytatója lesz nagy elödjel megkezdett és felmérhetetlen hatalmas
munkájának a Szent lélek vezetésével.

- Megválasztását olyan bátor tettnek és korlordulónak tartom, mint János pápa
részéről a zsinat össze hívás át.

- Múltkor az Egyház·élményrő l irtam, most Isméte lhetném ugyanazt fokozott mér
t ékben. Múltkor azt kérdeztük , mit várunk az új Szen taty átöl. most ezt kl sem rner
nénk mondani , hanem Igy: mi t vár ő mitőlünk?

- A Jelenlegi Szentatya megválasztása hatalmas meglepetés volt mindnyájunk
számára. Azt hiszem, ez a választás ls ékesen bizonyit ja, hogy az egyház örökké f iatal
marad. Szentatyánk nagyon jó l beszél a fiatalok nyelvén, nagyon élő a gondolkodás.
rn ödja, ki tűnő a hangja, hanghordozása, és azt hiszem nagyon jó l beszél olaszul. Persze
a nehezebb része a dolgoknak még csak most jön.

- Növendékeim már meg is tanult ák a . Dlcsértess éket" lengyel nyelven annak
örömére, hogy a Szentséges Aty a Lengyelhonból került Szent Péter székébe.

- Kedves hfveimnek is megmut attam Szentatyánk f ényk épét . Igy az örömöm hiveim
öröme ls lett.

- A templomba is klt ett em mind a három pápa arcképét bekeretezve. Láthatják
legalább a hivek. s Imádkoznak értük .

- Nagyon·nagyon köszönöm a Szentatyá ról küldött képeket. MI valóban naqyon
nagyon szeret jük a Szentatyát! Hiszen benne a Krisztust szeretjük. "rette is elv áqez
tem már a 10 sa ctát. Gondolom . szüksége ls van a jó lsten bőséges segitségére .

- Ilyen mindenkit átölelö áldást még egy pápa sem adott.
- Mennyi hálával tarto zunk a jó Istennek. hogy egymás után Ilyen kiváló pápák

kerülnek szent Péter székébe! Hamarosan a negyedik . akivel nem tud betelni a lelkünk
Sokat Imádkozunk érte. csak attó l tartunk . ha i lyen iramban dolgozik . nem megy sokáig.

- Adjon a Jó lsten néki sok erőt. jó egészséget. hogy ezt a szédületes rnunka
t empót bi rj a. Tört énelmi [e lentö séq ü lesz a mexikói utazás is. Csak mindig félek , hogy
valamil yen ostoba szélsőséges ember tr agédiát ne okozzon. Itt a kel et i országokban
sokkal biztonságosabb ezen a téren a helyzet , mint nyugaton . Elszomoritó a sok terror
cselekmény. A Gondviselés adta ezt a Szeritatyát . e Gondviselés meg ls örzl majd!

- Múltkor megyek Pesten az egyetemi templom felé . ünnepi reverend ában. kör
gall érral , s pici gyerekek beszélgetnek: OdanézzI - M ásik : Ki lehet ez? - Hát nem
tudod. ez a II. János Pál pápa . . . ! Merthogy látták a tel evizióban .. .

- Amilyen nagy szomorúságot okozott Szentatyánk. I. János Pál váratlan hallíla ,
oly nagy és még nagyobb öröm volt számunkra az. hogyaválasztótestület a rnost t.nl
Szentatyánkat választotta meg. Istenünk Gondvisel ését vél jük látni a t örténésekben .
abban ls. hogy I. János Pál pápát magához hfvta , s hely ébe pontosan egy Ilyen a mal
világba nagyon is belevaló szem élyt - ha szabad magam magyarán kife jeznem - vá
lasztottak. Képzett , kispo rtolt, korához képest f iatalos , egészségben jó, Közép-Euröpa,
sőt az egész világ problémáit i s merő, a szenvedések és megpróbáltatások közt rneqed
zett , mégis szeretettel t ell egyéni ség. Áld ja meg a választótestület tagjait a jóságos
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lsten, hogy .tal áltnk" il yen szem élvr. s naponta imádkozunk Szentatyánkért , hogy őt

meg vezesse és bátorítsa az a Kri sztus , aki maga is végigjárta a földi Kálvária minden
állomását.

.FIATAL OREGEK" (lEVELESLADANKBÓl)

A hagyományos teológiai form ák már a hittanra járt Idősebb hiv einket sem elégí tik
ki , nem ls szólva a f iatalabb és középkorú generációkról. A zsinat haladó szell emében
történő megnyilatkozás . kra (gyóntatásban, beszédben, hitoktatásban, rnaq ánbesz él
getésbenl jobban odafigyelnek, és érdekli is a testv éreket , partnereket , hallgatókat .
A konzervativ kérődzés nem ér semmit. Az evangélium új hír, örömh ir .•Az új bor új
tömlőbe való: A bort, az örök élet ital át egykor b örtörnlökbe, hord ékba. majd beton
tart ályokba. s rnost már üveghordókba töl tik és táro lják. Az evangélium mindig haladó
szellem ű volt, sőt forradalmi. A vil ág halad , fe jl őd i k , sem lsten Országa, sem lsten
népe nem topogh at egy helyben, s azok sem , akikre a közösséget r ábízta a Szent
lélek. A Szentl élek vil ágosságában, az ő vezet ésével haladunk el őre, benne él s val ó
sul meg a jelen történelem s az eszkatoló gia. Ez sajnos a keresztény közösségekben
még nem eléggé köztudott és nyilvánvaló . Egy bizto s: a középkor i magyarság jobban
beleillesztette minde nnapi életébe, áhitatába, népi ünnepeibe a Lélek hódolatos , me
legszlvú tiszteletét, mint a mai. M inden mat ér iába, ha ember kezébe kerül , Lélek kell.
S oly keveset hallunk, olv asunk, szólunk róla. Éleszteni, szitani kell a t üzet. Csak az
anoním keres ztényekben múködne a l élek Incogni ta gratla·jával, a megkere szte lte kben
nem? Hisszük a Szentieiket. szeret jük ls, de nem merünk rábízni semmit? Csak a Zs i
natra korlátozzuk áldott múködését? (Nyugd ijas paptestvér level e)

+
Nagy szüks éqern van információkra , hogy párbeszédet fol ytat hassak olyan ernberek

kel, akik ugyan nem hagyták ott az Egyházat. de még nem tudták megérten i, hogy
Krisztus Egyháza sok nem lényeges dolgot módos itott , de ezzel nem szúnt meg hite
lesnek lenni. 78 éves vagyok . Megvan a korral járó betegeskedés; de a fejem, hála
Ist ennek, telje sen ti szta . Szeretn ém fe lhasználni ezt a világosságot arra , hogy maparn
ba szívjam a fe lvilágositások at . Lelkes hive és csodálója vagyok XXIII. János pápának,
aki olyan biztons ággal ki je lö lte a követendő változások útj át : Egyszerús ég, t ermé
szetess ég, átl átszóság és mindezzel együtt felebarát i szeretet.

+
A szeretet, amely körülveszi nyugdíjas napjai mat, és gondoskodik 85 éves öreg fe

jemnek korszerü szell emi táplálékról is , mélyen meghat . A legutóbbi .Szolq álat" -ban
nagy érdeklödéssel olvastam korunk néhány gondolkodójának vázlato s bemutatását ,
akik ú j szerű meglátásokkal próbálják megközeliteni tere mtett vi lágunk lsten-k épét,
Orök témánk ez. Nemcsak Szt. Agoston igaza miatt. hogy term észeténél fogv a nyug·
talan az emberi szív, mig meg nem talál Téged, Istenem. Hanem a mi fe l el ős lelki
pásztori küldetésünk miatt ls , akik moh ön szomjazunk minden tapasztalatc serét, amely
az elvesztett vagy veszni índult bárányát nyomozó Jó Pásztor témakörébe vág. Uto lsó
kívánságom, hogy szere tnék hasonlítan i ahhoz az evangéliumi gazdához, aki még egy·
szer szétnéz háza tájékán : mit tudna még kiosztani övéinek ki ncseiből .régieket és
újak at" l?

+
Bizonyára értes ültek, hogy 85 éves korában meghalt Feszty Masa. Szint e élete

utolsó perc éig dolgozott, az egyházmúvész neh éz hivatását te lj esítette. .uu Boldog-
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asszonya" és . Keresztútja" révén ismert lett határainkon túl ls . Festeni talán a be
széddel egyldöben tanult édesapjától , Feszty Arpádtól - a Körkép festőjétől - és
édesanyjától, Jókai Hózátöl. Jókai Mór fog adott leányától , aki az ecsetet csak azért
tette fé lre, hogy egészen feleség és édesanya lehessen. De tanult Firenzében és
Münchenben is. A legnagyobb hatással a quattrocento és cinquecento festészete volt
rá, és mint ő maga vallo tta: tudatos , de m a g y a r utánzója volt e festészetnek. Ezért
jelenne k meg képein az olaszos Madonnák szé p köpenyredől mögött a magyar tájak,
füzfák, virágok. Telehintette Magyarors zág és Budapest templomait Madonnálval, ma
gyar szentekkel, Szent Ritával, Szent Filo ménával és Krlsztus -ábrázolása lval. Képei lé
lekbe néző szemmel teki ntenek le a hivökre.

Megrend elésre dolgozott. Soha nem tudta valóra váltani álmát, hogy sa/át elgondo.
lásal szerint , az ált ala megálmodott módon vethesse vászonra témá it . Ezt szegénysége,
az örökös anyagi gondok tett ék lehetetl enné. Pénze soha nem vol t, adni mind ig tudott.
Minimális összegekért dolgozott. Ha szegény volt a templom, vagy valamilyen foqada
lom kötött e, akkor Ingyen. Jótékonysága, ember-, álla tszeretete legendás volt. Nem
ismert lehetet lent , ha segftenl kell ett valakln. Nem bírt a elviselni a szenved ést, el
hagyatottságot , nyomorúságot maga körül. IOrzékeny lelke vergődött minden emberi
nyomorús ág, szenvedés, halál láttán. Ily enkor törődött lélekkel vezekelt, böjtölt , lm ád
kozott, míg nyugtalan lelke valamelyik gyónt atószékben nyugalmat nem tal ált .

IOlete uto lsó éveit Domaházán töltötte , ebben a Borsod megyel kis faluban, ahol egy
korábbi oltárképének két szárnyát festette meg: Szent Erzsébet életéból vett jelenete.
ket . IOs azt a keresztutat. amely nek reprodukcióit ismeri most már az egész kato likus
vil ág. 1978 nyarán sz ü rkeh ál yoq-m űt étet végeztek rajta, de a festést utána sem hagyta
abba. 1979 januárjában kezdett betegeskedni, márc ius l -én csendesen elaludt. Elment
azok közé, akiket életében annyi szeretettel , olyan szépen ábrázolt , akiknek társáságá
ban már a földön is élt . Dédanyjának, Laborfalvy Rózának és édesanyjának sirjában
nyugszik a Kerepesi temetó müvészpanteonjában.

