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A SZENTATYA ÜZENETE

Múlt év öszén bemutatkozó levelet írtunk II. János Pál pápának. K.
munkatársaiknak és olvasóinknak itt közvetítjük válaszát.
SEGRETERIA Dl STATO N. 30374

Dal Vaticano, 31 Ianuarii 1980

Reverende Pat er,
Summus Pontitex la eto quidem animo recepit tum aceuratam epistulam tuam de propositis op eribus consiliis i psi us " Uni oni s Cl eri Hungarici", cui praees, tum no vissimos libros qui, eadem curante Unione, nuperius sunt in lucem emissi perque terrarum orbem lectoribus transmissi.
His igitur ex litteris meis optat vicissim Sua Sanctitas ut non solum
tu ipse cum ceteris iunctus curatoribus "Unionis Cleri Hunqarici ", verum
etiam singuli ipsius sodales ubique gentium plan e intellegatis quanti Ille
aestimet coeptum praestabile providumque vest r um ad spiritale commodum adiumentum solacium tot sacerdotum ac jidelium Hungarorum,
et quantopere proin cupiat ut idem opus, adspirante Deo et opitulante,
solidius usque conjirmetur sua in navitate jidelitateque er ga Ecclesiam,
ac [elicius pariter prosperetur varia in religiosa illa et libraria industria
cuius laudabiles truetus salutaresque ejtectus tam perspiciuntur.
Vehemen ter igitur cohortatur vos omnes Beatissimus Pat er ut constanti laetantique animo pergatis quo coepistis, ut que a Deo jidenter
postuletis et exspectetis robora lumina auxilia ad "Unionis Cl eri Hungarici" juturam prosperitatem operumque [ elicitatem necessaria, quorum pignus iam certum et conciliatricem - Apostolicam suam Benedictionem - tibi, Rev erende Pater, et sociis, curatoribus necnon u niversis sodalibus ac jautoribus Unionis peramanter in Domino dilargitur.
Ad me demum quod attinet, libens ego qui ha ec t ibi pro mandato mihi
munere rescripsi, congrua simul cum reverentia tibi me addictum in
Domino esse projiteor.

+

Martínez
Subst.
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Allamtitkárság, N. 30374

A Vatikánból, 1980. jan. 31.
Tisztelend6 Atya!

A pápa örömmel vette részletes beszámolódat a magyar papok egységének szándékairól, munkáiról, terveir6l, aminek el6mozdítója vagy.
Hasonlóképpen a legújabb könyveket, amelyek jóvoltotokból most napvilágot láttak, és eljutottak az olvasókhoz az egész föld kerekségen.
öszentsége viszont e soraimmal világosan ér t ésetek r e akarja adni nemcsak neked és a magyar papok egységmúve többi gondozójának, hanem bárhol tartózkodó minden egyes papjának is -, mennyire értékeli
szilárd és gondos kezdeményez ésteket annyi magyar pap és hiv6 lelki
ellátása, segitése, vigasztalása érdekében; s ép pen ezért mennyire óhajtja , hogy ez a mú, Isten sugalmazó segitségével , még gyökeresebben
meger6södjék az Egyház iránti buzgalmában és h űs éqében. Azt is kívánja, hogy még sikeresebben felvirágozzék az a vallásos tevékenység
és sajtómunka, amelynek dicséretes gyümölcsei és üdvös hatásai oly
nyilvánvalóak.
A Szentatya azért er6sen buzdit benneteket, hogy állhatatos és vidám
lélekkel folytassátok, amit elkezdietek. Istentől pedig húségesen kériétek és várjátok a magyar papok egysége jövend6 virágzásához és munkájának sikeréhez sziiks éqes er6t, világosságot és segitséget. Ennek biztos
és közvetit6 zálogául nagy secretettet adja rád, Tisztelend6 Atya, társaidra, munkatársaidra, valamint az egység minden papjára és pártolójára az úrban apostoli áldását.
Végül ami engem illet, hivatalomból kifolyólag szivesen írtam meg
neked mindezt, és ill6 tisztelettel vagyok h ived az Úrban.

+ M artfnez h. államtitkár
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ISTEN UNNEPLÖ NÉPE

Emberi létünk lényeges eleme az ünnep. Élvezhet6vé, elviselhet6vé
teszi t üszeréoet a hétköznapok izét. Az ünnepen együtt vagyunk. Az ün·
nep enyém is, tied is, mindannyiunké. Lelkünk kiemelkedik az anyag
közvetlen vonzásából, egységre lép azokkal, akiket szerei. Nem menekü·
lés tehát az egyhangúság egy újabb válfajába vagy teuuetesséobe: bens6
találkozás. De küls6 jelek: csend és ének, tekintet és taglejtések teszik
lehet6vé, mélyítik el. Ezért még az "egyedül ünnepeltem" is a másikkal
kapcsol össze, vele egyesít. Az ünnep mindig a "mienk": közös élmény,
akár meleg családi körben, akár milliós tömegben, vígan vagy gyászolva.
A hétköznapokon is találkozunk, de rendszerint nincs id6 és bels6 béke,
megfelel6 környezet és személyes felkészültség, hogy az együttlét kiteljesetihess ék, és igazi jelenlétté válhassék. Boldog az, aki nap mint nap így
lehet együtt másokkal!
A liturgia a megváltásnak, a hit titkainak ünneplése. A házigazda a
Háromságos Egy Isten. Az Atya hív, hogy már itt a földön kiáraszthassa
ránk Fiában és Fiával Lelke kincseit. Jézus megtestesülése, halála és
feltámadása tette lehet6vé ezt a kapcso t Isten és az ember között. Tudta
azonban, hogy nekünk nem elég a múlt elvont tanúsága: meg kell élnünk megváltásunkat. Az élet legfontosabb mozzanatait jelölte ki ünnepi alkalmaknak: születés (újjászületés), másikkal-másokkal elkötelez6 feln6tt szetetet (a család, ill. a közösség szolgálatában), komoly
betegség (lelki és testi síkon), s f6ként az 6 "emlékezetének" megülése.
De nehogy a "hét szenis éq" megszokottá, megkövesedetté váljék, csak
a lényeges elemet jelölte meg: pár szót , pár szimbólumot: vizet, bort,
olajat, összetalálkozó szeretetei, megtört testet és szívet. A többit rá bízta a "v6félyre". A szentatyákkal úgy is mondhatnánk: Krisztus a fószerepl6 - mert 6 keresztel, ó bocsátja meg büneinket, ó árasztja ki
ránk Lelkét, ó kapcsol be áldozatába stb.; ugyanakkor Egyházát bízta
meg a részletes rendez ésset. a szertartások megszervezésével. A lényeg
az, hogy megéljflk: Ö szeret minket, és mi is szerethetjiik öt; köztünk
van , és mi - ha összetartozunk szolgái vezetése alatt - Benne és Vele
tapasztalhatjuk meg a szeretetei, megváltottságunkat. tgy lesz az 6 flnnepe a mi flnnepflnk, a megváltás iga zán isteni és emberi megflnneplése.
- Az Egyház azonban, az öLelkétól sugallva, nem állt meg itt. A hála,
a dicséret, a könyörgés alapmagatartását is ünnepivé emelte: a közösséggel (még ha valaki egyedfll is mondja) és a közösségért végzett imát ,
a zsolozsmát is ennek a találkozásnak jegyévé tette. S mint a nagy ünnepek fénysugarait árasztja ki a minkei körülvev6 tárgyakra és szemé-

5

lyekre is - áldásaival és szentelményeivel ildvösségben való növekedést.

a kegyelmi találkozást, az

Mostani számunkban ennek az ilnneplésnek mélyebb megértéséhez
és megéléséhez szeretnénk hozzájárulni. Hiszen hitilnk egyik döntő,
mindegyikilnket érintő mozzanatáról van itt szó. Amint S6lymos Szilveszter pannonhalmi bencés tanulmánya meggyőzően mutatja, a liturgia
istenszolgálatunk kifejezője és előmozdítója. Nem véletlen, hogy a II. Va·
tikáni Zsinat első határozatát éppen ennek szetitelte. Mert ez "nem a
széplelkek menekiilése", hanem ildvösségilnk ilnneplése. - Babos István
a liturgia és az élet kapcsolatában közösségi feleWsségilnkre hivja fel
a figyelmet. ,,A hivek, de még a papok sem tekintik magukénak a szentségi cselekményt. Alkalmazottnak és nem vendégeknek érzik magukat
a lakodalomban, ahol kötelességilket teljesítik." - Természetesen első
sorban azok feladata a liturgia ilnneppé tétele, akiket az Egyház Krisztus képviseWinek killdött a helyi közösségekbe. Hermann Schaufele
pilspök pásztorlevele mélyen szántó elmélkedés, hogyan kell nekünk
ezt mindjobban megélni. A liturgia központi ünnepe, a szentmise csak
úgy lesz igazán istenszolgálat, ha megőrizzilk az Egyház irányftását, de
igyekszilnk kihasználni az elénk tárt lehetőségek gazdagságát is. Sántha Máté cikke az istenszolgálat egy eléggé elhanyagolt oldalára:
szépségére figyelmeztet. A szepre nevelni kell önmagunkat és hiveinket.
- Az ilnnepi élmény egyik jelentős eWmozdftója a zene és ének . Véber
Gyula hollandiai egyetemi docens történelmi távlatokat nyit ennek a kérdésnek helyes megvilágftására és mai megoldására. - Végill pedig Kerny
Géza (Ausztria) Parsch Pius életén mutatja be, mennyit tehet egy ember
az igazi liturgikus ilnneplés érdekében. Az ő munkája nem marad nyomok nélkill sem Ausztriában, sem Magyarországon, sem pedig az egész
világon.
6általa, 6vele és 6benne - énekeljilk a szentmisében. De ez lehet
minden liturgikus cselekmény mottója is. Krisztus kegyelméből, 6vele
egyesillve és 6belé kapcsolódva akarjuk újra meg újra megilnnepelni
megváltásunkat.
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TANULMÁNYOK
Sólymos Szil veszter
A LITURG IA : ISTENTISZTE LET - VAGY ISTEN- I!s EMBERSZOLGÁLAT?
(Gondol atok a liturg ia lényeg ének meg ragadásához)
Már több mint 15 év tel t el a liturg ikus megú jul ás ala pokmányán ak. a Liturgikus Konstitúciónak (további akban LK) megjelenése óta, és sok szó esett a
liturgia reformjáról. Ennek ellenér e féló , hogy meg rekedü nk bizonyo s külsó
eló frásokn ál, és részletkérdés eket teszünk központi helyre. Talán nem fel esleges újból felvetni , mi is a liturgia lény ege, hogy an közelíthetj ük meg titk át legjobban. - A LK 5-13. pontja egyébként megad ja a kérdésre a választ, hisz ez
a fejezet éppen erról szól : " A szent liturgia lényege és jelentósége az egyház
életében ." Itt kell teh át a mego ld ást keresnü nk, az itt elh angzott akat próbál juk
több szempontból megvilág ítani, hogy azután a címb en fel tett kérd ésre is egyértelmú legyen a vála szunk.
Ami a " lit urgia" szakkifejezés magyar visszaadását ill eti , azt eddig legálta lánosabban a " nyilvános istentisztelet" -el fogalmaztuk meg. Világos avisszaut alás
Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisz telet (Bp. 1933) c. könyvére, amely a liturg iát
" a nyilvános istentisztelet (cultus) külsó megnyilvánulásai"-ként határozza meg.
(5.)

XII. Pius pápa MEDIATOR DEI enci klikája (1947) már teológ iai mélységében
nézi a kérdést, és kétségtelenül a zsinat ra elóremutató an újszerü a megfogalmazása, amikor így ír : " A szent lit urg ia Jézus Krisztus titok zatos testének, a
Fejnek és a tagoknak nyilvános istentis ztelete" (20 . pont). De még mindig alapvetó a kultusz egyold alú hangsúlyozása, amelyet az Egyház Irányít, kezel.
A liturgia a II. vatik áni zsin at alapján
A zsin at a MEDIATOR DEI szemléletét mély lt ett e el és egészltette ki azzal,
hogy Krisztust tette meg a liturgia hordozójává, és kife jte tte, miben áll ott életének istentisztelete . Igazában Jézus Kr isztus istenemberi mivolta üdvösségün k
alapja. O a " mediator Dei et hom inum " , aki magában az Istent és az ember t
egyesítve, tökéletes módon mutatta meg, hogy mi az igazi istentisz tele t: az ó
személye és egész múködése. I:s mi a je lle mzóje Jézus személyének és életmúvének? - O lsten ajándéka az emberek számára, és ugyanakkor teljes odaadás az Atya iránt. Benne találkozott az isteni és az emberi.
A liturgi a lst en és az ember találkozása
Akárcsak Jézus, a liturgia is ls ten és az ember talá lkozásának helye, tere,
Kommuniká ció és kontaktus lsten és az ember közö tt, tal álkozás

lehetősége .
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a szó legmélyebb értelmében. A kereszté ny istentisztelet - fgy is fogalmazhatnánk - az lsten és az ember koordinátarendszerében helyezkedik el ; a kettó
Krisztusban mint központban találkozik. O jelenti az lsten és az ember között i
kapcsolat csúcsát. Benne hajlik le lsten az emberhez, ó az ember számára az
üdvösséget jelentó forrás : új kapcsolat kezdete lsten és az ember közt.
A liturgia valamiképpen mindig az lsten és az ember közti feszültséget idézi
fel. Ez a feszültség Jézus Krisztusban lesz szint ézissé és egyúttal az egyház
isten-emberi közösségének hordozójává. A közösség modell je maga Jézus, a
liturgiára az összejövetel "Jézus nevében " tö rtén ik (Mt 18,20). Amit Jézus tett ,
azt az egyház folytatja. Legtermészetesebb példa erre az Apostolok Cselekedetei , ahol arró l hallu nk, hogya keresztények kitartottak az áthagyományozott
tan itásban, a kenyértörésben és az imában (2,42). A Jézus-tanftványok számára
ez az összejövetel , amelyben közö sség-vol tuk nyilvánvalóvá lesz, alapvetóen
fontos. Hisz ezeken az összejöveteleken maga Krisztus van jelen ; sót a kultikus
közösség Krisztus teste , amelyet az ó Lelke élte t.
Az ember megszentelése - lsten d icsőítése

A liturgiában a két partner, lsten és az ember között - Krisztuson keresztül
- állandó kapcsolat van : a küldés és a befogad ás mozgása. A liturgia isteni
és ember i kölcsönhatás. Az Istentói kiinduló vonalat a " szótéri a - salus - üdvösség " jellemzi, az embertól válaszképpen kiindulót ped ig a " doxa - gloria dicsó ftés " . Isten az embernek a kinyilatkoztatásban ajándékot, több életet, egyszóval üdvösséget ad ; az ember pedig erre az ajándékra válaszol , re-agál hálával, magasztal ással. Ez a kettős irányú mozgás Jézus Krisztuson keresztü l történik : lsten az embert benne szenteli meg, és az ember az Istent benne dicsó fti.
Abrával ls érzékeltetve :
Szótéria
Salus
Üdvösség

ISTEN

l
l

KRISZTUS

Ember

Hála
Gloria
Doxa

Tehát van egy lefelé tartó vonal , Istentói - Kriszt uson át - az emberhez , és erre
a válasz az embertól - Krisztuson át - az Istenhez Iveló vonal. Mind a két rnozgás egyként a liturgia lényegéhez tartozik. A LK ebben az el s ő pár pontban
háromszor is hangsúlyozza, hogya litu rgia " az ember megvált ásának" és " Isten
töké letes dicsó ftésének múve" (sanct lficatio hominis et glorlficatio Dei: 5,7,10.
pont). IOs ez áll a liturg ia minden területére, ha különböző hangsúllyal is. A Ii-
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tu rg ia szíve és középpontja az Eukar iszti a. mell ett e a szentségek és a zsolozsma alkotják fő ter ületeit. A szent mise egyszerre és egyfo rmán lsten dicsőítése
és az ember megszentelése ; a szentségekben első dlege sen lsten szenteli meg
az embert. aki erre hálával és d ic ső í té s s e l válaszol. A zsolozsma viszont első
sorban lsten d icsőít é se . amelyben azonban lste n az ő igéje ált al az embert
meg is szentel i. Ábrán is bemutatva:
lsten

lsten

1

t
Szent ségek

lsten

Eukar iszti a

l

l

Ember

Ember

1

Zsolozsma

+
Ember

A liturgia teh át nemcsak az e m be rtől az Istenh ez íveló vonal . istentisztelet.
- hanem az Istentől az emb erhez tartó von al is. emb erszolg álat. A kettő együtt
és elválaszthatatlanul.
A litu rg ia azonban még sajátos értelemben is emberszolgálat. Ak ikre Jézuson át kiárad lsten megvált ásának ere je. azok Jézu s körül és Jézusban közösséggé lesznek . egységet alkotnak. (Lásd ApCs : szívük-Ielkü k egy volt . ..) Az
egység magja és összefogó ereje Jézus ajándéko zó maga-szétosztása lsten és
az embe rek felé. Erre a gesztu sra az ember is csa k a maga odaad ásával válaszolhat lsten és embertársai felé; mindazok felé . akikhez lsten lehajolt Jézusban. mindenki felé .
A liturgia

kett ős

irá nyú mozgása:

Odvösség I stentől

Össze kapcsol Isten nel és embe rrel .
tehát Isten - és emberszolgálat.

E

;1
Dlcsőlt és

az

embertől
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A liturgia igazában két sl kon is emberszolgálat. Egyrész t lsten "szolgálja"
az embert azzal, hogy Jézus Krisztusban kiárasztja az emberre ü d v ő z í t ó szeretetét. Másrészt ennek a "szolgálatnak" meg tapasztalása az embert arra ösztönzi,
hogy 6 is odaadja magát mások szol gálatára. Igy az istenszolgálat és az emberszolgálat a hiv6ben egybefonódik, megvalósitva szent Pál apostolnak a rómaiakhoz intézett buzd ítását : "Testvérek, adjátok magatokat élő, szent, Istennek tetsz6 áldozatul " (12,1) . A liturgiában tehát istentisztelet és emberszolgálat
egybe tartoznak , akárcsak az egy f6parancs két oldala. Az igazi istentisztelet,
istenszolgálat igy szükségképpen magával kell hogy hozza az ember szolg álatát is. Liturgia és diakónia nem játszható ki egymás ellen . Ezzel rögtön válaszoltunk is arra a vádra, hogya liturgia csak afféle vasárnapi kereszténység , széplelkek menekülése a mindennapok szürkeségét61 . . . - Válaszul utalhatunk még
Jézus parancsára is : . saünteren kell imádkozni" (Lk 18,1), - és ugyanakkor
számtalan helyen hangzik el a parancs: mindig készen kell állni a "másik" szolgálatára. Más szavakkal : a kere-sztény ember istentisztelete, istenszolgálata
egész életét felölel6, átjáró aktus, amely elválaszthatatlan az embertestvér szolgálatától.
A liturgia OdvösségOnk Onneplése

