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SZENT BENEDEK SZELLEME

"Krisztust nagyobb szabadságban követni." [gy jellemzi a II. Vati
káni Zsinat (Per]. Car. 1) azt a törekvést, am elyik az első időtől meg
nyilvánul a Mester követői között. Mindent odaadnak, mert meg találták
életük kincsét (Mt 13,44-45), m ert szavai új életet keltettek szívükben
(Mt 19,12; Lk 18,22). - De hogyan lehet kivitelezni ezt az indítást? Hogy
kerüljék ki a csapdákat? A pusztában éljenek, r emeteségbe vonuljanak?
Elhaljanak a nép között, mint termést remélő, k egyelmet hintő mag?

1500 éve seiiletett azoknak egyike, akiknek élete és tanítása korszak
alkotó lett a Krisztust nagyobb szabadságban szolgálók seregében: Nur
siai Benedek. Voltak elődei: K eleten Szetit Vazul em elkedett ki, Nyuga
ton Szent Agoston. Maga is többször próbálkozott, mig végre sikerült
szóba foglalnia tanítását, kiküszöbölni a zsákutcákat, míg Montecassinó
ban gyökeret vert közössége és megszületett Regulája. Belejátszott ebbe
kiegyensúlyozott egyénis égének gazdagsága , klasszikus római nevezteté
sének hatása. A lényeget azonban a benső ösztönző erő szabta meg:
Krisztust nagyobb szabadságban követni.

II. János Pál pápa újévi szozata szerini Szent Benedek ünneplése
sokkal többet jelent, mint pusztán egy tiszteletre m éltó régi személyi
ségről való megemlékezés. Kétségtelenül már történelmi kíváncsiságból
is érdemes megállni olyan ember életénél, akinek műve csaknem 1500
éve fennáll. De mert mély forrásból merített, jelentősége túllépi szer
zetesközösségének határait. Szelleme korszakalkotó lett az egész Egy
házban, sőt a keresztény kultúra és a mai világkép kialakulásában. Év
századokon keresztül az általa fogalmazott Regula lelkisége ihleti a nyu
gati világ művészetét (román stilus, gregorián dallam) és alakítja élet
formáját, a földműveléstől a betűvetésen keresztül a görög-római iro
dalom kincseinek ápolásáig. Elég a magyar történelem lapjait felütni,
hogy meggyőződjünkbefolyásáról a népek fejlődésében. Az immár közel
ezer éves Pannonhalma, s az ezt rövidesen követő bakonybéli, csanádi,
tatai, aracsi (Torontál m.), sári (Heves m .) stb. apátság már Szent Ist
ván korában eltörtJlhetetlenül egybeötvözték a magyarságat a keresz
ténységgel Szent Benedek szellemében.

Hogy mennyire mélyre szántó Benedek szelleme, kitűnik abból is,
hogya benne rejlő csíra nem egyszer ú j ágban virágzott ki. A kamal
duliak, az olivetánusok, a ciszterciek a benedeki családhoz tartoznak.
Loyolai Ignác és más rendalapítók is kifejezetten merítettek Regulájá
ból.
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Hogy mi is megérezhessük, mit jelent ma Szent Benedek szelleme, fel
kértük közvetlen követőit: mutassák be ők olvasóinknak üzenetét. Rá
juk bíztuk a fontosabb szempontok kiválasztását.

Victo r Dammertz, a bencések Rómában székelő általános főapát ja ,
B enedek európai és mondhatnánk: világtávlati jelentőségét ismerteti .
Krisztus szorosabb követése hatalmas termékenyítő hullám azokra is ,
akik a kolostor falain kivül élnek . - Blazovich Agoston rámutat , m eny
nyire lényeges a közösség szerepe a benc és élet ben, - hisz tulajdon
képpen döntő eleme t képvisel m inden iga zi kereszt ény életf or mában. Ez
elvezet bennünket Békés Gellért ci kkén ek al apgondolatához. Biblikus
alapokra támaszkodva elemzi, hogya hivő és a bencés elkötelezettségé
nek központja az Isten keresése Krisztus útj án. Csak annak nyílnak meg
igazán a kolostor kapui, aki teljes szívből vágyakozik Isten után, me r t
megélte, hogy I sten már e16bb kereste őt.

Pannonhalma alapítása, a Sao Paulo-i bencés per j elség három ci k kel
is szerepel számunkban. A szabadabb Krisztus-követés gazdag kincstárá
ból minden szerz etesi életforma - bdrmily kíteljesedett legyen is - csak
bizonyos elemeket tud hangsúlyozni. A mai embernek talán furcsán
hangzik, hogy Szent Benedek éppen a stabili tást eme lte k i. Tó th Vere
mund prior azonban érz ékelteti, m ekkora ér ték r ejlik ebben éppen zi
lált , mindent változtatni akaró korunk számára. - A stabilitás helyes
értelmezése összefér a missziós küldetéssel . Szent Gellért, Szent Adal
bert és társaik szelleme éledt ú jjá a 30-as évek folyamán a ma gyar ben
cés közösségben, amikor vállalták Brazíliába szakadt honfítársaink szol
gálatát. Ennek tört énetét ismerteti Hets Aurelián. - A bencés lelk ület
másik jellemzője, na v isszaszer zés, a fel épii és" ( II. János Pál ) ragyogó
példáját ecseteli a pannonhalmi anyamonostorból Csóka Lajos Guzmics
I zidor po rtr éjában. Nemes magatartása, őszinte hangnem e elgondolkoz
tató ma is .

Ther Péter tanulmánya pedig egy újabb központ i problémára f igyel
meztet: összevetni lelkiségünket, korunk nagyj ai nak szellemét Szen t
B enedekével . A maradandó krisztusi tanitás új alakot ölt különféle öl
tözetben. Teilhard-ból kiindulva önkéntelenül is ösztönözve ér ezzük ma
gunkat, hogy egymás mellé állítsuk s zent Benedeket és Charles de Fou
cauld kistestvéreit, kalkuttai Teréz anya leányait, a ta i zéi közösség tag
jaít és annyi más kortársunkat , akik szintén radikálisan akarják követni
Krisztust. Egymásnak adják kézről kézre azt a zászlót, amit Benedek
emelt magasra, és amiről nekünk is tanúskodni akar: törekedjünk K risz
tust kö zvetlen közelről követni.
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TANULMÁNYOK

Victor Dammertz Abbas Primas, Róma

BENEDEK - EG~SZ EURÓPA V~DOSZENTJE

Montecassino kolostora, amelyet Nurs iai Benedek 529 körül alapitott és ahol
szerzetszabályát meg i rta, a pusztftó világháború omladékainak romhalmazából
ismét előtünt. Amikor VI. Pál pápa 1964. október 24-én a régi tervek alapján
újjáépitett apátsági templomot fölszentelte , Szent Benedeket ünnepélyesen
egész Európa patrónusának nyilvánitotta. Az akkor felolvasott pápai okirat fel
sorolja az ind ítékokat, amely ek a pápát erre a megnyilatkozásra késztették.
Egyformán döntő tényezője volt elhatározásának a visz álykodástól szétszagga
tott Európa emléke, amely két kegyetlen háború folyamán önmagát marcangoita
szét és az egész világot magával sodorta akaoszba, - és a békében és sza
badság ban egyesü lt Európa reménye. A pápai irat markáns kezdetét öt mély
értelmü, dicsőséges és meg tisztelő cím alkotja, amelyek Benedeknek egész
Euró pára vonatkozó jelentőségét hivatottak kieme lni.

PACIS NUNT IUS - Békekövet. Igy hang zik az első cím, amelynek kimagasló
jelentőséget kell tulajdonitani. Ugyanis tudvalevő , hogy a pápai okmányok be
vezető szavainak rendszerint egész különleges a súlya . Azokban - mint egy
op era nyit ányában - a t ötérna csendül meg, és már az egész irat cél ját juttatj ák
kifejezésre. Ha a pápa ezeket a szavak at ilyen hang súlyozottan az okmány ele
jére teszi, ezzel azt a reményét juttatja kifejezésre, hogy Benedek oltalma alatt
egész Európa találja meg a békét, és válj ék az egész világ részére is a béke
forrásává.

Békekövet : ez a megtisztelő cím egy olyan férfiúnak szól , aki sohasem ke
veredett bele a "nagy politikába" . Nagy Szent Gergely pápa , aki Párbeszédeiben
Benedek életét és munkásságát elbeszéli , csak egyetlen jelenetet emlft meg ,
amikor a világtól elvonult szerzetes egy ik nagy kortársával találkozott. Való
színüleg az 546. esztendő második felében történt. Totila . a gótok királya Itáliát
már nagyrészt hata lma alá hajtotta. Hallott Benedek tetteiről , és szerette volna
egyszer látni. Benedek beboc s áto tta. és felhasználta az alkal mat , hogya győz

tes hadvezérn él síkra száll jon azokért az embe rekért, akik a hadviseléstől. a
pusztftásoktól és foszt ogatásoktó l legjobba n szenvedtek. Rettenhetetle n nyílt
sággal szólt a kirá ly lelkiismeretéhez: "Sok rosszat csinálsz: sok rosszat tettél
már. Hagyd végre abb a kegyet lenk edéseidet! " (Párbeszédek 11,15)
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Képzeljük magu nk elé ezt a je lenetet : Totila, Itália uralkodója, aki már készül
elfoglalni Rómát, a Római Birod alom egykor i fővárosát és még akkor is a világ 
uralom szimbólumát, áll ig felf egyverzett kí séretével ott áll a véd telen bar át előtt ,

akinek egyetlen fegyvere próféta i szava, és azzal a győző t rend re utasftj a. Ez
zel kockáztatta, hogy az uralkodó haragra lobban; egy kézmozdulat elég lett
volna, hogya király i kíséret a kényelm etlen megrovót örökre elném ítsa. De úgy
látszik, a király megszívlelte a szemrehányást. " Ezután kevésbé volt kegyetl en "
- tudós ít Gergely pápa. Tehát elért valami eredményt, legalább egy kis meg
fontolásra és mérsékletre késztett e. Hány embernek menthette meg ezzel az
életét , mennyi kegyetlenséget és jogtalan ságot akadályozhatott meg?

Egy védtelen szerzetes dacol a győzelemhez szokott királlyal. A kis Dávid
legyőzi az áll ig felfegyverzett Góliátot. A prófétai szó a seregek fegyverei nél
hatalmasabbn ak bizonyul. Ilyen a védtelen ek békére irányuló ténykedése teg
nap, ma és holnap is. " Boldogok, akik bék ét teremtenek!" Boldog, aki a maga
módján és l ehetőség einek keretén belül ell enáll a gon osznak! Az ilyen síkra
szállást az erőszak és jogtalanság ellen nem szabad a tényl eges eredmény
alapján felrnémI. A hatalm asok közül nem mindenki olyan nemeslelkű , min t a
barbár Totila volt, hogy elfogadjon egy ilyen megrovást és e ltű rj ö n ilyen nyílt
és őszinte beszédet. Erre a történelem és a je lenkor is sajnos igen sok példát
szolgáltat.

Benedek bátor fellépése Toti la királlyal szemben teszi csak igazán hitelessé
kolostori szabályának békére buzd ító szavait. C meg van győződve , hogy béke
csak ott lehet séges , ahol igazság uralkodik. Az igazság azonb an nem egyhangú
egyenlősdit és különbség nélküli uniformizálást jelent, hanem tekintettel van
az egyesek sajátságára. Nem mindenkinek ugyanazt, hanem mindenkinek a
magáét. A szabályokban ezt olvas suk: "Amint az Irásban áll: mindenkinek adtak
szükségeinek megfelelően . Nem azt akarjuk ezzel mondani , hogy személyválo
gatók lehetü nk - lsten mentsen - , hane m hogy teki ntett el kell lenni a gyön 
gékre. Akinek tehát kevesebbre van szüksége, adjon hálát Istennek, és ne szo
morkod jék ; akinek pedig több kell , alázza meg magát nyomorúsága miatt, és ne
fuvalkod jék fel , amért gyengeségét tekintetbe veszik . Igy minden tag békében
tud maradni" (Regul a 34, 15). Ezt a benedeki béke receptet szerzetesi k őzös

sége számára tekinthetj ük sz ép ut öplának : de vajon nem használhatna-e nekünk
is az ilyen magatartás, ami minden embert, sajátságaival és másféleségével,
komolyan vesz, hogy jobban boldoguljunk konfliktusainkkal, kicsiben és nagy
ban, mind a magánéletben, mind nemzeti és nemzetközi síkon?

Sok bencés rendh áz kapu ja felett található a felírás : Pax, azaz Béke. Többet
akar ez mondani az é rkező vendégek közkeletű köszöntéséné l: egyszersmind
meghívást és ígéretet is je lent. A belépő elvárhatja, hogy békét talál. Az érkező

vendégnek kij áró békecsók kife j ező jel e, hogy befogad ják ebbe a békeközös
séqb e, és részesül a Pax Benedictina-ban (Regula 53, 4). A Pax Romana valami
kor a római birodalmat környező népeknek nyújtott véd elmi közösséget, amit
persz e nem ritkán a fegyv erek túl súlya kény szerített ki , és elnyomást, igazság-
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talanságot palástolt. A Pax Benedictina más formában és mélyebb értelemben
akar oltalmat nyújtani. Azért inti Benedek szerzeteseit, hogy különös figyelem
mel fogadják be a szegényeket és zarándokokat (a latin szó nagy általános
ságban "idegent" is jelenthet), vagyis azokat az embereket, akik annak idején
leginkább voltak a kizsákmányolás jognélküli, védtelen áldozatai, és nyújtsanak
nekik biztonságos otthont. "Mert bennük inkább fogadják be Krisztust, mint má
sokban." Benedek úgy véli, hogya gazdagok és hatalmasok úgyis megszerzik
a tekintélyt maguknak (Regula 53, 15)). Ma ugyan nincs állam, amely a Pax
Benedictina értelmében menedékjogot ismerne el; de lsten egyedül a tudója,
hogya kolostorok falai mögött hány igazságtalanul üldözött talált menedéket a
fogdmegek elói, és talál még ma is.

A védteleneknek és nincsteleneknek segítséget nyújtó vendégszeretet ma
napság sem idejét múlt , sót egyes országokban és földrészeken nagyon is idó
szerú. De sok helyen megváltozott a jelentósége. Sokan keresik fel a kolostoro
kat, hogy egy békét keresó és arra törekvó közösség környezetében (Regula,
Elószó 17) életük lázas hajszájában egy kis nyugalmat találjanak, magukba száll
janak, és az lsten elótti csendben újra irányt keressenek életüknek. Kell, hogy
a bencés kolostorok - ma inkább, mint valaha - olyan helyek és központok
legyenek, ahol az emberek megtalálhatják a békét: békét önmagukkal , Istennel
és a környezö világgal. A vendégszeretet - úgy, ahogy Benedek értelmezte és
szerzeteseinek nagyon szívügyévé tette - ma is, mint annak idején, igen kere
sett és szükséges szolgálat a béke érdekében. A dicsóítés és tisztelet, amivel
ma Benedeknek- mint a béke követének áldoznak, állandó kihívás azoknak a
férfiaknak és nóknek, akik szerzetesi fogadalmaik által az ó szabályai követésé
re kötelezték el magukat.

UNITATIS EFFECTOR - az egység építóje. Ez a második megtiszteló elm ,
amellyel a pápa Szent Benedeket illeti. Az egység szolgálata kicsiben kezdódik,
és aki kis dolgokban egységet tud teremteni, eredményesen járul hozzá a nagy
dolgok egységéhez ls. A szerzetesek közösségének kicsiségekben való össz
hangja nagyon szívügye volt Benedeknek, és mint súlyos felelósséggel terheli
meg vele az apátot: "Aki szabadnak született, ne részesüljön semmilyen elóny
ben azzal szemben , aki mint rabszolga lépett be ... mert akár rabszolga, akár
szabad ember : Krisztusban mind egyek vagyunk, és az egy Úr uralma alatt mint
katonák és rabszolgák ugyanazt a terhet viseljük; Istennél ugyanis nincs sze
mélyválogatás . .. Az apát ezért mindenkit egyformán szeressen, és erényeik
nek megfelelóen mindenkivel egyformán bánjon" (Regula 2,18-22). Kolostorában
Benedek nem túrt el sem faji, sem társadalmi megkülönböztetést.

Amit ebben a fejezetben tanít, azt életével be is mutatta. Gergely pápa, aki
egyhelyütt kifejezetten dicsérettel említi is a Benedek tanítása és élete közötti
tökéletes összhangot, egy roppant kedves kis történetet hagyott ránk, amely
éppen a fent idézett szabályt szemlélteti. Egyszer egy gót - a régi rómaiak
szemében neveletlen barbár - felvételét kérte a subiacói kolostorba, aminek
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Benedek örömmel eleget is tett. Emberünk izome reje nyilván sokkal fejlettebb
volt, mint szellemi képességei. Amikor egy alkalommal a tó partján egy darab
földet a tüskés bozóttól kellett volna megtisztítania, olyan lendülettel vágott
oda, hogya fejsze feje letört a nyeléről , és a mély vízbe repült. A szegény em
ber annyira megijedt, hogy nem merte személye sen jelenteni a szerencsétlen
eseményt Benedek atyának, hanem egy másik szerzetes útján adta tudtára.
Benedek a kertbe ment, de nem azért, hogy összesz idja. Megfogta a nyelet,
beledugta a vízbe , és íme: a fejsze felbukkant a mélyből , és visszailleszkedett
a nyél re. cl pedig e szavakkal adta vissza a szerszámot a gótnak: " Folytasd a
munkádat, és ne szomorkodj '" (Párbeszédek 11 ,6) Ebben a legendában - a
történelmi megbízhatóság kérdésétől függetlenül - emberi melegség és szív
ből jövő, határokat nem ismerő , minden ellentétet áthidaló odaadás nyilvánul
meg. Csak ilyen szellemben jön létre és növekszik az egység.

És a nagy dolgokban való egység? Benedek élete lényegében Nursia, Su
biaco és Montecassino kis világában játszódott le. Úgy látszik , hogy sohasem
járt a középitáliai tartományokon (Umbria, Latium és Campania) kívül. A politi
kával sem törődött soha. Egy nagy és kiterjedt rend alapítása sem fordult meg
agyában . Múvében mégis olyan erő rejlett, amely a következő századok folya
mán a Nyugat és egész Európa alakulására nézve alapvető jelentőségú volt.
Bár csak lassan, de feltartóztathatatlanul érvényesült az ő szabálya az egyéb
kolostori szabályokkal szemben , míg végül a nyugati szerzetesség egyedül
elismert szabályává vált. De minél inkább növekedett a bencés kolostorok száma
a mai Európa majdnem minden országában, és minél nagyobb lett kulturális és
civilizáló tevékenységük által nyilvános befolyásuk, annál inkább figyelembe
vették a Benedek-féle Regulát és elismeréssel adóztak neki akolostorokon
kívül is. A zsinatokon gyakran ott feküdt az elnöki asztalon a kánonokkal, vagyis
az egyházi törvények gyújteményével együtt a Szentírás mellett. A császárok
pedig tudták, miért vonták bele birodalmi politikájuk terveibe a bencés kolosto
rokat: hogy seg ítsenek megőrizni és megerősíteni az állam belső egységét.
Igya Regula nagy tekintélye révén a bencés szellem a megalapozásban annyira
fontos századok folyamán behatolt a fejlődő Európa alapjaiba. Látszólagos el
lentmondás, hogy Benedek, aki a világ forgatagából menekülni akarva , rejtett
magányba vonult vissza - anélkül hogy akarta vagy sejtette volna - a Regula
által a Nyugat egységének elösegítője és Európa patrónusa lett.

CIVILIS CULTUS MAGISTER - a civilizáció és kultúra tanítómestere. Európa
nemcsak földrajzi és politikai fogalom, hanem azt a kultúrát is jelenti , ami a
kereszténység befolyása alatt az antik görög-római világnak a germán világgal
való egybeolvadásából fejlődött ki. Ebben a folyamatban Benedek Regulája és
a szerinte élő szerzetesek jelentős mértékben részt vettek. Hiszen a kolostorok
Irószobái őrizték meg az antik irodalmi örökséget és hagyományozták az utó
korra. Eltekintve a viszonylag csekély számú káptalani iskolától, a fiatalemberek
a kolostorok iskoláitól kaptak humanisztikus és keresztény nevelést, valamint
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általános múveltséget. Nem kevésb é volt j e l entős Benedeknek a fizikai munká
val szemben tanúsított - annak idejé n egyenesen forradalminak t ünö - állás
foglalása sem. Cicero csak római kortársainak véleményét fejezte ki, amikor
azt frta: " Minden kézmúves mesterség megvetés re méltó, mert egy múhelyben
semmi sem lehet tisztességes" (De off ici is 1, 42). Az antik vilá gban a testi mun
ka a rabszolgák feladata volt, szabad emberhez nem méltó ; azoknak az "artes
liberales" , a szabad múvészetek voltak fenntartva. Benedek alaposan vége t
vetett a testi munka lenézésének , és a szerzetesek napir end jében szi lárd helyet
jelölt ki számára. "H enyélés a lélek ell ensége. Azért végezzenek a szerzetesek
meghatározott időben testi munk át, máskor viszont lelki olvasmánnyal fogla l
kozzana k" - rend elte el szabályában. .Mert csak akko r igazán szerzetesek, ha
két kezük mun kájából élnek, mint atyáin k és az aposto lok tették" (Regula 48,1.8).
De Benedek részére a munka nem volt öncél. Tudta, hogy az ember nem azért
él , hogy dolgozzék, hanem azért dolgozik, hogy él jen. Ezért fontosnak tart otta ,
hogy a szerzetes ne vessze n bele a munkába, vagy a túlzott megterhelés el ne
nyomja : " Minden mértékkel tör tén jék " - fúzi azért mind járt hozzá (9). Még a
betegek és a gyengék is végezzenek nekik meg fel elő munkát, " nehogy tétlenek
legyenek, de a munka terh e ne is nyomja ő ket el, és ne késztess e távozásra.
Az apát legyen gyengéikre tekint ettel " (Regula 48,24k).

Ilyen beállítottságban élt Bened ek és szerze tese i, ezt tanították, és ezáltal
a középkori Európa gazdasági és társad almi rend jére nézve dö n tő jelentőségú

munkaerkölcsöt alapoztak meg. Benedek nagy teljesítményei közé tartozik,
hogy az emberi munka ért ékét és méltó ságát újb ól tudatosí totta . Csak erre az
alapra épülhetett fel az európai civilizáció és kultúra. Ezért a pápa az okmány
ban jogosan fej ti ki, hogy Benedek a kereszt, a könyv és az eke álta l, személye
sen és fiai közremúköd ésével megvitt e Európa népeinek a kere sztény kultúrát,
s így méltán nevezhető " Európa atyjána k" . Az "Ora et labora - Imádkozzál és
dolgozzál" jelmondat ugyan nem tőle származi k, de talá lóan fejezi ki tanítását
és követőinek programját.

Itt ninc s mód tovább fejt egetni, mil yen befo lyást gyakorolt Benedek és Re
gulá ja az európai kultúra és civili záció létrejö ttére. A pápai okm ány, amely Be
nedeket Euró pa patrónusává nyilvánít ja, éppen ennek a pontnak szent el nagyobb
terjedeimet. Ezzel bizonyára emlékezetünkbe akarja idézni , hogy vannak alap
vető értékek, amelyek - túl a pol itikai és gazdasági érdekeken - Európa népei t
régóta összefúzik. Ezeknek kell az új Európa lelkét alkotniok .

RELIGIONIS CHRISTIANAE PRAECO - a keresztény hit hirdető j e . Benedek
nem szabott meg kolostorainak lel kipásztori felad ato kat, még kevésbé akart
hittérftő rendet alapítani. De amikor subi acó i barl angjában a pásztorok fö lfe
dezték a remetét és a környékről egyre több ember jött hozzá, elkezdte őket a
hitben oktatni (Párbeszédek 1). Később hason ló elgondolás ala pján fiai sem
riadtak vissza attól , hogya kolostor csendjét elhagyva, a hithirdetés szolg álatá
ba álljanak. 596-ban Nagy Szent Gergely pápa az általa Rómában alapított Szent

9



András kolostor perjelét, Ágostont szerz etesek egy csoportjával Ang liába küld
te. Ennek az intézkedésnek messzeható következményei lettek. Ugyanis az
angliai szigeteken a kolostorok hamarosan missziós központtá fej lőd tek , ahon
nan új meg új szerzetescsoportok vit orláztak át a szárazföldre, hogy ott az evan
géliumot hirdessék. Igy Európa kiterjedt részei a benc éseknek köszönhetik a
keresztény hitre térésüket; számos európai püspökséget bencések alapítottak,
és szerzetes lett első püspökük; sok európai nemzet és néptörzs tisztel egy
bencést mint "apostolát". A subiacói barlangban, ahol Bene dek egykor a pász
torokat oktatta, ma egy tábla áll ezek nevével. Közülük a legismertebbek: Wil 
librord, a frízek apostola, Bonifác, a németek apostola, Ansgar, az északiak és
Adalbert, a szlávok és magyarok apostola.

MONASTICAE VITAE IN OCCIDENTE AUCT OR - a nyugati szerzetesség meg
alapítója. Az öt megtisztelő címből ez az utolsó juttatja igazán kifejezésre Be
nedek kimagasló jelentőségét a nyugati szerzetességet illetőleg. Erre sem
törekedett, nem is sejtette. Sohasem volt szándéka "rendet" alapítani , csak
saját kolostorának akart egy életrendet megfogalmazni. Igaz, közben azért
tekintettel volt arra, hogy esetleg más apátok is átvehetik kolostoruk részére.
Tudatosan csak " a szerzetesi életben kezdőknek" írt " szerény szabályt", amely
az ő felfogása szerint követelményeiben messze elmarad az előtte ismert keleti
és nyugati szerzetesi szabályok színvonala mögött (Regula 73). De éppen ez
a "d iscretio ", amit már Gergely pápa is megdicsért (Párbeszédek II, 36), a helyes
mértéknek és az arany középútnak józan és világos meglátása, szerzett a be
nedeki szabálynak a Nyugaton hamarosan általános elismerést, úgyhogy a latin
egyházban szerzetes és bencés szinte egyértelmúvé vált. Ebben az értelemben
Benedek valóban " a nyugati szerzetesség pátriárkája" lett, bár természetesen
mindig elkötelezve érezte magát a tiszteletreméltó, régi keleti hagyományoknak.
A szerzetesség hazája ugyanis a keleti egyházak térségében van. Ezért XI. Pius
pápa már 1924-ben felszólította a bencés szerzeteseket, hogy maradjanak tuda
tában ennek az eredetnek, tanulmányozzák alaposan a keletiek lelkiségét, és
segítsék elő a latin és keleti egyházak egységét.

PATRONUS TOTIUS EUROPAE - egész Európa védőszentje. Ezt az új cimet
fúzi hozzá a pápa mintegy következtetésképpen az előző öthöz. Benedek kiállá
sa az igazságosság és béke mellett szóban és írásban, mély meggyőződése,

hogy minden ember méltósága rangjától , képzettség étől, fajától és nemzeti
ségétől függetl enül érinthetetlen, megbecsülése minden irán t, ami emberi, a
mértéktartás és arany középút iránti, minden véglettől idegenkedő bölcs érzéke,
és nem utolsó sorban az a nagy szerep, amit szerzetesei Európának a keresz
tény hitre való meghívása terén játszottak: mindez arra indltotta a pápát , hogy
az új Európáért kife jtett sokrétű és sokszor csüggesztő fáradozást ennek a
szentnek különös oltalma alá helyezze. Nem egy keresztény-bencés szellemú
Nyugat visszaállításáról van szö , mintha a tö rténelem kerekét századokkal visz-

10



sza lehetne fordítanI. A pápa legkevésbé adja át magát ilyen utópiának. De az
új Európa nem tagadhatja meg történeimét. Kezdettől fogva olyan értékek hor
dozója volt , amelyeknek még szekularizált form ájában is fel i smerhetők a bibliai
források, - még akkor is, ha maguk a keresztények nem egyszer elhanyagol
ták és elárulták ezeket. Ennek talán legbeszédesebb , de semmiképp sem egyet
len példája a franc ia forradalom feIhivása a szabad ság, egyen lőség és testvéri
ség érdekében.

A pápa világosan kivehető szándékkal nyilvánít ja Szent Benedeket e g é s z
Európa patrónusának, hogy minden politikai vagy gazdasági érdektő l függő

szükkeblüséget megelőzzön . Mint ahogy Bened ek szabályai által jóformán egész
Európa minden tö rzsét és népét befo lyásolta, úgy ölelje át ma védnöksége a
földrész minden országát, és szolg áljon az egész kont inens javára. De még
többről van szó : " Európának ma bele kell olvadnia egy nagyobb világba, amely
nek létrejöttében ugyan nagy mértékben közremüködött, de nem szerzett rá
tulajdonjogot" (P. Gordon). Európa és az európa i szerzetesség nem tarthat
kizárólagos igényt Benedekre. Hiszen már régóta vannak minden fö ld részen
férfiak és nők, akik szabálya inak követésére kötelezték el magukat, és a maguk
módján élik és adják tovább a bencés értékeket.

Amikor Benedeket mint egész Európa pártfogóját hívjuk segrtségül, ezzel
azt a kérést és azt a reményt fejezzük ki, hogy a sok értelmetlen, véres háború
után kibontakozi k a békés Európa, s hozzájárul az egész világ békéjéhez.

Békés Gellért, Róma

ISTEN KERES':SE A REGULÁBAN

Mit tanit Szent Benedek a szerzetes életh ivatásáról ?

A Regula 58. fejezetében, amely a kolo storba való föl vétel mód járól szól,
Szent Benedek a szerzetesi hivat ás legfőbb krit érium át abban látja, hogy a je
lölt valóban Istent keres i-e. De ez az istenkeresés, a Regula szellemében, csaki s
azért lehet a szerzet esi hivatás kritériuma, mert végső soron ez a szerzetes i
élet igazi feladata. Annyira igaz ez, hogy nemc sak a kolo sto ri közösségben élő

szerzetes , hanem a kötetlenebb apostoli életstllus követőj e is lényegében ezt
tekinti hivatása lelki programjának. Mi sem természetesebb ennél, hiszen ke
resztsége folytán minden keresztény, sőt természetéből köve tkező l eg minden
ember ugyanerre van hivatva . S ma tal án az, amit az istenkeresés jelent, még
időszerübb , mint valaha, mert - amint P. Miquel megjegyzi' - a választóvonal
napjainkban nem annyira hivő és hitetlen közt fut , mint inkább azok k ő zt , akik
keresik az Istent, és akik nem törőd nek vele .

Maga a kifejezés bibliai, még ha nem is a Bibliában található meg először.

S amit jelent, az mélyen rányomta bélyegét az egész zsidó-keresztény vall ási
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hagyományra, de gyökerei még mélyebbre, magába az emb eri természetb e
nyúlnak, és minden vallási és vallásfilozófiai irányzatban megt alálh atók. Ezekról
az antropológiai gyökerekról az iste nke resés mai kérdéseivel kapc solatban
már részletesebben írtam". Itt azt szeretném elmonda ni, hogyan tani t a Regula
az istenkeresésról. De elóbb, úgy érzem, össze kell foglalno m a Bib lia ide
vonatkozó eszméit, mert a Regula lsten keresésére irányuló lelki és aszketikus
tanításának igazában ezek az éltetó gyökerei.

I. Az Istenkeresés biblIateológiai gyökerei

ls ten keresI az embert

A Biblia, fóleg az ószövetség későbbi történeti könyveiben, prófétai iratai
ban, költói és bölcsességi irodalmában gyakran beszél lsten kereséséról. De
az, ami a Bibliában dönt ő. vagyis ami az isteni kinyilatkoztatás lényege, elsó
sorban nem az ember istenkeresése. A Biblia legfóbb mondanivalója nem az,
hogy az ember keresi Istent, hanem paradox módon éppen az, hogy lsten keresi
az embert. Ez a meglepő tény csöppet sem csökkenti az istenkeresés ember i
feladatának jelentóségét, de világosan és eróteljesen kifejezi, hogy lste n ér
telmes és szabad teremtményéhez való viszonyában is az marad, ami lényege :
az ember teremtó Ura, Istene. Isten és ember viszonyában a kezdeményezés
nem az emberé. Az ember ugyan keresheti öt, de tulajdon erejével nem talál
hatja meg, nem veheti birtokába, nem rendelkezhet vele szabadon. 0 , mint
abszolút L étez ő , egyszersmind abszo lút Szabadság is : hogy közli-e magá t az
emberrel vagy nem, az szuverén személyi akaratától, teremtménye iránti jó
indulatától függ . De éppen mivel szeret i az embert és valóban közli magát vele
- pontosan ez a bibliai kiny ilatkoztatás örömhire -, képessé is teszi arra, hogy
el tudja fogadn i föla jánlott szeretetét, személyi kapcsolatba lépjen vele, szel
lemi és erkölcsi életében törekedjék feléje, - egyszóval: keresse az Istent.

Am hiányos volna ez a meggondolás nemcsak az lsten emberkeresése, ha
nem az ember istenkeresése tekintetében is, ha nem fúznénk hozzá azt a konk
rét történeti okot, ami Istent az ember keresésére indítja. Az emberiség tör
téneti helyzetében, úgy , ahogy az a valóságban kialakult , lsten nemcsak azért
keresi az embert, mert szereti tulajdon képére és hasonlóságára alkotott te
remtményét, hanem éppen azért, mert az, aki mint az ó képe és hasonlósága
ő h ozzá tartozik, hütlen lett hozzá, elhagyta öt, S ha már ahhoz is isteni kezde 
ményezésre, lsten megelózó szeretetére van szüksége az embernek, hogy egy
általán keresni tud ja őt, mennyivel nagyobb szüksége van irgalmas szeretetére
ahhoz, hogy vissza tudjon térni hozzá , miután elhagyta. A Biblia egyik alapvető

tanítása pontosan erról szól: ..a világ bűnér ől" , - arról, hogy az emberiség
elszakadt Istentói , s tóle távol él. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének első

két fe jezetében fejti ki ezt az üdvösségtörténeti tényt, s végül is megállapítja :
..Mindnyájan - pogányok és zsidók egyaránt - vét keztek, és nélkülözik lsten
dicsóségét" (3,33), ami az isteni szeretetben való részese dés hiányát jelenti.
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Ennek követke zménye, az apostol tan ítása szer int, az embertárs megbecsü lésé
nek a hiánya , és az általá nos erkölcs i züll és. Az embe rszeretó lsten azonban
nem hagyja veszni teremtett képern ását, meg könyörül rajta és megígéri, valóra
váltja megváltását és üdvözítését: helyreáll ít ja önm aga és az embe r, az ember
és embertársa közt a szeretet egyetemes közösségét. Az üdvösségn ek a Bibliá
ban leírt története voltaképpen nem más, mint lsten ü dv ö zí tő ígéretének foko
zatos tö rtén eti megvalósulása és betel jesülése Kr isztusban .

Ebben az értelemben Istent keresni annyi , mint fö lfedezni , hogy eredetileg
ó indult ker esésünkre, mert elóbb szeretett mi nket, mint mi öt (1Jn 4,19), vagyis
hogy ó vonz bennünket Krisztushoz és Krisztuson keresztül önmagához (Jn
6,44)3. De nem kell közvetlenül János evangé li umához fordulnunk, hogy lsten
és emb er viszonyának ezt a bibliai gyökérig azságát fölfedezzük. Akár a Terem
tés könyv ében , az üdvösség történetének kezd etén Abrahám és a pátriá rkák
megh ívását és életútját tanulmányozzuk, akár Mózes többi könyvé ben a zsidó
nép kiválaszt ását és szövetségre lépé sét Istennel , ugyanerre a gyökérigazságra
bukkanunk. Isten népét, annak elle nére, hog y történeti élete fo lyamán, mint
hútlen asszony, minduntalan megfeledkezik Uráról és idegen szeretók, pogá ny
népek hamis istenei után futkos, Jahve mégsem taszít ja el , továbbra is töródik
vele: "szívéhez szól " , hogy .vlsszac e ébttaa magához " hútlenné vált népét (ó z
2,15k). Izrael hivatott pásztorai nem töródnek nyájukkal : mint elszéledt juh ok,
szétszóródik a nép. Jahve azonban prófétá ja útján meghi rde ti szándékát: ó ma
ga fogja összegyújteni nyáját, ó maga megy az elveszett juhok után, hogy meg
keress e, házába ter elje óket (Ez 34,5-16). Kri sztus személyében végbe is viszi
ezt a szánd ékát : ó az a jó pásztor, aki nemc sak összegyújti lsten népét, hanem
az egyetlen elcsatangolt bárány után is elm egy , s ó maga viszi vissz a otthonába
(Mt 18,12-14; Lk 15,4-7). Am ikor pedig a választott nép nem fogadja el pásztorá
nak , életét is odaad ja igaz i juhaiért, azok ért, aki k hisznek és az idók végéig
hinni fognak benne, hogy lsten gyerm eke it összegyújtse és "eg y nyáj legyen
és egy pásztor" (Jn 10,11-16). Lényegében ez a messiási hivatás: "Az Emberfia
azért jött a világra, hogy keres se és megmentse, ami elveszett" (Lk 19,10).
Kri sztus a megnyilvánulása és valóra válása lsten egyetemes üdvözí tó szere
tetének : benne lsten elébe megy az embernek, és arra hívja , hogy keresse ót.

Az ember keresi Iste nt

Kérdés, hogyan fúzód ik az emb er istenkeresése az lsten embe rkereséséhez
a Bibliában . A zsoltár szava i a lény egre mutatn ak : "Akik ismerik nevedet, te
benn ed bíznak, mert te, Uram , soha el nem hagyod a téged keresóket" (9,11).
lsten nevét azok ismerik, akik hiszn ek emberszeretének kinyil atkoz tatásában.
Neve ugyanis a Bibliában az ó személyét jelenti. Ismern i ezt a nevet annyi , mint
hittel és bizalommal fogadni megnyilatkozását , személyes viszonyba lépn i vele.
Mint min den személyi viszonynak, ennek is története van : megkezdód ik, kibo n
takozik, beteljesül vagy nem teljesül be. Nos, ennek a folyamatnak emberi
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vonatkozását, vagyis az embernek azt a törekvését, hogy h ivő bizalommal vá
laszoljon lsten szeretetére és készséges válaszával egyre közelebb jusson Is
tenhez , - ezt a törekvést nevezi a Biblia lsten keresésének. Akik közösen vagy
egyéni leg így keresik az Istent, azok a zsoltár nyelvén az " i s ten ke resők fajtája"
(24,6).

Ez az istenkeresés a Bib liában elsősorban kultikus jellegú. A hivő izraelit a
szívből vágyakozik Jahve jeruzsálemi szentélye után: " Isten arc át keresi" , az
ő je lenlétében akar élni, élvezni akarja "az Úr édességét" (Zsolt 27,4-7), és úgy
érzi , hogy mindezt a szentély liturgiájában tal álja meg. Ez a vágyakozás tör fel
telj es lírai intenzitásával a sz áműzött levita panaszában, aki "mint a szarvasgím
a források vizére", úgy kívánkozik az Úr templom ába (Zsolt 42,1-4). Ez a vágy
ösztökéli a szá m űz ött zsidókat, hogy hazatérjenek Babilonból (Jer 50,4), és újra
fölépítsék az Úr templomát (1Krón 22,19; 28,8k).

Ezt a személyes és kultikus jell egú istenkeresést a prófétai igehirdetés azzal
egészíti ki, hogy erélyesen hangsúlyozza az igaz lsten hitét és parancsainak
húséges követé sét. Nincs igazi istenkeresés Jahve isteni jogainak elismerése
és akaratá val egybehangzó erkölcsi élet nélkül. A vall ási és erkölcsi Istenhez
térés az istenkeresés hiteles útja : " Keressétek az Urat, amíg megtalálhatjátokl
Hívjátok segítségül, amíg közel van ! Hagyja el útját a gono sz és gondolatait a
bű n ö s : térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta , Istenünkhöz, mert bő

kezú a megbocsátásban" (Iz 55,6-7) Ezért kiált ja népének Arno sz próféta: " Ke
ressétek az Urat és élni fogtokl" Pogány istenek imádása erkölcsi eltév elyedés
re vezet. "Gyúlöljétek a rosszat, szeress étek a jót! Juttassátok diadalra az igaz
ságotl" (5,4-6 ; vö. Úz 10,12; ; Szof 2,3).

A prófétai igehirdetés vall ási és erkölcsi megtérésre buzdító szava hangz ik
föl Jézus evangél iumában: "Az i d ő betelt: közel van lsten országa . Térjetek meg
és higgyetek az üdvösség jóhírében l" (Mk 1,15) Jézus jól tud ja, hogy van értel
me a megtérésnek és az istenkeresésnek, mert lsten szereti az embert : "Kér
jetek és kaptok , keressetek és tal áltok. Zörgessetek és ajtót nyitn ak. Mert aki
kér, az kap. Aki keres, az talál és a zö rgetőnek ajtó nyílik. Melyiktek ad fiának
követ , ha kenyeret kér? Vagy ha halat kér , ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár
gonoszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább ad jót mennyei
Atyátok azoknak, akik kérik" (Mt 7,7-10). Am a kérésnek, keresésnek, zörgetés
nek csak akkor lesz eredménye, ha a megtért ember erkölcsi megújulásával és
az igaz éle t szüntelen keresésével párosul. Jézus nem megszüntetni jött a tör
vényt és a prófé tákat, hanem azért , hogy az ószövetségi tanítást teljessé tegye .
Ezért az írástudók és far izeusok merőben emberi szokásokat és szabályokat
követő külsőséges erkölcsével szemben azt a tiszta szándékot, a szívnek azt a
belső igazságát hirdeti, amelyre az lsten iránti szeretet ind ít (Mt 15,16-20). " Ke
ressétek lsten országát és annak igazságát l" Keressétek embert szerető ural
mának, embert üdvözí tő szeretetének valóra váltását I - ez az az istenkeresés,
amit Jézus hirdet.
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De amit hirdet, azt meg is teszi. Szivében, egész belső világában azonosul
lsten szándékaival és akaratával: "Nem a magam akaratát keresem, hanem
annak akaratát, aki küldött" (Jn 5,30). Ez a fiúi engedelmesség határozza meg
egész életét - mindhalálig. Még abban az órában is, amikor a halálfélelem
árnyéka vetődik a lelkére, így imádkozik: "Atyám, ha lehetséges, kerül jön el ez
a kehely (a szenvedés és a halál) , de ne úgy legyen , ahogy én akarom , hanem
ahogyan te" (Mt 26,39). A Zsidókhoz írt levél mélyértelmű megj egyzése szerint
pontosan ez a jézusi szándék váltja valóra a megváltás művét (10,10).

Ebből érthető, hogy tanítványai szemében Jézus mint Messiás nemcsak hir
deti és megvalósítja az üdvösséget, hanem maradéktalanul meg is éli : teljes
közösségben, elválaszthatatlan egységben él Istennel. Ezért Istent keresni a
tanítványoknak annyit jelent, mint Jézust, az ő példáját és tanítását követni.
Jézus ezt nyíltan ki is jelenti : "Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azon
ban értem elveszíti életét, az megtalálja" (Mt 10,39). Ezt az abszolút jellegű

kijelentést csak az igazolja, amit a János-evangéliumban olvasunk: "tn vagyok
a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága" (8,12). Jézus követésének ez az azonos ítása lsten keresésével
nyilván föltételezi a föltámadt Odvözítő belső megértéssé mélyült hitét. Ennek
a hitnek erejében vallja Szent Pál: "Mindent elvetettem, sőt szemétnek tartot
tam, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam." Hagyja, hogy Krisz
tus "megragadja" és igazzá tegye a hit által , hogy - amint mondja - "megis
merjem őt és föltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a k ő

zösséget" . De nagyon jól tudja, hogy ez csak az első lépés Krisztus követése
útján, amit folytatni kell: "Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem
volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magához
ragadott engem" (Fil 3,8-12). Krisztus "mag ához ragadja" hívé t, hogy az képes
legyen követni ő t , hasonlóvá váljék hozzá, hogy végül is ő " ragadja magához "
Krisztust és Krisztusban az Istent. Végső soron ez a kris ztusi hitben megigazult,
krisztusi életre hivatott ember feladata : ez lsten életre szóló keresése Krisztus
útján.

Foglal juk össze az eddig mondottakat: A Biblia tanitása szerint az ember
lsten keresésére hivatott, de csakis azért keresheti Istent, mert lsten már előbb

keresi őt. Isten embert kereső, üdvözítő szeretete Krisztusban válik teljes tör
téneti valósággá: általa lsten nemcsak keresi, hanem benne meg is találja az
embert. tppen ezért Krisztus az emberkereső lsten és az Istenben léte betelje
sülésére talált ember egy személyben. cl Istenhez tartozásunk eszménye, meg
valósításának kegyelmi ereje. Következésképpen az ő követése az ember isten
keresésének hiteles útja. Erre a követésre a hit által Krisztus indítja az embert :
ő tesz képessé arra, hogy kövessük. Ez rendes körülmények közt a Krisztus
hivők eukarisztikus testvéri közösségében, az egyházban történik, és Krisztus
második eljövetelének reménykedő várásával függ össze. Az istenkeresés egy
házi és eszkatológikus vonatkozásának kifejtése azonban meghaladná írásom
kereteit.
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II. A Regula tanítása

Ha igaz, amit az egyházi hagyomány tart, hogya Regula nem más, mint
gyakorlati szabálya a bibliai gyökerú evangéliumi életnek, akkor már eleve
azzal a gondolattal lapozza föl az ember, hogy az istenkeresés kérdésében is
ezt a bibliai szellemet és tanítást találja meg benne. Kérdés, valóban kifejezi-e
a Regula ezt a szellemet és tanítást, és hogyan.

Első pillantásra mindenesetre meglepő, hogy az 58. fejezetben szereplő

"Deum quae rere " kifejezés a Regulában " hapax legomenon", és a rokonértelmú
jézu si kijelentés : " Keressétek először az lsten ország át" - a gondviselésbe
vetett bizalom értelmében - szintén csak egyszer fordul elő (2. fej.) . Ez arra
indíthatná az olvasót, hogy ne tulajdonítson különösebb jelentőséget a kifeje
zésnek . Az a tény azonban, hogy Szent Benedek szemében mégis csak az
istenkeresés a szerzetesi hivat ás kritériuma, további kutatásra késztet.

A Regula vonatkozó szövege így hangzik : "Gondosan meg kell vizsgálni,
hogya novicius valóban Istent keresi-e, buzgó-e az istenszolgálatban (opus
Dei) , az engedelmességben (obedientia) és a megalázások elviselésében (op
probr ia) " (15-18) 4. Ebben az összefüggésben úgy túnik, hogy az istenkeresés
nem egyike a szerzetesí hivatás elsorolt kritériumainak, hanem egymaga a kri
térium. Akkor van hivatása a jelöltnek, ha keresi az Istent. De hogy valóban
keresi-e, azt abból lehet megállapítani, hogy buzgó-e az istenszolgálatban,
engedelmesen követi-e a Regula szabályait és az apát utasításait, s végül elég
alázatos -e ahhoz , hogy Krisztus példájára türelmesen elviselje a megalázáso
kat. Az istenkeresés tehát olyasvalamit jelent a Regulában, ami a szerzetesi
élet egész értelmét és feladatát meghatározza. Ebből az következik, hogya ki
fejezést nemc sak irodalmi formájában, hanem teljes értelmi összefüggésében
kell a Regulában megvizsgálni. Eszerint kérd ésünk az, hogyan függ össze az
istenkeresés a szerzetesi hivat ásnak a szövegben említett másik három krité
riumával: az istenszolgálattal, az engedelmességgel és a megalázások elvise
lésével.

Az engedelmesség útja

Aki föllapozza a Regulát, mindjárt a Prológus első mondatában találkozik
az engedelmesség kifejezésével. Alapvető jellege miatt először erről beszéljünk.

Amiről a Prológusban sz ó van, az elsősorban nem valami konkrét parancs
teljesítése, hanem lényegében a keresztény ember élethivatásának összefog
lalása: "Hallgasd meg, fiam , a mester parancsait , és nyisd meg szíved ajtaját,
fogadd készségesen a jóságos atya intéseit és tettekkel teljesítsd, hogy az
engedelmesség munkájával visszatérj ahhoz , akitől az engedetlenség tunyasága
által elszakadtál" (1-6) . A szerzetes e szavak szerint arra hivatott, hogy "az
engedelmesség munkájával" (per obedientiae laborem) visszatérjen Istenhez,
akitől engedetlenségével elszakadt. Ez a munka voltaképpen nem más, mint
által ános értelemben az a vallási és erkölcsi törekvés, az az aszketikus erőfeszí-
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tés, amelyre a szerzetesnek vállalkoznia kell , ha Krisztus követésének út jin
vissza akar jutni Istenhez.