+
Szeretettel köszöntjü k itt a magyar egyházi zene k itünő képviselőjét, a 80 éves

B á r d o s L a j o s t . Egyénlségét és munkásságát t íz évvel ezel őtt, 1969. évi 4. sz á
munkban mél tattuk .

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmisék. Dr. Bányai József c. kanonok, ipolygalsai (Holeö, CSSR)
plébános ok t. 26-án.

Kovács Gyula pápai kamarás, tornagörgői (Hrhov, CSSR) plébános okt. 26-án.
45 éve van ott. IOvek óta két mankóval megy az oltárhoz, hogy hívei ne marad
janak szentm ise nélkül.

Aranymisék. Dr. Szenthelyi Molnár István, volt tábori főesperes és egyideig
a tábo ri püspö kség ordináriusa júl. 1-én a budavári Mátyás-templomban, amely
nek kiseg ítő lelkésze. Közel 20 évig a Széher úti kórház kertésze volt. FeIdol
gozta kézi ratban a magyarországi Mária-kegyhelyeket. Kézvezetője és szónoka
plébánosa, Dr. Fábián János volt.

Veszellty Pál aug . tz-én Bácskertesen (Kupuszina , Bácska) . Csajkás Antal
gombosi plébános volt a szónoka. Zvekanov iö püspök . consuitor ad honores"
címmel tüntetle ki.

88



KÖNYVSZEM LE

Pontificium Collegium Hungaricum 1579-1979. Róma, Pontificium Colleg ium Gerrna
nicum et Hungaricum kiadása. 1979,91 o,

A római Colleg ium Hungaricum 400 éves jubIleumáról és az ezzel kapcsolatos pápai
kihallgatásrói beszámoltunk a 41. sz-ban . Azóta kezünkbe került a jubileumra kiadott
emlékfüzet. Az Irások. kettő kivételével, a magyarországi . f ratres malares" (volt ger
manikusok) tollából sz ármaznak. Cserháti József pécs i püspök ünnepi előadásában

vázolja a kollég ium keletkezését (1579 márciusában) és egy év múlva a Gerrnanlcum
mal való egyesitését. A Lukács László közzétette okmányok alapján kitúnően jellemzi
a nehézségeket és főleg Szántó Istvánnak, a Szent Péter templom gyóntatójának tevé
kenységét a kollégium érdekében. Szántó maga ls néhány hónapig germanikus volt ,
majd mint jezsuita egy ideig a növendékek prefektusa . - A zágrábi segédpüspök,
Koksa érdekesen állítja elénk a horvát növendékek szerepét a Germanicumban. Sze
rencsésnek tartja XIII. Gergely pápa döntését, hogy Szántó minden ellenállása ellenére
is egyesftette a két kollégiumot. Nyisztor Zoltán prelátus felsorakoztatja a leghíresebb
volt magyar germanikusokat: Prohászkát, Boromissza Tibor püsp ököt. Vass József rnl
nlsztert, A budapesti hittudományi akadémia do qrnatan ára, Gál Ferenc tanuls ágosan
mutatja be, mit végezhet ma Magyarországon egy teológiai tanár . nemcsak katedr áján,
hanem előad ássorozatokban. papi rekollekciókon és a nagyközönségnek szánt könyvek
kiadásával is Szfnesen, humorral Irja le a koll égium életét egy 1970-74-lg Rómában
tartózkodó volt erdélyi germanikus . Szellemes az alapító P. Szántóhoz Intézett .k öszönö
levél" .

Az alapítást apostoll buzgósággal, de kissé türelmetlenül sürgető Szántó Istvánról
fr a német doktorjelölt Thomas Löhr ls . Nemcsak erról a szerepér öl. hanem alapos
beleérzéssel bemutatja mint teológust , főleg Bellarm ino kontroverzlás könyvére tett
megjegyzései alapján . A nemrég közzetett Monumenta Antiquae Hungariae 1. és 3. kö
tete kincsesbányája Szántó tevékenységének és jellemzésének. Ezek alapján hűen fest i
ezt a tüzes vérű, nyugtalan magyar jezsu it át.

Az ugyancsak az Idén jubiláló kolozsvári kollé gium is Szántó sürgetésének köszöni
létét. Már 1571-ben ösztönözte az erdélyi fejedelemmé választott Báthory Istvánt, vigye
be Erdélybe a magyar Jezsuitákat . De annak csak mint lengyel királynak sikerült a
lengyel jezsuiták révén ezt a régi tervét megvalós ftanla. mégpedig Kolozsmonostoron .
Szántó Itt magyar prédikációival vezető szerepet v itt. Az 1579 öszén megalakult kollé
gium két év múlva bekerült Kolozsvárra . 1585-ben akadémiai rangot kapott. A jezsulták
nagy viszontagságok között 1773·lg vezették. A rend eltörlése után a piaristák vették
át. Az Intézetet Bethlen Gábor is Igen nagyra becsülte, úgyhogy amikor a saját akadé
miáját alapitotta Gyulafehérvárott, példának állftotta tanítási módszerüket. Itt tanult
többek között Pázmány Péter, Mlkes Kelemen, Apor Péter, Jósika Miklós. századunk
ban Passuth László. A 400 éves kultúrközpont életéről és az erdélyi közművelődésben

való szerepéről Jakó Zsigmond irt kitűnő cikket a Korunk c. erdélyi folyóirat augusz
tusi számában.

Öry M .

I s t e n g y e r m e k e vag yo k . Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára.
Szent István Társulat, Bp. 1978.424 o.

Klsgyennekek imádkoznak, énekelnek a könyv címtábláján .Isten szeme" előtt. De
ha jól megnézzük, nemcsak imakönyv ez, hanem tulajdonképpen hittankönyv. Az egyes
fejezetek keretében röviden benne van egy katolikus gyermek tudnivalója.
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Az el ső rész cfme: . Hlszek Istenben. ő az én mennyei Atyám." Itt találjuk a ke
reszt ény Imákat. a reggeli és esti Imát : a rég megszokott gyermeklmákat. az egyház
imáját és útmu tatást a saját szavukkal végzendő imára.

•Hlszek Jézus Krisztu sban. ő az én Odvözítőm." Ez a második rész a szentségeket
mutatj a be . azokhoz kapcsol Imákat ; pl. a házasság szentségénél a sz ülökért. nagy·
sz üí ökért, Kár. hogy a könyvecské nek nincs részletes tartalommutatója . Igen jó l kell
egy gyermeknek Ismernie az Imakönyvet . hogy tudj a: a nagyszülei ért szóló imádságot
a házasság szentségénél találja meg. - A bünbocsánat szentsé génél hiányolom leq
inkább a teológiai pedagógia és pszichológia mal eredményei t . Az Imakönyv 8-10
éves gyermekek nek szól, - nem kelle ne-e egyszer átgondolni a gyermekbünöket és
a gyermekek vétke zésének leh et öséq ét , és ehhez Igazitan i ezt a részt? - It t a szent
ségeknél találjuk meg a szentm ise szövegét ls. továbbá a Jézus SzIve litániát és J é
zus Szivéhez szóló Imákat ls .

A szarzök röv id részt szenteltek a Szent l éleknek, a Szűzanyáró l szóló rész pedig
a szokott Márla·lmákat tartalmazza .

•Az egyházi év" c. rész rövid magyarázatokat tart almaz az év egyes ünnepeire. és
kis Imát ad hozzá. leg inkább a szentmi se szövegéból ; adventre. karácsonyra kis házi
ünnepély szövegét ls adja. Legbővebb a nagyböjt i és húsvéti rész. keresztúti áj tatos
sággal, a szent napok rövid li tur gikus részeivel. Az ismert szenteken kívül rneqernl é
kezlk a könyv P. Kolb éról. Charles de Foucauld-ról, Keller Helénról és XXIII. János
pápáról ls. Külön rész szól a magyar ezen tekr ő l . Itt van a legtöbb kép ls (amivel k ü
lönben nem voltak nagyon nagyle l kűek az összeáll ítók) . De úgy érzem. ezek a leg.
gyengébbek az összes képek közül , Kár. Különben ls val ósz ín ű . hogy a mal gyermek
erősebb színekhez. egyszerűbb vonalakhoz. modernebb fo rmákhoz van szokva. olyanok
hoz. mint az ott honi e l ső két hitt ankönyv képei.

Az Imakönyv második felét. kerek 192 oldalt az énekek teszik ki. a Szent Vagy Uram
énekeskönyvb61válogatva.

Orül ünk ennek az Imakönyvnek és várju k a folyatast. a nagyobbaknak szóló lma
könyvet ls. Reméljük. az is meg fog Jelenni hamarosan. Es abban - meg talán ennek
következő kiadásában ls - az imák és hittani tudnivalók mellett jobban kl fog dom
borodni: hogyan. miképpen tudják mindenütt és mindenben megtalá lni és szolgáln i
gyermekeink Istent és az embertestvért .

Ujváry J.

franc;:ols Monfort: T a I á I k o z á s o k J é z u s K r i s z t u s s a I . A s z e n t s é .
g e k , Franciából fo rdItotta: Vásárhelyi Vera. OMC Bécs, 1979.. 34. o.

Képes album a Hit és élet c. sorozatban. Főként templomi hlrdetöt áblák számára.
A szamariai asszony. Zakeus. a vámos , a házasság törő asszony. Nikodémus. a

vagyonához ragaszkodó gazdag Ifj ú és a fel ujjong ó emmauszi tanítv ányok azok. akiknek
a találkozását Jézussal leirja. Ilye n talál kozás jön létre a szentségek f elvételében ls ,
éspedig gyümö lcsöző módon mindannyiszor , amikor a lel ki fogékonyság szükséges
fokban megvalós ul. A második rész ezt az é l etbő l - az egyre lalc lzálódó francia élet
ből vett frapp áns példákkal illusztrálja. Ogyes katek étikat utalások. rajzok és f ény
képek egészít ik kl a kétszí nnyomású, elő dj é hez. a Zsinat i megújhodá s c. füzethez ha
sonlóan vonzó klállltású munkát . Képetvel . találó megj egyzéseivel Igen alkalmas arra .
hogy .rneq sz ölttsa" az embereket. és ind it ásokat adjon nekik, hogya szentségekben
találkozzanak .az é l ő és életadó J ézussal" .