Ha tovább próbáljuk fejtegetni a liturgia mibenlétét, jellemzőit, a közösség,
a gyülekezet-jelleg tűnik fel. A keresztény liturg ia összegyülekezés Jézus nevében az Atya el6tt a Szentlélekben . A "Jézus nevében" összegyűlt közösség hor dozója igazában maga Jézus . O a közöss éq igazi "e löljárója ", aki odaa dta magát övéiért, hogy igy közben járjon értük. Jézus és a tanitványok kap csolatának
továbbélése a liturgiát vezet6 elö ljáró és a közösség egységében tű n i k ki. A
szent nép (plebs sancta) szent vezetéssel (hierarch ia) egymá sra utal, kettőssé
gükben is egységet alkotnak. Kris ztust a liturgiát vezető pap képviseli, az ő személyében is jelen van Krisztus (LK 7). A szent " ren det", a hierarchikus tagoltságot a templom liturgikus tere is ki kell , hogy fejezze: a papi térség és a hivők
helye egymástól elkülönül és még is egységet alkot. Ugyancsak nem véletlen,
hogy a sed es, a papi szék a papi térség harmadik jelentős helye az ol tár és az
ambo után ; ha valóságban és a gyakorlatban nem is ülne benne a pap , ott kell
állnia mint szimbólumnak, amely hirdeti: a gyül ekez etnek, a hivők közösségének van Jézust felidéző, közöttük Jézust képviselő vezetője , a pap.
A liturgia tehát mint üdvösségünk ünnepe, Jézus papi szolqálatának gyakorlása, konkrét közösségi keretben zajl ik le az ő nevében összejöttek közö tt. Ez
a közösség az egyház, ill. annak konkrét képviselője, a helyi egyház. Ez az egyházi közösség az a mágneses tér , ahol az üdvösség szolgálata végbemegy, Jézus hatása kisugárzik. Az újszövetségi litu rgia közösségi hátterében ott van az
ószövetségi pászkalakoma, az újszövetség jézusi lakomája és az őske resz
tények lakoma-ünneplése, ahol szegény és gazdag , szolga és szabad, zsid ó és
görög egyként Jézus hatáskörébe került. Az ünnep a liturgiában az üdvösség
megtapasztalásának foglalata ; csomópont, aho l egység , öröm és éle t fakad.
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- Itt van a gyök ere annak , amit a LK tö bbször is kiemel : ..a liturg ikus cselekmények nem magánjellegüek .. ." (26), ..megkívánják a közös végzést a hívek
nagyszámú és tevékeny részvételével" (27).
A liturgia mlsztérlum-llnneplés
A misztérium kimer íthetetlen, titokkal teli gazdagság, amelyet fátyol bor ít
el e lőttünk , és csak hitben tudjuk megtapaszt aln i. A liturgia misztérium , ahol a
szimbólumok fátyla alatt megy végbe a megváltás. Jézus Krisztus maga az ..ő s
misztér ium". Benne az isteni és embe ri természe t titokzatosan találkozik, és
m intaszerűen egyes ült. Megváltó m űvén ek csúcsa és kivirágzása a pászkamisztéri um, a húsvéti misztéri um. Jézus életéne k alapvon ása önmaga teljes odaadása: a teljes megalázódás a kereszte n, és felmagasztalása a feltámadásban.
Ebben a feszülts égbe n foglalható össze a húsvéti misztérium , amely Jézus halálát és feltám adását együtt tartalmazza. Ez az ember számára is életprogram:
Jézus példájára váll alni lsten hívását és akaratát egészen a halálig abban a hitben, hogy Jézus felmagasztalásának is részesei leszünk . Az istent isztel eti ünneplésben , a kultu szmisztériumb an lép be a hi vő közösség ebbe a titokzatos eseménybe.
Nem véletlen, hogya lit urgia id őt e réb e n két súlypont fejezi ki a húsvéti
misztérium font osságát: az évi pászka (húsvét) és a heti pászka (a vasárnap, a
feltámadott Úr napja). - Szerenc sére a magyarb an feledésbe ment már a központi misztériumot é rzé k e l te tő két szó eti mológiáj a: a vasárnapé (vásárnap) és
a húsvété (a hústilalom meg sz ű n é s e ) ; ezek bizony eléggé méltatlanok önmagukban a mögöttük rejlő mai tartalom jelzésére. - Ami az egyes hét számára a
vasárnap, az az egész év számára a húsvét. I ll e t ő l e g még inkább a húsvéti szent
három nap a mai formájában, ahol a nagyc sütörtök jól é rzé k el h e t ő emberszolgálata, a nagypé ntek k i eng e s zt elő istenszolgá lata összeforr a húsvét misztériumában.
A litu rgia tul ajdonk éppen mindig a húsvéti misztériumot megjelen ítő ünneplés; még akko r is, amikor a szenteket ünnepeljük : ..Az egyház .. . a Krisztussal
együtt szenv ed ö és vele együtt m eg d ic ső ü lt szentekben is a húsvéti misztér iumot hirdeti " (Lk 104). Ezt az igazságot fontos lenne tudatosítani, és a szentek
tiszteletében minél többször kellene rámutatni, hogy egy-egy szent hogyan vállalta , valósította meg életében a húsvéti misztériumot.
Éppen mert a lit urgi a ünneplés, fel tételez i az emberi ünnep elemeit is, ha
azokon túl ls megy. Az embernek szüksége van ünnepre . Az ünnepl és azonban
nemcsak akarat és értelem dolga, hanem kedélyé is ; érzelem is kell hozzá,
bizonyos nemes és emelkedett hangulat. Nem véletlen , hogya LK minden liturgikus cselekménynél " celebráció"-ról beszél, ü n n ep l é s r ől . Ebb ől le kellene
vonni a következtetést : mai liturgiánkban több fény, d erű , öröm és szív kellene,
egyszóval több ünne pi jelleg. Nem elég a misét mond ani vagy tarta ni, ünnepel ni
kell , mint megváltottságunk , bűntő) való szabadulásunk és Istennel való találkozásunk örvendetes eseményét.
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A liturg ikus ünneplés sajátossá ga, hog y van egy eml ékezet-je lle ge, amely
a múltra vonatkozik. Igy pl. a húsvétban az ószövetségi p ászk ára emlékezünk,
az Úr átvonulására népe köz ött, amelynek erejé ben népe arabságból megszabadu lt. Van azután a liturgiának egy jelenben kiható, jelenben á télhető lellege ; ami Krisztusban egyszer végbement a mi üdvözftésünkre, az most valamilyen form ában ismét jele nné váli k (LK 102), hogy mi is részesei lehessünk.
Végül minden li turgikus ünneplés kitekintés a jövőbe , az eszkatonba. A mi liturg iánk mind ig lsten zarándok népén ek liturgiája. Ez a nép úton van, hit ben
és szimbólumokban ünn epel , és már az örök hazára függeszti tekintetét : " a
földi liturgiában a mennyeinek elő ízét élvezzük" (LK 8). A földi élet liturgiája
majd a színröl színre látás szimbólum és rltus nélk üli égi liturgiájá ban teljesedik be. Az egyh áz liturgiája ennek a várásában él. Nem hiába kerül tek a szentmise központi cselekményéb e ilyen akklamációk : " Halálodat hirdetjük Urunk ,
és hittel vall juk föltá madásodat, amig el nem j össz!" - Ezt a hitünk leg közepét
kife jező felk iáltást nem pótol ják mégoly hagyo mányos és bensősé ges foh ászo k
sem, mint az " Ó édes Jézus , ó kegye s Jé zus . . . imádlak lelkem mélyéből . . ."
stb . A földi liturg ia foh ásza a " Maran atha" (Jel 22,30), "Jöjj el, Uram Jézus" !,
a mennyei lit urg iáé valami más lesz ; talá n a jános i feli smerés: "Az Úr az!"
(Jn 21,7).
A liturgia ün neplé s a szimbólumok, jelek fátyla alan
Az embe r az érzékein keresztül kerül kap csolatba a külvilá ggal , rajtuk keresztül fogad és kül d je lzése ket. Ezek ad nak lehetőség et az egymás közötti
kommunikációra, kapc sol atter emtésre . Isten is felhasználja ezeket a kommunikációs eszkö zöket üdvö zit ésünkben. Ezek az érzékelhető jel ek, szimbólumok személyek, tárgyak, cselekm ények stb . - vala mi felsőbb valóság hordozói. A
szimbólum épp en azért j e le ntő s alk otóeleme a liturgiának , mert mindkét szférába beletartozik , az ist enibe is és az embe rib e is. A liturgiában tulajdonképpen
a végső és legmélyebb szimbólum maga Jézus Krisztus, akiben lste n és az
ember sajátos tal álko zása é rzé kel he t ő, látható és hallható ; ugyanakkor ő mégi s
több, mint amit érzék elünk. Úgy él , mint bármely ember, és mégis valaki másra
utal , aki benne megnyilvánul: Istenre.
A szimbólumo k ismerete és felhasználása a liturgiában nagyon fo ntos. Ott
szinte minden személy és tárgy transzparenssé válik : mélyebb valóságot rejt
és fed fel egyszerre. Igy pl. az olt ár Kr isztust , a tömjén az lsten felé szálló imát ,
a szenteltvíz a keresztségre emlékezést stb . Azt sem szabad fel edn i, hogy bizonyos alkalmakkor és összefüggésekben a szimbólum többet jelenthet, tö bb
ösztönzést adhat , mint a bes zéd. Igy pl. alig lehetne tagadni, hogy a misé ben
a béke és szeretet kife jezé sére kif ejezőbb a kézfog ás gesztusa (ki -ki az éppen
meli ette állónak nyújtja a kezét), mint egy kevéssé személyes , sablonos " Legyen békess ég köztünk mindenkor!" Nem beszélve arról, hogy ez a kézfogás
mint szim bólum hordozója anna k az lsten részéről felajánlott kibé külé snek is.
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amelyet Jézusban nyújtott felénk, s amelyre az ember azzal válaszol , hogy felkfnál ja embertársának a kibékü lést, a Krisztusba n való testvériség megélését.
Test-lélek egység , gesztusok és testtartások
lsten az embert a lit urgiában is egészen emberi, test-lélek mivoltában ragadja meg, szólí tja meg. Ezért is nagy szerepe van a testnek, az érzékekn ek is.
Nem szabad a liturg iát elspiritualizálni. Közismert tény, hogya közös hitvall ás,
a közös válaszadások és különösen az énekek mennyire alkalmasak, hogy k özösséggé kovácsoljan ak össze. - Ugyancsak fel lehetne vetni a testtartások
(gesztusok, mozgások stb.) jele ntőségét , amely eknek k ü l s ő egyöntetúsége nagyon visszahat a b e ls ő egységre.
Hagyomány, karizma és rend a liturgiában
I:rd emes lenne a liturgiával kapcsolatb an kitérni még arra, hogy a liturgikus
összejövetel a hagyomány, a karizma és a rend erőteré ben helyez kedik el. A
liturgia alapstruktúráját ez a három dolo g jellemzi: a jézusi hagyomány, a karizma és a rendtartás. Az e ls ő szerepe vitán felüli: Jézus rendelése nem lehet
vita tárgya . Az utóbb iakró l egészen rövi den. A karizma a Szentl élek konk rét és
individuális jellegú megny ilvánulása, az egyes nek adott lelki adománya k özösség javára . Ennek megléte megóv az unalom tól, a megmereve dé stő l , és hatékony jele lehet annak , hogyan nyúl bele lsten a közösség életébe. Megvan azonban a liturgiában a rend tart ás jel e ntősége is. "Minden rendb en történjék " (1Kor
14,40), hisz " Isten nem a z ű rz ava r Istene, hanem a békességé" (1 Kor 14,33) figyelmeztet már az apo sto l is. A liturgiának valób an szük sége van rendezettségre, szemben mind en ön kényességgel. Igény van erre az emberi lélekben is.
Különben is emberi közö sség nem lehet meg bizonyos " játékszabályok" nél kül.
Ez a rendtartás azonban nem abszol út valami ; a történelem folyamán változott
és még változni is fog, hisz a litu rgiában az é lő lsten ajánlja fö l konkrét embereknek az üdvöss éget. Ez az ajánlat külön böző id ő kb e n és kör ülmé nyek között
történik meg. A II. vatikáni zsin at is ennek a rend nek és egyúttal hajlékonyságnak jegyében foga lmazta meg lit urgikus alapszabályait, b őve n hagyva szabad
lehetőségeket a választásra az adott alkalmak igénye szeri nt.
A liturgia és az áhitatgyakorlatok
A liturg ia mivol tát is segf ti k tisztázn i az ún. " pi a exerc it ia " , a Iiturg ián kfvüli
áhitatgyakorlatok . Vitán felül áll a LK megáll apítása: " A lelkiélet nem merül ki
a szent liturgiában való részvéte lben" (12). - Ennek a témá nak kifejtése külön
tanulmányt igényeine. Röviden összefogl alva : az eszményi liturgikus-bi bli kus
megújuláson túl lehet más igénye is a keresztény h iv őn ek . A lelkiélet különb öz ö
gyakorlatai lehetnek ugyan egészséges feszü ltsé gben a lit urgi kus csel ekménye kkel, de alá kell rendelni őket a lit urgiának, és a lit urgia e lőké sz ü l e t é n e k , visszhangjának, betetőzésének tekintendők . Igazat kell adnunk a domo nkos P. Gy-
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nek: "Az eszmény az lenne, ha a keresztény nép lelkisége a lényeges köré fonódnék; másrészt azonban az is kell, hogya liturgiában helyet kaphassanak
a népi elemek, és egész formájában alkalmazkodjék a nép igénye ihez" (Maison
Dieu, 1977, 30).
A megoldás kettós síkon van. Egyrészt vonzó, életszerű liturgiát kell teremteni , másrészt figyelembe kell venni a nép jogos igényeit is, és részvételét biztositani kell . Azután a meglévó népi áhItatgyakorlatokat is át kell itatni a liturgia
szellemével és lsten igéjével. Jó példa erre az adventi gyertyagyújtás, amelynek
önmagában liturgián kívüli gyakorlata a liturgiát gazdagító és szellemét sugárzó
aktus lehet. - A hagyományos áhítatgyakorlatokat, mint a keresztút , körmenetek, zarándoklatok stb., új szempontokkal és szellemmel kell telíteni. Gyarap ítani kell azonkívül az igeliturgiákat, fokozni a biblikus-liturgikus műveltséget,
de mindezt nagy lelkipásztori bölcsességgel.
A liturgia mint csú cs és forrá s
A LK 10. pontjának ez az ismert kijelentése részben választ ad arra, hogy
miért idegen még kereszténynek mondott tömegeinktól a liturgia. A liturgia
ugyanis az egyház életének a csúcsa, Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlása, amelyet az egyház készségese n fogad, és hálás szíwel köszön meg.
Kétségtelenül igaz, hogya mai liturgia a résztvevókkel szemben igényes ebb,
sót kihívó jellegű: megkívánja a tevékeny részvételt, a bekapcsolódást - misében lehetóleg a Krisztus testé ben való részesedést is - és mind kevésbé elégszik meg a szagosm isék és zenekedvelók vagy egyszerüe n kötelességból misére
járók csupán passzív jelenlétével. Ezért akadna k, akik inká bb elmaradnak; de
ez nem a liturgikus megújulás bűne. - Kétségtelenül igaz, hogy szükség lenne
a liturgiára még meg nem érett "keresztények" számára evangelizációs istentiszteletekre, amelyek bizonyos kezdeti megtérést igényelnek. Sajnos jelenlegi híveink nem kis hányada ezek közé tartozik; számukra az eukarisztia ünneplése
vagy más szentség felvétele nem eléggé hatásos. - Az eszménytól azonban
mindig el fogunk maradni. A szentm isében jobban ki kellene használni az igehirdetést is, hogy kelló katekézissel bevezessük híveinket a liturgia igazi mélységeibe . A megújulás teljességéhez ez a munka mintha még váratna magára.
Válasz a kérdésfelvetésre
Istentisztelet-e a liturgia? - Igen, de több is, más is. A mondo tta k alapján
a liturgia mivoltát jobban kifejezn é az " isten- és emberszo lgálat" kifejezés, azaz
lsten emberszolgálata és az ember istenszolgálata, mint válasz az elóbbire. Ha
mégis egy szóval akarnánk mindezt kifejezni, az "Isten szolgála ta" lenne a legtalálóbb . I:rdekes, hogy már szent Benedek a liturgiát ..Opus Dei"- nek nevezi.
Ez ugyancsak kett ős értelmet rejt magában , aszerint hogy az lsten alany-e
vagy tárgy (genitivus subiectivus vagy obiectivus). Tehát lsten szolgálja-e az
embert , ez az Istentói kiinduló, az embert megszenteló ívelés. Avagy az ember
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lsten-szolgálatáról van-e sz ö, ami válasz az el őbb ire az ember ré széről. Az " Isten szolgálata " vagy "i stenszolgálat " teh át a liturg ia teljes jelentéstartalmának
hordozására alkalmas kifejezés. Mihely azonban egy konkrét liturgikus cselekményt akarunk jelezni vele (pl. szentm isét vagy zsolozsmát), akkor már az " isteni szolgálat" látsz ik alkalmasabbnak. A kifejezésekn él azonban döntő b b, hogy
a hívek úgy ismerjék meg a liturg iát, mint az "első és nélkülö zhetetlen fo rrást,
mely ből az igazi krisztusi szellemet meritik" (LK 14), mert "a lit urg iából mint
forrásból árad belénk a kegyelem , és általa valósul meg Krisztusban a leghat ásosabb módon az emberek megszentelése és lsten dicsőítése " (LK 10).

Babos István
LIT URGIA ~S ~ LET

Mit aka r a liturg ia?
A liturgikus konstitúció szerint a litu rg iában vannak Is tentől rend elt , megváltoztathatatlan elemek és olyanok, amelyek az id ők folyam án véle tlenül csúsztak be, s nem egyeztethető k össze a liturgia szellemével. Az utóbbiakat meg
kell szüntetni. Az olyan szertartásokat ped ig, amelyek kevésbé ért he t ő k a mai
embernek, újakkal kell helyettesíteni (SC 21,62) . A válto zatlan, isteni elemet a
mai emberne k érthető formában kell kifejezn i (GS 58). A kons tit úció irányelveit
követve (SC 37) az új liturg ikus szöveg ekhe z csatolt bevezetések és a hivata los
pápai megnyilatkozások nemcsak lehető s ég et adnak, hanem sürgeti k, hogy a
szentsé gek fel vevőjének sajátos lelki igény eit szem elő tt tartva, nek i me g felel ő
lit urgiában fejezzük ki és közöljük az egyh áz hitét.'
Még azokon a vidékeken is, ahol a szentségek elveszítették hit beli je le ntő
ségüke t és eg yszerűen társadalmi-kulturális hagyománnyá vált ak, a szents égek hez járuló személy valamit " vár" a szertartásról. Mások azért kér ik a szent ségeket, hogy kie légí tsék mélyen re jlő vall ásos igényüket, amelyn ek nem sok köze
van a krisztusi hithez . A legtöbben mint Krisztus-h ivők igényli k ő ket. De a becsúszott idegen elemek használata, vagy egy részigazság túl ságos hangsúlyozása fáziselt oló dást teremtett egyéni hitük és az egyház hite között. Mindhá rom
esetben megvan bizonyos nyitottság és jó indul at, amit a helyes irányba kell terelni. Mit tartsunk szem előtt az oktatásokban, a liturgi kus szövegek kiválasztásában és magyarázatában, amikor az ilyen hívekkel találkozunk? Mi az egyház
hite , és mit akar közöl ni a szentségekben? Az alább iakban erre szeretnénk
részben válaszolni. A konstitúciót követve , elsősorban a liturgiát, de különösen
a szentsé geket tartjuk szem előtt , rámutatva a fáziseltolódás okára és az új litur giában kifejezett , a zsinat által sür getett helyes magatartásra.
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Passzív és aktív részvétel

A konstitúció szerint a liturgia természete követeli a "teljes, tudatos és tevékeny részvételt" (SC 14). Ez nem annyit jelent, hogy átaiakItjuk a templom berendezését, és Igy jobb látást biztosrtunk a hIveknek. A konstitúció .külsö és
belső", egész embert érintő tevékenységet sürget (SC 19,30). Azért fontos ez,
mert " az egész liturgikus élet központját jelentő áldozat és szentségek útján"
az egyház szolgál megvalósítják az apostoloktól meghirdetett üdvösséget (SC
6). A liturgiában az egyház Krisztus papi tevékenységét folytatja, érzékelhető
jelekkel val ósítva meg az emberek megszentelését (SC 7). Hogyan képzelte el
ezt a zsinat előtti és utáni teológia és a rá épülő gyakorlat?
A zsinat elöttl tankönyvek, beleértve a katek izmust ls, mint kegyelemközlO eszközöket tárgyalták a szentségeket. A következO három, eredetileg a vIlágosabbá tételt
célzó szétválasztás tette lehetöv é, hogy egy szempontot a többiek rovására túlzottan
hangsúlyoztak a teológ iában és a gyakorlatban: l . szertartásokban megkülönböztették
a lényeges részt lmatérla és forma) a mellékes szertartásoktól és Imádságoktól.
2. Élesen szétválasztották a pap és a hivek ezerep ét. 3. A szentségi kegyelmet a lényeges szartartás közölte. mIg a többiek segltO kegyelmet biztositottak azoknak, akik megfelelO lelkülettel Járultak a szentségekhez.
Az elsö két megkülönböztetést a tridenti zsinat elérhető rövid összefoglalásaira
építették a teológusok . lA zsinat aktált csak kés öbb adták kl'.) A zsinat atyái a prot estánsok .egyedül a hit üdvözlt " elve ellenében kiemelték a szertartás kegyelemközlö hatását (DS 1605, 1608), de távolról sem gondoltak arra , hogy az egész szentségtant tárgya lják. A szertartás és 101eg a . Iényeges rész" kegyelemközlO hatásának
er ös hangsúlyozása sok htvö életében mágikus szertartásokká tette a szentségeket.
A hivek magatartását iIIetOen megoszlottak a vélemények a tridenti zsinat atyái között. Abban viszont mind megegyeztek, hogy aki nem gördít akadályt a kegyelem útjá·
ba, az valami minimális módon akarja ls a kegyelmet. A Trient utáni teológia, nem
Ismerve a határozat történelmi hétterét. az elengedhetetlen magatartást tette normává'.
Ezt megerOsltették a zsinat után kladott liturgikus könyvek ls. A magyarázó szövegek
egyedül a papot emlitik mint .celebr ánst", föltételezve, hogy csak neki van aktfv szerepe a szertartásokban, a htvö pedig passzív .felvevöje· a szentségeknek. Az Ilyen
keskeny alapra épített szentségtan nem szüntette meg sok hlvö buzgóságát, akik továbbra is nagy áhitattal járultak a szentségekhez. De a teológ iában és sok pap és hlvö
életében a szentségek eszközszerú magyarázata sok félreértésre, söt az egyháztól való
elidegenedésre adott alkalmat.
A kegyelemtanban található megkülönböztetést a mindent legapróbb részlet ekig
rendszerezO skolasztikus teológia vezette be. Nem szentirási, hanem logikai alapra
épül. A hét szentségnek hét különbözO kegyelmet kell közölnie. Ennek alapján . önall ös ított ák" az egyes szentségek által közölt kegyelmet, és ezt nevezték szentségi kegyelemnek.

A mai teológia szerint lsten, a teremtetlen kegyelem, minden kegyelem forrása. Jóságos szeretete (Ef 1,5) az embert helyzetének megfelelően segíti, mint
ahogya barát a jóbarát szükségét figyelembe véve vigasztal, korhol vagy felvidít. Az újabb teológia a szentségeknek ezt a személyes jellegét emeli ki. Az
lsten és az ember közötti találkozás lesz láthatóvá a szentségi szertartásokban.
Ezért az aktiv részvétel mindkét részről nagyon is lényeges. "Istent soha nem
látta senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van" (Jn 1,18;
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vö. H ím 6,16). Isten nemcsak szóban , hanem tett ben, a Fiúban nyilatkoztatta
ki önmagát úgy, hogy vállalta emberi sorsunkat. Egyrészt megláttuk személyében, menny ire szeret minke t lst en - Egyszülött Fiát adta értünk -, másrészt
benne megva lósult az lsten terve szerinti ember, aki teljesen hozzásimult az
Atya akaratához, s ezért az megd ic ső ít e tte őt a feltámadásban (Fil 2,5-11). Amikor két szerető személy egymásra talál, életük új irá nyt kap, újjászületnek. Jézus Krisztusban lsten és az ember egymásra talált, s ennek eredménye az új
ember és az új élet. " Az ő (Krisztus) révén van min dkettőnknek (minden kinek)
szabad utunk az egy Lélekb en az Atyához" (Ef 2,18). A feltámadt Krisztus a sz ötötö (Jn 15,1), a "szent gyök ér" (Róm 11,16), amely az egész fát élteti , táplálja .
A keresztségben hozzá csatl akozunk . Az aktív részvétel tehát nem a szentség felvételének érd ekessé téte le, hanem részesedés az isteni természetben
(2Pét 1,4). Erre utal szent Pál áll andóan visszatérő kifejezése : vele halunk meg
("szün ") , és vele új élet re ébredünk. Erre utal Krisztus testéb en és vérében
való részesedé sünk (1 Kor 10,16). A pap és a hivő találkozása a szentségi szertartásokban ennek a feltámadt Krisztussa l való találkozásnak a megjelenítése.
Krisztus van Jelen az eukarisztiában, az Igehirdetés ben, a szentségekben az
egyházi közösségben (SC 7), ezért a kegyelem, amiben a h i v ő részesül , a Krisztusból kiáradó és a hivő életét átalak ító új élet. A keresztségben és a bérmálásban Krisztus szól hozzánk : "Velem vagy, - lsten családjáh oz tartozol." Az
eukarisztiában ezt a család i kapcso latot e rős í ti az élet kenyere. Ezt az életet
éleszt i újra a búnbána t szents ége, ezt erő s íti a szent kenet, ezt szolgálja a papi
rend és a házasság. Erre a hívásra (felajánlott kegyelem) válaszol a szentsé g
felvevője (elfogadott kegyelem) , és így Krisztus és a h i v ő között m egteremtődik
vagy elmélyül a barát ság. Az lsten hívására, amely örök életet akar adni nekünk
Krisztusban (Róm 6,23), csak lelkesedéssel, örö mmel, hálával és viszontszeretettel válaszolhatunk.