Nos, ez a bevezető mondat s vele lényeg ében az egész Prol ógus az, amely
a Regulát a bibliai istenkeresés szelleméhez és taní tásához fúz i. A szó pontos
értelmében bibliai istenkeresésról van itt szó, mert a Prológus " vi sszaté rés rő l "

beszél : ahhoz kell visszatérnie a szerzetesnek, akih ez egész mivoltában tarto
zik: teremtő Istenéhez, mert búneinek eng edetlens égével tő l e szakadt el. IOs
az engedelmesség munká jával kell visszatérnie, mert ez Kri sztus útj a, ak i 
az engedelmességről szóló fejezet idézete szerint (5,31-32) - nem azért jött,
hogya maga akaratát tegye , hanem azét, aki őt küldte (Jn 6,38). A szerzetesi
élethivatást eszerint az üdvösség bibliai történetének hármas alapvető ténye
határozza meg : az eredeti Istenhez tar tozás, a vele szemben tanúsított búnö s
engedetlenség és a hozzá való engedelmes megtérés. Ez az enge delm es meg
térés az a munka, vagy a Prológus egy másik hason latával élve : az engedel
messég az a "fegyverzet", amelyet magára ölt a szerzetes, hogy " Krisztusnak,
az igaz Királynak harcosa", követője legyen (8-10) .

De még mélyebb értelemben is bibliai ez a benedeki iste nkeresés. Mert az
engedelmesség, amelynek útján a szerzetes Istent keresi és visszatér hozzá,
valójában nem más, mint válasz lsten embert kereső szeretetére. Maga az Úr
az, aki keresi és hívja az embert a szerzetesi eng edelmesség munkájára. A
Prológus a 33. zsoltár megfeleló verseinek alkalmazásával valós ággal dramatt
zálja a meghfvó lsten és a meghfvott ember párbes zédét. Az Úr így szól ítja
meg az embert: "Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldog
ságot? Ha ennek hallatára azt feleled: IOn, - akkor az lsten azt mondja neke d:
Ha igazi és örök életet akarsz, őrizd nyelved et a gonoszságtól s ajkadat az ál
nok beszédtől! Hagyd el a rosszat és válaszd a jót , keresd a békét és járj a
nyomában I Ha ezt megteszi tek , szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja kö
nyörgésteket. S rnlelőtt segftségül hívn átok. azt mondom nekte k: Ime itt vagyok.
Mi lehetne édesebb nekünk, szeretett testvéreim, az Úrnak e minket hfvó szavá
nál? Ime, kegyességében megmutatja nekü nk az Úr az élet útját" (38-50) . Az
élet, az Istennek szentelt élet útja lsten keresése az eng edelmes Krisztus kö
vetésében. De ezt az utat az ember nem a maga erejéből járja. Isten nemc sak
meghívja, hanem szüntelenül előre is segíti az embert ezen az úton. A Regula
világosan kijelenti, hogy amire lsten hfv bennün ket, azt " természetünk egy
magában nem tudja megtenni", ezért " kérnünk kell az Urat. hogy adja meg
nekünk kegyelmének segItségét" (103-105 ; vö. 11-13).

A Regula istenkeresése tehát , amennyiben szerzetesi enged elmességet je
lent, válasz lsten embert kereső szeretetére, s ez a válasz megtérés Istenhez
a mindhalálig engedelmes Krisztus útján . Az 5. fejezetben a Regula még pon
tos abban leírja ezt az engedelmességet. Lényege az önakaratunkról való le
mondás. A szerzetes, aki "Krisztusnál semmit kedv esebbnek nem tart " , Mes
terének példájára lemond tulajdon akaratáról, és kész arra. hogy jó lélekke l és
késedelem nélkül teljesftse elöljárója utasftásait (5,3.14.33), mert Krisztus he-
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Iyettesét látja benne (2,4). Sót még szerzetestársainak is engedelmeskedik, ab
ban a tudatban, hogy ezen az úton jut el Istenhez (71,1-5). Aki így engedelmes
kedik, az nem azt teszi, amit magára nézve hasznosnak tart, hanem ami más
nak az (72,10k), s ezzel voltaképpen a töké letes szeretet útján jár.

Közösségi Istenkeresés és Istenszolgálat

Az Istenkeresó engedelmességet - vagy a Regula egy mélyértelmü kifeje
zésével: a "szent szolgálatot" (servitium sanctum), amire fogadalmával vállal
kozik a szerzetes (5,5), "az Úr szolgálatának iskolájában" (Prol. 111k) tanulja
meg. Ez az iskola lényegében nem más, mint a kolostori élet rendezett közös
ségi tevékenysége, amely a Regula és az apát kettós irányításával foly ik (1,3k).
Ez a tevékenység három irányú: a közösség liturgikus istentisztelete (opus Dei) ,
a Biblia és a szentatyák elmélkedó tanulmányozása (lectio divina), valamint a
mindennapi kézi munka (opera manu um quotidiana). A kolostori életben mind
a háromnak közösségi jellege van. A munkának azért, mert a javak közössé gé
ben éló szerzetesek - ez a benedeki szegénység gyakorlata (33-34. fej.) 
napl munkájukkal tartják el magukat. A lectio divina-nak azért, mert ez bizto
sít ja a jártasságot és az egyéni elmélyedést a keresztény tanításban, ami a lelki
életben nélkülözhetetlen. Az opus Dei pedig, mint istentisztelet, természete
szerint közösségi jellegü.

Végsó soron a munka is, a lectio divina is az opus Dei-re 'irányul : ez a kö
zösségi élet elsórendü és legjellegzetesebb tevékenysége. Ezt fejezi ki a Re
gula közismert híres elve: "Az istenszolgálatnak semmit elébe ne tegyenek"
(nihil operi Dei praep ena tur. 43,5- 6). A Regu la tizenegy fejezetben szabá lyozza
a zsolozsma rendjét (8-18) - az eukarisztia rendje a püspök hatáskörébe
tartozik -, s egy tizenkettedikben arról szól, milyen legyen a szerzetes maga
tartása a zsolozsmán (19. fej .). A zsolozsmának ez a sajátos értékelése a keleti
szerzeteseknek az apostoli idókre, az elsó jeruzsálemi egyh áz, sót a jeruzsá
lemi templom istentiszteletére visszan yúló ósi hagyományuk. A kolostori élet
rendjét voltaképpen napjában hétszer és nyolcadszor az éjszaka végzett zso
lozsma határozza meg (16. fej .).

De a külsó rendnél sokkal fontosabb, hogy ez a liturgikus életkeret az Is
tennek szentelt élet szellemi légkörét, lst en szüntelen keresésének lelki ener
giáit hivatott biztosítani. Ami pedig magát az opus Dei-t illeti, ez a szerzetesi
istenszolgálat legkifejezettebb formá ja . A szerzetes lsten színe elótt áll; a bibliai
olvasmányokban lsten tanítását hallgatja, a zsoltárokkal Isten t dicséri, egy
szóval lsten jelenlétének ebben a tiszta levegójében megéli lelki közösségét
Istennel és társaival. A Regula egyik klassz ikus szövege, a 19. fejezet, élesen
metszett latin mondataival világosan és eróteljesen figy elmeztet minderre :
"Vegyük tehát fontolóra - mondja befejezóül -, miként kell lsten és az ó an
gyalai színe elótt viselk ednünk, s úgy végezzük a zsolozsmát, hogy elménk
megegyezzék szavunkkal (mens concordet voci)" (9-13) .
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Abban a közösségben , ahol Igy zsolozsmáznak a szerzetesek, életük szent
szolgálata mintegy testet ölt a liturgiában : az ilyen közösség az "ecclesia orans " ,
Krisztus virrasztó jegyese, aki imádságos éberség ben keresi , hívja, várja meny
nyei Urát, s a Lélekben már egyesül vele.

lsten keresése és a húsvéti misztérium

A Prológus befejező szavaiban Szent Benedek a megváltás húsvéti miszté
riumával füzi össze a szerzetes istenkere sését. A Regulának - amely ről már
Nagy Szent Gergely pápa azt tartotta, hogy "bölcs mértékt artásával kiváló"
(discretione praec ipua) - nem szándéka, hogy "az Úr szolg álatának iskolájá
ban" kemény aszke tikus gyakorlatokkal gyötörje a szerzet est. De mivel Bene
dek jól tudja , hogy Krisztus követésének útján elkerü lhetetlen a kereszt válla
lása, mégis fig yelmezteti tanf tványát, hogy ha valamelyik szabály szigo rúnak
tünik, ne riadjon vissza követelményeitől , és ne térjen le az üdvösség, az isten
keresés útjáról. Kezdetben ugyan fáradságosnak tünik ez az út, de a lelki élet
ben előre haladva, odáig juthat a szerzetes, hogy "szárnyaló szívvel és a sze
retet elmondha tat lan édessé gével" szinte már fut az isteni akarat tel jesítésének
útján. Isten szeretetének ez a lendülete azonban türel emmel és állh atatosság
gal kell , hogy párosuljon. A szív szárnyalásának föltétele ugyanis az, hogy "az
isteni vezetés alól soha ki nem vonva magunkat, mindhalálig megmaradjunk ta
nítása mellett a monostorban, s fgy béketüréssel vegyünk részt Krisztus szen
vedésében, hogy országának is méltó részesei lehessünk" (121-128).

Ezek az utolsó szavak Szent Pál Krisztus-m isztikájára emlékeztetnek. Az
Apostol vallja, hogy a hivő csak akko r ismeri meg igazán Krisztust, ha nem
csak föltám adásának erejét ismeri meg, hanem szenvedésében is vállal ja vele
a közössé get (Fil 3,10). A szerzetesnek is váilaln ia kell Kri sztus szenvedését,
hogy halált l egyőző ereje is megnyilvánuljon az életében . Nyilvánvalóan nem
arról van itt szó, hogy újra átélje Krisztus szenvedésének fizikai eseményeit.
Hanem lel ki elvállalásról, spirituális hasonlóságra való tö rekvésrő l. Már Szent
Pál is példaként állította a filippi hívek elé Krisztus istenemberi megalázkodá
sát. Az egymássa l vetélkedő, egyéni érvényesülésüket kereső híveket Krisztus
alázatára buzditja: "Ugyanaz az érzés legyen bennetek, mint amely Krisztus
Jézusban volt. O isten i mivoltában az Istennel való egyenlőséget nem tartott a
olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem . . . megal ázta önma
gát, és engedelmes lett mindhalálig, mégped ig a kereszthalálig " (2,5-8). Szent
Benedek ls erre buzdít . A Regulához szabott élet nehézségeit , az emberi gyön
geségből származó testi-lelki megpróbáltatásokat azzal az istenszeretettel és
az ettő l sugallt bizalommal, türelemmel és állhatatossággal viselje a szerzetes,
mint Krisztus a maga keresztjét. A keresztnek ezt az elvállal ását, ezt a szenvedő

Krisztus hason lóságára való törekvést írja le a Regula az alázatosságró l szóló
híres 7. fejeze tében.

Jézus szavai : "Mindazt, aki fölmagasztalja magát , mega lázzák, akí pedig
megalázza magát, azt fö lmagasztalják" (Lk 14,11) - arra az Istenhez vezető
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lépcsőre emlékeztetik Benedeket , amelyen Jákob látott álmában angyalokat
Istentől alászá l lni és Istenhez emelkedni. Ez az emberi megalázkodás és azzal
párhuzamosan az isteni fölma gasztalás képe. A Regula képletesen tizenkét
fokát sorolja el a megalázkodásnak. A fölma gasztalás fokait az Úristenre bízza .
Ezek a fokok a fiúi istenfélelemtól (1. fok) az önakarat megtagadásán és az en
gedelmes élet őszinte nyíltságán keresztül (2-5.) a teljes testi és lelki igény
telenségig (6.), sót az emberi önszeretet maradéktalan föláldozásáig (7.) vezet
nek, hogy onnan visszavigyenek a szerzetes külsó magatartásának hagyomá
nyosan fegyelmezett egyszerúségéhez (8-12. fok).

A fölmagasztalás gyakorlatban fokozatos lelki megtisztulást jelent. Megaláz
kodása mértékében nemcsak búneitól, hanem vétkes hajlamaitól is megtiszt!tja
a szerzetest Krisztus Szentlelke. Ez a belsó tisztaság végül is az istenszeretet
nek és a lelki szabadságnak arra a fokára vezet , amely - Szent János tanítása
szerint (1Jn 4,18) - már kizár mindennemú félelmet, és a teljes bizalom oda
adásában egyesíti a lelket Istennel.

Ebból a rövid elemzésból, azt hiszem, világosan kitúnik, hogy a szerzetes
istenkeresése a Regula tanítása szerint nem más, mint - válaszul lsten megelő

ző keresésére és szeretetére - a bibliai és még inkább a kri sztusi ember isten
keresése. A sajátos a Regula tanításában az, hogya krisztusi alázat radikaliz
musával vezeti a szerzetest az engedelmes istenszolgálatra, - ez a szerzetesi
istenkeresés útja .

JEGYZETEK
1 La vie monastlque selon Salnt Benoit . Beauchesne, Paris 1979, 56-57.
2 lstenkeresés. Új utak a mal teológ iában. 2. kiad. Róma 1979. - Vö. még cikkemet e
fol yóirat 41. számában: .Nyugtalan a mlszlvünk ....

3 X. Léon-Dufour: Biblikus Teológia i Szótár. Róma 1974, 746.
• Söveges Dávid (ford.) : Benedek Regulája. Pannonhalma 1948. A Regulát - a fejezetek

és a sorok számának jelzésével - e kétnyelvü kiadás magyar szövegéból idézzük
(forditásunk helyenként eltér ö).

Blazovich Agoston, Bécs

SZENT BENEDEK REGULÁJÁNAK N~HÁNY SZOCIOLÓGIAI MOZZANATA

Szent Benedek születésének 1500. évfordulója (480-1980) újból felhívja a
keresztény világ figyeimét arra , hogy ez a szent mekko ra szerepet játszott a
keresztény Európa társadalmának kialakulásában. Ha itt az ó regulájának szo
ciológiájával, azaz közösségi vonatkozásaival foglalkozunk (amiről vaskos kö
tetet lehetne írni), akkor csak néhány fontos mozzana tra utalhatunk. Már a szo
ciológia széles tárgykörét is leszúkítjük a vonatkozásokra. Ezekból pedig csak
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hármat emelünk ki: I. A bencés szerzetes kapcsolata Istennel, II. a szerzetesek
egymás közti viszonya, III. a bencések viszonya az anyagi világhoz.

I.

A társadalombölcselet Arisztotelész óta tanítja, hogy az ember lényegénél
fogva társadalmi lény. Hogy e vonás miért tartozik lényegesen az ember termé
szetéhez, erre a kérdésre a keresztény embernek a szociálteológia ad választ.
Az ember lsten képmására van teremtve . Isten pedig - ha Egy is - nem ma
gányos. Az egy Istenben a három isteni Személy között a leggazdagabb belső

élet lüktet a megismerésben és a szeretetben. A teremtett világnak minden
szépsége és gazdagsága e belső életből ered. Ha a Szentháromság belső életét
egy telt edényhez hasonlítjuk, akkor az egész teremtett világ az emberi megis
meréssel és szeretettel együtt csak egy túlcsorduló csepp ezen az edényen.

Az isteni élet mind befelé, mind pedig kifelé kommunikatív, közlésre irányul.
("Bonum est diffusivum sui": a jó meg akar nyilvánulnL) Ezért az Istenhez visz
szavezető út is csak a közösségi, társadalmi életben valósulhat meg. Gondol
junk csak Krisztus szavára az utolsó ítéletről : ","hes voltam és ennem adta
tok .. ."

(A Szentháromság észérvekkel nem bizonyítható, de a teremtett világban ,
főleg az ember természetében vannak utalások erre a nagy hittitokra. Véle
ményem szerint egyik legszebb utalás rá az embernek lényegesen társadalmi
természete, amely rendkívül nagy lehetőséget nyújt gazdagodására, sőt egyedüli
lehetősége a boldogságra. Már most ha lsten nem volna közösségi lény, akkor
az embernek volna egy fontos pozitív tulajdonsága, amivel lsten nem rendel
keznék. De minthogy minden érték Istentől ered, Istenben is meg kell lennie
ennek a tulajdonságnak, mégpedig a legfőbb és a legtökéletesebb fokban.)

Igy tehát minden emberi vonatkozásnak a Háromszemélyú Istenben van meg
az alapja . Corona Bamberg helyesen mondja, hogy " rá sem lelünk az emberre ,
ha csak az embert keressük" . Guardini szerint az ember személyiségének és
minden személyes kapcsolatának egzisztenciális létalapja lsten. G. BraulIk ezt
részletesen kifejti : "A személyi lét azt jelenti, hogy önállóságunk megőrzése

mellett a magunk határait túllépjük, és a mással való együttlét alapján átlépünk
közösségbe, barátságba, szeretetbe. Az önmegvalósulás helye nem a kapcsolat
nélküli bensőség, de nem is a mindent átölelő általánosság, hanem a szerető

párbeszéd szférája az ,én' és a ,te' között. Ha ennél Istent mint minden valódi
emberi lét alapját kikapcsoljuk, akkor az önmagát megvalósítani akaró kísérlet
,önistenítési komplexusba' torkollik - az ember mindenhatóságába vetett hitben
végződik, ami aztán testi és lelki tudathasadással fejeződik be."

Ha tehát már általában minden emberi viszonynál, Igya keresztény házas
ságnál is lényeges lsten bevonása az emberi kapcsolatba, akkor még fokozot
tabb mértékben áll ez a kolostori életre. Szent Benedek regulájában ez a kap
csolat Istennel mindenütt központi szerepet játszik. Már az előszóban azt a
célt túzl ki magának, hogy "az Úr szolgálatának az Iskoláját" akarja megalapí-
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tanl. Ebben az iskolában első helyen áll Istennek Imával történő dicsérete, az
"Opus Del". A 43. fejezetben kifejezett en meghagyja: " Isten szolgálatának
semmit elébe ne tegyenek." A közös ima nemcsak Istent dicsőiti, hanem a kö
zösség szolgálatában is áll, az egyén t pedig inte grálja, bekapcsolja a közös
ségbe, úgyszólván megjelöli benne a helyét. (A taizéi kolostor szabályai előirják,

hogy minden tanácskozás előtt közös Imára és elmélkedésre gyűljenek össze
a testvére k, hogy igy jobban megismerjék lsten akaratát abban az ügyben, ami
ről tanácskoznak.)

Amikor az 58. fejezetben az újoncok felvételéről van szó, akkor a legfonto
sabb kérdés, amit föltesznek a jelentkezőnek : vajon "valóban Istent keresi-e" .
Az egész kolostori élet teocentrlkus , Istenre irányul. Szépen fejezi ki ezt Szent
Benedek je lszava: "Ut ln omnibus glorlflcetur Deus!" (Hogy mindenben lsten
dicsérte ssék !) Ez persze nem a bencés lelkiség kizárólagos tulajdonsága. Hiszen
Loyolai Szent Ignác jelszava: "Omnia ad maiorem Del gloriam" (Mindent lsten
nagyobb d icsőségé re) tartalmilag ugyanezt fejezi kl. J:s az ősegyháztól kezdve,
amelynek él etét a bencés regula mintaképnek veszi, a mai nap ig minden ke
resztény vallási közösség középpontja lsten.

Akkor is álta lános keresztény erényekre, magatartásokra ta lálunk, ha elemez
zük a bencés szerzetes Istenhez való viszonyát. Csak a sor rend és a súlypont
váltakozik esetleg egyénenként és közösségenként ls. Hiszen az isteni élet
egész gazdagságát senki sem merithetl kl és valósitha tja meg egész terjedel 
mében.

Itt tehát csak néhány alapvető magatartásr a utalunk. A szerzetes Istenben
Teremtőjét látja, és ter emtményi voltát az alázatosság gyakorlásában éli át.
Szent Benedek regulája 7. fejezeté ben az alázatosság 12 fokát állltja fel. E fo
kok azonban nem jelentenek rendszeres és szerves emelkedést, hanem egy
sze rű felsorolást; a 12. fok kezdettől fogva éppen úgy gyakorolható, mint az
elsó.

Mint minden keresztény, úgy a szerzetes is Istenben szerető Atyját tiszteli
és szereti. A szerzetesi élet legszebb eredménye, ha a monachus szeretetét
egyre jobban fe lismeri, és egyre tökéletesebben viszonozza. A szent regula elő

szavának a vége felé olvassuk ezt a mondatot : " Ha a lelkiéletben és a hitben
elő re haladunk, akkor majd szárnyaló sziwel sietünk előre az lsten parancsai
nak út ján."

Ahogy minden emberi viszonynál fontos, hogya szeretet és a tisztelet egész
séges feszült ségben klegészltse egymást, úgy lsten felé is a fiúi szeretet mel 
lett félve imádó t isztelet tölti el a hivő ember lelkét. Szent Benedek ismételten
inti szerzeteseit , hogy Istenben egyúttal Igazságos BIrájukat lássák . akinek
fe l elősséggel tartoznak. Erre a felelősségre fokozott mértékben figyelmezteti
az ap átot. Amikor a 4. fejezetben rövi d mondato kban a szerzetes kötelességeit
Ir ja le, ezt is mondj a: " Félj az Itélet napjátó!!" vagy : "A halált gyanakodva tartsd
naponta szemed előtti" Ez a bencés lelkületnek a kön nyed ferences vidám
ságg al összehasonlf tva bizonyos komolyságot, gravitást ad. Azonban Itt is csak
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súlypontáthelyezésről van szó. Hiszen Assisi Szent Feren c szegénység-esz
ménye és fönntartás nélküli odaadása nem kevésbé megrendftően komoly.
Viszont a szent benedeki gra vitást is túlszárnyalja lsten szeretete és az O irgal 
mába vetett bizalom. A 4. fejezet utolsó intelme [gy hangz ik : " Isten irgalma
felől soha ne kételkedj!"

II.

Ha most átté rünk a szerze tesek egymás közti viszonyára, akkor itt is egy
evangéliumi és őskeresztény alapelv áll a középpontban : Krisztus azonosftja
magát minden embe rrel, tehát minden embertárs unkban őt kell látnun k, szere t
nünk, szolgálnunk. Igy minden emberi kapcsolat krisztocentrikus.

Ez megint olyan eszmény, amelynek a megvalósítására minden keresztény
közösségnek törekednie kell. Jóval Szent Benedek előtt már igy mondották ki
ezt az elvet: "Vid isti fratrem, vidistI Dominum" (Ha testvéredet látod, az Urat
látod).

Szent Benedek regul ája ezt az eszményt egy meghatározott és lehető leg

átteki nthető közösségben aka rja megvalósftani. A szerzetesnek Krisztust kell
látni a az apátban, az ör egekben, a gyermekekben vagy fiatalokban (a kolostor
ban nevelésre átad ott gye rekek is tartózkodtak) , a betegekben, sőt a kolostor
ba jövő szegé nyekben, zarán dokokban és vendégekben. Hogy mennyire ko
molyan veszi Benede k ezt az eszményi alapelvet, azt szépen mutatja a vendé
gek fogadásáról szóló 53. fejezet: " Minden érkező vendéget úgy fogad jana k,
mint Krisztust, mert ő maga mondja majd egyk or : ,Idegen voltam és befogad
tatok.' Mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban a hitben
testvéreinknek és a zarándokoknak . . . Kiváló nagy gondot fo rdítsanak a sze
gények és zarándokok fogadására, mert bennük még inkább fogadjuk Krisz
tust ; mIg a gazdagokkal szemben érzett félel em maga is tiszteletet vált ki." A
vendégfogadás módja, imádsággal, lábmos ással. békecsókkal, még jobban ki
domborít ja azt, mennyire természetfölötti és krisztocentrikus légkör övezi ezt
a köznapinak látszó eseményt. Hiszen ugyanabban a fejezetben azt is írja, hogy
a kolostorban sohasem hiányoznak vendégek.

Amint már az Istennel való viszonyban is hangsúlyoztuk, itt is gyönyörű össz
hangban van a két erény: a szeretet és a tisztelet. Nemcsak a vendégek iránt
jut kifejezésre, hanem Irányítania kellene minden emb eri kapcsolatot is. A köl
csön ös tisztelet arra a hitre támaszkodik, hogy minden ember lsten képmása . A
szeretet pedig Krisztussal azono sft minden embert. A szeretet egymáshoz
vonzza az embereket, a tisztelet pedig megteremtI a szükséges távolságat az
embertárs személyi, benső (intim) szférájának tiszteletben tart ásával. Igy jön
lét re a tisztelet és szeretet álta l az az egészséges és üdvös feszültség, amely
az emberi kapcsolatoka t megn emes fti.

Szent Benedek ugyan állandóan szem előtt tartja azt az eszményt, hogy a
szerzetes minden emberben Krisztust lássa és szeresse, de egyúttal nagy
realis ta, aki szüntelenül számon tartja az emb eri gyarlóságat. Nagy Szent Ger-
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gely óta szokás emlegetni Szent Benedek regulájának a diszkrécióját. A dIsz
kréc ió kétségtelenül a bencés magatartásnak egy jellegzetes vonása. EredetI
leg (görö gben) megkülönböztetést jelent. Szent Benedek az apáttól megköveteli,
hogy figyelembe vegye az egyes szerzetesek természetét, gyengéit, gyarlóságait :
"Mul torum servi re moribus" , alka lmazkodni sokféle emberi termé szethez . Ha
az apát valamelyik szerze tesével nem boldogul , a regula 27. fejezete szerint
"küldjön hozzá öregebb bölcs testvéreket, akik mintegy titokban vigasztal ják
az önm agával k üszk öd ő testvért." Ezzel a megkülönböztető bánásmóddal az
apát egyúttal beismeri a maga emberi határait. Szent Benedek inti az ap átot.
hogy alattva lói t ne erőltesse meg tehets égükön és erejükön fölül. Igy aztán a
diszkréció átvi tt értelemben bölcs mérté ktartást is jelent bö jtben , imában , mun
kában és a testvérek minden lelki és test i igényének tel jes ltésében. Az akkori
szigorú szerzetesi fe lfogás mellett Szent Benedek regulája túlságosan enyhének
látszott. De Benedek a maga élettapasztalatával igen jól tudta, hogy minden
emberi gyarlóság behat olhat a kolo stori közösségbe is. Hiszen egyik első fiatal
kori élménye az volt, hogy Vicovaróban ugyanazok a szerzetesek, akik apátjuk
nak hívták, meg akarták mérgezni, mivel komoly szerzetesi életet követelt tőlük.

Az apátot figy elmezteti, hogy bizony a szerzetesek is " keménysz[vúek" , " fegyel
mezetlenek", "megátalkodottak" tudnak lenn i, és úgy viselkedni, mint "enge
detlen juhok" . A 4. fejezetben a negativ magatartások ellen is küzd : "Ne légy
haragtar tó! Csalárdságo t ne ápolj szIvedben I . . . Rosszat rosszal ne viszonozz I
... Ne légy gőgös, iszákos, falá nk, lusta , se zúgolódó, se rágalmazó '" A nagy
realista figyelmezteti fiait , hogy a hamis testvéreket is viseljék ei türelemmel.
Mert bizony az élet a kol ostorban is küzdelem az eszmény és a valóság között,

Rendezett közösségi élet el sem képzelhető bizonyos külsö és belső rend
és engedelmesség nélkül. A rend Szent Benedeknél fontos szerepet játsz ik,
kezdve a szerzete sek (kor szerinti) sorrendjétől egészen a napirendIg. Ha e
téren van is némi rugalmasság, amellyel tudomásul veszi a különleges körü l
ményeket, a rend számára azért is fontos, mert Szent Ágoston Ismert szava
szerint " Pax est tranquilli tas ord in is" , a rendre épül a béke , amely a bencés
kol ostorna k kiemeit követe lménye és ékessége. A mai nyugtalan életben sok
világi ember is keresi a benc és kolostorokban a békét és nyugalmat. ("Kloster
auf Zeit " : a látogatók néhány napig ott laknak, idejüket elmélkedésnek, szem
l élődésnek szentelik, és részt vesznek a szerzetesek imájában.) Ezt támasztja
alá egy tovább i magatartás, amelyet Szent Benedek a regula 6. fejez etében
tárgyal és megkövete l szerzetese i tő l : a taciturnitas, a hallgatagság. A mai világ
ban az utca i forgalom, a gyárak és mulatóhelyek fülsiketltő lármája rengeteg
kárt okoz az ember egészségének, akárcsak a környezetszennyeződés. Ismere
tes tény, hogy a süketséggel rends zerint lelki betegségek is felléphetnek : gya
nakvás, nyugtalanság, magányosság, depresszió. A bencés kolostorok fontos
tanuls ága lehetne, mekkora áldás a csend .

Az enged elmesség a közösségben élő szerzetesek főerénye és a közösség
létalapja . E nélkül a szerzetes sem lsten akaratát nem teljesItheti, sem a kö-
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zösségbe nem tud beilleszkedni. A késedelem és zúgolódás nélküli, örömmel
tel jes ített engedelmesség egyúttal legékesebb bizonyítéka annak, hogy a szer
zetes valóban szereti Krisztust, hiszen az engedelmesség valójában a Krisztus
nak és Istennek nyújtott legszebb ajándék .

Benedek már ismeri az enged elmességnél a dialógus fontosságát. Regulája
68. fejezetében írja : " Ha valamelyik testvérnek esetleg nehéz, vagy éppen le
hetetlen dolgot parancsolnak, fogad ja csak el a parancsolónak meghagyását
teljes szelídséggel és engedelmességgel. Ha azonban úgy látja, hogy a teher
súlya mindenképpen felülmúl ja erejének nagyságát, képtelenségének okát elöl
járója előtt nyugodtan és illő módon tárja fel, de ne kevélyen vagy nyakasan
vagy ellentmondó hangon . Ha pedig az elöljá ró ezen előte rjesztése után is meg
marad nézete mell ett, tudja meg az alárend elt testvér, hogy így lesz javára , és
az lsten segítségében bízva, enged elmeskedjék szeretetb ől."

A 71. fejezetben arról ír, hogy "a testvérek kö lcsönösen enged elmesked je
nek egymásnak" . Igy az engedelmesség kiemelkedik pusztán negatív értelme
zéséből , amely szerint a szerzetes korl átozza, sőt megtagadja saját akaratá t.
Hanem az apát parancsában és a testvérek óha jában lsten akaratá t fedezi fel,
és ezt igyekszik telj esíteni. Igy tettel is bizonyít ja, hogy testvéreiben valóban
Krisztust szereti és szolgálja.

Még egy szó a stabil itásról, az állhatatosságról , amelyet a bencés szerzetes
külön fogadalomrnal ígér meg. Hogy ez hogyan jött létre, arról egy másik
cikkben olvashatunk. Lehet , hogy később a "stabilitas loci" , a helyhez kötött ség
béklyót is jelentett. Igazi értelme egy közösségbe való állhatatos tart ozás, és
az állhatatosság erényével függ össze, amelyre minde n keresztény köte les.
Állhatatosság nélkül nem is vol na lehet séges tartós emberi kapcsolat. Viszont
káros volna a stab ilitás, ha elmozd lthatatlan sággá, tétlenséggé, tunyasággá
fajulna. Ahogy lsten Ábrahámot elszólftotta hazájából, úgy bárkit elszólíthat
otthon ából. szokott környezetéből , munkaköréből. Szent Benedek is otthag yta
szeretett sub iacói kolostorát, első alap ítását, amikor eli ndult Montecassinóba .
Feltehetjük , hogy ezzel lsten akaratát óhajt otta követni.

III.

Ami a szerzetesnek az anyagi világhoz való viszonyát illeti : a koinobi ták, a
közösségben élő szerzet esek közt kezdettől fogva, a jeruzsá lemi ősegyház

péld ájára , vagyonközösség volt. A regula 58. fejezetében a fogadalmak közt
ugyan nem szerepel kifejezetten sem a tisztas ág, sem a szegénysé g, csak az
engedelmesség , az állhatatosság és a szerzetesi erények gyakorlása, de az
utóbb iak között kezdettől fogva első helyen áll a tisztaság vagy szüzesség és
- a közös élet bevezetésétől kezdve - a szegénység, a személyes vagyon
talanság .

Szent Benedek szenvedélyesen küzd a szerzetes magántu lajdona ellen. A
13. fejezetben ("Lehet-e a szerzeteseknek valamí tula jdon uk ") azt írja: " Kivált
képpen ezt a búnt kell gyökeresen kiirtani a monostorból. Senki se merészeljen
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az apát rendelése nélkül bármit is adni vagy elfogadni, vagy bármit is magá
énak vallani . . . Minden szükségest a mono stor atyjától várjan ak." Az apát nak
meghagyja, hogy ezt a törvényt gyakran és pontosan ellenórizze.

Viszont a testvérek ellátásáról - eledel, ruházat, fölszerelés - nagyvonalúan
gondoskodik, kinek-kinek igénye szerint. Bölcsen hozzáteszi, hogy aki többre
szorul , az ne fuvalkod jék föl. aki pedig kevesebbel is beéri , adjon örömmel
hálát Istennek.

Finomlelkü diszkr éciót, megkülönböztetést vár el a regula 31. fejezetében
a monostor gondozójától : " Ha valam ely testvér okt alan követeléssel állna eló ,
ne szomorftsa meg öt lekics inyléssel, hanem alázatosan és okosan tagadja
meg helyt elen kérését ... A lehetó legn agyobb gond ja legyen a betegekre,
gyermekekre, vendégekre és szegényekre . .. A testvéreknek a meghatározott
mennyiségü eledelt minden fennh éjázás és vonakodás nélkül adja ki, hogy meg
ne botránkoztassa óket."

Az anyagi világhoz való viszonyban az igények változatosságának elismerése
mellett a másik fontos alapelv, hogy minden fölö slegeset ki kell küszöbölnl. el
kell távolltani. Ha ezt az elvet nemcsak egyén ekre, hanem kolostorokra is alkal
mazták volna, sok bencés apátság megmenekül a lelki és anyagi romlástól.

Minden fölösleg kiküszöbölése, az igénytelenség ápolása ellenkezésben áll
a mai expanzív gazdasági rend szerrel és gondolkodással. Ma a rekl ámok ott
is igyekeznek igényeket támasztani, ahol egyébként nem is léteznének. Közben
a világ lassankint ráeszmél arra, hogy ez a világot kizsákmányoló gazdas ági
rendszer határához ért. Egyre többen követ elik az egyszerübb életmódot. Ezt
pedig egyeb ek k özt Szent Benedek reguláj ában is megtalálhat juk .

A görög-római világ megvetette a kétkezi munk át mint rabszolgai fogla lko 
zást. Még Szent Ágostonnak is védenie kellett a szerzetesek testi munkáját.
Szent Benedek regulájában gyakorlatil ag beill eszti , beszervezi a szerzete sek
életébe. A munkáról szóló 48. feje zetet Igy kezdi : ..A tétlenség a lélek ellen
sége . Ezért a testvérek a megállapított idóben kézi munk ával foglalkozzanak,
más órákban ped ig szent olva smánnyal. " Következik a munkára és az olvasásra
szánt idónek az évszakok szer int váltakozó beosztása. Majd így fejezi be: ..Ha
pedig a helyi viszonyok vagy szegénységük azt kíván ná, hogy maguk gyüjtsék
be a termést, ne szomorkodjanak, mert akkor valódi szerzetesek, ha a saját
kezük munkájából élnek, mint atyáink (az egyiptom i szerzetesek) és az aposto
lok is. De mindez mérsékl ettel történjék a kislelkü ek miatt."

Szent Bened ek szerzetesei a nap jó néhány óráját elmélkedó lelki olvas
mánnyal töltötték. Igyakolostoroknak komoly könyvtárra volt szükségük. Szor
galmas szerzetesi kezek buzgón másolg atták a Szentirást és a szentatyák köny
veit , de a klasszikus irodalom müveit is. Igya kolostorok a szellemi és anyagi
kultúrának fontos középpont jai lettek. Mintagazdaságaikkal ók okt atták Európa
új népeit a népvándorlás után földmüvelésre, állattenyésztésre, kertészetre, gyü
mölcstermesztésre . .. Mennyire fontosak volnának ilyenfajta mintagazdaságok
a mai ún. "harmadik világban" az éhínség legyózésére!
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Szent Benedek regulája anna k idejé n a gorog és római birodalom és kul
túra bomlásából és a népv ándorlás zavar aibó l a kereszténységet átültette egy
új abb korszakba. De a középkor - bár többé-k evésbé keresztény eszmékre
épült - még igen távol volt a kr isztusi eszmék megvalós ításától. Hiszen a kiala
kult feud ális társadalmi rend szerben egy véko ny uralkodó réteg elnyomta a
nép nagy tömegét. Ez homlokegyenest ellenkez ett azzal az alapvető követel 
ménnyei, ame lyet Krisztus az emb er i kapcsola tokra vonatkozólag fel állított:
"Aki elsó akar lenni, az legy en szolg ája másoknak." Amikor az új kor az embe r
felé fo rdította figyelmét, akkor itt is a kr isztusi evangélium kovásza múködött.

Napjainkban sokat emlegetik az emberi jogokat, az emberi személy méltó
ságát. Ezek azonban mindaddig a levegőben lóg nak és bizonytalanok marad
nak , amíg nem lelünk rá arra az " arkhimédészi pontra", amelyen meg lehet
alapozni őket. Minden gondolatrendszernek szüksége van egy ilyen végső

alapra. Hitünk szeri nt ez a végső alap lsten, akinek képmására van teremtve az
ember. Inne n származik az ember személyi méltósága. Isten az embe ri jogok
végső biztosítéka .

Ez nem jelent visszakanyarodást a középk or i teocent rizmushoz. A taocent
rizmus téz i séből és az újko r antropocentrikus antitéziséből el kell jutnunk egy
szintézishez, amely lét rehozná lsten és ember . partners éqé t" .

Tud juk, hogya mai pluralista világban k ütönböz ő eszmerendezerek ver
senyeznek egymással. Mi keresztények meg vagyu nk győződve, hogy a hang
versenyben a Jobb j övő biztosi tásának érdekében Kr isztu s evangél iumá nak is
okvetlenül szóhoz kell jutnia. Ehhez Szent Benedek regulájának go ndo latvilága
is nyújt útmutatást. C minden nagyotakarás nélkül, viharos i dők közepette elin 
d ított egy szerény múve t, Istenben bizakodva és Iste nre hagyva e mú sors át.
Mi is viharos időkben élünk. De csüggedés né lkül indftsunk el áldásos kezde 
ményezéseket, remélve, hogy azokon is lst en áld ása lesz.

Tóth Veremund, Sáo Paulo

A BENC~S STABILITÁS IDCSZEROSE:GE

Szent Benedek igy határozza meg a cen obita (közösen élő) monachusokat :
" ezek monostorban laknak, rendszabály és apát veze tése alatt küzdenek" (BR
1,3-4) l . A monasztikus életnek [ellernzője a stabil itás. A stabili tás fog adalmá
val minden bencés szerze tes egy meghatározott szerzetesi cs aládhoz tartozik,
egy monostorhoz , a saját mon ostorához. Amint a gyermek beleszületik egy
csa ládba, ugyanúgy a mon achus sem cserél getheti kénye-kedve szer int szer 
zetesi otthonát. A stabilitás foga dalma sajátos bélyeget nyom a bencés szer
zetességre , ugyanúgy mint a szegénység a fer encesekre. Jogi hasonlattal élve
ugyanazt eredményezi, mint az egyhá zmegyés papságnál egy meghatározott
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egyházmegyébe való Inkardlnác l öt, A stabilitás fogadalmával a monachus a
szerzetesi család tagja, a monostor pedig az ő hazája , választott otthona lesz .

Fontosnak tart juk, hogyelmélyítsük magunkban az önként vállalt stabilitás
jelentőségét és áté lését, hisz Szent Benedeknek alapvető gondolata: " az ő ve
zetése al ól magunkat soha ki nem vonva, mindhalálig megmaradunk tan ít ása
mellett a monostorban" (BR Prol 126-8).

Sürgető kötelesség számunkra ez az elm élyülé s, hiszen talán semm i nem
látszi k annyira túlhal ado tt nak a mai világ értékelésében, mint a mi bencés sta
bili tás-fog ada lmunk. A mi világu nk - s ebb en élünk valamennyien - a gyors
változások jegyében áll : új é rtékek túnnek fel, elle ntétben a rég iekkel , s konflik
tusokat váltanak ki az emberek között és bennük magu kban, még akkor is, ha
nem mind ig valós, hanem csupán látszatértékek. Mikor azonban a hírverés
nagyhatalma a felszínre dobja őke t, ellenállhatatla n varázzsal vonzzák az em
be reket. különösen az if jabbakat. A szinte felm érhetetl en l ehe tőségek, amelyek
kel az élet kecsegteti az indulókat, a mai civil izác ió gyors változásai - naponta
tapaszta ljuk ezt a techn ikában , a társadal mi érintkezés szél es skáláján, élet
módunkban, 3 d ivatban, fogyasztási cikkeink tüneménye s újításaiban, hivatás
beli munkánkban, nem is beszélve a család i életrő l - , egys zóval az egész
bűv ös " fej l őd és" benső bizonytalanságot kelt bennünk, tükröződ ik állhatatlan
ságban, türelmetlen újdonságkeresésben , különösképpen mélyen érintve az új
nemzedéket.

A keresztény embernek éberen kell figyelni e az i dők jeleit, hogya mulandó
világ válto zásai között élv e áldozata ne legyen ennek a változó vi lágnak (vö .
Jn 17 ,14) .

1) A stabilitás történeti eredete

A pusztai atyák mély lélekbelátással meg érez ték , hogy amint a gyakran
átültetett fa termése nem éri k be, ugyanúgy nem hoz hat gyümölcsöt az a szer
zetes sem, ak i gyakran válto ztat ja hely ét. Ezér t azt tan ították, hogya remete
ne hagy ja el lakóhelyét , ahogy rátámadt a kísértés : ha onnét eltá vozi k, ugy anaz
a kísért és várakozik rá az új he lyen , ahova vándoro l. Pachomius épp ezért egy
helyen gyú jtötte össze a remetéket , a " koi nobion"-ban, ahol együtt dolgoztak,
imádk oztak és szolgálták egymást. Igya közös élet szervesen fej lődött ki a
remeteéletből. Arle s-i Cézár, kevéssel Szent Benedek Aty ánk e l ő tt , hangsúlyoz
ta, hogy stabilitás nélkül nem lehets éges szerzetesél etet élni : " Ha valaki jelent
kezik a conversio-ra (megtérésre, vagyis a mon asztikus életre) , el kell fogadni
azzal a feltétellel , hogy kitart benn e a halál ig ." Nagy Szent Vazul előírja, hogy
egyetlen más szerzetesi közösség se fogadja be azt a monachust, aki áll hatat 
lanságból elhagyta saját közösségét (Regulae fusius tractatae 36).

A szerzetesség történetében egyes ek - mint a stiliták (oszlopon élők) vagy
az elzártak (reclusi) - a helyi stabilitás elvét (stabilitas loci) végl etesen eltúloz
ták . Ezzel ellentétben megállapíthatjuk, hogya rem eté k nem egyszer változ
tattá k helyüket, ha az Egyház érdeke és szolgálata úgy kívánta. Már Remete
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Szent Antal kénytelen volt egy időre elhagyn i remeteségét, hogy Alexandriában
lölvehesse a harcot az eretnekekkel. Későbbi korból ismert Nagy Szent Gergely
példája : vállalta a terhes lelkipásztori leladatokat és a pápaságot , bár szíve
vágya mindig a kolostori csend és kontempláció lelé vonzotta. Felismerve a
szerzetesekben rejlő igehirdetői adottságot , ő maga küldte el római szerzeteseit
Anglia térítésére. Szent Anzelm is megvallja írásaiban, hogy lelke hajlamát kö
vetve megma radt volna Bec szerzetesének, de a szükség törvénye Canterbury
érsekévé avatta. A történelmi lejlődés iránya egyre vil ágosabban kiemelte a
helyi stabilitás mellett, sőt sokszor ahelyett, a szívbeli stabilitást (stabilitas
cord is).

A stabilitás log a d a I m a történetileg akkor vált szüksége ssé, amikor az
5-6. század magukcsinálta szerzetesei kolos torról kolo stor ra bolyongva, mások
vendégszeretetén élősködve, veszélyeztették magát a szerzete si intézményt.
Látszólag jobb feltételeket kerestek ahhoz, hogy elérh essék a tökéletességet.
De ezek a kóborló (girovagus) szerzet esek - ugyanúgy, mint a kis közösségek
ben elöljárók nélkül élő szarabaiták - csak kivonták magukat az apát és a
Regula fegyelme alól, s így - Szent Benedek kemény szavaival - tonzúrájukkal
hazudtak Istennek. Kiforgatva Krisztus szavait, evangéliumi mázzal próbálták
fedezni szégyenteljes életüket : "A rókának odu ja van, az ég madarának fészke,
de az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét" (Mt 8,20). Szent Pál szavait
ismételve, hogy idegenek és vándorok vagyunk a földön (Zsid 11,13), hangoz
tatva , hogy az égi hazát keresik, "egész életükön át más-más tartományban
három-négy napra majd ebbe, majd abba a kolostorba szállnak vendégül. Mivel
folyton csavarognak, soha meg nem állapodnak, saját akaratukna k és a torkos
ság ingereinek szolgálnak" (BR 1,26-30). A Regula Magistr i már nem követi
Szent Benedek finom diszkrécióját ("Melius est silere quam loqui" 1,32-34),
hanem arcpiríló jelenetekkel ecseteli a népvándorlás. a barbárság és a tel jes
felfordulás Itáliájában a szerzeteseknek ezt a különös fajtáját.

2) A stab ilitás Szent Benedek Regulájában

a) Jelenti nála első helyen a megmaradást a kolo storban , a clau strurnban-.
Ez a fizikai, materiális stabilitás : a stabilitas loci. A latin szó a "stare" igéből

származik, mint a mi "állhatatos" szavunk az "áll"-ból : "Offi ci na vero ubi haec
omnia diligenter operemur, claustra sunt monasteri i et stab il itas in congre
gatione." ("Az a múhely pedig, ahol mindezt szorgo san gyakorolhatjuk, a rno
nostor zártsága és a közösségben való állhatatosság" BR 4-97-99). Kétség
telen, hogy maga a szóhasználat is első helyen ezt az értelmezést sugallja. A
felvétel ről sz ólva, a Regula gondosan kivizsgáltatja a jelölt szándékát. Nem
rejti k el előle a nehéz próbákat, az istenkeresés tövises útjait sem. Ha a je lölt
állhatatosságot ígér, akkor négy egymást követő szakaszban újr a felolvassák
előtte a Regulát. Ezeket a periódusokat Szent Benedek ismételten e szavakkal
vezeti be: "si adhuc steterit" (BR 58,21), "si adhuc stat " (BR 58,25) . Az állhata
tos megmaradás előfe l tétele: ott "á llni" kitartóan.
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A claustrum mint fizikai zártság a 66. fejez etben fogalmazódik meg igen vilá 
gosan. Itt Szent Benedek Igy rendelkezik : a monostort úgy kell fe lépíteni, hogy
még a különféle berendezések , műhelyek is belül legyenek rajta, "hogya szer
zeteseknek ne kellj en künn bo lyonganiok, ami lelküknek ép pen nem válik ja
vára" (BR 66,15-17). Szent Bened ek igyekszi k távol tartani a kolostort a világ
szellemétől, ezért óvj a az utazó szerzeteseket is: ne szennyezzék be testv érel
ket a rossza l, ami t a vilá gban tapaszta ltak, "mivel Igen nagy rombolás ez" (BR
67,12).

b) Szent Benede k nem szű kí tl le a stabilitás értelmét csupán a fizikai helyre,
hanem kltágitja érte lmét a lelk i áll hatatosságra: stabilitas cord is. Külö nöskép
pen kifejezésre jut ez az értelem a . persavera re" (ki tartani) ige használatával
a stabilitás kiséretében: "Si promiser it de stabi li tate sua perseverantiam" (BR
58,17).

A hűséges kitartás, a lelk i áll hata tosság buzd it ása hangzik fele jthetetlen
hangsúllyal a Prológus már idéze tt végén : "mindhalálig megmaradunk taní tása
mellett a monostorban ." Ezt az áil hatat osságot k ivánja Szent Benedek azoktól
a papoktól is, akik a ko lostor köt elékébe akarnak lépni (BR 60,19), valamint az
ide genbö l érkező és befogadásukat kérö szerzetesektő l is (BR 61,11).