Johannes Gründel: A z ö n v I z s g á I a t ú t j á n . Néme tből ford ította: Boros ild ikó .
OMC Bécs. 1979.. 78 o. Függelékben: 1) . Gotteslob· . Altalános lelkitükör. 2) St . S é
ver in papi munkaközösség: Lelkiismeretv izsgálat . 3) Lebret-Suavet : Onvlzsgálat. 4)
Lebret : Eletstllus. 5; Lebret : Eletelvek.
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Hosszú i dő n keresztül eléggé elterjedt volt az erköl cst eológia nyomán az önvlzaq á
latban a negatív és individualista szempontok előtérbe helyezése . Egyes művek az
erkö lcste ológiában olyanok voltak , hogy bizonyos túlzással . scientl a de peccatis' -nak,
azaz bűntannak nevezték. Ez rányomta bélyegét a lelkitükrökre is .

Ezzel szemben ennek a kis műnek a nyomán ráébredhet hiányai ra az a keresztény,
aki a rossz tett eket ugyan kerüli , és ezért önmagát nagyon jónak tart ja. de nem mutat
áldozatosságot az egyházi és világi közöss éqnek, valami nt rászoruló embertársának
szolgálatában. Szerepel a kérdésekben a kihágás a természetvédelem ellen - ez ls a
közösségi érdek megsértése - . valamint a közúti közlekedésbe n a kíméletlen maqa
tartás . Ha valaki vezető állásban van. akkor lelkiismeret i kérdés . hogy kedvező rnunka
körülményeket tere mtett-e a munkahelyen, ha pedig beosztott. akkor lelkiismeret len
munkával, ke ll ő ok nélkül betegállomá nyba vonulással rneqbontotta-e az Igazság rend 
jét?

Az élet védelméhez tartozik a segítőkész szolgálat terhes asszonyoknak, a gyer·
rneke llenes magatart ás kerülése. a gyenneklánna természetesnek vétele és a több
gyerm ekes bérlőtársak megért ése.

A fogy asztói társadalomban élő keresztények ezeknek a kérdéseknek a nyomán
ráébredhetnek a . fogyasztó i aszkézis' szükséges vol tára és a fe l e l ősség re Istenne\,
a n élkülöző egyesek és népek hatalmas tömegei vel szemben. E lőkerül a teljesítményre
alapozott társadalomban annyira i dőszerű kérdés is : a magatartá s az öregekkel szem
ben.

Ezek kiragadott részek a lélektanilag értékes és életszerü kérdések gazdag anya
gábó\,

A kis mű klt ünöen szolgálha tja az előkészületet a bűnbánat szentségé nek felv éte
lére; az elmélkedés számára ls bőséges anyagot nyujt . Egyházközségi megbeszélések
tárgyává is tehető , de alkal mas arra ls, hogy az IgeistentIszteleten vagy a bűnbánat i

Iiturglán a lelkIIsmeretv izsgálathoz szempontokat adjon.

André Louf: B e n n ü n k a L é I e k I m á d k o z i k . Franciából for dította: Benkő Már·
ton . (Eredet i szövege flaman d.) OMC Bécs, 1979.. 159 o.

Ez a könyv a szerzö szavai szerint nem bevezetés az Imádságba. még kevésbé
ránevelés. Tanúságtétel akar lennI. Nem bizony it és nem cáfol. Vagy megérinti az ol
vasót, vagy nem. Ha nem, akkor is biztat: .A Te órád később jön el: Mint szerzetes
vallja, hogya szerzetes ugyanúgy dolgozik , alszik és eszik, mint bárki más. de mln
den, amit tesz, az imádság felé mutat. Sokáig hallg atott. Figyelte az imádkozó em
bereket , nemcsak a kortársakat , hanem kutatta a régi nagy imádkozók tanúságtételét
is. Nem siet ett könyve megfrásával. Ezeknek a lapoknak tartalmi gazdagsága Igazolj a,
hogy sze rzőjük helyes elv szeri nt Járt el : érj en be a rnü, azután adja közre.

Közöl olyan megjegyzést ls az imáról, amely meghatározásk ént hangzanék, mint
például Szír iai lzsákét: .Az lma olyan öröm . amely hálaadással száll fel az Atyáho z:
Amde ez mégsem meghatározás szoros értelemben, és ő éppen azt a fej leményt tartja
értéke snek, hogy .ma már kevesen kockáztatják meg azt a kijelentést. hogy tudják.
ml az Imádság'. Ezt a belátást már a kegyelem gyümölcsének tartja. Ilyen módon is
kiemeli az Imádság te rmészetfeletti volt át .

Foglalkozik többek között az imádság technikájának eszközeivel is. Ezek a cellb á
tus, a magány. a csend. a virrasztás és a böjt. De ebben az Irányban is mindenütt
mélyebb re hatol , mint sokan mások teszik. Például a virrasztás kedvez az imádság
összeszedettségének. A söté tség mindent eltakar, ami más irányt adhatna gondola·
talnknak. Ez sem elhanyagolható tényező. de mégsem érinti a lényeget . Maga az lma
a Szentlélek ereje által valósul meg . Ez áll 8 böjtre is. Az sem .8 testl-l elkt egyen·
súly kedvéért végzett diétás kúra' .
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A Távol-Kelet módszerein is kapnak napjainkban az ósszeszedettség és a belső

nyugalom elérése céljából. De ezek, ha az Indulásban segítenek is, az Imádság l étre
jöttéhez elégtelenek. Az ima elsosorban nem emberi mű. Ahhoz, hogy az imádkozó
felemelkedjék a hűsvét éltető dinamizmusáig, természetfeletti segítség kell. . Aml
veled történik - frja -, az az üdvt ört én e t egy darabja:

Bár szerzönk sz öl a celibátusról. és a szerzetesi lelkiél et Irodalmát nagy m ért ék
ben felhasználja, könyve minden istenkereső hivőnek való . Az Imára a szerzetesh áza
kon kivü l ls nagy éhség tapasztalható . Sok más egyéb mellett err öl tanúskodnak a
Talzé felé meneteló fiatalok . Ebben a műben találkozhatnak az ima mélységeivel. Meg
találhatják benne az imádság dogmatIkájának, aszkétIkájának és misztikájának nem
tudományos rendszerességű, hanem életszerű ötvözetét.

K.G.

Gallus Tibor: D i e • F r a u " I n G e n 3,15. Cariothla, Klagenfurt 1979.

A már hosszabb ideje Németországban élö magyar jezsui ta szerzónek ez a német
nyelvű könyve 1949 és 1976 közt megjelent, hat kötetre terjedő exegetikus·teológiai
kutatásainak végeredményeIt sz űrl le . Ter 3,15·nek (az .asszonyról" szóló jövendö lés
nek) katolikus és evangélikus értelmezéseit vizsgálta. El őször rámutat a bűnbeesés

ről szöl ö elbeszélés történeti jellegére. Majd sorra veszi Ter 3,15-nek mint messiási
jóslatnak értelmezését bibliai célzások ban, az egyházatyák tan itásában, katolikus és
evangélikus szent lrásmagyarázóknál. Az evangélikus exegézis a felv Ilágosod ástói mlnd
máig elutasltotta a messiási értelmezést. Ez az állásfoglalás nyilvánvalóan nem ma
radt befolyás nélkül az utóbbi évtizedek katolikus szentirásmagyarázatára sem. - A
szerz ö nézete szerint a sz öban forgó szentírási hely értelmezésének hermeneutikus
elve az, hogyaszöveget - föltételezve sugalm azott voltát - a kinyilatkoztatás egé·
az ével való összefüggésében kell néznI. Teljes ért elmét csak az újszövetségi betelje
sedés fényében Ismerhetjük fel félreérthetetlonül. A büntető Itélet kettős rétege t tar
talmaz: Szószerint értelme: természetes ellenségeskedés az ember és a kigyó között :
átvitt értelme: halálos ellenségeskedés az Asszony és Fia meg a kigyó jelképezte
csábitó, a Sátán között, Ezen az alapon cáfolja és (147-151) röv iden megválaszolja
a kr isztológiai-mariológiai értelmezés ellen felho zott kifogásokat. - Ebben az ún.
protoevangéliumban a szerzö már bib likus alapot lét a Mária szűzi Istenanyaságáról,
s zeplöte len fogantatásáról és mennybevételéről sz óló tan ít áshoz. Hogy a kigyó nem tud
az Asszony .sarkába harapn i" , az szer inte utalás arra , hogy Márla nem halt meg. 
A befejezés azt fejtegeti , hogyan vett részt Már ia a megváltás rn üvében. amennyiben
- Krisztus megváltó enngedelmességének erejében - engedelmesen igent mondott
arra, hogy a Messiás anyja legyen, minden következményével együtt.

A szerz ö érdeme a roppant gazdag teológiatörténeti anyag összegyűjtése , valamint
kiértékelése. Ez utóbbi folyam án olyan szempontokat juttat érvényre, amelyek mellett
az egyházi hagyományhoz ls hű biblikus teológia nem haladhat el észrevétlenül.

Franz Dander
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HALOTTAINK

P. Sziegi And rás Márla kartauzi Marienauban (BRD) márc .29-én (82,56,50)
Berzsenyi István érs . tan., pléb. júl. 1-én Budapesten. Farkasréten temették (69)
P. Bleleck József SJ, "A Szív" szerkesztője, aug .2D-án Torontóban (59,41,28)
P. Susányi István Semjén OFM teol. tanár, a szentendrei gimnázium volt hit

tanára. Aug. 22-én temették Obu dán (62,43,36)
Czind er Géza ny. hitoktató aug . 28-án. Farádon tem ették (70,43)
öveges József pia rista , ny. t őlsk, tanár, Kossu th-díjas fizikus szept. 4-én Buda

pesten. Zalaegerszegen temették (84,67)
Bencze Lajos ny. esperespléb. szep t. 4-én Székesfehérvárott. Volt plébániáján ,

Pesterzsébeten teme tték (77)
Dr. Oppermann Balduin János ciszterci , Pécs-gyárvárosi segédlelkész szept.