EgyénI és közösségI vallásosság
"Az Egyház azoknak az ember eknek a társasága, akiket ugyanannak a hitnek vallása és ugyanazoknak a szentségekn ek használat a kapcsol egybe a törvényes pásztoroknak, kivált Krisztus helyettesének , a római pápának fősége
alatt'." Ez az "i skolás", a régi teológ iában általáno s meghatározás (Bellarmino
Szent Róbert nevéhez fúz őd i k) a protestánsok ellenében hangsúlyozza a kormányzói hatalmat. Eszerint az elképzelés szerin t a hit és a szentségek egyéni
kapcsolatot teremten ek lsten és a hivek között, és a hasonló gondolkodású
híveket fog ja piram isszerú egységbe a kormányzói hatalom.
A 2. vat ikáni zsinat szerint " az egyház Krisztu sban minte gy szentsége , vagyis
jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének" (LG 1). Az egyház egysége olyan , mint a családé - lsten
népe - , ahol nem hiányzik a kormányzó hatalom, de az egységet a b e l s ő értékekhez való vonzódás , a Lélek ajándékaiban való részesedés teremti meg (LG 7).
2
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Az e lőbbi meghatározás az egyetemes egyh ázat, az utóbbi a hely i közösséget (LG 26) tartja szem előtt. Az elő bbi esetben Krisztus Lelke közl l a hatalmat a vezetőkkel azé rt, hogy kormányzásukkal a híveket egységbe fogják, az
utóbbiban ugyanaz a Lélek életet lehel a tagokba, tápl álja a hierarchikus közö sséget, és ezek összessége alkotja az egyetemes egyh ázat.
A lit urgia, mint a neve is mutatja (görögben : nyilvános, közösségi gyakorlat),
nem egyéni vállalkozás, hanem a konkrét egyh ázközösség istendicsérete (SC
26). Ezért a közöss égi ünneplés " rés zesüljön előnyben az egyén i és mintegy
magánjellegú végzé ssel szemb en. Ez áll a szentségek kiszolgáltatására és fól eg
a szentm ise bemu tat ására " (SC 27).
A régebbi Individuali sta életszemlélet egyik okát az írásra-olvas ásra épített müveltségben látják egyes kutatók' . A szájhagyományra épülö müveltség feltételezte a közösséget: egy személyt ől áradt a sokaság felé, és szócsöve nemcsak az értelemhez
szólt, hanem az egész emberhez, beleértve érzelmi világát . A könyvnyomtatás felfedéz ése után az Irnl-olvasnl tudók száma megsokszorozódott. Az egyén könyvvel a kez ében visszavonulhatott magányába, és ott saját ította el mások gondolatait. A könyv az
ért elemhez szólt, ennek következtében az ember érzelmi világa egyre jobban háttérbe
szorult . Csak azt tekintett ék . t udornányosnak". amit az értelemnek tetsz ő pontos fogalmakban kl tudtak fejeznI. Igy alakult át a sztnes, hangos, mozgó, élettel teli világ
fogalmakból alkotott élett elen, logikus rendszerré. Az ember érzelmi világának ez a
háttérbe szorítása alkalmatlanná tette öt a közösségi életre' .
,"ppen ezért a tridenti zsinat után kialakult liturgikus gyakorlat nem sok figyel met
forditott a közösségre. Egy oltár körül. egy pap vezetése alatt fordultak az Egyházhoz
a hivek, de nem mint közösség, hanem mint megannyi egyén, aki az eukarisztia megülése után saját útját járta. •A kereszténység tört énetében a legsúlyosabb kárt az oltár
és a közösség között i szakadás (skizma) okozta, a szakadás az eukarisztia, az egyház
alapja és a testvéri szeretet szentsége között , amelyben az eukari sztia rendszerint klfejti hatását' .'
Az egyház közösségi te rmészetére utal maga a név is: Ecclesia, köz össé g.
Ennek a közösség nek az élete Kr isztus áldozatával vette kezd etét , amikor kiárasztotta SzentIeikét az apos tolokra (Csel 2,3; Jn 20,22). Ez a Krisztusban egymással alkotott testvéri közösség elsősorban a keny értörésben valósul t meg
(Csel 2,42), de kiterj edt a hív ek szociáli s életére ls (Csel 4,32). Szent Pál ugyanezt ta nít ja : az eukariszt iában Krisztus testét és vérét ves szük , közösségbe kerülünk vele, következésképpen egymással is (1Ko r 10,17). Az e közösség ben
való részesedés nem egyszerú gondolati csatlakozás ol yan értelemben, hogy
elfog ad ju k Kr isztus tan ítását, hanem a " sző l ó t ó " és az él ő " gyökér" életében
való részesedés.
I:let ünket szüleinktól kaptuk, nem magunk teremtettü k. A hitet és az isteni
életet is mástól , az egyhá zi közö sségben é l ő Krisztu stól kaptuk a keres ztség ben , ahol feltámadt életét közölt e vel ünk , hogy az egyre jobban átalakítson bennünket. Ez a közösség a talaj , ahol lsten terve szerinti emberségünk kibontakozik. önzó term észet ünk tehernek érzi , hogy egymásra szo rulunk, s egyre nagyobb függetl ens égre töreks zik . Az új közösségben felfedezzük, hogya nyíltság mások felé, önmagunk átadása, a közösségben megélt áldozatos szeretet
az emberi élet alaptörvénye (Jn 15,13).
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Nagyp énteken az ószövetség i templo m kárpitja kettészakad t, jelezve, hogy
a szentek szent je, ahol különö sen megtapasztaltá k lsten jelenlétét, betöltötte
hivatását. Az új temp lom nem k őbő l rako tt ép ít mény , hanem ott van, ahol lsten
és ember talá lkoz ik . J ézus Krisztus ez a templom, és akik hozzá csatl akoznak,
az élő lsten templomai lesznek (2Kor 6,16). Öbenne épülnek "lelki házzá" a
hívek (1Pét 2,5), ahol " lélekben és igazságban" imádják az Istent (Jn 4,24). Isten Lélek, vagy is élet et adó sze rete t, és akik őt imádják és hozzá tartoznak,
azoknak ugyanezt az életet adó sze retetet kell sugározniok. (Ennek ellentéte
az életet elfo jtó és rombo ló gyúlöl et.) Az eukarisztiát ünneplő közösség Krisztus teste . Krisztusból áramli k belé az életet adó szeretet, és ennek az új életnek megnyilvánulása a hétköznapokon gyak orolt testvé ri szeretet. Ezért "jele
és eszköze " az egyh áz " az Isten nel való be n s ő s é g e s egyesülésnek és az egész
emberiség egységének" (LG 1).
Ennek a közösségi tudatnak elmély ítése a l eg fő bb fela datuk azok nak, akik
a hitet közve tít ik és a litu rgiába bevez etik a híveket. A szentsé gekben az egyház megvalósítja önmagát, Kr isztus szánd éka sze rin t egyre szor osabb testvéri
közösségbe vonja a hívek et. Ezért lényeg es, hogy az o ktatáso kban vagy a homíliákban kiemeljük a szentségek közösségép ítő hatását. Erre jó kiinduló pont
lehet a lélektani és társadalmi közösség : az újszülött és családj a, az elsőáldo
zók vagy bérmálkozók csoportja, a családi vagy szociá lis közösség a többi
szentség nél. " Ahol kelte n vagy hárm an össz ejönnek, közöttü k vagyok." A szentség vételét megelőző készület term észetes egységbe vonja a híveket; ezt mélyíti el és emeli természetfeletti sík ra az egyház szentségei útján. Igen fontos, hogy
ne csak oktatással , inkább a m egfel el ő magatartás kialakításával igyekezzünk
előmozdítani a közösség gond olatát, de még inkább élményét. - Minden szentség az eukarisztia felé mutat , és szinte mind az eukarisztia keretében lehet kiszolgáltatni. Amennyire lehets ég es, igyekezzünk bevezetni ezt a szokást, hogy
ezzel a szentségek és főleg az eukarisztia kö z ö s s é g ép ít ő hatását hangsúlyozzuk és megvalósítsuk.
Megértés -

Dnneplés

Imént emlrtettük, hogy a túlzó racionalizmus mint elvont logikai rendszert szemlélte a vil ágot. Ez a szemlélet és az ennek szellemében kidolgozott tudományos rendszer Igen nagy sikereket ért el a természettudományok területén. Sikerének köszönhetö , hogy szinte minden tudományág, köztük a társadalomtudományok ls (pszichológia,
szociológia, történelem) ezt a módszert Igyekezett követnI. A módszernek nincsen rnér öeszköze, hogy élö és sérthetetlen személyt vagy értékeket kifejezzen. Ezért az embert ls úgy kezelte, mint élettelen tárgyat. A világosság és pontosság kedvéért feláldozták a valóságot. A liturg iában ez az Irányzat úgy éreztett e hatását. hogy háttérbe
szor ította az érzelmi megnyilvánulásokat. Elszellemlesftett e a vall ásosságot, gyana·
kodva nézett mindarra, ami nem az értelemhez szólt.
De az egész emberhez hozzátartozik az érzelmi vil ág is, ami főleg az ü n n e p I é s b e n nyer kifejezést. A szó elsődleg es értelme nem vigalom, hanem
megemlékezés és tisztelet, ami a hála és öröm érzé sét sem zárja ki.' Ilyen el-
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sődleges értelemben használja a . ce tebratrc" szót a liturgi kus konstitúció a
szentségekkel kapcsolatban.
Az ünneplés a szokás ostól eltérő esemény, szabad és kötetlen formájú, szlvből jövő testet-lelket felvidító élmény. Szabad, ugyanakkor megvannak régebbről kialakult formái. Az ünneplő a régi forma segítségével kifejezi és megerősíti
élményvilágát. (Gondoljunk a névnapi kösz öntökre. ünnepi, lakodalmas szokásokra, táncra.) Az ünnep meg szakítja a hétköznapok sorozatát, alkalmat ad
arra , hogy kilépjünk a taposómalomból, és így újféleképpen, más szlnben tapasztaljuk meg önmagunkat és a körülvevő világot.
Mennyire látszik ünneplésnek a szentségek liturgiája? Régebben különösen,
de bizonyos mértékben ma is a pap részéről bizonyos merev, szavakat és gesztusokat pontosan megtart6 mesterkélt "szereplés" , a hívek felől pedig az ennek
megfelelő unalom. A hivek, de még a papok sem tekintik magukénak a szentségi cselekményt. Alkalmazottnak és nem vendégnek érzik magukat a lak odalomban, ahol kötelességüket teljesltik, nem ünnepelnek.
Mit ünnepelünk a szentségekben? M i e l ő tt erre a kérdésre válasz olnán k, vessünk egy rövid pillantást az élet fonákjára. Az élet tragikus eseményei t is megünnepeljük : megemlékezün k a vértanúkról és a hősökr ól. akik életü ket áldozták
meggyőződésükért . Az egyház nagyon is tudatában van, mennyi kárt okoz a
bűn, és nem huny szemet az élet tra gikus eseményei fölö tt. Az élet visszáját
nem akar ja betakarni mesterkélt örömmel és színlel t ünnepléssel. Minden
szentségi cselekményben észrevehető a b ű n és gonoszság árnyéka. Ennek
ellenére az egyház ünnepel. Azt ünnepli, hogy Krisztus mindezen győze delmes
kedett. ünneplése olyan, mint azé a hadseregé, amely nagy áld ozatok árán
megnyerte a döntő csatát, és most tovább vonul, hogy a győzelmet bizt osítsa
és kiterjessze.
Azt ünnepeljük a szentségekben, amik vagyunk : lsten megváltott gyermekei.
lsten fiai , akiknek az élete nem a halálba, hanem az örök éle tbe torkollik.
Mindez nem egyszerű értelm i meggyőződés , hanem az egész embert b et ö l t ő
öröm , hála megtapasztalása, aminek legmegfelelőbb kifejezője az lste n dicsérete. " Az apostoli munka ugyanis azt célozza, hogy min dazok, aki k a hit és
keresztség által lsten gyermekei lettek, egybegyűljenek, az egyház közösségében Istent dicsérjék, részt vegyenek az áldozatban , és az Úr vacsoráját vegyék"
(SC 10).
Bármennyire fontos és lényeges is az értelmi tartalom , a dicséretben nem
az az egyetlen és nem is az a legfontosa bb. A hangsúlya kifejezésen van. " Ez
a szentség (a keresztség) jelenvalóvá teszi és megvalósltja a csatlakozást
Krisztus halálához és feltámadásához" (LG 7). Az ember elcsodálkozi k lsten
jóságán , ami a teremtésben és főleg a megváltásban elénk tárul, azo n, hogy
minden érdemünk nélkül, sőt hűtlenségünk ellenére, színtiszta szerétetból magához ölelt és fiaivá fogadott. Erre a válasz nem egyszerű tudomás ul vétel, hanem az lsten dicsőítése énekkel , zsoltárral, egész magatartásunkkal. Fejezze
ki ezt a dicséretet a templomi zene , a díszes miseruha, a körmenetek és az
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egész liturgi a. - Ha megértettük ezt a központ i gondolatot, Krisztus gyózelmét
a bún és halál fölött, és tudatában vagyun k annak, hogy a feltámadt Krisztus
életében részesülünk (mint fentebb emlft ettük, ez az üdvösség) a szentségi
szertartásokban, akkor szlwel-Iélekkel fog juk ünnepelni a liturg iát.
A belső Istenhez fordu lás csak akkor lesz igazán Istenhez térés, ha ezt
tettekben megvalósit juk. Az őse gyház ba n az újonnan megtért nyugatról keletre
fordulva leköpte a sötétség et, és a vilá gosság felé forditott a arcá t, Az alámeritésben meghalt Krisztu ssal, s vele támadt új életre az egyházban. A litu rgia
minden mozdulata ezt az Istenhez tér ést szemlélteti és valós ítja meg (LG 7).
Az egész embernek szól, az egész embert foglalkoztatja, mert az egész embert
váltotta meg Krisztus , és az egész embert üdvöz it í.
A szentségek szerepe életOnkben

Az egész ember gondolata vezet a következő kérdéshez: Mi a szerepe a
hitnek és különösen a szentségeknek mindennap i életü nkben? A sokoldalú
kérdésnek csak három , legg yakrabban előf o rdul ó olda lát érintjü k röviden.
1. Az ember fej lődése . Ma a legtöbb filo zófia i irány elfogad ja , hogy az ember bizonyos fizikai, érte lmi , kulturális adottságok birtokában, " félkészen" kezdi
meg életét. Nagyban tő le függ, hogyan fejle szti ki ezeket az adotts ágokat és
kivé lesz. A filozófusok egy reménybe li ideál lehetóségét álli tják szeme elé.
Ezzel szemben a kereszténység egy megvalósult ideál, Jézus Krisztus követését sürgeti, aki a mi föld ünkből nőtt ki, és amikor befejezte életét , átlépe tt az
idő és tér határain.
Bárm ilyen ideál megvalós itása - és ebben Krisztus követése sem kivétel lassú, újrak ezdésekkel teli folyamat. Ehhez járul még az is, hogy napj ain kban
az ideák és ideálok tömkelege ezerfel é vonzza ugyanazt a személyt, és ennek
követke ztében a relativ izmus finom por a ("egyik ugyanolyan jó, mi nt a másik" )
belepi és aláássa meggyő ződésén ek alapjait. Ezt a kettós veszélyt : egyéni
lustaságunkat és a relati vizmus térhód it ását csak az álland ó .rneqtér és" tudja
elhárltaní. A h ivő a szentségekben Krisztussal találkozik : a történelmi Krisztus
emlékét feli dézve a felt ámadt Krisztushoz csatl akozik a jelenben, hogya búnnek meghalva és új él etre támadva, "őáltala , őv ele és őb enne" átalakul jo n "Teremtőnk képmására a tel jes megismerésig" (Kol 3,10).
2. A test és lélek egység e. A szentség ek az egész embert érin tik , testi és
lelki mivoltában. Ennek ellenére sok szor és nem is alaptalanul elhangzott a
vád, hogya kere szténység túlságosan a másvilág felé fo rd lt ja a fig yelmet, és
nemcsak elfelejtkezik az e világban rárótt feladatró l, hanem eltom pit ja az emberek felelősségtudatát embertársaik és a teremt ett világ felé. A másik végletet , főleg ma, a felszabad itás teológiájának szélsőséges ké pvis elő i hirdetik.
Szerintük az evangélium föld i utópia : egy szebb , igazságosabb, emberközpontú,
de csak evilág i szociális rendszer tervezete . A helyes magatartás m indkettőt
magában foglalja. Tertullianus élesen Igy fogalmazta meg: " A testen ford ul
meg üdvösségünk." A test és lélek annyira egybeforr, hogya testi cselekmé-
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nyek a lé lek javára válnak; és ha ennyire elválaszthatatlanok a cselekvésben ,
akkor egyek leszne k a j utalomban Is.9 (Vö. Mk 12,28-34, ahol Jézus összekapcsolja az Isten- és emberszeretetet.)
3. A hit kife jezése tett ekb en vagy szertartásokban. Már az ószövetségben
megvo lt a feszültség a szív öszinteségét gyakorlatban hangsúlyozó prófétai és
a szertart ásokat (törv ényt) po ntosan betartó lega li sta vall ásosság közö tt. A
szentsége kkel kapcso lat ban élesen így fogalmazhatná nk meg ezt a problémát :
Mi fej ezi ki jobban hit ünket? Krisztu s követése a gyako rlatb an vagy megvallása
a szertartásokban? Helyte len azonban Igy szembe állftani a két magatartást.
Kétségtelen, hogy megvan egy bizonyos feszültség a szentsége kben (szertartásokban) és az életben kifejezett hit között. Az e l őbbi eszm ényt , az utóbbi a
valóságot tárja elénk. De a k ettő szorosan egyb etartozik. Egyik a másikat erő
síti, vagy ha rossz irányba hala d, gyöng íti.
Az alábbiakba n néhány go ndolatot eml ítünk a szentségek és életünk kapcsolat ár öl."
A keresztsé get kérő fe ln ő tt - vagy gyermek esetében a szülök - megtapasztaltá k, milyen rossz a világ, fől eg akkor, amikor a gonoszság és ennek következmény e, a szenvedés elevenükb e mart . Ilyenkor felébredt bennük a vágy egy
jobb világ után. Ezt a jobb vil ágot keresték, amikor az egyházhoz csatl akoztak ;
ennek eljövetelé t mozdltjá k e lő , amikor az lsten parancsait megtartva tiszteletben tartják embert ársaik jogait, megbecsülik egymást, egy ütt dolgoznak a béke ,
szociális Igazságosság és egység megteremtésén . A keresztény élet a keresztség ben váll alt foga dalom megvalósítása.
Krisztushoz való haso nul ásunk rögös úton vezet. Saját hibá ink, mások rosszindulata, a feladat erőnk et felü lmúló mér ete mind ok arra, hogy elkedvetlenedjünk. Ezért kapjá k a Szentl élek különös ere jét a hív ek a bé rmálásban, hogy
" Krisztus tanúiként szavu kkal és cselekedetükkel egyaránt terjesszék és védelmezzék a hitet. "
Mi ndez arra késztet , hogy ne a világ mércéjév el mérj ük élet ünk sikerét.
lst en ereje " a gyöngesé gben nyilvánul meg a maga tel jességében " (2Kor 12,9).
" A szél ott fúj, aho l akar" (Jn 3,8). Isten Lelk e felborítja a világ értékrendjét,
és arra buzd it , hogya reménytelen hel yzetekben is kitartsunk hit ünk mell ett.
Akiket lsten Lelke éltet, azok éppen ezért nemc sak az egés zsége sekkel foglalkozna k, hanem felkaroljá k az elesetteket is, és különös hivat ásuknak tartják
az irgalmasság testi és lelki cse le kede teine k gyakorlását.
Az eukarisztiá ban azt ünnepeljük, ami után a legjobban vágyakozunk : személyes talá lk ozásunk at Krisztussal a közösségben elköltött lakoma keretében .
Mint emlftettük, enne k a közös ségnek megvalósítása a hétköznapokban kereszté ny életü nk fő feladata .
Krisztu s követése részesedés életében . Vele együtt tapasztal juk meg , hogy
milye n az a sze retet, ami benn ün ket örök él etre hiv : a tékozló fiú Atyjának
soha meg nem szünö, áll andóan egy irányú szeretete. Istenhez való visszatéré22

sünk a gyónásban, bánat ban, imádságban, testv éreinknek való megbocsátásban , a közösségi b ű nb á n at i gyakorlatokban belekapcsol abba a kibékül ési
fo lyam atba , ami Krisztussal kezdődött. Nemcsak mint egyének békül ünk ki Istenn el, hanem a kibékülést és megbocsátást tovább ter jesztj ük életünkben .
A betegek kenete nemcsak a gyengélkedőt, hanem az eg ész köz össéget
érinti. Nemcsak imádkoznak a beteg gyógyulásáért, hanem a szertartásb an kifejezett lelkületet, a beteg segítését, vigasztalását, támogatását magukévá tév e
gya koroljá k az irgalmasság testi cselekedeteit, a tel jes gyógyulás napjáig , am ikor " nem lesz több é halál, sem gyász, sem jajgatás, sem veszódség , mert a rég i
vilá g elmúlt" (Jel 21,4).
Az egyhá zirend szentségét az eukarisztia keretében szolgáltatja ki a püs pök
azért, hogya papok majd az eu karis zt iát ünn epelve szo lgálják lsten népét és
épftsék a hívek egységét. A pa p közöss égépítő munkássága kiterjed a Iit urgiá n
túl is minden tettére, amivel szorosabb egységbe vonja a reá bízott híveket.
A férfi és nő családban megtapasztalt szeretete jele és közvetítő j e az lsten
szeretetének. A házastársak mindennap a jóh ir k özvet ít öl. IOletükkel teszn ek
tanúságot ar ról , hogy jobb adni, mint kapni. Ebben az önmagát feláldozó , mások javát kereső szeretetben tapasztalják meg gyermekeik és környezet ük ls ten
mindenkit átölelő szeretetét.
Az ószövetségben Istent "nagy és félelmetes " tettelből (MTörv 10,21) isme rté k fö l. Az e lső keresztény közösség főleg a szeretet " jeleire és csodá ira " (Cse l
4,30; 5,12; Mk 16,17) mutatott, s ez emlékeztette őket lsten jelenlétére. Ez nem
szükfti le lsten jelenlétét egyetlen pontra és egy meghatározott pillanatra. Isten
minden ütt jelen van , de ezekben az eseményekben jelenléte fó kus zba ker ül. A
szentség i cselekményben lsten minket átölelő szeretete a gyújtó pontba ker ül.
és láth atóvá lesz. Mint a tóba dobott kö indította hullámzás, ebből a központból, a liturgikus cselekményből a megváltói szeret et tov ább terj ed egész éle tünkbe, hogy átalakítsa.