A lelki áilhatatosság, a hűség eré nye nél külözh etetle n feltétele a lelki életben
való előrehaladásnak. Mikor Szent Benedek felsorol ja alélekművészet 74 esz
közét, hozzáfűzi, hogy ezek gyakorlására a claustrum és a közösségben való
állhatatos meg maradás a lega lkalmasabb környezet (BR 4,97-99).

c) A materiális stabil itás elve nem mindenek fölött való . Szent Bened ek
ismételten beszél az útr a boc sátott sze rzetese krö l (BR 50.51.67). A korabeli
utazásnak változatos okai lehettek, mint pl. anyagi ügyek intézése, egyh ázi meg
blzatások, h ittér ítő munka, kód exek beszerzése, kicserélése. A közösség i ima,
az Opus Dei (vagyis a zsolozsma) megemlékezéseiben az utazó szerzetes min
dig a közösség lelki egység ében maradt. Igy ha fizika ilag távol volt is monosto
rától , lélekben továbbra is őrizte a stabilitást.

d) A stabilitás jelenti végü l Szent Benedekn él a közösségb e való integrálást,
a monos tori csa ládba való hivatalos bel épést. " lOs ha, miután magában jól meg
fontolt a, megigéri, hogy mindent meqtart, s hogy min den neki adott parancsot
tel jesít, akkor foga djá k be a közösségbe . . ." (BR 58,27-29). A befogadó rno
naszt ikus család alap ozza meg a lel kiélet bi zton ságát : a kolostor zártsága fiz i
kailag eltávolft a vil ágtól ; beáll ít ja a szerze test a lélekművészet műhelyébe;

kezébe adj a a lé lekmun kálás eszközeit ; igy végül elvezeti arra a szlvtisztaságra,
ame ly magába tudja fogadni a tök életes szeretetet.

ö sszefogl alva azt mondhatjuk, hogy a stab ilitás a szerzetesi család támo
gatásával lehetö vé teszi a szent ség re megh ivott kere sztény személyiségének

teljes kibontakozását.

3) A stabili tás lelkisége

A stabilitás szoros kap cso latban áll a többi bened eki fogad alom mal : "pro
mittat de stabilitate sua et conversa tione morum suor um et obedie ntia . . ." (BR
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58,36-37). A három mon asztiku s fogadalom hármas kifejezése a monach us
egyetlen elkötelezettségének: hűséget ígér egész a halálig a monostorban (sta
bilitas), saját lelki munkálásán a közös életben (co nversat io morum), Kri sztus
Királyt szolgálva az engedelmességben. "A jó harcot megharco ltam, a pályát
vég igfutottam, a hitet meg tartottam " (2Tim 4,7). Szent Pálnak e tanúságtételé
ben a kere sztény élet sztatikus eleme fe j eződ ik ki : a hűség , a hit megőrzése, a
keresztény élet szl lárd mega lapoz otts ága. "Nézzétek, egy követ helyezek el a
Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erős alapkö vet. Aki hisz, nem inog meg "
(Iz 28,16). A hűség jelent i a biztos alapot a hivatásunkban való előrehaladáshoz,

Istenhez té résünknek kitartó, követk ezetes gyakorl ásához. A biztonságosan ha
ladó ember egy ik lábát szilá rdan a földre helyezi, ezen nyugszik súlypo ntj a; ez
a támaszban nyugvó láb teszi l ehetővé , hogy a járó ember felemelje a másik
lábát , s annak erejében halad e lőre . " Fussuk meg kitartással az előttü nk lévő

pályát. Emeljük fel tek intetünk et a hit sze rzőj é re és bevégzőj ére , Jézusra . . ."
(Zsid 12,1-2) A stabilitás nem mozdula tl anság, hanem - hogy úgy mondju k 
helyzeti energia a keresztségü nkben vállalt lelk i harc megv ívásához.

A keresztény élet hűsége nem megmerev ítő e rő, hanem - a hasonlat szug
gesztív képével - biztos támasza a haladó embernek. A hűség , a stabilitás
mind en megújulás előfeltéte l e. Ha nem a hűség inspirálja a megújul ást, felfor
gatássá fajul. Ha viszont a hűség nem visz előre, ha görcsösen megmerevedik,
karikatúrájn lesz önm agának, mint a törpévé torzult felnőtt embe r. A múl t gépies
ismétlése helyett az igazi hűség teremtő energiákkal telten éli a mában az örök
ideált.

A stabi lit ás fogadalmával a szerzetes belép a monostori családb a. A bencés
hagyománya kolostori közösséget mind ig családnak tekintette. Ez a család
ragyoghat fényes erényekben azok révén, akik makulátl an szentségben éli k
fogadalmukat. De maga a közösség olyan, mint az Egyház: szent és bűnös. Az
isteni Gondviselés családba helyez bennünket. Természetes családunkba, amit
nem mag unk választu nk. Szerzetes családu nkba, amit ugyancsak készen ka
punk. Olyan , amilyen. Ez a csal ád megvolt már mielóttünk: hagy ományaival,
értékeivel, fárasztó mi ndennapiságával , de a közösséget megújító keresései vel
is. A meghívó lsten azt akarja, hogy ebb en a naponkén t meg tapasztalt
környezetben, közösségben munkáljuk megszentelődésünket. Ez az én csa lá
dom kell , hogy legyen - hic et nunc - az evan géliumi élet megtestesülése, az
én hozzájárulásommal. Itt kell dolgoznom jóra való buzgósággal (zelo bono) a
magam és a többiek lelk i növekedés én, szeretve egymást " tiszta, testvér i sze
retettel" , és gyakorolva a l eg főbb parancsot , hogy .Krisztusnak sem mit elébe
ne tegyenek, aki bennünket mindnyájunkat az örök életre vezessen" (BR 72,
10-11.13-14). Milyen nagyon kell szeretn ie a szerzetesnek ezt a csal ádot , a vi
láginak lsten akarta környezetéti

A csal ádnak fontos funkc iója, hogy biztositja az egyének kifejlődését azzal,
hogy tagjait a szere tet hatalmával megőrzi az önfegyel em és az önként vállalt
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lemondások korlátai között. Ugyanígy a szerzetesi család is megteremti tagjai
kibontakozásának és megszentelődésének feltételeit azzal, hogy önként, jó
szíwel vállalják szerzetesi családjuk fegyelmét.

A stabilitás ezenkívül lehet övé teszi a monasztikus családban a kegyelmek
forrásával, Krisztussal való élő kapcsolatot a közös ima, a krisztusi áldozatban
való részvétel, az engedelmességben végzett munka által, az apát személyének
közvetí tésével. Igy a szerzetes i család utat nyit a szerzetes számára, hogy szün
telen gazdagodjék Krisztus teljességével (Ef 3,19).

A család ezer gyökeret ereszt saját életterébe. A monasztikus család is
legyökerezik saját történelmi , föld rajzi és egyházi környezetébe. Ezért a monos
torok bencés családj ai - ellentmondásnak hangzik ez a világot elhagyó Bene
dek fiaitó l - mindig szervesen beleépültek az emberek társadalmi közösségébe,
és bekapesolódtak az Egyház vérkeringésébe. A bencés monostorok szinte
természeti törvény erejével lettek mindig az Egyház apostolai, az evangéliumi
szellem és élet kisugárzói. A monostor apostoli hivatása magából a kolostori
életből fakad. J:: l tetője a közösség imája , az Opus Dei. A latin-amerikai püspö
kök puebiai konferenciája (1979) iránymutatóan fogalmazta meg a szerzete si
életnek ezt a hivatását : ..Az Istennek szentelt szerzetesélet önmagában véve
igehird etés ... a kommúnió és a részvétel értelmében" (721).

De mivel a monostori közösség fizikailag is beleépül a környezetbe, elke
rülhetetlen , hogy az élet tanúságán túl vállalja a tett, az igehirdetés tanúságát
is. Itt is érvényesek Szent Ágoston kedvelt szavai : ..Az igazság szeretete a szent
magányt keresi , de a szeretet szüksége vállalja a méltányos cselekvést" (Civi
tas Dei XIX. 19).

A monasztikus apostolság magán viseli a monostori élet sajátos bélyegét,
az engedelmesség és a monaszt ikus élet jegyét. A stab ilitás áthatja az apostoli
tevékenységet is: apostoli munkájuk vonzópontja mind ig a monostor, nem in
dividualista aktivitás, hanem a közösség apostolsága. Még a plébán iai paszto
ráció sem az egyéni munka, hanem a közösség jegyében történ ik, azt is a szer
zetesi közösség élete termékenyíti meg4•

A bencés aposto lság elsősorban mégis élettanúság : az összetartozás , a szo
lidaritás, a kommúnió tanúsága. J::s első so rban nem vándorapostolság. Puebia
prófétai szavakkal hívja fel a figyelmet az élettel megrajzolt minták , modellek
szükségességére a keresztény népek nevelésében . Azután megjegyzi : ..Mond
ják, hogya középkorban a legnagyobb jelentőségü politikai tett a bencés ko
lostorok alapítás a volt , mivel azok köz ös életének formája lett a sz ülető Európa
szociális berendezésében a nagy mintakép" (272). A bencés apostolság a sta
bil itással vállalj a a közös sorsot, vállalja a nép életét örömében és fájdalmá
ban, a néppel együtt vállal ja ezt a sokarcú, gazdag életet. A bencés apostolság
a jelenlét tanúsága a testvér számára, akihez lsten küldött. Apostolságunk ereje
attól függ , tudunk-e meggyőző, gazdagító jelenlét lenni annak a testvérnek,
akihez Krisztus küldött.
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4) A stabilitás lelkületének kialakítása

Hogyan gyözhetjük le az állhatatlanságot, korunknak eszomorúan jellemzö
betegségét? Inkább csak felvázolok néhány gondolatot, hogy megindítsák ben
nünk a reflexiót, és további alkotó kedwel még gazdagabb és személy szerint
konkrétabb elhatározásokra jussunk.

Vállalnom kell családornat. Vállalnom kell közösségemet. A hit szemével így
látom : lsten hívott erre a helyre, ö küldte ezeket a testvéreket utamba, ö bízta
rám ezeket a szolgálatokat. Nem szabad negatívumokba menekülni: mindenütt
jó, kivéve ott , ahol most vagyok. Isten terveit rombolnánk le ezzel. Vállalni a
családot azt jelenti, hogy részt veszünk életében, elfoglaljuk benne helyünket,
végrehajtjuk munkánkat a közösség javára , a közösség küldetésében vállaljuk
feladatainkat; jelenti, hogy együtt éljük át vágyait, küzdelmeit, aggodalmait.
Más szóval azonosulunk családunkkal , nem tűrve, hogy idegen szerv marad
junk a testben .

Meg kell tanulnunk szeretni a családot. Tudjuk, hogy minden lelki elöre
haladás csúcspontján a szeretet trónol. "Ha az alázatosság mindezen fokain
felemelkedett a szerzetes , akkor azonnal eljut az Istennek arra a szeretetére,
amely, mivel tökéletes, kizárja a félelmet" (BR 7,202-205). Csakis úgy juthatunk
el a szentség magaslatára, ha megtanulunk szeretni. Szeretnem kell a közös
séget, amely befogadott, ahol munkában és imádságban élem Istennek szentelt
életemet. Szeretnem kell a testvéreket: lsten hívta meg öket, hogy vándorIásom
társai legyenek. Öbennük Krisztus ajánlkozik fel élő hitem bizonyítására. Szent
Anzelm szép szavaival igyekeznem kell itt gyökeret verni a szeretet szálaival
("amoris radicibus ibi radicare studeat") . Ez a szeretet találjon kifejezést sza
vaimban, gesztusaimban, magatartásomban. Ezenkívül a szeretet arra is köte
lez, hogyelfogadjam a testvéreim részéről felém megnyilvánuló szeretetet.

Végül meg kell erösödnöm a stabilitásban a közösségem, testvéreim javára
vállalt szolgálatokkal. Az engedelmesség a szolgálat készségét várja tölem.
Vannak szolgálatok, amelyek közvetlenül a közösségre és a testvérekre irányul
nak; vannak olyanok is, amelyekben nem nyilvánvaló a közösségre való vonat
kozás. Fontos , hogy még ilyenkor is éljen bennem a szándék: mindent csalá
dom nevében akarok végezni. Sokáig megmarad azoknak az elhunyt testvérek
nek az emléke, akik egész életüket testvéreik szolgálatában tudták tölteni.

A stabilitás lelkiségét különösképpen erösíti bennünk Krisztus Titokzatos
Teste igazságának naponkénti átélése: itt vagyok beépülve Krisztus Testébe,
itt kell tagjait részvételemmel táplálni, erösíteni. A közös Testtöl való indíví
dualista eltávolodás meggyengíti bennünk az állhatatosság, a húség érzelmeit.
"Verjetek Benne gyökeret és épüljetek Rá, erösödjetek meg a hitben, ahogy
tanultátok .. ." (Kol 2,7)

• * •

Mit vár tölünk a világ? Biztosak vagyunk benne, hogy várja tölünk a lelki
erösség, a szívbeli állhatatossá g tanúságát. Várja az erős, következetes, hatá-
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rozott jellemeket. A kőbő l vésett embereket. Kérjük az Egyház lrnájával: " Isten,
kl egyakarattal töltöd el hIveid lelkét, add a Te népednek, hogy azt szeresse,
amit parancsolsz, azt kívánja, amit meg lg érsz. A világ mulandóságai között ott
horgonyozzon le szlvünk, ahol az igazi örömök talá lhatók." (Az egyházi év 21.
évközi vasárnapjának könyörgése.)

JEGYZETEK
l Szent Benedek Regulájának (a tovább iakban: BR) Idézete iben az elsö szám Jelzi a
feje zetet, a második a lati n szöveg megfelelO soralt az 1948-as pannonhalm i kiadás
ban.

2 A fogalmak rokonsága rnlatt a nyelvhaszn álat nem idegenkedi k a két kif ejezés fel
cserélésétOl , mint pl. az egyik kongregáció alapszabályai ban: . Monachus vi profes
sionis suae capltul o monasteril lncard tnatur." (Declarationes et constltutlones Congre
gationis Brasil lensis . 1937, 146.sz.)

, .Claustrum· elzár t helyet jele nt a középkori latin nyelvben . Ennek származéka a régi es
.ktast rom" . Ezt k és öbb kiszoritotta a nyelvú jí tási . kolostor" .

• Egy világi apostol jegyezte meg egyszer e soro k irójának, hogy nagyobb blztons áq ér
zettel dolgozik a ml bencés plébániánkon, mint másutt. Magyarázata szer int a plébá
nos változása Itt nem jele nt gyökeres vál tozást a plébánia vezetésében, rendszer int
minden foly ik tovább a régi mederben. Vagyis az egyéni haj lamok helyett a közösségi
szempontok érvényesülnek.
A közel- és távoli múltban nem kevés vitát váltott kl a monachusok jelenléte a lelk i
pásztorkodásban. A kolostor lelki vonzása folytán term észetes folyamattal válik lelk i·
pásztori központtá , különö sen it t nálunk Dél-Amerikában. Nem jelenti ez a folyamat
szükségképpen a bels ö élet hátrányát. Nem egyszer azonban a kolostoron kivül ls
váll alniok kell a szerzeteseknek le lk ipásztori fe ladatokat, sőt plébán iákat ls. Velük
kapcsolatban jegyzi meg már Butler (Le monachisme bénédlctin . Pg. 136) , hogy hely
zetük lényegében ugyanaz, mint a bencés püsp ök ök é. akik annyi esetben - a Szerit sz ék
akaratából - távol éltek ugyan a közöss éqt öl, de lélekben megOrizték húségüket a
Regula eszményéhez. A bencés szentek nagy része éppen püspök volt.

Ther Péter, Sao Paulo

A REGULA SZELLEME TEILHARD KOZMIKUS LÁTÁSMÓDJÁBAN

Rezek Román szeri nt hálátlan feladatra vállalkoztam tanulmányommal. Rö
vidsége miatt ugyanis nem vállalkozhatom olyan alapos összehasonlításra.
mint pl. J . Laberge, aki négy évet szánt ..Pierre Teilhard de Chardin és Loyolai
Ignác" c. dokto ri értekez és ére. vagy mások.

Mégis meg l rtam! Testvéreimnek - szerzeteseknek, egyházmegyés papok
nak és híveknek - Irtam . akik a benedeki Regula szellem ét a mában nemcsa k
csodál ni, hanem húségesen élni is akarj ák, úgy, hogy az Alapltó szelle mét,
szándék át a mai kor édestestvéreiként valós ítjá k meg.

A II. Vatikáni ZsInatnak a szerzetesélet megú jítására vonatkozó Igényel

A II. Vatikáni Zsinat " Perfectae Cari tatis" dekrétuma úgy ért elmez i a szer
zetesélet helyes megújltását, hogy az legyen az evangél ium i forrásokhoz és az
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alapító szelleméhez való vi sszatérés, ezeknek a forrásoknak a mai idők meg
változott körülményeihez való al kalmazása (PC 2).

Adalbert de Vogüé szerint itt visszatérésről (meg újítás, renovatio) és alkal
mazásrói (aggiornamento) van szó. Az első a múltra utal ; arra, ami a múltból
örökérvényű: az alapító szelleme, a Regula ősi ihlete. Ezt a szellemet kell jelen
leg tisztábbá és élőbbé tenni. A második a jelenre vonatkozik, számolva az
idők megváltozott telt ételelvel.' Felújítani és alkalmazni I

Hogyan? Erre a kérdésre a gyakorlat i választ megadni : íme a mai kor szer
zeteseinek feladata. E tanulmányom e feladat megoldásának megkísérlése.

Szent Benedek és Teilhard

Szent Benedek kora gyermekeként még sztatikusan gondolkodott és látott.
Teilhard pedig kozmikusan és dinamikusan, mint mi is, a ma emberei. (Mindez
mégsem okozhat töré st és szakítást a benedeki Regula szellemével , az alapító
szándékához való hűségünkben.) Egyesek, talán éppen ezért , úgy hasonlítják
össze Szent Benedeket és Teilhard-t, mint a fehéret és feketét - mondja J .
Leclercq - , mások viszont úgy látják, hogya kolostor annak az isteni miliőnek

kiváltságos megvalósítása, amelyről a "jezsuita" álmodott.
Kár lenne csak egy mosollyal intézni el ezeket az ell entétes véleményeket ,

mert egyik is, másik is termékenyen hasznos lehet , ha nem tekinti véleménynél
többnek magát. A második azonban kétségtelenül jobban számol a hivatások
különbözőségével, amelyet Teilhard mindig nagy tiszteletben tartott.

P. De Lubac írta Leclercq-nek: "Teilhard olyan lelki magatartást akart meg
határozni, amely érvényes m i n d e n ember számára , főleg a laikusok számá
ra .. . Teilhard-t sajátos tudományos hivatása inkább ehhez a magatartáshoz
közelítette." De ez egyáltalán nem jelenti, logy ne tisztelte volna a többi maga
tartás-formát. Ahányszor csak megfordult bencés kolostorban, mindig a leg
nagyobb tisztelettel írt róluk.

Igaz, hogy Teilhard újdonságot hozott a lelki életbe : A Földön - a föld szere
tetén - át akart eljutni Istenhez. Ugyanakkor viszont nagyon hangsúlyozta az
ún. .passalvltásokat" , pl. a szeretettel elviselt szenvedéseket és az isteni dol
gok csendes szemléletét - fejezi be szavait P. De Lubact,

Szent Benedek és Teilhard Jelleme

Szent Benedek jellemének megrajzolására a nagy történelmi távolság el
lenére ls vállalkozhatunk, Csóka J . Lajos OSB "Szent Ben edek fiainak világ
története" c. kitűnöen és lelkiismeretesen, az igazi történész hűségével megírt
könyvének I. fejezete alapján.

A közép-itáliai Nursia környékén 480 táján , jobbmódú, előkelőbb vidéki tár
sadalmi réteghez tartozó sz ül őktől született Benedek sajátosan jellemző vonása
volt az lsten utáni vágy, az egész szívet átható istenkeresés. Ez azonban nem
zárta ki benne a természetes érzelmeket. Példa erre nővéréhez, Skolaszlikához
való őszinte, szeretetteljes ragaszkodása.
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Ez a jellemvonás Benedek életének és Regulájának szinte teljes megértésé
hez segIt. Nyugtalan szIvével úgy für készte keresve-kutatva Istent, a "Nagy
Jelenlétet", hogy közben meleg szIvé nek egész szeretetével megmaradt igaz
embertestvérnek. A barlang magányának csöndjében lsten szavát hallgatta, de
mindig készen állt mások meghallgatására is. Benedek jellemének alapvető

vonása az "isteni és emberi" csodálatos összhangja, szintézise.
Szent Benedek Skolasztika iránti szeretete által ános emberszeretetének

vitathatatlan szimbóluma. Ezt blzonyftja az a tény is, hogy Istent kereső ma
gányában is vállalkozott a Subiaco környéki pásztorok lelki vezetésére. Isten
szeretetét, istenélményét így kamatoztatta egyszerú testvérei javára.

I:rdekes és nagyon figyelemreméltó benne az egység re, szintézisre törek
vés, az embereknek Krisztussal és egymással való teljesebb egységes ltése.
Ezért szervezte kolostorokba, tizenkettesével, az evangéliumi tanácsokat kö
vetni akaró tanítványait. A Regula is tulajdonképpen a múltnak és Benedek
korának szintézise, a szentírásra, a szentatyákra, a keleti és nyugati szerzetes
ség akkori irodalmára alapozott, de kora igényei és saját jó belátása szerint
megszerkesztett törvénykönyv.

A Regula szerinti benedeki életformának központja, előrelendítő és maga
felé vonzó ereje : Jézus Krisztus, akinek látható és megtapasztalható képviselője

az apát. A Regula és az apát a kolostorok közösségében az a Krisztust meg
jelenítő szintetizáló erő, amely családias mefegségben egyesíti és tartja össze
a tagokatJ.

Több forrás alapján áIlf that juk Szent Benedekről, hogy látnok volt. Skolasz
tika halála órájában galamb formájában látta égbe szállni lelkét. Egyik alkalom
mal, hajnali imádsága idején, villámszerú fényt látott, amely az éj sötétjét meg
törte, s nappali világosságnál is erősebb volt. Az egész világ , az egész emberi
ség egyetlen napsugár-nyalábként jelen t meg előtte . Germanus püspököt pedig
túzgolyóként látta az ég felé törni.

E látomást Nagy Szent Gergely, Péter diakónusával folytatott dialógusában,
így fejti ki : A látnok lelke isteni fényben úszva mintegy bensőleg kitágul, a vi
lágmin denség pedig kicsinnyé zsugorodik össze . Az egész világnak egyetlen
fénynyalábban való összpontosulása így lehetséges a látnok számára , hason
lóan ahhoz, ahogy lsten lát mindent együtt4 •

Teilhard jellemének megrajzolásához a leghitelesebb forrást használom :
lelkigyakorlatos feljegyzéseit.

E feljegyzésekből kitúnik belső önállósága és jellemszil árdsága. Szenve
délyes karakterének két lényeges jegye a feszültség és az egység . Minden
erejét egyetlen cél irányába gyújti egybe . Az intu íció az egyik legkiemelkedőbb,

legjobban kifejlett szellemi funkciója, ez vezérli szinte egész élet ét és gondo
latvilágát. Nemcsak a közvetlen valóság érdekli, hanem még inkább a rejtett ér 
telem, a dolgok titka, amely túl van a látszaton. Egyrészt a múlt felé irányul
figyelme, az okokat kutatja; másrészt pedig a jövő felé tekint, és meglátja az
egyetlen célt. Szelleme sok terület felé nyitott. Egész lelkivilága az összhang ra
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rezonál. Nem híve a könnyú megoldásoknak. Szembe tud száll ni nehézségek
kel. Szereti a szabadságot, a függetlenséget és az újí tást. A már járt utaktól
függetlenül ni akar, megszabadulni a konvencionális gondolatoktól, előítéletek

től. Rendkfvül érzékeny mások iránt. Egyházához, Rendjéhez feltétel nélküli en
gedelmesség és húség köti. "Új evangéliumot" hirdet, azaz Krisztus egye tlen
és örök evangéliumát - a mai időkben . Mindenütt és mindenben szintézist ke
res. Az anyagon átragyogó "Nagy Jelenlét " kozmikus látásának alapja és motí
vuma, és arra törekszik, hogy mások is fgy léssanakt .

A Regu la szellemének alapja - Teilhard nagy élm énye: lsten mIndenOtt való
Jelenléte

" J:leted tetteire minden órában ügyel j. Légy meggyőződve arról , hogy lsten
mindenütt figyel rád" (R 4,55). "Hisszük, hogy lsten mindenütt jelen van" , és
hogy " az Úr szeme mindenütt figyeli a jókat és a rosszakat " (R 19,1-3).

Az egész Regula erre a valóságra épül! Szent Pál is ezt a nagy valóságot
fejezte ki , amikor az Areopagosz közepére állt, s az athéni férfiak fülé be kiál 
totta: " Benne élünk, mozgunk és vagyunk " (Csel 17,28).

Ha a " Perfectae Caritatis" követelményének eleget akarunk tenni , azaz visz
szatérni a Regula szelleméhez , és azt élni akarjuk a mi korunkban, akkor Teil 
ha rd kozmikus látásmódja lehet a gyakorlati kivitelezés egyik legjobb eszk öze.

Teilha rd "Az Isteni M i liő " (magyarul : Benne élü nk) c. könyvében arra akar
megtanftani bennünket, hogy Istent lássuk mindenütt! A Bevezetésben ezt írja :
"Isten, aki az Emb er t alkotta, hogy az Ember rátaláljon, lsten , akit életünk
folyamán tapogatódzva megragadni próbálunk, - ez az lsten annyira kiáradó
és oly megtapintható, mint valami minket fürdető atmoszféra. O mindenfelől

beburkol minket, mint ahogy maga a Vil ág is . Mi hiányzik hát, hogy átölelhes
sétek? Csak egy valami : látni Ot. " A franc ia kiadó e teilhard-i idézethez ezt a
megjegyzést fúzi : " J:lete végén a szerző két önéletrajzi í r ásában tért vissza Az
Isteni Miliőre, s fgy fe jtette ki, hogy mit je lent számára az .ó t látni ' kife jezés :
,Egész életem folyamán, egész életem révén a Világ lassacskán kivilágosodott,
felgyulladt szememben, míg végre körülöttem belülről áradó fény bo rftotta el
teljesen. A Földdel érintkezve tapasztaltam, hogy az Iste ni ragy og át a lángra
gyúlt Világmindenség szívén ... Krisztus. Az O Szíve: Túz, amely képes mindent
áthatni - és lassan-lassan mindenhová kiáradt" (Benne élün k 16-17. Valamennyi
Teilhard-múvet Rezek Román ford ftásában idé zzük .)

Teilhard múveinek 12. kötete az ..Irások a háború idejéből". E mú első da
rabja (A Kozmikus J:let) 4. fe jezetének " A Kozmikus Krisztus" c. pontjában írja.
hogy Jézus Krisztus .meqtestes ül ése által nemcsak az Emberiségbe ojtódott,
hanem abb a a Világmindensé gbe is , mely az Emberiséget hord ja magá ban , 
s nemcsak társuló elemként, hanem vezérlő E rő méltóságával és hatásával : Köz
pontként. Tehát Krisztusnak nemcsak Titokzatos Teste van , hanem Kozmikus
Teste is, amely az egész Világm indenségben kiárad! ... Amióta Jézus meg
született , fel nőtté növekedett, meghalt és feltámadt, minden tovább mozgott ,
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mert Krisztus még nem fejezte be alakulását . .. A misztikus Krisztus még nem
fejezte be teljes növe kedését, tehá t a kozmikus Krisztus sem . A kettő egyszerre
és együtt van és alakul is" (24. o.).

Akiknek tal án még ma ls furcsának túnlk Teilhard .Kozrnlk us Krisztusa" ,
azok számára hasson meggyőző erővel II. János Pál páp a első, "Redemptor
Hominis" kezdetú enc ikl ikájának e l ső mondata : "Az ember Üdvözítője, Jézus
Krisztus, a történelem és a kozmosz Köz éppontja ."

Az előbb eml ített 12. kö tet ötödik írása "A Miszt ikus Erőtér" . "A Jelenlét
köre" c. pon tban ír ja Teilhard : "Ami t te Vil ágk ént láttál suhannl - ének, szivár
vány a szemek mélyén - , az nincs itt vagy ott. Mert Nagy Jelenlét O s minden
hová kiárad : mi nden létező mél yén tanyázó egyetlen Itt Van O, és Öá ltala va
gyunk jelen mindnyájan mimagunkban . . . Mind en sokfé le Obenne vágy ik egy
befolynl." Teh át, ha va laki lsten számára akarja megalkotni a nagyszerú szere
tet templomát, m inden e kelőtt tegye érzékennyé önmagát : gondosan ápol ja ma
gában annak a "Mindenütt-Jelenlétnek megérz ését, látását és ízlelését, amely
a Termész etben mind ent át ragyog" (63-64). Teilh ard saját szfve mélyén is a
mindenütt jel enlevő Istent érzi meg. Ezt a nag y élm ényvalóságot így öntötte
szavakb a: " Közben eng em is meghódított az áttetszőség . Bel ém hatolt, énem
legmélyére vájt le, ahol már-már azt hitt em, hogy semmi sincs. Hih etetlenül ki
tárult szfvem, mert érez tem, hog y Valaki Más van ott ; s hogy OáItala minden
való ság ott van énem mélyén" (65). Ezért a dol gok egyv eretúségében, sokfelé
ágazó másodlagos von ásaik és felsz fni bájuk mélyén a .rnlncen üvé áradó Je
lenlét" az egyetlen sug árzó folyam, amely Teilhard-t megvil ág ít ja, - s csak ezt
az atmoszférát képes már belél egzen i min dö rökre.

Ugyanennek a múnek ti zenk ettedik írása : "A Pap" . Ebben írja a szerző ,

hogy " az egész teremtett atmoszférába szüremked ik, körülvesz és ostromol az
lsten." I:lm ényét nem tud ja mag ába fojtani . s od akiált ja Istenn ek : "A Világ
Veled van tel el . . . Egyetemes Kr isztu s. Te vagy a Vil ág valódi ala pja . .. Imád
lak : Te vagy az egyetemesen kiáradt tel jesség " (128-140).

A Regula szellemének szIntézIse: Ora et Labora

Megklsérel jük a Regula szintézisét : az " Ora et Labora"-t Teilhard kozmi
kus látásmód jában nézn i, hogy Szent Benedek szelle méhez húség esen , a mai
kor agyonha jszolt ütemében is imádkozva tud junk dolgozni; cselekvő munkánk
- avagy éppen az elv iselt passzivit ások révén imádhassuk a Nagy Jelenlétet :
s a mindent ell enállhatatlanul maga felé vonzó vezé r l ő Erőnek , a Kozmikus
Krisztusnak a vil ágmindenséget átformáló , lassan-las san kialakuló Titokzatos
Test ében fáradhatatlan apostolok lehessünk.

Szent Benedek Regulá ja megszerkesztésekor nagy gondot fordított az imád
ságra és a munkára. A kifejezett en testi munkára is, mert abban a szerzetesek
megszentelődési eszkö zét látt a. A 8-20. feje zetben egészen részl etesen , apró
lékosan e l ő f rja a zsoltározást , ann ak méd lát. rend jét, idejét , helvét , még a meg
kivánt mag atartásformát is . "Napjában hét szer mondok dicséretet neked .. .
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Az éj közepén is felkelek Tége d magasztalni" (R 16). "Ú gy álljunk a zsolozsmá
záshoz, hogy elménk megegyezzék szavunkkal" (R 19,12). "Azt is tudnunk kell ,
hogy nem a sok szóban, hanem a szív tisztaságában találunk meghallgatást"
(R 20,6-7). Más fejezetekb en is hangsúlyozza az imádság fontosságát: "Az iste n
szolgálatnak semmit el ibe ne tegyenek" (R 43,S).

Ugyanakkor a munkát - a testi munkát - szinte párhuzamba állítja az imád
sággal. "A tétlenség a lélek ördöge. Ezért a test vérek a megállapított időben

kézi munkával foglalkozzanak, más órában pedig szent olvasmányokkal . . . Ha
pedig a helyi viszony ok vagy a szegénységük azt kív ánná, hogy maguk gyújt
sék be a termést, ne szomorkodjanak, mert akkor valódi szerzetesek, ha a sa
ját kezük rnunk ájáb ól élnek, mint atyáink és az apostolok " (R 48,1-2, 15-20).

Az imádságra és a munkára von atko zó részletes előírások mellett észre kell
vennünk a Regula rugal mas-hajlékony szellemét is, amelyet benedeki szavak
kal fgy fog lalhatun k egy mondatba: Ha az apát másként látja jónak, módosítsa!
Alapító Atyánk jövőbe látó prófétaként szerke sztette törvénykönyvét: úgy, hogy
azt ne csa k a saját kor abeliek követhessék, hanem minden idők minden
szerz etese - sőt a nem szerzetes keresztények is - koruk megváltozott körül
ményeiben húségesen élhessék a Regula szellemét : Ora et Labora.

Az "Ora et Labora" Teilhard kozmikus látásmód/ában

Teilhard a legmodernebb szernlélődő imaformába vezet benn ünket, amikor
azt akarja, hogy I á s s u n k ! Hogy lássuk, hall juk, vegyük észre és tapasztal
juk meg a Világmindenségben mindenütt a Nagy Jelenlétet, mer t lsten átragyog
az általa teremtett anyagon , s ez a Nagy Jelenlét sosem néma! Még konkrétab
ban: A Kozmikus Kris ztus, az Ómega-Kr isztus van jelen mindenütt és minden
ben mint mindent magához vonzó vezérlő Erő, mi nt az evolúció folyamatának
s a végső beteljesedé s fázisának hajtómotorja és nyílvesszeje!

Teilhard kozmikus látásmódjában minden munka - a fizikai ls - , sőt az
elvise lt passzivitások, szenvedés ek is a Nagy Jelenlét imádásává alakfthatók
át. Éppen ezért min den tettünk. minden tevékenységünk, elért eredményeink
ls - és nem csak a szándékunk - követnek bennünket az örökkévalóságba.

Az Isteni Mil iőben írja : " Emberi erőfeszftésünk megszentelése a benne
dolgozó jószándék által : ez mínden tettünket nagyszerúen átlelkesíti. De a tet 
tek testének nem adja meg a föltámad ás reményét. Már pedig éppen er re a
reményre van szüks égünk, hogy ujj ongásunk teljes legyen. - Már az is sokat
jelent. hogy arra gondolhatunk: ha szeretjük Istent, akk or valami megmarad
belső tevékenységünkből, operationkból. De a fejünk, szívünk és kezü nk mun
kája is, az eredményeink, alkotásaink. az opusunk maga is nem lesz-e valami
kép pen ,átmentve az örökkévalóságba?' ... Uram , mutasd meg minden hiv ő d

nek, hogy aszó valóságos és teljes értelmében miként ,követi k őket a tetteik '
a Te orsz ágodba: ,Opera sequuntur illos.' Enélkül olyan ok lesznek, mínt azok
a lusta munkások , aki ket nem sarkall a rájuk bíz ott fe ladat cé lja . Vagy pedi g
- ha emberi ösztönük az elégtelenü l megvilágított vallás Ingadozásaí és szo-
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fizmái fölé kerekedik - megosztott marad a lel kük, ön magu k mélyén megzava
rodnak" (27-29) .

Egyesülé s Istennel a cselekv és által

Teilhard a cselekvésben látja Istennel való egyesülésünk legkézzelfoghatóbb
formáját. Azt írja az Isteni Milióben, hogy minden egyes alkotásunk visszahat
a lelki Világra, hogy beteljes ítse Krisztust az O misztikus egészében. "A meg
testesülés szüntelenül folyó működése által az Isteni oly erósen áthatja terem
tett energiánkat, hogy éppen tevékenységünket találhatjuk a legmegfelelóbb
miliónek, ahol találkozhatunk vele és átölelhet jük" (36). A cselekvéskor hozzá
tapadunk Istenhez, egybeesünk az ó erejével. Nemcsak eszközévé válunk, ha
nem éló meghosszabbítójává. Munkánk fóleg a mindennapi kenyér meg szerzésí
eszközének látszik, de végleges hatása jóval messz ebbre ér el : A munka által
egyesülünk Istennel! "Isten kimeríthetetlenül megtapasztalható a cselekvésünk
teljességében! " (37)

A munka, hivatásunk hűséges betöltése, a teilhard-i világképben meg szen
telód ésünk eszköze. "Elvégre is mit jelent az, hogy a teremtmény szent, - ha
nem azt, hogy képességeinek legmagasabb fokán Istenhez tapad? S mit jelent
legjobban hozzátapadni, - ha nem azt , hogy a Krisztus körül szervezett Világ
ban a teremtmény betölti azt a határozott - szerény avagy kimagasló - szere
pét , amelyre a természetes és természetfölötti rendben hivatott?" (41)

Teilhard kozmikus látásmódjában nincsen "profán" munka vagy munkakör,
mert ami eddig a nem kozmikusan látó keresztények szemében annak látszott,
lrnává alakítható át, Istennel való egyesülésünk eszköze lehet. A nem így gon
dolkodó keresztényekról az a véleménye, hogy "ha nem is ,ellenségeí', de
,fáradtjai' az emberiségnek" , amit vallásuk tökéletlen megértésének tulajdon ít.
I:s szinte fülünkbe kiáltja : " Hitünk nevében jogunk és kötelességünk éppen az,
hogy lelkesedjünk, rajongjunk a Föld dolgaiért . . . Kopogtassunk meg minden
falat. Próbáljunk ki minden utat. Kutassunk át minden szakadékol. Nihil inten
tatum: kíséreljetek meg mindent! '" Ezt az lsten akarja! . . . A megtestesült
Ige nem azért jött, hogy lefokozza bennünk azt a nagyszerű felelósséget és
azt a ragyogó törekvést, hogy magunk tegyük magunkat önmagunkká! Ismét
kiáltjuk : ,Non minuit, sed sacravit' : nem fokoz le, hanem megszentelI" (Uo .
43-44)

A Regu lában szereplő büntetések és a teilhard-I világképben szenvedőlegesen

elv iselt do lgok

A benedeki Regulában számtalanszor szerepel a büntetés, min t megszen
telódési eszköz. Szent Benedek szinte aprólékosan kitér minden vétség re,
amely büntetést von maga után . Az apát elleni lázadás - kolostoron belül vagy
kívül -, bárminemű engedetlenség, késés, hanyagság, károkozás, botrány bün
tetó megtorlással jár.
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Ezenkivül egy-egy külön fejezetet szánt az engedelmességre és az alázato s
ságra , annak 12 fok ára.

Amikor a mai korban sokan - keresztények is - a szenvedésben csak ke
rülendő rosszat látnak , az engedelmességb en szaba dságuk b ékly óját s az alá
zatoss ágban emberi méltőságuk megcsorb i tását, jog gal kérdezhetjük : Van-e
értel me mind annak, amit szenvedő legesen visel ünk el? S hogyan lehet mindez
ma megszentelőd ésü nk eszköze? Milyen helyet kap Teilhard kozmikus világ
képében ?

"Az Istent keresők számára nem minden közvetlenül jó, de jóvá lehet : ,Omnia
convertuntur in bonum' " - mondj a Teilhard . A kuda rc, még az erkölcsi bukás
(a bún) is sikerr é válto zhat , ha a szenvedésben, a rosszban is megérezzük lsten
átragyogását (diaphania), azt, hogy test i vagy lelki fájdalmaink mélyén is "O
bogo zza szét létünk rost jai t" . Teilh ard a szenvedést és minden rosszat úgy lát,
mint valami újat és jót formáló égés i termék salakját. Világképében a rossz,
a szenvedés a kozmiku s és misztikus Kris ztus kialakul ása folyamatának salak
ja. Minden elv iselt szenvedés nyilvánvaló bizony itéka annak, hogy a Világmin
dens ég, az Emberiség - és ben ne, vele mind annyian egyenkint is - előbb re

és közel ebb jut Közpon tjához: Jézus Krisztushoz! Teilhard kozmikus látás
mód jában a szenved és, sőt még a halál is pozitfv elője let kap. Ezt irja : " Győze

delmeskedjünk a halálon, fölfed ezve benn e Istent. S az Isteni egycsapásra fész
ket rak létünk mélyén, abban az utolsó zugban, amelyről úgy látszott , hogy oda
már nem ér le karja " (Benne élünk 61). S mily en szép, m ély é rtelrn ű - s legyen
jó lecke számunkra is - imája, amelyben igy könyörö g : " Uram enerjj l á]a. ellen
állhatatlan és élő erő , kettőnk közül Te vagy a végtelenüI erősebb . Terád hárul
hát a szerep, hogy égess bele abba az egységb e, amelynek kettőnket össze
kell forrasztania. Adj hát nekem valami még értékesebbet, mint az a kegyelem,
amiért Hozzád könyörögnek mind a hiveid. Nem elég, hogy meghalok egyesül
ve. Tan its meg arr a, hogy miként egyesüljek Veled halálomb an" (70).

Rövid következtetés

Ha Szent Benedek Regulájának szellemét Teil hard kozmikus l á tá smőd j ában

nézzük és a mában húségesen élni akar juk , meg kell érte nünk azt, hogya rnln
dent magába vonzó Központ: Krisztus, egész lényünket akarja. a gyümölcsöt
a fával együtt , munk ánkat az eredm énnyel együtt, sőt a leverő fájdalmakat is,
egész életünket akarja magának, halálunkkal együtt, azért, hogy megszentelőd

jünk és megszentelő k legyünk. S igy egészen és tel jesen , örökre egyesül jün k
és másokat is egyesitsünk Vele . " Boldogok közülü nk azok, aki k a Teremtés
és Megváltás most ani döntő napjaiban ki vannak választva erre a fenséges
tettre." (Vö. "A Pap" 139.)
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MAGYAR BENCI:5EK A MISSZiÓBAN

1954. szept. 2-án a miiánói dómban Schuster IIdefonz, a bencés bíboros
érsek koporsója elótt mondott búcsúztatót Roncalli bíboros, a késóbbi XXIII. Já
nos pápa. Imádságos lelkülete és munkássága mellett különösen azt emelte ki
érdemeként, milyen nagy lelkipásztor volt. Ez a Schuster IIdefonz , aki kerek
25 évig volt Lomb ardia fóvárosának érseke - el őtte a római Szt. Pál kolostor
apátja és a XIII. Leótól kevéssel azelőtt alap ított Szent Anzelm kollégium taná
ra - , szorgalmas kutató munka után kiad ott alapvet ő könyv ében (Szent Be
nedek és korán ak története) külón fejez etet szentel a ..Bencés missziós hiva
tásnak ." Történelmi felj egyzések és jogi szövegek megfontolása után kimutatja
magának Szent Benedeknek Monteca ssino alapítása elótti lelkipásztori tevé
kenységét a 12 kolostor alapításával , - ez lett volt aképpen az oka , hogy el
kellett hagynia a tivoli püspökség területét, a Szl. Lórinc plébánia ..desertor
Florene ius" pap ja áskálódásai miatt. Elvonult a jóval délebbre fekvő Cassino
hegy pogány szentélyébe, ahol a régi római isteneknek szentelt berkekból az
igaz lsten vallásának fellegvárát építette fel. Ott alap ította meg és szabályozta
Regulá jában a ..Dominici Schola Serv itii" -t. az Úr szolgálatának iskoláját, amely 
ben a szerzetes ..az lsten munkása".

A stab ilitás fogadalmával nem csukja be szerzetesei el őtt az apos tolkodás
iskoláját. A hagyo mány szerint már saját maga leghüségesebb tanítványát,
Maurust Galli ába küldte kolostoralapításra és térítésre. Ez sohasem állt távol
a bencés céloktól. Még a kudarcok idején, mint Monte Cassino első feldúlása
kor is beig azolódott a kolostor jelszava, amely ké sőbb a bra zíliai magy ar házé
is lett: ..Succisa virescit" . a levágott fa újra kihajt. sót több ágat boc sát ki ma
gából , lombosabbá lesz.

Szent Bened ek nemzeteket térító fiai révén lett ..Európa védószentjévé",
mint ahogy öt a legú jabb titulussal a pápa nevezte. A bencés Nagy Szent Ger
gely pápától kiválasztott Agoston apát és 40 társa nyit ja meg azoknak az el
szántaknak végtel en sorát, akik hazájukat elhagyva, idegen földeken ismeret
len , nem mind ig angyaloknak látszó népek megtérítésének szentelik életüket.
(Gergely ismert szójátéka: Angll - Angeli, angolok - angyalok.) A bencések
jog gal tek inth ett ék Angliát atyai örökségnek és " Patrimonium Sancti Bene-
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dicli " -nek. Ang liának majdn em mind en püspöksége bencés eredetű , és nagyon
sok székesegyháza (Westminster , Cant erb ury stb .) bencés alkotás. Ott kezdő

dött a bencés iskolázás Szent Theodorral, Szt. Biscop Benedekkel, majd Beda
Venerabilis-szal, akit a bencés tudósok ősének teki nthetünk. Ott élt Alkuin is,
a benc és iskolák nagy tan itó ja , míg csak Nagy Károly császár Aachenbe nem
vitette. Angliában kezdte Bonifác is, a bencés apos tolo k fejedelme, a frízek,
szászok és általában a németek aposto la, az egész német föl d püspöke, mártír
ja és pártfogója. Bencés kolosto rok - mint Fulda, Reichenau, Einsiedein, Pas
sau, Braunau, Zoborhegy és Pannonhalma - híressé és a térítő munka köz
pont ja ivá váltak.

A magyarság megtérftésében is, mint akkor Európa egyetlen szerzetesrend
jének, oroszlánrés zük volt a bencéseknek. Első térlt ölnk és egyházszerve
z őlnk, püspökeink szinte kizárólag ebbő l a rendből kerültek ki ; köztük Szt.
Adalbert, Sebes tyén, Anasztáz, Mór , Asztr ik és Gellért püspök a bencés apátok
kai és szerzetese kkel karöltve apostolk od tak a magyar ugaron.

Nem csoda tehát, hogy századu nkban a pannonhalmi megújulás idej én a
magyar bencések is érezték: valahogyan ki kell venni részüket a tanítás és a
hazai lelkipásztori munk a mellett a külföldi misszióból is. A harmincas évek
ben az egés z bencés rendben érezhető volt az európai nagy kongregációk fel
lend ülése folytán a missziós gond ola tt al való foglalkozás . A belgák, franciák és
németek teng erentúli missziói új lendül etet vett ek. Európai alapítókkal nagy
amerikai kolostorok létesültek, és a dél-amerik ai szerzetesházak is megteltek
külföldiekkel. Az új misszió alap ításához anyagiakkal nem rende l kező magyar
ság nem gondolhatott külön missziós terül et ellá tására, mint pl. a St. Ott il ien-i
konqreq áci öt. Missziós hivatással rendelkező if jaink rendszerint szerzetük kül
föld i rend tartom ányai révén kerültek bele a missziós áramlatba. [gy ju tott pár
szalezi ánus, jezs uit a, verb ita, redempto rista és szervita külfö ldre, köztük többen
Brazíliába is.

Az Európ ától távoles6 , legtöbbször egzotikusnak elk önyvelt Brazilia a szá
zad ele je óta k űl őnb öző hull ámokban, szaporodó tömegben fogadott be magyar
bevándorlók at. A századfordulón érkezettek eléggé szétszóródt ak az or szág
déli államaiban, és ma már nehéz nyomaikra akadni. Az első vil ágháború után
azonban tíz ezrenként érkeztek a magyarok a jó mun kae rőt nélkülöző és a be
vándorlókat szívesen fogadó orsz ágba. A mezőgazdaság i foglalkozásúak 
részben lelk iismeretlen ügynökök tevékenysége folytán - vidé ki kávéültetvénye
ken nehéz lelk i és anyagi körülmények közé került ek. Nagy részük hamarosan
igyekezett megegyezéssel vagy titokban a jobb lehetőségeket nyújtó nagy vá
rosokba jutni, s ott egy-egy nagyü zem vagy más szakértelmet nem követ eló
munkalehetőség körül csoportosultak. FŐképp a rohamos ipari fejlódésében
akkor az első lépéseket tévő és gyo rsan növekvő Sao Paulo volt a cé lpont. Az

1 Ez az apátság adta ki németül a múlt évben Nemeshegyi Péter ,Mi a kereszténység'
c., a Prugg Verlagnál megjelent füzetét (Was Christsein heillt) . (Szerk.)
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akkor még jó val egymilli ó lakoson alu li ipari és kereskede lmi gócpont bőven

nyújtott munkaalkalmat és a város kü lső részein olcsó házhelyeket, ahol szor
galmas magyar kezek egymást segítve hamar felhúzták a lakhatás feltételeit
valam iképpen k i elégítő, később ki bővítendő, csinosítható házaikat. Magyar
nem zeti jellegük és lelkiségük megtartására magyar társad almi, sport-, dal- és
egy éb egye süle teket alapítottak, legtöbbször a külföldi magyar hivatalos kép
vise letek pártf ogása nélkül , mivel az alap ítók többsége az anyaországot környe
ző áll amokbó l, tehát nem magyar útlevéllel érkezett az új hazába. I:ppen ezért
é rdemelnek még nagyobb elismerést. Már magyar iskolák is működtek Sao
Paulóban. De ez a nemzedék nagyon hiányolta. hogy nem voltak papjaik, akik
lelk i szükség leteiket hazai nyelven kielégíthe tték volna. A portugál nyelv meg
tanul ása akkor még nem vol t felt étl enül sz üks éqes, és sz árnos , a huszas éve k
ben javak orában kiérkezett magyar sohasem tanult meg úgy brazllul, hogy az
itte ni papokkal mag át lelk i dolgaiban meg értethesse . gyónását elv égezhess e
vagy tanácsukat kikérhesse.