6-án (78,62,55)
Szokol László ny. vigántpetendi pléb. szept. 7-én Balatonfüreden (78,55)
Páli Ferenc érs. tanácsos, plé b. szept. 8-án Miskolco n (73,50)
Mlkler Jenó ker. espe res, monostorapáti plé b. szopt. 9-én (47,22)
Dr. Lukács István segesdi főesperes, marcali plé bános szept. 13-án (68,45)
Baltavári Gyula prépo st, kanon ok szep t. 14-én . Nagyc enken teme tték (74,49)
FUlöp Istv án csa nádpalo tai esperespléb. a reggeli misére készülve. Püspöke

70 pap részvételével temett e (68,42)
PuhI József SJ a mizserfai Szoc . Otth onb an szept. 17-én (77,54)
P. Kornylk Kálmán Gellért OP Tata-tóvároson szept. 18-án (65)
Be!'illé Pál ap. protonotárius, szaba dkai püspöki irodaig. szept. 20-án (78,55)
Dr. Dénes (Kr iván) János Gergely oratoriánus szept. 26-án Torontóban rövi ddel

falujának plé bánosa, osztálytársa, Fülöp István után . Wellandban temet·
ték. (65,40)

Hajós József ny. plébános szept. 20-án. Mátészalkán temették (76,53)
Dr. Papp Béla ny. hittanár, volt minorita házfőnök. Szegeden temették a Dugo 

nics temetőbe (84,61)
Németh János ny. sármelléki esperespléb. Balatonfüreden. Okt. 5-én a keszt

helyi Kis Szt. Teréz templom kriptájába temett ék (78,55)
Dr. Beöthy István veszprémi nagyprépost, a magyar papság nesztora, okt. 4-én

Székesfehérvárott. A veszp rémi székesegyház kriptájába temelték (98,75)
Tóth Mik lós c. prépost, mátészalkai esperespléb. okt. 6-án (71,44)
Czindei Lajos hambu rgi magyar lelkész okt. 7-én, rövi ddel a magyar mise után .

Betegen még misézett , pré dikált, áldo ztatott (51,16)
Lélek Gábor püsp. tan ácso s, aki 21 évig volt Szeged en a Csil lag börtö n lelké

sze. Makón temelt e Udvardy püsp ök (91,66)
Tarjányl Ferenc Berárd OFM Pannonhalm án. Okt. 15-én temelt ék (90,67)
Morval István kano nok , c. prép ost okt. 21-én . A kaloc sai temető papi kri ptájá ba

temették (84,59)
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Nagy Arpád érs . tan ., ny. pléb. okt. 27-én Jászberényben (75,51)
Sali László Szilveszter OFM, kör öml ny. pléb. Nov. 3-án Onodon temelték (72,49)
Dr. Tihanyi Anlal Bánk OSB föisk. taná r, érd. perjel nov. 4-én Pannonhalmán.

A Boldogasszonykápolna kriptájába temelték (61.43,37)

Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+

HERNADI AGOSTON
(1907-1976)

Ot éves korában vesztette el édesapját. Két testvérével együtt Igen szükös vi
szonyok közt nevelte fel öket édesanyjuk. Küzdelmes gyermekkorán és egész életén
át mély hite segitette.

1933·ban került .Guszti atya" Külső-Ferencvárosba, a Márla Valéria-telepre. Több
egyesület vezetését vette át , de szivügye az Ifjúság volt . IOn mint farkaskölyök (cser
k észjel ölt) , majd cserkész ismerkedtem meg Itt vele . Minden szabad Idejét velünk
töltötte. Kít únö szervez ö volt . Közben állandóan beosztott ministrálni is. Nyelc-t íz
mlnlstráns vette körül az oltárát. Szerettük, mert ő is szeretett minket.

Sajnos egészsége felmondta a szolgálatot. Több hónapi betegség után - tüdő

vérzés és szivzavarok - áthelyezték. Később találkoztam vele Felső·Krisztlnavárosban,

ahol tovább folytatta munkáját. Ostrom alatt járta az óvóhelyeket, mig lehetett, rnls é
zett, áldoztatott. - Innen került Farkasrétre . Itt ls körülvették a gyerekek, az Ifjúság.
Sok mln lstránsa volt mindig . Templomot akart ott épiteni, de elhelyezték. 1956-ban
került vissza, és onnan kérte magát Szobra. Ott a plébánia rendbehozatala és kor
szerúsltése volt első tevékenysége. Majd a templomot korszer üsttette és kivül-belül
renov áltatta . Hire volt a szobi templom szépségének, tisztaságának és rendjének. Min
dig , minden területen sz építésen, újltáson járt a gondolata.

Utolsó évben még a templomi fűt és megoldása és a filia rendbehozatala volt a
befejező munkája . Munka közben érte a rosszullét , - nem volt mellette senki, Igy
maga Intézkedett orvos kihívásáról és kórházba vltelér öl. Ott egy órán belül meghalt.

Az olvasó állandóan vele volt . Reméljük, ez volt számára a mennyország kulcsa .
Volt segítőtársa

NOVÁK GYULA
(1905---1978)

1905. ápr. s- én született Gyulán. Az ottani katolikus gimnázium növendékében Sza
bados Antal szentéletú hittanár hatására és Apor Vilmos akkori gyulai plébános szeme
előtt bontakozott a korán jelentkező papi hivatás. Főpásztora, L1ndenberger János, mint
hogy akkor az elárvult egyházmegyének nem volt szemináriuma, a Váradról elindult
Fetser Antal győri püspök engedély ével a győri papnevelő intézetbe küldte. Itt ls szan
telték pappá 1928. jún . 29-én.

Szerény, húséges és tettre kész fiatal papként kezdte múködését Újkígyóson. Hítok
tatásával , fáradhatat lan buzgalmával és az 6kígyósl kápolna körzetében élö hivek gon
dos ellátásával megnyerte az emberek szeretetét.

1932-ben fópásztora maga mell é vette Debrecenbe . Az akkor még egyetlen Szent
Anna plébánia munkabiró lelkipásztort kapott benne. Az abban az Időben leányegyház
ként kezelt Hajdúsámsonba ötven évvel ezelőtt még újításnak szárnltó módon: segéd
motoros kerékpáron járt kl. A Szvetlts-Intézetben kifejtett hitoktatási munkájának ered
ményess égét Igazolták azok a volt növendékei, akik évtizedek múlva ls személyesen
vagy Irásban keresték fel a Debrecentől annyira távol eső Gyulaváriban problémáikkal.
Ide került ugyanis 1942-ben, és Itt több mint 36 éven át volt híveinek lelkiekben ls,
anyagiakban ls segítő plébánosa .
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1918.doc. 29-én halt mog o gyulai kórházban. Jan. 2·án temette a környékbeli papság
jelenlétében Dr. Rózsa Jenő gyulai esperesplébános . A gyulavárlak nevében paptest
vére, Hanzély lajos búcsúzott .artöl a paptól, aki ötven évet dolgozott az Úr sz ölöjé
ben Igaz munkásként. Missziós küldetését krisztusi alázattal, apostoll szegénységben,
boldogan végezte. Atya volt Ő. hlvönek, nem hivőnek egyaránt. Mindenkit szerétett.
viszont őt is szerette, tisztelte mindenki. S mély megrendüléssel vették közülünk való
eltávozásának. halálának hirét. Szerintük is jó ember, igaz ember volt . Mi hívei árván
maradtunk, s mig élünk. nem fogjuk elfelejteni aranymiséjén boldogságtól fénylő arcát .
Kérjük az egek Urát, hogy ez a boldogsággal tell örök világosság fényeskedjék neki:

Confrater

SEBESTYlON SANDOR érd . esperesplébános
(1904-1918)

Szolnokon született, 1904. aug. 22·én. Hárman voltak testvérek, két kisfiú és egy
kislány. Gimnáziumot ls Szolnokon végzett. A szellemiek mellett testi erővel ls mes
áldott fiúcska itt és ekkor kapta a kedves becenevet, amely elkisérte a sfrlg. és így
marad meg emlékeinkben is : .Mack ö" .

A szülöl otthon és az akkor Szolnokon müködő paptestvérek hatására meghallotta
a Mester hfvó szavát. és 18 esztendős korában elindult a váci szeminár iumba. Négy
évi előkészület után megkapta az egyházirend szents éaét, amely által ő is. mint rnln
den pap, mindenkinek mindene lett.

Nem hiába volt az apostolok között egy pénzváltó : hiszen a papok egész életükön
át lsten mérhetetlen értékú kegyelembankóit váltják aprópénzre. és osztogatják-oszto
gatják az embereket köz őrt.

O is megkezdte a kegyelem osztogatását. és tette 51 és fél éven át: a szentmls ék
ben. a prédikációban, a gyóntatószékben adott vezetéssel, beszélgetésekben nyújtott
tanácsaival. szavával, példájával. IOs még sok mlndennel. hiszen lsten nagy családjában
mind ig vannak tudatlanok , szomorúak, elhagyottak. szenved ök, tanácstalanok, öregek
betegek. árvák. szegények, akik mellé oda kellett állnia.

De a lelkek gondozása mellett építette lsten országának földi alapjait is . Káplán!
helyein: Kiskunfélegyházán. Újszászon. Monoron. Rákosszentmihályon templomot újít
kivül -belül. oltárt aranyoztat. egyesületeket szervez, telket vesz plébániaiaknak és
templomnak. A temetők rendezése. bekerftése mindenütt szívügye .

Majd Szolnokra kerül plébánosnak. Itt. sz ülöváros ában. testvére inek otthonában,
szülei poralt befogadó földjén. különös lendületet kap alkotó kedve. A háborús ese 
mények miatt megrongált Vártemplom és plébán ia küls ö-bels ö újítása. a szolnok -újvárosl
és a Jézus Szfve plébánia szervez ése, a szomszédos Szandasz öll ös lelkészség alapí
tása, az 50 holdas temető f ásít ása. bekertt ése mind ennek állomásai.

Ekkor azonban el kell hagynia Szolnokot. Kunszentmlklósra kerül. Itt dolgozik to
vább még 20 évig. Kunbábonyban templomot épit, épületeket, tornyot újít. És bár .Fut
vele az Idő, mely Irigy· . de keze alkot. kedélye aranyos, és szive mind ig énekel szinte
soha nem fáradó testében.

Másfél évvel ezelőtt volt aranymiséje. A jubileumi szentképre ezt írt a: .F ldelis
usque ad rnortem", húséges a halálig. Úgy történt, ahogy Igérte Istennek és kivánta
magának: húséges volt lsten szeretetében és hívei szolgálatában, az egy hetes be
tegágyig és a koporsóig. amelyet december lG·án helyeztek el a szolnok-úlv érosl al
templom sfrfülkéjébe.

S.A.