Az átalakulás nem mérhetó emb er i módon. Jézus élete emberi mé rcével a
sikertelenségek sor ozata. Minden alkalommal, amiko r ezt megtapasztalta , újra
és újra az Atya kezébe he lyezte életét. Sokszor a mi töre kvéseinket se m követi
siker, és a szentségekben kifejezett eszmény nem válik való ságg á él etünkben .
Ez nem jelenti azt, hogya szentségek nem érték el céljukat. Még akkor is, ha
úgy látjuk, hogy nincs eredménye életünkben a szent ségeknek, ezzel a jé zusi
lelkülettel járuljunk hozzájuk. Hagyatkozzunk rá arra a szeretetre, amely eló bb
szeretett minket, és soha nem szün ik meg szeretn i.
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Véber Gyula
ZENE IOS ISTENDICSIORET

Mindent a maga helyén és a maga Ide/ében

I:desapámtól hallottam, hogy " aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik".
Édesany ám, akinek nem volt jó zenei hallása , Igy felelt: "Nem, Imre: aki s z I v-

b ő I énekel , az Imádkozik kétszeresen ." Ez szerintem is jobb megfogalmazás;
én azonban még az "ősz inte " csendet is ide sorolnám.
Az élet minden területén természetesnek vesszük - és meg is követeljük-,
hogy az alkalmazott eszközök bizonyos célt szolgáljanak, elősegitsék a kltűzött
cél elérését. A különböző eszközöket pedig úgy választ juk meg, hogy harmonikus
egységben szolgál ják ugyanazt a célt. Igy vagyunk a zenével ls. A hangversenytermek minden fajta zenét befogadnak, mert ott a z e n e élvezete az egyetlen
cél. De furcsán hatna, ha például tánctermekben szimfónia, motetta vagy éppen
gyászinduló hangzana fel - akár csak a szünetben ls. I:ppúgy nem illenek a
temetési szertartáshoz a vidám tánczene hangjai. Mindent a maga helyén és a
maga idejébenI A határok azonban sokszor elmosódnak, mert
a) nem mind ig azok kezében van a " rendezés joga" , akik a legnagyobb
érzékkel nyúlnak a dolgokhoz vagy akik minden szempontot figyelembe
tudnak venni ;
b) változnak a szokások , fejlődik a kultúra, új igényekkel lép elő egy-egy
új generáció, eltolódás jön létre az értékrendszerben:
c) bizonyos szabályok feledésbe mennek stb.
Azért válik időnként szükségessé például az egyházi zenére vonatkozó irányelvek , utas lt ások felújítása, újbóli megfogalmazása, mert a liturgiában használatos zene elégtelennek bizonyul vagy éppen alkalmatlan a liturgikus cselekménnyel való szoros kapcsolatra. Márpedig szinte ez az egyetlen követelménye
- vagy inkább kivánsága - egyházunknak a szent zene és ének terén, hogy
tudniillik az a lIturgiával összhangban legyen, mert "a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményhez : benső
ségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét , gazdagltja és
ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat" - szögez I le a II. vatikáni zsinat
liturgi kus konstitúciója (112).
Az egyház kezdettől fogva nagyra értékelte a zenét minden liturgikus megnyilatkozásn ál: nemcsak azért , mert rendkivül alkalmas lsten dlcsöltésére (Iau-
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datio és glorificatio Dei), hanem azért is, mert képes az embert áhítatra ind ítani. Erről tanúskodik többek között Szent Agoston (Confess iones X: 33), Aqu inó i
Szent Tamás (STh II: 2, 91) és a század elején Szent X. Pius pápa (Motu proprio
I: 1). A II. vatikáni zsinat pedig kimondja a zenéről , hogy " Minden más múvészi
kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísé rő
dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és a teljességhez tartozó része."
A zene szószólói azonban mindig szükségesnek tartották körülírni, milyen zene
és mely hangszerek alkalmasak arra , hogy a szent cselekmény kísérő szerepét
betöltsék. Nem elégedtek meg azzal a felfogással , hogy a zene általában lsten
ajándéka, tehát minden fajta zene alkalmas az cl dicsőítésére . I:ppen a zene
pszichológiai hatásának felismerése igazolja a szelekc ió fontosságát , szükségességét. (A zene általában nemcsak a devóciót segíti elő ; hatását látjuk más területeken is : ifjúságnál, katonaságnál, politikai megmozdu lásoknál , stb. Ezek nem
egyeztethető k össze a liturgia szent cselekményével.) Az egyh ázi zene mindig
külön ága volt a zenének, még akkor is, ha múfajilag vagy elnevezésben azonos
volt is "világi" párjával vagy legalább hasonlított hozzá, mint például : sonata
da chiesa - sonata da camera, cantata da chiesa - cantata da camera , concerto - concerto ecclesiastico stb .
Az egyházi zene feJI6dése

Ha voltak is dallam i eltérések a középkori gregorián korálisban a vil ágegyház különböző részein, a Szentírásból vett szövegek mégis biztosították az egységet a liturgikus ének terén, Azonban, amint tud juk , már a középkorban virágzásnak indult a " helyi egyházzene" . amikor - f ő l e g a IX. századtól - a meglévő liturgikus énekek mellé újakat csináltak a helyi vagy nemzeti szentek ünnepeire. Ezeknek az új énekeknek a szövegei azonban nem a Szentírásból valók, hanem költöttek (lásd : rimes officium) .
Aztán jött a többszólamúság . A renaissance-korban uralkodó németalföld i
polifónia először feltétlenül gazdagodást jelentett az egyházi muzsika számára.
De itt is hamarosan felütötte fejét a - szinte törvényszerú - túlzás , " elhaj lás" ,
amely a szöveg elnyomását eredményezte. Josquin des Prez igyeke zett új stílussai a szöveg érthetőségét helyreáll ítani , de ez csak részben és ideig-óráig sikerült. Jött a sokszó lamúság , a kettős kórusok korsz aka (Willaert). Szerencsére
a Palestrina-stílus is jóformán erre az időre esett, amely megmentette a több szólamúságot, a polifóniát a tridenti zsinaton (1545- 1563). A tridenti zsinat nemcsak a többszólamúság terén végzett tis ztogatást, hanem a monód iát is megszabadította vadhajtásaitól : a rímes officiumtól , a sok trópus és szekvencia
nagy részétől.
Majdnem kétszáz esztendeig - XIV. Benedek "Annus qu i" kezdetú enc ik likájáig - voltak "érvényben" a Tridentinum egyházi zenével kapcsolatos határozataI. A renaissance alkonyát és az egész barokk kort foglalja magában ez
az időszak . A szövegek terén a barokk ideál egyezett meg a leg jobban az egy-
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ház követelményeivel : a zene a szöveg alár endeltje legye n, a zene szol gálja a
szöveget! Talán a sors iróniája, hogy éppen a " leglit urgikusabb" zenei for ma:
a mise fel elt meg legkevésbé ennek az ideál nak ; egyik barokk misetípus sem
enne k a gondolatnak a jegyé ben született : sem a róm ai polichoria mis éje , sem
a bolognai iskola .m essa concertata"-ja, sem pedig a velencei úgynevezett
" opera-mise" .
A XVIII. század a versenymúvek kora. Az egyházzenei kompozíci ók egyben
hang versenyszárnok is lettek. Viszont a hangversenystílus is bevonult a templom ba. A Mozart-m isék péld ául ma is ink ább zenei élvezetet nyújtanak, mintsem a devóciót szolgálnák. De Haydn .Paukenmesse r-le vagy Beet hoven " Missa
Sol emn is" -e sem egye dül a szentm ise céljára készült. A kettós cé l. a dupla
egzisztenc ia, a két úrnak való szol gálatt al hasonl ítható össz e. Persze ennek a
stílusn ak a gyökerei visszanyúl nak a fent ebb emlí tett három ol asz iskolá ig.
amelyek Palestrina örököseiként, az örökösök meggondolatlanságával " fej lesztették tovább" a nagy mester életmúvét. XIV. Bene dek " Annus qui " kezdetú
enc iklikájának csak igen rövid id eig tartó hatása volt (csak addig tartott, mint
a XVII. században a sonata da chie sa és a son ata da camera szigorú elkülönítése), az üstdob, a trombita és egyé b "v ilág i " vagy kiab áló hangszere k bel opakodtak a templomba. Ez termé szetesen nemcsak a zenes zerzók " búne" volt ,
és nemcsak a hivók "vilá gias igényét" elégítette ki, de a papság is egyenesebben vonult be, ha az intrada-zenét rézfúvósok tették ..ünnepélyesebbé". Ilyen
nagyarányú elvil ágiasodást csak egy általános reform , mind en buzgó egyházzenész és liturgikus közös törekvése téríthetett ismét jó út ra.
1830 körül kezdódött az a nagyarányú reformmozgalom az egységes vi lágegyház érdekében. amelynek egy ik fon tos megújhodási területe a liturg ia és
a vele kap csol atos egyházzene vol t. A cecll ianizrnus org anizác iós korszaka ,
amelyet Szent X. Pius " Motu propr io " kezd etú enc iklikája zárt le. célu l túzte
ki a gregorián kor ális tudom ányos kutatását. régi múvek kiadatá sát (vissza a
XV-XVI. század i polifóniá tl) , egyh ázzenei egyesületek, templomi kórus ok, egyházzene i iskolák léte síté sét stb . A fejlódést megállítani és a (kultúr) történelem
kereké t visszahajtani nem lehet ett. De az egyház ezt nem is akarta. Csupán a
vadh ajtások viss zavágására volt szükség , no meg a régi értékek felú jításá ra.
A gr ego rián és régi polifón zene minden elsóbbsége ell enére meg születtek
Liszt és Bruckner miséi , C. Franck, Berlioz és Gou nod egyházi múvei. Verd i
.R equ lem't-]e stb .
Korunkb an ismét sz ólt az egyház, mégpedig a második vatik áni zsinat kereté ben. Szükség is volt bizonyos irány elvek megad ására, mert a XX. század
legnagyobb mest ereine k modern miséi és egyéb egyházzenei múvel mell ett
1950 után olyan újdonságok is bevonultak a temp lomba, mint a spi rituálé, gospel, beat , sanzon , jazz és a sláge r. Most azonb an a XX. század hangján szólt
az egyház. Mert amig a " Motu proprio" leszögezi, hogya templomi zene annál
egyházibb és annálli turgikusabb, minél jobban hasonlít a gregorián ének re,
addig a II. vatik áni zsinat a gregoriánt csak elsóként emlfti - de nem " egyedül
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üdvözítőnek " .

A gregorián egyeduralmána k hangsúlyozása ellentétben is álla na
a II. Vat icanum egy ik legbölcsebb "fel fedezésével" a liturgia terén. hogy ti.
nem szabad ráerőszak olni afr ika i. ázsiai és délamerikai testvéreínkre az európai
kultúra alapján kialaku lt liturg iaform át.

Nem esett még szó a vall ásos népé nekról vagy népi énekről. A szakrális
zene e fontos ágáról legtöbbször hallg atnak az egyház zene történetének ismertetői. Talán azért, mert ezek nem ta rtozna k a szoros értelemben vett liturgikus
zenéhez, mert - főleg eredetil eg - nem a li turgia keretén belül, hanem más
alkalmakkor, egyéb buzgó összejö vete lek en hangzottak fel. Olyan éne kek re
gondolok, mint az olasz la udák Assisi Szent Ferenc idejébő l - amelye k Neri
Szent Fülöp mozgalmában is fo nto s szere pet játsz ottak s az oratórium ősi formájának zenei anyagát képezték - , tov ábbá a spanyol cantigákra, vag y a még
rég ibb német népi én ekekre (Petrus-Li ed). Ilyen fajta vallás os népi énekek mi nden nyelvterületen , minden népn él születtek - go ndoljunk a legrégibb magyar
énekekre -, és csak népszerúségükön, alk alm asságukon s az egyházi veze tők
toleranciáján múlott, hogy bekerültek-e és mi kor ker ült ek be a hivata los liturgiába.
A fenti nagyon rövid és hézagos történeti
ságot vonhatjuk le :

átte kintés ből

a

köve tkező

ta nul-

1. A szakrális zene mind ig nagyfontosságú és önálló ter ülete volt a zenének . önállósága még akkor is megmaradl, amik or fo rmailag vagy - zenei
szempontból - tartalmilag eléggé elm osó dott a határ az egyházi és vilá gi
zene között.
2. Az egyház nem zárkózott el a f ejlődés következtében létrejött új zene i
irányok elől , hanem mi ndenk or segftette és szívesen befogadta őket.
3. A fejlődés e l ő s eg íté se mel lett - vagy éppen annak logikus következményeként - az egyház mind ig ő r k ö dött az egyh ázi zene tisztaságán, és
igyekezett megóvn i, meg men ten i a .vadhajt ások" elbu rjánzásától. Ezt a
célt szolgá lták a zsina tok lit urgiára és zenére vona tk ozó konsti tú ciói és
az ezzel foglalkozó pápa i enciklikák.
4. A gregorián korális a többszóla múság kialakulása óta - és főleg az utóbbi
i d ő ben - nem az egyetlen elfogad ott szent éneke volt az egyháznak, hanem legfeljebb csak "első az eg yenl ő k között " .
Zene az ú] liturgIában
Az előbbi össze fogl alás és a b e vez ető rész már többé-kevésbé meg is adta
a választ arra a kérd ésr e, hogy milyen legyen - vagy éppen milyen ne legyen
- a szent zene , a lit urgiának ez a "sz üksé ges és a teljességhez tar tozó része" .
Erre vonatkozólag tal álunk a II. vat ikání zsinat liturgikus kons ti túcíójának VI. fejezetében " A szent zene és ének " c ím alatt is rövíd és nagyon ált alánosan
megfogalmazott elv eket , amelyeket az " Instru ctio de Mus ica in sacra Lit urg ia"
tovább részletez. Felesleges volna itt ugy anazt más szavakkal megismételni.
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Ezért inká bb konkrét példáken keresztül, mégped ig két ország nak, két népnek az
új szituációhoz való "h ozzáállása" alapján muta tom be, hogyan lehet ugyanazt
az instrukciót - talán a helyzettől kényszerítve - k ü l ö nb őz ő k é p p e n felfogni.
Megjegyzéseimből majd kitúnik, hogy én melyik felfogást, melyik megoldást
tartom helyesnek, helytelennek vagy elfogadhatónak. A két ország , amelyek között egyházzenei téren párhuzamot vonok : Magyarország és Hollandia. Mivel
ped ig a szentmise minden liturgiának a szfve . ezért főleg a szentmise alatt, a
szentmisével kapcsolatban megszólaltatott zenével foglalkozom, mégpedig első
sorban a vokális zenével , az énekkel.
Ha röviden vég igfutunk a magyar egyházi zene alakulásán a huszadik században , akkor az az érzésünk támad , mintha a fejlődés valami tudat alatti elő
készület lett volna az új liturg iához. A századfordulón még a nyugati Cecil iamozgalmakat irigyelték a magyar egyházzenészek, s azt aka rtá k megvalósftani
otthon is : az Országos Magyar Cecilia Egyes ület mega lakitásával , a gregorián
korális és a Palestrina-stl lus életre keltésével, továbbá olyan kiadvá nyo kk al,
amelyek ősi magyar és gregorián énekeket tartalmaznak (Bogisich Mihály :
Oseink buzgósága, 1888 : Kersch Ferenc : Sur sum corda, 1902). Ezek a kiadványok jelentették azt a lépést, amely meghatározta a magyar egyházi muzsika
szerencsés irányú fejlődését. Egyházzenészeink és a liturgia irán y!tól jó l értelmezték az egyetemes egyház, a " Motu proprio" utasf tásait : irán yel vek voltak
számukra és nem elölrások. Nem erőltették csupán a grego rián t és a régi pollfónlát, hanem nagy szakértelemmel és kitúnó érzékkel fogta k hozzá a magyar
nép ősi vallásos énekeinek felkutatásához, a meg lévő és megszo kott népénekek
dallamának és szövegének megtisztftásához, új magyar többszólamú múvek
komponálásához. Az 1936 . évi frankfurti egyházz enei kongresszuson már bámulták annak a népnek egyházi muzsiká ját , amely néhány évtizeddel azelőtt még
a nyugati templomi zenét irigyelte.
A nagy reform, amelynek hatása még most is tart, elsősorban Harmat Artúr
és Sik Sándor múve. A " Szent vagy , Uram! " a szöveget illetően még most is
páratlan vallásos " antológia", dallamaiban kifogástalan népénektár (Kodálynak
is nagy szerepe volt ebben), orgonakiséretei pedig egysze rúen remekmúvek.
Eredmény : rövid idő alatt körülbelül háromszáz éneket tanult meg a vallásos
nép apraja és nagyja, városon és falun - fejból , Igaz , hogya népnyelvú népének a másik népéneket: a gregoriánt majdnem teljesen beszorította a kolostorokba és a katedrálIsokba, de dicső !tette Istent olyan énekkel , amelyn ek szövegét értette, s amelynek dallama közel állt lelk éhez. Ha az énekszövegek nem
is egyeztek meg szó szerint a liturgia szent szövegével, de értelmileg közel
álltak hozzá, és ezért elfogadhatók voltak.
Katedrálisokban és nagyobb helységek templomaiban persz e a népé nek
csak egy része volt az egyházi zenének. Kórusmúvek, latin misék és gregorián
változó részek éneklése éppúgy a " programhoz" tartozott, mint bárme ly külföld i nagy templomban . Isten áldása volt , hogy annyi kiváló szakember dol go-
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zott egy cél érdekében : a fentie ken k ivül Bárdos Lajos, Kert ész Gyula , a már
emIl tett Kodály Zoltán , Werner Alajos és sok más jeles zenész fáradozott a magyar egyházzene megújitásán és fellend ülésén .
Ezek után nem volt nehéz a II. vatikáni zsin at szellem ében ismét újí tani,
helyese bben: az újítást fo lytatn i. Gyorsan születtek meg az új lit urgi kus énekek,
amelyeknek szövege a liturgia szövegének hiteles fordí tása, dallama ped ig
magyar(os) vagy grego rián da llam . A nép megtanult énekel ni a " Szent vagy,
Uram "- ból, az új énekek elsaj átftása így nem okozott számára problémát, pedig a betanításuk most sokkal nehezebb körülmények között tört énik .
H o II a n d i á b a n kitartottak egészen a II. vatikáni zsinat ig a " Motu proprio "
egyoldalú értelmezése mellett. Ez nem is lett volna baj , ha a zsinat irányelveit
jól értelmezték volna . A hollandok a követ ke ző hibákat követték el :

1. A zsi natra való hivatkozással radikálisan szakítottak a gregorián trad íc ióval, anélkül, hogy lett volna meg fe lelő népnyelvü egyházi énekük, amely a gregoriánt felválthatta volna. A nép ének terén nagyon gyengén álltak, mint minden
olyan ors zág, ahol a korai urbanizáció következtében régen eltüntek a népi dallamok. Alig vol t néhány alkalmi egyh ázi énekük, amelyekn ek azonban semmi
köze sem volt a lit urgiához - főleg a szentm iséhez - , sőt legtöbbn ek a sz övege olyan édeskés, együgyü, amilyeneket ma már nem lehet megtürni a litur giában . .Dalok gyártásáva l" próbáltak segíteni a helyzeten . A kapkodásban
született éneke k szövegének témája ugyan a Bibli ából való, de a filozófikus
költemények nehezen vagy egyáltalán nem érthetők a nép számára. Teljesen
szem elől tévesztették azt az igazságot, hogyanépnyelvnek csak akkor van
értelm e, ha az a szent cselekmény jobb meg értését szolgálj a, és ezáltal tevékeny részvét elre sarkall ja a hiveket.
2. A centralizmus feladását sokan úgy ért elmezték , hogy elvetettek mindent,
ami lali n. A latin énekek (misék, mot etták, stb .) helyébe - a siet ségben - csak
egy-két frissen komponált holland nyel vü misét tudtak varázsolni , s azt kiegészitették ide gen nyelvü (angol , német , fra ncia) többszóla mú müvekke l, ameIyeknek azon ban semmi köze sincs a szent cselekm ényhez - de sokszor még
egy ünnep gondolatához sem. A latin énekek párt fogó i, s azok , akik jól értelmezték a Vaticanum irányelveit , ebben következetlenséget láttak, és ann ál inkább ki tartottak a régi liturgia mellett. Ezzel m egkezd ődött a latinisták és anti latinisták harca . A latinellenesek rad ikalizmusa azt is eredmé nyezte, hogya lalinisták minden egyházzenei reformot elvetettek. A h ivők nem a saját plébániatemplomukba jártak (vagy járnak), hanem abba a templomba, ahol az ő " ízlásük " szerint végzik a szentmisét. I:vekig tartott, amíg a papok egy része - a
hivek és kórusok nyomására - hajlandó volt kompromisszumra. és bevezette
a "hétvégi variációs szol gálatot" : egy mise "népénekekkel" (hollan d és idegen
nyelvü kórusmü vel) , egy mise gre gorián énekkel és tö bbszólamú latin misével ,
egy mise zene nél kül, egy mise pedi g beat- és ehhez hasonló zenével. (Nem
a legrosszabb megoldás ebben a helyze tben!) Van olyan templom is, ahol csak
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grego riánt énekelnek, van, ahol a latin énekeket teljesen likvidálták, olyan is,
ahol havonként egyszer van ének (kórus), a többi vasárnapokon a csendes
része k alatt (offertoriumkor a hosszan tar tó perselyezéssel , áldozáskor, mise
e lő tt és után) " hangversenyt" adnak hang lemezről.
3. A rít usok plura lizmusának elismerése Holland iában az egyházi zene pluralizmusához vezetett : ort odox li turgi kus ének, protestáns dicséret, zsoltár,
gospel, jazz, sanzon vagy Missa Luba éppúgy hallható a templomokban, mint
a fent emlí tett múfajo k. Sok szor még azt is nehéz lenne csukott szemmel megállapítani , hogy az ember a liverpooli stadi onban van-e vagy egy izra eli kibucban, esetleg egy áhítatos or todo x kolo storban.
4. A fe ntiekbőI következik, hog y a nép bevon ása a liturg iába, vagyis részvétel ének ösztönzés e a zené n keresztül nem sikerült, ped ig annak ég isze alatt
tört éntek az újítások. Zenés mise alatt legtö bb esetben passzivitásra vannak
kárhoztatva a hivek. Viszont a közösen vagy felváltva mondott szövegen keresztül mindenki bekapcsolód ik a liturg iába. Kár, hogy a hivő lélek ének ével nem
élheti át kétszeresen a szent szöveget : értelmil eg (a szöveg tartalm át) és érzelmileg (a tartalom által kiváltott érzel mek felfokozása a zenén keresztül) .
Összefog lalva, hogy mil yen legyen és milyen ne legyen az a zene, amely a
liturgiában lsten di cséreté t szolgálj a, a k öv et kezők et tartom fontosnak :
a) A szöveg egyezzék meg a litu rg ia szövegével vagy értelmileg legyen vele
rokon, hogy tartalmánal fogv a kapcs olód jon a szent cselekményhez,
ezálta l szób an is közvetítse a hívek felé, ami az oltárnál történik. A szent misén kívül , például a szentsé gek kiszolg áltat ásánál, viszont megengedhető , hog y az ének " csak hangul atfestő" legye n, vagyis csupán érzelm ileg fúzze a j elenlevőke t a liturg iához. (Itt meg kell jegyeznem, hogya
hollan dok megkapóan végzik a keresztség szertartását: több gyereket
keresztelnek egysze rre, így so kan vannak jel en, és gyermekkórusok énekével olyan széppé teszik a szert artást, hogy a j e l e n l evő k számára valód i
lel ki élmén yt jelent egy-egy kis új tag felvétele az egyházba .)
b) Legyen a dall am a nép hagyom ányos zenéje: nemzeti-n épi dallam vagy
megszokott grego rián. Vadid egen zene lehet érdekes, de nem pendíti
meg úgy a lélek húrjait, mint az ismert vagy rokon melód ia.
c) A lit urgiá nak egy ága se legyen hangverse ny ; ne csak több szólamban
énekeljenek a szentmi se alatt, hane m von ják bele a népet is az éneklésbe. Fő l eg a nagy ünnepek alkal mával - karácsony, h úsv ét - ne feledkezzün k meg a nép rő l , mert akkor sokszoros igé nye énekével Istent
d icsőíteni.

d) Az éneklés legyen tökéletes ! - sem a népéneknél, sem a többszólamú
múvekn él nem engedhető meg, hogya liturgia keretében " énekpróbát "
tarts anak ; ott csak jó l betan ult múveket énekelhetnek.
e) Mind ent a maga helyén és a maga idejében I - Amire a zongorát használják a templomban, arra az orgona is alkalmas - és még sokkal többre!
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Nagyon so k nyers hangzású hangszert haszn áln ak divatból és nem sz ükség s z erú ségb ő l.

f) Ne szak its uk félbe a szent csel ekm ényt fele slegesen hosszú ..zeneszámokkai'"
Az egyház kív ánságát könnyen leh et tel jesí teni ; b ő keretet eng ed a kü lönböz ő
fellogás okn ak, iz léseknek . Majd nem mi nd ig a képze ttségen, a hozzáért ésen
múlik, hogy milyen mértékben járul hozz á a zene lsten dicséretéhez. Jó lenne,
ha a papok nagyobb zenei képzés ben részesülnének , a liturg ikus téren tevé kenykedő zenésze k pedi g komoly liturgikus képzést kapnának. Igy együttes er övel mu nkálkodhat nának a liturgikus cselekmé ny, a szent szöveg és a zene
összeha ngol ásán, s akko r a templomi zene való ban istendicséret lenne.