Volt ugyan Sao Paulóban a huszas évek végén egy szaleziánus atya , Czeza
rovi cs Balázs, de idejé t ola sz provinciájában kij elölt mun kaköre fogl alta le.
Csak ritkán tudott a magyar hívekkel foglalkozni a szal ézlek híres líceumában
l évő lak ásán. Ugyan így később érkezett rendtársa. Bali B éla? sem szentelhetett
annyi i dőt a magyarságn ak rövid bra zíli ai tartózkodása alatt. mint ame nnyit
közkedvelt sége miatt elvártak tőle .

A csoportosuló és szervezkedő magyarság tehát Magyarország prímásához.
Serédi Jusztiniánhoz fordult : küldjön magyar papokat missziós munkára. Ser édi,
a bencés szerzetesből lett esztergomi érsek. a pannonhalmi főapáthoz fordult
a kéréssel. Az akkor még a t öap átot, Bárdos Remiget helyettesítő koadjutor.
Kelemen Kr izosztom vette kezébe az ügyet. A mind ig lelkes. optimista rend
főnök - sok szor még a romantikus megoldásoknak is híve - nagy igyekezettel
fogott a megoldáshoz. és mindvég ig nagy odaadással és megértéssel kezelte
a kérd ést. Halála előtt még meg is látogatta a bra zil misszl öt, és többször ki
fejezte óhaját : bár ott tölthetn é az árpádfalvi kápolna mellett élete utolsó, nagy
betegen leélt éve it.

A brazíliai vállalkozást rend je missziójának tekintette, így is mutatta be fő

apáti tan ácsa és rend társai előtt. Mint hosszú ideig nyalkai plébános . nagyon
tudta ért ékelni és sze retni a lelkipásztori rnunkát, s minden nemes magyar ügyet
erején felül tudott támog atn \. Az ezer éves magyar bencés rend . amely rnlsz
sziós munkával kezdte magyar földön a létét. most ismét egy lehetőséget kapott
hivatásának betöltésére. Mikor már érezte. hogy - sa ját szavai szerint - az
érdekeikben nagyon is közelről ér intett rendtársak ..Ieküzdótték magukban a
gazdas ági bajokkal természetszerűen együttjáró l élekrend ütést. vállalták élet
igényeiknek tetemes lesz álttt ását, s a testvéri belső békével lehetővé tették a
rend i munka fel vételét. az értékek egybefogását . a belső megújulás elindulását" .

2 Lásd nekrológját 39. számunkban. (Szerk.)
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akkor már messzebbre is bátrabban tek intett . Mind Remig, mind Krizosztom
fóapát korm ányzata alatt a szerzet fel tudott emelkedni a termé szetes önszere
tet föl é, és kezdte másokkal megosztani , ami magának sem volt elegendó. Kri
zosztom a gyorsan változó gazdasági helyzetben id őr ő l id őre korszerüsítette a
gazdas ági alkalm azottak ill etményei t. ~v i hozzájáru lást vállalt az egyetemes
bencés rend római fői skolájának kibőv í té séhez . Súlyos összegeket utal t ki k ü

Jönbözó segélyakciókra. A harm inc as évek sok különbözó egyházi és világ i
nevelésügyi , szoci ális, kulturális vállalkoz ásához. kezdeményezéséhez, mind ig
készségesen nyújtotta támogat ását és segítségét. Keresztény szolidaritásának
konventgyülésről konven tgyül ésre ez volt a visszatérő je lszava: "Nem zárkóz
hatunk el a kérés elóI."

A Brazíliából jövő kérés elfogadása után rögtön meg is találta azt, akit leg
alkalmasabbnak tartott a missziós tevékenység megkezdésére, aki az ismeret
len munkát nem a maga, hanem Rendje nevében vállalja. Vol t Pannonhalmán
akkor egy elég fiatal , szikár, áldozatokra alka lmas, mind enról lemondani képes,
sok munkára felhasználható, nem válogatós szerzetes, aki mint felsós diák már
részt vett az első világháborúban a nehéz olasz fronton . Utána vasakarattal, a
nehézségek ellenére befejezte tanulm ányait, és meglepetésszerüen kérte fel
vételét a rendbe. Most mint Pannonhalma szórványkörnyékének lelkipásztora
gyalog járta a vidék templomáit. Lelkes lelkipász tor, székesegyházi gyóntató,
szívesen hallgatott szónok, bárhol kisegítő, helyettesítést vállaló, történele m
és földrajz szakos rendtárs; ezeken kívül a nemrég feláll ított ob látus intézmény
prefektusa: Szelecz Arnold. Mint akkori obl átus növendékei sem tud tunk meg
a búc súztatás pillanatáig semmit azokból a tárgyalásokb ól. amelyek a nagy
utat elókészítették. Csak azt vett ük észre. hogy 1931 márciusában, az iskolaév
kellős közepén Szelecz Arnold hirtelen elutazott Brazíliába, .rnlsszi óba", hogy
már Szent Benedek napján megérkezhess ék a Sao Paulo-i, jórészt német ta
gokból álló Szt. Benedek-kolostorba. A magyar bencések ott éveken keresztül
befogadást, ellátását és otthont kaptak, és így nem terhelt ék az ifjú, é pülő helyi
kolóni át.

A jól képzett, mind ig aszkéta Szelecz Arn oldn ak megvoltak a nemzeti és
szerzetesi mintaképei. Mindig nagy meggyőződésse l , lemondással, páratlan ki
tartással , erős bizalommal végezte munkáját. A szegénység, szerénység, aláza
tosság, engedelmesség, odaad ás. segítókészség mell ett egyik legnagyobb
erénye a bencés stabilitás vol t. Sao Paulóba való érk ezése óta csa k a Buenos
Aires-i eukarisztiku s vil ágkongresszus alkal mával hagyta el pár napra Brazíliát.
Később az anastációi plébá nia átvétele óta nem hiányzott egyetlen napig sem
plébán iájáról. Nem mintha egyhelyben ü l ő életet fol ytatott vo lna. Már mint az
oblátusok prefektusa és a pannonhalmi környék kápolnáinak sürü látogatója
megmutatta, hogy a gyaloglás egyik erős oldala. A brazil missziób an kevesen
gyalogoltak, utaztak annyit , mint Ő. Az első tíz évben az ország belsejében is
a különb öz ö magyar telepek között. Ezt a mindig szívesen vállalt feladatot csak
akkor hagyta abba. amikor a fiatalabb rendtársak átvehették.
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Kezdettől fogva szűz talajon mozgott. Mindent, ami a lelki és egyházi élet
hez tartozik, neki kellett megkezdenie. Alig egy éwel érkezése után megalapí
totta a Szent István Egyházközséget (Communidade Romana Catholica do Rei
Santo Estevao), amely nemc sak a katolikus hiveket öleli magába , hanem min
den megmozdulásnak és alapitásnak kerete , tulajdonosa, felelőse. Maguk a
brazil hatóságok követelték ezt, hogy elismerhessék az egyházközséget jogi
személy nek, és tárgyalhassanak vele . Ennek az egyházközségnek a keretében
alakultak meg gyors egymásutánban a város különböző részein a helyi egyház
községek istentisz teletekkel, gyűlésekkel , megmozdulásokkal, hitbuzgalmi egye
sülete kkel: Mária-kongregáció, rózsafüzér- és Jézus Szive-társulat, nőszövetség ,

ifjúsági csoportok.

Egy portugál házaspártól kapták Anastáció külvárosban az első ingatlant,
egy kettős telke t, amelyen Szelecz páter már 1932-ben megke zdte az első ma
gyar kápoln a épitését Szent István tiszt elet ére. Többszörös bővítés, alakítás
után 1939-ben hely i pléb ániatemplommá és mindvégig a magyarok legismer
tebb templomává lett. Itt épült fel pannonhalmi támogatással a magyar bencé
sek el ső háza hat szobával , ebédlővel, irodával stb . Akkor már két bencés :
Horváth Anzelm és Markos János is beállt Szelecz Arnold mellé. Hálás sziwel
hagyták ott brazil bencés testvéreik Szent Benedek szellemében vendéglátó
ko lostor át, hogy ha nem is olyan központi helyről, de már a magukéban folytat
hassák művü ket. A Sao Bento kolostor bazilikája azonban még évekig volt a
magyar misék szin helye, hasonlóképp használhattuk a híres Sao Bento gim
názium dísztermét előadásokra és egyéb term eit a szabad egyetem és az egy
házközség gyű l é seire .

A vidéki missziós munka is megindult. Az első magyar bencés megérkezése
után gyorsan kapott meghivásokat a magyar szóra éhes telepektől. A nagy Sao
Paulo állam legszélén, a fővárostól kb. 900 km-re , Mato Grosso határán, a Pa
raná folyó part ján akkor virágzott legjobban a majdnem ezer szinmagyar lakos
sai rende l kező Arp ádfalva. Már az első időktől kezdve mindig nagy esemény
volt a világtó l eléggé elszigetelt telep apra ja-nagyja számára a magyar papok
érkezése, évenként többször is. A több napig tartó misszió a látogató pap min
den idejé t lefoglalta: a szentmisén kívül az összegyűlt gyónások, keresztelések,
házasságok, beteglátogatások, hitoktatás, énektanulás, iskola- és temetőláto

gatás. Külön feladat volt az anyaország különböző vidékeiről összekerült. egy
mástól eléggé el térő ima- és énekeskönyveket használó hívek imáinak és éne
keinek összeegyeztet ése. Szelecz Arnold és első társai ezt úgy oldották meg,
hogy először Pannonhalmáról kértek imakönyveket, majd később Sao Paulóban
kiad ták a "Szentmártoni imakönyvet", amely a pannonhalmi egyházmegyében
volt használatos. Ezt sikerült bevezetni a város különböző templomaiban tartott
miséken is.

Más kiadványokra is szüksége volt a brazíliai magyarság nak . A bencések
a lehetőség szerint igyekeztek ezekről mindig gondoskodni. Az évek folyamán
nemcsak "e gyházközségi értesítőket" és "Lobogó tüzek " c ímen hitbuzgalmi
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folyóiratot indítottak, hanem 1938 óta átvették a Sáo Paulo-i magyar sajtó szer
kesztését, tulajdonjogát és kiadását is. A Magyar Újság, majd a Délamerikai
Magyar Hirlap (Gazeta Húngara) évtizedeken keresztül nemcsak a brazíliai ma
gyarság lapja volt, hanem megtalálta az utat a többi kontinens magyarsága felé
is. Nagy nemzeti, irodalmi és apostoli munkát jelentettek a Hirlap évenként
megjelenó Naptárai is, ahol a magyar irodalom remekei és a jel enkor íróinak
alkotásai láthattak napvilágot. Missziós útleírások, lelkipásztori tapasztalatok,
egyéb beszámolók, helyi hírek, a napi és történelmi jelentóségú események
mellett bőséges források a múltat és az emigráns magyars ág sorsát kutatók
részére is. Nemcsak egyesületek, így a Szent Gellért kolostor könyvt árában,
hanem magánosok birtokában is még sok helyen megtalálhatók ezek a már
történelemnek számító évfolyamok. Szelecz Arnold és rendtársai mindent föl
jegyeztek és leírtak, de még nem készült el a nagy összefoglaló mú.3

Arpádfalva mellett több más távoli magyar telep is volt, nemcsak Sáo Paulo
államban, hanem főként a szomszédos, kávétermelő Paranában , ahol 1939 után
két templomot is építettek papjaik vezetésével a katolikus hívek. A protestánsok
szintén saját helyiségeikben várták pásztoraik látogatását. A kisebb szórványok
persze ritkábban részesülhettek ebben, mert a lelkipásztorokat lefoglalták a vá
rosok, ahol a magyarság zöme tömörült. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo
Horizonte, Lorena még most is részesül magyar lelkipásztori munkában. Sáo
Paulo jelenlegi 10 milliós tömegével ugyan felszívott és elfojtott sok magyar
megmozdulást, de még mindig folytatódik a bencések vállalkozása folytán 1932
ben elkezdett munka, amely nemcsak a lelki szükségleteket van hivatva be
tölteni és kielégíteni, hanem kulturális, társadalmi, neveló és seq élynyújtó , irá

nyító, környezetismertetó, megszoktató és a magyarságot mégís megtartó, a
hozzá való ragaszkodást megórzó feladatot jelent.

Megadott kereteinkben még azok nevét sem tudjuk elsorolnl, akik az elsó
magyar bencés után Brazíliába jöttek, még kevésbé tudnánk részletezni mun
kájukat. "Brazíliában először is minden más", mint ahogyan a távoliak gondol
ják. Ezért volt Szelecz Arnoldnak és utódainak annyi leleményességre szük
ségük. Itt valóban .mindenkinek mindene" kell hogy legyen a misszionárius.

Nem pasztorális kézikönyvekból tanulták a missziós munkát , amely sokban
különbözött az észak-amerikai magyar egyházközségek kereteitól, s amelyhez
hasonlót Európában sem lehet látni. Az elsó bencések ebben a tekintetben
egészen egyéni stílust és gyakorlatot fejlesztettek ki. A magyarok a belvárosi
részeken kívül az egymástól sokszor 40-50 km távolságra levő peremrészeken
helyezkedtek el, de itt sem összefüggóen. Ez a lelki ellátást nagyon megne
hezítette. Csak Sáo Paulóban és a hozzácsatolt külvárosokban 13 k ül önb öző

templomban volt havonként magyar szentmise, nem számítva az anastációi
templomot, ahol minden vasárnapra jut magyar mise. Ezeken a helyeken a hét

• A missziós élet viszontagságairól vö. a szerzö elkkét: .Fáy Dávid indián mtsszlonárlus".
38. sz.
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napjaira szétosztva egyszer volt a templomban vagy a magya r isko lában esti
ájt atosság, szentbeszéddel, ének- és hittantanftással , megbeszéléssel, gyűlé

sekk el. Nem volt könnyű a misszionáriusoknak késó este a messzi nyugati szé
len fekvó Anast ációra visszatérni, talán egész nap nem látott otthonukba.

Az egyesü leti élet , gyűlések, el ő ad ások, szf ndarabok rendezése is sok mun
kát jelentett. Egy temet és a messze fekvó temetók miatt félnapot is igénybe
vesz. A tró pus alatt gyor sabbnak tűnó hetek rutinmunkája mell ett a csúcsponto
kat a nemzet i ünnepek, az évi lelkigyakorlat, közös nagy zarándoklás jelentet
ték. Az utóbbi célpontja volt Szentistvánfalva , késóbb valame lyik nemzeti kegy
hely, a két utolsó évtize dben Morumbi. Idókö zben minderre a munkára a haza
tért bencés hely ébe Jordán Emil és Hets Aur elián érkezett meg Viia Anastációra
a másod ik világháború elóestéjén, 1939-ben .

A háború utáni évek során kisebb-nagyobb idóközökben még 17 magyar
benc és csatlakozott a már említette khez. Közülük hárman (Markos János , Hor
váth Anzelm, Endrédi Csanád) visszatértek Európába. Hárman pedig (Simon
Bálint, Szelecz Arnold és Kerényi 01af4) az örök hazába távoztak már. Akadtak,
akik pápai fölmentést kaptak vállalt papi kötelezetts égük alól.

A hábor ú és k és őbb az 1956-os események következtében új feladatok há
rultak a brazíl iai magyar misszióra , és vele a bencésekre: Az addig i munkakör
részben i átalak ítása (pl. a magya r elemi iskolák megszűnésével, egyes város
részek istentisztele tein ek összevonás ával), a közp onti egyházközségi iroda
megteremtése, a sajtó újramegjelentetése, a magyar rádióórák megszervez ése
(vezetésü kben évek hosszú során át Kerényi Olaf szerzett maradandó érdeme
ket), a nemzetközi és a brazil Vöröskereszt égisze alatt megszervezett Sáo
Paulo-i és riói magyar alb izottságok munk ája (Dr. Jordán Emil fáradozásainak
egyik eredmé nye), az újon nan érkezettek megsegítése, irányí tása, lakáshoz és
munkához juttatása. Ezt a munk át is szfvesen vállalt ák, mert a magyarság szol
gálata mellett a human izmus legszélesebb skáláját is felöl elte.

Az új szellemben érkezett ifjúság nevelése cserkészcsapatok felállítását
tette szükségessé , amelyek nagy ifjúsági vezetók (Tóth Veremu nd, Simon Bá
lint, Gácse r Imre , Urdombi Anyos) lelkes munkájával nagy lendülettel indultak
meg. A rió i, Belo-Horizont e-i és lorenai csoportok helyi vezetók irányí tásával
szintén az ifjúsá g széles köreit ölelték fel. Szép táborhelyek, mint a Nova Fri
burgo melletti Mur i, Campos de Jordáo, az embui "Simon Bálint" cserkészpark
sok felejth etetl en magyar találkozás színhelyei. Emellett a szombati magyar
órák még ma is az ifjúsági összetartozás eszközei. Ez az összetartás és össze
fogás jelle mzi már évt izedek óta az egyházközség munkásságát. A testvéregy
házakkal és a brazil-magyar egyesületekkel is mindig kereste az együttműkö

dést. Ebben a szellemben támogatta és sokszor tette lehetóvé a magyar szín
művésze k braziliai szereplését. Mindig támogatásában részesítette a Brazil-

• Lásd nekrológját 37. számunkban cikkünk írójának toll ából. Szeleczét: 18. sz. (Szerk.)
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Magyar Segélyegyletet és ennek Szeretetházát, legújabban pedig Carap icu ibá
ban értékes telekkel is megajándékozta.

Közben magában a bencés életben is fontos változások tört éntek. 1951-ben
másodlagos hivatásuknak megfelelően középfokú iskolát, gimnáziumot alapít ot
tak, félbentlakó kollégiummal, hogy nevelésük hatékonyabb lehessen. A minden
tekintetben merész alapítás a brazil társadalomban is igen eredményes vissz
hangra talált, és így a magyar bencések Szent Imre Kollégiuma fogalom má vált
Sao Paulóban. Nagy kerttel, sportpályákkal körülvett új , saját, tervsze rűen , a
feladatoknak megfelelően épített morumbi otthonában ma is a város egyik leg
keresettebb középiskolája.

Mivel a hazai bencés tanároknak az iskolában a tanári hivatást is be kellett
tölteniök, át kellett szervezni a régebbi lelkipásztori munkát is. Egy rendtá rs
mint főlelkész végezte a magyarság ellátását, a több i mint k iseg ítő működött

mellette. Megmaradt az anastációi Szent István plébán ia, amelyet Szelecz Ar
nold halála után Hets Aurelián töltött be, jelenleg Ther Péter Pál lakik ott. A
többi bencés átköltözött az iskola mellé , és mikor 1963-ban a Szent Imre Kol
légium kivonult a város nyugati részén lévő Morumbi szép vidéké re, két év
múlva felépült ott számunkra az új Szent Gellért kolostor. A fejlődés folyamán
1953-ban a magyar bencések eljutottak arra a fokra , hogy a Szentszék jóvá
hagyásával független perjelséget alapítottak Brazíl iában : a Szent Gellért ko
lostort. Alapító perjele Jordán Emil , Jelenlegi feje Tóth Veremund , alperjel
Gácser Imre.

Igen hasznos, áttekinthető kimutatást ad a bencés ek missziós munkájáról,
múlt járól az a képekkel, kimutatásokkai illusztrált ízléses könyvecske, amelyet
a perjelség alapltásának 25 éves évfordulója alkalmából a kolostor portugál
nyelven kiadott és az esetleges érdeklődőknek szívesen meg is küld . (Címünk :
C. P. 9112, Sao Paulo.) A már említett munkák és intézmények mellett részlete
sebben szól a Szent Imre Kollégiumról, annak bencés igazgatói ról (Jordán Emil,
Sarlós Engelbert, Irótty Zsolt) és tanárairól. Irodalmi és tudom ányos rnunk ássá
gukról is kapunk egy kis ismertetést. Ebben az általános neve l ő és missziós
munkában olyan sajátos apostolkodást is találunk, mint pl. Rezek Román Teil
hard de Chardin-kutató és terjesztő munkája , amely a széles keretek mellett
a mély tudományos kutatás követelményeinek is a legteljesebben eleget tesz.
Az ő akadémiai tevékenysége mellett a rend tagjai közül még Kruse Béda és
Sarlós Engelbert ad elő a Sao Paulo-l katolikus egyetemen .

A figyelemreméltó templom mellett - amelynek művészi kivit elezésében egy
sajnos fiatalon elhunyt világi magyar művésznek, Fehérkuty Bálintnak vannak
múlhatatlan érdemei - már egy kis papnevelő intézet is működik. Annak a kis
szemináriumnak a folytatása, amelyet mint a jövő zálogát a Paraná államban ,
a toledói egyházmegyében lévő Nova Santa Rosa plébánia átvételével együtt
tíz éwel ezelőtt alapítottak a magyar bencések. Az új alapítás főnöke, Kögl Sze
verin plébános a jelenleg ott levő rendtársakkal (Urdombi Anyos, Linka Sándor,
Kubovics Egyed, Magyar Szervác) úttörő munkát végzett , új talajon, közel a ter-
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mészeti csod ának számftható iguac;úi v izeséshez és Itaipúhoz, ahol a világ
legnagyobb vízierőmúve készül.s Szerencsésnek tarthatja magát a turista, aki
betéved a látogatókat bencés vendégszeretettel fogadó szemináriumba. 50-60
fiatal ismerkedik itt a szerze tesi élet és feladat ok elemeivel, s remélj ük, hogy
ha nem is mindnyájan, de többen közü/ük eljutnak az Úr oltáráig, mint a lelkek
pásztorai. Mint ahogy eljutott Paulo Adao Claud io de Souza Silva, aki múlt év
szeptember 8-án a pannonhalmi anyamonostor templomában vette fel az egy
házi rend szentségét Szent Gellért csanádi püspöki székének jelenleg i bet ölt ő

jétől. A fiatal brazil bencés szenteléséről irt lelkendező leveleiben jeiét adja,
hogy megérzett valamit a " symphonia hungarorum" akkordjaiból. Tal án szlrn
bólum is ez: a brazil föld zsenge hajtása visszavitt magával a magyar földre
valamit abból, amit rendtársai hoztak magukkal a missziós hivatásokat is sar
jasztó magyar húmuszból.

Csóka Lajos, Pannonhalma

GUZMICS IZIDOR , A KERESZTI:NY EGYSI:G APOSTOLA

Szent Benedek azt kí vánta regulájában, hogy monostora lsten háza s a
békesség és a szeretet otthona, "pacis caritatisque custodia" legyen. De ugyan
ott azt is megkívánta, hogy ez a lelkü let ne csak a szerzetesek belső életében
mutatkozzék meg, hanem abban a magatartásban is, ahogyan a "világ"-gal
érintkeznek. Ezzel a lelkülettel forduljanak a világ felé s szeretettel , békecsók
kal fogadják a hozzájuk érkező idegent, mint magát Kris ztust, .ternquam
Christum".

Ennek a természetfölötti síkra emelt nemes humanizmus nak lényeges elő

feltételét látta Nagy Szt. Gergely pápa a regula "discretio"-jában, abban a
bölcs mértéktartásban, amely tiszteletben tudja tartani mások véleményét, föl 
fogását is. Ennek alkalmazását Ismételten lelkére kötötte azoknak a római szer
zeteseknek, akiket a VI. század végén az angolszászok megtérítésére küldött .

Ez az lsten országáért és a felebarát javáért lelkesedő, kiegyensúlyozott,
mértéktartó lelkület vitte aztán a bencéseket a többi germán népek megtéríté
sére , majd a magyarokhoz is. Am ennek nemcsak a közép-, hanem az újkor
ban is megvolt a maga hiva tása. XIII. Leó 1893. jún. 22-én azt mondta az előtte

megjelent bencéseknek : "Az összes rendek és kongregációk között a bencések
azok, akiket a görögkeletiek gyanú és bizalmatlanság nélkül, igazi rokonszenv
vel fogadnak. Ezért a bencések érhetik el legelőbb, hogy az elszakadtak lelkü
letét kiengesztelik, az egységnek megnyerik . . ."

' Kögl Szeverin legutóbbi beszámolóját lásd 40. számunkban. Foz do Iguacú és Italp ú
vidékén Gaál Jenö verb lta misszionárius rnüködött egy Ideig, lásd leveleit pl. 29,
37. számunkban. (Szerk .)
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Ez a bölcs, barátságos és mértéktartó lelkület hozta hazánkba is a bencése
ket. Tudtak számoln i egy más kultúrában felnótt nép évszázados szokásaival ,
életmód jával. A Szent István Intelmeit író német bencés, Thankmar világosan
megmondta : " Nem lehet görögöket római módra és rómaiakat görög módra
kormányozni." A keresztény hitre térítés rnüve ugyanis nemcsak az új vallás
hit- és erkölcstani elveinek megismertetését jelentette, hanem Nyugat anyagi
és szellemi kultúrájának átszármaztatását is. így vált a pogány nomád magyar
ság a nyugati keresztény kultúrközösség szerves részévé.

Ennek az új magyar keresztény kultúrának évszázadokon át egyik központ ja
és Irányitó ja a magyar bencés főmonostor, Pannonhalma volt, amely eszmé
nyeit életmódjával szolgálta és c!merével hirdette. Jelszava a " PAX" volt, ame
lyet öt szlv illusztrált. Arról , hogy hivatását miként tel jesítette, az elsó magyar
vall ás-és közoktatásügyi miniszter, Eörvös József így nyilatkozott Rlmely Mihály
pannonha lmi főapátnak 1848 jú liusában: " . . . a világ, a lutheránusok, a káto
misták is a kárhozat alól mindig kiveszik a bencéseket, mert az histórikus szer
zet és a nemzettel egybeforrott, mert tanult szerzet , mert a világnak bajt nem
szerzett. •

Ennek "a nemzette l egybeforrott és tanult szerzet"-nek volt egyik kiváló
tagja az a Guzmics Izidor, aki másfél századdal eze l őtt olyan lelkesen dolgo
zott egy vallási és nemzeti szempontból oly fontos ügy, a magyar katolikus és
protestáns egyházak uniója érdekében. Igaz, hogy az unió kérdése fóleg a val
lási és nemzeti értékeket egyaránt becsüln i tud6 romanticizmus hatására került
napirendre , - a tárgyalás és a megoldás útja-módja viszont már Guzmics jelleg
zetesen bencés lelkületéből bontakozott ki.

t:letének keretét a következőkben vázolhatjuk: Guzmics Lászl6 1786-ban
született a Sopron megyel Jánosfán ; 1806-ban lépett a pannonhalmi Szent Be
nedek-rendbe, ahol az Izidor nevet kapta; tevékeny és eredmények ben gazdag
életét mint apát és a Magyar Tudományos Akadémia tagja Bakonybélben fejezte
be 1839-ben.

Ebben a nem túlságosan tág keretben Guzmics élénk tevékenységet fejt ett
ki, sokféle irányban dolgozott. Miut án 1815-ben a pesti egyetemen megszerezte
a teológiai doktorátust, 17 éves át Pannonhalmán dogmatikára tanította a rend
növendékeit, s nyomtatásban kladott rn űvel révén kora "elsó magyar dog mati
kusa" lett. Emellett behatóan foglalkozott a magyar nyelvészet és irodalom
problémáival is, ennek kapcsán személyes éri ntkezésbe került a Kisfaludy test
vérekkel , Döbrenteivel, Bajzával, Vörösmartyval, s haláláig ószinte barátság
fűzte a református Kazinczy Ferenchez. Mindezeknek célja volt irodalmi alkot á
saikkai nevelni , művelni , boldogítani a magyarságot.

De mindez nem merítette kl Guzmlcs fáradhatatlan energ iáját. Mikor a
XIX. század elején nálunk is jelentkeztek olyan katol ikus és protestáns Irók,
akik a magyar keresztény erők egyesítésére törekedtek, Guzmics is közéjük
állt, s hamarosan vezérük lett. A következőkben ilyen Irányú működéséne k nem
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annyira a tartaimát kívánjuk ismertetni, mint inkább módszerét jellemezni, hogy
lássuk, milyen lelkülettel igyekezett vállalt föladatát megoldani.

A magyarországi keresztény unióra vonatkozó párbeszédbe akkor kapcsoló
dott be Guzmics, amikor 1822-ben elolvasta Báthori Gábor pesti szuperinten
dens "Lehet-é, Van-é egyedül idvez!tő ekklésia. Ha lehet s van, hol van, melyik
az" címen 43 oldalon, névtelenül megjelentetett tanulmányát. A szerzö a hitbeli
egyesülést lehetetlennek és haszontalannak tartotta. Meggyőződése szerint
csupán szeretetben közeledhetnek egymáshoz a különböző keresztény egy
házak. Erre válaszolva Guzmics még abban az évben két munkát adott ki 98 és
144 oldalas terjedelemben. Az első "A keresztényeknek vallásbeli egyesülések
ről írt levelek az evangéliumi keresztény toleranciának védelmezőjéhez", a má
sodik "A keresztényeknek vallásbeli egyesülésekről. I. A lehet-e? Van-e? Ha
lehet és van, mellyik az egyedül idvezítő ekklesia támasztott kérdésekre adott
felelet. II. A kath. anyaszentegyház hitbeli tanítása felvilágosítva a magyar
országi protestánsokhoz" címet viseli.

Természetes, hogy a katolikus dogmatikatanár a vonatkozó, főleg német
irodalom fölhasználásával, a dialektika módszerével, a szentírás és a szent
hagyomány alapján állva bizonyította Báthorival szemben a vallás- és hitbeli
egység lehetőségét. Cáfoló és bizonyító eljárását mindvégig a szelíd hang és
a bölcs mértéktartás jellemezte. Ezt látjuk 1. levele megszólításából : .Krlsztus
ban és hazámban szeretett barátom." Majd így folytatja: "A vallás dolgában
lehetős, ha nem tökélletes eggyeztetések, legalább egymáshoz közelebb vonatá
sok foglalatoskodtatta elmémet." Vitapartnerében nem ellenfelet, hanem olyan
valakit látott, aki őszintén kutatja az igazságot. "Azt az eggyet szívednek bizo
dalmasb megnyerése fejében előre mondhatom, hogy egyenes jó szívüséged
nek több nyomaira találtam munkádban. " A 2. levélben hasonlóképpen kijelen
tette, hogy az egyességet nem az indifferens vagy vallástalan filozófusokkal kí
vánja kialakítani, hanem "csak az igaz, lelkes keresztényekkel, akik hajdan
mind a legszebb eggyességben éltek. Eggyek voltak Krisztusban, Annak eggy
hitében, eggy erkölcsi tanitásában ... I:n ugyan reméllem, reméllik többen
velem, nem csak az én felekezetembeliek, hanem a tiéid közül is. Remélj te is
barátoml"

A 6. levélben Guzmics a maga szelíd , igazán .Jrénlkus" hangján igyekezett
Báthori stílusát finomítani, fölfogását mérsékelni: "Ha mind azokat, amiket
eddig olvastálleveleimben, minden részrehajlás nélkül, csupa igazság- s em
berszeretetből megvisgáltad, barátom, reméllem, alább hagysz keménységedből

s ha nem is egyszerre, amit én sem védelmezek, legalább lassanként elérhető

egyesülést lehetetlennek lenni nem fogod többé vitatni, annál kevésbbé pedig ,
hogy ezt lsten akaratának is lenni megmutattam." A 8. levélben őszintén elis
meri, hogy ő is nem egyszer korrigálta korábbi téves fölfogását. Egyes teológu
sok, így a szerzö által is szívesen idézett Szent Ágoston nyomán bátyjával
együtt - aki szintén pap volt - előbb 6 is hitte és vallotta, hogy "a keresztelet-
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lenül meghalt kisdedek, a pogányok, az eretnekek mindnyájan, minden irgalom
nélkül örökre elkárhoznak. Hiszem-e most is? Sőt, erősen ellene vagyok."

Első könyve végén Guzmics konkrét javaslatot közölt arra vonatkozólag,
hogy miképpen lehetne az uniót a tudomány terén kidolgozni és a mindennapi
életben megvalósltani. Azt ajánlotta, hogy hazánkban mind a három keresz
tény - a katolikus, evangélikus és református - egyház álJftson föl egy-egy
katedrát, ott adják elő az egymásétól eltérő hitágazatokat, s mutassanak rá,
hogy azokat hogy lehet közelebb hozni, illetőleg egyeztetni. "Ennek az intézet
nek a tanitóji a nyilt eszű és szivű férfiak, hallgatóji pedig a népnek és ifjú
ságnak jövendő oktatójl lehetnek egyedül."

Az ideális lelkületű és békeszerető Guzmics meg volt győződve , hogy köl
csönös jóakarattal a hitbeli különbözőségek válaszfalait le lehet dönteni. Ebből

a célból ő maga is vállalta a munkát, amit az ugyancsak 1822-ben kiadott 
föntebb már idézett - második könyve ls bizonyít. Ennek főleg a második része
fontos és érdekes, amelyben a protestánsok számára ismertette a katolikus hit
tételeit, elsősorban azokat, ahol ellentétek állnak fönn a kettő között. Hirdette,
hogy "egyenes, bizalmas viszontbánás, szelid oktatás, a tárgyoknak gondos
felvilágositások azok az eszközök, mellyekkel szíveket nyerhetni és lelkeket
köthetni össze." De azt is kijelentette, hogy az ellentéteket azok növelik, " kik
olly dolgokat fognak az ellenfelekezetekre, amillyenektől ezek leginkább irtódz
nak."

Tárgyalása során kifejtette és alátámasztotta a katolikus egyháznak a szent
hagyományra és a csalatkozhatatlan tanítól hivatalra vonatkozó fölfogását.
"Fogjunk kezet, édes barátim, evangelikus és református atyafiak, s valljuk
meg, hogya szentfrás mellett szükség van a folyvást fenálló tanít ásra s ez a
kettő tanító intézetet kiván ." Ezek után és ezek alapján szólt a megigazulásról ,
mely nem csupán a Jézus érdemeiben való hitet, hanem a belső megtérést is
megkivánja. Aztán ismertette a predestinációra és a hét szentségre vonatkozó
katolikus tanftást, s adta annak igazolását. Végül megkérdezte : .ml van itt ki
vetni való?"

Guzmics különbséget tett a változhatatlan hittételek, a dogmák és a változ
tatható egyházi rendelkezések között. Ezáltal nem egy ellentétnek tudta élét
venni. A papi nőtlenség ről , a celibátus ról kijelentette, hogy az nem szükséges,
de hasznos egyházi rendelkezés, amitől azonban bizonyos körülmények között ,
nagyobb jó érdekében el is lehet tekinteni, amint az a görögkatolikusok eseté
ben meg is történt. Ugyanezt a megértő fölfogást vallotta a két szín alatt való
áldozásról is. Hasonló célból az Egyház minden bizonnyal kész lesz azoknak,
"akik kívánják, két szín alatt meghagyni az Úrvacsorát." A szentmiséről kijelen
tette, hogy az ugyan az Úr Jézus utolsó vacsorájának a megismétlése, szertar
tásait azonban az Egyház alakftotta ki, s ezért "az eggyesülés kedvéért vissza
hozhatja az első anyaszentegyháznak egyszerűségét." Az Eukariszliával kap
csolatban hirdette az átlényegülést, de őszintén megvallotta, hogy annak mód
ját, mikéntjét ő sem ismeri. A bűnbánat szentségéről azt tanította, hogya fölol-
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dozás érvényének föltétele a bűnös lelkületén ek megfeleló állapota, amit igazá
ban csak lsten lát. Ennek köve tkeztében a megbocsátás joga és hatalma végül
is lsten kezében marad. A búcsúról, az ..Indulgentia"-rór kijelen tette, hogy mint
hasznosat meg kell tartanunk, de Igénybevétele senkinek sem kötelezó. A szen
tek egyességéról az volt a véleménye, hogy ő sem tudja, hall ják-e a szent ek
imádságunkat, s bárki közvetlenül fordulhat könyörgésével az Úr istenhez, de
emiatt nem kell ..kárhoztatni az Istenhez a szentekkel járuló emberek imád
ságát." A purga tór iummal, a tisztltóhellyel kapcsolatban azt írta, hogy a zsi
dóknál is szokás volt a halottakért imádkozni (2Makk 12,42-46), amit az Úr Jé
zus sem kifogásolt, s ha szabad értük imádkozni , akkor szabad értük a szent 
misét ls föla jánlan!.

J ellemző , szerény és vonzó Guzmicsnak az a nyilatkozata, amellyel ezt a
könyv ét lezárta: ..Ime, kedves barátim, protestáns hazafiak, itt van a kath . anya
szentegyház tanitásának az a része, mely edd ig botránkoztatott, Idegenlte tt
bennetek! . .. csak az egyenes lélek, szelid hang , a dolgoknak felv ilágosltások
eggyesi thet ismét benn ünket. I:n részemről megelégszem, ha csak fIgyelmete
ket felfüggeszthettem . . . Az isteni gondviselés fogja azt egyedül megtehetni,
mit minden eról kedéselnk sem eszközölhetnek, bár eszközölve látni óhajtsuk
is.1I

Guzmicsnak ez a két munkája általános föltűnést és nagy érdeklődést kel
tett. Mutatja ezt, hogy hamarosan megjelentek a protestáns hozzászól ások.
1823-ban Pap István vilo nyai református prédikátor névtelenül adja kl ..A vallási
egyesü lés ideája" c. 49 oldalas könyvecskéjét. Báthori fölfogását vallva ő is
..csak a k űlső tze remonlák s rendtartások" - szentek tisztelete, li turg ia nyelve,
bö j tölés, celibátus - tek intetében tartotta lehetőnek és szükség esnek az egye
sülést. Mint igazi protestáns vallotta a lélek egyéni vallásosságát, ..amidőn kik i
ugyanazon Eccl esiában lévén, követheti a maga meggyázettetését ; akkor lessz
az Anyaszentegyház Cath. Anyaszentegyház s annak tagjai Reformátusokká és
Refo rman dusokká , akkor lesz edgy akol és edgy Pásztor, mint mld ön az Eccle
siának minden tagjai ugyan azon Lélek, a meggyőzettetés Sz. Lelke által vezé
relte tnek s tökél etessl tetnek, bár különböző értelemmel legy enek is." Aztán
kijelentette, hog y "az egy értelemre való jutást ugyan a hit dolgában leh etet
lenne k tartom, de minden keresztyén felekezeteknek edgy Anyaszentegyházban
való eggyesülését, még az értelem különbözősége mellett ls nem tsak úgy
nézem mint lehetőt , hanem mint szükségest k lvánom is és arra igyekezem ."

Guzmics hang járó l és fölfogásáról egyébként igen elismerően nyil atkozott.
Dicsérte annak ..szelid és igazságot kereső lelkét, ak i .,. velem edgy tz élra
törekvő Ember, Pap s Hazafi, az ő Irásaiból esme retes kinyfltsz lvűsége. " Aztán
Igy folytatt a: " Báthori Gábor Ur és Guzmlts Izidor Ur a vallásra nézve nintse
nek egy ért elmen s az én értelmem viszont mind a kettőétől különbözik és még
is mind a kettőrő l ezen Irásomban tisztelettel emfékezem ... Igazi tis zta szlv
bő!. "

54



Végül Pap is egy deputáció kik üldését javasolta, amely megvizsgálva az
ellentéteket, kiküszöbölni törekszik őket, s javaslatát egy " közönséges zsinat"
elé terj eszti, ahol kialakul a tü relmes és egymás t szerető kereszténység. [gy
aztán "a Reformációt, meIlyet az e lőtt 300 esztendőkkel szakadással tettek meg
a Reformátorok, most egyesüléssel visszük véghez; annál lsten előtt kedves ebb
dolgot nem tehetünk. Igazán mondja T. T. Guzmits Izidor Ur, hogy a Megvi lá
gosodástói lehet várni az eggyértelmüséget, helyesebben a Vall ási Eggyesülést,
mert ez letéteti velünk az előítéleteket."

Am a jószándékú Papot pesti egyházkerületi hatósága eltil totta a dialógus
folytatásától. Guzmics ugya n ekkor már elkészítette válasz át, de mivel közben
értesül t Pap esetérő l , nem akarta közzétenni. Ehelyett 1823. júl. 30-án levélben
for dult hozzá, mert "egy lefegyverzett vitézt egész fegyverzettel " megtámadn i
nem tartotta lovag ias eljárásnak. Pap azonban fö lszólította, hogy csak "kövesse
lelkiismerete sugallatát és írjon az igazság l e l ké től vezéreltetve. "

Guzmics még nem határozott , amikor 1824-ben Szikszai Ben jámin makói
református prédikát or megjelentette "A római kathól ikus és protestáns keresz
tények között fenn álló unio" címü 85 oldalas munkáját. A szerző célja anna k
megmutatása volt, hogy " a katolikus és protestáns kere sztyének között a ke
resztyén vallás lelkére tartozó főbb dolgokban eggy értelemben lévén , mint
eggyesült vallásos felekezetek tekintethetnek." Fölfogását egy tudós protes
táns és egy ügyetlen katolikus párbeszéde keretében igyekezett ismertetn i és
bizonyítani. Guzmics törekvéséről, tudásáról és stílusáról ő is a legnagyobb
elismeréssel szólt. Kijelentése szerint a magyar keresztény unió érdekében dol
gozók között "e l ső helyet érdemel Guzm ics Izidor ur, kinek a materiában szeli d
lélekkel és bölts mérsékletséggel írt egynéhány Levelei bárkit is annak a Ma
gyar Tudósnak é rdemlett tiszteletére és szeretetére ragadhatnak."

Pap és Sziksz ai müvére Guzmics 1824-ben egy két részre tagolt - 124 ill.
130 oldalas - könyvében adta meg válaszát : "A vallási eggyesülés ideájának
és A róm. kath . és pro test. keresztények között fennálló unionak visgála ta"
címen .

Előszavában megállapította, hogya két református préd ikátornak a keresz
tény unió kialakítására vonatkozó elgondolása szöges ellentétben áll egymá ssal.
"Az Idea lehetetlennek áliítván a hitbeli eggyesülést, a külső rendtartásokban ,
ceremon iákban ajánlja azt - az Unio elienben küls ő rendtartásokban, egyhá zi
fenyítékben szükségesnek állítván az eggyesülést, a hi tbelit úgy hirdeti , mint
ha az már meg is volna. Ha a két rész összeolvadna, ha mind a kettőnek gon
do lko zása közönségessé lenne a két protestáns ekklesiában: hát az óhajtott
egység egyszerre itt teremne közöttünk, még pedig oll y tökélletesen, amint még
csak óhajtani sem mertük."

A két prédikátor fölfogását és állításait aztán külön-külön vette vizsg álat
alá. Pappal megegyezett abban, hogy a kü ls ő szertartások és a fegyelem tekin
tetében lehet engedékeny a katolikus Egyház. Ilyennek mutat kozo tt már akkor
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is, amikor a hitben vele azonos és vele egyesülni klvánó görögöknek megen
gedte saját nyelvük és liturgiájuk használatát, a papok nősülés ét. mert "Krisz
tus anyaszentegyháza . . . nem külsó rendtartásokban, hanem igazságokban áll."
I:ppen ezért ez utóbbi vonatkozásokban is nemcsak lehetséges, hanem szük
séges is az egység kialakl!ása. "Ha abban, hogya keresztény religio Istentói
származik, megeggyezünk, nem látom, miért ne eggyezhetnénk ezen relig ionak
igazságai ban is? " Guzmics ls Pappal együtt vallotta, hogy reformációra állan
dóan szükség van, de az legyen " törvényes, szelid, csendes, nem törvénytelen,
nem dü hös, nem világot felforgató. · Am a reformálás joga és kötelessége ..az
ElÖljáróságé." S abban is helyeselte Pap fölfogását dicsérte törekvését, hogy
még a külsó egyesülés "i s kívánatos, hasznos dolog volna , mert az eszközöl
hetné aztán a belsót is.· Barátságos hangú fejtegetéseit testvérien, valóban
irénikus szellemben fejezt e be. Úgy érezte ugyanis, hogy "az Idea szerzóje a
hitbeli eggyesü lés t is jóváhagyja" , hisz az "semmivel sem mond kevesebbet,
mint hogyakijelentett igazságok szentek el őttünk : s ml ls csak ennyit kívá
nunk . .. Csak arra kell tehát reámennünk, mellyek a kijelentett igazságok . ..•

Szikszaival szemben hangoztatta Guzm ics , hogya kereszténységen belűl

olyan ellentétes föl fogások alakultak kl, amelyek megbontották az Egyház egy
ségét és herezisre, szakadásra vezettek. A közös "keresztény· név és a közös
hitforrás, a biblia nem biztos l! ja az egységet. Ahitegység blztosftéka csup án
a Szentlélek irá nyitása alatt álló katolikus egyház . A csalhatatlanság annak és
nem az egyes hlvóknek pr ivil ég iuma . Ennek birtokában az Egyház nemcsak az
egyhá zatyák tan ftásáról , hanem bizonyos értelemben még a szentlrás kijelen
téseiről. azok k ö te l ez ő voltáról ls dönt, mint pl. a lábmosásról (Jn 13,14). Az
Egyház csalatkozhatatl an tek intélyével szemben viszont készséggel elismerte
Guzmics, hogy voltak olyan vezetói ls, akik joghatóság tekintetében túllépték
hatáskö r üket . illetóleg nem éltek példás életet. S azt ls elismerte, hogy Szik
szainak ige n nagy az érdeme, mert " az ó békesség- és eggyesség szeretó
lelke sok protestáns hazaflt ragadhat maga után , hogyakijelentett hitben
nagyobb egységre törekedj enek.· Ennek pedig következménye lehet, hogy
.rntdön a tan ít ásban egységet látunk, nem fogunk vonakodni egy anyaszent
egyházban is eggyesülni. •

Am Szikszai Guzmics dics éretét nem igyekezett meghálálni. A következó
évben, 1825-ben ugya nis egy újabb vitairatot jelentetett meg , amelyet Guzmics
célzatos, rosszi ndulatú, támadó jellegű műnek tartott. Szerinte a szerzó " köz
ben közben most az egyház i atyákkal s Igyakathollka anyaszentegyház tan í
tli sával ütközte tl állításaimat, majd Ismét a protestáns felekezetek előtt akar
gyűiöletessé tenn i, mint a protestan tizmus leallyas ltó ját , félreértvén vagy csa 
varván szavaimat. " Ezért, noha a dialógus folytatását már maga ls céltalannak
tartotta, mégis kénytelen volt újra tollat ragadni. "Magát a tárgyat mint csupa
álmat tovább űznöm semmi kedvem sem volt, . . . hallgatnom szabad nem volt,
nem lévén semmi embernek nehezebb, mint midón rellgióJa és humanitása tá
madtallk meg ." Igy Irta meg és adta ki 1826-ban "A róm . kath . és protest. ke-
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resztények között fenáll6 unio nak másod szor i visgáltatása" című, negyedik s
ebben a vona tko zásban utol s6 munkáját 130 old alnyi terjedelemben.

Ebben a műben főleg a "magisteri um", a tanítóhivatal szüks égességét bi
zonyított a. Nemcsak Szent Ago ston , hanem Luther is megvallotta, hogy a szent
írásban sok olyan hely van, amelyet lehet igy is, úgy is magyarázni. Ezt bi
zonyí tja az a tény is, hogy minden keresztény felekezet a szentírás egyéni,
nek i megfelelő értelmezésére alapozta a maga " hitvallását" , confessi6ját. Es
ha van csalatkozhatatlan , Istentől kinyil atkoztatot t religio, akko r kell lennie azt
tisztán, tévedésmentesen megőrző és fönntar t6 " tanftó intézetnek" is, amelynek
föl áll ításár61 apostolai kiválasztásával az Úr Jézus gondoskodott is. De két
vagy több k ül őnb őz ő fölfogású tanít6 inté zet nem lehet, mert "egy az Úr, egy
a hit , egy a keresztség " (Ef 4,5). Viszont azt is kijelentette, hogy az olyan
egyént, "aki tévelygésben vagyon , de . . . lelkiismerete szeri nt keresi az igaz
ságot, kész lévén azt elfogadni, mihelyst felt alálja: anyaszentegyházammal
együtt lélekben katholikusnak is tartom."