DOMBOS JÓZSEF FOLOP OSB
(1914-1918)

1914. dec. 14-én született Hármasfalun (Welden bei Rechnltz. Burgenland) a család
második gyermekeként. 1920·ban Budapestre kerülnek, iskoláit már itt kezdi meg. Kő·
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zéplskolált a kőbányai Szt. László gimnáziumban végzi céltu datos, szorgalmas rnunká
val. Fiatal korára nagy hatást gyakorolt a cserkészet, Innen szerzett élményei egész
életében véglgk fsér lk . 1933-ban jelentkezik Pannonhalmára novtotusnak. Fő i s ko l a i tanul
mányalt -bár egészsége kiss é gyenge - komoly akarattal és buzgalommal végzi, de
a tréfában és vid ámságban ls otthonos . Tanár i oklevelét 1940·ben szerzi meg term é
szetrajz-földrajz szakon. A természet Iránt i szeretetét még a burgenl andi házból hozta
magával, ahol növend ék-kora vakáció inak egy részét ls tölti anagyszülőknél.

1939. jún. 18·án szenteli k áldozópappá. Tanár i működését a Rend budapesti glmná·
zlumában kezdi, ahol egészen 1948-ig, az államos ításig vo lt tanár. A háború Ideje alatt
tábori lelkészi szolgálatot ls végzett sebesültszállító vonatokon . 1946-ban szakfelügye ·
löv é ls kinev ezik .

1948 után a budapesti Szent Rit a egyházközség lelkésze let t 1953-lg. Ettől kezdve
több helyen működik , majd 1962-től egészen haláláig a csolnoki plébán iát vezetI. A
sok dispoziciót mind ig erős lélekk el , szerzet esi engedelmességgel vállalja. M inden
működés i hely én bencés lel kületének megfel elően elsősorban a li turgia elmélyitését
és szebbé tételét mozdítja elő - már jóval a II. vat ikáni zsinat e lőtt ls. Plébánosi mü
ködése alatt ls az imádság és a munka vezérli életét. HIttanóráira, beszédei re mindig
lelkiismeret esen készül ; müköd és ét széles látókör és bölcsesség jellemzI. Neh ézs é
gek között is a rá jellemző kemény követ kezetességgel és állhatatosan dolgozik hível
ért, a kudarcok sem tudják letörn I. Ebben segíti a l apve tően vidám természete is ,
amelynek megny ilatkozásai azonban mind ig bizonyos fanyar irón iával p árosultak.

1978. nov. 19-én, vasárnap még elmondta szentmiséjét, keresztelt ls, és éppen pár
napos pihenést , kikapcsolódást tervezve feküdt le este . Reggelre azonban szíve meq
szűnt dobogn i: örök pihenőre térhetett a menny ei Atya sziv én, Pannonhalmán temet
tük nov. 24-én, csolnok i hiveinek nagyszámú részv étel ével.

Confrater

SARANG KRIZOLÚG pnER OSB
(1894-1978)

Répcevlsen (Sopron m.) született, 1894.okt . 17-én. A soproni és györi bencés glm·
n ázlumba járt. 1916-ban lépett be rendünkbe. 1920-ban szentelték pappá, 1921 rnájus á
ban magyar-német szakos tanári okl evele t szerzett . Már az 1920/21. iskolai évet Esz.
tergomban töltött e mint segédtanár, majd 1929-ig rendes tanárk ént működött ugyanott.
Ekkor kerü lt budapesti lJimnáziumunkhoz, ahol 1945-lg volt . Azután 1948·ig gimnáziumi
tanár és általános iskolai igazgató Pápán, utána a pápai bencés templomban seq éd
lelkész. 1950 után pápai rokona inál él t. de mindennap, több kilométer távo lságból be
járt a volt bencés templomba misézni és kiseg lten I. 1965-ben költözött a pannonhalmi
szociá lis otthonba , ahol csendes vissz avonultságban élt halálá ig .

Két dolog jellemezte életét: nagy pontoss ág. prec izitás munkájában, és bizonyos
zárkózott visszavonultság életében. A pontos ságot és fegy elmeze ttséget szinte sugá.
rozta, de meg is követelte tanítványaitó l. M ivel példájával és nemcsak szavával rnu
tatta erre a követendő utat, diákjai szerették , és készséggel alá ls vetették magukat
olykor szigorú követelményeinek. Bánk József váci érsekpüspök. aki Esztergomban
tanítványa volt, részv étlevelében szlnt én pontosságát, kiegyensúlyozottságát, higgadt·
ságát emelte kl . Ez megjelenésében is megnyilvánult: mindig t isztán , bizonyos ele
ganciával öltözködött. Napirendjét - még élete végén az otthonban ls - mindig pon
tosan megtartotta. Sétakezdéséhez szinte órát lehetett vo lna Igazítani.

Zárkózottsága Inkább tartózkodás és bizonyos szemérmesség jele volt, sosem a
gógé és a lenézésé. Még bet egsége utolsó napjaiban ls f igyelmesen é rdek l ődött ápo.
lólnak személyes ügyel iránt . Barátságos volt mindenkihez. Két hétig tartó v éqs ö be
tegs égében is türelmesen, zúgolód ás és zokszó nélkü l szenvedett, senk inek sem akart
terhére lennI. 1978. júl. t t- én hunyta örök álomra szem ét .

Confra ter
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BARTA L~NARD aCIST.
(1897-19781

A volt bajai gImnáziumi tanár hatvanas ével elején érkezett Amerikába. Mivel az
angol nyelvet nem Ismerte eléggé, tanár i munkába itt nem tudott beállnI. Visszavonu lt
életének utolsó húsz esztendejét azonban sem a tétlenség, sem az unalom nem je l
lemezte . A múlt tiszteletével és szeretetével vizsgálgatta a jelen I dők tü relmetlen
kibontakozását és a jövő századok t itkait.

Il yennek Ismertük már diákkorunkban. Barta Lénárd élete és pályafutása a szerete t
és a barátság történetének egy·egy szép feje zete marad sokak életé ben. Hogy milyen
és mekkora benyomást gyakorolnak ránk a küls ö események, soha nem tudjuk fölmérn i,
s talá n nem is ez a legfontosabb életünkben. Egy rendk ivüli személy szerepe viszont
néha a Szentl élek leheletének erejéhez hasonli tható.

Hosszú évek ig semmi t vagy nagyon keveset hallotturl'k tevékenységé ről. s mikor
csatl akozott dallas i közösségünkhöz, az volt az érzésem, hogy volt tan itv ányalnak
serege követte . Soha nem szúnt meg lelki kapcsolata velük . Hogyan is fe lejtették volna
el azok, akiknek megadatott a kegyelem, hogy lsten országáról tőle hallják az Igét ,
általa Ismerjék meg a görög és római klasszikus kultúrát s a modern társadalm i esz
mék al apvető eleme it? Hogyan felejtették volna el a papot és tanárt, akinek élet ében
a kereszténység eszmél és az egyetemes kultúra olyan szép harmóniában egyesültek?

Barta Lénárd szlqorú tanár volt , de nem félelmet keltő; miért ls féltünk volna attól
a tan á rt ő l . akinek legnagyobb öröme abban telt. hogy az Igazság Ismeretére vezessen ,
és megszerettesse azt diákjai vall Milyen szívesen és lelkesedésse l gondolunk vissza
az ő osztályaiban töl tött órákra! Ott bennünket sem fenyege tett az unalom vagy tétlen
ség. O nemcsak görög és latin nyelvtant tanitott: a legelem ibb lati n és görög leckében
ls bölcsességet fedezett föl. Társadalomtudomány-ór átn pedig a múlt századok gon·
dolatal és IrodaIme nyomán a jövő csodálatos világána k álmát ébresztgette diákjai
le lkében.

Ez a szell em terem tette meg a mély és tartós barát i kapcsolatot tan itványalval.
Az új világ, amit megéltünk, nem volt számunkra Ismeret len, s ma nem tudjuk nem
szeretni , mert saját múltunkból nőtt kl, és saját jövőnknek alapja. (gy ízlelt ük a jövőt

évt izedekkel ezelőtt, amiko r Barta Lénárdot hallgattuk és követtük.
Mindenek fölött lsten szolgája és papja volt . Ha néha türelmetlenség fogt a el , tü

relmetlensége a próf étákéra emlékeztetett : mindent tökéletes szfnben, .sub specie
aetern ltatls" szeretett volna látn i , úgy, ahogya dolgok lsten te remtő kezéböl kerültek
kl. De az Egyházzal mindig együttérzett, s mély alázattal haj lott meg az ember i gyön·
geség és gyarlóság elött.

1897-ben Cibakházán (J ász-Naqy-Kű n-Szolnok m.) született, s 1978·ban életének 81.,
papságának pedig 57. esztendej ében, az Our Lady of Dallas ciszterci apátságban halt
meg. Hosszú vándorlását sok szomorús áq és csalódás szegélyezte , de le lk i békéjét
semmi v iszontagság sem tudta megtörni, mert vezércsillaga a reménység volt, amit
Kr isztusban, a vilá g megváltójában ápolt és élt .

P. Nagy Mózes octst,

Dr. BALASSA BRUNO OCist.
( t 896--1 9791

Aranymlsés áldozópap, az innsbrucki egyetem doktora, a Canlslanum büszkesége
dogmat ikából , majd a Pázmány Péter Tudományegyetem doktora neveléstudományból ,
okI. középiskolai tanár, azután mint c. rk. egyetemi tanár a budapesti egyetem peda
gógiai tanszékének várományosa. Gyorsan felfe lé ívelö és tudatosan feltörekvő élet
pálya ez. Az egri ciszterci gimnázium hittanára rövidesen a rendi Tanárképző Főiskola

Igazgatója Budapesten, aki már a professzori katedrára készül fellépnI. Mindezt ra
gyogó elméjének és a munkában önmagát szinte fölemésztő ambfcló jának köszönhet I.
Am ugyanakkor megnyil vánul kemény vezetésre hajlam os képessége és kiváló szer-
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vezO tehetsége . Erre figyel fe l az akkori kultuszkonnányzat, és 1935-ben - a nemrég
országosan újj ászervezett tanügyi gazgatás keret ében - a székesfehérvári tankerület
fOlgazgatól székébe emelI. Széleskörü szaktudása és vezetésre termett. néha tülke
mény egyénisége még magasabbra ls utat nyit nekI. Amikor a kul tuszminiszter létr e
hozza mi nisztériumá ban a pedagógiai föosztályt, élére Balassát helyezI. Megszervezi
ugyanakkor a Magyarországhoz visszatért országr észek iskolarendszerét és tan üqy
Igazgatását ls. Min isztér luml pályafutása során végül a legnagyobb jelentOségü fő

osztály - a népoktatás - élén találja 6t a második vil ágháború befe jezése, de a ml
nlsztér lumból történt eltávolítása ls. Ekkor egy budai lelkészség templom igazgatója
lesz a rendi plébánia szervezeten belül , és eddig Ismeretlen képesség lobban föl benne:
Szent imreváros értelmiségi hlv6seregének körülrajongott , nagyhatású lelk ipásztoraként
mutatkozik meg. Amikor Innen ls távoznia kell et t, különleges matemati kai szaktan
folyamon statlsztikussá képezte kl magát, és egy vállalat el6kalkulátoraként müködötr
nyugdíjazásáig. Nyolc évet töltött kényszerü nyugalom ban. Szell emi látóköre , nagy·
távlatú élet- és világszemlélete azonban nem homályosult el. Csak szíve fáradt meg
egyre jobban, míg 1919. jan. 30-án csendesen hazatért oda, ahol - Jézus szaval szerint
- . sok lakóhely van' .