Hermann Schaufel e
..... ÉRTSETEK EGYET " (vö. Fil 4,2)
Gond olatok az új misek önyv alapján meg ült eu kariszti a helyes értelm ezéséhe z
Freiburg in Brelsgau azóta elhunyt érsekének pásztorlevele 1976 nagycsütörtökén
kelt, s az egyházmegye papjainak és diakónusainak szól. Nagy terjedelme miatt - 20
s ürün nyomtatott oldal - sajnos csak kivonatos fordításban közölhetjük. A bevezetés ben megáll apitja: . Az I dőközbe n 400 évess é lett ún. tridenti mlsek önyv, V. Pius alkotása. méltó felváltást és megújulást talált . Aki erre .a tr identi liturgia megtJltásá' -nak
félrevezető Jelszavát akarná haszná lni az Ismert szerencsétlen vit ában. jogtalanul cselekszlk. Sokkal inkább az az igazság. hogy az új misekönyv a réginek a lényegét fölvette magába. és ezzel egyenesen új életre keltett e:
I. Elmélyült liturgikus-teológiai tan ulm ányozás
Az új misekönyv a maga nagyméretú ..Bevezetés "- ével újabb alka lom és
egyben föl becsülhetetlen seg ítség minden celebrán s - papok és diakónusok
- számára az elm élyült liturgikus-te ológia i tanulm ányoz ásra. A jövőb e n már
semmit sem szabad a meggondolás nél küli véletlenre vagy egyéni önkényre
hagyni. Itt m i n den ek e l ő tt a VII-VII I. fejeze t közvetlenül fo ntos és a napi használatban nélkülözhetetl en , értékes útmutatásaival : hogyan használ juk ki a szabadság új te rületét a mis efa jtáknak és egyes része iknek kiválasztásában . Ha
ezeket az új instrukciókat h ozzáé rtően és lelkipásztori felelősséggel alka lmazzák, akkor terméken nyé válha t az áll andó fo rma és a helyzet szerín t váltakozó
megformálá s közt fe nnálló feszültség. Az utóbbi években gyakran fájdalmas
mértékben nem tud tunk meg birkózni azzal a problémáva l, amit egyfelől az
a l a pvető kötöttség. m ásfelől a nag yobb , gazdagabb változatoss ág vágya je lentett. A most elén k tárt válas zték alapján ezt a j övő ben szerencsése bben meg
lehet oldan i (vö. Bevezetés 313). Az új ..Ordo Missae"· ben igen sok valódi sokfél eség tal álható az egységen belül.
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De a megújított miseliturgia gazdagsága nem csupán ezekben a külső elemekben rejlik. Inkább azon múlik minden , hogy mélyükben megragadjuk azokat a nagy teológ iai alapokat, amelyeken az eukarisztia megülése nyugsz ik ,
és amelyekrő l a Misekönyv bevezetése olyan nyomatékosan beszél.
A teljes liturg ikus cselekményben nem elég a külsőségeket szem e l ő tt tartani. Ennél több el kell megbirkózn i. Mindenekelótt : minden ima és ének, minden szó, oda hallgatás és felelet, egész különösképpen ped ig a szentségi cselekmény és a szentség vétele mély gyökerü kapcsolatban áll a jelenlevó megdicsőült Úrral , akinek titokzatos valóságát a hitben ragad juk meg. C van ti tokzatosan jelen a gyülekezetben, amely tudja, hogy ő hívta meg; ó szól szavával
egyenként és egy üttesen az összegyültekhez ; ó imádkozik és ő cselekszik képv ise lőjének , a felszentelt papnak liturgikus imájában és tevékenységében; és
termés zetesen nem utolsó sorban ó tal álkozik velünk testi valóságában, felfoghatatlan, lényegi és maradandó módon a kenyér és bor áldozati adományainak
színe alatt, mint az értünk halálba ment és most feltámadása által tér és idő
korlátait legyőzve közelünkbe jött Úr. Csak ha így teológiailag tudatában vagyunk , hogy az Úr titokzatosan, de valós ágosan jelen van, akkor válik konkréttá
a köszöntés : Dominus vob iscum , a reá való imádságos hivatkozás : Per Dominum nostrum, az imádó felkiáltás : Myster ium fidei és a bibliai rámutatás : Ecce
Agnus Dei. Itt Igazán nem holmi külsőséges " Figyelj etek!" felszólításokról van
szó, inkább mindig újra arról, hogy imádkozva rápillantunk a jelenlevő Úrra és
odafordulunk hozzá, - úgy, amint Agoston magyarázta a prefációt bevezetó
párbeszéd feleletét: .Habernus cor ad Dominum Jesum ", felemeltük az Úr Jézushoz (szívünket). Ez a közös liturg ikus ima igaz i kiterjedése " a Szentlélekben" , "a szentek közösségében" , várva a "dicsóségben Eljövendőt" .
Csakis ebből az alapelképzelésből kiindulva gyózh etjük le azt a hamis, sokfeló l botrányosnak érzett magatartást, amely szerencsétien módon belopőzott
a " Versus populum" (a nép felé fordulva) magában véve igen áldásos elvébe .
Ez az elv csak arra való, hogy az oltáron folyó cselekmény látható legyen a nép
számára. Sajnos itt - többnyire öntudatlanul, gyakran pedig nem eléggé legyőz
ve - egy kísértés érvényesül. Félreértik a pap és gyülekezet "szembenállását",
és áll and óan (ha jóhiszemüen is) "alany-tárgy" kategóriákban gondolkodnak
és cselekszenek, mint a szónok hallgatói vagy a tanító tanítványai előtt. Talán
túlságosan kevéssé vettük figyelembe, hogy nem elég itt a lelkipásztori oda adás, és közben telj esen elfelejtettük, hogy valójában az eukarisztia közös
ünneplésekor a két "oldal " éppen nem egymásra irányul, hanem együttesen
kellene bensőleg közös középpontjukra nézn iök . Mind a kettő az oltár felé
fordul, és ezzel afelé , aki ezt mondta és erról biztosított: "Ahol ketten vagy hárman összegyültök az én nevemben (ti. személyemre pillantva), ott vagyok közöttük" (Mt 18,20). Csak ha így személyesen a liturgikus történés szíve közepe
felé tartunk, akkor kapják meg mélyebb értelmüket a miserend rubrikái és gyakran csak felületesen ért elmezett tömör utasításai. Csak Igy lehetnek erós ő sz
tönzói a mise bensőséges , áhitatos bemutatásának.
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Kedves Testvérek, valamennyiünknek szük ségü nk van az új misekönyv beható tanulmányozására. Nem elég az istentisztel et " ki ala kí tásá" -nak nagy - és
igen hamar kiüresedett - jelszava, ha csak a mindenen úrrá vált mode rn gondolkodásmód "vall ásos" válfaját ért ik rajta : vag yis hogy mind azt, amit meg
lehet tenni (értsd : ami technikailag keresztülv ihetö), a mai egyh áz istenti szteletében is meg szabad és meg kellene tenni. De közb en nem töröd nek az Egyház
lelki tapasztalataival és lelkipásztori tudatával ; csakis az (esetenk ént változó)
"élmény" lebeg a szemük el őtt, az egyéni , empirikusan átélt ..élmény" , és ennek
állítólagos értéktöbblete.
Hová jutottunk mindezzel? Iga zán teh erbíró alapnak bizonyultak istentiszteletünk számára a mind telj esebb alkalmazkod ás modern köv etelm ényei, egyre
úja bb élmények várása , szövegek és formák egyre szaporább váltogatása?
Olyan alapnak, amilyet az emberek, a ma élök is, kívánnak, amilyenre sz ükségü k van?

II. Tapasztalataink és reményeInk önkr itikus mérlege
Ebben a fe jezetben az érsek rámutat egy sor téves fejlem ényre a t íz éves liturgikus
kfsérletezés folyamán :
1. • Deszakrallz ácl ó" (Entsakralisierung), vagy is szinte bet eges irtó zás az ún. • ünnep élyes " kifejezésformáktól. Vannak pl ., akik sohasem mondják az első kánont , mert úgy
gondolják, mal ember nem vehet szájára ilyen kif ej ezéseket: .tisztelet reméltó szent
kezébe vette ezt a csodál atos kelyhet", . szent és szepl őtlen áldozati adom ányt" stb.
Pedig az imádság nyelve mindig a Szent l élektől megrag adott lélek szava.
2. "A józanság kul tusza ." A mis ében csak is a beszéd uralkodik (Igen gyakran csupán a celebráns szava!) , mellőz ik az éneket , a zenét, az egész olyan, minth a az Ist entisztelet pusztán .oktat ást" céloka t szolgálna. Sőt néha egyenesen a mai vit ák zsarqonát v iszik bele, pl. a hivők könyörg éséból nagyhangú programny il atkozato kat csin álnak.
Az egyéni tanításnak megvan a helye a mis ében: ez a préd ikáció .
3. Személy eskedés. A mise elej én és végén Igen hasznos lehet a helyzeth ez ill ő
rövid , szabad bevezetés ill. pléb ániai hirdetések. De mi ndez nem .e gyénl üdvözlet",
hanem történjék az istentiszt eleti légkörnek m egfel el ően . Ha a pap il yenkor nagyon is
.k özvetlen" akar lenni , könnyen támadhat az a benyomás , hogy a szentm ise csak
amolyan . plébánlai szolq éltat ás", egy a sok közül,
4. A lat in miseénekek teljes leépítése. Ezeket - gregor ián korálist, kórusm ls éket
- az újltás első lendületében sokhelyütt t elj esen ki utasít ottá k az ist enti sztel et köréből. ami fájdalmas vesztes ég. Az anyanyelv bevezetésé ért a szentm is ébe legy ünk h ál ásak, ezt soha többé nem kívánjuk nélkülözn i. De ez nem jelenti , hogy agregoriánnak
és a latin li t urgi kus nyelvnek most már semmi hely e az istenti szteleti rendben . Meg
kell adni ennek is a megfelelő szerepet,
5. A csend hiánya az Ist ent iszteletben. Gyakor i szemreh ányás, hogya liturgikus re·
form tönkretette az áhitat csendjét a misén . Ennek nem orvossá ga, ha az igeistenti sz·
teletet néma .rnedlt ácl óval" akarják pótolni . vagy - minden liturgikus szabály ellen ére
- új ra bevezetik a csendes kánont . Az istentiszte let . tel l cs öndje" az egész légkör
eredménye lehet csak. Ez sugárzik már a fegyelmezett . összeszedett celebráns vagy
felolvasó magatartá sából. Időt kell hagyni a b első folyamatoknak, a jelenlevők csendes ,
Imádságos csatlak ozásának, pl. .Könyö rögjünk' utáni szünetben, a h iv ők könyörgése i
közben, a kánon nem s i et ős , szint e medltatív mondásával, az olvasmányok nemcsak
,kifelé' szóló, hanem mondhatni a magunk lelkébe is ut at nyitó felolvasásával.
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6. Onkényes egyé ni .lIturglák·. Nem lehet t ovább t úrn l a sok fe lburj ánzott illegális
kánont és Istentiszteleti . modellt" . A h ivők már elege t bosszan kodtak azon, hogy minden templomban egészen eltérő jellegú mise fogadja őket , és ráadásul nek ik az Amen .
nel mintegy szent esíteniök kell mindezt.
7. Legfőbb Ideje tehát, hogy .technol óqtal" elképzeléseink siralmas kudarca után
energiánkat jobbra fordítsuk : az új misekönyv tartalmának belső elsajátítására és lm ádságos megvalósítására .

III . önm agunk szolidáris elkötelezése az egységes új rend mellell
A per ikópák fordítása terén még nem minden ütt hangzott el az utolsó szó, mivel
egyes kifejezések feltúnően különböznek a köztamert. hagyományos szövegtől. De a
cselekményhez , az elő irt jelekhez és Imákhoz pontosan tartanunk kell magunkat. nem
szabad ezt önkényesen me gváltoztatn l. Hiszen az eukarisztia megül ése sohasem rnaqánjellegú vagy . eltt " dolog. hanem az egész Egyház cselekedete. lma- és áldozati közösségben a püspökkel és a pápával. az elő írt formák keretében . Az érsek Itt ls felsorol
néhány visszaélést: Nem szabad tetszés szerint megvál tozta tnl az utolsó vac sora elbeszél ésének evang élium i szavait. Más meg nagyon ls a betúhöz tapadva mindjárt átváltozáskor kettétör i a kenye ret, mintha az evangél ium .rub rtkákat" akarna adni. Hely.
telen továbbá , ha a pap cs ak a hívek áldoztatása vég én áldoz ik meg. IEz a protestánsok.
nál van szok ásban, úgyannyira, hogy ott a ki szolgál tatónak nem ls kell okvetlenül magához venn ie az úrvacsorát.) A csak egy szín alatt áldozók legalábbis lássák az eukarlsztikus áldozat vétel ének . telj es form áját" a pap szem ély ében. - Egyesek - állítólag
az ökuméné kedvé ért - elha gyják a Miatyánk utáni embolizmu st I.Szabadíts meg .. ."J.
holott ez az áldozási előkészületben lényeges . Sokhelyütt elha nyagolják a felajánlás
Imáit és mélyértelmú mozdulatait .
Az érsek bízik abban , hogy az új miserend erősebb lesz egyesek önkényé nél. Új
llturqfkus-teol öqlat tudat ébredez ik , és a h itből fak adó örvendező ünneplés. a csen d
és Igazi lma vágyával együtt erősbödik a szil árd formák óhaja ls. nem utolsó sorban
éppen a f iata lok . a papnövend ékek körében. Az új miserendé a jövő .