Am sok és áldozatos mun kája után Guzm icsnak mégis be kell ett látnia,
hogy ez irányú igyekezete nem hozta meg a várt gyümölcsöt. Ha fájt is neki
ez a sikertelenség, nem törte meg energ iáját. Lankadatlan szivóssággal dolgo
zott tovább. 1828/30-ban három kötetes dog matikát jele ntetett meg, amit 1832
ben apáti kinevezése követ ett. A világ t61 elrejt ett bakonybéli kolostor - akár
csak Szent GeWért kor ában szinte szellemi közpo nttá vált. A fiatal apát a ben
cés növendékek számára tan árképzöt szervezett , amelyben mint az ország első

hellen istá ja a görög nyelvet és műveltség et ismertette . Ugyanott " Egyházi Tár "
ci men folyóiratot ind ított, amelyn ek nemc sak szerkesztő ]e , hanem legszorgal
masabb írója is volt. Arra tö rekedett , hogy tud jon "nemcsak az elméknek, ha
nem különösen a lelkekn ek és szíveknek is folyvást táplál ékot nyújtani ... Fő

célom a lélek, és a szívképzés" vo lt. De kedvenc eszméjét sem felejtette el.
1835-ben írta Toldy Ferencnek : "A vall ásos egyesü lés ideája lebeg folyvá st
lelkem előtt most is az Egyházi Táram szerkesztésében."

Ha sok irányú és fáradhatatlan tevékenysége korán ki is meri tette energ iá
ját, s már 54. évében, 1839-ben be is fejezte é letét, Guzmics Izidor éle te és
műve méltó hálánkra és tiszte letünkre. Az ő magasztos törekvését a II. vati káni
zsinat is legfőbb föladatai közé sorolta.

Keresztény minimwn:
Reggel:

Mindent Érted, Jézusom!
Este:

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
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AZ EGYHAZ SZAVA

A PÁPA BESZI:DE ISZTAM BULBAN SZENT ANDRÁS ONNEPI:N

Demetr losz pátr iárka ünnepi liturgiája után a jelenlevő Szentatya az alábbi francia
beszéddel köszöntö tte a pátriárkát. Az elején görögül idézte a 132. zs. kezdetét: .Milyen
jó , mil yen édes együtt lenni a tes tv éreknek!", és megeml ékezett az ünnep [elent ö
ségéről.

Egyesiteni mind ent Krisztusban az lsten dicsöségére és di cséretére (vö.
Ef 1,10-12) : ez az apostolok küld etése, ez mindazoké, akiket az Úr utánuk ki
választott és elkü ldött, ez az Egyház hivatása.

Ma egy apostolt ünneplünk, azt, akit Krisztus el ősz ör hivott meg az aposto
lok közül, és ez az ünnep emlékeztet hivatásunkn ak, az Egyház hivatásának
erre az alapkövetelményére.

Ez az aposto l, Konstan tin ápoly tiszteletreméltó egyházának védőszentje,

testvére Péternek. Természetesen minden apostolt összekapcsol azoknak az
embereknek újfajta testvérisége, akiknek szívét a Fiú Lelke megújftotta (vö.
Róm 8,15), akikre az Úr rábízta a kiengesztelödés szolgálatát (vö. 2Kor 5,18).
De ez egyáltalán nem semm isíti meg a születésnek és a nevel ésnek egy csa
ládon belül i sajátos kötelékei t. András Péter testvére. Andr ás és Péter testvérek
voltak, és az apos toli koll égiumon belül bizonyára meghittebb viszonyban vol
tak egymással, szorosabban együttmuködtek az apostoli feladatokban.

Az ünnep mai megül ése is ar ra emlékeztet bennünket, hogya római és
konstan tinápolyi egyház között a testvéri ség és bensöség különös köteléke áll
fenn, és csak természetes, hogy szorosabban együttmüködnek.

Péter, András testvére, az apostolok kor ifeusa. Az Atya ihletéséböl Ö ismerte
fel el s ő nek Jézusban a Kr isztust, az élö lsten Fiát (vö. Mt 16,16); ezért a hitéért
kapta a Péter nevet, hogy az Egyház err e a sziklá ra támaszkod jék (vö. Mt 16,8).
Az ó rneqb lzatá sa volt az apostoli igehirdetés összehangolása. Mint testvérnek
a testvérek között, neki jutott a küldetés, hogy megerósítse öket a hitben (vö.
Lk 22,32); az ö elsödleges fele lössége , hogy örköd jék mind enk i egységén, biz
tosí tsa lsten szent egyh ázainak összhang ját, hüen ahhoz a hithez, "a mely egy
szersmindenkorra szóló örö ksége a szenteknek" (Júd 3).

Ebben a szellemben, ilyen érzelmektöl áthatva látog atja meg Péter utóda a
mai napon a Szent And rás pár tfogá sa alatt álló egyházat, tiszteletreméltó fö
pásztorá t, egész papságát, mind en hívét. Azért jö tt, hogy részt vegyen imád
ságukb an. Az ortodox egyh áz els ő székhelyén tett látoga tása világosan meg
mutatja az egész kato liku s egyház akaratát, hogy elörehaladjunk a mindannyiunk
egysége felé vezet ő úton, s azt a meggyózódését is, hogy az ortodox egyház
zal való telj es közösség helyreállftása alapvető fontosságú szakas za az egész
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ökumenikus mozgalom döntő halad ásának. A mi megoszlásunk aligha maradt
befolyás nélkül az utána követke zó töb bi megosz lásra .

Kezdeményezésem a XXIII. János megnyitotta fol yamat von alában helyez
kedik el. Újra kezdi és folytatja elődöm , VI. Pál emlé kezetes kezdeményezéseit.
Ez vezette ót elós zör Jeruzsálembe, ahol el ősz ör történt meg a megindító össze
ölelkezés és az e ls ő személyes párbeszéd a konstantinápolyi ökumenikus pát
riárkával, ugyanott, ahol a megváltás titka beteljesedett lsten szétszórt gyerme
keinek egyesftésére. Majd még egy találk ozás folyt le, valamivel több mint tizen
két éve, éppen ezen a helyen, várva, hogy Athe nagorász pátriárka visszaadja
VI. Pálnak a látogatást római szék helyén . Ez a két nag y ember itthagyott ben
nünket, elment Istenhez. Ok végb evitték szolgálatu kat; mind a kett en a te ljes
közösség felé tö rtek , és szinte tür elmetl enül szerették volna még életükben
megvalósítani. A magam részé rő l én sem akartam tovább késl ekedn i, hogy
eljöjjek imádkozni veletek, hozzátok . Már megvalósított vagy tervb e vett apos
toli útjaim között ez különösen jelentős ne k és sürgetónek tünt e l őttern. Merem
remélni azt is, hogy majd újból együtt imádkozhatu nk, őszentsége I. Demetrio sz
pátriárka és én, Péter apostol sírj án. Ilyen kezdeményezések fejezik ki lsten
elótt és egész népe elótt türelme tlen vágyunka t az egységr e.

Közel egy ezredéven át a két testvéregyház egymás mell ett növekedett,
mint Kri sztus ugyanegy egyházának két nagy, eleven és egymást kiegészít ó
hagyománya. Nemcsak megórizték békés és termékeny kapcsolataikat, hanem
gond juk volt a nélkülözhetetl en egység re is a hitben, imáds ágban és szeret et
ben. Ezt semmi áron nem akarták veszélyeztetni , k ülönb öz ö st íl usuk ellenére
sem. Ezzel szemb en a második évezredet - néhány futó feld erü lést leszámítva
- elhomályosította e két egyház egymástól való eltávolodá sa, minden gyászos
következményéve l együ tt. A seb máig sem gyóg yult be. De az Úr begyógyít 
hat ja, minket pedig arra köt elez, hogy tegyünk meg ezért minden t ől ü n k tel
hetót. íme itt állunk a második évezr ed határán: nem lenne-e idej e, hogy meg
gyorsít suk lépteinket a telj es testvéri kiengeszte l őd és felé , hogya harmadik
évezred hajnala egymás oldalán, tel jes közösségben találjon , hogy együtt tanú s
kodj unk az üdvösségr ól a világ elótt, amelynek evangelizálása az egységnek
ezt a jeiét várja?

A mai látogatás konkrétan azt is megmutatja, mily en jelentóséget tulajdon ít
a kato liku s egyház az ortodox egyházzal most indu ló teol ógi ai párbeszé dnek.
A római apostoli szék és a pánortodox konferenciák kölcsönö s kívánságának
megfelelően az a reális és bölcs elhatározás született meg, hogy újí tsuk meg
a katolikus egyház és az ortodox egyházak köz ti érintkezést és kapcsolatot : ez
lehetóvé tenné, hogy ismét megismerjük egymást, és megteremtsük a kelló
légkört a termékeny teológiai párbeszédhez. Elóbb a szövegösszefü ggést kellett
helyreállítani , csak azután lehet igyekezni a szövegek közös újjáalkotás ára. Ezt
a szakaszt helyesen nevezték a szeretet dialógusának. Ez a dialógus lehetóvé
tette. hogy tudatosítsuk a kettónket már egyesító mély közösséget, és eléri,
hogy testvéregyházaknak tekinthetjük egymást , s így is bánhatunk egymással.
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Már sok minden megvalósult ; de folytatni kell az erőfeszitést. Le kell vonni a
köve tkezményeket ebből a kölcsönös teológ iai újrafelfedezésből mindenütt,
ahol katolikusok és ortodoxok együtt élnek. Le kell győzn i a megszokott el
szigetelődést , hogyegyüttműködjünk a lel kipásztori cselekvés minden olyan
területén, ahol ezt a köztünk fennálló, már csaknem teljes közösség l ehetővé

teszi. Nem szabad félni attól , hogy egymáss al tanácskozva, kö lcsönösen újra
vizsgálat alá vegyük az érvényben l évő egyházjog i szabályokat, amelyek még
elhomályosult közösségi tudatunk i dejébő l valók, mig ma már ez a közösség
szoros, ha még tök életl en is. Azokra a szabályokra gon dolok, amelyek talán
nem felelnek meg töb bé a szeretet dialógusa eredményeinek és az általa meg
nyílt lehe tőségeknek . Fontos , hogy a hivők mindkét oldalon tudomást szerezze
nek az elért haladá sról , s kivánatos lenne, hogy a dialógussal megbizott sze
mély eknek gon djuk legyen a hív ek életére von atkozó követk ezte tése k levoná
sára a jövendő fejlődés sor án.

A most kezdődő teológ ia i párb eszéd felad ata, hogy felülkerekedjünk a még
meglévő félreértéseken és egyenetlenségeken, ha nem is a hit , de legalább
a teológiai megfogalm azás terén. A párbeszédnek nemcsak a szeretet dialógusa
légkörében kell kialaku ln ia (enn ek a légkörnek fe jl ődnie és fokozódnia ke ll),
hanem az imádás és készség légkörében is.

Csak is az imádás szell emében, a . mínden ismeretet meghaladó" (Ef 3,19)
kimondhatatl an misztérium tran szcendenciájának éles érzékéve l lehet majd
helyükre tenni a fenn álló különbségeket , és " nem rakni" egymásra " több ter 
het a szükségesné l" (Csel 15,28), hogy helyre áll íts uk az egységet (vö. Unitatis
redintegrat io határozat , 18). Valóba n lí gy tűnik nekem, nem annyira azt a kér
dést kell föl vetnünk: helyreáll íthatjuk-e a tel jes közö sséget, hanem inkább :
van-e még jog unk kü lönv ált an maradni? Ezt a kérd ést egyenesen Kris ztus
akarata iránti hűségünk nevében kell föltennünk - egyh ázát illető akaratára
gondolok, amely iránt szüntelen imával kell mindkettőnknek mindig készsége
sebbé válnunk a teológiai párb eszéd foly amán.

Ha az Egyház hivatása, hogy az embereket összegyűjtse lsten dicsőítésére ,

akkor Szent Iréneusz, Kelet és Nyugat nagyegyházdoktora, arra emlékeztet,
hogy " Isten dicsősége az é lő emb er" (Adv . Haer. IV, 20,7). Minden arra van
rend elve az egyházban, hogy lehet övé tegye az ember számára az éle tnek ezt
a tel jes szabadságát, amel y az Atyával a Fiú által a Lélekben való közösségé
ből fakad. Hiszen Szent Iréneusz igy folytatja : " és az ember élete: lsten szem
lélete" , az Igében megnyilvánuló Atya szemlélete.

Az Egyház csak akkor tud tel jességében megfelelni enne k a hivatásnak,
ha egységével tanúskod ik erről a Kr isztusban elnyert új életről : " I:n bennük,
te énbennem, hogy így ők is tel jesen egy legyenek, s meg tud ja a világ, hogy
te küldtél engem, és szeret ed őket, amint engem szeretté l" (Jn 17,23).

Abban a bizonyosságban, hogy reményünk nem csalatkozhat ik (vö. Róm 5,5),
új ra hangoztatom, szeretett testvéreim, mennyire örülök, hogy köztetek vagyok,
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és veletek együtt adok érte hálát az Atyának, akitó l minden tökéletes aján dék
származik (vö. Jak 1,17).

MSZLET A SZENTATYA ÚJÉVI BESZÉDÉBÖL

Az 1980-as esztendó, amelyet ma megkezdünk, Szen t Benedek alakjára is
emlékeztet bennünket, akit VI. Pál Európa védósze ntjévé tett. Ebben az évben
lesz kerek 15 évszázada szüle tésének. Elég-e itt az egyszerú megemlé kezés,
mint ahog y számos, esetl eg je lentós évfordu lóró l megem lékezünk? Nem hi
szem. Ez a dátum és ez a személyiség olyan soka tmo ndó, hogy nem elegendó
az általános meg eml ékezés. Inkább új szemmel kell néznün k és értelmeznünk
a mai vil ágot ezekn ek a tényeknek a fényében.

Miról beszél Nursiai Szent Benedek ? Annak a gigantikus munkának a kez
detéról , amelyb ól Európa létrejö tt. Hiszen az bizonyos értelemben a nagy római
birodalom idej e után szül etett. És mintho gy - hála a bencés szellemnek - e
birodalom kulturál is szer kezetébó l szü letett meg , azért fölvett magába ebb ól
az örökségb ól mind ent , ami külö nben veszendóbe ment volna , és belegyökerez
tette az európa i és egyete mes kult úra örökségébe. A bencés szellem ellen tét
ben áll minden romboló programmal. A visszaszerzés, a felépítés szell eme,
amelynek szül óje lsten ü dv ö zí t ő terv ének mély felfog ása, kif ormálój a pedig
az ima és munka mindennapos kapcsolata.

Ilyen módon az antik világ letúnése ide jén éló Szent Benedek megórizte
annak örö kségét , és továbbadta az európai embernek és az egész emberiség
nek. Egyben ott áll az új kor küszöbén, annak az Európának a bölc sójénél,
amely akkor emelkedett ki a népvándo rlás zavaraibó l. De szellemével átfog ja
a jövó Európáját is. Nemc sak hogy a bencés könyvtárak csendjében és " író
szob áikban " jöttek lét re és találtak megó rzést a szellem kultúrájának múvei,
hanem az apátságok kör ül kialak ultak a kétkezi munk a, jele sül a föld múvelés
központjai is. Igy kifejl ódtek az ember adottságai és képességei, és a civilizáció
nagy alakul ási folyamat ának kovászává válnak .

Amikor mind erre már ma, a benc és jub ileum els ő napj án emlékezünk, egyút
tal izzó békefelhívást kell intéznünk mind en emberhez és minden nemzethez,
mindenekelótt kontinensünk lakóihoz.

A "CATECHESI TRADENDAE" APOSTOLI BUZDITÁS

Szok ássá vált , hogya püspöki szinódus a pápá t bízza meg egy-egy ülés
eredményei nek rend szerezésével és kiad ásával. Enne k köszönhetó 1975-ben
VI. Pál "Evangelii nuntiandi" kezd etú apostol i buzd ítása. Az 1977-es szinódu s
a katekézissel foglalkozott. VI. Pál és I. János Pál pápát haláluk megakadályoz-
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ta, hogy ezt a szintézist megalkossák. Most II. János Pál tette közz é 1979. okt.
16-i dátummal, tehát megválasztásának első évfordulóján. A terjedelmes doku
mentum kilenc fejezetre oszlik. A következőkben rövid áttekintést adunk róla.

Egyetlen Mesterünk Jézus Krisztus

Az elsó fejezet c íme erre az alapvető igazságra emlékeztet. A katekézi s
eszerint abban áll , hogy valamiképpen rávezessük az embereket ..Krisztus
misztériumának " kutat ására, annak minden dimenziójában, és közösségbe hoz
zuk ő ket Vele. A katekézis nem azonos az evangelizálással, hanem annak egyik
különálló szakasza: ..a tanít ás és az érl elődés szakasza, vagyis az az időszak,

ami kor a keresztény - miu tán már elfogadta a hitben Jézus Krisztus személyét
mint egyed üli Urat és őszinte szívbeli megtéréssel neki adta magát - Igyekszik
jobban megismerni ezt a Jézust, akinek átadta magát : megismerni .tltk át ', az
lst en országát , amelyet hirdet, evangéliumi üzenetének követelményeit és ígé
retei t, az ösvénye ket, amelyek et követőinek kij elölt. " A pápa a gyakorlati ne
hézségekkel szembenézve megjelöli a katekézis néhány jellegzetes vonását : ne
rögtönzött , hanem rend szeres tanítás legyen; irányuljon a lényegre; mégi s
legyen l e hető l eg telj es, és ne álljon meg a keresztény üzenet egyszerű hír üla
d ás án ál, mint a kérü gma (igehirdetés) ; vezessen be telj esen a kereszténységbe,
álljon nyi tva a keresztény élet mind en összetevője iránt. ~rtelmetlen dolog
szembeállí tani az .orto praxlst '' az "ortodoxiával" (tehát a hitből fakadó helyes
életet a hitbeli tudással), vagy az ..életből kiinduló " katekéz ist a ..hagyományos,
doktrinális és rendszeres" katekézissel : "A hiteles katekézis mindig rendezett
és rendszeres beveze tés abba a kinyilatkoztatásba, amelyet lsten önmagáról
adott az embernek Jézus Krisztusban. Ezt a kinyilatkoztatást az Egyház mély
emlékezete és a Szentírás őrizte meg és k özll állandóan eleven és tevékeny
,tradi tio ', áthagyományozás útján nemzedékről nemzedékre. De ez a kinyilat
koztatás nincs elszigetelve az élettő l , nem is áll mest erséges párhuzamban
vele . Ez a lét végső értelmére vonatkozik, és az életet át- meg átjárja az Evan
géliu m fényével, hogy insp irálja vagy bírál ja."

Az üdvösség jóhíre

A dokumentum ezután átté r a katekézis ta rtalmának kérdésére, amely az
üdvösség jóhí re, és forrásaira: ezek a hagyom ány és a Szentírás. A hit taní
tásának kiváltsá gos ki fejezésmódja a ..Credo", illetőleg konkrétebben a külön
féle hitvallások (szimbólumok), amelyek fontos történelmi pillanatokban sze
rencsés szintézisbe fogták össze az Egyház hitét. Külön említi Itt a pápa elődje ,

VI. Pál Credóját, ..Isten népének hitvallását." Rámutat néhány el nem hanyagol
ható tartalmi mozzan atra is. A katekézi s őrizkedni fog attól, hogy Krisztus sze
mélyét puszta emberségére zsugorltsa; elismeri " Isten Fiának, közbenjárónak,
aki szabad utat nyit nekün k az Atyáho z a Lélekben." Fontos az is, hogy be
mutassa Kri sztus jelenlétének szentségét, az Egyházat - a bűnös emb ereknek
ezt a gyülekezetét, akiket azonban ugyanakkor megszentel a kegyelem, és

C:'



megmagyarázza, hogy a kegyel em és bún nyoma itól megjelölt emberi tör té
nelem "már valamiképpen a jövendő világ kö rvonalait nyújtja", mint ahogy
a II. vatikáni zsinat kifejezi. Igy köntörfalazás nélk ül ismertetnie kell a keresz
tény élet követelm ényeit a világban, minth ogy ez az élet lsten szándé ka szerint
a túlvilágba torkollik és ott majd átalakul. Ezért fontos kiemelni az egyéni er
kölcsi követelmények és az evang éli um szer int i magatartás jelentőségét. Nem
szabad elhanyagolni, sőt nagyon is meg kell vi lágítani olyan valóságokat, mint
" az ember tevékenysége tel jes felszabad ulása érde kében, a szolidárisabb tár
sadalom keresése, az igazság érdek ében és a béke megteremtéséért vívott küz
delmek."

Nagy kUlönféleség

Megragadó a dokumentumban, milyen gazdag sokféleséggel tárja fel a pápa
a katekézis különfél e old alait. Igen külön böző k a személyek, akiknek szól (ezt
tárgyalja a " Mindenkinek szüksége van katekézisre" c. fejezet): gyermekek,
serdülők, fia talo k, felnőttek , fogyaté kosok , lelkileg elhanyagolt ifjak stb . Külö n
bözők a katekézis alkalmai : pl. töm egtájékoztató eszközö k, zarándoklatok, nép
missziók, bibl iakörök. Különbözők a módszerei is, ami "az élet és a gazdags ág
jele." Megköveteli ezt a különbözőséget az életkor, az egyházi érettség foka
és a társadalm i-ku lturális környezet jellege.

A katekézis eszközei közé tar toznak a katekétikai kiadványok és egész
sajátosan a katek izmusok is. Ez utóbbia kat az ille tékes egyházi hatóság hozzá
jár ulásával kell kiadn i, és amennyi re csak lehetséges, merítsenek ihletet az
1971-es általános katekét ikai direktóriumból. /\ pápa felhívja a püspöki karo 
kat, válla ljá k " türelemmel, de szllárd elhat ározással azt az igényes munkát,
hogy az Apostoli Szék kel egyetértésben ig3zán jó kate kizmusokat hozzan ak
létre, amelyek h űek a kinyilatkoztatás lényeges tartalmához, és ko rsze rű e k m ód
szerükben, s így az új idők keresztény nemzedékeit erőteljes hit re tudják ne
velni."

Szó esik a szóról sz öra tanulás (memo rizálás) ké rdésé rő l is, amelyet a szi
nóduson nem egyszer vit attak. Ismerjük a hátrányait, " amelyek közül nem a
legkisebb az, hogy a tanult anyag elsa játítása elégte len lesz, néha szinte sem
mi nem megy át belőle a gyakorlatba." Mégi s a szinódus on több hozzáértő

hangoztatta, hogy újb ól meg kell teremteni az értelmes egyensúlyt a reflex ió
és a spontaneitás, a párbesz éd és a csend , az írásbel i munkák és az emléke
zetbe vésés között. A pápa a maga részéről azt ajánlja, hogy új ra adjuk meg
a szerepet a memorizálásnak is, de ért elmes, sőt erede ti módon, "annál is in
kább, mert az üdvösségtörténet nagy tényeinek megü lése vagy ,emlékezete'
megkívánj a, hogy pontosan ismerjük ő ket."

A hit öröme a nehéz világban

Nehéz, közönyös világban élünk, amely széles köreib en tud omást sem vesz
Istenről. Ebben kell megt anftanunk a fiatalokat és felnőtte ket , hogy maradja nak
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következetesek hitükben, derúsen fejlesszék ki keresztény egyéniségüket, és
tegyenek tanúságot Istenről. A pápa itt megjegyzi, hogya hitnek is van peda
gógiája, amely alkalmazhatja a nevelés különböző módszereit, de mindig fi
gyelembe kell venni, hogya hit lényegében más, mint a tanítás egyéb tárgyai.
Itt nem arról van szó, hogy emberi tudást adjunk át, akár legmagasabb fokán
is, hanem lsten kinyilatkoztatását kell teljességében közölnünk. Egyes mai áram
latok szer etik hangsúlyozni , hogy az alapvető emberi maga tartás a végtelen
kere sése. Ennek a fellogásnak előnye, hogy nem túri a hi t szokássá merevedé
sét. De azért ne essünk a másik végletbe sem. Nem szabad a fiataloknak ne
gatrv fogalmat adni a hitről, hanem meg kell mutatni nekik, hogy "a hivő alá
zato s és bátor keresése egyáltalán nem a semmiből, egyszerú illúziókból, inga
tag véleményekből , bizonytalan dolgokból indul ki , hanem lsten igéjén alapul,
amely nem csal meg és nem csalatkozhatik, és állandóan ennek az Igének ren
dithetetlen sziklájára épül."

Az utolsó fejezetben ("A feladat mindannyiunké") a Szentatya sorra buz
d itja püspököket, papokat, szerzeteseket, világi hitoktatókat, a katekézis plé
bániai , csal ádi, iskolai felelőseit, és megemlékezik a megfelelő kiképzés szük
ségességéről. Majd a Szentlélekre mint "belső taní tóra" és Mária példaadó
tanítványi magatartására való hivatkozással zárja buzdítását.

A HITTANI KONGREGÁCiÓ NYILATKOZATA
HANS KONG PROFESSZOR TEOLÓGIÁJÁNAK N~HÁNY PONTJÁRÓL

Kri sztus egyháza Istentől azt a megbizatást kapta, hogy őrizze és védel
mezze a hitl etéteményt, hogy valamennyi hivő a szent Tanítóhivatal vezetése
alatt, amelynek révén maga a Meste r, Krisztus múködik az egyhá zban , téved
hetetlenül csatlakozzék a hivőknek egys zersmindenkorra áradott hithez, helyes
ítélettel mélyére hatoljon, és teljesebben megvalósítsa életében.

Az egyház tanítóh ivatala továbbá, hogy ezt a rábízott súlyos feladatot telje
sí tse, felhasználja a teolőgusok közremúködését, főleg azokét, akik az egyház
ban az illetékes tekintélytől a tanítás feladatát kap ták , és így ők is bizonyos
módon az igaz ság mesterei. A teológusok kutatásukban, más tudományok rn ú

vel őihez hasonlóan, jogos tudományos szabadságnak örvendenek, de a szen t
teológia határain belül: a maguk saját módján igyekeznek elérni ugyanazt a
célt , mint a tanítóhivatal, vagyis: "megőrizni és egyre jobban elmélyíteni, elo
adni, tanftani , megvédeni a kínyilatkoztatás szent letéteményét, azaz megvilá
gítani az egyház és az emberiség életét az isteni igazság fényével" (VI. Pál).

Ezért szükséges, hogya katolikus tanítás elmélyítésében és tanításában
mind ig tükröződjék az egyház tanftóhivatalához való húség, minthogy senki
sem múvelheti a teológiát, hacsak nem marad szoros egységben az igazság
tanítására vonatkozó küldetéssel, amelyért egyedül az egyház felelős . Ha valaki
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elté r ettől a húség tő l , kárt okoz a hivőknek is, akiknek - minthogy azt a hitet
kell megvall aniok, amelyet Istentől kaptak az egyház közvetít ésével - szent
joguk van arra , hogy tisztán vegyék át lsten szavát, tehát azt várják, hogy gon
dosan távol tartsák tőlük a fenyegető veszélyeket.

Ha tehát a szent tudományok valamelyik mestere a saját gondolatait, nem
pedig az egyházét választja és terjeszti mint az igazság normáját, és - jóllehet
vele szembe n a szeretet által sugallt valamennyi eszközt megpróbálták, ennek
ellenére megmarad saját elhatározásában : maga a becsületesség követeli meg,
hogy az egyház világosan rámutasson az ilyen magatartásra, és megállapítsa:
az illető nem taníthat tovább az egyház által kapott megbízatás erejében.

Csakugyan, az ilyen kánoni küldetés (missio canonica) a kölcsönös biza
lom je le : az illetékes egyházi hatóság bizalma a teológus iránt, aki kutatásá
ban és tanításában katolikus teológusként viselkedik, és magának a teológus
nak a bizalma az egyház iránt és annak teljes tanításában, minthogy az egyház
megb ízása alapjá n teljesíti fe ladatát. . . .

Minthogy Hans Küng pap-professzor sok országban elterjedt több írása és
tanítása zavart kelt a hívek lelkében, Németország püspökei és a Hittani Kong
regáció közös megegyezéssel több ízben megintették őt, és arra akarták rá
venni, hogy teológiai tevékenységét az egyház igazi tanítóhivatalával való teljes
egységben folytassa.

A Hittan i Kongregáció, teljesítve a hit tanítására, az erkölcsök előmozditá

sára és védelmére vonatkozó feladatát, ilyen szellemben jelentette ki 1975. febr .
15-én kelt dokumentumában, hogy Hans Küng professzor egyes nézetei külön
b ö z ő fokban ellenkeznek az egyház tanításával, amelyet minden h ivő nek val
lania kell. E nézete k közül kiemelte mint nagyobb jelentőségúeket a követ
kezőket: az egyház csalatkozhatatlanságának hittétele és az a feladat, hogy
autentikusan (hitelese n) kell értelmezni az egyház élő tanítóhivatalára bízott
lsten szava letéteményét, valamint az Eukarisztia érvényes konszekrációja.

Ugyanakkor ez a szent kongregáció figyelmeztette a fent nevezett pro
fesszort, hogy ne tanítsa tovább ezeket a tanokat, várva azt, hogy összhang ba
hozza saját nézeteit az igazi magisztérium tanitásával.

De ő mindezideig semmit sem változtatott nézetei n.

Erre vall nevezetesen az a felfogása, amely kétségbe vonja az egyházi csa
latkozhatatl anság dogmáját, vagy lefokozza egy bizonyos alapvető indefecti bi
Iitas-ra : vagyis szerinte az egyház al apvetően megmarad ugyan az igazságban,
de lehet ségesek a tévedések az egyház i magisztérium által előadott taní tás
ban, amelyet pedig végle ges érvénnyel vallani kell. E ponton Hans Küng egy
általán nem igazodott a magisztérium taní tásához, sőt újabba n még világosab
ban kifejtette véleményét (éspedig a következő írásaiba n: Kirche - gehalten
in der Wahrheit? Benziger kiadó 1979, és "Zum Geleit " c. bevezetésében,
amelyet Hasler: Wie der Papst unfehlbar wurde c., 1979-ben a Piper-cég nél
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megjelent könyvéhez írt.) Mindezt annak ellenére tette, hogy ez a szent kong
regáció annak idején kijelentette : nézete ellene mond az I. vatikáni zsinat álta l
definiált tant tásnak. amelyet a II. vatikáni zsinat megerősrtett.

Az egyház tanítóhivatalát megvető ilyen nézet következményei megtalálhatók
más müveiben is, kétségtelenül a katoli kus hit lényeges pontjainak kárára (pl.
ami azt a dogmát illeti, hogy Krisztus egylényegü az Atyával, vagy Szüz Máriára
vonatkozólag), minthogy más jelentést tulajdonit nek ik, mint az egyház a múlt
ban és ma is.

A Hittani Kongregáció 1975-ben kiad ott dokumentumában annak idején
tartózkodott attól, hogy Küng professzor emlitett nézeteivel szemben további
lépéseket tegyen , feltételezve azt, hogy majd felad ja őket. De mivel ez a fe l
tételezése nem vált valóra, ez a szent kongregáció feladata alapj án köteles
ségének érzi, hogy kijelentse : Hans Küng pro fesszor írásaiban eltért a katoli 
kus hit igazságának teljességétől, ezért nem tekinthe tő többé katoli kus teoló
gusnak, és nem gyakorolhatja tovább ebben a minőségben az egyh áztól kapott
taní tási megb ízatás át.

II. János Pál pápa egy Seper biborosnak adott kihallgatás alkalmával jóvá
hagyta ezt a nyilatkozatot, amelyet a hittani kongregáció rend es ütésé n hatá
roztak el, és elrendelte közzétételét.
Róma, a Hittani Kongregáció székházában , 1979. dec. 15-én.

(A VR fordítása)

MÁRIA, AZ ÚR ÉDESANYJA

A német püspöki kar 1979-es kör levele

Majdnem minden katolikus templomban található egy Mária-szobor vagy
kép : Mária dicsérete és a közb enjárásáért való bizodalmas könyörgés alap
vetően hozzátartozik a katolikus vall ásosság lényegéhez. A mai i d ő ket jellem
ző hitbeli válságban Mária ismerete és tisztelete sem magától é rtetődő már.
Ez az oka annak, hogy mi püspökök márc iusi konf erenc iánkon körlevelet do l
goztunk ki a Mária-tisztelet alapjá ról és érte lmérő l , s ezzel lsten Anyjának tit
kához új utakat szeretnénk megnyitn i.

A nehéz ségek közismertek. Sokan elavultnak tek intik azt az elfogu latian
módot, ahogyan azelőtt Máriát szeretté k és zarándokl atok kal, olvasóimádsággal
tisztelték: szer intük ez kr iti kusan gondolkodó keresztényhez nem méltó . Má
sok , akiknek tő törekvése az ökumenikus párbeszéd, nem akar ják a pro testáns
testvéreket túlságosan hangsúlyozott Mária-ti sztelettel el ijeszten i. Vannak vé
gül, akikben magára Jézus személyére vonatkozólag ingott meg a hit , s ez
szükség szerüen Máriához való viszon yuk ra is hatással van. Ezek Krisztus megér
tésében szeretn ének újból szilárd alapra találni , míel őtt az őt környező szemé
lyekkel foglalkoznának. Egyesek ped ig egészen a Jézussal való közvetien kap-
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csolatra összpontosítják figye lmüket, minthogy szavai és tettei lelkükbe világí
tottak, és minden egyéb: Egyház, szentségek, szentek, sót Mária is zavaró
hozzátételnek tűnik előtt ük .

Mindezek az okok, hogy Máriána k a keresztény hitéletben egyelóre keve
sebb szerepe t juttassunk, elsó tekintetre teljesen érthetónek tűnnek fel. Mégis
fel kell vetnünk a kérdést, hogy helytállóak-e, és hogy ez által a kirekesztés
álta l nem megy-e több veszendóbe, mint amennyit nyerün k.

Állap ítsuk meg elősz ör is, hogy Jézushoz mindig csak a Szentírás alapján
juthatunk el. De minthogy ez a könyv az ósegyház hitének a letéteményese,
világos, hogy csakis az Egyház hite nyitja meg nekünk az utat Jézus földi sze
mélyéhez és tesz tanúságot életéról. Minden kísérlet, hogy az Irás hivó szava
mögé hatolva valami Egyház nélküli Jézushoz jussunk, szükségszerűen tévútra
vezet. Bármennyire hivó lélekkel próbálja az embe r Jézussal a kapcsolatot az
Egyházon kívül megkísérelni , végeredményben csak azzal találkozik, amit ma
ga gondolt ki. Bár kétségtelen , hogy Jézus minden ember rendelkezésére áll ,
mégis csak a Szentí rás - az Egyház hitének forrását k épez ő könyv - tanúság a
alapjá n hozzáférhetó konkréten. A Jézusról fennmaradt hagyományt az Egyház
gyűj tötte össze és jegyezte föl a hívek részére; a késób bi századok folyamán
pedig szakadatlanul elmélkedett hitének erról az alapokmányáról. Ezek elóre
bocsátása után három megállapítást szeretnénk Máriára vonatkozólag tenni.

1. Jézus nem volt égból pottyant csillag, hanem valóságos ember, aki Má
riától , a szűztól született. Erról a Szentí rás kifejezetten tanúságot tesz, és az
Egyház kezdettól fogva, a Szentírással együtt fél reérthetetlenül hitének vallotta.
Hogy Jézus földi apa nélkül fogantatott , hogy lsten hívó szavának hatalma a
szűzi fog antatáskor a testben is megnyilvánult, azt az Egyház - mint az üdvös
ség jóhíré nek egy részét - az evangéliumból vette hálás szívvel tudomásul. De
kérdezzük tovább : Hogyan lenne lehetséges, hogy Jézus, aki egyetlen apjával,
a mennyei Atyával páratlanul bensóséges viszonyban volt , és ezt ki is nyilvání
totta, ne lett volna hasonló bensóséges szeret etkapcsolatban azzal az ember
rel, akinek egész emberségét köszönhette? Mária az a kötelék. aki által az
egész Ószövetséggel testileg egyesült, akiben felismerte Istennek óbenne, mint
Izrael megváltójában összpontosuló üdvözító tevékenységét. Mint alázatosan
hivó szolgá ló, Mária testesíti meg Izrael egész hitét Ábrahám, a Sinai szövet
ség és a próféták óta. Jézus az anyjával eltöltött harminc év alatt - aki részére
egyszersmind a hit fog lalatává is vált - élte bele magát megváltói feladatába.

Voltaképpen Máriától kapta emberi természetét; ő általa lett minden ember
testvérévé. "Az Ige testté lett", és ezáltal minden emberi testtel rendelkezó
lény, Mária közvetít ésével , rokonságba kerül vele . Micsoda hallatlan méltóság
az igénytelen názáreti lánynaki Vajon nem jogosan mondja-e ó maga, hogy
lsten " rátekintett alázatos szolgálójá ra; lám, mostan tól fogva boldognak hi rdet
minden nemzedék" ?

2. Ezért kérdésünk et tovább kell fűzni. Milyen is lehetett ez a szűz anya?
A Szentírásból megtanulhatjuk a lényegeset: Mindenekelótt ó az igent mondó,

67



aki lsten minden követelményébe beleegyezik , abba is, amit nem ért és nem
tud áttekinteni. Saját testét sem zárja ki az " igen" -böl. Egész teljességében
megny ílik lsten Igéjének, aki éppen óbenne akar szállást venn i. Miko r egy asz
szony a népból emlóit boldognak mondotta, Jézus arr a a mélyebbre hívja fel
a figyelmet, ami anyját igazából jellemzi : " Hát még azok milyen boldogo k, akik
hallgatják lsten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá!" (Lk 11,28) Ez a fenn
tartás nélküli tök élet es hit. Ezért maradt Mária mentes minden bűnt ő l , mint
ahogyan az Egyház joggal állítja. A bűn ugyanis mindig fennt artással é l ls ten
iránt.

Szemléljük csak ezt az igent mondót : milyen ártatl anul közeledik az embe
rekhez , milyen önzetlen, menny ire kész seg íteni és szolgálni! tS mindezt nem
úgy, mint ahogyan mi bűnösök szoktuk, nem önmagát tük rözve, hanem önfe
ledten, tökéletes alázatossággal , aminek nincs mi t rejteg etni , nem tol akszik,
de mindig rendelkezésre áll . Hogyne szerette volna a Fiú ezt az annyira sze
retetreméltó anyát? Hogyan tudnánk igényt tartan i Fiára, ha ót elmellózzük?

Ha Istennel és megtestesült Fiával akarunk találkozni, nem kel l-e inkább
mindenben tanulnunk Máriától? Elsósorban a fennta rtás nélkül i igent, vagyi s
a tökéletes hitet, amely gyanútlanul mindent igaznak tart és alkudozás nélkül
mindent elfogad, amit lsten mond és akar? Vajon jobban megért jük-e most
már, miért nevezték Máriát az egyh áztörténelem kezdet e óta az Egyház ósképé
nek? Hiszen Mária képes megtenni és meg is teszi mindazt, amit az Egyház
és tag jai tenni próbálnak: fenntartás nélkül igent mond ani lsten akaratára, vég
zéseire és az üdvösségre vonatkozó tevékeny ségére. Az ó tette veti meg volta
képpen az Egyház alapját; minden késóbb i : az apostoli hivatal, a szentségek,
az egész világba való apostol i küldetés feltételezi ezt a máriás alapot. Enélkül
az Egyház csak puszta szervezet volna ; sajno s soka k szemében annak is tűn ik .

De ezen az alapon sokkal több : bensósége s együttélé s Jézus Krisztussal. Ak i
ilyen közvetlen kapcsolatra törekszik Jézussal , annak - ha nem akar illú ziókba
gabalyodni - Mária magatartását kell utánoznia. Sót Jézus igé rete szerint azok ,
akik lsten akaratának tel jesítésében tök életes máriás készséget tanúsítanak,
hallatlan és egészen titokzatos hasonlóságra tehetnek szert Anyjához: hozzá
hasonlóan ók is hozzájárulhatnak az isteni Ige meg testesül éséhez , és ezálta l
lsten országának begyökerezódéséhez ezen a sziklás földön (vö. Mt 12,50).

3. Eszerint egy keresztény sem boldogulhat anélkül, hog y ne utánozza Má
riát , ami következésképpen személyének tiszteletét is magába foglalja. Ennek
a tiszteletnek olyan egyszerűnek és torz ítatl annak kell lennie, mint maga az
alázatos Szolgáló. Ha ilyen , akkor semmiképp sem lehet versenytársa ls ten és
Krisztus imádásának, és nem okozhat ökumenikus botrányt sem.

Amikor az Egyház Máriára tek int , hozzá imádkoz ik és zarándo kol, akkor
tulajdonképpen önmaga eszményképére tek int. Ez az eszményegyszerűen egy
nyitott kapu , egy átjáró, Krisztusra és a hároms ágban egy Istenre való utalás.
Minthogy azonban a kereszténységben semmi sem elvon t, hanem minden
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konkréten testet öltött, ennek a kapunak, ennek az átjárónak is é l ő valakinek
kell lennie. A kapu álla ndóan tárva van, és nem vagyunk kötelesek az anyáról
is min dig kifejezetten megemlékezni, ha a Fiúho z imádkozunk. Mégis milyen
bö lcs do log ett ő l az anyától újból meg tanulni, hogyan lehet Fiával leg inkább
találkozni. Igenünkn ek makulátlannak kellene lenn ie, mint ahogy Szent Pál az
Egyházat, Krisztus jegyes ét "szeplótelen"-nek nevezi (Ef 5,27). Hozzáfú zhet jük,
hog y az Egyház egyetle n tag jában sem tel jesen makulátlan, kivéve prototípusá
ban, Máriában .

Azért buzd ítu nk minden hivót , kérjék mind ig újra az üdvözlégyben, hogy
megköze líthessé k "méhének gyümölcsét" : eml ékezzenek meg az Úrangyalá
ban "i gen" szaváról és Istennek benne történt megt estes üléséról ; szeml él jék az
olv asóban az üdvösségünkre vonatkozó isteni titkokat az ó szemével. Az ilyen
ima men tes minden rajongástól , ami tekintetünket a lényegestó l, lsten lényétól
és múvétól eli rányíthatná. Sokkal inkább a valódi keresztény elm élkedésre
tanít , azaz szeretó elmé lyedés re lsten titkaiba, megtestesült szeretetébe, ami
csak viszontszeretetet fakaszt hat. Mikor így enged jük, hog y Mária belevonjon
ebb e a viszontszeretetbe, közremúködünk abban, hogy a világ lsten országává
váljék , vagy is szer etetének tök életes uralma alá ker üljön. Isten Anyj ának tisz
tele tében végeredményben a ker esztén ységnek erról a középpont járól van
szó. Bárcsak amint egykor Krisztust szülte a világnak, manapság is újból meg
nyitná a hozzá vezetó utat, hozzá, aki áldott legyen mindörökké (Róm 9,5).
Igy áldjon meg tite ket az Atya , a Fiú és a Szentlélek! Amen .

SZENT BENEDEK A HIVATÁSRÖl: SZEMELV~NYEK A REGULA
ELOSZAVÁBÖL

A benedeki regula előszava a régi szerzetes ség nyelvén a hivatás teo lógiáját fog·
lalja össze. A rnü nem elvont fogalmakkal fejezi ki mondanivalóját , hanem a szerze
teséletre Induló embert konkr ét módon szólítja meg, a hivatás élményére segftl r étlek
tálni: annak fő hajtóerő it , céljait és akadályait világitja meg.

A szöveg tele van tüzdelve szenti rási Idézetekkel. Ezek annyira tömören követik
egymást , hogy olykor azt hihetnénk. a Regula szövege mögött egy bib likus szöveq
gyűJtemény áll. M inthogy az elöszó ls ten hívó - hivatást adó - s z a v á r ó I beszél ,
ezek az Idézetek különlegesen fontosak. hiszen bibli kus eredetük miatt az Isteni Igét
közvetftik számunkra . A hívó szó azonban nem egysze rűen emberi szavak halmaza, ha
nem olyan szó, amely a lélek mélyére hatol . megérint i , átalaktt ja , öntudatra ébreszt i ,
az Isteni jele nlétre döbbent i és erővel ruházza fel : azaz a hivatás nemcsak szó, amely
emberi hangon kifejezhető , hanem egyben lelket átalakító kegyelem .

A hivatás űj utakra indit ja mindazt, aki készséggel befogadja. Ez az új út a szer
zetese let. Benedek szerint a szerzetes i életform a csak úgy érthetó és Igazolható. ha
az is teni sz óra adott válasznak teki ntjük . E válasz fő jellemző l : a) lemondás az önaka
ratról, b) készséges engedelmesség. c) a lelk i t isztul ás és erkölcsi tökéletesség ke
resése. Mindez csak út, csak eszköz. A cél : lsten megtalálása , amit csak egy életmű

árán érhetünk el. Isten elérése . a vele való egyesülés azonban a szeretet aktusában
történik meg. Ezért a regula által megszabott életmód az Istenszeretethez adott se-
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gédeszköz. A szerzetesélet iskolát jelent, kiképzést, nevelést, az ember átalakftását,
hogy énje legjavát kiformálhassa, azaz megtanuljon szeretni - elérje azt az élettev é
kenységet, amire teremtve volt. Az .Istenszolgálat Iskol áját" (schola servit Il Del)
helyesen nevezi a középkori monasztikus tradició a szeretet iskolájának lschola chart
tat ís) , mert a szolgálat lépcső in át a szeretet bizalmas és bensőséges egyesüléséhez
akar vezetnI.

Az alábbiakban az előszó legfontosabb szövegrészleteit közöljük új fordftásban.

Hallgasd, fi am, a mester parancsait, szíved füleljen. A jó atya intését fogadd
készséggel , és hatha tósan váltsd valóra. Igya munk ára kész engedelmesség
révén visszatérsz ahhoz, akitől a tunya engedetlenség által elszakadtál.

Tehozzád szól most a szavam, bárki is légy , aki saját szándékaidról lemond
va, az Úr Kr isztus seregébe szegődsz, s az engedelmesség nagyhatalmú és
d icsőséges fegyve rét veszed kezedbe ...

Keljünk már fel végre valahára, ahogy az Irás költöget: " Itt az óra, hogy fel
kel jünk az álomból" (Róm 13,11). Nyíl jon ki szemünk az istenadta fényre, és
döbbent füll el hallgassuk, mire int minket az isten i sz özat, amely naponta kiált
hozzánk: " Ma, ha az O szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket"
(Zsolt 94,8). Másutt pedig : "Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond
a Lélek az egyh ázaknak" (Jel 2,7). Vajon mit mond? "Gyertek fiaim , hallgassa
tok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket" (Zsolt 33,12). "Fussatok, amíg tietek
az élet világossága, nehogyelnyeljen a halál sötétsége" (Jn 12,35).

Az Úr, miközben keresi a néptömegben munkását, akine k mindezt kiáltja,
ismét szól : " Ki az az ember, aki életet kíván és jó napokat szeretne látni?"
(Zsolt 33,13) S ha te hallva ezt, így felelsz : "tn ", akkor az lsten ezt mondja
neked :

"Ha igazi és örökkétartó életet akarsz magadnak,
tilt sd el nyelvedet a rossztó l,
és ajkad ne szóljon álnokul.
Kerüld a rosszat és tedd a jót ,
keresd a békét és azt kövesd ." (Zsolt 33,14-15)
Ha mindezt megteszitek, szemem rajtatok lesz,
fülem rátok fog hallgatni,
és mielőtt még hívtok engem , így szólok:
Ime, itt vaqyo kl" (vö. Iz 58,9 és 65,24)

Drága testvérek, mi lehe t számunkra édesebb, mint ez a szó, amellyel az
Úr hív minket? Lám az Úr jóságában megmutatja nekünk az élet útjá t (vö.
Zso lt 15,10). Igy hát felövezve derekunkat hittel és jót ettekkel (vö. Ef 6,14-15),
az evangélium vezérl etével haladjunk útjain, hogy végül is megláthassuk őt,

aki minket országába meghívott . . .

Az Úr azt várja tőlünk, hogy ezekre az Intéseire naponta tettekkel válaszol
junk. Ezért van az, hogy hibáink kijavftására ezt az életet engedményként meg
hosszabb ít ja , az Apostol szavai szerint: "Vajon nem tudod, hogy lste n türelme
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téged bűnbánatra akar vezetni?" (Róm 2,4) A jóságos Úr ugyanis így szól:
"Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen" (Ez 33,11) . . .

Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának Iskoláját. Ebben az intézmény
ben remélhetöleg semmi szigorút, semmi nehezet nem szabunk meg. De ha
mégis bármi - a méltányosság szabályát követve a hibák kijavítása vagy a
szeretet megörzése érdekében - kissé túl szigorúnak tűnik, attól még meg ne
ijedj, és rémületedben el ne fuss az üdvösség útjától. Hiszen kell, hogy szűk

kezdettel induljunk el rajta. De majd , ha kitartunk a szerzeteséletben és a hit
ben, kitárt szíwel és a szeretet mondhatatlan édességével fogunk szaladni Is
ten parancsainak útján (Zsolt 118,32). Igy aztán, tanító tekintélyétöl soha el nem
szakadva, tanításában mindhalálig a monostorban kitartva, türelmünkkel része
sedünk Krisztus szenvedésében, hogy ezáltal országának is részeseivé lehes
sünk (vö. 1 Pét 4,13 és Róm 8,17).

Farkasfalvy Dénes

Zsinati teológiai kurzus Münchenben
európai magyar papok részére
júl. 21-én estétől júl. 25-én délig

Vezeti P. Szabó László szentírásprofesszor, Bejrút
Jelentkezés Marosi Lászlónál, SpittaI/Drau

Aranymise. Slpos D. József dec. 21-én Highlandban (Indiana. USA) ülte meg
50 éves jubileumát. A második amerikás nemzedékhez tartozik, mégis Kalo
csára küldte egyházmegyéje szemináriumba, ott is szentelték pappá. 1968 óta
nyugdíjban él.

Dr. Virág János c. apát , plébános okt. 28-án Debrecenben.

Hadrava Nándor Mária ny. berettyószéplaki plébános dec . 26-án Nagyváradon
a várad-olaszi plébániatemplomban.
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

AZ ÖKUMENIKUS ZARÁNDOKLAT

Mindenki meglepetéssel és örömmel vette tudomásul a Szentatya bejelen
t és ét a nov. 18-i déli Úrangyala előtt, hogy Szent Andrásnak, a keleti egyháza k
védőszentjének ünnepét Törökországban fogja tölteni, látogatóban Demetriosz
konstantinápolyi pátriárkánál és együtt ünnepelve vele .

A római repülőtéren nov. 28-án a pápa igy foglalta össze útjának célját :
"Az ért megyek ehhez a nemzethez, hogy újult elkötelezéssel folytassam a ke
resztények egységére való törekvést. Ez a II. vatikáni zsinat egyik fő c élkítúzé
sén alapul. Továbbá azért megyek, hogy kife jezést adjak annak , milyen jelentő

séget tula jdonít a katolikus egyház a tiszteletreméltó ortodox egyházzal ápolt
kapcsolatoknak, most , a teo lóg iai párbeszéd kezdetének előestéjén. Végül
azért , hogy kifejezzem őszinte és mély szeretetemet mindezek iránt az egyházak
Iránt és pátri árkáik, különösen is az ökumenikus pátriárka iránt. "

A pápa látogatása céljának megfelelően rövid volt : nov. 30-án este már
visszaérkezett Rómába . A zarándoklat jellege is erősen eltért eddigi útjaitól.
Törökország vallásilag türelmes, de kifejezetten laikus ország , ahol a kereszté
nyek a mohamedánok között elenyésző kisebb séget alkotnak. A pápa nagy
tisztelettel és alkalmazkodó készséggel vette tudomásu l ezeket a tényeket.
Csendes, jóakaratot sugárzó magatartása viszont tiszteletet és megbecsülést
keltett vendéglátóiban.

Ankara, a török főváros repülőterére érk ezve a Szentatya szokása szerin t
megcsókolta az ország földjét. A köztársasági elnök és az apostoli nuncius
fogadta. A délután folyamán találkozott az elnökkel és más közé leti személyi
ségekkel, és megtekintette az Atatürk-mauzóleumot. (Atatürk a török függet
lenségi háború vezére és a mod ern török állam megalapitója volt 1923-ban.)
A mauzól eum "aranykönyvébe" a következő mélyértelmű mondatoka t írta : "Az
Úr kezében van a népek kormányzása. A kellő pillanatban megfelelő vezetót
támaszt nekik. Mert egy nemzetet a szabadságszere tet és a jog tisztelete tesz
naggyá ; de lsten az, aki megszilárditja jövőjét."

Másnap érte el a Szentatya ökumenikus zarándoklatának voltaképpeni cél 
ját, Isztambult. Szállása itt a nunciatúrán volt ugyanazokban a szobákban, ahol
annak idején Angelo Roncalli nuncius lakott. A későbbi XXIII. János pápa egy
szerűségének és kedves egyéniségének emlékeit mai napig őrzi ez az épület.
A pápa először a hatalmas Topkani múzeumot és az Aya Sophia mecsetet láto
gatta meg. azután következett elsó találkozása Demetriosz pátriárkával az öku
menikus patriarkátus székhelyén, a Phanarban, a Szent György székesegyház-

72



ban. A két nagy li turgik us találkozó - sajnos még nem koncel ebrálás - aznap
este és másnap, Szent András ünnep én déle l ő tt volt. Este a pátriárka kíséreté
vel ott volt a pápa miséjén a Szentlélek ről elnevezett latin rítusú székesegy
házban. Átváltozáskor - bár nem mondta a szavakat - kitárta karj át a konc e
lebr álók módján az oltár felé . Ez a gesztus beszédesen fejezte ki az ökuméné
je lenlegi állását, fájdalmunkat és reményünket. Örvendező tapassal kísérték
a je len levő k , amiko r a Miatyánk után a pápa és a pátri árka egyidőben egymás
felé indult, és békec sókot váltott. Ugyanez ismé tl ődött meg másnap a pátriárka
ünnepi lit urgiáján a Szent György székesegyházban. Amikor a diakónus a Hi
szekegy előtt a szokásos felszólítást énekelte : ..Szeressük egymást, hogy egyet
értő leg valljuk . . .", a pátriárka a pápához ment, és megölelte. A Miatyánkot a
pátriárka felszól ítására a pápa lat inul intonálta. A Szentatya ..görö gül" (vagyis
jobbról balra) vetett keresztet , ami szintén örvendetes feltűnést keltett a jelen
levők között.

A mise végén a pápa és a pátriárka megajándékozta egymást. II. János Pál
a czestochowai ikon , a ..Theotokosz" egy másolatát adta a pátriárkának, a kő

zös Mária-tisztelet jegyében. Ennél ..személyese bb" jellegű ajándékot alig ad
hatott volna . Demetr iosz pedig egy homophoriont , azaz a liturgikus ténykedé
seknél viselt széles stólát ajándékozott a p ápának. aki azt mind járt nyakába
is rakta .

A két egyházfő azután kö zős nyilatkozatban hangsúlyozta háláját lsten és
az ökumenikus párbeszéd megkezdői : VI. Pál és Athenagorász pátriárka iránt,
és tudtul adták a teológiai párbeszédet folyt ató vegyesbizottság megalakulás át.
(A kato likus résztvevők közül néhány ismertebb név: Willebrands, Hume, Etche
garay és Ratzinger bíboros, Jakab Antal gyul afehérvári segédpüspök ; H. Vogt,
L. Bouyer, J. M. TilIard teológus. Ortodox részrő l az egyes pátriárkátusokat met
ropolltá ik ill. püspökeik és teológusok képviselik. Utóbb iak közt szerepel pl.
Zizioulas profe sszor , 26. számunk egyík cikk írója.)

Az ökumen ikus találkozások sorát az örmény pátr iárkával és örmény rltu sú
kato likusokkal való összejövetel tette teljessé.

Délután a Szentatya először rövid látogat ást tett Izmirben (Szmirna) , majd
Efezusba ment, a Mária istenanyaságát kimondó 431-es zsinat színhelyére. A
..Meryam Ana" nevű ősi Mária-kegyhelyen szentmi sét mondott az itt élő katel i
kus közösségnek, és természetesen a Szűzanyá ró l beszélt nekik . A katoli kus
híveknek mondott valamennyi beszédében kiemelte keresztény fe lelősség üket.

buzd ította őket a hitükhöz való szilárd ragaszkodásra és a máshitű testvérek
kel való jóakaratú együttműködésre.

..Hisszük - mondta a pátriárka a Szentatyát fogadva - , hogy ebben a perc
ben az Úr jelen van itt köztünk, a Szentlélek rajtunk pihen, - hogya két test
vér, Péter és András , együtt örvendezik velünk, - hogya k ö z ő s atyák és vér
tanúk szelleme fölöttünk lebeg , hogy ihlessen. De ugyanakkor érezzük. hogyan
árad felénk, a felelősek felé , a megoszlott keresztények aggodalmas várakozása,
és mindazoknak gyötrelme, akiknek nincsenek elismert emberi jogaik, nincs
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szabadságuk, nem részesülnek igazságszolgáltatásban, nincs kenyerük, nincs
orvosságuk, nem kapnak nevelést, nincs köztük biztonság és béke . Ezért tekint
jük Szentséged itteni áldott jelenlétét és ezt a találkozásunkat úgy, mint lsten
akaratának kife jezését, mint a világ felszólítását és hívását, amelyre válaszol
nunk kell."

"BARÁTOM. MI JORT JöTTJOL?" A JÚOÁSHOZ INT JOZETT KJOROJOS
A REGULÁBAN

A Szentírás használata a Regulában sok érdekes kérdést vet fel mind tör
ténetileg, mind teológiailag. Ma már tudjuk, hogy a Regula er ős irodalmi és
teológiai szálakkal kapcsolódik a megelózó hagyományokhoz. Igy például mesz
szemenóen függ egy korábbi , ismeretlen szerzótól származó mútól , amelyet
a tudomány " Regula Magistri " néven tart számon . A Regula el őszav ában talál
ható szentírási idézetek nagy része fóképp ennek a forrásnak tulajdoníthatók :
szinte szó szerint ugyanazok az idézetek sorakoznak, hogy megadják a szer
zetesélet teológiájának biblikus alap jait. Van azonban egy furcsa idézet a Re
gula 60. fejezetében, amelynek eredete és értelme nem magyarázható ilyen
könnyen. Szent Benedek ugyanis Jézusnak Júdá shoz intézett kérdését idézi
Máté evangéliuma szerint (Mt 26,50), amikor a szerzetesél et eszményére utal :

Ha valaki a papság rendj éb ől felvételét kéri a monostorba, ne egykönnyen
egyezzenek bele. Ha azonban kéreimében mindenképpen kitart, vegye tudomé
sul, hogya Regula fegyelmét mindenben meg kell tartania. Ne legyen számára
semmi könnyítés, hogy úgy legyen. ahogyan írva van: .Barátom, miért [ött él? "

A szöveg ért elmét rendszerint így magyarázzák a komm entátorok: a kolos
torba lépó papoknak nem szabad könnyítéseket. enyhítéseket adni , nehogy
kétség támadha sson az igazi indok körül, amelynek alap ján a monostorban
akarnak éln i. Az evangéliumi idézet tehát a kolostori élet céljára, a hivatás
ind ítóokaira vonatkozik : ennek a ..miért"-nek a tisztaságát akarja Szent Bene
dek biztosftva látni. A furcsa csupán az, hogy Jézusnak Júdáshoz intézett sza
vait idézi , éspedig ennyire "kiforgatva" eredeti értelmükból. Akik erre felfigyel
tek , rendszerint a patrisztikus kor biblikus egzegézisének egyik szélsóséges
esetét látták ebben a szövegben.

A nehézséget megkétszerezi , hogy a szentírási hely igazi értelme a Máté
evangélium összefüggésében sem világos. Az ered eti görög mondat ugyanis
csonka. Jézus. miután a Júd ás-csóket elfogadta, szószerint ezt mondja : " Ba
rátom , a m I é r t jöttél." A szentírásmagyarázók nagyobb része ma is kérdéssé
alakítja a mondatot, akárcsak a latin fordítás tett e. Azonban az adott helyzet
ben (amikor Júdás egy kardokkal és dorongokkal felsz erelt csapat élén érke
zik) ez legföljebb ..költői kérdés" lehet. Jézus jól tudja, hogy Júdás miért jött.
Az evangéliumban viszont aligha találhatók ilyen üres köllói kérdések. Mások
úgy vélik, hogya mondat hiányos: " T e d d m e g azt, amiért jöttél." Ewel

74



igazában Jn 13,27 szerint alakitják át: "Tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz."
M. Zerwick SJ, majd nyomában P. Benóit OP lett figyelm es arra, hogy egy egész
sereg régészeti lelet az elsó századból tartalmazza a kérd éses gör ög szavakat.
Számos ivópohár került napvilágra a következó fel irattal : ,.t:lvezd az élete t,
ez az, amire jöttél" (ti. születtél) . Az "amire jöttél" (eph ó parei) szóról szóra
megegyezik. Úgy tűnik tehát, hogy egy elterjedt ókori görög kifejezéssel van
dolgunk. Jézus szavaiban a görög szöveg szerzóje ezt a kifejezést használja
tragikus tónusban. A következó körülírással adhatn ánk meg értelmét : "Bará
tom, csak töltsd be szerepedet, amiért a világra jöttél. " Nem kétsége s, hogy
ez a magyarázat jól összeillik avval, amit Júdás szerepéról egyébként is olva
sunk Máténál : az áruló kilétét Jézus elóre tudja, jobb lett volna , ha meg sem
születik, szerepe által beteljesedett lsten elóre megfogalmazott terve, amint
a Szentírás is elóre jelezte mind árulását (Mt 26,54), mind szomorú végét (27,9).

De hogy került bele ez a mondat Szent Bened ek Regulájába? Hogyan lesz
belóle utalás a szerzetesi hivat ásra ? A választ a hagyomány további réteg eiben
kell keresnünk. Egy régi szöveggyűjtemény, amely az egyi ptomi pusztában éló
remete szerzetesek mond ásait tartalm azza (Apophtegmata Patrum, Patrologia
Graeca 65, 105 C) közli , hogy egy Arzéniusz nevű apát gyak ran mond ogatta
magának, hogy hivatását tudatos íts a: "Arzéniusz, mi c é I b ó I j ö t t é I ? "
Továbbá a mártíraktákban olvassuk, hogy amikor egy Agaton ika nevű kisgyer
mekes fiatalasszonyt hite miatt halálra ítéltek, fgy szólt : "Fiamat lsten majd
irgalmába fogadja, ami engem illet, é n e z é r t j ö t t e m. " Azaz: "az én hi
vatásom itt a mártírhalálban teljesül be." Úgy tűnik tehát, hogy a görög ivó
kupákon talált kifejezést nemcsak a Máté-evangélium használta, hogy Júdás
sorsának tragikus, isteni tervet betöltó feladatát kifejezze, hanem mind a vér
tanúk, mind a korai szerzetesek ajkán felcsend ült az lsten adta hivatás, az
életben megtalált, Istentói származó cél megjelöl ésére.

Szent Benedek regulája ebben a hagyományfol yamban áll. Mikor Máté evan
géliumát idézi, valószfnűleg átcsendül rajta a mártírakták és régi remeté k szó
használata is. Igazában "szentfrásidézete" csak úgy nyúl vissza az evangé lium
szövegére, mint egy külsó hangzásban hason ló mond ásra , de idézetének érte l
me az elsó keresztény századok szélesebb lelki tapasztalatára támaszkodik.
Nem a bibliai idézet értelmét akarja visszaadn i, hanem csak az idézethez lán
col egy keresztény élményt, amely az ókori kultúra keretein belül egyébként is
hasonló szóhasználattal fejezódött ki. Megható látni , hogy a keresztény élmény
anyagnak ez a láncolata törés nélkül fo lytatódott a középkor végéig . Szent Ber
nát, amikor a ciszterci élet kalandját magára vállal ja, éle trajzírója szerint a
benedeki regulának ezt a mondását választja mottóul. ..Bernarde, ad quid ve
nisti?" (Bernát, minek jöttel? mi az életcélod ?) - kérd ezget i magátó l. Tudato
san vagy véletlenül, de ugyanazt teszi , amit az egyiptomi remete, aki ugyan
csak ezzel a mondással erósiti hivatástudatát.

A fenti sorok, furcsa filológiai és történeti összefüggéseikkel, elsó pi llanat
ra kevés lelkiséget sugall nak. Úgy érezzük azonban, hogy jó például szolg ál-
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hatnak egy-két álta lános igazság megvilág ítására. E l őször is : az ókori és kö
zépkori kereszténység szentí ráshasználatát nem könnyű megítél nünk . Ez álta
lános óvatosságra int a régi teológiai hagy omány ok megítélését illetően. Régi
ékszerek szépsége csak akkor tűn ik ki, ha óvatos gonddal megtisztítjuk őket

az évszázadok alatt lerakódott portói, piszoktól. Továbbá: a régieknek a szent
írási szövegek csomópontul szo lgáltak arra , hogy lelki életük élményanyagát
köré jük csoportositsák. Ez a szentíráshasználat sokban példaként szolgálhat
nekünk is. Mert félő, hogy a szövegben csak fogalmakba szedhető tanítást ke
resünk, vagy az adatok " történetiségének" feszegetésével hitvédelemre kon
centrálunk, és így a biblikus mondanivaló nagyrészét hagyjuk elsi kkadni. Vé
gül útmutatás a Regulára vona tkozólag : ennek az ősi könyvnek lapjai a hagyo
mány gazdag kincseit rejtik ; akár a filológia és a történelem, akár az útkereső

lélek vizsgálódásával közelí tjük meg , sokat tud adni , mert sok forrásból merí
tett.

Farkasfalvy Dénes

GONDOLATOK A SZOLET~SSZABÁLYOZÁSRÓL

A pápai encikl ika szava nem hallgattatta el a születésszabályozásra és an
nak erkölcsi értékelésére vona tkozó kérdése ket. Sőt sok . mai katolikus úgy
gondolja: az egyház i tanítóhivatalnak távol kellene tartani a magát ettő l a prob
lémakörtől , és mindenestül a házastársak lelki ismeretére és felelősségé re

hagyni. Az Egyháznak vagy az erkölcsteológiának nincs is szándéká ban elvenni
a h ivőktől szabadságukat, levenni vállukról a lel kiismereti dö ntést, vagy meg
határozott mag atartásra kénysze ríteni őket. Inkább arró l van szó, hogy meg
világítsák az emberi élet alapvető kérdéseit, és je lezzék azt az erkölcsi igényt,
amelynek elismerése né lkül az ember nem élhe t fe l e l ős és tel jes életet. Az
Egyház szabályaival nem aka rja az embert rabszolgává tenni, hanem boldog
életre segíteni.

A születésszabályozás erre nézve igen nagy jelen tőségű lehet. Hogy egy
házaspár akar-e gyermeket és hányat, az nemcsak magukra a gyermekekre,
nemcsak az államra és a társadalomra nézve je lentős, hanem elsősorban nekik,
a szülőknek. Az sem közömbös a házastársaknak , milyen módszerrel zárják ki
a további gyermekeket. Ezek a ké rdések olyan mélyen érintik az emb eri éle t
alapjá t, hogy a teológiának törődnie kell velük.

Az sem elég , hogy a teológuso k csak egész általánosan érintsék a kérdé
seket, konkrét megoldásukat a házaspárra bízva. Bizonyos, hogy minden eset
más és más, mindenütt sajátos szemp ontokat kell figye lembe venni. De azért
meg lehet húzn i álta lános irányvonalakat, kiértékelni már meglevő tapasztalato
kat. Az erkölcsteológia itt nem annyira az orvosi prob lémákon vagy techn ika i
részletkérdéseken fog gondolkodni, hanem mindenekelőtt a keresztény huma
nizm us alapvető szempontj ait érvényesí ti.
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Miért kívánják sokan , hogy az Egyház ne szóljon ehhez a témához? Min
denekelőtt azok miatt a gyakorlati tapasztalatok miatt, amelyeket az emberek
az Egyházzal mint beszé lgetőpartne rre l szereztek. Úgy érzik, nem eléggé érti
meg őket. Ez mindenesetre ok az Egyháznak az eszmélődés re . Hamis felvilá
gosítást adtunk, vagy olyan módon érveltünk, amit ma már nem értenek meg?
A teológiának mindenképpen az eddiginél alaposabban kell ezt a tárgyat át
gondolnia és jobban érvelnie, ha azt akarja, hogy tudomásul vegyék szavát.

Az idevo natkozó német irodalom jórésze nemcsak az időszakos megtartóz
tatást ismer i el - mint a körlevél - , hanem a fogamz ásgátlás más módjait is.
Az ilyen vita nem mondható jogtalannak. Hiszen a pápai körlevelek nem igényeI
nek magukna k tévedhetetlenséget. Sőt a " Humanae vitae " kifej ezetten felszó
lí tja a szakembereket a további kutatásra. Természetesen a tan ítóhivatal meg
nyilvánulásának különleges súlya van ; könnyelmüen nem szabad más véle
ményt képviselni. Es ha valaki talán úgy találja, hogy jó okokból nem tudja
magáénak vallani egy enciklika egyik-másik állítását, akkor is föl kell téte
leznie, hogy egy ilyen dokumentum fon tos, föl nem adható álláspontokat kép
visel.

A hagyományos erkölcsteológia a fogamzásgátlás kérdésében mindenek
előtt a természet joggal érvelt. Ez azonban nem természettudományos, hanem
metaf izikus természelfogalmat tételez föl. A tapasztalati természetből még nem
folyik erkölcsi követelmény. PI. abból , hogy egy bizonyos születésszabályozási
módszer árt az egészségnek, még nem közvetlenül következik, hogy erkölcsi
leg is elvetendő. Az ember nem egyszer egészségére ártalmas dolgokat csinál
(pl. dohányzik, egészségtelen munkahelyen dolgozik) , ami még nem föltétlen ül
erkölcsi vétség . Továbbá az embe r egészsége nem végső erkölcsi kritérium .
Az a lényeg, melyek az emberi élet legfőbb céljai, és az egyes értékek hogyan
viszonyianak ehhez . Az erkölcs végső kr itériuma az Isten- és emberszeretet.
PI. az ember egészsége árán is segíthet embertársainak. Máskor pedig közös
ségi felelőssége érdekében kell egészségére vigyáznia.

Fé lreérthető a "természetesség" érve is. Az embernél min t kultúrlénynél ez
messzemenőleg szok ások és nevelés dolga. A különféle kultúrákban a leg
különbözőbb felfogást talál juk arra nézve, mi " természetes" . Tehát ez sem lehet
cselekvésünk végső erkölcsi kritériuma. Ma a természetet inkább anyagnak
fogjuk fel, amelyet életünk végső cél jának megfelelően alak ítunk. - Hogy
milyen elég telen és veszedelmes lehet a term észettel való érvelés, azt mutatja,
amikor ma egyesek azzal érvelnek a házasság előtti nemi érintkezés megen
gedett voltára vonatkozólag, hogy ez bizonyos koron túl " természetes", vagy
azt állítják, hogya házasság nél kül élő (esetleg házasságában ki nem elégülő)

embernek "természetellenes" lemondania nemi ösztöne kielégítéséről. Az er
kölcsi parancsok nem a természet törvényszerüségeiből származnak, hanem
nekünk keresztényeknek Jézus Kr isztus kinyilatkoztatásából és az üdvöss égre
való meghívásunkból.
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A szület ésszabályozásnál fontos szerepe van a házasság céljairól szóló fel
fogásnak. Ha azon a véleményen vagyunk, hogya házasság legfőbb és elsőd

leges célja gyermekek nemzése , akkor a fogamzás kizár ására törekvő nemi
éri ntkezés a házassági köt elesség ellen vét. Ha viszont a hitvesek szerelmét
ugyano lyan é rté kű vagy még felsőbbrendü célnak tekintjük, akkor a fogamzás
gátlás igazolása nem jelent többé alapvető nehézséget. Igy viszont könnyen
úgy tűnhet , hogy a gyermek akarása a házasságnak csak járulékos mozzanata.
Ez pedig nem egyezne a keresztény hagyománnyal , talán a biblia tanításával
sem.

Valójában a két cél : utódok létrehozása és hitvesi szerelem nem összefüg
gés nélkül áll egymás mellett. Mert a keresztény szeretet sohasem önző kíván
ságok puszta kielég ítése. A házasság folyamán sem merülhet ki abban , hogy
a két házastárs önző vágyait valósítsa meg. A "kettős önzés" túl kevés a ke
reszté ny házasság alap jául. Minden embere k köz öttl szeret etnek önmagán túl
Istenre kell mutatn ía. A szerelem tehát jel is, és ennek a jell egének abban is
meg kell valósulnia, hogya h ázast ársori túlmenően más emberek felelősségét

és gondját is magára veszi. Tehát a hitvesi szerelem éppen azért akar gyerme
ket is, mert a házasság megkívánja a kölcsönös szerelm et, és mert az igazi
szerelem a l ehető legt eljesebben kí akarja elégíten i a másikat. Hiszen az utód
világra hozatala az ember saját létének, teremtő erejének és élete értelmének
egyik legmélyebb megerősítése. Itt tágul kl élete, Itt mélyül el és teljesül be
emberi szerelme. Ha a házastársak külső kényszerítő körűlm ények nélkül tuda
tosan kizárják az utódot, súlyosan befolyá sol ják a házasélet értelmének be
teljesedését, a házasság boldogságát, és ezzel vétenek az igazi személyes sze
relem ell en is.

A gyermeknemzés azonban nemcsak a kölcsönös szerelem kifejezése, ha
nem új életet hoz létre, amelynek hely kell a világban, s kifejlődéséhez meg
fe l e lő fö ltételekr e van szükség. Ezért nem szabad mind ig és korlátlan szám
ban világra jönniök. A gyerm ekkel szemben való felelősség határt szab a há
zastársi közösség kitágítására való készségnek. Termé szetesen a gyermek
nem egyetlen kifejezése az igazi házastársi szerel emnek. Az minden kölcsönös
segítségben, a felebar áti szeret et és szolgá lat minden gyakorlatában kifeje
zésre jut. Lehet , hogy éppen a mások iránti felelősség miatt kell eltekinteni to
vábbi gyermekek születésétől, pl. az asszony egészsége, az elégtelen anyagi
eszközök vagy lakásviszonyok miatt stb .

A II. vatikáni zsinat és a Humanae vitae felelős szül ől magatartásról beszél.
Világos ebből , hogy a házasságban nemcsak arról van szó, hogy kövessék az
emberi természetet és korl átlan számban hozzanak világra gyermeket. A ter
mékenység önmagában véve nem végső célja a házasságnak. A házastár sak
magatartásának inkább helyzetük egészéhez kell igazodnia. A gyermek világra
hozásával együtt felelősséget kell vállalniok a megfelelő neveléséért is. De a
doku mentumok a hit vesi szerelemnek sem biztosítanak olyan elsőbbséget, hogy
így a gyermek vállal ása mellékessé válnék. Nem határo zzák meg pontosan a
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házasság két céljának kö lcsönös viszon yát. Ez a további érvelésben bizonyos

homályra vezet. Hiszen a fogamzásgátlás egyes módszereinek megítélése szük

ségképpen attól függ. mi a házasság és a házastársi egyesü lés célja, és az

egyes eszközök hogyan viszonyulnak ehhez.
Néhány szót az egyes módszerekrő l: Kettő megtartóztatással zárja kl a fogamzást:

a teljes és az Időszakos megta rtóztatás. A teljes megtartóztatás fakadhat persze kö
zönyből is, ami nem erkölcsi érték. De ha a házastársak szeretik egymást, akkor ez
a módszer súlyos megterhelés lehet házaséletükre nézve. Lehet, hogy a szerelern
kíérik, elmélyül általa, de konfliktusokra ls vezethet. Erkölcsileg tehát csak akkor
helyeselhető, ha mindké t házastárs gondolkodásában és magatartásában megvannak
a kellő előfeltételeI.

A Knaus-Oqlno-rnódszer bizonyos tekintetben kevésbé problematikus. Természete
sen mindkét fél nek szabadon igent kell mondania az ezzel kapcsolatos korlátozásokra.
Ilyen esetbe n az I dőszakos módszer kifejezi a házastársak felelősségét egymásért és
utodatk ért . de azt a készségüket is, hogy magasabb értékek érdekében személyes le
mondást gyakoroljanak. Az ilyen beállítottság megfelel a hitvesi szerelem követel
ményeinek. t:rthető tehát, hogy az egyházi megnyilatkozások éppen ezt a módszert
ismerik el. De a problémákat sem szabad szem elől téveszteni. Először is itt a rnöd
szer megbízhatóságának a kérdése . Azután a házasfelek beállítottsága nem mindig
egyforma, s így a módszer a házas közösséget károsíthatja. Az ls lehet, hogya napok
figyelembe vételét terhes nek érzik a kölcsö nös szerelem spontán megnyilvánulásában.
Az erkölcsi megítélés tehát itt sem indulhat ki csak a módszer küls ö alkalmaz ásából.
hanem az egyéni beállítottságot ls fígyelembe kell vennI.

Sokkal kérdéses ebb a nemi érintkezés megszakitásának módszere. A férfi figyel
mének itt erre kell összpontosul nia, úgyhogy könnyen figyelmetlennek tünhet föl az
asszonnyal szemben. A nemi éríntkezés így nem annyira a szerelemnek és a másik
Igenlésének a jele, hanem a vágy puszta kielégltésének tünhet. Ez különösen a fele
séget kielégületlenül hagyhatja, és tartós alkalmazása nagyon elídegen ftheti. Különben
is adódhatnak lélektaní problémák, minthogy a nemi érintkezés nem fesztelen . Ertelrn l
leg talán egyes esetekben igazolhatónak tartják ezt a rnödszert, de ne felejtsük el,
hogy a házaséletben az érzelmeknek is igen nagy szerepük van. Ez még jobban erős iti
a módszer elleni nyomós erkölcsi kifogásokat.

Az érintkezés személyes jellegét még talán kevésbé veszélyeztetik a mechanikus
eszközök, pl. kondom (gumivédől és pesszárium. A probléma lényege nem az, hogy
ezek .rnesters éqes" eszközök, hanem hogy milyen hatással van alkalmazásuk a sze
mélyekre. Esztétikus és érzelmi mozzanatok zavaróan. sőt utálatot keltően érvényesü l
hetnek a partnerekben. Ami pedig az ún.•splr álokat" illeti: ma csaknem minden er
kölcsteológus egyetért abban, hogy az ember i élet a fogamzással kezdőd ik. tehát a
megtermékenyített petesej t befészkelődésének megakadályozása lényegében nem kü
lönbözik az abortusztól: emberi élet elpusztítása . Hogy kevésbé feltűn ő. az ne tevesz
szen meg.

Különleges aggodalmak érvényesek a mütéti sterilizálás tekintetében ls. Kétség
telenül a legbiztosabb védelem a további fogamzás ellen , de visszavonh atatlan. Ha
azután később mégis lehetőség és vágy merül fe l a gyermekre, csalódottság és ke
serüség az eredmény. Természetesen másképp kell megítélni, ha súlyos egészségi ok
ból történik. mint hogyha kényelmes kiútként választják a második vagy harmadik
gyermek után. Az erkölcsi megitélés Itt is az okoktól, a céltól függ. Kritikusnak kell
lennünk a módszerrel szemben azért ls, mert itt különöse n könnyü a visszaélés.

A hormonpirulának az eddigiekkel szemben van némi pozitIv oldala . Elég bizton
ságos, nem befol yásolja az érintkezés folyamatát, és bármikor le lehet állítanI. Meg
gondolások merülnek fel azonban orvos i teki ntetben, ezért minden esetben orvosi
ellenőrzést kíván. t:s igen nagy a visszaélés veszélye: igen egyszerüen lehet Igya
gyermeket kikerülni , mind a házasságon belü l . mind azon kivül. Igy ez a módszer elö-
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mozdítja a meggondola tla n és felelőtl en szexuális éri ntke zést . Ezért nemcsak a fele
lés sz ülöl magatartás terén való .el őhatad áenak" kell ene tekinteni, hanem Igazi ve
szélynek ls. A szexualitás ember i és erkölcsI problémáit nem oldja meg.

Ha ezeket a különféle módszereket józanul összehasonl ít juk , talán nagyobb
megértést fog unk tanú sítani a " Humanae vitae" enciklika és az időszakos meg
tart óztatás " természetes" módszere meg az ún. " természetellenes" módszerek
meg különböztetés e iránt. Az enc iklika az igazi keresztény házasság mellett és
a hedonisztikus el laposodás ellen száll síkra . Ez tel jesen helyt álló , ha a kiv itel
ben, főleg az egyes konkrét módszerekre vonatkozólag, árnyaltabb tárgyalást
kívánnánk is.

Bármilyen kényesek a fogamzásgátlás problémái , éppen ma szükséges,
hogy nyílt an és ősz i ntén beszéljünk róluk. Különben az Egyház sok ember előtt

hitelét veszti, ami kor a ke ll ő határozottsággal föllép a magzatelhajtás vagy
éppe n gyer mekgyi lkosság ellen. Az abortusz semm iképpen sem tekinthető a
fogamzásgát lás lehet séges alternatívájának. De arra sem kerülhet sor, hogy
katoli kus emberek a tanítóhivatal iránti engedelmességből lemondanak a haté
kony fogamzásgátlásról, s végül aztán nem látnak más kiutat, mint az abor
tuszt. Az Egyháznak nem szabad csak arról beszélnie, hogy mi tilos, hanem
járható utat is kell megjelölnie a mai ember nehéz ségeinek megoldására.

Hans Rotter
(Rövidí te tt fejezet .Koníllkte um das Leben" c. könyvéből. Tyrolia-Verlag 1976)

A KONG-ESET L~NYEGE*

Az, ami sok akra derült égből lecsapó villám ként hat, a val ös áqban csak
végpontja egy több mint tí z esztendős, tragikus és erőteljes vit ának . Ha valaki
erről a vitáró l tárgy ilagos ítéletet akar magának alkotni, föltétl enül el kell ol
vasnia azt a csaknem kétszáz oldalas dokumentációt, amelyet a német püspöki
kar a hittani kongregáció nyilatkozatának mellékleteként kiadott és titkárságuk
nál (Kaise rstr. 163, 0- 5300 Bonn) kapható. Ez tartalmazza az összes lényeges
iratoka t 1 967-től 1979-ig. Elfogulatlan tanulmányozása közben sok lényegtelen
dolog viszonylagossá válik, és világosan kibontakoznak az igazi frontok. (A to
vábbiakban ennek oldalszámait idézem.)

Az ember bosszankodhat azon a bizonyára igen kevéssé ízléses módon,
ahogya n Küng a pápai hivata lt , sőt a pápa keres zténys égét a nyilvánosság előtt

megkérdőjelez i, és arra a teljesen ferde gyanúra juthat, hogy a tanári meg
bízatás megvon ása az ezért kij áró bosszú . Bosszankodha tunk azon a tisztelet
len hangon, ahogyan Küng a hittani kongregáció képviselőihez szól , még inkább
nyakassá gán, hogy kérdéseiket meg a püspökök kérdéseit folyvást megvála-

• A jele s svájci teológ us ezt a elkkét a Frankfurter Allgemeine Zeitung c. lapba dec.
22-én írta a hit tani kongregáció nyilatkozata után. Kissé rövidítve közöljük. - Fel
hívjuk olvasóink f igyeimét Szabó Ferenc Ismertetésére a . Chrls t sein" c. könyvről

32. számunkban, ahol további elemzést tal álhatnak Küng nézeteiről.
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szo latl anul hagyja , s ehelyett a számára nem kie l ég itő római eljárások probl é
máiról beszél. Azután érthetően bosszankodhatunk azon is, hogyan húzza a
tárgya lásokat, meghi vásokra vagy nagy késedelemmel válaszol , vagy ilyenfor
mán: "N incs idóm", "Úton vagyok", "Könyvet Irok" , vagy "Folyik a tanév" 
és csodá ljuk a római és német hivatalos helyek báránytüreimét. Nyomasztó
érzésse l kísér jük nyomon , hogyan válnak lassanként tanácstalanná olyanok.
akik kifejezetten jót akarnak neki - mint pl. Volk bíboros. Oöpfner bíboros
vagy a rottenbu rgi püspök - és végül abbah agyják vele a kísérletezést.

I:rtesülünk, hogy Küng , amikor szakadatlanul sürgetik tételeinek felülvizs
gálását, itt -ott egy-egy Igéretet tesz, azzal biztat , hogy egy következő könyvé
ben majd kiegészíti a dolgokat. Az 1974. szept. 4-ével "egyelőre" lezárult ró
mai el járás azt az intelmet adta vele útravalóul, hogy ne tanítsa tovább a kato
likus tanítóhivatallal összeegyeztethetetlen megállapításait. Ilyen pl., hogy tagad 
ja, hogy Krisztus tekintéllyel ruházta fel a tan Itóh ivatalI , vagy azt állítja : szük
ség esetén (tehát elvben) világi személy is érvényesen bemutathatja az euka
risztiát. Küng a továbbiakban eleresztette a fü le mell ett ezt az intelmet, főleg

két írásában: Haslernek az I. vatikáni zsinatról megjelent második múvéhez írt
előszavában és az igazságban megmaradó egyházról szóló teológiai elmél
kedésében. Már akkor emlékeztetett a kongregáció, hogy "az egyházi tekintély
arra adott neki megb ízást, hogy az egyház tanrt ásának szellemében adja elő

a teológiát, nem ped ig olyan felfogások képviselésére, amelyek visszájára for
dítj ák vagy kétségbe von ják ezt a tan ítást" (104).

Idővel szaporodnak a dogm atikus kérdés fölvetések. Különösen a "Christ
sein " megjelenése óta már nemcsak az egyházi tekintélyre vonatkoznak, ha
nem a krisztológ ia, a szentháromságtan , a megváltás- és kegyelemta n közép
pont i problémáira . Azt szeretnék, hogy világosan állást foglaljon a Credo lénye
ges ki jelentései mellett. A válasz merev : " Mindenekelőtt tűrhetetlen követel
ménynek érzem , hogy tőlem, a kato likus teo lóg ia rendes tanárától hitvallást
követelnek" (147). Azut án pedig kevéssel odébb : " Roppan t kényes és bonyo 
lult problémákról van szó, amelyekkel minden teológus szembekerül, és ...
nem lehet őket katekizmus-feleletekkel elintéznl" (148). Kitérési manőver mind
a két oldal felé? Bizonyára, - de ezzel még mind ig csak a kérdés peremén
vagyunk.

A középpont alap jában véve igen egysze rű. Küng számára a magát Krisz
tustól származtató egyházi tek intély: probléma, amelyet alaposan meg kell vi
tatn i, mielőtt ennek a - számára beb lzony lta tlan - ténynek a nevében valamit
állí tanak vagy követelnek. A háttérben már ott kísért , hogy negatívan oldja
meg a kérd ést. Hiszen ("Az Egyházról " szóló könyvében) kérdésesnek tartja
a fo lytonosságot Krisztus és az Egyház között (itt Bultmann gyakorol rá elha
tározó befo lyást) . A teológus tehát (ebben az esetben Karl Barth) csak lsten
szavának tekintélye alá tartozik, nem pedig az Egyház tekintélye alá : "Milyen
tekint ély ereJében adom elő véleményemet? lsten szavának tekintélyével, amely
nek mint teológus szolgálni tartozom" (102). Ebból az álláspontból nézve kő-
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vetkezetes, hogya tekintélyére hivatko zó hittani kongregációt mindig újra íel
szólítja: előbb bizonyítsa be teológiailag ezt a tek intélyt (51,74,178). Róma ér
veljen . Meghívja a kongregáció tagj ait a szeminár iumába, az utazást és a tüb in
geni tartózkodást megfizetik (53). Ha Róma nem tisztázza előbb tudományosan
az igényét, akkor a kívánt "beszélgetés mind a két oldal számára ért elmetlen "
(73). De " a hittani kongregác ió képtelen helytálló mego kolást adni" pusz ta ál
lításaihoz (53). Nyughassanak hát, és hagyják, hogy a teológusok " akadály
talanul megvitassák" problémáikat (78).

Küng tehát vitatja a (Kr isztustól származó) tek intélyt. Ennek másik oldala,
hogya teológ iai kutatás korlátlan szabadságát követeli. Mind ig újból hivatkozik
az 1360 teo lógu s (már szinte elfelejtett) nyilatkozatára, akik ilyen szabadságot
követelnek. Szerintük a püspökök dolga a " lelkipásztori igehirdetés" , a teoló
gusoké a " tudományos tanítás", és elutasítanak .mtndeníajta, a leg finomabb
inkvizí ciót is" (77). Igya "lelkipásztorkodást" és a " teológ iát " éle sen külön
kellene választani. Hogya katoli kus ember számára melyek a "kötelező igaz
ságok" , az "nem olyan egyszerú" (96). A régi és új zsinat i és pápai megh atáro
zások sem igényelheti k a " tévedhetetlen" jelleget (172). Ilyen kijelentések egy
szerúen nincsenek , sok formula lega lábbis időhöz kötött (75). Haslernek az
I. vat ikáni zsinatról szóló könyve oly anny ira Küng malmára hajtja a vize t, hogy
az előszóban megf eledkezik minden elővigyázatról és tar tózkod ásról , és azt
követeli : egés zükben vizsgálják fe lül (illetőleg vonják vissza) a zsinatok tételeit.

Rossz néven vehetjük-e Kü ng tő l ezt a nézet ét, amel ynek belső követk ezetes
sége kéts égtelen? (Egyéni becsületességéről kü lönben soha semmifél e ható
ság nem akart ítélkezni.) Azt gondolom, nem, hiszen ezek jó prot estáns néze
tek, sok evangél ikus keresztény a legjobb hiszemben képviseli ő ket, oly an
okokkal alátáma sztva, amelyek a katolikusok számára is érthetők . Ezek a hivők

is hi tvallást tehetnek az "Una Catholica" , az egy egyetemes egyház mell ett ,
ha ezen azt az " általános, átfogó egyházat" értjük, amelynek "h ite és hitk özös
sége minden törésen keresztül is folytonos marad". Küng is ezt vallj a (180).
Csakhogy akkor vállaln i kell ennek az egyhá znak nem egykönnyen hordozható
keresztjét : azt az ellentmondást, hogy egyfelől csakis lsten szavának tekin
télyét ismerjük el , másfelől viszont ezt a szót a történetkritikai mód szer fóruma
elé citáljuk. Küng teljesen tisztában van ezze l a nehé zségg el.

Nem szükség es itt behatóbban kitérni a katolikus áll áspontra. amely az
egyházi tanítóhivatalban (püspökök. zsinatok, pápa) Krisztus akarta közvetítőt

lát a benne emberré lett isteni Ige és miközöttünk. Ez természetesen magá ban
fogl alja az apostoli utódlás elfogadását. Tehát a katolikus állás pontban két
dolgot kell megértenünk. Az egyik : Amint lsten szava az evang éliumban emberi
módon , s így mindenki számára érthetően szól hozzánk, ugyaníg y fél reérthetet
len értelmúek lehetnek a Hiszekegy, a zsinatok, a katekizmusok lényeges igaz
ságai, és ha a teológiát szaktudomán ynak fogjuk fel , akkor ez az érte lem előtte

vagy ha úgy tetszik fölötte jár a teológiának. A teol óg ia meggondolhat ja, ki
fejthet i, de kritikájával nem utasíthatja el. Másodszor pedig idetartozik az apos-
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tolo k követőinek egyházi tekintélye (Péterrel mint egységet alkotó közé ppont
tal) , amely a katolikus felfo gás szerint az Újszövetségben kell ően meg van
alapozva . Ez azzal szolgálja az lsten szavát, hogy hirdeti, de azzal is, hogy
megőrzi tisztaságában. Utóbbihoz hozzátartozik a megvizsgálás l eh etősége (az
" inkvizíció" rettenetes szava valójában ezt jelenti) . Ezt pedig - mint a fájdal
mas "Küng-eset" mutatj a - kifogástalan magatartással végre lehet hajtani. Az
Újszövetség írásai több ilyen tereptiszlításr61 számolnak be. Mindezek akkor is,
ma is csupán egy már adott helyzet megállapítását jelentették. A lelki tekintély
gyarl ó emberek kezében kétségtelenül veszedelmes eszköz; minél közelebb
áll valami a szenthez, annál könnyebb visszaélni vele, - különben sohasem
jutottunk volna el a reformációhoz. Itt eszembe jut , amit Karl Barth mesélt ne
kem kevéssel halála előtt. Hans Küng (akivel szemben ő bizalmatlanná vált)
meglátogatta, és diadalmas hangon közölte vele : "Új reformációt fogu nk meg
élni az egyházban ." O, Barth így válaszolt neki : " Beérném egy reformmal is"
(szószerint: már egy reform is sokat jelentene).

Itt közöljük azt a néhány sort, amelyet Wlll ebrands bíboros , utrechti érsek frt 1979.
dec. 24-én Moser püspöknek. Megjelent a . Katholl sches Sonntaqsblatt" 1980. Jan. 13-1
számában:

Tegnap este felhívot! egy régebbi barátom. Hans Küng volt az. Kérte, hogy segítse k
rajta. Először egy csomó szemrehányást tettem neki keménységéért, szeretethiányáért,
agresszivi tásáért stb. Soha egyetlen meghívást el nem fogadott igazi párbeszédre,
taníté sá ért. föllépéséért való felelősségvállalásra. Hogyan segfthetnék én neki? O se
gftse n saját magán és mirajtunk. Azt mondta : .J:n az egyházban akarok maradni: Igy
feleltem: .Az egyházban ls kell maradnod : Mire ő: . Nern hagyom magam kíebrudalnl."
Ez már megint az ő agresszi v magatartása és módszere, hiszen senki sem akarja kleb
rudalni.

Adjun k neki valami lehetőséget? Hogyan? Időt próbál nyern i, a döntést halogatni?
Neki magának kell tisztáznia magatart ását : a hit tanúságával, mégped ig konkrét pon
tokban, beleértve az egyházat és a tanítóhivatalt ls ;

- a szeretet tanúságával : ő mindig .elvekre" és .jogokra· hivatkozik. de sokszor
nagyon ls szeretetlenül beszél. sok hatalmi eszközzel rendelkez ik , és szívesen f ölhasz
nálja ezeket. Az Egyház édesanyánk, és ha nem is szeplőtelen , mindig szeré tn ünk kell ;

- az alázat tanúság ával. Mi semmiképpen se alázzuk meg, ne kics inyeijük le őt ,

ő azonban az alázatban keresse nagyságát .
Ha kész lenne err e, akkor lehetségesnek tartanék egy úlabb hatérldöt.
Sorsát és sokak sorsát tartja a kezében. IOppen a sokak miatt menjen el a legvégső

határig a szeretetben és türelemben . De ha elért a határ ig, akkor minekünk - usyan
csak a sokak miatt - világosan és erőteljesen kell eljárnunk a Szentlélekben.

LEVELEK A MISSZIOBÖL

Hála a jó Istennek, az Iskolai évet elég jól sikerült lezárni , habár a diákok eleget
éheztek, s a gyaloglásból ls kikerült bőven , nemcsak nekem, hanem minden tanárnak
s diáknak. Itt rövid Időn belül a harmadik köztársaság van. Sokan a pénzt istenüknek
választották, s mindenáron röv id I d ő alatt sokat akarnak összehalmozni, akár rossz
úton ls. De remélj ük, hogy ez majd csak lassan megszünlk, s az ország megint a l á
bára tud áll ni. MI reméljük a legjobbakat. Eza ghánai szellem.

IOn még mindig a St. Mary's Secondary School-ban lakom, de a Socíal Advance
lnstltute-ban tanítok angolt és hittant, mint a múlt évben. Az Idén 21 órát adtam val-
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lástanból és négyet angolból. Egy másik Itteni tanár segIt a hlttanórák!<al. 13 osztály
van. Hlttankönyvem csak nekem van egy, nem ls Igaz, mert ezt most a másik tanárnak
adtam , de rendeltem AnglIából, mihelyt legutóbbi csekküket megkap tam, csak sokára
akar ideérnI. Ezt az első éves kereskedelmistáknak szántam . Az Innsbrucki püspöki
egyházmegye . Stemsl nqer" akclója pedig a 2-3. évesek számára gYÜjtött. lA magyar
betlehemezéshez hasonló házról házra járás vIzkereszt körül a missziók javára . Szerk.)
EI tudják képzeln i karácsonyi örömömet. A könyveket az Iskolában fogjuk megőrizni,

hogy aztán éveken keresztül használhassuk. Hálás k öszönetern mindenért. Minden
j ötevő ért minden nap Imádkozom, hogya jó lsten úgy fizesse v issza , ahogy k inek-kinek
javára szolgál, itt és a másv ilágon ls .