Ez az életpálya-vázlat és egy·egy szándékosan nyomaték ozott jelz6 valós ághüen ki
vánja 6t jellemeznI. Rendkivül összet ett - a pszichológia nyelvén: multiva lens sze
mély iség volt. Ez azt ls jelenti, hogy emberileg folyt on vándorú ton volt lapályok és
hegyormo k között . Néha viss zafogtá k a középszerúségek, sö r poros és köznapi élet
hely zetek, máskor meg hihetet len lendülettel tört az ormok fe lé . Lelki értelemben
ls. Vagyis hol ki ütkö ztek gyarlóságai, fogyatékosságal és hibái , hol meg világ ftón lobo
gott benne az életszentség vágya . Ezért sokszor küsrnerhetetlennek t űnt a kivülállók
számára. Voltaképpen csak azok láttak bele szíve-lelke megrendltOen mély kútjába ,
akiknek gyóntatójuk , lelkivezet6jük volt . Ezek ls kaptak t61e a legtöbbet. Többet , mint
akikre a közélet csúc sain tehetségének fényét és szlkrált szórta . Életé t valójában az
fütötte, amit a Jelenések Könyve . els6 szeret et ' -nek nevez [2,5). Meg nem szünt küz
deni gyarlóságai közepette sem az .els6 szeretet ért". amellyel egykor elkötelezte ma
gát az Úrnak. Elet ének Igaz története az volt, hogy újra meg új ra megújuljon ebben
az . els ö szeretetben' . Aki jól Isme rte, nemcsak bizik benne, hanem meri kimondani
ls, hogy végül visszavonhatatlanul elnyerte.

-s -n

PAPP ELEM~R piar ista
(190(}-1978)

Emlékezünk Papp Elemérre, de nem azért, mert most hazatért , hanem azért , mert
hazatérve ls Itt maradt között ünk.

Bár az 6sz az elmúlást Idézi , nekünk tanároknak és diákoknak kezdetet jelent. Egy
új tanév kezdetét . ~s mi megkezdtük a munkát rendben, tervszerűe n, zavart alan bizton
sággal. Ha gondolatban keresni kezdem , hogy mikor és hol kezd6dött ez a ml harmo
nikus jel enünk, akkor log ikus an vissza kell mennem 1950-10 és Papp Elemérlg .

Váratl anul kaptam a sürgö nyt: jelentkezzem Pesten, a piaristáknál.

Papp Elemér várt. Ismertette az egyezményt, amely az isko lák részére lényegében
üres keret volt, mert csak nagy körvonalakban készült. Ezt a keretet kellett élettel ki
tölteni, nehéz helyzetben, bizonytalanság légkörében. Itt tünt ki mindj árt a kezdetnél
Papp Elemér hihetetlen felkészültsége, nyugalma, és az a távolba látó bölcsessége,
amelyet akkor valamennyien kétkedve fogadtunk. O akkor csak szlvességb61 segitett
Sík Sándornak, de csakhamar nélkülözhetet len lett számunkra. Nemcsak adminisztrá
ciós téren . Az 6 irányitása, tanácsai alapján telt meg élette l az Isko la, a ml kezdeti
munkánk. Kés öbb. már hivata los beosztásban, klépltett e, ta rtalommal töltötte be rnun
kánk menetét , úgyhogy nem idegen testként élünk , hanem szervese n beépülve hazánk
oktatási apparátusába . A megvál tozott körülmények , a mer6 ben új feladatok , a múlt
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nosztalg lája, a küls ö és bels ő , gyakran rosszindulatú bír álatok. a magunk kl shltüsége
között kellett megoldanunk problémákat , - nem ls könnyüeket . O válla lta gondjainkat ,
valód i vagy vélt sére lmeinket , tárg yalt. közvetl tett, bizta tott, bátor ított, kedvet és ér
telmet adott a kitartó munkához. O vol t Isko láink mindenese.

Mindezt meg tudta tenni , mert minden vonatkozásban feinOtt erre a feladatra. Volt
II tanár, Igazgató, házf őn ök, rendi tanácsos, fOlgazgató, elnökhelyett es. A papi , a szer
zetesl, a tanügyl Iskolát végigj árta. Munkáját teljes odaadással, Igényes le lktl srneretes
séggel és kivételes tehetséggel végezte. Amikor tökéletessé vált tájékozotts ága, arnl
kor alkotó munkássága teljessé géhez ért , akkor állí totta Ot a Gondviselés országos
feladatok megoldá sa elé. Meg tudta oldani azokat a kérdéseket , amelyek hez nem volt
modell, mert ember i tu lajdonságaiban ls nagy volt. Nem tudott és nem is akart pi ll a.
natnyi követelményekhez alkalmazkodni. Mindig az egészet nézte, mindig messzir e
látott. Igazságos és korrekt volt . Most ls hallom figyelmeztetését : , Hallgass, de ha
megszólalsz, feltétlenül csakis az Igazat rnondd! " A kimondott szó becsü lete szent volt
elötte, ezért mind ig és mindenho l hitel e volt . Valahogy mindig az volt az érzésem:
hivatalos ügyekben vele csak vigyázzállásban lehet beszélni.

Nem Ismerte a fOlgazgató jogai t, csak kötel ességei t . Osszefog laló jelentései, sta
t iszt ikai t ájékoztat ól. felett es hatóságok rende lkez éséb ő l fakadó Intézkedései , az ad
minisztrációs ügyek bonyolltása mind ig v ilágos, pontos , határozott volt. Halogatást ,
késést nem Ismert.

Komoly , zárkózott egyéniség vol t. IOrzéselt , egyéni véleményét mindig hű vös tár
gyilagosság mögé rejt ett e. Pedig mennyi szeretet , lelk iség, megérté s volt benne! ElO·
fordul t. hogy akarat lanul kinyitotta, vagy elf elejtette becsuknl az ablakot , és önkén
telenül ls belelátott az ember. Meghfvt am, tartson debreceni tanítván yainknak le lk t
gyll'korlatot. Nagyon nehezen vál lalta . De megtartotta , és elmélkedései közben, olykor
szinte megfeledkezve állandó fegyelmezett ségérOI. elötünt az ember , a pap, a szer
zetes. Nem felejt em el soha lelk igyakorlatát , és csak mélységes t isztelettel tudok
fe lnézni rá.

De kltünt lelkisége és emberi nagysága élete harmadik felvonásáb an is , amikor
váratlanul rátört a betegség, ős meg kelle tt érn ie, át kell ett éln ie testi és szell emi
leépül ését . O, aki mind ig szolgált , most magatehetet lenségében majd mindenben rná
sokra szorult. Ezt a keresztet ls példásan váll alta. Szomszédja , munkatársa, hüséges
barátja mondta nekem: .te, tudod, soha egy panaszkodó szót ki nem ejtett ." Az ember
gondolkodásmódja alapján nagy vagy törpe . Papp Elemér nagy volt. De nem tudom ,
mikor volt nagyobb: amikor maradandót alkotott, olyat, amell yel most ls jelen van
iskoláinkban, vagy amikor tehe te t len s éq ét elf ogadta és viselte .

KI tudja megmondani , hol végzOdik a mült ? Mibennünk, akik akkor ott voltunk a
kezdetnél. élményk ént él a m últ. Az újabb generáció már csak hallom ásból tud róla .
Papp Elemér múltja müv ében él akkor is, ha ez már névt elen örökséggé váli k.

De hiszen aki Iste nben marad. az örökk é megmarad.
Volt egy fOlgazgatónk, benne kezdOdött Jelenünk - és elt ávozott volt fOigazgatónk,

de ezzel nem fejeződött be a múlt - csak létrendet cserélt. Most antól fogva O az
Úristennél Immár a katoliku s Iskolák föe l őadója .

Dr. Kiss László búcsúztatója

HAVAS ZOLTÁN FERENC
(1894-1978)

A szelid és alázatos szrvü Jézus szelfd és alázatos szlvü papja volt. Tatán született;
édesapja adÓÜgyi jegyzO volt . O sem tolakodott a pályáján fölfelé mindenáron. - f ia,
Zoltán még kevésbé. Iskoláit Tatán, majd a váci piaristáknál végezte . és Székesfehér
várott érettségizett. Tán egy hónapig kánnelita jelölt ls volt, de egészsége nem birta .
Igy kaptuk vissza sorai nkba őt. IOlte szerény, Izlg.vérlg papi életét. Dolgozott lelkname-
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retesen; szeltd. halkszavú humorával mindenkit rneqhödltott: Igy lett .rnlndenkl Zoli
bácslla" l

Német tudása elöszőr Klsmartonba (Eisenstadt) dlsponálta segédlelkésznek. de
végigjárta a papi élet majd minden fokozat át. Volt tábori lelkész a huszároknál (sze
rettem volna látni lovon a 120 kIlójával J); ott történt vele. hogy szabadságot kapott.
és ezalatt az esztergom i érsekség területén járt. Nem volt Joghatósága. Fogta papírját
és ceruzáját (hol tartott volna tintát a nyeregkápában) . és Csernoch János bíborostól
joghatóságot kért a gyóntatásra. Persze a prímás tintával és sajátkezű aláfrásával
adott egyszer s mindenkorra nekI. Majd fogházlelkészként a gyilkosok atyja. kórház
lelkészi ideje alatt idegbajosok és a halálra készülők lelki ápolója lett. Mint rábata
mási admin isztrátor neki adtam át a plébániát. Tamáslban 18 évig volt plébános. és
püspöki tanácsos ként ment nyuqdljba , gyengülO egészsége miatt aránylag korán . 1951
tOl 27 évig saját családi otthonában élt nyuqdfjban Tatán. ,K I az a szerény öreg pap?'
- kérdezte t ölem egy IsmerOsöm. •Szlnte sugárzik bel öle. hogy nem akárki: Háza
paptársa inak legkedvesebb találkozó helye volt. kiváltképpen n évnapjal . Hála Istennek
még élt mindkét húga. tudták még Ot ls gondoznI. De persze viszont seq ített. Egyszer
a mos ásban, egyszer nagy uborkaválogat ásban leptem meg Oket. Olyan természetes
nek vett ék. mintha imádkoztak volna.