IV. Lelki elmélyedés az átváltoztatás misztériumában és a mise áldozalllellegében
iOppen a lelkipásztornak kell megértést tanúsítania az iránt. hog y nem csekély számú h ivőn e k nehezé re esett búcsút venni bizonyos áthagyományozott
és megszeretett külső formáktól. Igaz , közelebbről nézve vil ágo san megmutatkozik, hogy a változások alapjában véve cs ak a szentmise megülésének peri fériájára von atkoznak, nem érintik a lényeges li turg ikus folyamat igazi tartalm át.
s ő t inkább még me g e rő s í t ett é k . Mégis a celebránsnak - a hivők összesége érdekében - legyen gondja arra . hogy az új formákkal összekötött átállás csakugyan törés és kár nélkül mehessen végbe.
A Misekönyv bevezetés ének " E l ő s z ava " a legnagyobb nyomatékkal hangsúlyozza : Az Egyház új hiva talos mis ekönyve nemcsak hogy nem szakított a
mise áldozati jellegéről. az erre fölszentelt pap szolgálatá ról és az Úrn ak az
eukarisztikus színek alatti valós ágos és tartós jelenlétéről szól ó katoli kus hithagyománnyal, hanem inkább még vil ágo sab bá és mély ebben felfoghatóvá tette
ezt " az atyák szabálya szerint". Úgyannyira, hogya reformáció téve déseinek
legyőzése után most lehetővé vált a népnyelv haszn álata minden közösségi liturgiánál. és a tökéletesebb részvétel a szentmisén (No . 8- 13).
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A tridenti zsinathoz hasonlóan a második vatikáni zsinat is ünnepélyesen
megerósitette a mise áldozati jellegét a liturg ikus konstitúció 47. pontjában:
.Ddv özttönk az utolsó vacsora alkalmával .. . megalap ította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a keresztáldozat a századokon át az ó
eljöveteléig jelenlévó valós ág legyen. Ezért szeretett jegyesére. az egyházra
bízta halálának és föltámad ásának emlékezetét." (Vö. LG 3,28; a papi szolgálatról 2, 4, 5.) A Bevezetés itt megj egyzi : " A zsinatnak ez a tan ítása a mise
szövegeiben találja meg maradandó kifejezését " (No. 2). Az eukarisztikus imádságban a pap az egész nép nevében is hálát ad ezért Istennek, és bemutatja neki
" ezt az é l ő , szent áldozatot" : az Egyház adom ányát, és benne egyben magát az
áldozati Bárányt , akinek fel áldoz ása kiengesztelt minket Istenn el, - az áldozatot, amely az egész világnak üdvöss éget hoz, és minden részesülót é lő áldozati
adománnyá tesz Krisztusban az Atyaisten számára (vö. III-IV. kánon).
Ha csak az új misekönyvnek ezeket az elözetes megjegyzés eit is komolyan
veszi valaki, már ak kor sem tudja megérteni, hogyan szíthattak az újítás egyes
ell enzói szemrehá nyásokkal és hamis állításokkal még paptestvéreik közt is
zavart, minth a az úgynevezett " új liturgia" eltörölné a mise áldozati jelleg ét,
meghamisit aná az átváltozás szavai t, megszüntetné az eukariszt ikus Úr iránti
áhit atot és imádat ot. Ezek rosszakaratú rágalmak. De az egyszerű ember sajnos nem tud ja átlát ni helytelenségüket, amíg nem adjuk meg neki azt a világos
támaszt, amelyet most már mindenki - nem csupán a szentmi se bemutatója megtal ál az új misekö nyvben. Csak ott emelked ik minden kétség tölöttl magasztos ünnepp é a szent mise bemutatása, ahol ez után a könyv után igazodik. Ha
azonban egyáltalán fölmerülhetett a szentmise " szétrombolásárói" szóló gonosz
kije lentés, akko r még utólag is mindannyiunknak meg kell kérd eznünk magunktól: mi volt ennek az oka, és ki mindenki működött benne közre vala miképpen,
talán úgy, hogy sejtelme sem volt róla . A döntö kérdés ez marad : megtisztult-e
és elmélyült-e közben minden celebráns teológ iai és liturgikus-lelk ipásztori tudata olyan mérté kben, hogy egészében eléggé átláthatóan és lel kip ásztori hltelességgel tudja hozzáférhetóvé és közös élménnyé tenni a szentm isét minden
r é sztvev ő számára?
Mert a szentmise legbensóbb megértése azon múlik , hogy nem szorítkozunk
néhány terminológiai jelszóra, mondjuk az áldozati adományról és felajánl ásról,
hanem a mise egész liturgikus alapszerkezetét úgyszólván átfog juk a szem ünkkel, és imád kozva megvalósítjuk üdvözító lényegét.
Sajnos meg kell itt mondani, hogy még mindig igen megtévesztóen hat a
teológiailag oly kevéssé hasznos alternatíva: " Á ldozat-e a mise vagy lakoma? "
Amíg ilyenkor két különálló vagy éppen ellentétes tartalomra gondolunk - az
egyik állítólag skol aszti kus-teológiai, a másik, az ún.lakomajelleg viszont bibliai
és óskeresztény -, addig eleve félreé rtellük, mi az " eukarisztia" szó lényege,
mit mond az Úr alapít ásáról és végrend eletéról ; addig nem tudjuk helyesen töl mérn i az eukarisztikus imáds ág valód i szerepét a szentmisé ben és magvában.
az átváltozásban.
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Innét adódik a döntő kérdés, amely m i n d e n ek e l ő tt a papnak szól: Akarja-e
igazán azt tenni misemondásával, amit az Egyház tesz, amikor Krisztus megbíz ásából és eszközeként végrehajtatja vele a szent " acti o "-t ? Meg van-e benne,
egyh ázával teljes egyetértésben, a szándék, hogy az egész " actio eucharistica"-t vég reha jtja (vagyis nemcsak azt, amit mint az ő szemében legkedvesebb
oldalát és "sze mélyes ügyét" szer etne , - ami azonba n egyoldalú, egyházil ag
nem hiteles, még a bibliai exegézis fe l ő l is gyatra és tarthatatlanul szegényes :
a lakoma, az étk ezési közö sség , " a kenyértörés testvéri lakomája ")? Az eukarisztia megülésének lén yege , ahon nét minden más az értelmét kapja, mégis
csak sokkal ink ább a k o n s z e k r á c i ó üdvöz ítő folyam ata, a szó átfogó értelm ében . A ko nszekr áció nem csup án többé-kevésbé szükség es előszó vagy
előjáték a lakom ához. nemcsak az étel ünnepélyes bejelentése és elkészítése.
Hanem m indenekel őtt , a sz ö legvalód ibb , legi gazabb é rtelm ében maga az önmagát értünk adó Úr lesz jelenvalóvá test szer int , testét kínáló odaadásával,
ahogyan az utolsó vac sora termében mond otta : odaadott testével , kiontott vérével ; tehát azzal az egyedülálló odaad ással , amelyet az Atyána k hálaa dással
odanyú jtott kenyér és bor je leiben valós íto tt meg. nem kevésbé valós ágosan bár akkor is már rejtett liturgikus formában - , mint utána véres valósággal a
kereszten . Ez az odaadás valósul meg azóta is újra meg újra az ő meg bízása
szeri nt, ez jelen ik meg szents égi leg ismét az ő meghatalmazásának erejé ben .
I:s éppen ez az ő áldozata, - végső megvalósulása élet e .nagy áldozati imájának, amellyel a zsidókhoz frt levél szertnt ,a vil ágba lépett : " Embertestet alkott ál nekem . . . nézd , jövö k, Istenem, hogy teljes ítsem akaratodat " (vö. Zsid
10,5kk). Ez az új és örök Főpap áldozata, amely egy edülálló módon a mienkké
is vál ik : abban az értelemben, hogy szentségileg a kezünkbe tette, ránk bízta,
és megbízott azzal , hogy állandóan bemutassuk vele . I:s mi mindig új ból az oltárra tesszük föld i adományainkat, a kenyeret és bort, hogy ezekben a jele kben egyszerre feje zzük ki saj át teremtményi készségünket és azt a szándékot ,
hogy bensőleg csatlakozunk az O odaadásához az Atya iránt.
Itt kell valamennyiünknek - papn ak és közös ségnek - megint jobban kinyitni
a szemünket és imáds ágosan előké szít eni szív ünk et : a keresztáldozathoz való
lény egi viszonyr a, a föld i adom ány és az euk arisztikus-szent ségi áldozatba tö rténő belső bele simulás " egymásba olvadá sára" . amit olyan megra gadóan kifejeznek a fela jánl ás rituá lis mozd ulat ának ki sér ő imái (mindenekelőtt a felajánlás
vég én áll ó ima beszél igen nyomatékosan róla , de sajno s ezt sok szo r nem értékelik elégg é). Hiszen a fela jánló könyörgés nem csupán az oltáron lefolyt remélhetőleg nem csak úgy futt ában elvég zett - jelképes cselekmé nyt akarja
összefoglalni, han em főként az imádság csendes gondolatait, amelyek az elmélkedve f igyelő ré s ztvevők l elkéből fakadnak. A mise bemutatója mi ndig új ra csak a bö jt i i d ő sz a k miseszöveg eiben vagy harmincszorl - ün nepélyesen kimond ja ebben a felajánlást lezáró könyörgésb en, hogya kenyér és bor felajánlása Krisztus áldozatának " a megváltás" , " a k iengesztelődés", " az enge sztelés
áldozatának " - szól, ugyanakkor pedig a mi áldozatunkká - a szentségi cse-
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lekményben való " részvétel", " behatolás", az annak való "odaadás" áldozatává
- kell válnia. "Urunk, Istenünk - így szól az elsó böjti vasárnap felajánló
könyörgése -, kenyeret és bort hozunk a szent áldozatra, amelyet a böjti idó
kezdetén megünneplünk. Fogadj el ezekkel az adom ányokkal együtt benn ünket
magunkat is, és egyesítsd odaadásunkat Fiad áldozatával. "
Látjuk - és még jobban tudatosítanunk kellene magunkban - , hogy már a
kánon megkezdése el őtt , a tulajdonképpen i " acti o eucharistica" elótt imádkozni
kell áldoz ati adományunk lelki és szentségi .rneqszentel és éért" és "elfogadásáért ". Akár közvetlenül (" változtasd át" , " fogadj el minket vele együtt") , akár közvetve, amennyi ben a bemutatásnak egy elózetes, korább i aktusában hivatkozunk
erre, mintha már végbe is ment volna. A liturgikus imának szokásos sajátja az
ilyen el őv ételez ő beszédmód. Hiszen azt, ami igazából a hely és idó fölötti fölséges lsten "örökkévaló pillanatában " történ ik, emberi gondolkodásunkban és
cselekvésünkben az idóbeli " elótt" és " után" kategóriá iba kell tagolnunk. De
alapjába n véve mégsem választhat juk külön . Hogyan tudná az a pap, aki ezt
nem látja és nem érti, egyál tal án kifejezésre juttatni saját maga és a jelenlevók
számára, akikkel együtt imádkozik és cselekszik, az elmellózhetetlen nagy gondolatot : hagyni kell magunkat bevonni abba az áldozatba, amelyet Krisztus egyszersm ind enkorra bemutatott az Atyának, és a jelekben a mi szolgálatunk által
ismét valóságosan meg akar újítani? Hogyan fejezhetné ki ezt másképp, mint
ahogy az Ordo Missae elóírja?
A kérd és csak az: Eléggé kiemeli-e a pap eljá rása és magatartása ezt a
lényegile g áldozati jelleget, amelynek hangs úlyozása ott lebeg az egész eukarisztik us liturgia fölött, és ráüti bélyegét az egész szentmisére? Néha az lehet
a benyomásunk, hogy egyes celebránsok túl könnyen és könnyedén elsiklanak
e fölött a központi gondolat fölötl. Hogy ne is beszél jünk egy újabban ismét
fölmer üló sajnálatos visszaélés ról (állítólag "a csend zónájának" helyreáll ítása
érdekében), amikor pontosan a kánonnak azokat a helye it imádko zzák halkan ,
amelyek az áld ozat bemutatásáról és a magát feláldozó Úrr al való egyesülésünkról beszélnek. Legföljebb még csak - az alapítási "e lbeszélésen " kívül a Memento-imákat mondják elószere tett el hangosan. Mind enki beláthatná, hogy
ennek tartós gyak orlata szükségképpen lényegesen csö kkenti a misén való
részvétel áhítatát, és idóvel pusztító következményekkel jár az eukariszti ába
vetett teljes hitün kre nézve. I:s hogy is hagyhatja ki valaki az epikléz isnak az
átváltozást megelóző imáját (a kéréssel, hogy " a Szentlél ek által szenteld meg
áldozati adományun kat ") , vagy az átváltozás után az anamn ézisimát (ünnepélyes engedelmességi nyilatkozatával az Egyház nevében az Atya elótt: "Annak emlékét ünnepeljük t e h á t , Istenünk . . . és í g y felajánljuk neked ezt
az é l ő szent áldozatot")! Ez az ima nélkülözhetetlen ; az "emlék" és az " áldozat" össze kap csolódását mutatja, amin t ez a hagyomány egészében eleven maradt (a keleti egyházakban is). Sajnos gyakran nem veszik eléggé figyelembe
a latin participiumos szerkezetet ("Memores . . . offe rimus ") . Aki a fordítást jobban megvizsgálja , észre kell vennie, hogy a két állílmányra és két , látszólag
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önálló mondatra történt tagolás ("ünnepeljük ... felajánljuk) valójában nem választja el belsőleg az "emlék"-et az "áldozat"-tól. Itt az áldozat bemutatásának
arról az egyedülálló módjáról van szó, ami az eukarisztia megülésének az apostolok ideje óta sajátja (vö. 1Kor 11,26: " Valahányszor e kenyeret eszitek és a
kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amIg el nem jön"): Annak az "élő,
szent áldozati adománynak" a bemutatásáról, amelynek "föláldozása által kiengesztelődnl akart" az Atya , amely " az egész világ javára üdvösséges áldo zat", és ha részt veszünk benne, .Krlsztusban élő áldozattá" tesz bennünket.
Magának az átváltoztatásnak konkrét végzésére nézve a mondottakból ez a
liturgikus-teológiai következtetés adódik : Úgy kell átváltoztatáskor az Úr szavait
kiejteni , hogy mindenestül és világosan kifejezésre jusson: e szavak közvetlenül nem a kenyér és bor adományának szólnak, nem is a cselekményt szemükkel és fülükkel követő résztvevőknek, hanem - mély imádságos odafordulással - a mennyei Atyának. Itt is, mint valamikor az utolsó vacsora termében,
az isteni "Te", az Atya felé pillant fel az Úr - és őt most egyházának imájában
a pap képviseli - , hogy odaajándékozza magát, mint egyszersmindenkorra halálra adott áldozat, értünk és a sokakért. Amikor az Egyház az Úrtól kapott végrendelet megblzását végrehajtva elmondatja a pappal Urának e szavait, imádkozva , a Szentlélekben teszi ezt. Ezek a szavak alkotják a szentségi értelmet
adó és jelenlétet létrehozó k íséretet a tér és idő korlátain túl, itt és most jelenlevő Úr mélyen titokzatos üdvözítő müködéséhez.
A konszekráció szövege szervesen beletartozik az egyház eukarisztikus imájába. Az Úr odaadásának szavai ezek , amelyekbe az általa akart és alapftott módon belefoglalta üdvözlt ö tett ét. és biztositani kívánta saját lényegi je len létét.
Tehát legbensőbb szerepe szerint úgy kell az átváltoztatást végezni és elmondani, mint i m á d s á g o t, mint az egyház nagy hálaadó és kérő imájának sz tvét. Ez az ima régtől fogva az " anaphora" , . oblatto" , .Jmrnolatio " neveket viseli. Az egyház mint " kánoni könyörgést" , " kánoni cselekményt" intézi papjai
által az Atyához, a legmagasztosabb hivatkozással " a Te Fiadra, Jézus Krisztusra, a mi Urunkra", aki " a kInszenvedése előtti estén (nagycsütörtökön, az
ambroziánus liturgiában mindennap hozzáteszik : "a mi és mindenek üdvösségéért") tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret" és " ezt a csodálatos
kelyhet" , "és szemét az égre emelte, tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott .. . és Igy szólt .. ."
Nyilvánvaló, hogya kenyér és a kehely " kézbe vétele" és "fölemelése"
utánzása és az Úrral együtt való megcselekvése annak, amit ó az uto lsó vacso ra termében tett , s aminek megtételét apostolaira b ízta . I:ppen Igya papi rnlnöségünkben kiejtendő átváltoztató szavakkal megismételjük és beteljesftjük az
Úr világtörténelmileg egyedülálló önátadásának szavait, Imádkozva, az ő tit okzatos jelenlétében és közremüködésével. Ebből a tágabb, átfogó látószögból
értjük meg a misekönyv rubrikáinak a celebránshoz intézett (járatlan szemnek
talán kicsinyesnek t únö) utastt ását az "actio Christi" végrehajtására: " .. . kezébe veszi a kenyeret, egy kevéssé az oltáraszta l fölé emeli" és " . . . egy ki csi t
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meghajol amikor kimo ndja : Vegyétek . .. .. Ez a rubrika d ö n t ő jelentóségű arra
nézve, hogy az egész helyzete t belülról lássuk. I:ppen a "meghajlás" kívánja
a celebránst seg íteni , hogy ennél az imádságos cselekménynél már ne "a nép
felé" forduljon (ha ez fel ületesen teki ntve te rmészetes lenne is), és tartózk odjék
az önmutog atás mind en form ájától. A felszentelt pap nem horizontális síkon
áll az olt árnál, mint az " igehir detés", "í géret" vagy "é rtelmezés" szavainak kiejtó je. Legyen inkább tudatá ban, hogy az imádkoz ó ember egészen-más dimenziójában áll ott az Atya e l ő t t , akit személyese n "T e"-nek szólít, és akinek szeme el őtt , itt és most, a Fiú megbízásából és fel hatalmazásával megjeleniti a
.Mysterlum fidei" -t, a hit titkát. Amikor azután mint celebráns nyomban "meg mutat ja " a közösségn ek az imént átváltoz tatott ostyát és a kelyhet, akkor a hívó
mozdulat tel jes egys z e rű s é g éb en , mintegy magától világossá kell válnia: Amit
e színek alatt látunk, nem más, mint az emberré lett, szenvedésé n és halálán
át a feltámadás dic sóségébe felmag asztalt Úr teste és vére, amit az Atya szeme
láttára odaadott. Ez semmiképpen sem zárj a ki, sót inkáb b nagyon is magába
zárja, hogya pap legyen az elsó, aki a híve k színe elótt térdre hull és imádja
az Urat: "Ime , hitünk szent titkai " Ez az imádó felkiáltás értel me szerint megfelel a régi bib liai fohásznak: "I: n Uram és é n istenem!" (Jn 20,28)
Tehát minden ekelótt a szentmísén ek ezen a helyén, innen kiin dulva kell
mindig újból vil ágossá válnia mindenki elótt, hogy éppen a pap nem csupán
. istenti szteleti gyülekezetnek" , " hithirdetésnek" vagy " a közös testvéri kenyértör és ünnepének " értelmezi az eukarisztia megülését. Hanem - és kicsoda,
ha nem ó? - mélyen ti sztában van az önmag át feláldozó és eledelü l odaadó
Úr szents égi megjelenésével, lelke mélyéig megragadja Krisztusnak ez a valóságos, hús-vér jelenléte, testével és lelkével, istenségével és emberségével.
A szentmise litu rgiájának megúj ulása nem járhat együtt az imádó áhítat
csökkenésével. Hadd idézzük ehhez még egy püspök testvérünk meggondolandó szavait , amelyeket személyes vallomásnak szán. Johannes Weber gráci
püspök írja " Ima - imádás" c. cikkében (Lebendige Seelsorge 27(1976)1- 4) :
" Azt hiszem, sok zű rz avaro s követelés (egyházi téren) az imádás hiányosságából fakad ." I:s így folytatja : De aki még térdre tud hullni a hitbe n megtapasztalható isteni közelség elótt , azok közé az emberek közé tartozik, akik a mai
lankadt ember iséget új ra tal pra állíthatják . "Isten adja meg nekem a kegyel met" - zárja megragadó s egyben bátorító vallom ását -, " hogy én is jobban
ezek közé tartozzam , és jobban az imádás embere legyek!"
A híve k eddig joggal jöttek úgy a szentm isére és járultak úgy az Eukarisztia
tit kához, mint " Isten megjel enésének új csipkebok rához" , amely a puszta közepén még mindig ég és el nem ég. Áhítattal és bizalommal. Kétségtelen, hogy
olyan mérté kben bizonyos od nak meg ismét bo ldogan és újonnan a hitnek erról
az élmé nyéról, amennyire látják, hogy papjuk tiszteli az Eukarisztiát, nemcsak
az oltárn ál, hanem a misén kívül is, ott imádkozva a tabernákulum elótt, és így
felism erik, hogy még nem felejtett e el a felszó lítást : .Jmttamtm quod tract atis "
(Utánozzátok, amit tesztek - a püspök szava a szentel ésko r).

39

Kedves Paptestvérek! A keresz tény élet szempontjából oly döntő időben ,
mint a mai, jobban szükség van a " Senti re cum Ec clesia" -ra (az Egyházzal való
együttérzésre) , mint valaha : Mindnyájunk szolidáris egységére a hitben és szeretetben és a papszentelés által megalapozott oltári kapcsolatban a püspökkel
meg az Egyház legfőbb pásztorával, Péter utódával , a pápával.
Az Egyház lezárta hivatalos imarendjének reformj át. " A leg jobb szövegekre
nyúlt vissza vagy újakat választott, megértést hozott létre a modern nyelvek
istentisz tel eti használata tekintetében , és nagy bu zgalommal és méltósággal
adta meg a ked vező feltétel eket a h ivők rés zvétel ére (akik t i. igaz án hivők
akarnak lenn i). Most lsten népe szám ára jött el az óra , hogy belátásának és
engedelmességén ek bizonys ágát adja. Meg kell mut atnunk, hogy ebben egyhangúan já runk el. Semm it sem haszn ál sem az önf e jű és tiszteletlen nosztalgia
a l e tű n t kultuszform ák után, sem a nem kevésbé önkényes és nem kevé sbé tiszteletlen ún. " kre atí v" csi nálm ányok a szent és meg szentelt egyházi liturgia terén. Nem használ sem az új nemzedék iga zi lelk iségének, sem a gondolkodás
és cselekvés alapvető egység ének, ahogy ezt Kris ztus k ívánta egyházában , k ülönösen az istentisz telet alkalmával (vö . Mt 18,20). Annál szü kségesebb ma ez
az egység , min él kevésbé tűrik a féket bizonyos széth úzó erők, amelyektő l az ökumen izmu s elhanyagolásával - a vall ási él et egye s területei szenved nek ."
(VI. Pál 1976. márc. 17-i besz éde .) Közös felel ősségünkben köszöntöm Önö ket.

Sántha Máté
A SZI:P SZOLGÁLAT öRöME

lsten az Igazság, Jó ság, Szépség teljessége. Tehát ezeknek az értékeknek
a megvalós ít ásával szolgálhatunk nek i. Ezt mindnyájan tudjuk. Az igazságról
(meg az ezzel öss z ef üggő igazs ágo sságról) sok szó esik korunkban, és méltán.
A jóság minden i d ő b e n egyformán sug árzó és hódító érték. De a szépségnek
Istennel való összefüggése mintha jobban háttérbe szorulna. A természetben
adottságk ént elé nk táruló szép - a tenger, a napl emente, egy pompás virágkehely - ugyan önkéntelenül a Teremtőt juttatja a hivő ember eszébe . De a
szépség mint nap i életünkben meg valósítandó feladat, sőt mint lsten közvetle n
szolgálatának kelléke, - erről nem nagyon tanultunk a teológiában . Ezért szeretnénk itt néh ány gondolatot adni liturgia és esztétikum viszonyáról, éspedig
gyakorlat i szempontból.
Tud erről a Szentírás, már az Ószövetség is. Mi mást jelent a törvény elő
írása a hib átlan áldozati áll at ról, mint hogy a tőlünk telhető legszebbet mutassuk be az Úrn ak? A zsoltáros így sóhajt a jeruzsálemi templom felé : " Milyen
csod álato s a te lakásod, - seregek Istene i - Lelkem sóvárgó vággyal van tele,
- kívánja , Uram , udvarod" (84. zs.), I:s Jézus a betániai vacsorán véd elméb e
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veszi a lábát megkenő Mária cselekedetét Júdás kifog ásával szemb en, miközben " megtelt a ház a kenet illatával" - örök tanulságui azoknak, akik templomépítés és d íszítés helyett az egyh áz minden anyagi lehetőség ét " a szegénye k javára" kívánnák fordítani. - Hogy pedig a lélekben milyen hatást válthat ki a liturgikus cselekmény szépsége : elég Claudel ra gondolnunk, akit a
megtérés kegyelme a karácsonyi vesperás Magnificat-éneke alatt ért utol a
Notre-Dama-ban .
A szakrális tér
lste n házát épftgető keresztény őse ink nagyon tisztában voltak vele, hogy
annak szépnek kell lennie. A kölni dóm vagy a firenzei Szent Lőrinc-bazilika
a belé pő szívét máris lsten dicséretére emeli föl. J:s most ne az építmény monumentalitására és a részletek pompáj ára gondoljunk elsősorban, hiszen ezt
egy szerény falusi templom nem tudja utánozni , hanem arra , ami utánozható:
a benyom ás egységére és a belőle áradó áhítatos odaadá s szellemére. Az egységet még csa k nem is stílusbeli leg értem . T u d v a l é vő , hogy a legtöbb templom
vagy hosszabb ideig épült , s így már külsejében kevered ik a román a góttal
vagy a barokk al, vagy legalábbis a berendezésén, freskóin , szobra in hagyják
rajta nyomukat az egymást váltó ko ro k. Ez a .rn üv észetl pluralizmus " még nem
baj. De akkor már fölszisszen az ember , amikor egy szépen kiform ált olt áron
selejtes, giccses Jézus Szíve-vagy Mária-szoborra bukkan. Azt szok ás mondan i
erre: a szebor. a kép úgyis csak e m lékeztető, és az áhítatos hivőnek mindegy,
mi e l őtt Imádkozi k. Ne áltassu k magunkat : nem mindegy ! A giccses környezet
giccses imá ra ösztö kél, - öm len g ő frázisokra, amelyeket magunk sem veszünk
komolyan, vagy megszoko tt formulák gépies mondogatására (sajnos, ezek közé
tartoznak, az Úr imájától kezdve , legszentebb imáink !). A templo m berend ezési
tárgyai nak segíteniök kell az imádk ozót , hogy önmaga leg javát adhassa Istennek. " Ne adjanak ok ot helytelen jámborságra" (Lit. konst. 125; vö. 122).
Természetesen nem jelenti ez azt, hogy egyik vasárna pról a másikra az
egész berendezést kidobáljuk, és híveinket ultramodern alkotásokkal ejts ük
sokkba. A megszokotton való minde n változtatást csendes, céltudatos nevelő
munkának kell megelőznie . (Nem egy plébános itt " l ő tt e el " az új liturgia bevezetését.) A templom a hívek k özös otthona : minden alak ítását, amenn yire
csak lehet, közösen kell megbeszélni velük, amiben tud nak, segítsenek benne
(ne csak hozzá), és ha netán akad - nem egy helyütt akadna - tehetséges
ember, akár n é prn ű v é s z, aki odaillő alkotással gazdag íthatja, az még inkább
hozzájárul, hogy a templom valóban a " mienk" legyen. Persze nem bizto s, hogy
maga a plé bános jár atos a műalkotások megítélésében . Nem szégyen hozzáértót segítségü l hívni, ha lehet, megint csak a hí vek kö ré ből (vö. LK 126).
Különben a mai ember ízlésére a nagyobb egyszerűség jellemző . A túlzsúfolt baro kk temp lomtér ma már a múlté. Viszont nagyon vigyáznunk kell arra ,
hogy a katolikus templom a szantség ileg ben ne i d őző vala ki köré épül , a be41

lépő elsősorban Ot keresi. Tehát a szentség háznak a figyel meztető örök méccsel
központi helyet kell elfog lal nia. Nem szabad úgy eldug ni vagy "álcázni", hogy
alig találjanak rá.