Wachter atyával bizony nagy Jótevőnket vesztettük el. O Igazán atyja volt rnlnd
nyájunknak. I:n még lsten után neki köszönhetem azt ls, hogy mint jelölt 45-ben má
sodmagammal Ausztriába jöhettem, s [gy missziósnOvéri vágyamat s hivatásomat való.
sággá tudtam váltan t. De az anyagiak rnlatt ne tessék aggódni , mert a missziókban
az Imára van legnagyobb szükség . Ezzel nem csekélyesltem az anyagi dolgokat, mert
ezek ls kell enek, de szerzetesnek lehet szerényebben ls éln i , s Igy ls az Úrról tan üs-

kodnl. Sr. Magdalene Káró S. Sp. S.
P. O. Box 2763
Accra , Ghana, West Afrlca

+
Május l -én megkezdtem az új téglakápolna építését Hogolkurlbán. Isten segitségé

vel 81 nap múlva a püspökünk be is szentelte. Most már egy másikat építek. ésped ig
Salpukurban, a Szűzanya t iszteletére. Az a baj, hogy nincs cementem, de a munka
mégis megy el őre . Remélem, egy-másfél hónap múlva ez ls meglesz. Most megyek
oda vissza , másfél órát kell gyalogolnom, több bambuszhfdon keresztül. Utána rögtön
egy másikat kell építenem. ValószInűleg áprll ls-májusban mehetek Jugoszláviába,
hogy kunyerál jak az új épít éeekre, Tehát, látja, nagyon kergetnek . I:s sietnem ls kell,
mert az évek szaladnak, és már nem vagyok olyan fiatal. Ha tud segIteni az ép ítkez é
sekhez, nagyon jó lenne . Újévkor Kállpurban miséztem, tömve volt, - . csak" 147 gyó
nás és 2 kereszte lés volt . Imádkozzanak buzgón, hogy sok minden Jót tehessünk az

lsten nagyobb dlcsOségére. P. Polgár István SJ

Catholic Church
Raghabpur , P. O. Nepalganj, 24 Prgs.
India

+
Március 6·án leszek még csak négy éve Taiwanon . 20 évig Nagy-Klnában , 11 év ig

a Fülöp-szigeteken, 11 évig pedig Dél-Vletnamban delpoztam. Bizony a sors és Idő

nemcsak ruhámat kopta tta el. de egészségemet ls . Amellett én meleg trop ikus ország
ból érkezte m. vékony ruhában és üres kézzel. Lutsaól házunkba kaptam beosztást.
Többféle munkával blztak meg Itt ls. A mlsszlónk különbözö helyein 18---20 harrnö
nium ot javltotta m kl. Ideköltözésem után aIIg pár hónapra jött P. Provinciális vIzItácIó
ra. Meglepett nagylelkű megértése és Irányadása. Egyenesen kijelölt több helyet a
szige ten, még más missz iók területén ls, hogy legyek a szegények, nyomorban lévők

seq l t ö]e. Működésem helyei: javltólntézet, bénulásosol< , fogyatékosok, aggok, elmeba
josok és a hegyllakók segltése. Itt magában a faluban ls több pollóssaf Ismerkedtem
meg és testileg, de főleg lelkileg segItséget nyúltottam nek ik . Van négy Inaszakadt
bénám ls , három közülük hitében boldog , egyet meg a kétségbeesés környékez. Négy
aggok házát látogatok IdOnként . Két bolondok házát gyakrabban, mert Itt a bánásmód
kegyetlen . Úgysz intén egy nagy börtönt ls . Ide maga az Igazgató hIv. P. Jaschkó inté
zetében l l. 44. számunkat. Szerk.) minden hónapban több napon át dolgozom. Kertet
létesített em halastóval és gyümölcsöst falskolával. Úgyszintén csirke, pulyka, gyöngy·
tyúk és IIbaólakat épftettünk, 200 kis csirkét márls fölneveltilnk, nagyrészét eladtuk,
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tu tsao. Chlayl Hsien
Taiwan 611

ez még egy kis jövedelmet is hozott . Legkomol yabb munka a faisko la. Ezt a hegyilakók
támogatására csi nálom. A vil ág minden gyümölcsterme l ő országából kértem olt öqallya
kat , és küldte k még gyökere s kis fákat is. Ma a kert emben van 2DO-nál több nemesített
erős kis fa, amelyek várják a magas hegyekben való sz étültetést. A hegyilakók lejár.
nak hozzám, tanulják a gyümölcsolt ás, ültetés és kezelés összes csinját-blnját, amit
én már gyermekkorban megtanultam a családban. Sajnos lestr apált gyenge szívemmel
és reumás lábammal én a hegyekbe már ritkán vitetem magam. Pedig ott azután mln
den útj a nyitva az apostolkodásnak, betegek, bénák és sorsüldözött szegény is akad
bőven . Egyedül nem megyek sehová, így már sok munkatársam ls van. Minden vállal
kozásomat sok személyes lma előzi meg, de a csopor t imából még sokkal több erör
nyerek, akár a közelJbői , amin rendszeresen részt veszek, akár a távolJból, akik rnun
kálmért imádkoznak.

+
Egy jÓ 'újságot írhatok : az iszlám törvény engedélyt adott Itt a katolikusoknak, hogy

építhetnek templomokat a .mlndenható Allah" ti szte let ére . Igy 1979 elejé n megkezdtek
két szép nagy templomot, Peshvaron szept , 28-án, Iszlamabadban pedig okt. 12-én szen
telték fel. Nem lehet leírni a szegény nép örömét, hogy már nem kis házakba és Isko
l ákba mennek a szentm isére , hanem szép templomba. Mindezért hálát kell adni a jó
Istennek, és sokat kell Imádkozni , hogy az Úr Jézus adjon kegyelmet a jó papi híva
t ásokhoz. különösen a bennszülötteknek, mert Igen nagy a paphiány. Van több pap,
akinek 2-3 misét is kell mondania vasárnap különböz ö falvakban, kilo méterekre egy·
mástó l. Nincs út, csak kerékpáron lehet rnennl , ez pedig Igen fárasztó a nagy hös éq
ben és veszedelmes a nyári hónapokban. Itt Pindiben 89-en haltak meg napsz úrásban.
Multánban 265-en. Amikor a hőmérő felmegy 125--135 fokra (Fahrenheit !). én elkez
dem mondani: .Tűz és hőség, áldjátok az Urat! "

Aztán különösen kell, hogy imádkozzunk a békéért. Azt hiszem, hogy olvasták és
látták a tévében . hogy ml történt Iszlamabadban és Itt Pindiben nov. 21-én. Itt felgyú j.
tották a nővérek lakását és az Iskolát , ahol a nővérek vagy 400 gyermeket tanitana k,
csak 200 közülük a keresztény. A püspök úr te lefonált a túzoltókért, de senki sem jött,
mert el voltak foglalva az amer ikai követség gel, magunk olt ot tuk a tüzet , meg tis z
telendő úr és a közelben lakó kereszt ények jöttek segíteni és menteni , amit csak tud
tunk . Hála a jó Istennek elvágták a tüzet , így megmenekült a kápolna, a püspöki sz ék
hely és székesegyház meg a ml házunk, de a nővérek minden nélkül maradtak. 11 óra
kor jöttek a t űzölt ök . amikor már minden hamu volt. Másnap a püspök úr Irt egy leve
let az elnöknek, és az válaszolt , hogy 4 órakor el fog jönl. EI is [ött több katonatlszt
tel, akiknek a gyermekei a n őv érekn él tanulnak. Amikor mindent megvizsgáltak. az el
nök azt mondorta , hogy nagyon sajnálj a, ami törté nt. mindent fe l kell építeni újra, az
iskolát és a nővérek lakását . Most a főn ökn ő anya vette át a sz öt , és mindent meq
mondott . Száz éve, hogy Itt dolgozunk, nincs között ünk egy amerikai nővér sem. Miért
tették ezt velünk ? Ha nem akarják. hogy tanítsuk a gyermekeket. vegyék át az lsko
l átnkat . 30 OOO tanuló van az országban a kezünk alatt, nem számftva az óvodásokat.
MI készek vagyunk elhagyn i Paklsztánt akár holnap , minden nélkül. Az udvaron vagy
300 tanulő jelen vol t a szüle ikkel. Amikor hallották, hogya főnöknö anya ezt mondta,
a leányok a szülökkel elke zdtek kiabáln i: mi nem engedjük elmenni a nővére ket , nekünk
nem kell más tanltó stb.

Multánban ls felgyújtották a protestáns templomot, és egy másik kis faluban is a
templomot. Bízunk az Úr Jézusban. az O tudta nélkül semmi sem történik velünk. lrnád
kozzunk, hogy a jó lsten és Szúzanyánk őrizzen meg hivatásunkban.

Márla Györgyike nővér

Aziz Bhattl Ad. 242
Aawalplndl , W. Pakistan

85



+
Am int látod . megint más a cimem. Ezekben a napokban áthelyeztek . A nép nekem

mindig azt mondja : a templomot maga fel épttl . és mindig átteszlk, hogy máshol ls
építse fel. De hála lsten Itt a pl ébánl án már van templom om. E l ső Ilyen helyem. De
viszont vallás. az nagyon kevés van Itt . Assal Paraná államba n van. A nép kétharmada
japán, a többi meg brazil. de amolyan Igazi brazilok északról. akik csak kereszteltetnek
és néha esküdni is elmenn ek. Persze ezt már nem cs inál juk úgy . min t régen . Most a
püspök ök belátták. hogy e l őször tan itani kell őket . és csak utána kereszt elnI. Mert Igy
jobbak lesznek. Persze kezdetben nem szere tik, de majd csak belátják. Más helyeken
már úgyis igy van. A japánok elég jók . Onekik meg hittant adok. hogy ha át akarnak
térn l, szabadon cs inálják. M indig azt kérdez ik , hogy már rneqszoktarn -e köztük. Az
ételük nagyon jó , sok hasonlós ág van a magyar ételhez, különösen az édességek. Dc
a nyelvük sem nehéz. A nevüket azonnalle irom . amin csak csodálkoznak. mert az
előző pap. aki lengyel vol t . nem tudta jól. A templomot. mint rnondlák, a buddhista
japánok épite tték fel. mert nem akartak a városban oly an csúnya templomot látni.
amilyen előtte volt. Most filmekkel mutatom be nekik a vallást , így könnyebb. Leg·
többje már beszél portugáiul. De sokan jönnek még mos t ls Japánból Ide. Nem akartok
japánu l tanulni vagy enni? Sohasem gondoltam. hogy Brazfllában japánul fogok tanulnI.
De a nyelveket én nagyon szeretem. Ketten vagyunk a plébánlá n, mert 20 kápolnánk
is van . vagy csak a nevük az. Iskolák vagy a szabad tér. Ez Itt Igazi missziós terület .
A vidék meleg , mint Rio de Jane iro-ban . Kávét, gyapjút termel nek. meg sz öjab abot .
Rettenetes ám ez. A vörös föl d nagyon porlik , és minde n vörös itt. A ruha nagyon
csúnya lesz mlndlq, meg a házak is . A püspökség ls csak hat éves. Most új püspökünk
lesz , rnert a régi lemondott az egészsége miatt. Az új lengyel származású, most elment
a pápával Lengyelországba, és csak utána jön Ide. Közben ml öten papok csin álunk
mindent a püspöks égen. Munkám elég nehéz. mert a nép nem tud semm it a vall ásból ,
és a rosszabb . hogy nem ls igen akarja megismern i.

Pe. Joao Palkó SVD
C. P. 133
86220 Assal-Pr.. Brasi l

+
Köszönöm az érdeklődést és áldozatot . amelyben a tengeren túli magyarok r észesi

tenek bennünk et! Hogy valaki hltt érítő legyen , tul ajdon képpen nincs arra szükség , hogy
elmenjen a messzes égbe, ahová minket az lsten akarata - de a sajátun k ls - elve
zetett. Sok és nagy az európa i hítt érttök száma, akik ott értü nk Imádkoznak. Megható ,
hogy mennyi helyről kap ok pár sort Magyarországról ls . hogy megmondják: velünk
éreznek. - Aug. 28-án volt 25 éves papi évfordulóm. Még emlékszem. mikor kicsi lát é
kos gyerek voltam. és valahogyan nem tudom megérteni , hogyan tudtam eddig eljutni ,
hogy lehet. hogy ugyanaz a személy az. aki most i t t áll. De az lsten kegye lme engem
kiv álasztott erre a hivatásra, és én hálát adok neki , hogy nevét hirdethetem az Idegen
nép k öz őrt. Munka van mindig. Csak nem mi határozzuk meg a munkánkat, hanem
mások. Igy aztán kevés Idő marad, sokszor a levél írásra ls . Sokat esik az ut óbbi ld ö
ben 3 éves szárazság után. Tegnap 11 óra alatt 170 mrn-t eset t. ma kb. 50 mm-t értünk
el. Az eredmény az lett . hogy egy ik helye n az ötven első áldoz6m szombato n még
gyónni tudott , de vasárnap már nem tudtam oda elj utnI. Mi kor Itt esik, megáll az
élet. Az utak járhatatlanok. és plébán iánk 90 %·a távolabb lakik . min t 6 km. egészen
35 km-Iq .

P. Gaál Jenő SVD, C. C. 37
Escuela Agricola San Benlto
Encamació n, Paraguay

+
Az 1979-es év új fel adatok elé állított . Utasítsuk-e el helyh iány mia tt a missziós

iskolába jelentkező tanulóka t. vagy b övíts ük kl az épületet? Telj esen tudatában vagyok.
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milyen fontos a missz ionálásban a katolikus iskola. Püspökünkkel egyetértésben már
ciusban új épületbe fogtunk, bár még a plébán iatemplom bövít ése sincs befejezve.
Talán túlságosa n merész voltam. Az Infláció ls elkapott bennünket. Az Új Iskolaépület
alapja 400 ml, három emele tes. vasbetonból. Rövidesen tet6 alatt van. De ezzel egye
lőre le ls állftom a munkát. Előbb a sok kölcsönt kell visszaf izetnI. A föl dszinten már
használjuk az osztálytermeket. bár ablakuk még nincs . Más tanulókat a plébánia nagy·
termébe telepített ünk. Az 1979/ 80·as tanévben 1080 tanulóm van. I:vről évre szaporod
nak. Az álla m nagy propagandát csiná l a születésszabályozásnak, de nincs foganatja .
1978·ban több mint ezer gyereket kereszteltem plébániámon. A területemen levő 33 fa.
luban 6000 gyerek hi toktatá sáról kell gondoskodnom 22 iskolában . Tíz katekéta segit
ebben. - A mangyánoknak tervezett központot még nem tudtam megvalósltanl. De so
kat talpaltam már a hegyekben, sok pogány csoportot meglátogattam. Röviddel ezel őtt

6 teljes órát gyalogoltam. hogy egy gyúlés t tart sak velük. Borzadtam a sok plócától.
amelyek - úgy látszik - Igen édesnek találták a véremet. Papi hivatásunk hála lsten
nek bőven akad még a Fülöp-szigeteken. Talán eljön az idő , amikor ml külfö ldiek vég
leg v isszavonulhatunk. Egyik szeminaristám részére pártfogót keresek, mert szegény
családból való. Igen tehetséges. - Sokszor úgy érzem, hogy a munkám igen sok. Azon
gondolk odom, hogyan is tudnám a féket használni, különben talán nem lesz jó vége.
Nehéz a munkának a határát megszabnI. Az árak ebben az évben duplájára emelkedtek.
az épltkezésl anyagoké még azon ls felül. Nem tudom, hogy a missziós Iskolánk tanitói
hogyan fognak kijön ni a fIzetésükkel, mert nincs módunkban emelni. Honnét is ven
nénk a szükséges összeget ? A jó lsten tudja, hogy ml lesz mindennek a vége.

P. Halász Lajos SVD
Victoria. Or . Mindo ro 4415
Phlllpplnes

+
(Egy német mis szionári us uto lsó leveléből. P. Gerhard Pleper 1940. jún. ts -án szü

letett Treptowban. még pappá szentelése előtt három évet Rodéziában töltött. 1970.
júl. 12-én szentelték pappá, 1 97 1·tő l missz ionárius, tanító, plébános. MeggyIlkolták
1978. dec. 26-án este Zl rnbabwe-Hodézl éban. A levél dec. 8-áról kel t :)

I:rdemes·e egyáltalá n? Nem kellene·e ezeket az embereket egyszeruen magukra
hagyni? M ire való segfte nl , ha minden lángokban pusztul el? Mire való befektetnl pénzt
és egy élet munkájá t, ha az emberel< olyan hálát lanok? - Higgyétek el: ha most elmen
nénk Innen, olyanok lennénk , mint a pásztor, aki elhagyja juha it , mert csak béres.
Soha többet nem olvashatnánk nyugodt lelki ismerettel ezt a hasonlatot.

LEVELESLÁDÁNKBÖL

- Hiszem, hogy nem untatom, ha pár gondolattal jell emzem, mily en az a teo lógiai
levelezőcsoport, amelyikbe járok . SO·en vagyunk. teljesen különbözö korú . rendű és
rangú emberek. Egyharmada férfi, kétharmada nő . A különbözőség azért lényeges . mert
már az első év elég volt ahhoz, hogy egy k őz ős utat rneqtal áljunk, amely minket is,
környezetünket is e l őbbre v isz. a keresztényi szeretet és jóindulat út ját . Ezen keresztül
egyre őszintébb lett a kapcsolatunk egymáshoz és előad élnkhoz . Amit előadásokban

kapunk és tanulunk, az visszafelé (a tanárok felé) néha szinte kirobbanó igényt ébreszt
bennünk, amely olyan Intenz ív és köve te l őző . hogy ebben az adás-befogadásban
lelkiségében mindenki alakul. Ez a közös őszinte jobbá lenni akarás néha felv illantja
az őskeresztény t isztaságot .

- I:ppen most vagyok a Hittani Akadémia második konzultáclója előtt . Bizony be
vall om férf iasan. nagyot sokat kell harcolni és küszködni az anyaggal, - mindegyikkel
külön-külön, és mindegyikkel másképpenI Nagyszeruek a szabad konzultác iók ls, de
szegény prof esszorainkat alaposan "klkészltjük" I Nagy·nagy ti sztelet és hála nekik ,
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hogy ennyi áldozatot nem sajnál nak, és úgy bánnak velünk, mint édes gyermekükkel.
A ml dolgunk a koncentrálás, f igyelés és a szorgalmas tanulás. Ennek ellenére úgy
érzem, Sz6kratésszel sz6lva: .Tudom. hogy nem tudok semmit" Nagyon nehéz az
Oszövetség ls. Rendkivül Idegen az egész anyag, héber kifejezések, felosztások, külön
bözö szempontok .. . Azt hittem, hogy majd az Újszövetség könnyebb lesz. mivel . kö
zelebb van hozzánk' - hát tévedtem . A sok új szempont és az adatok és Idő rendi s ég

pontossága, - sokszor úgy érzem, olyan a fejem. mint egy dézsa. már nem fér t öbb
bele! En nagyon komolyan veszem a tanulást. mivel már nem vagyok olyan f iatal , job.
ban és fi gyelme sebben, többet kell fog!alkoznom az anyaggal, hogy valamelyest ma
gaménak mondhessam, és amikor kell, be ls számolhassak r6la . nern középiskol ás
foko n' .

+
- Ha rit kulnak ls rnost a szerzetesházak, ez nem baj . és t öként nem aggaszt6

jel enség. Inkább reményt keltő sok szempontb ól. A megújul ás ereje jobban bontakozik
ki a kevésből. (Különben ls a ,ritkulás' csak Európára vonatkoz ik, ott sem mindenütt.)
A mi nőségi változás magja szükségképp kicsiny küls öleq, de nagyok fell ödés ének
esélyeI. Hiszen benne. a krlsztus l közösség életében tal álhat magára az elidegen edett
ember és társadalom. Ebbő l született Európa - Szt, Benedek és követő i szell emi ere
jében, fegyelm ében. Másfélezer év lazulása. sok kib lcsaklása után ez a rendezett élet
vitel hoz megújulást l Hogyan és mikor? Ez nyilvánvalóan még a fejlődés ütemétől függ .
A tört énelem mély én vajúdó probléma mindannyiunk számára. De ezen kívül, ezt mes
kerülve . nincsen számunkra hely ' a nap alatt. A szerzetesekre általánosságban [el 
lernzö az önzet len adakozás, anyagiak ter én is , pl. a íe jl öd ö országoknak. Kell-e ennél
szebb példa a mai gazdagságába fúló Európa számára? De még Inkább kiveszik részüket
a fon tosabb és nehezebb részböl : tan ít ásb öl, betegápolásból, ha egyáltalán mérhetö
munkásságukhoz valami. Korunkb61 klnönek, és a növekedés reményét őrzik számunkra .
Munkájuk mell ett az Imádság újjáteremtő erejét ls megőrzik jövönk számára, és ezzel
örzik mindnyájunk jövőjét.

- Teréz anya n ő v ére lnek zágrábi házlkója egyike a legkisebb házaknak. Négy nővér

van: két hindu, egy belga és egy albán. Megjelenésük nagy örömet okozott az lttenlek
nek: mondják a n őv érk é k. hogy al ig akad ember, aki ne sz6litaná meg őket, amikor v é
glgmennek az utcán. Van, aki csak annyit mond, hogy örül nekik, de sajnos van értet
len. kötözködő ls. Megérkezésük után nem sok időt veszte gettek, hanem munkához
láttak. FOleg a plébániákon tudj ák meg, hol vannak betege k, öregek, elhagyottak. Reg·
gel s-t öl járják a várost délután 3-4·lg . Sok segftőjük akad, főleg f iatalok, k özéplsko
lások, fői skolások . Takarítan ak, főznek . sebet kötöznek, lelket gyógyitanak. Minden
este 6--7·lg Imaórát tart anak, odajár fél Zágráb Imádkozni. Félóra közös, félóra csen
des ima. Nagyon szép munkát v éqeznek, sajnos nem tudnak annyi t dolgozni , hogy ne
maradna még elég elhagyatott beteg Zágrábban. Júl iusban 3 lány szállóvend égem volt
Itt, akik az Itteni Caritas-ba jöttek segitenI. Nyaranta eljönnek, van hogy többen ls . Az
egyik egyszerúen be állített a n ő v é rkékhez azzal, hogy segiteni szeretne . Ezután velük
járta a várost . Egy helyen az ablakon kellett bemásznl, mert a ház lakója, egy 90 éves.
majdnem teljesen vak néni elvesztette a kulcsot, és már másfél éve nem volt kinn a
házból. A szomszédok adtak be éle lmet az ablakon. Most a nővérkék csináltattak kul 
csot , a té rdig é rő szemetet kihordták a lakásból , a nénit rendszeresen látogatják és
gondoskodnak róla. Ez a bácskai lány pedig most komolyan foglal kozik a gondolattal,
hogy belép ő ls Teréz anya leányai közé. Már évek ota kínozza az. hogy . rnást akar' .
de nem tudja, mit. Most egészen kicserélték, és úgy látszik, biztos abban, hogy meq
találta az útját.

- Kimondhatatla n boldogság számomra. hogy Teréz anya célja ira végezhetem a
szentmiséket, s így végre módj át találtam, hogyan segithetek a szegényeken - ha
közvetve is. Bár még talán jobb ls, mert O és munkatársai, vagy a magyar rnlssz ton á
rlusok sokkal nagyobb szeretettel tud ják ezt tenni , mint én tudn ám. Nekünk, jól étben
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é l ő knek nem lehet addig nyugodt a lelkIIsmeretünk, amig egyetlen é hez ő . ruhátlan,
otthontalan ember ls van a világon.

- Sok szó esik ma a modern kereszténységról. Szerint em a misszionáriusélet a
legrégibb , de ugyanakkor a legmodernebb forma . Két kr isztus i törvény valósul meg:
.Szeresd Uradat. istenedet" és .Szeresd felebarátodat. mint önmaqadat". Ez a szer étet
Krisztus szeretete. Menny ire szükségük van ezeknek az embereknek Krisztusra! Nagy
szeru munka ez: másokért éln i Krisztusban.

- Elvittek egy karizmatikus összejövetel re. Mindenféleképpen elgondolkoztató volt
ez a tal álkozás. Először találkoztam a glosszol álla je lenségével. Nem hatott rám rosz
szul , de mint eddig is gondoltam. ez nem központ i kérdés. Most jobban megért ettem
Szt. Pál vélem ényét erről a megnyIlvánulásróI. Szép vol t . amikor a nyelveken Imád
kozót a közösség spontán . halkan kitartott hannón iái a lel ki együtt rezdülés jeleként
alátámasztották. Majd elhal t az imádó hangja. de még halkan tovább rezgett egy dara
big, és szinte éreztem . hogy belül továbbra is fo lyt atja a monológot . A zümmögő , ti sz
tacsengésű akkordok ls lassan tovább úsztak , majd szert efoszlottak. Szép volt . de
nem érzem. hogy erre törekednünk kell. Úgy vélem , ezt el lehet fogadni és váll alni
kell. ha úgy adódik. Nagyon szépen Imádkozott a közösség minden tagja. Jó volt kö
zöttük lennem. Különös világossággal értettem meg azonban, hogy amint más for mák
sem. úgy ez a közösség sem lehet cél. MInden eszköz lehet , de sohasem a beteljesült
megoldás . a netovább . EI tudom magamat képzeln i az efféle k ör ő ss é qben , de tudom.
hogy egy másik együttes ls jó lehet, ott is lehet Istent dicsérni , és ott ls lehet töre
kedni a tökéletességre. Közösséq nélkül nem igen tudom elképzelni egyiket sem, leq
feljebb csak Igen kivételes, egyénre szabott esetben .

+
- Nekem jutott ki az a szornor ú, de mégis kegyeletes szeretetk öteless éq, hogy

távoli levelezótársuknak , Reményi Margit n őv érnek Istenh ez vlss zat ér és éröl értes ítsem.
(Lásd levelét 43. számunk 85. oldalán, . Róma· jelzéssel. Szerk .) 78 éves fejj el és egy
súlyos szivbaJjal elment családját látogatn i Magyarországra. Tíz napig minden baj nél
kül ment a dolog, de utána súlyos krlzissel a kórházba kellett száll ítani , ahol 3 nap
múlva meghalt. Pesten temették. ottani növéralnk krlpt áj ában. Mikor a kórházba vitték.
azt rnondta, nem fél a haláltól . készen áll rá. Megköszönöm az O nevében mindazt a
f igyelmességet. amiben részesítették. Majd biztosan hálás lesz ért e.

- Hónapok óta betegesk edem. Tfz kllót leadtam, közben majd meghalt am. Most
meg oly gyenge vagyok , hogy mindentOl elti lt anak. Nem marad más hátra , mint .ad írn
plere ea quae desunt Passionum Chrlst l" (Kol 1.24) . Nagy vigasszal jöttem rá arra.
hogy tulajdonképpen ez nem más. mint részvétel Krisztus f öpapl müvében; amit bete
geknek préd ikálgattam . hogy Krisztussal váll alt áldozatuk ért ékesebb a mi pr édíkácí ónk
nál , most a magam gyakorlatává kellett tennem. Ez a .klrályi paps áqqal" járó papi
tev ékenységünk akkor is megmarad. ha az ordo ált al kapott papi t isztünk szokásos
munkált (Igeszolgálat stb.) nem tudjuk teljesitenI. Szépen ls ment , mig a hongkongi
inf luenza a kórházban le nem tört . Akkor már Imádkozni sem tudtam. Csak elf ogadtam.
•Ezt is Uram" , mint egyik társam szokta mondani.

- Szivrohammal mentők szállftottak kórh ázba. Azt hitt em. hogy rnost megnyilt szá
momra az út fölfelé, - de úgy látszik. egyelőre csak f igyelmeztetés volt : .m ég jobban.
még szebben, mert ha késem ls, de biztosan jövök: - Szent , a legszentebb az Úr
akarata. SIettetnem nem szabad. de készenlétben kell lennem. Sajnos, szentmisém
nincs - csak lélekben tudok részt venni . de Jézus megta lálta az utat hozzám naponta.
Nem tudom . meddig leszek ttt . Bár jobb otthon, de itt nincs más dolgom, csak lm ád
koznl és szeretni Ot - s Benne a nálamnál tehetetlenebb betegeket . Etetem, it atom
a rászorulót. Olyan hálásak. Nagyon nehéz tehetetl en betegnek lennI. Az ételt oda
teszik. de ha nem akad senk i , aki meg ls etet i a betege t. éri ntet lenül el ls vihetik.
Akad tehát alkalom a jót tevésre.

89



- Az Itthoni háztartást vezetem. és egy másikban is segitek. IOs egy gyerekkori
barátomat látogatom nap mi nt nap. aki Idegösszeroppanással fekszik otthon. Úgy ér
zem. hogy szükség van rám. fel té tl enül segítnem kell. IOs ez ad erőt munkám elvéq
zés ére, a tanulásra. Mert hiszem, hogy Az. akí elém hozza a betegeket. szenvedőket,

az erőt is megadja. hogy segitsek nekik. Lehet, hogy groteszk kijelentésnek hat. de
mlöta ennyi munkám van, sokkal jobb a kedvem. és nem ls vagyok annyira fáradékony.
Vagy csak egyszerüen nincs I dőm arra, hogy ezekkel a kérdésekkel . mint rossz kedv
vagy fáradtság. foglalkozzam.

+
- A metanoia valóban az emberi megújhodás döntő mozzanat át érin ti. Különösen

tetszett ebben a számukban Belon Gellért bátor cikke. aki rámutat. hogy egyszeri rnes
térésnél való megállás megakad ásra vezethet. Nagyon Igaz meglátás . Nemde valami
Istenképmást találtak pogány eszrn élödök ls - és elakadtak. IOs Izraelben nem az kö
vetkezett-e be. hogy zömében megrekedt Mózes istenélményében és törvényeiben .
s a prófétáknak ellenállva alkalmazkodott a világhoz? Jézus ezzel szemben elküldte a
Szentlelket, hogya kinyilatkoztatást tovább fejtegesse. Vajon ml rneqállhatunk-e pl. a
szentháromsági eredések klasszikus szentágostonl-szenttamásl értelmez ésénél? S
meg kell-e maradnunk a titkok Titkának rej tett kincsként való őrzése rnellett, s nem
kell-e Irányelvként értékesitenünk a gyakorlatban?

+
(Paptestvértől kaptuk az alábbi önvallomást:l
Igy névt elenül el merem rnondanl, hogy Téged kereslek. Ez az életem. Legalább ls

végső. lényeg i döntésében.
Nem fog lalkozom Itallal. élvezetek gyüjtésével. Mégis azt látom évek küzd ése után :

alig haladtam közelebb Hozzád.
Mi lehet az oka? Hisz Téged kereslek gyerekkorom óta. - Az önkeresésnek finom

és nem egyszer durva szálat lekötötték Rád éhes lelkemet.
Meg akartam menteni életemet. Ahelyett . hogy odaadtam volna Neked . Ahelyett.

hogyelveszltettem volna Ért ed,
Sokáig nem értettem. mit jelent ez: elvesziteni életemet IOrted. Most is kérem a

kegyelmet. hogy mindvég ig ezt éljem. Mert nem ls anny ira az értés, hanem az élés
lényeges . Megélt Igazságok. Neked élt élet kedves Neked.

Hogy él az az ember. aki belevész a munkába, szórakozásba, tanulásba? Se nem lát.
se nem hall , csak dolgozik. csak szórako záson jár az esze, csak kutatásra szenteli
magát .

Hogyan kellene nekem élnern. amikor Istenért el akarom veszIten i az életemet ?
Bele kell feledkeznem lstenbel (Ahogya gyerek a játékba. turista a táj var ázsába.

ahogy lelkes tanár a magyarázatba .. .1 Valami Ilyet kérne Jézusom ls tő l em: .Szeresd
Uradat. Istenedet teljes szivedbői . . : Ilyen 100 % -os átadottságot kér tőlünk.

Mindent Érted, Jézusom! Hányszor mondtuk rnlnistráns korunk óta . Tényleg mindent
Ért ed? Ha lelkiismeretem mélyére kérdezek. előjön az Igazság: gyakran magamat kere
sem. Ilyenkor csak lesütöm a szemern. és bocsánatot kérek. Látod. Uram . még mlndlq,
még mindig magamat keresem. Gyógy lts ki. Uram. önkeresésemből!

Aztán a társak, az emberek . . . Gyakran elém állnak baráts ág círnén, szerelem cl
mén, vonzalmak eim én, behálóznak. gátolnak Feléd haladásomban . . . néha én ls őket .

Bocsáss megl Hangjukban hallom a kís értöt: .Nern kivánja ezt az lsten. Minek az ön
megtagadás? Józan ésszel védd az egészséget. csak embernek szánt az Úr téged.
Minden túlzás. ami nagy erőt kiván: Hallom a hangokat. és eléd állok. Lesütöm a sze
rnern, és csöndben vallomást teszek: Lemaradtarn . elcsámborogtam Téged kereső Igye·
kezetemben. mert Nálad is magamat kerestem. Újra kezdem. Uram . mint diákkoromban
a kenuban. Megfeszítem ellanyhult karomat. és húzok egyenletesen. kitartóan. t ársaim
mal együtt, IOrted - Feléd - Veled. Haza ér éasel. jelenléttel áldd meg ezt az Igye·
kezetet .
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KÖNYVSZEMLE

Benk ő Antal : B evezetés a vall áslél ektanba . (tkk IV/2a) Róma, 1979,
160 o.

Újabb bölc selet i kötettel gazdagodott tkk-sorozatunk. A szerz ö több mint két évti ze
den át Brazfll ában működött mint főiskolai , majd egyetemi tanár. A Rio de Janeiro-i
katolikus egyetemen kilenc évig a lé lektani Intézet igazgatója volt. A könyv célj át és
a sorozatban elf oglal t helyét pontosan Jelzi : . a kis érleti pszichológia vall ásra vonat
kozó főbb kutatásainak Ismert etése: Az Idevágó bölcse leti ké rdésekről Hardy Gilbert
Vallásbölcseleti bevezet ésében ta lálhatunk eligaz ftást ll /3), a karakterológia területé
ről pedig a kötet .párjában·, Szentmártoni M ihály könyvecskéjében (IV/ 2b).

A könyv első fejezetében a fe ltérképezés szabatos és világ os. A valláspszichológia
kifej l ődésének és a mal helyzet négy vezető szempont jának rövid összefogl alásáért
minden olvasó nagyon hálás lesz. Ha valahol , akkor éppen a pszichológ ia ter én jut az
érdeklődő abba a helyzetbe, hogy nem látja a fától az erdőt.

Ak i olyan nyitottan és olyan tudományos becsül etess éggel Ismertet i , majd kr it izálja
a freud i lélektant, min t szerz önk, az jog osan keres i azt ls, mit lehet felhasználni ebből ,

és hogy lehe t .megkeresztelnl· a pszichoa naliz ist. Hasonlóan sikeres a 3. fejezetet ki
tevő Junq- és Fromm-Isme rtetés és kritika. Ok - mint szerzönk megállapítja - .Fr eu
déval rokon elgondolásból Indulnak kl, de e ll enkező eredményre jutnak: érté kelik a
vallást:

Amikor a 4. fejeze tben a vallásos tapasztalatról és motivác iórói , valamint a vall á
sosság fejlődéséről Ir , csak rövldségét fájlaljuk . Ezen Iparkodik segIteni gondosan válo
gatot t Irodalom megjelölésével. Hitelt érdemlően Igazolja alapfel fogását , hogy .a vall ás
több, mint pusztán vallásos tapasztalat. Elsősorban áll ásfoglalás. Ez pedig a te lj es
ember bevetését kív ánja" (102) . A világos elméleti összegezést és az egészen a mal
életre vonatkozó gyakorlati megjegyzéseket (a gyermeki vall ásosság, a kábitószerek
és a vallás , a megtérés lélektani érte lmezése stb .) sok olvasója fel használhat ja.

Békési I.

Király Il ona: A r p á d h á z I S z e n t M a r g I t é s a s z I g e t . Szent István Társu
lat , Budapest 1979,356 o. + 24 o. képmell éklet.

Kicsi gyermek korában Ismerkedett meg Kirá ly Ilona Szent Marg ittal. Személye azó
ta ls közel áll szivéhez. Egyetem i tanulmányai során már tudományosan foglalkozik az
Arp ádház és a szent kirá lylány történetével , majd hosszú évek múlv a újból kutató
munkába kezd. Ennek a mély és széles körü kuta tásnak eredményét rendszerezi most
művében. Szent Marg it egyéniségét a szentté avatási vi zsgálat tanúvallomásaiból. a
rendtársak és kort ársak szavaiból közeliti meg. Fráter Marcellusnak, Marg it gyóntat ó
jának életrajza a másik forrás . Sokat Idézi , nagy szere tettel Ráskai Leát, s mindezt kl
egésziti nagyszámú oklevélnek és más irásos maradv ányoknak alapos tanulmányo zása
és Ismerete. Szent Margit egyéniségét, életét és j e lentőségét szervesen illeszti be a
Duna-sziget ködös távlatokba nyúló történetébe. Oklevelek nyomán végigvezet a sziget
nevelnek hosszú során . A legrég ibb emlékek kutatása alkalmat ad Pannónia és a pan
non kereszténység történelmének ecsetelésére. Témájának további fejtegetése során
mi ndig módot talál , hogy néhány mondattal kitérjen és rávilágitson kevésbé Ismert
részletekre és fogalmakra. A szigetnek mint a magyar le lk iség központi tűzhe lyéne k

Igazi jelentősége a 13. sz. elején kezdőd i k , amiko r egymás után épül fel a premontre iek
Szt . Mihály temploma és rendh áza. a domonkos apácák Boldogasszony kolost ora, a fe
rencesek Szt. Klára zárdála és a kereszt es lovagok vára. majd az érse ki vár . T ört é ne tű-
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ket és jelentőségüket végigk Isér i a szerz ö egészen a török hódoltság elnépte lenedéséig.
M ajd ott veszi fel újból a fonalat , ahol újabb I dők puszt lt ésal Ismét felszlnre hozták a
régi, már-már feledésbe merül t romokat. Nagy nyomatékkal mutat rá, hogy a régi romok
korántsem élettelenek, mert továb bra ls sugározzák Szent Marg it nak önmagát a hazá
ért és népéért odaáldozó szellemét, amelyet a mai ember is megért és átél. - Szent
Margit és a sziget tulajdonképpeni tö rté neté t gazdag és érdekes függelék egészIti k l.
Ez megismertet a szentté avatási vallomások, Fr. Marcellus legendája és Ráskai Lea
irásal részleteivel. Szt . Margit ünnepének zsolozsmája, néhány Irodalmi és költ öt alko
tás , egy modern misztériumj áték és az 1943. évi szentté avatási bulla részletei teszik
teljessé a képet.

Ez a minde n részletre kiterjedő, szinte kimeríthetetlen adatgyüjtemény érdekfeszlt ö
egységg é alakul a szerz ö tolla nyomán. Szép magyar nyelve és egyénlen meleg hangja
pedig kellemesen olvasható könyvet ad kezünkbe . Kár, hogya szép és gazdag ill uszt rá
ciós anyag nem szöveg közt szerepel , hanem a mü végén, anélkül, hogya kettőt valami
utalás füzné össze. Az áttekinthetőséget megkönnyitené, ha a tartalomjegyzék a mü
elej én állna. A bibliográfia és a rövlditések jegyzéke kicsit nehezen található meg a
szöveg vége és a terjedelmes függelék között. Ez a pár szépséghiba azonban semm it
sem vesz el a szeretettel és szaktudással megirt rnü é rt é k é b ő l .

-y -s

Koch·Senger : Ú t I t á r s . Magyarra átdolgozta Dr. Waigand József . Szent István Tár
sulat, Budapest 1979,468 o.

Lü ktető modern életslilusunkban találó kifejezések, rövid, de mélye n szántó gon·
dolatok gyakran könnyebben vezetnek vissza Istenhez, mi nt hosszú és elvont elme
futtatások . Felv illanyoznak, fényt derítenek a mindennap szürkes égében. A .Mlnden
napl keny ér" és .Mindennap együtt lstennel" kötetek rnost megjelent utód a, az .ÚtI·
t árs" ehhez nyújt gazdag, vál tozat os és igen jól ősszeválogatott anyagot. A lapszerke
zetében - a napl szentek III. .naqyok" fel sorolása, től ü k származó vagy életüket jel ·
lernzö gondolatok és záradékul egy szentIrásI idézet - egy Igen kedvel t oszt rák rnun
kát követ, de tartalmának je lentős hányada újjászületett az átdolgozó keze alatt. A ma
gyar szentek és boldogok besorolásán túl emlékeztet nagyjainkra ls, bár te rmészete
sen - ahogy a bevezetőben megjegyzi - .a teljesség igénye nélkül: Egyesek talán
más kr itériumokat alkalmaztak volna ebben a válogatásban. M indenesetre öröm tölti
el az ember sz ív ét , amikor újra meg újra fölfedezi : mennyi magyar testvérünk, gyakran
kortársunk kísér és erősít ma ls példájával Istent kereső és felebarátunkat szolgáló
törekvésünkben. Az esetleges későbbi kia dások számára két megjegyzésünk lenne .
Egyik-másik napnál az üresen maradt helyre könnyen lehetne még beiktatni néhány
gyöngyszemet, elsősorban hazánkfia itól, a . katoltkussáq" élmény ének csökke ntése
nélkül. Mert az pers ze nagyon helyes, hogya népi mondások, ázsi ai és afrikai imák
mellett az egész vil ágról megszólalnak a tudomány, Irodalom és a lelkiség klasszi
kusai és mai tanúl. Továbbá - mint minde n hasonló aprólékos f igyelmet Igénylő mun
kánál - hasznos lesz még egyszer ellenőrizni a dátumokat, adatokat. Igy pl. Brltt o
Szt . János (febr. 4) nem Madeira szigetén, hanem az Indiai Madurában szenvedett vér
tanúhalált; Ruysbroek János (dec . 2) még csak boldog, nem szent, mIg Campion Od önr
(dec. 1) már szentt j avatt ák. Vörösmarty halála napja helyett (nov . 19) tévesen szüle
tésnapján (dec. 1) szerepe l. Külön dicséret illeti a sz ép kiadást , az ízl éses fedőlapot .

Ertékes ajándék mindenkinek .
Benkő A.

M I n d ö r ö k k é . Fényképezte és összeáll itotta Olasz Ferenc . A szövegeket Szabó
Judit válogatta. Magyar Helikon 1978. 115 kép.

A fényképezés müvészete fogott össze a régi-népi Irodalom fzeivel ebben a nagy
szerü kiadványban , hogy megörökftse és közel hozza hozzánk a magyar vallásos folklór
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alkotásait. Feszületek. a szenvedö Kr isztus ábrázolásal. a Fiát ölében tartó Fájdalmas
Anya szobra i követik egymást a lapokon. Útszélen. rnezön. szölöheqyeken, temetökb en
állnak. ott kutatta fel öket a kötet összeálHtója. A névtel en alkotók hovátartozása. a
stflusjegyek alapján a rn üvek Időben való elhe lyezése a szakemberek munkája lesz.
- a laikus lapozgató szabadon engedi át magát az ábrázolásokból áradó mély áhítat
nak. meleq , résztvevő odaadásnak. Szerencsésen fokozza a hatást . hogya tel jes kép
után sokszor kinagyitva kapjuk a megrendítő k lfejez és ű arcot. Föld rajzilag a gyújt e·
mény az egész ország tájait átfogja. Erd élyt ől a Felvidékig és a különös gazdagsággal
képviselt Dunántú lig . Itt is kiemelked ik Veszprém megye. több ek közt a magyarpolányi
kálvári a monumentális töredékével. .Lap íd árlsan egyszerú formák és a fájdalomnak
egyszerúségében ls megrázó kifejezése· jellemzik ezeket az alk otásokat. Németh La
jos ért ékes utószavának találó megállapftása szerin t. A közbeiktatott Idézetek skálája
is széles : a Károll-bibll ából és Szenczi Molnár Albert zsoltá rf ordításaiból vett szent
írás i rész letektöl meg régi kódexeink énekeitől az Erdélyi Zsuzsanna-f éle népi gyújt és
darabjaIIg. Az írott szöveg néha szépen harmonizál a képpel. máskor mintha külön
úton járn ának (pl. 80. kép). ped ig érdemes lett volna a szövegválogatónak tudatos
műv észl egésszé forrasztani a kettőt. s így a hatást még Inkább elm ély íten I. Kérdés
az ls - bármennyire élvezzük is a nyelv régies ízelt -. nem távolftja-e el ez az ar
chaizálás a malolvasótól egy kicsit a lényeget. mintha Itt nem örök emberi, mindig
ldöszerü é rzé se k rő l és megny flv ánulásokról lenne szó? Erő söd i k ez a benyomás. amikor
ráeszmélünk. hogy a képek remekül beáll ítják tár gyukat a term észet i körny ezetbe. de
még vélet lenül sem merül fel rajtuk ember - elmé l kedő . Imádkozó. búcsút járó vagy
akár csak elhaladó ember . Holott ezek az alkotások szerv es részei a falu életének.

Az első képen a kereszt az érett nyár hull ámzó kalásztengerében áll. Az utolsón
ól kálv áriához vezet ő utat .bef útta a hó". Egy-egy ilyen k lt űn ö gyúj temény amolyan
.höeke" , hogy - ha a tizenkettedik órában is - föl fedezzük. becs ülni tanuljuk, lel·
künkbe építs ük a magyar nép vall ásosságának megnyilvánulásait .

S. M.

Stanley L. Jaki: A n d o n T h I s R o c k . The Witne ss of One Land and Two Cove
nants . ( ~s erre a Sziklára. Egy ország és két szövets ég tanúsága.) Ave Maria Press.
Notre Dame. Ind iana. 1978. 125 o.

Ritka gyöngyszemet tart kezében. aki Jáki Szaniszló Egyesült Allamokban élö ma
gyar bencés tanulmányát olvassa . Biblikus teo lóg iát és archeológia i ismereteke t , egy·
háztant gondolatokat és lelk iolvasmányt egyar ánt nyújt a kis könyv . Jézus egyetlen
rnondás át. Péterhez intézett szavalt : .Fe K öszlkla vagy , és erre a sziklára épít em egy·
házamat " v izsgálj a. annak Sitz -lm-Leben -j ét keresI. Ez helyenként alkalmat ad neki arra
is, hogy mérlegre tegye többek véleményét a pápaságról . a pápa tévedhetetlenségérő l.

Jákí Szaniszló e könyvével nagy kerülő után tért vissza az egyháztanhoz. 1950·ben
megvédett doktori dissz ertációja , amely ktbövített form ában . Les tendances nouvell es
de I'ecclésiologie" (Az egyháztan új Irányzatai) clmen 1957-ben. majd a Zsin at alatt
1963-ban Jelent meg.•nagy port vert fel", nemzetköz il eg ismert és elismert, sokat ld é
zett mú lett. Egészség i okok akadályozták meg a teológ iatan ításb an. de teológ iai rno
t ívumok vitték előbb a f izika területére . amiből szintén doktorátust szerzett, majd a
term észettudományok f ilozófiája és története tanulmányozásához. Mintegy tíz te rrné
szettudományos szakmunk ája jelent meg . Kétszer hívták meg - 1975-ben és 1976-ban
- a skóc iai University of Edinburgh tekintélyes Glfford-elöadásat megtartására : ebben
a megtiszteltetésben őelőtte olyanok részesültek. mint Wil li am James , John üewey,
Paul TilI ich és Rinhold Niebuhr . 1977-ben ugyancsak ő adta a University of Oxford
Frernantle-el öadásalt, Egy méltatója szeri nt Jáki Szaniszló . e század egyik fontos karo
likus értelmiségi embere:

Jézus Péterhez intézett szaval tel jes ért elmét kettős felismeréssel világ/tja meg.
Az egyik föld rajzi-archeológlal jellegú. •Caesarea Philippi vidékén" a legkézenfekvőbb
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háttér Jézus szaval számára a Hermon hegység egyik előhegye déli oldalán emelkedő

mintegy 70 méter magas és 170 méter széles sziklafal, amelynek alján barlang szája
tátong és forrás fakad , a Jordán folyó három forrásának egyike. Bizonyára a hely ter
mészet i szépsége volt az ok, hogya római Időkben a barlang Pán lsten szentélye lett,
s hogya közelben el őbb Nagy Heródes fehér márvány templomot emeltetett Augustus
császár t iszteletére, majd később Fülöp nevü f ia pogány várost alapltott.