A felsöbbség iránt mély t iszt elettel viseltetett . Soha nem lehetett másról blrálö
véleményét hall anI. Szerette az emberek et világnézetre és vallásra való tekintet nél
kül. Szerette a gyerekeket. de ha szerntelenkedtek, csak úgy szikrázott a szeme. AIIg
tudott mozogni. sokszor elesett már . de gyóntatni bárhová elment. Szinte érzem. hogy
a gyóntatás nehéz. de neki kedves papi feladata késztette. hogy az összes szláv nyel
veket valamelyest ér tse és beszélje . Halálos ágyán ls bosnyákul kiabált. Pedig kiabálni
sohasem szekott. Persze delfr iumában nem felelős önmagáért az ember .

Szerénységében aiig muta tta meg teológiai műveltségét , hisz hallottuk nem egyszer
rekollekciós összejövetel kor . Ott ls állandó gyóntatónk volt .

Nyugdrjas ével alatt is belekap csolódott az egyházmegye életébe . érdekelték ugyel.
és seqltett, ahol tudott. Igy pl. a székesegyház felújltása Idején rendszeresen vállalt
szentmiséket a költségekre. Hosszú betegsége alatt ls meq örlzte humorát és teljes
szellem i. lelki épségét .

Amilyen szerényen élt . úgy ment a tata i kórházból odaatra május 14-én. Sok-sok
Imádkozó várta biztosan a mennynek kapujában. a hön szeretett Szűzanya társaságában
. rnlndenkl Zoli b ácslj át" .

Gyónógyermeke

TURÖCZI SANDOR
(1914-1978)

Vibráló egyéniség volt. megáldva borotvaéles logikával, vitára. választa mindig
kész elmével.

Tanulmányai során és egész papi életében mindig szűknek érezte a keretet, ami
neki osztályrészül Jutott , s amelyböl szeretett volna kitörnI. Ezért látták Ot többen
nyugt alannak. türelmetlennek, érezt ék szúrósnak társalqását . és talán ezért voltak
kevesek Igazi barátaI.

Pedig éhesen vágyott a szerétet. a férfias barátság után. l elke gazdag volt mély
emberi érzésekben. Határtalanul szerette az édesanyját . !:rte vált meg elsö lelkész
séqét öl, és vállalt nagyon szerény káplánl beosztást hét éven át. hogy súlyosan beteg
édesanyjával együtt lehessen. amIg el nem temetI.

A kótaji plébánia vezetését 1959-ben vette át . A községben mindenki becsülte és
tisztelte . De O ls ismerte minden egyes hlvét minden gondjával-bajával egyutt.

Imádságos papi lélek volt. KOIönösen gyöngéd. szeretö szálak fűzták a Szűzanyá

hoz. !:vek óta télen-nyáron minden este órákat töltött el templomában Imába rnerülve .
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Amik or megtudta, hogy betegsége gyógylthatatlan , hónapokon át teljes tudattal és
alázattal készült a nagy számadásra. Tudta, hogy most végzi utolsó temetési tényke
dését, mert már holnap nem lesz ereje hozzá: tudta, hogy most mondja el utolsó
szentbeszédét, mert betegsége elveszi hangját . ~s tudta, hogy most lép oltárhoz be
mutatni utolsó szentmiséjét, amelyre végső erejével vonszolta el magát. Nemcsak
hivatalos ügyelt rendezte el a legpontosabban, hanem [óelöre megadta utasltásait teme
tésére vonatkozóan ls . Majd levélben vett búcsút feletteseitől, barátalt él. és kért bo
csánatot mindazoktól, ai<ll<ről úgy érezte, hogy valamikor megbántotta őket.

Határtalan türelemmel, panaszszó nélkül viselte súlyos betegsége minden kelle
metlenségét. Klsegltőként melléje adott fiatal paptestvérét úgy szerette és látta el
hasznos utasftásokkal, tanácsokkal , mint édesapa legkedvesebb fiát. Ruháit ls neki adta.
Egész életében szegényen élt. Egy pár ócska holmi maradt utána csupán.

Néhány héttel halála előtt Irt egyik levelében - azért küldte, hogy másnak kérjen
benne orvos ságot - Igy számolt be magáról: .Másfél éve gégetumorral ballödom, 
két sorozat kobaltsugárzást kaptam, - jelenleg még élek, egyre romló állapotban . ~r·

sek atyánk küldött mellém ktseq ítöt, Aki hogya lehető legjobb paptestv ér-Hetalt - a
Gondviselés külön kedves Intézkedését kell látnom benne. Nyomorúságomban ls rneq
találtam helyemet a hátralévő Időben, - a golgotai hármas kereszt tulajdonosai közül
kettő mellé örömmel vállalom a nemelkerült harmad ik beosztását:

Egy héttel a vég előtt reszketeg betükkal Igy búcsúz ik barátjától : •Templomunk ki·
vülről tetőtől talpig rendben van - a plébánia ls kivülről. Istenemi De másba ül bele
utódom, mint énl Elborzasztó volt. M intha az Egyház Itt sfrt -rlrnánkodott volna segitő

kéz utáni
Megké rhetlek, hogy egy szerény fájdalmas Márla-oltárnál rnlsézz értem? Ad Jesum

per Mariam. Sokban vagyok én ls ,konzervatfv', pedig nem az, hanem reál is. Egyetlen
az Ens Reale - a többi ens ratlonis , - cs ináljatok velük. amit tudtok. Itt,ahol én állok,
ez világos.

Elköszönök, meleg baráti öleléssel és sok szfvbell köszönettel . VIszlátra a Nagy
Családi Körben!"

Adja a Mindenható, hogy mindanny ian Ilyen derűs , megnyugodott szIvvel, Ilyen
kegyelemmel eltöltötten és rendületlen hittel legyünk készen a végső útral

Halála elötti napon, dec. 21-én utolsó jártányi erejével még kivl tette magát temp
lomába, hogy még egyszer elrebegJe Imáját ott, ahol annyiszor mutatta be a napl szent
miseáldozatot, és ahol két évtizeden át hirdette az örök élet Igéit .

Temetése karácsony harmadnapján volt . Kádár László egri érsek végezte a azertar
tást, kisérte kl a temetőbe . A szentbeszédet dr . Mészáros Lajos érseki helynök, egy·
kori iskolatársa mondotta. Hetvenöt paptestvére állta körül koporsóját. Aznap a köz
ségben megállt az élet, mert mindenk i , bármilyen vallású volt ls, búcsút akart venni
tOle. Végsö akarata volt, hogy porladó teste hIve i körében várja meg a feltámadást.

Paptestvér

P. SZABO GYORGY POLIKÁRP OFM
(1894-1979)

Az Úrhoz távozott IdOs rendtársunk lelki profilját ember i, szerzetes i, papi és rnü
vészl küldetéséből áIlfthat juk össze.

Egész életének legmarkánsabb vonásait veleszületett emberi adottságai határozták
meg. Keménykötésü somogyinak született. Sem magával , sem másokkal alkudozást
nem Ismert. Reggelt öl est ig, fiatalságától I dős koráig dolgozott és Imádkozott. Az esz
ményekhez való szilárd ragaszkodása Irány itotta természetes és termész etfölöttI, tudo
mányos és mUvészi életét. Az .u sque ad rnortern" embere volt . Még 1978-ban ls rend.
szeresen prédikált . M indenben a tökéletesre és a teljesre törekedett. Szentbeszédeit
mindvég ig nemcsak lelrt a, hanem közbeszúrt előadás i megjegyzésekke l ls ellátta. Plé-
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bános és házfőnök korában rendtársai beszédeit a temp lom kórus án állandóan meghall ·
gatt a. utána szemtől szembe véle ményezte.

Szerzetesi le lklségét a .vegyes életforma" : a tevékenység és az elmélyülés [el 
lemezte . Elmélkedésből a munkába ment . majd Ismét visszatért az Imába. hogy meq
pihenjen és úJjászülessék.

Azok közé a kevesek közé tartozott. akik f iatal évei kben ls a kiforrottság jegyeit
hordják magukon, ős az ifjú ság Ideallzmusát öregségükre sem vesz tt tk el. Ezért élet é
ben a kibontakozás je lel kevésbé nyilvánultak meg. és talán ezért biráit meg könnyeb.
ben másokat. - Föer ényeí a közösség ben virágoztak kl. Főként a közös munkában és
a közös Imádságban. Rendtársainál ls l egerősebben ezt sürgette.

Elsőso rban lelk ipásztor vol t . Gyöngyösi teológiai tanári évei ben a harmadrendi Igaz·
gató cimet ls viselte. Munk álkodása az egész Mátravldéket fel ölelte. Nyár i hónapokban
járt a a környéket, falva k temp lomaiban mlsé zet t , prédikál t . a régi tagokat összetartotta,
és újakat toborzott .

Igazi lelklpásztorrá Szolnokon bontak ozott ki. Ezek voltak legalkotóbb és leggazda.
gabb ével. PlébánosI Jogköre szinte az egész várost felölel te. Iskolákban tan ított . egye·
süle teket. énekkart és a pléb ánia Irodáját vezette. vasárnaponként prédikált. meqszeret
tette és feivi rágoztatta a liturgikus életet, uto lsó útj ukra kls érte a hIveket. Főpásztora

hit oktatási felügyelővé nevezte kl. Provlnclánk papjai előtt a szolnoki lelkipásztorkodás
csakhamar eszménnyé vált .

1950 után a váci egyházmegye papja és két vi déki egyházközség plébánosa lett.
Nyugdrjas éveit Ismét rendi keretben töl tötte. A két főváros i és az esztergomi kolos
torb an élt . Még ekkor ls lelkes hitszónoknak. keresett gyónt atónak és örömmel rendel 
kezésre áll ó kiseg itőnek bizonyul t.

A szent zene világában rendi vonalon szinte egyedülálló tehetség volt. Tanulmánya it
a budapesti, bécsi és római zeneakadémián végezte. Zenét és éneket tan ított a gyön
gyösi ferences teológián, a váci szeminár iumban és Róma egyik rendi Iötskoláj án. E
sorok ír ójának még az 1970-es években ls a late ráni bazil ika egyik gyóntatója lelkesen
emlegett e volt ta nár át . melege n érdeklődött személye felől. és olaszos lelkesedéssel
küldött neki üdvözlő levelet.