A magyar egyházi zené ben, Kodály és a Szent Vagy Uram éne ktár nyomán,
szerencsésen áttört a müvészi és magyar jelleg, kiszorítva az érzelgős németes
csinálmányokat. A képzőmüvészet terén sajnos még ma is messze vagyunk
ettől. Pedig a népi kálváriáktól Kovács Ma rgit vagy Dominek Györgyalkotásaiig
volna elég mintánk és felhasználni valónk, nem is szólva néhány az utóbbi idő
ben épült remekbe szabott templomról (Hollóháza. Farkasrét st b.).
~pítkezni, alakítani persze nem minden papnak áll módjában. De a meglévőt

ápolni, rendben tartani igen . Nincs szomorúbb, mint az elhanyagolt, por os,
pókhálós templom vagy éppen a piszkos tabernákulum . A jó pap, mi nt Urának
első számú imádója, sokat időzik templomában, tehát min de nt észrevesz. A
kétkezi kivitelezés nem őrá vár. Mindenütt biztosan vannak jó hívek, aki k kitüntetésnek érzik a sekrestyési, takarítói teendőket. A tisz taságtól ragyogó,
ápolt külsejú templom máris kellemes benyomást kelt, az oltárnál és a tabernákulum körül mindig friss virággal (világért se müvirággal: lsten színe elé
semmi " csinált " nem való!) , amit ne csak vasárnaponként új ítsunk meg. - Azt
mon dtuk, hogy " vannak" jó hívek. De erre is nevelni kell és lehet ő ket. Eszembe jut egy család, amely kirándulást tett a budai hegye kbe, s többek között
egy ottani kápolnát is föl keresett. Kisl ányuk önként felajánlotta vadvirág csokrá t
az oltárra. A pap ahelyett, hog y átvette volna, bevitte a kislányt a sekrestyébe ,
vele rendeztette el a virágokat egy vázában. s utána maga vi hette az oltá rhoz.
Ez a gyermek korán megérezhette azt, amit a címben " a szép szolgálat örömének" mondtunk. Az ilyen benyomások nem maradnak nyom nélkül.
A liturgia bemutatóJa és a szent cs elekmény
A liturgia szépségéhez elsődlegesen hozzátartozik annak megjelenése és stílusa, aki végzi. Magától értetődik, hogya papnak kifogástalanu l rendes külsővel
kell az oltárhoz lépnie. Ha tetszik, mondhatjuk úgy is, hogy legyen "elegáns".
Természetesen nem a divat értelmében. Amirő l itt szó van , azt talán egy példa
érzékelteti legjobban. Ismertem egy lelkes fiatal papot, aki mindig lob ogott ,
mindig sietett, mindig egy kicsit kócos és megjelenésében enyhén " pongyola"
volt. Aztán egyszer betévedtem egy templomba, ahol ő egy mellékoitárnái (természetesen még a Zsinat előtt) éppen csendes misét mon dott, csak úgy egyedüI. ~s akkor szemem-szám elállt. Barátunk minden haj fürtje símá ra nyalva,
mozdulataiban nyoma sem volt a sietségnek, egész magatartása csak úgy sugározta az ünnepl áhítatot és elmélyedést. Alig ismertem rá. E b b ő l a látvá nyból
nagyon sokat tanultam. Azért volt fontos megemlíteni, hogy nem " né pnek szóló"
misét mondott, mert a pap nem a " hall gatóság " kedvéért szedi össze magát a
miséhez, hanem az lsten kedvéért, ak it szolgál. ~ppen ezzel a mind en póztól
mentes magatartással hat legmé lyebben kö rnyeze tére is.
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A liturgia tele van mélyértelmű szimbólumokkal. A térdhaj tás, az oltárcsók,
a kar kitárása , a keresztvetés , a paténa és a kehely fölemelése stb. akkor tölti
be szerepét igazán , ha " szépen" csinálj ák. A prefác ió alig néhány hangot felölelő dallamáról Mozart azt mondta, odaa dna érte mindent, amit él etében alkotott.
Tudjuk-e igazán "illó és üdvösséges" hálaad ásként énekelni ? - Egy buzgó falusi papna k sajn os nem sok tehetség e volt az éneklésh ez. (A történ et megi nt
csak a régi idő kben játszód ik, amikor a nagyheti szertartásokat még reggel és
latinul végezték, és főleg nagyszombaton , a húsvéti készülódés dandárj ában,
alig lézengett ilyenko r a templomban valak i.) Az Exsultet-et viszont igen nagyra
becsülte. Megkérte egy latinul tudó hívét , énekelje el a padban , míg ő a
húsvéti gyertya előtt csendben imádkozta. A liturgikus szempon tból enyhén
szabályta lan eljárás meggyőződésem szerint örömet szerzett a jó Istennek, s
mindenképpen életre szóló boldog élményt az eset " h ő s é n e k " . Ma már ez így
nem k ép z e l h e t ő el, de fokozottan érvényes a két elv, amelyet sugall : a hívek
minél nagyobb bevonása a liturgikus szolgál atba (orgona, ének, olvasmányok
stb.) és az ötletes rugalmasság . A misekönyv bevezetőjében a régi " rubr ikák"
helyén ma inkább lelki megalapozás és általános útmutatás található . Sokféle
lehetóség és ajánlat, nem merev szabályok . Van, akit ez zavar - lélektan ilag
érthe tó, hiszen nehéz átálIni a megszokottról valami másra -, és egyre-másra
aprólé kos kérdésekkel fordul az " illetékes szervekhez " , megkívánva, hogy minden kis részletben tovább is kézen fogva vezessék . A másik old alon meg ott
vannak azok, aki k most már semmit sem tartanak . kötetez önek'', hanem tetszés és "ihlet" szerint saját elgondolásaikkal helyettesítik be. Egyik sem az új
litu rgi a szelle me. Az elsók próbáljanak a saját lábukra álln i, meglátni a belü lról
sugárzó szépséget , amely a maga egészébe vonja az egyes mozzanatokat. A
másodi k csoportnak pedig nyugodtan ajánlhat juk , hogy majd akkor újí tsanak
tovább, ha már az új liturgia m i n d e n lehetó ségét kimer ített ék. Mert ettól
még ugyancsak messze járunk. (Hogy egyeb et ne említsek, a mise könyv négy
fölséges kánonából a legtöbb helyen csak a középsó kettó dívik, mivel a két
széls ő " hosszú" .. .) Szép, lsten szolgálatához illóen szép akkor lesz a szentmise végzése, ha szerves, vagyis b e l s ő átélésból fakad , s ennek megfeleló magatartást hoz magával. Akkor nem kell félni a megfeleló helyeken mintegy maguktól adódó spontán megnyilatkozásoktól sem, sz óban, gesztusban, mert ezek
sem lesznek stllust örök, Föltétlenül szükség van erre a szentségek, pl. a keresztség, szentkenet kiszolgáltatásáná l, ahol egyénileg kerül a pap kapcsolatba
a hívekkel, nem is beszélve a gyóntatásról.
Nagy vizsgája a liturgikus magatartás szépségének az a terület, ahol a pap
többnyire magára marad Istenével: a papi zsolozsma. Ismeretes a régi tréfás
kérdés: szabad-e breviáriumozás közben dohányozni ? Az illetékes kongregáció
válasza tagadó. Ford ítva: szabad-e dohányzás közben imádkozni? A válasz igen ló. Nos, a humor itt is lény eget takar. Isten elótti magatartásunkban minden
megen ge d hető, ami lsten gyer mekének ter mészetes ott honosságábói fakad . De
minden tilos, ami a figyelmességet , a tiszteletet, a szeretetet sérti. Hogy kinél
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hol lesz a határ, az nagyon függ az i llető egyé niség étő l , n eve l é sé től stb. Ne
ítélj ük meg eleve egymást : a kifelé merevnek ható visel kedés fakadhat az isten i
Fölség mély átéléséből, a talá n hanyagnak ható magatartás kedves természet ességbő I. De amennyiben rajtunk áll , törekedjünk egészséges középútra és
olyan magatartásra , amelynek esztétikumát a szeretet formál ja ki.
A szent szövegek
A liturgi kus szövegek gazdag szépségében évezredek kincse halmozódott
össze . A liturg iku s reform teli marokkal merített ezekből. Csakhogy ez a sz épség - akár tetszik, akár nem - a rés ztvevők latinul nem tudó zömének hozzáférhe tetlen . Ezért rendelte el a Zsinat a népnyelvi liturgiát. I:s ezzel létre jött
a szent szövegek áttételének bonyolult problematikája . " Szent " itt azt jelenti,
hogy " Isten szolg álat ára szentelt" , nem ped ig azt, hogy " szent és sér thetetlen" .
A liturg ikus szövegeket a m űtord ítás által ános szabályai szerint kell fo rdí tani ,
ami annyit jelent, hogy nem szavakat ford ítunk, hanem formába öntött gon dolatokat. Nagyo n vigyá zva, mert ezek a gondolatok mély teol ógiai mon da nivalót
hordoznak, és ha eltérünk az eredettt ől . k önnyú meghamisitani az értelmüket.
De nem egyszer éppen azzal ham isítjuk meg az eredeti go ndolatot, ha szol gaia n
ragaszkodunk a szavakhoz. Különösen tövises kérdés a mi európai köntösű
lit urgi ánk áttétele más világrészek nyelveire, ahol egy-egy kép vagy kifejezés
talán teljesen érthetetl en vag y más értelmű . De maradjunk csak a magyar mise
szívénél, az átváltoztatás szövegénél : " . . . ez az én vérem kelyhe, az új és örök
szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik .. ." Mi " o ntatik ki?" - ké rdezheti a magyarul gondolkodó. A kehely? A szövetség? Ami t az Úr Jézus arám
anyanyelvén mondott, nem lehetne azt magyarul mondani? Más szerkezettel
és ,,-tatik, -teti k" nélkül? - Mai napig sem tudtam bevenni - mentségemre
szolgáljon : boldogult Kod ály Zoltánnal egy ütt, aki Magyar miséje készítéseko r
tiltakozott ellene - az .A ldott, aki jön az Úr nevében" idegen szórendjét. Pedig tudom, annak idején szépen megmagyarázták, gö rö gből , hogy ennek mié rt
" kell " igy lenn ie. A magyarázatot elfeledtem, az idegenszerűség megmaradt.
Vannak, akik amellett kardoskodnak, hogya liturgia nyelvé nek, éppúgy,
mint a bibl iaford ít ásoknak, .veretesnek" kell lennie. Hogy Istennel nem beszé lhetünk " köznapi" nyelven. Hogy reform átus aty ánkfiai .rn eqsz oktá k" a Káro libib lia nyelvét , vagy a görögkatolikusok Aranyszájú Szent János lit ur giájának
(az el őző nél nem sokkal maibb, de sajnos igen sokkal magyartalanabb) fo rdItását. Azt is felhozzák, hogy régi irodalmunk remekei tízezres példányszá mban
keln ek el , tehát a mai nemzedék is érti és szereti a régies nyelvet. Ső t nemrég
olva stam részleteket egy készülő bibliafordi tásból, ame ly - uramfia - amolyan
Toldi-szerű stí lusban, zamatos szólások halmozásával magyaritja a bib li a szöveg ét. Nos, ha folklórt keresünk, akkor elővesszük Erdélyi Zsuzsa gyűjtését vagy
Ortu taytó l Fedics Mihály meséit. I:s Pázmányban , Mikesben szív esen élvezzük
elmúlt századok izeit. De a mindennapi életben kinek jut eszébe így beszé lni ?
I:s vigyázzunk : ha a liturgia kifejezés módját messze távolitjuk a beszé d nyelvé-
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tól (természetesen nem a zsargonra, hanem az ún. .rn üvelt társalgási nyelvre "
gondolok), azzal együtt eltávolítjuk az élettól is. Holott éppen abba kellene
beépülnie. És így a legfontosabb, központi területen öntudatlanul elósegítjük
templom és élet , vasárnap és hétköznap végzetes különválását.
A liturgikus forditásokat tehát jó műfordítókra kell bízn i. Ilyenek Magyarországon bőven akadnak. Nem biztos, hogya papok között, dehát ez még nem
lenne baj . Ha az a laikus fordító remekül bele tudja élni magát régmúlt korok
vagy távoli népek alkotásai ba, akkor talán ebbe is, főleg ha maga is gyakorló
keresztény? Aztán persze velejár az élő nyelvi szövegekkel, hogy néhány nemzedék múltán részben elavulnak, revízióra szorulnak. "A köntösnek az a feladata, hogy melegítsen. Koronkint át kell szabni , hogy melegíthessen. Mit ér
minden szépsége, ha nem melegít? Vagy csak keveseket melegít, ahelyett,
hogy ruhája lenne mindazoknak, akiknek szánták? " (Rónay György)
Egy német nyelvterületen lakó buzgó szerzetesnővér, akinek a közösségében latinul folyik a zsolozsma, nemrég kijelentette : ha anyanyelvén kellene a
himnuszokat énekelnie, "állandóan káromkodnék" , olyan rosszak a fordítások.
Nem éppen "jámbor" kifejezés, de igen szemléletesen mutat ja , milyen kínt tud
okozni az esztétikai érzékkel rendelkező embernek egy-egy rossz fordítás ,
amely ráadásul még sántít is, mert a fordító híján voll a ritmusérzéknek. Viszont
aki jelen voll már közös papi zsolozsmán, az tudhatja, milyen nehéz a minimális összehangolása is a "szólamoknak" , - hol itt , holott " hull ki" egy-egy sz ötag, észre sem veszik .. . Orüljünk-e hát annak, hogyafordítói hiányosságokat
a befogadó i hiányosságok kompenzálják? Kétes öröm . Magyaro rszág ezekben
az évtizedekben olvasó országgá lett. A szakrális nyelvnek nem lenne szabad
elmaradnia az irodalom nyelve mögött.

HatárterOletek
A liturgia nyelve és lefolyása lényegében kötött. Van azonban az istentiszteletnek sok olyan területe, a Iiturgián kívüli templomi ájtatosságoktól egészen
a magánimáig, ahol bőséges tere nyílik az esztétikai leleménynek is. Először
is roppant b ő a választék : litániák, keresztút, bűnbánati ájtatosságok, áldások,
szentségimádás, szentolvasó, búcsújárás stb, stb . Mindez sohasem mehet magának a liturgiának a rovására . (Mint ahogya liturgikus cselekményben az igeliturgia: az olvasmányok és fóleg a szentbeszéd nem szoríthatja háttérbe, sem
időben, sem jelentóségben magát a cselekményt : az eukarisztikus liturgiát.) De
ennek árnyékában nagyon alkalmas a vallásos esztétikai igények további kielégítésére. \Ordemes megterveznünk környezetüket, hangulatukat, egész lefolyásukat. Amikor pl. a pesti piarista gimnázium virágvasárnapi körmenete az
Iskolaépületen vonul át, ezzel csodálatos egységbe ölel liturgiát és hivatást.
Ismerek egy osztrák szerzetestemplomot, ahol nem röstellik a fáradságot a
májusi litániák mindennap más és más "megkomponálására ", egyszer kórussal ,
egyszer közös énekkel, egyszer a keleti egyház szövegeivel stb., és mindezt
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úgy, hogy kitelik egy negyedórából. A magyar pap, a közös ájtatosságot vezető
vagy magányosan imádkozó világi abban a szerencsés helyzetben van, hogy
rendelkezésére állnak a népi áhitat egyre szaporodó összegyűjtött kincsei, a
magyar irodalom vallásos remekei, Balassától József Attiláig és Zelk Zoltánig,
Eötvös Józseftől Fekete Istvánig (utalunk itt a református testvéreinknél már
megjelent Templomablak c. vers- és Kincsesláda c. novellagyűjteményre), egyházi énekeink és ezek remekbe szabott feldolgozásai, - ne legyünk restek
meríteni belőlük I Egy gyertyafényes családi esti ima. egy tavaszi napsugártól
átjárt húsvéti ételáldás a templomudvaron. egy meghitt vízkereszti házszentelés ,
egy "szálláskeresés" vagy passiójáték felújított hagyománya maradandó élményévé válhat az Istent egész mivoltában, szépérzékével is kereső embernek.
J:s még attól se ijedjünk meg. ha valami váratlan, talán zavaró mozzanat merül
fel a "sacrum" területén. Sohasem felejtem el azt a 3-4 éves kislányt. aki egy
nagyszombati misémbe " rontott bele" . Sanctusnál kiszaladt a padból a mamája
rnellől, egyenesen előre az oltár felé vezető szőnyegen. J:s ott kerlnqett, valósággal táncot lejtett az oltár előtt. Hang nélkül. Aztán ahogyan jött. vissza is
iramodott. Meg vagyok győződve : gyönyörködve nézte nemcsak a tömött templom. de lsten maga is. Az az lsten, aki Dávid királyt táncra ösztönözte a frigyláda előtt. Szigorú felesége , Michai megvetette érte. Ezért büntetésből gyermektelen maradt. (2Sám 6,16.23.) Kevés ember tudja ma már a nevét. Dávid szépséges zsoltárait azonban tovább imádkozzuk az ezredeken át.
Toldalagi Pál szép verssoraival fejezném be, ami akár mindennapi imánk
is lehetne:
Emelj magadhoz Istenem,
mint gyermeket az apja .
az édes fénybe hirtelen,
a mosdató magasba ,
hogy tiszta és hogy jó legyek ,
hogy szeressem a szépet,
hogy láthassam a lényeget.
hogy lássak is, ha nézekl

Kerny Géza
"SZELID sZIVÓSSÁGGAL"
Ezt választotta jelmondatának Parsch Pius ágostonrendi szerzetes, és ennek
magatartás jellemezte egész életét. Jeligéje nyujt kulcsot rendkivüli
teljes itményeinek megértéséhez is.
megfelelő

Ma már sokan nem is ismerik a nevét. vagy nagyon keveset tudnak róla.
pedig megérdemli, hogy még halála után több mint negyed századra is felidéz46

zük az eml ékét. Azok közé számít hatj uk, akik a liturgikus megújulásban úttöró
munkát végeztek.
Már családi körülmé nyei is közrejátszott ak abban, hogy János - ez volt a
keresztnev e - rendkívüli tel jesftmény eket vihessen végb e. Ösei apai és anyai
ágon h ivő katolikusok. Példás életük tekintélyt szerzett a családna k. Késóbbi
munkatempójának megé rtése szempontjából az sem elhanyagolható tényező ,
hogy ős ei kevés kivétell el egészséges és hosszú él etű emberek voltak. Apja,
a derék adóhivatali tisztviselő minden szükségesse l ellátta övéit, de azt nem
állí thatj uk, hogya család gazdag lett volna.
A csehországi Olmütz mellett, Neustiftben született 1884. május 18-án. Az
elemi iskol át és a gimnáz iumot Olmützben végezte. Pályája szempontjából az
is j e le n t ő s volt , hogy testvér ével, Rudolffal a nyári szünidójüket esperesplébános nagyb átyjuknál töltötték. A két testvér nemcsak ministránsként került már
akkor az oltár közelébe , hanem gyermekkor uknak még a játéka is a liturgi kus
cselekményekhez kötötte őket. Szentm isét játszottak. Volt hozzá teljes misefelszerelésük. S bár gyermeki figyelmük et el s ő so rb a n a lobogó gyertyalán g, a
színes miseruha, az olt árcsengő , a liturg ik us mozdulatok kötötté k le, ez mégsem puszta szórakozás volt. Játékukat nagyon komo lyan vették.
Vonzódása a papi pálya iránt nem sark allt a ót korai döntésre. Más élethivatás terve is felmerült benne . Egy időben a színészi pályához érzett kedvet. Húsz
éves ko rában érett meg benne végl egesen a szerzetespapi hivatás , és 1904-ben
bevonult az ágostonrendi kanonokok klo sterneuburgi rendházába.
Nem sokkal elóbb foglalta el Szent Péter örök ét X. Szent Pius. A fi atal novicius nem csupán az új pápa nevét kapta mint szerzetesi nevet - ezentúl a
Parsch Pius nevet viselte - , hanem az eszméit is magáévá tette, és azok döntó
módon befolyásolták élet ét. A szentmisén való tevékeny részvétel elómoz dítá sa, a gyakori szentáldo zás sürgetése és a Szentírás terjesztése a hi vő nép
köréb en mind visszhang ra tal ált benyom ások ra fog éko ny fiata l lelké ben.
Klosterneuburgban egyelóre öt évet töltöt t. Ezalatt rendjének főiskoláján
elvégezte filozófiai és teológiai tanulmánya it. Társai e g ye n e s l el k ű n e k , szorgalmasnak és erős akaratú nak ismerték. Viszont öntudatos t e rm é s z et ű volt. Ezért
nem is szerzett magának barátokat olyan értelemben, hogy azokkal megoszthatta volna gondolat- és érzésvilágát. Ink ább csak közös célok hozták ő t össze
másokkal. Két társával arra szövetkezett, hogy együtt tanul nak héberül. Ez elófeltétel volt az Ószövetségi Szenti rás alapo sabb megértéséhez. Két másik társához pedig az hozta közel , hogy a gyako ri szentáldozásra vonatkozó rendelkezések megvalósítására törekedtek. Ez nem ment simá n. Magával az újí tást
ell e n z ő lelkiigazgatóval, a spiritu álissal is szembek erült ek. Sokszor fel keltek
korábban , és titokban járultak a szentáldozáshoz. Egyik szerpap társuk áldoztatta meg őket.
1909. július 18-án szentelték pappá a bécsi Szent István dómban. Prim lc iás
képére is X. Szent Pius pápának a szentáldozásra vonatkozó rend elkezéséb61
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nyomatott Idézetet. Ezzel is jelezte, hogy az oltár titkának egészen kiváltságos
szolgálatát tekinti papi élete legfőbb céljának.
1909-1913-ig Bécsben, a Maria Treu templomban volt kisegítő lelkész. A
piaristák látták elott a lelkipásztori szolgálatot. Ot azért rendelte oda elöljárója,
mivel saját rendjében minden hely be volt töltve.
A templom hivei a fiatal szerzetes igen tevékeny és eredményes lelkipásztori munkásságának lehettek tanúi. Naponta több órát töltött a gyóntatószékben,
a vallásos egyesületek vezetésére is sok időt szentelt. Mária-kongregációt alapitott. Elemi iskolában és gimnáziumban hittant tanított. Jutott ideje a komoly
tanulásra is, úgyhogy a bécsi egyetemen 1912. június 19-én hittudományi doktorrá avatták . Munkaerejéből még arra is futotta, hogy élénk levelezést folytasson mint lelkivezető.
Megemlítjük itt életének egy akkor még jelentéktelennek látszó eseményét.
1912 nyarán Tirol egyik községében töltötte szabadságát. Összeszedett misézése
és szentbeszéde feltúnést keltett. Ott ismerkedett meg egy diákkal, Josef
Andreas Jungmannal. A fiúra hatott a fiatal szerzetes egyénisége. Közös sétáikon volt elég beszédtémájuk. Jungmann később a Jézustársaságba lépett, a
liturgia elismert szaktekintélye lett, és mint tanácsadó jelentős szerepet töltött
be a II. vatikáni zsinaton. Első találkozásuk után tizenöt évre vették fel ismét
egymással a kapcsolatot.
1913-ban rendi elöljárója visszahivta Klosterneuburgba. EI kellett válnia első
lelkipásztori állomáshelyétől. Ez a búcsúzás ünnepélyes és meginditó volt. Igazi
papi buzgósága, gyermekszeretete, az élet kitagadottjainak megértő támogatása
a hívek körében igen népszerúvé tette. Azok közül pedig, akik lelkiatyjuknak
választották, számosan egészen életük végéig kitartottak mellette.
Klosterneuburgban a teológiai főiskolán a lelkipásztorkodástant tanitotta.
Amellett a noviciusokat a zsoltárok és általában a zsolozsma magyarázatával
készítette elő hivatásukra. De ugyanakkor a helyi állami gimnázium hittanára és
a háztartási alkalmazottak vallásos egyesületének a vezetője is volt.
Az első világháború az élet újabb területeit tárta fel előtte . Szembe kellett
néznie a testi-lelki nyomorúság özönével. 1915. május 5-én vonult be. Először
egy katonakórházba, majd a 93-as gyalogezredhez osztották be tábori lelkésznek. Június 6-án indult útnak, hogy Bukovinában ezredéhez csatiakozzék. Budapestre utazott. Innen Debrecenbe, majd Mármarosszigetre vette útját, és átkelt a Jablonkai-hágón. Igy érkezett állomáshelyére. Az olasz fronton is teljesitett szolgálatot. Atélte a negyedik isonzói csatát. 1918 októberében Szerbiába
vezényelték. Itt érte az osztrák-magyar monarchia összeomlása.
Fő törekvése a tábori lelkipásztorkodásban a szentségek gyümölcsöző kiszolgáltatása, valamint a szentmise élményszerú bemutatása volt. Fel akarta
kelteni katonáiban az érdeklődést és az áhitatot. Részben csehekből állt az ezred . Ezért megtanulta nyelvüket, és csehül is prédikált.
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Közte és a tisztek között nem alakult ki baráti kapcsolat. Hallan ia kellett
a megjegy zésüket : ezeknek a szerzeteseknek nincs élettapasztalatuk. Az egyik
fő o rvo s meg is mondta neki, hogya tisztek egy csoportja azért nem szereti ,
mert feddhetetlen pap i egyéniségével lelkiismeretfurdalást okoz nekik. Ilyen
módon idegennek érezte magát közt ük. Korábban úgy gondolta, hogya háború
a tiszteket és a legénységet közel hozza egymáshoz. Nem így tört ént. Igazságérzetét mélyen sértette, hogyatisztek b őv e n kapnak kenyeret, bort, jut nekik
cigaretta és pénz is, a közlegények ped ig nyomorognak. A bakák megalázása,
durva leszidás a, arculv erése láttán megállapította, hogy hiányzik a keresztén y
szellem . A közkatonák ritk án hall anak jó szót azokt ól a tiszt ektől , akiken még
a legnagyobb életveszél yben is az eroti ka és más szenvedélyek uralkodnak.
Mindezek hatására különböző tervek merültek fel ben ne a férfivil ág felemelésére. Azt is tapa sztalta, hogy az anyagiakban b ő v e l k ed ő szerzetes rendek megütközést keltenek. Ez külön lelki fájd almat okoz ott neki, de egyben tanulsá gos
is volt a jövő egyh ázképén ek kialakításában. Azt csak az evangéli umi egyszerüség, igénytelenség és a szolg álat szell emében tudta elképzel ni.
A háború befe jeztével visszatért Klo stern eubu rgba . Tovább tanított és oktatta a noviciusokat. De a hívek számára is mara dt ideje: bib liaórákat tartott.
I:ppen ezek hívták fel rá szélesebb körb en a fig yelmet. 1919-ben már arra kérték fel , hogy Bécsben a lelkipásztorok előtt számoljon be a b i b l i a e s t é k rő l. Tudására felfigyelt Piffl bécsi bíborosérsek is, és 1921-ben az egyetem újszövetségi vizsgáinak ellenőrzésére érseki biztossá nevezte ki.
De eredményekben eddig is gazdag élete csak ezután érkezett el legdöntőbb szakasz ához. Látta a préposts ág i temp lomban , hogya nép teljesen passzf v
módon vesz részt a rendtagok zsolozsmáin és az ünnepé lyes korál is szentmisén . Elérkezettnek látta az i dő t , hogy a történelem folyamán kiala kult hátrányos helyzeten seg íts en. Isten népét ne zárja ki egy holt nyelv választófal a
az imából és a legszentebb c se lekménye kb ő l. Ezért kinyomatta az egyházi év
főünnepeinek miseszövegeit német nyelven , és a hívek kezébe adta, a szentmisét pedig beszédsorozatban magyarázta. Alapított egy lánykongregációt, annak tagjai, valam int a bibl ia- és li turgi kus est ék látogatói, a főiskolai kongregáció tagjai és rends zeres gyónó i alkották f ő k é n t ezt a közösséget, amellyel
már megvalósrthatta a hívek tevékeny részvételét a szentmisén. 1922-ben, áldozócsütörtök ünnepén ment végb e a nevezetes esemény . Az ünnep szentmi séjé n
az Uram irgalmazz, a Szent , szent, szent és az lsten Báránya részeket németül,
korálisszerü dallamra énekelték. H ivő olvasta fel az olvasmányokat, és a könyö rgéseket is egy előimádkozó mondta. Ez volt az els ő népi liturgikus szentmise
német nyelvterületen .
A következő években megjelentek liturg ik us ki adványai. Megalapította az
e l s ő németnyelvü liturgikus szakfolyóiratot : " Bi bel und Liturgie" . Szívós munkájának eredményeként 1927-ben már ezrekre rúgott azok száma, akik a hetenként megjelenő német nyelvü miseszöveget kézhez kaphatták. Eddig ő maga
volt egy személyben a fordító, az i g e hi rde tő, a korrektor , a váll al a tveze t ő , a
4
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csomagoló és a postázó. Most azonban már lehetősége nyílt arra, hogy alkalmazottakat állítson be a munkába. 1928 adventjének első vasárnapján megjelent népszerű liturgikus folyóirata, a "Lebe mit der Kirche" . A következő esztendőben, németországi útja során már munkásságának és eredményeinek kijáró megbecsüléssel fogadták. Sőt 1930-ban meghivták Antwerpenbe, az első
nemzetközi liturgikus kongresszusra. Ezen beszámolt az osztrák liturg ikus rnozgalom ről.