A sziklafal Ismert hely . Már Josephus Flavius emlIti, s a 19. század elej ét ől kezdve
csaknem minden Szentföldről szóló könyvben megtalálható a képe, lefrása . Egy 1916
ban megjelent műben a feltevést ls olvashatjuk , hogy Jézus e falnál nevezte Simont
Péternek. Mégsem vál t álta lánossá a tud at, hogy Jézus Péter-Kőszikla-mondása olyan
helyen hangzott el, ahol a szavaknak a közvetlen környezettel való kapcsolata plasz
tikusabbá, megfog hatóbbá teszi a kijelentés értelmét. Jézus szerette szavalt a köz
vetlen látható valósággal összekötnl . Jákob kútjánál beszél az élő vlzröl , mely et csak
O tud adni, a sáto ros ünnep éjszakai klvllágftása adta a hátteret az ,I:n vagyok a világ
világossága' kijelentésének, kisgyermeket áll It a tanltványok elé, amikor az evangé
liumi gyermekségről tanIt. Amint Caesarea PhilIpp i római városa , Augustus császár
temploma, és a pogány Pán-szentély közelében Péter vallomása: ,Te vagy Krisztus,
az élö lsten Fia' sokka l rneqrendltöbben hat , úgy a masszIv sziklafalnál. rnelyb öl a
zsidóság történelmi folyója fakad, Simon Kőszi k l ának nevezése ls realIsztikusabbnak
hangzik, a Pán-szentély je len léte pedig, a barlang fekete szája, mely mögött az ünneplés
hol rémületkeltéssel, holorglával volt összekötve, a .pokol kapui' kifejezésnek ls új
értelmet adhat .

A Mt 16,18 mondással kapcsolatban az ls megfontolandó - és ez a második fe lis
merés -. hogy az ószövetségi szövegek egyedül Istent szóli t ják Sziklának. A téma
a Másodtörvénykönyvtöl a zsoltárokon át a prófétákig mindenütt megtalálható: , Aldott
az Úr, az én Köszálam, kl harcra oktatta kezem és csatára karom' (Zsolt 144,1). Szent
Pál csak a bibli kus hagyományt fo lytatja és alkalmazza. amikor később Krisztust ne
vezi Sziklának (lKor 10,4) . Ha Jézus nem a Jahvéra használt héber .sur" . hanem az
arám .kepha" szót teszi ls meg Simon új nevév é. a kapcsolatot nem lehet nem észre.
vennI. Krisztus minte gy az Isteni erőt adja át Péternek , sziklasz Ilárdságot, amelynek
a Jahve-Szikl a szilárdsága az alapja.

Szép fejezetben rajzolj a meg Jáki az evangéliumi Péter-képet. Saját emberi tulajdon.
ságainál fogva Pétert mindennek lehetne nevezni , csak szik lának nem. O maga a vál
tozékonyság, szalmaláng. S éppen ez a különös a választásban . .J ézus [a z Egyház]
sarkkövévé nem a brill iáns Pált vagy a mlsztlkus Jánost teszi meg, hanem egy hős

ködőt, sznobot , gyávát, - egyszóval embert' (Chesterton) . Az Egyház egyik para
doxona, hogy azért elpuszt íthatatlan. mert gyenge emberre épül. A paradoxon a saját
ságos Isteni pedagóglán alapul, melyet Szent Pál Igy fejez kl : . Amlkor gyenge vagyok,
akkor vagyok erős' (2Kor 12,10). Ebből az ls következ ik , hogy az Egyház életének leg
jellemzőbb tulajdonsága nem a diadal , hanem a hossz útűrés.

A négy fejezetben (1. a Szikla szlnhelya ; 2. Isten, a Szikla; 3. A Sziklának nevezett
ember; 4. A Szikla árnyéka) kife jtett gondolatokkal kics it dlsszonanc lában áll az ldön
kéntl panaszos, szinte keserű hang, amell yel a közelmúltban elhangzott pápaság- és
pápa-ellenes megnyilatkozásokról beszél a könyv . Hisz a tanulm ány éppen arról győz

meg, hogy nincsen helye pesszimizmusnak egy oly an Egyházzal kapcso latban, melynek
sorsa Sziklává tett emberen nyugszik. De talán a hang nem ls annyir a a sze rző sze
mélyes hangja, mint Inkább az Egyház aggódásáé abban az Időpontban , amiko r a könyv
Iródott: VI. Pál pápasága uto lsó évében. Azóta a közhangulat akkorát vál tozott, hogy
a tavalyi év első fel e csaknem régmúlt korszaknak tún lk . Manapság szinte divatossá
vált lelkesedni a pápáért. S ez csak eggyel több bizonyiték arra , hogy korok , hangu
latok gyorsan változnak, de Péter szikla szIlárdságában Jézus Egyházával marad mln
dennap, a világ végéig.
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HALOTTAINK

P. Vándor (Wech) József SDB, igazgató 1979. okt. 8-án. Santa Clarában (Kuba)
temették (70.52,43)

Pesltz Józse f bácsbokod i plébános jún. t - én (57)
Cselény i József c. prépos t. esperespléb. Nov. 16-án temett ék Abonyban (77,54)
Bartalos La/oli Engelbert OFM aranymisés, tatárszentgyörgyi esperesplébános

nov. ts- én hi rtelen elhunyt (75)
Csáby Vilmos ny. hittanár a székesfehé rvári papi otthonban nov. 23-án. Az esz-

tergom-szentgyörgymezei temetóbe temelték (78,57)
Pintér József ny. esperespléb. nov. 29-én Csornán. Arpáson temelt ék (69,44)
Szleberth Imre ásott halmi káplán dec. 1-én. Pécsett temelték (35,11)
Dr. Nyisztor Zoltán pápai prelátus dec . 4-én Rómában (86,62)
P. Dr. Wachter István SVD dec. 9-én a gráci klinikán. Szülófalujában. Deutsch

Schülzenben temetté k (73.54,48)
Szabadkai Nándor Nárc isz OFM, ny. pléb . dec. 13-án Pannonhalmán (80,67.56)
Szörényi Kálmán balatonsz emesi plébános dec. 14-én baleset következtében.

Balatonbogláron temették (65.39)
Talabér György ny. plébános szülóh elyén, Sümegen dec. 20-án. 36 évig az USA-

ban működött (73)
Patacsi József érd. espere s. volt értényi plébános Pécsett dec . 21-én (72,48)
Horváth János lovászi plébános dec. 25-én. Szombathelyen temették (56,32)
Langmár Lipót gyémántmisés, c. apát , olvasókanonok dec. 26-án Siófokon (85,61)
Dr. Orbán Béla Dezső OSB dec . 30-án Budapesten . Gyórölt temelték (75,58,50)
Szóke GyBrgy c. prép ost 1980. jan . 5-én Budapesten. Rákoskeresztúron temették
Horváth Istv án vasasszonyfai esperespléb. jan . 7-én. Szombathelyen a Szent

Kvirin (szalézi ) templom kriptáj ába temették (73,46)
Nemes László ny. esperesplé b. Sopronban jan. 13-án (61,38)
P. Gáspár Ernó lazarista. Csepelen temették jan. 25-én (67,51,39)
Helyre igazitás. Hazai forrásunk alapján tévesen közöttük 44. számunkban, hogy
Hajós József ny. plébános Mátészalkán meghalt. A megbo ldog ult neve István.
öccse, József, aki szintén ny. plébános, most is él Budapesten. és lsten még
sokáig éltesse!

Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementó inkbal

+
P. WACHTER ISTVAN SVD

(1907-1979)

Kilenc testvér közül harmadiknak született 1907. mérc. 24·én Németlövön (ma
Deutsch-Schützen. Burgenland, régi pannon település) . Edesapjuktól - akinek kis föld-

95



je mellett üzlete ls volt - örökölte a jö gyakorlati érzéket. Később ennek sok hasznát
vette. Az otthon légkörét mély vallásosság jellemezte; nem csoda, hogya f l úk közül
ketten ls papnak mentek. Októberben minden este közösen mondták a szentolvas öt,
a legkisebb volt az előimádkozó. Minden gyónás előtt szokás volt a bocsánatkérés a
szülöktöl és a nagyobb testvérektől. I:desanyjuk, ez a mélyérzésú , de Igazi . er ös asz
szony", helyt áll t az első világháború alatt a fronton küzdö apa helyett, és még mint
70 éves özvegy ls a ház lelke vo lt. Több gyermeke elsőáldozási ruháját - Plat áét is
- mélyértelmüen saját menyasszonyi ruhájából csináltatta. M inden este szente lt vizzei
áldást hintett távol levő gyermekei felé. István már korán elkerült hazulról , de a csa
ládhoz való ragaszkodás, a hagyománytlsztelet, az otthon egyszeru, mély lelkisége
egész éle tén át elk lsérte. Sokat tett a családért , az ls sokat segitett nekI. Ha kltne rült
a munkában, orv os öccséhez ment kúrázni ; ha a jótékonykodásával kapcsolatos rense
teg adminisztráció - amelyben mind ig szlqorúan pontos volt - a fejére nőtt, C9y·egy
családtag dolgozott nála egy darabig .

Glmnáziumba a kőszeg i bencésekhez került , és a .Cs ökav árban". a Kelcz·Ade lffy
fiúinternátusban lakott. Az ottan i spártai nevelés és fegyelem rendhez szoktatta . Már
mint a Márla·ko ngregácló prefektusa ls fóleg a missziókért tevékenykedett. I:rettségl
után a mödllngi St . Gabr iel missz iósházban belépett az Isteni Ige társaságába (verb i·
ták). Az 1975-ben boldoggá avatott Arnold Janssen szerzeteseinek fő feladatuk a hlt
hirdetés, hazájukban és a missziókban. lelkületükre az erős trinitárius alap jellemző .

Ezt István nagyon magába szivta . leveleiben is szerette használn i a szentháromsági
doxológiát. Nagy t i sztelője volt a Szentlé leknek ls , ami szintén jellegzetes vonása a
rendnek. (Nól águk a Szentlélekről van elnevezve.)

A novlcl átust és a f ilozófiát a rend Bonn melletti St . Augustln·1 házában végezte,
a teológiát Rómában a Gregor iánán. Társai körül elsőnek fejezte be - lelkiségtörténeti
tárgyú - doktori értekezését a 13. századi kölni . kl stestv érekröl" (M lnderbruder) .
1932. okt. 30-án, Kris ztus Király ünnepén szentelték pappá.

Mükö désének e l ső, hazai szakasza Kószeghez füzte. 1934·ben a még csak pár éve
fennálló Szt. Imre missz iósház elsó prefektusa, 1936-tól noviciusmester és a ház rek
to ra egészen 1948 márciusáig . A növendékek, junlorok és noviciusok száma ebben az
I dőben 140. Egymás után adja a lelkigyakorlatokat, missz iókat, sok pap jár hozzá lelkt
vezetésre. Temetésén a rendi búcsúzta tóban külön megköszönték, hogy annyi jó és hü
misszionárius t nevelt. (Pappá lett volt tanltványal közül senki sem hagyta el hivatását.)

1948-ban vis szatér Ausztriába. A fürstenfeld l St. Severin missz iósházban matem at t
kát tanit és gondnok. Sok papi rekollekelót vezet ott Stájerországban és Burgenland.
ban. Ogyes segélyakciót szervezve fel épiti a ház melletti templomot. Már Itt kezdi a
magyar papság és a misszióban dolgozó magyar rendtestvérei seglt ését , ami élete
utolsó két évti zedének nagy müve lett.

1963 elejétől 1967 júniusáig Bécs közelében, Elchgrabenben ta l álluk a ferences
missz ionári us nővérek házában, akik közt több magyar ls van. lelk ile g gondozta őket,

vasárna ponkén t prédikáelót és medltác iót tartott nekik. Mivel azonban az egyr e növek
vő segélyakció számára a hely szüknek bizonyult, 1967. jún . 27-én átkö lt özött a hir es
svájci kegyhelyre, Elns ledelnbe.•Elnsledler· remetét je lent, és ő ott valóban .remete
szerzetesk ént" élt, magányosan, egyszeruen, önmagáról való teljes megf eledkezésben .
állandó munkában. De ezt a . remetesé qet" százával keresték fel a látogatók: paptest
vérek, Európába megpihenn i és segltségért folyamodni jövő misszionáriusok. . MI a
svájci mlsszl6m Idején voltunk nála - frja valak i - , és láttam, mit jelentett a házban
élő gyerekeknek a cukros és csoko ládés papbács i; a papoknak meg az a testvér, akí
hez mindi g lehe tet t menn i Intenclóért , rádióért és más értékes dolgokért: Szegény
plébániáknak autót, templomi fütőberendezést, épftkezésl segélyt szerzett . •I:s ez nem
mlndenl - mondja egy másik paptestv ére. - Nehéz felrnérn l , még mennyit tett azon
túl sok-sok Imádsággal, hisz hihetetlenü l szer ény volt; csak egy-egy esetleges meq
nyllatkozásában árul ta el magát : Egyik püspök egyenes en Igy nyilatkozott halála után:
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. A magyar egyház egyik legnagyobb jótevőjét szólíto tta magához az Úr." A temetésén
r ész t vevő szombathely i püspök i helynök is kiemelte beszédében ezt.

Bens6ségesen t isztelte mind ig Jézus Szivét és Mária azeplötelen Szívét . Sok kilen
cedet végzett. A lelki gyakorlatokban er6sen támaszkodott Szent Ignác és Xavéri Szt.
Ferenc gondolatkincsére. 1975 után még Inkább elmélyedt a rendalapít ó P. Janssen
és az ugyanakkor boldo ggá avatott misszi ós páter , Frelnademetz lelkiségében.

A sok munka felőrölte egészségét . Elhatározta, hogya 70 évet elérve visszavonul.
De nem volt lelke hozzá. Folytatta - mindvégig. Pedig már nagyon fáradt volt . Egyik
uto lsó l átoqat öja mégis így Ir: . lOpültem jókedvén és fáradhatatla n seglt6készségén.
Szivesen marasztalt bennürrket." - 1979 novemberében pihenni Jött szükebb hazájába.
Itt ért e az e l ső agyvérzés. Hamarosan a gráci egyetemi klJnikára száll ított ák. ahol még
3 hét ig küzdöttek életéért. Reménykedtek . hogy Ismét talp ra állitják, hisz öntudatát ,
gondolkodó és részben beszél6képességét végig meg6r lzte. Dec. 9-én, vasárnap a
szive felmondta a szolgálatot . Az örök Fópap magához hívta hű szolgáját : . Menj be
Urad örömébe!" Szülöfalu jában, szülei melfé temette dec. 15·én László István burqer»
landi püspök, vagy húsz paptestvér és sok-sok hlvö részvételével. A gyászolók érzéseit
talán ez a részvétl evél foglal ja legtömörebben össze: . Annyl honf it ársunknak seattett.
annyi igazi kr isztusi szeretettel tette mindezt, hogy távozása nemcsak mint egynek
oltártestvéreink vagy honf itársaink közül hagy ürt maga után , hanem fölveti a kérdést,
kl tud ja szétágazó, csendes jót ékony tev ékenységét egyhamar pótol ni." Csak nagy
szlv ének most már - reméljük - lsten el6 tt esedez6 szeretetébe n bizakodhatunk .

Confrater

P. BIELECK JÖZSEF SJ
[1920-1979)

Négy év alatt az ötöd ik magyar papot temeti k a kanadai magyar katolikusok. Négy
közülük jezsu ita volt. IOs az öt közül négy mint plébános dolgozott a torontói rnaqya
rok között. Blel eck atya közvetlen utódj a. P. Király István és dolgos elődje, P. Horányl
Lajos mellé került a courtlandi magyar temetöben.

1920. dec. t- én Nagyváradon született. Osztálytársai mondták, hogy IV. gimnazista
korában a debrecen i piar ist áknál, amikor játszani hívták. türelmet kért, amig imáit be
fej ezi. Társait levezette pincéjükbe, ahol egy felf orditott teknöt használt .olt árnak".
Már akkor pap akart lennI. Eretts éql után, 1939-ben belépett a jezsuita noviciátusba
a budapest i Manrézában. 1942-ban Kassán végezt e bölcselet i tanulmányait . O volt az
els6évesek . bldellusa". Szorgalmas . jó diák , szellemes megjegyzéseivel jó közösségi
ember. Szegeden, Olaszországban. Belg iumban végezte tovább rendi iskoláit. Pappá
1951. dec. 6-án szentelték. Mottója ez volt: .Ne szeressünk se szóval, se nyelwel, ha
nem tettel és Igazsággal " (lJn 3.18) . 1979. aug. 22·én. a toro ntói Szent Erzsébet-temp
lomban tar tott feltámadási miséjén, rendtársa, P. Babos István ebból indult kl, és
megmutatta. hogyan igazolódott be életében.

Kanadában e l ösz őr Montrealba került, ahol "A Szív" szerkeszt és ébe segített be.
Onnét HamIltonba, majd 1964-ben Torontóba került lel kipásztori munkára. Bár érdek
lö d ése Inkább irodalmi és történelmi [el leqú vo lt [kedves diákja volt Debrecenben
Báthory Józsefnek, a piar lstá kat késóbb az USA·ban eli ndftó magyar tanárnak és cser
k észvezet őnek. t61e hozta müveltsége gyökereit) , az admin isztrációs munkában is be
vált. Az új plébánia mea épít ését szivügy évé tette : az ép ítkez és Idejé n nap mint nap
hosszú ldöt töltött az ellen6rzés, felülv izsgálat munkájával. Ez a plébánia ma ls szlves
otthona a környéken dolgozó vagy átutazó rendtá rsaknak, és színte napi ven d épfoqa
dója a látogató papságnak.

Torontói plébánossága a II. vat ikáni zsinat határozata i megvalósltásának Idejére
esett. Kitartó munkával keszltette el6 a magyar nyelvu misemondást . Fáradtságot nem
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kfmélve, a kont inensen elsónek oldo tta meg a magyar li tu rgikus szolgá latot, és tette
közkinc csé édes anyanyelvünkön a szentmisét. Oszintén szolgálta a Zs inat ökumen ikus
törekv éseit ls. Mint Erdély szülött e lelkében hordozta a lelk IIsmereti szabadság t isz
telet ét. Mint Kanada legnagyobb magyar közösségének plébánosa példaadóan mutatt a
kl ezt a gyakor latba n ls, amiko r megteremt ette a szlves kapcsolatot a protest áns egy·
házak lelkészeivel. Hívei t iszte lték és nagyon kedvelt ék. Szellemessége, józansága és
humora segitette abban, hogy békél tető , egységesftö szerepet tudott betölten I.

I:letének uto lsó kilenc éve . A Sziv' szerkesztésében telt el , előbb Yonkersben
(USA) , majd ismét Kanadában, Hamil tonba n. E rős , szine s, kic si t fanyar hurnorú egyéni.
ségének bél yegét jó l fe l i smerhe tően rányomta a lapra. Mi ndig [ őel öre dolgozott, az
anyagösszeállf tásban, gépelés ben gondos vol t .

1979 Júli usában vém yomása hirt elen felsz ökött . Aug, 6-án bekerü lt gyomorfekéllyel
a to rontói kórházba . Kivánsága, Igénye betegsége Idejé n sem volt. Udvariasan rneq
köszönte a szükségből röv idre szabot t látogatásokat , áldásokat, imákat és nagy halá
val a nyomb an fela dott betegek szentségét . Aug. 18-án átkölt özött az ún . papi szob ába,
mint aki a gyógyulás út ján van már, de hosszabban fog ott tartózkodnI. Szent István
napján kora reggel súly os belső vérzés lépett fel. A megállott szívet egyszer még
meg tudták Indítani , de aztán fe l kellett adni a küzdelrnet, Holttesté t áthozták Toron
tóba, s volt plébá niájá n ravatalozták fel. 21·én este hivei , baráta i , tisztelői - egy·
h ázlak. vil ágiak, vallásra és nemzetiségre való tekinte t nél kül - tömegesen jöttek a
virr asztás ra együttérzésük jeiéül. Aut óbuszon. autón elk fsérték temetése helyére ls.

Békési I. - Vlossák R.

DR. JANOSI SANDOR GYULA OSB
(1910-1 978)

A Tolna megyel Nagykón yiban születe tt 191 0. dec. 13·án. Nem érettség i után köz
v étlenül. hanem csak 20 éves korában lépett a rendbe . Lat in-tört énelem szakos tanári
oklevele megszerz ése után 193G·ban szentel ték pappá. M indjárt utána Győrbe kerü lt
taná rnak. Egy év után plébános lett Bakonybélben 1939-lg. Innen soproni gimn áziumunk·
ba helyezték , ahol egy évt izedig müködött. A város kultur al ls életében kif ej tett tev é
kenységéért 1977·ben, Sopron 700 éves Jubileuma alkalmáb ól emlékplakettel t üntett ék
kl. Az iskolák álla mosí tás a után újra Bakonybélbe, maj d Esztergom ba került. 1951 ·ben
lett ismét győri gimnáz iumunk tanára, ahol egészen haláláig tanított . Tanári müködé
sében nyi tottságra, a diákok szell emi látókörének klt áqit ás ára . az összefüggések
helyes elemzésére és megértet ésére töreke dett.

A tanárkodás melle tt váll alt a a gazdasági munkát , a rendtársakról val ó gondos.
kodás nehéz fela datát ls. Báto r kezdeményezéss el megszerezte és egészen haláláig
nagy gonddal vezette győri házunk als öö rst ü dü l ő jé t . ahol sok diák és rendtárs élvezte
a gondtalan pihen ést. Lelkipásztori és tudom ányos munkássá got ls folytatott. Dokto ri
értekezését még növendék kor ában, 1934·ben írta. Cikkel jelentek meg a Pannonhalmi
Szemiében, a Vigiliában és más fo lyóira tokban. Mun katá rsa volt a Pedagógiai Lexikon 
nak. Történelmi kutatásainak legnagyobb témáj a a ker eszténység és a szoc ializmus
egymáshoz való vi szonya volt. Ezért fogl alkozot t sokat Giessweln győri kanonok életé 
vel és munk ásságával. Legutolsó müve (Új Idők küszöbén) már csak kéziratban maradt.

1978. dec. 21>-án reggel vakáclóra utazott vo lna. A pályaudvarra menet vette észre,
hogy személy i Igazolványát otthon hagyt a. Viss zasietett, és a vonatot már csak futva
érte el. A sie tség és az izgal om árth atott meg szfvé nek, mert az e lső megállóra már
nem érkezett meg élve. Hisszük és rem éljük, hogy ez az útja már az örök élet boldog
vakációjára vitte át .

Confr ater
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DR. KOLOS LÁSZLÖ BERTOLD OSB
(1902-1979)

A Győr-Sopron megyel Ottevényben született 1902. aug. 6-án. Középiskolai tanul
mányalt a pápai bencés gimnáziumban kezdte, majd egy év múlva a kaposvári állami
gimnázium tanul úja lett. Felső osztályait már Pest en a piaristáknál végezte. Itt is
érett ségizett. 1920·ban jele ntkezett a rendbe felvételre . Az elöljárók már 1923·ban
Rómába, az Anselmlanumba küldt ék teológiai tanulmányainak fo lytatására. Itt 1930
ban bölcseletből és hittudományból doktorátust szerzett . Rómából viszatérve Pannon
halmán lett f öapátí t itkár, s ettől kezdve egészen élete végéig itt müködött, 193 1-tő l

mint főiskolai tanár ls. Nyugdljba vonu lása után sem hagyta abba a munkát : a Pannon
halmára látogató kül föld i vendégek gondozásával, vezetésével foglalkozott fáradtságot
nem Ismerö áldozato ssággal és melegszlvü kedvességgel.

Kevés rendtársunknak volt szerte a nagyvilágban annyi jóbarátja és I smerőse . mint
nekI. Rómától Pannonhalrnálq, amerre csak járt . mindenkiben tiszte letet és szeretetet
ébresztett kedves egyéniségével. áldozatos szolgálatkészségével és nagyfokú lelk ils
meretes ségével. Jó kapcsolata ival nemcsak magának, de rendünknek ls mindenhol jó·
barátokat szerzett . Segített e ebben hobbyja. a bélyeggyüjtés. Sok külföldi bencéssel
áll t cserekapcsol atban. Halálakor Európa minden táj áról érkeztek a r észv étlevelek.

Elet ének és egyénisé gének talán l egj ellemzőbb vonása szinte aggályosság19 menö
le lkIIsmeretessége, pontoss ága és kötelességtudása volt . Ez jellemezte tanári munká
ját, t itkári teendőinek végzését. hosszú éveken át tart ó Intenciókezelését.

Rendtársai is általános megbecsü léssel vették körül. Volt benne valami csendes.
mélyen fekvő, Igazi humorérzék. és n éha-n éha szeretett szellden cs l pkelődn i ls: de
még ezt ls szivesen fogadták töle, mert kl érzett be lőle a jó indul atú szeretet. Rend
társai gyarlóságait sohasem ítélte el. a megtévelyedettek fölött sem tört pálcát , ln
kább aggódó szeretettel imádkozott értük. Gazdag lelk i érté keit lsten felé nyitotta
kl. sohasem hivalkodott velük kifelé.

Csendes. ezer ény élet után röv id pár nap alatt 1979. jan. 21-én épp ily csendben
távozott közülünk. Aki annyi vendég ről gondoskodott, élvezze most már a Mennyei
Atya örök vendégszeretetét!

Confrater

DR. NEMES PAL VAZUL OSB
(1906-1979)

Pápán született 1906. okt . 30·án. 1924. aug. 6-án öltötte magára Szent Benedek rend
jének ruháját . 1926. szept. 11 -én tett eqyszerú . 1929. szept , 12-én ünnepélyes fogadal.
rnat, amit fél századon át töretlen hüséggel őrzött meg halála pil lanatáig. 1932. jún.
12-én a győ r i székesegyházban szentelt ék pappá.

Müköd ését Pannonhalmán kezdte: tanito tt a teológiai főiskolá n . és egyben székes
egyházi hitszónok volt. Közben Kelemen Krizosztom főapát egy évre Pestre küldte teo
lógiai tanulmányokra.

1941 ·től t izenkét évig mint plébános dolgozott teljes odaadással és minden erej é.
vel a celld ömölk i apátság kolostorában. Müködés e a legnehezebb i dőszakra, a máso
dik vil ágháború és az azt követő úJjáépltés idejé re esett. Fáradtságot nem ismert , a
nap minden szakában hivei rendelkez ésére áll t. EIvelben szigorú , hitében és meggyő

ződésében megin gathatatlan volt . Orörnben-bánatban együttérz ett rendtársaival és
hlvelvel, tudott lelkesfteni , bátorltanl , vigasztalnI. Buzgő volt a lelkek keresésében.
ól liturgikus szolgálatban . s különösen kltünt mint hitszónok. Beszédei hlven tükrözték
Kr isztus és az Egyház tanít ását. és kristálytiszta szavaiból érezni lehetett. hogy amit
hirdet, azt maga ls éli . ezért volt meggyőző ereje . M int járási lelkész klhasznált a a
cserkészetben rejlő értékeket. Amellett kongregác iós prézes, az Isten i Szeretet Le.
ányalnak lelklatyja , a helyi Benedekrendi Oblátus Szövets ég Igazgatója volt, és még
a toll forgatására ls talált Időt: szerkesztette a Celldömölki Hlrlapot.
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Folytatta a templom restaurálásának már elődjé től megkezdett munkáját . 1941 nya
rán Borsa Antal neves győri Iparm úvésszel kifestette a kegytempl omot. majd rneq
szervezte 200 éves jubileumának űnnepségelt. Ekkor sikerült a hívek áldozatkészségé·
ből a külsö tatarozás ls. A napl lelkészi teendők mellett sokfelé tartott triduumot .
lelkigyakorlatot. népmissziót.

Nevéhez fűzöd lk az árpádkori romtemplom állagának megőrzése is. Cell dömölk
nyugat i részében. a hajdani Pórdömölkön meredeznek ennek romja i. Utol jára 1788·ban
miséztek a templomban. Az idők múlásával egyre jobban pusztult . Nemes Vazul tervet
készíttetett a m üeml ék megőrzé sére Móri cz Endre m ű ép ít ésszel. aki áldozatos rnunká
val helyreállltotta a 12. századi toronynak és portálénak bejáratát . megmentve ezzel
az épület legért ékesebb részét .

19S3·ban el kellett hagynia plébániáját. Kijelölt tartózkodási helye szül övárosa ,
Pápa volt . Hazament övéi közé. ahol testvérei és rokonai szeretettel vették körül.
1953-5&-lg Nemeskoltán rnüködött. majd 1957·től 14 évig Iváncon. Itt 178 gyermeket
keresztelt meg, 251 bérmálkozott, 76 pár házasságát áldotta meg, és 421 halottat
kísért kl a temetőbe . 1972·ben súlyos betegs ég támadta meg. hónapokon át feküd t a
szombathely i kórhá zban. Felgyógyulás után nyugd íjazták. és a pannonhalmi Szociális
Otthonba került. Dc itt sem pihent. Ellátt a a bet egszobában a szentmisék végzését.
gyóntatott. litániákat tartott. s évent e több alkalommal helyettesítést váll alt Pápán.
Utoljára 1979 februárjában már lázasan ment oda. ennek ellenére napokban át misé 
zett . Végül hazavitték Pannonhalmára. ott állapota napról napra romlott . Fölvett e a
szentkenetet , elbúcsúzott rendt ársatt ól. és bevitték a győ r i kórházba. Itt hunyt el márc .
22-én. 28-án Szennay András főapát temette a Boldogasszony kápolna kriptájába .

Egész életében osztog atta lelkének , szivének meleg ét . Bár ember nincsen gyen·
gék és téved ések nélkül. Nemes Vazulról elm ondhatni, hogy hét évtlzedet átfogó élete
t iszta és becsületes volt .

Vidosit s Gyula

MSGR. DR. NYISZTOR ZOLTAN pápai prelátus
(1893-1979)

December 4·én éjjel egy római klin ikán 86 éves korában elhunyt a két háború kö
zöttl magyar kat oli cizmus egyik neves személy iség e.

Nyisztor Zolt án 1893-ban. Szeplőtelen Fogantatás ünnepén született Debrecenben.
vasutas szülök gyermekeként. Akalandvágy. küzd ókedv, írói hajl am ötvöződ ik benne
össze a pap egyéniségén keresztü l.

Gimnáziumba Máramarosszigeten és Szatmárn émet iben járt. Miután a római Col
leglum German icum-Hungar icum növendékeként elv égezte teológ iai tanulmányait . Szat·
márnémetiben teo lógiai tanárként kezdte meg papi m üköd ését . Itt megalapította a Ka.
tolikus Élet c. hetilapot. A huszas években Budapestre került . A gellérthegyi szikla 
kápolna lelkészi teendőt mellett Idej ének javát az egyházi irodalomnak szentelte . Első

írása a hazai szektákról jelent meg. Majd .Ter éz, a sttqrnattz ált" eimen egy konners
reuth i útjának élményei alapján Neumann Terézt mut atta be. Leforditott a Papini Góg·
ját. Magyarul tolmácsolta Faulhaber bíboros és Cesare Orsen lgo pápai nuncius m ű

velt. Bangha Béla meghivására részt vet t a Magyar Kultúra szerkesztésében 193 1-től.

Főmunkatársa volt a Nemzet i Üjságnak és az Egyházi Lapoknak ls . Bangha és Miha·
lov les Zsigmond mellett az 1938-as budapesti Eukar isztikus Világkongresszus egyik fő

szerv ezö]e, De Bangha jobbkeze a Katol ikus Lexikon szerkesztésében is. O írta meg
élet rajzát .•Bangha Béla élete és rn üvel" eimen .

ír ásatt és beszédeit az éles teki nte t és az erős kritikai érzék jellemezte (.Toll
heggyel· c. rovata a Magyar Kultúrában . •Magya r Góg· c. kötete stb .) . A hibákat és
fé lszegségeket ost orozva a személyeket sem kimélte. Tollával. Ir ásain keresz tül a
maga egyéni módján szolgálta ideáljait. •Vallomás magamról és kortársaimrói" c .
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könyve. amely 1971-ben jelent meg Rómában, ugyancsak .tollhegyre· veszi kortársa it.
Már előtte (1962) .Otven esztend ő" c. müvében is vi sszaemlék ezéseit írta meg.

Már a harm incas években járt D él-Amerik ában, ahová 1945-ban kivándorolt. ve ne
zuelában és Kolumb iában lelkészkedett a magyarok között, mígnem 1961 -ben Rómába
kö ltözött (.hazajöttem megha ln i" J. és itt élte le hátra l evő éveit . Színes út ikönyvei
ma is élvezetes olvasmányok: . Felhökarcol ök, őse rdők, hazát lanok" első d él-amertkal
út ját elev enít i meg, távol-kelet i út járól számol be . Mandarinok, kul lk, rnlsszlonárlu
sok ". a Balkánró l pedig .Balkánl k épeskönyv " c. út le írásában.

A Végte len meglátása adja meg neki a végső megnyugvást és békét .
R.

DOMITROVITS ISTVAN SDB
(1905--1979)

l:destestv ére és rendtársa volt Domitrovi ts Józsefnek, aki 1926-tól 1962-ben bekö
vetke zett haláláig mindv égig az Am azonas medencéjében sorakozó szalézi missziókban
dolgozott , elt ér öen Czezarov lcs Balázs és a múl t évben Vécsett, Magyarországon el
hunyt Bali Béla rendt ársa tt ól. akiknek müködés i te rü lete a huszas évekbe n Rio de Ja
neiróra és Sao Paulóra terjed t ki, és közvetlenü l a magyarság részére is [elentös éq
teljes és felejthetetlen volt. Domitro vits József lett az ór iási manausi fóegyházmegyé·
ből kiszakitott Humaita prelatúra első püspöke . Am ikor egyszer hazalátogatva mea
bete gedett. a szombath ely i kórh ázban meg ism erte az Annunc lata-rend t kedvésnöv ére.
ket , és később néhányukat kihozta BrazIl iába. Ott azóta is szépen müködnek és gyara·
podnak. (Lásd besz ámolótkat a Szolgálatban . Szerk .)

István Németújfaluban (ma Burgenland) született 1905-ban. Gyermek- és If júkoráról
keveset tudunk. mert csak 1939 óta - mik or 33 éves kor ában kiérkezett BrazIIiába 
kisérhett ük f igyelemmel, igen messz lr öl, életét. Sokszor kísérte fáradhatat lan báty ját
fáradtságot és veszélyt jelentő miss ziós és f öpásztorl út jaira . Hason lókat jártak végig
Fáy Dávid és a 18. századi magyar jezsu lták az Amazonastó l délre , és napjainkban pár
szervi ta az Acre-Purus ő se rd etben . Sok áldozatot követel t töle az Amazonas északkelet i
nagy ágának, a Rio Negrón ak területén l évő szalézi misszió a Tucano és Macu t örzsek
hez tartoz ó bennszü löttek között . Tiszteletreméltó odaadással és kit art ással végezte
munkáját . Az évek múlása sem csökkentette le lkesedés ét . Egész éle té t apostoli rnun
káj ának szentelte. Ott szerezte végzetes betegségeit is.

Először Manaus ban kezelték, majd barátai és tehetős t i szte l ő i kiváns ágára Sao
Paulóba száll ították jobb kezelésre . Az itteni kórházban te ljesedett az a kívánsága is,
hogy magyar éte lt kapjon magyar kedve snővérek kezéböl. Ilyen kis dolgokban ls örö
mét tud ta lelnl, Közben számolta, mik or mehet vis sza munkaterületére. és hogyan me
hetne el még egyszer Európába - ahonnan annyi segélyt kapott már régebbi útja i al
kalmával missz ió inak - és szü l őfö ld j ére is. Ezt már nem érhette el Itt a földön. J ö
barátainak, a kórh áztu lajdonos főorvosokna k minden igyekezete ellenére számára ls
elé rkezett a hü szolga elszólí tásának Idej e febr . 18-án.

Feltámadási miséjén részt vettek rendtársai , I smerőse i és egy magyar bencés is,
val amint az említett Annunclata-n öv érek . D. Bonifáelo Piceininl . a Matto Grosso-I Goiás
fi atal érseke épp akkor volt a puebiai gyülésröl átutazóban Sao Paulóban. O méit att a
odaadását. apostoll hitét és lelkületét a koncelebrál t mise alatt.•Teljesen a rnlsszi ó
nak él t " - mondta többek között. .Onmagát áldozt a fel érte, hogy fényt vigyen az
öserd öbe. Baráti összeköttetéssel rengeteget adott hiveinek. Felépftette Manausb an a
gyönyörú Szent József-templomot, amely ma már pl ébániatemplom. Rendünknek , a sza
lézi rendn ek büszkesége és misszionáriusainknak példaképe:

Szeminár iumi Igazgató is volt Manausban, az utóbbi öt évben pedig . utazö gyón·
tat ö" szerep ét töltötte be a nagy Rio Negro folyó partvidékén . Betegágyán ls sokat
emlegette legújabb alkotását: a manaus i lelkigyakorlatos ház megépltését , amely épp
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befejezés előtt áll t halálakor. Azt hajtogatta: .Edenkert té akarom áta lakítant ezt a házat
mindenki gyönyörűségé re . aki békét és lelki nyugalmat akar ott találni : O már azóta
megtalálta ezt. Földi maradványait repülővel vitték Man ausba , s ott helyezték örök
nyugalomra febr. 20·án a messze került magyar papot .

ha

DR. KAPPELJANOS olvas ókanonok. a püspök i szentszék elnöke
(1900-1979)

Edesapám. amikor a papi hivatás kibontakozásának jelelt figyel te meg Ifjú életern
ben. nem is egyszer beszélt egy szerény megjelenésű magyarszecsődl pl ébánoaról. aki
csak egy évig volt ott plébános. de olyan magvetést végzett az önzetlen felebarát i
szeretet ter ület én. hogy aratása hosszú évtizedek múltán ls tapasztalható volt .

A plébánosnak 4 km utat kell ett megtenn ie Körmend lg. ha az egyházmegyei köz
pontb a. Szombathelyre akart utazni vonattal. 1936-ban még nem volt buszk özleked és,
a kegyúr grófi fogatát sem akarta Igénybe venn i. Igy örömmel csatl akozott hivei gya·
logos csoport jához. Hogy ml történt ezeken a gyalogos utakon7 Arról a körmendi állo
máson az utasokra várakozó f iákeres csak annyit mondhatott, hogy a magyarszecsódl
plébános töb bször is zavartan kért kölcsön tóle pénzt vonatj egyre. azzal az Indokkal .
hogy úgy látszik elszámított a magát. kevés pénzt vett magához az út ra. Term észete
sen a kölcsö nt mindig rneqduplázva adta vissza.

Min t középlskolás diák a székesegyház gyóntatószékében találkoztam vele el őszö r .

Lelkiatyám lett. M ind ig élmény volt a szentgyónás nála. Fiatalok. Idősebbek egyaránt
igényelték lelkivezetését . és őt mind ig meg lehetett tal álni gyóntatószékében. Még
az ünnepélyes püspöki szentm iséken ls. amikor Illett volna reprezentálnia. olyan ügye.
sen tudott besur rannl a gyóntatószékébe . hogy nem ls vet ték észre távozását. Papi
életének Igen nagy részét töl tötte kl a gyóntatás l élekmentő. segItő szolgálata . De
nemcsak a híveknek volt lel ki vezetőjük . tan ácaad öluk, hanem az egyházmegye pap
Jainak ls. Tanítványain kívül ls nagyon sokan fordultak hozzá egyházjogi és más ügyek.
ben. hogy kikérjék tanácsát. meghallg assák okos . összefüggéseiben mindenre klter
jed ö, prakt ikus véleményét . Hogy menny ire t iszteletben tartotta az ember szern élyí
ségét és szabadságát. az abból is kitűnik . hogy a dönté st mind ig a kérdezőre bízta.
Senkire sem akart a ráké nyszerltent n ézet ét. akaratát.

Szerénysége köztudott volt. Mind ig a legutolsó helyet kereste magának. Magáról
soha nem beszélt . Betegsége idején derült ki. hogy a téli hajnalokon a székesegyh áz
körüli hólapátolás nehéz f izikai munkáját éveken keresztül észrevétlenül sajátkezűleg

végezte el. A toronyóra felhúz ása. állítása ls munkál körébe tartozott.
Az imádság embere volt . Ez érződött kl minden mecnyllatkoz ásáböl, szeritbeszéde t

nek gondolataiból . amelyeket Jézussal folytatott beszélgetése. átelm élkedése gyü·
mölcseké nt közvetl tett a híveknek.

Hosszú és súly os betegséggel látogatta meg az Úr hűséges szolgáját. Emlékező

tehetségének zavarai csak betegs égének kezdetén volt nyugtal anító fá jdalom számára.
Később már betegségé ben ls fe loldódott Mestere szaretet ében. és feltárultak lelk é
nek legszebb. legbizalmasabb kapcsol ata i Jézussal. Idöérzéket ls elveszítve . éjszaka
felkelt. és sietve készült a szent szolq álatra , a legszentebb Áldozat bemutat ására.
amelyet elvégezni már nem tudott ugyan. de mégis átj árta törékeny beteg testét az
élmény. hogy újr a tal álkozott Jézussal. Halála előtt jóformán mindenét elosztogatta.
Igy megszabadulva minden föld i tehertől szárnyalhatott a magasságok felé. 1979. jan.
14-én reggel. életének 79.• áldozöpaps áqának 55. évében költözött az örökkévalóságba.
A szombathelyi székesegyház kupolája alatti ravatala előtt Fábián Arpád rneqyéspüs
pök vezetésével szamos paptestvére koncelebrált szentmi sében Imádkozott l el k l űdv é

ért . Déli fél egykor pedig a Szent Kvtrln -ternplorn krlpt álában nagyszámú h ivő - kö
zöttük sokan burgenla ndiak ls - és paptestvér kís éret ével helyeztük fáradt test ét
a boldog feltámadás reményében nyugalom ra.

T.1.
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SZABÖ T1HAM~R O. Cist.
(1894-1979)

Aranym isés pap. okI. középiskol ai hittan ár volt . Veszprémben született 1894. júl.
t t -én, és a pannonhalmi Szociális Otthonban hunyt el szeli d. csendes haláll al 1979.
ápr. 24-én.

Gyönge szervezet ü, törékeny, mégis szivós ember volt . Többhelyütt rnüködött mint
hittanár, leghosszabb ideig Egerben a rendi gimnáziumban és a szentgotth árdi Iskola
szanatóriumban. Sok betegeskedése ellen ére der űs , eleven kedélyü ember vol t. Ova
tos an és némi kedves huncuts ággal kerülte a sok munkát, annál jobban szeretett a
rekreációkban cseveunl, diákja ival törődn i , ügyes.bajos dolgaikkal odaadó együttér
zéssel foglalkoznI. Nem volt sem jele s sz ónok , sem kiváló didakta. de ami t tanit ott
h ltünkről. amit hird etett az evangélium ról. azt átélte, és meleg szivén át sugározta
sz ösz ékröl és katedráról egyaránt. M ikor 1954-ben véglegesen meg kelle tt tele pednie
a szerzetesek számára fenntartott Szociális Otth onban, onnan ls szivesen kijárt segíteni
különbözö plébániákra.

Ereje azonban egyre fogyott, végül daganatos megbetegedés gyanújával gyomor·
mütétnek vetett e magát alá. A kórházból való elbocsátásako r az orvosok közeli halá
lával sz ámoltak. Am derű s opt imizmusa öreg kora ellenére változatlan mozgékony
sággal úgyszólván halála napjáig vitte. mozgatt a, emberek társaságát kerestette vele .

Békességes. Isten-váró és lsten után vágyódó lélekkel távozott az életből, ami
neki az utols ó három évti zedben az otthon át vesztett szerzetes sorsát jelentette. Ami
kor néhány nappal halála el őtt Pannonhalmán meglátogatt am. ezt mondta: .Most már
elbúcsúzom től ed és minden rendi testv éremtől. Isten vár, és szivesen megyek haza.
~s nagyon hálás vagyok az Úrnak. mert nagyon sokat kaptam től e:

Jó lenne valamenny iünknek Ilyen szeliden elszakadni a fö ldtő l . és Ilyen hálás szlv
vel megtérn i Aty ánk házába!

-s -n

DR. BALOGH GYDRGY
(1895-1979)

Munkában és szeretetben gazdag papi éle t után költözött át az örök hazába a hajdú
nemes család nemes lelkü gyermeke. a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye nyu
galmazott tb. esperese.

Hajdúdorogon született 1895. ápr. 5-én, nagypénteken, földmüves sz ülöktöl. A korán
elárvult gyerme ket jószivú nagynénje tanittatt a tovább az elemi iskola elvégzése után;
előbb Máramaross zigeten. ahol nagybátyja g. kat . püspöki helynök vol t. majd Hajdúná·
náson folytatta a gimnáziumot , végül Nagykállóban. ahol korrepetálássa l tartotta fenn
magát. Hadiéretts égi után azonnal katonai szolgálatra vonult be az első vil ágháborúba.
Leszerelése után jelentk ezett papnövendéknek; föpásztora az esztergomi érseki pap
nevelő Intézetbe küldte. Ott végezte el - kltünő tehetsége miatt külön engedéllyel 
három év alatt a teológi át. Mint segédlelk ész megszerezte a budapest i Pázmány Péter
Tudományegyetemen a kánonjogi dokto rátust . 1924. dec. 16-án szentel te pappá Nyír
egyházán Miklősy István hajdúdorog i püspök. El ső szentmiséjét Márlapócson a köny
nvez ö Márlu-keqy k ép előtt végezte.

Megyéspüspöke Hajdúböszörménybe rendelte segédlelkészül ; Itt különösen a hlt ok
t át ásban és az Ifjúsági egyesü letekben végzett eredményes munkát. 1929 szeptem
berétől a vértesi g. kat . egyházközség paróchusa, s ott 35 éven át szerényen, gondo
san, minden k i től - másvall ásúaktól ls - szeretve-becs ülve , nyugalomba vonulásáig
.mindenkinek mlndene" lett. Tanácsáért bizalommal kereste fel a község apraja-nagyja.
Templomát. lelké szlakását kivül-b elül rendbehozatt a. Szentbeszédeire mindig alapos
gonddal készült. A második vil ágháborúban egyideig tábori lelkés zi szolgálatra is be.
hivták. Amikor mások a környékről elmenekül tek , sőt családja ls Ideiglene sen bízton-
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ságosabb hely re költözött, ő helyén maradt hívei között . Tanyai híveihez gyalog is kl
járt , hogy szentm isében és lelk igondozásban részesítse őket .

Boldog házasságából öt gyermek született; fiai t orvosi és tanári pályára segítette ,
három leánya görögkatolikus pap felesége lett .

NyugdlJas éveibe n - t izenöt éven át - papveje Inek munkájában nyúj tott mindig szl
ves és értékes segít séget. Szabadidejében teológiai kérdésekről Irt elmélyü lt dolqoza
tokat . Nyugdíjas évei nek emlékezetes örömnapja volt 1974-ben, amikor aranymiséjén
(egyben veje ezüstrnls éjénl az egyházmegye főpásztora személyesen köszöntöt te
családja és paptestvérei körében.

A szentmisét - halála el őtt két hónappal bekövetk ezett súlyos agygörcséig és
tüdőgyul l adásá i g - mIndennap összeszedetten. pontosan végezte . Még betegségében
is nagyon sokszor fel akart öltözn i a szent li tu rgiára. de teste már erőtlen volt. Utolsó
óráiban ls Aranyszájú Szt. János liturgiájának Imáit suttogta - hibátlan pontosságg al!
Féleszméletben ls a szentolvasót mondogatta . Kórházi társai megrendült áhitattal
nézték .

~ Iete utolsó 13 évében özvegyen élt . de amíg fogyó ereje engedte . mindennap kl
ment a kedves sírhoz imádkozni. Útközben - mInt életében mindenkor - mindenk it
szeretettel előre köszöntött .

~rthetó . hogy temet ésén Nagyhalász népe és régi egyházközségének népes küldött 
sége ls megjelent nagycsütörtökön. Timkó Imre hajdúdorogi megyéspüspök 40 pap
segédletével végezte a szent szert art ást. Beszédében meghatottan emlékezett meg a
hűséges lelkipászto r és melegszívű paptestv ér. a vendégszerető lelkiatya követendő

jó példájáról.

Haldokolva így kérte a szent Útrava lót : .Adj nekem boldogságot!' Most ml kérj ük
az Urat : , AdJ neki örök boldoqs áqot!"

Veje

A sötétséget nem lehet legyőzni azzal, hogy Jajgatunk. míatta, hanem
csak azzal, hogy egyik ember a másik után világosságot gyújt. Igaz, egy
láng magában csak egy kicsi gyertya fényereje; de ha sok ilyen fény van,
a sötétség világos nappallá válik. Az emberi társadalom csak akkor vál
tozhat meg, ha százak, ezrek megvá1toztatják önmagukat. Hogyan for
ditotta egy.egy ember a történelem folyását jobbra! Gondoljunk. csak
a tizenkét apostolra, vagy olyan személyiségekre, mint Agoston, Bene
dek , Assisi Ferenc, Loyolai Ignác, Bosco János, XXIII. János, olyan
n ökre, mint Szent Ensébet, Avilai Teréz és sokan mások!

Joseph Köstner püspök
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