A lkotó múvész is volt. Négyszólamú, vegyeskarra frt •Tu es Petrus" -ával fogadták
1938·ban az Eukariszt ikus Világkongresszusra érkező pápai legátust. •Sanctus Fran
cl scus" c. gyújteményében feldolgozta a Szent Ferencrő l szóló breviár iumi himnuszo
kat. a ferences szentek ti szteleté re komponált müvével pedig sok-sok h ivő szívéhez
közel hozta őket. Preludiumos könyv e. az .Organum Sanctae Ceclltae " egyik leq ért é
kesebb kompozíciója. (vek hosszú során át az Országos Cecflia Egyesület aleln ökí t lsz
tét töltött e be .

A kórházba k isérő rendtársa e szavakkal búcsúzott tőle : . Poli kárp atya, imádkozunk
érte d: A nagybeteg halkan. a t öle megszokott udvari assággal Igy válaszolt: . Köszö
nöm. köszönörn, Atyám!'

Zenei alkotásai tú lélik a mestert . Temetési szentmiséjén is - amelyet tartom ány.
főnöke és 14 rendtársa konceleb rált - az esztergom i ferences gimnázium énekkara
és az orgona több eredeti alkotását szólal tatta meg.

Confrater

SCHMIDT MIHALY SDB
(1906-1979)

Futótúzk ént terj edt a gyászh ir : .Meghalt a karnagy úr !" Fáradtságot nem Ismerő

életének sziv infa rktus vetett véget feb r. 14-én. Mo rs sacerdotel ts ... (letének utolsó
pi llanatáig dolgozott. •Nem akarom a halál testv ért tétlen kézzel várnI" - idézte jan .
28-1l eve lében Asszis zi Szent Ferenc mondását .

1906. dec. 20·án született Dorogon. Hlond Agoston tartornányfönök, 8 későbbi len
gyel blborosprimás vette fel Don Bosco magyar fi ai közé Jelöltnek 1918-OOn. Péliföld-
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szentkeresztre kOldte az ős i kolo storba. az akko r még Magyarországon egyetlen szalézi
Intézetbe. Majd egy évve l később az újonnan megnyílt nyergesújfalui hivatásápoló ln
tézetbe helyezték át. A nov lc látust 1922/ 23-ban végezte el. A kiváló tehetségű fiú glm·
názluml tanulmányai mellett minden szabad Idejét zenetanulásra fordl tott a. a szalézi
pedagógia egyik nélkülözhete t len eszközére . A zenekarban már akkor azon a hanq
szeren Játszott, ahol éppen hiányt kellett pótol nI.

1927-től 1931 -lg, pappá szent eléséig Tor inóban, a szaléziak nemzetközi teol ógiáján
végezte tanulmányait , Zenei továbbképzését sem hagyta abba. Itt Don Giovanni PagelIo,
a torinói San Giovann i te mplom szalézi kam agya. a zeneművészetI főiskola tanára volt
Irányitója.

Elöljárói az újmisés papot az esztergomtábori szalézi flúnevelő Intézetbe, a
kis .F lúk város ába" küldté k. Itt tág teret kapott a zenei élet kifejlesztésére. Hö
vldesen szép eredm ényeket ért el. pedig beutalt árva , elhagyott f iúk között dolgozott.
Többször fellépett velük Esztergomtáborban, Dorogon, Budapesten , sőt a rádióban ls .
Elöljárói óhajára 1935-38 között elv égezte a zeneművészeti íölskol án az egyházi kar
nagyképzőt.

1940-ben a két évvel elóbb fölszentel t szombathely i Szent Kvir in szalézi templom.
ba helyezték. Itt bóséges tér kInálkoz ott mind a templomban, min d a kultúrteremben
a zenei élet kif ejl esztésére . Schmidt Mihály meg is fel elt a várakozás nak. 1946-ban
az akkor már m üködö ifjúsági kórus mellé fel nőtte kbő l vegyesl<art és zenekart szerve
zett Szalézi Kórus néven. •Ez vol t Szombathely legnagyobb lé tszámú egyházi ének- és
zenekara : egyúttal az első egyházi zenekar , amelynek saját fúvós zenészel voltak, még.
ped ig elég nagy létszámban - Irja Sziget i KUián. - A háború puszt ításai után a Sza
lézl Kórus vo lt az el ső nagy egyházzenei megmozdulás: Nemcsak helyben, hanem
vidéken ls emelte az emberek lelkét el őad ása lval . Műsoruk változ atos volt . FoI<ozato·
san előtérbe kerül tek az új magyar egyházzenei alkotások . saját szerzeménye ivel együtt.

Nagy érdem eket szerzett a szórakoztatva neve lő színházi előadások rendezése terén
ls. Szószer int valósftotta meg a Don Bosco-l pedagógia egyik [elmondat át: . Legyetek
vid ámek! Tegyet ek, amit akartok, csak Istent meg ne b ánts átok!" Darabjai napfényes
derút sugároztak. Ozönlött a nép a 3D--50 -szer megúj rázott gyermek operett·elóadásokra .
Maga Kovács Sándor püspök ls hats zor nézte meg az egyik darabot. Saját szaval sze
rlnt soha nem vi dult olyan felsz abadultan. mint ezeken oz előadásokon . Mihál y atya
ezekkel ls lelkloáartort munkát végzett .

1951. febr. 4-én a Szalézi Kórus megünnepelte sz ázadtk szerepl ését. Utána még
55 alkalommal léptek fel. A kórus 1955-ben feloszlott . mert karme sterének más megél .
hetés után kellett néznie. Ekkor került a szombathelyi zeneiskolába tanárnak.

Egész éle tében v idám itani akarta a keseredett embereket. A derús lélek az Istenhez
is könnyebben emel kedi k fel. NyugdlJas korában Grácban vállalt karvezet ést a szalézlek
vezette Iparosiskolában. Szinte csak meghaln i jött haza az ős i földre, amel ynek hüs é
ges fia volt. Az osztrák tartományfőnök meghatva fejezte kl háláját munkásságáért a
kriptába helyezés e lőtt. 1979. febr. 22-én Fábián Árpád megy éspüspök és Wink ler József
segédpüspök koncelebrált gyászmisét sok pappal együtt a Szent Kvirin tem plom hajó.
jában elhelyezett ravatala előtt . A templomot megtöltó hi veknek homil ia kere tében
szólt a rneqy éspűsp ök a halott karnagy I s tentő l kapott szép hivatásáró l.

Farkas Lajos SDB

ARAD I IGNÁC
(1886-1979)

A székesfe hérvári egyházmegye káptalanja pár hét alatt három kanonokjá t vesz
tette el : Ásgutl Ádám volt budafok I kanonokpl ébánost . Dr. Potyondy Imre fehérvári
protonotárius kanonokot. aki 94 éves korában halt meg , és végül Aradi Ignác székes
fehérvári protonot árlus kanonokot. aki 93 esztendejével most az egyházmeg ye nesztora
volt .
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Még Prohászka Ottoká r vette fel kispapnak, és O ls szente lte fel 1910·ben. Pár éves
káplánl és hitoktatói műkOdése után mindjárt az elsO világháb orú végeztével, 1917·ben
már PoigárdIba helyezi püspöke plébánosnak . Negyven éven át Itt élte le papi életének
jelentOs részét .

Kispapokat nevelt és vezetett az oltárhoz, saját áldozata árán ls . MIndjárt Polgár.
dlra való költözése után a hittanórán feltűnt neki az egyIk szegény kisfiú nagyon szerény
viselkedése és éles esze. Varga Jánoska elsO áldozása után mindennap áldozott és
mInIstrált plébánosának . Már negyedikes volt, amikor egyik Ilyen alkalommal, úrtel
mutatás után az atya mintegy sugall atként hallotta lelkében: "Ezt a f iút szolgámnak
akarom!" A plébános elment a szül ökhöz, akik azonban csak akkor egyeztek bele, hogy
a fIú tanu ljon , amikor O magára válla lt mInden költs éget . János Rómában végezte kl
tünteté ssel kispapi tanulm ányait . Ott ls szentel ték pappá, szülei és Aradi atya [elen 
létében .

Egy életen át gyakoro lta a vendégszeretetet. Nagyon sokszor voltam nála mint espe
resemnél tanács ért, de soha nem engedett el úgy , hogy meg ne kínált volna valamIvel.
(s ezt minden más papi és világi vendége ls elmondhatta. Koszto lányi DezsOné a .Tűz

clpö" c. regényében örökíti meg AradI atya vendégszeretO jóságát. A háború után el
Indu' az írönö PestrOI a Balaton felé, persze gyalog , hIsz vonat még nem jár. Estére
fáradtan ér Polgárdi ra, és a plébánlán kér éJjeH száll ást . Arad i atya szivesen befogadja.
Vacsora közben elmondja az Irónö, hogy nagy az O bánata , mert a kisfIa elveszett, hIába
keres I. A háború óta a plébánl án az a szokás, hogy vacsora után összegyül a háznép,
és közösen Imádkozzék a szentolvasót . Meghivják a vendéget ls. Arad I atya az Ima
szándékokba mindjárt befog lalja az O gondját ls. - MIre az lrön ö hazaért Pestre . már
valaki várta az örömhírrel. hogy megvan a klsfla.

A plébános mindennap család látogat ást végzett . Sorban mInden házba betért . MIn·
denkl gondja-baja érdekelte . Egészen modern eszközöket ls beállított lelkipásztorI mun
kálba. Volt alkalma bejárn i a nagyvilágo!, Amerikát, a Szentföldet és más helyeket, és
mindenütt tanult valamit. Volt egyházközségI boltja, kultúrháza. O l étes ített e a környé
ken az els ö mozit . Egyik legnagyobb alkotása volt . hogy Polq árdl-lpartelepen több hol
das kertet vásáro lt , és abba emeletes, modern zárdát építtetett vlzltáclós nővérek

számára. Most szociális otthon .
Mind ig jó vIszonyban volt a helybe li lelkésztársakkal. M ikor elsö apát I miséjét tar 

totta, a mIsén je len voltak a reform átusok és unltár lusok ls sz ép számmal papjaikkal
együtt. Az ebéden a református lelkész kedvesen Igy köszöntötte : .Nác lkáml Nácilcáml
Lácík ám, láclk ám , hogya te hfveld, meg ez az eretnek mennyire szeretnek, menny ire
ezeretnekI"

Utolsó éveit Székesfehérvárott töltötte. Mint fóesperes továbbra ls ellátta szépen
munkáját . Majd kanonokI kInevezést ls kapott, és az egyik kanonokI lakást fogl alta el
Potyondy Imrével együtt. Mikor egy éwel I dő sebb barát ja meghalt , panaszosan mondta
látogatóinak : .Imre bácsI rneqe löz ött , de majd uto lérem nemsok ára!" Utol ls érte, mert
öt hónap múlva halott volt O ls. Egymás mellett pihennek a szemlnairluml templom
kriptájában ls.

Galamb Imre
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