Igen nevezetes esemény volt a liturgikus megújulás történetében és Parsch
Pius életében is az 1933-as bécsi német katolikus nagygyúlés . Bár ezen a Harmadik Birodalomból kevesen jelenhettek meg a kiutazást gátló pénzügyi rendelkezések miatt, de így is a schönbrunni kastély parkjában 200 OOO h ivő tevékeny részvételével tartották meg az ünnepi szentmisét. Akkor mutatkozott be
a népi liturgikus mozgalom a nagy nyilvánosság elótt. Mindenki kezében ott
volt a szentmise szövege a közös imákkal és az énekekkel. A híveknek lenyúgözó élményben volt részük. Innitzer bíborosérsek el is rendelte a bécsi főegy
házmegyében , hogy minden plébánián havonta egyszer tartsanak ilyen közös,
népi liturgikus szentmisét. Hamarosan követték a példát más egyh ázmegyék
is. A német nyelvterületen mindenütt befogadták már a szentmise bemutatásának ezt a mődját.
Viszont a nagy fellendülés után 1937-ben már aggasztó jelenségek is mutatkoztak. Németországba alig juttathatták be kiadványaikat. Ezen azonban még
segítettek. Lipcsében fióküzemet létesítettek. A következó évben azonban a
német csapatok megszállták Ausztriát. A klosterneuburgi liturgikus otthont
nyomban birtokba vette a nemzetiszocialista ifjúság i szerv ezet. Magát Parsch
Piust is többször beidézték a Gestapóra. A liturgikus apostolság, a nyomda és
a fióküzemek még egy ideig folytathatták múködésüket, de észre kellett vennie,
hogy körülötte már mindenütt ott vannak azok, akikben nem bízhatott. Az ifjúság nagy része elmaradozott. Örült annak a töredéknek, amely hú maradt. De
eljött az a nap is, 1941. április 29-e, amikor a Gestapo Klosterneuburg ősi prépostságát feloszlatta, és a rendtagokat a bécsi VIII. kerületi Maria Treu lelkészségre , az ó egykori lelkipásztori munkahelyére rendelte. Innen került a XXI. kerületi Floridsdorf plébániára.
A nemzetiszocialista rendszerben a lelkipásztorkodásnak az istentiszteletre
kellett korlátozódnia. De Parsch Pius nem engedte mégsem, hogy tétlenségre
kárhoztassák. Tanulmányoknak és irodalmi munkásság nak szentelte legtöbb
ide jét, bár mindennek gyümölcse csak később érett be. Az oltár körül pedig
összehozott egy közösséget. Hétköznap reggel 6-kor kezdte a szentmisét. Elein te tiz , majd hetven-száz hivő is megjelent rajta. Mindennap prédikált nekik.
1944-ben hatvanad ik születésnapjára még a háborús események közepette
is felfigyeltek. Többek között Innilzer bíboros is felkereste üdvözlő soraival. O
kitért a személyes ünneplés elől. Szerényen elvonult, és Máriacellben töltött
néhány napot.
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Ebben az évben már mind gyakoribb á váltak a légiriadók. Azonban azokban
a zavaros i d ő k b e n sem hagyt a cserb en a klo stern euburgi Szent Gertrud templom ának kis közösségét, azt a társaságot , amellyel elkezdte a liturgikus megújulás mozgaimát. Vasárnaponként kiutazott, és ellátta lelki pásztori szolgálatát.
Pedig a háború végén az utat Bécsból már gya log ke llett megtennie.
Az 1945. március 9-i légi támad ás alk almáva l ót is kibombázták. Igazi szerzete si lelkü let ére mutat vallomása, hogy három jelentós értéket vett el tóle az
Islen : a vállalatot és a nyomdát, ak kor mint vezé rigazgatót fosztotta meg trónjától , - frta humorral. Azut án jött a rend ház elv étele. Harmadszorra ped ig a kényel mes otthon következett. " Szivem nem csüngh et eze ken a föl di dolgokon. Istennek az a szándéka, hogy igazi szerzetessé tegyen."
A plébánia lakhatatlanná vált. A pl ébános albér letbe vonult. Pius a tempIomtoronyegyik helyiségében húzta meg magát. Itt nem vo lt víz, sem mellékhelyiség . A nyolcvannégy lépcsót a tö bb mint hatvanéves és akk o r már nem
egészen egészséges emb erne k naponta többször is meg kellett másznia. Mégis
ragaszkodott ehhez a hel yhez , hogy az öröm et is és a fáj da lmat is megossza
a plébán ia pap jaival és h fveivel.
Sokkal jobban megviselte az a hír , hogy
nukból menekülniök kellett.

nővé ré n ek

és édesanyjának ottho-

Aprilis 15-én hajnalban 5-kor hallgattak el a fegyve rek a plé bánia terü let én ,
és két órával késóbb a pincében már megta rtották a közösségi szentm isé t.
Floridsdorf templomának falán utób b emlé ktáblát helyeztek el. Az után az
utalás után, hogy a népi liturgiku s mozgalom a II. vatikáni zsinat által az egész
Egyházra hatást gy ako rolt , a felirat tudatja, hogy annak alapítója 1941-46-ig,
a legsúlyos abb anyagi és lelki nyomorú ság idején ezen a plé bánián teljesített
lelkipásztori szolg álatot.
Ezután kis idóre visszat ért Klo sterne ub urgba. Ott azonban az új éle t óhozzá
nehézségekkel köszö ntött be. Ak kor kapta azt a hírt, hogy édesanyja még április 8-án meghalt. A bécs i érseks égen is az eliene emelt panaszokkal foglalkoztak . A II. vat ikáni zsi nat e lő tt ugy an is a merésznek látszó újítások nem voltak
simán keresztülvihetők . Az egészség es újításoknak is voltak ellenzői. A prépostság pl ébániájának le lkészei is visszatartottá k a fiatalokat attó l, hogy Szent
Gertrud templomát látogassák.
Ebben a helyzetben is nagyon nemesen viselkedett. Látta , hogy Klosterneuburgban a jelenléte nehézségeket támaszto tt volna, ezért elhatározta, hogy még
egy évig Floridsdorfban ma rad . Egye sek akadékoskod ása mia tt még a Szent
Gertrud templomtól is elbúcsúzott egy időre . Okt ób er 21-én a prédikáció után
bej elentette, hogyatovábbiak ig nem tart ott istentisz telete t, okát azonb an nem
mondta meg . Koberger prelátus Parsch Pius mag ata rt ását ebben a helyzetb en
így jellemezte: " akkor mutatkozott be a maga egész nagyságában" .
Számára ez nehéz elhatározás volt. A templom és annak közössége nagyon a szívéhez nótt. A belső áhítat és a külsó megjelenés összhang jában ol yan
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gyönyörú vallásos életet fejlesztett ki, hog y az széles körökben eli smerésre talált. A hiveknek ez a csoportja a legvi rágzóbb korában is csak 200-300 föböl
állt , de köztük több mint 100 fiatal tett e élénkké a lelki családot. Nemc sak imára gyúltek össze, hanem örömük kifejezésére is. A szentm isék után agapét,
szeretetvendégséget rende ztek, de voltak kirándulásaik is. Az els ő keresztények
éle te lebegett el őttük példakép gyan ánt. Egy szlv, egy lélek volt a kis társaság.
Míg csak a történelem megrázkódtatásai nem akadályozt ák meg , rendeztek
főző- , varró-, nép i tánco, valam int zenetanfolyamot is.
Távolléte Szent Gertrud közösségétől nem tartott nagyon hoss zú ideig. 1946
húsvétját megint kedves templomában ünnep elte. Ezt a bevonul ását úgy fogták
fel, mint rehabil itációt. Szeptember 18-án a klostern euburgi rendházba is vissza költözött.
Nem mehetünk el említés nélkül egy fontos esemény mellett. 1947. nove mber 20-án jelent meg XII. Pius páp ának a liturgiával foglalkozó enc iklikája, a
"Med iator Dei". Ez már a liturgikus mozgalom el ismerésének tekinthető. Ám de
ő csak egyes meg jegyzé sek et ragadott ki belöle, és liturgikus munkájával szem ben támad ást látott bennük. Ezt a nézetét nem is titkolta. De a Szentszék iránt
az engedelmességre akkor is kész volt, és 1948 júni usában egy nyilatkozatot közölt a nyilv ános sággal : " Hevesen és nyiltan szóltam , de nem volt szándékom ,
hogy megsértsem a Szentatyát. De ha szavaim a tiszteletlenség látszatá t keltették, kész vagyok a jó vátételre. Az a szándé kom, hogy az Egyh áz engedelmes
fia legyek, és az is maradjak." Idő múltával az encikli kát is más színben látta,
és azt í rta : " Mozgalmunk törekvései egyetlen pontban sem mon danak ellen t
a pápa fejt egetéseinek."
Gazdag munkásságából csak távirati stílusban emeljük még ki, hogy 1950ben később i évtizedekre is kiható nagy múvet vitt végb e. Megalap itotta a Klosterneubu rgi Bibl iaapostol ság int ézményét, és olcsó szen tí ráskia dássa l rendkívüli ered ményeket ért el a Biblia néps zerüs íté se terén .
1951-ben ismét megvalósult egy ik hő kívánsága : a Szentatya megengedte,
hogy húsvét vigiliáj ának szertartását éjszaka tar tsák.
Élete folyás ához jól illett uto lsó nyilv ános szere plése. 1952-ben Barc eloná ban tartották az eukarisztikus vilá g kongr esszus t. Témája az Eukarisztia és a
béke volt. Május 31-én az egyetem nagyt erm ében ünnepi beszédet tartott a
pünkösdi könyörgés ról : " Akiknek megadtad a hitet, add meg a békét is." Beszéde Igen meleg fogadtatásban részesült.

Jú nius 23-án szélhüdés érte. 1954 márc iusában rosszabbodott az állapota.
Bevitték a klosterneuburgi kórházba. Ott 11-én hajnalban hunyt el.
16-án tem ették, elős zör a klostern euburg i t emetőben . Meg jelent Innitzer bíboro s is. Máju s 18-án tartottak egy másik temetést. A neki oly an kedves Szent
Gertrud templomban készített ek nyugv óhelyet. Reetz apát jö tt Seckauból. O
végezt e a szent csel ekményt, de nem a szokásos fekete palástban. A húsvét
lit urgi kusához illő, allelu jás húsvéti szertartás volt az.
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Hatalmas irodalmi munkásságának bemutatása hoss zú tanulmányt igényeIne.
Itt csak arra a néhány múre mutatunk rá, amely magyar fordításban is megjelent: Das Jahr des Heiles (Az üdvösség éve) ; Die liturgische Predigt (liturgikus prédikációiból részletek) ; Mel3erklarung im Geiste der liturgischen Erneuerung (Szentmisemagyarázat a liturgikus megújulás szellemében) .
A mai magyar olvasó megismerkedhetett Parsch Piusnak a keresztény jámborságról alkotott felfogásával is. Az erról szóló cikket Norbert Höslinger, az
Osztrák Katolikus Bibliatársulat vezetője írta. Megjelent a "Régi és új a liturgia
világából" c. múben. (Szerk . Szennay András, Bp. 1975, 272-89.) Ez a néhány
adat is mutatja, hogy Magyarországon a múltban is megvolt, és ma is megvan
az érdeklódés életmúve és eszmevilága iránt. De ezt nem foghatjuk fel úgy, mint
valami külföldi szellemi irány hirtelen beáramlását. Régi hazai igényeket élesztett fel, saját törekvéseknek adott új lendületet.
Szinte szimbol ikus jelentóségú az elsó összefüggó magy ar nyelvemlékben ,
a Halotti beszéd és könyörgésben olvasható felszólftás az aktív részvételre a
temetés liturgiájában : .Kl áltsátok Urunkhoz háromszor: Kyrie elel sonl" Egyházi
népénekeink sok évszázadon keresztül hathatósan kapcsolták be a híveket az
oltáron végbemenó szent cselekményekbe. Nagyjelentóségú tény volt a magyar
liturgia történetében a közel fél évszázada (1931) Harmat Artúr és Sík Sándor
szerkesztésében, Kodály Zoltán közremúködésével megjelent magas színvonalú
énekgyújtemény. Igen fontosak voltak továbbá a liturgikus megújulásban a magyar nyelvú miseszövegeket tartalmazó kiadványok, Ezek száma 1865-tól egészen a II. vatikáni zsinatig tucatnyi ra rúg . Kiemelkedik közülük Szunyogh Xavér
OSB-nek, a magyar liturgikus megújulás atyjának latin-magyar kézi misekönyve
szakszerű jegyzeteivel. Ennek megjelenése 1933-ban és 2. kiadása 1944-ben
nagy elt erjedtsége következtében döntó lépést jelentett a liturgikus mozgalom
életében. Ugyancsak nagyrészt az ó kezdeményezésére már 1924-ben megtartották az elsó magyar liturgikus hetet a Katolikus Hittanárok és Hitoktatók
Országos Egyesületének rende zésében . Szunyogh atya bejárta az orsz ágot ,
előadásokat , népmissziókat, liturgikus lelkigyakorlatokat tartva, számos kiadvánnyal és sorozattal népszerúsítette a liturgiát, de nem sikerült megvalósítania
nagy tervét. Olyan liturgikus központot szeretett volna létesíteni, amely egyesftette volna magában az apátságok klasszikus szerzetesi liturgiáját a népliturgikus irányzattal.
Ezek után az elózmények után a zsinatot követóen nem csupán Magyarország határain belül , hanem az egész magyar nyelvterületen kelló hozzáértéssel,
nagy határozottság gal és gyorsan ment végbe - egyéb újítások bevezetése
mellett - az áttérés a magyar nyelvre. S ezeknek az utóbbi évtizedeknek a fejlődésében Parsch Piusnak döntő befolyása volt.
Alljon itt még befejezésül két megjegyzés. Magától értetődőnek kellene lennie, a gyakorlatban sok helyen fellépó lazaság miatt mégis rá kell mutatnunk
arra , hogya liturgikus életben való részvételnek előfeltétele a metanoia, a
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meg térés . Parsch Pius nem mulasztotta ei ennek hangoztatását. A másik elen gedhe tetl en fe lté tel - a forma liz mus kísértésével szemben -, hogya ker esztén y misztériumok hite életszerú en legyen je len a szent liturgia ré sztvevő i nek
lelké ben. Az Ő lelki életét és gondolkodását nagy mértékben befolyásolta
Matth ias Scheeb ennek , a misztériumok kla sszikus to lmácso lój ának " Die HerrIich kei ten der göt tlich en Gnade" cimü müve. Ez is mu tatja , hogy milyen lelkület kiala kítását tartotta szük ségesnek.
A II. vatikáni zsinat olyan alapeszm éket hird etett , amelye k meghatáro zták
Parsch Plus múveit is. A zsinat alatt sz árnos püspök és li tur gikus szakértő látogatta meg Szent Gertr ud templom át, liturgikus tevé kenysé gén ek a közép po ntját
és halál a után nyugvó helyét. Megadták nek i az utókor nevé ben azt a meg becsülést, amely kijá r annak az apostoli lelkú sze rzetes nek, akinek, Lan ders dorfer passaui püspöknek, a német liturgi kus bizott ság el nö kén ek szava i szerin t "történelmi érdeme, hogya lit ur gi kus mo zga lmat bevitte a nép közé" .

PUspökklnevezés Erdélyben. A 84 éves Márton Ár on gyulafehérvári püspök korára és egészségi állapotá ra való tekintettel lemondott tisztéről. Utóda segédpüspöke, Jakab Antal lett. Márton p ü spökről I. 24. és 41. számunkat.
Papi jubileumok. VasmIse: Erdőssy Gyula jan . 25-én a székesfehérvári papi
ot thonb an. Febr. 18-án meghalt.
Gyémántmise: Ketterer Péter ápr. 10-én a pesti ferences temp lomban.
Aranymise: Dr. Bóka Imre tb . kanonok, ki segit ő lelkész ápr . 20-án a budapesti
Örö kimádás te mplomban.

Zsin at i teológ iai kurzus
európai magyar papok ré szére
júl. 21-én estétől j úl. 25-én délig
Hely: M ünchen 71, Exerzlt lenhaus Schloss Fürstenried
Vezet i : P. Szabó László szentírásp ro!e sszor, Bejrút
Jelentkezés Marosi Lászlónál , Spittal /Drau

+
Magya r n őv é re k lelki gyakorla ta
szept. 16. estétől szept, 25. reggeli g
Hely : Abbaye N. D. de Brialmont , B-4040 TIIf!
(külön előadóterem. külö n ebéd lő , nagy park)
Hozzájárulás 4500 belga fr ank személyenként
Magyar nyelvü Kis zsolozsmát hozzunk magunkkal
Jelentkezés : P. Matyasovic h Henri k SJ, Bli jde
Inkomsts traat 18, B-3000 Leuv en
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AZ EGYHAZ SZAVA

A SZENTATYA " DOMINICAE CENAE " K. KöRLEVELE A VILÁG POSPöKEI HEZ
1980 Nagycsütörtökére
A levél tárgya : az Eukarisztia miszté riuma és tisztelete.
A pápa ezt az írásá t a tavalyi levél fo lytatásának szánja, de annál sokka l
terjede lmese bb. Mit jelent az Eukarisztia titka - kérdi bevezetőben - azoknak,
akik közvetlen szolgálatában állnak : a püspökökne k, papoknak, diakón usoknak? Eukariszti a és paps ág együtt született, és a legszorosabban összefügg ;
valójá ban ez a papszentelés léto ka (princeps summaque ratio est cur omnino
sit sacerdotii Sac rament um).
I. Az Eukariszti a titka az Egyház és a pap él etébe n
" Hitünk nagy ti tka" a püspökökre és papokra van bízva a többi hivő érdekében és szolg álat ára. A híve k joggal várják papjaiktól a különös szeretet és
tisztelet tanúság át ez iránt a szentség iránt. A pápa tel jesen a II. vatikáni zsinat
érte lmébe n je lenti ki: "A pap akkor tölti be legfontosabb megb ízatását , és ő
maga is akkor mutatkozi k be legteljesebben, amikor az Euk arisztiát bemutatja."
Az Eukarisztia tisz telete a Szentlélek ösztönzésére és kegyelmének vezérlésévei az Atya felé száll , aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte (szentháromságos jelleg I). Ugyanakkor az emberré lett Fiúnak is szöl , önként vállalt, halálig m en ő kiüresedésének, amit az Atya elfogadott és a felt ámadás d i cs ő s ég év e l jutalmazott. Tiszteletünk tehát felele t szeret etén ek csod álatos múvére: hálaadás! Meg kell nyilv ánulnia enn ek különféle formákban : egyéni ima az Oltáriszentség el őtt , imádási órák, szen tségkitétel, 40 órás ima , szentségi áldás , körmenetek , főleg Úrnapján, eukarisztikus kongresszusok . ..
Az Egyház készíti az Eukarisztiát, az Eukarisztia viszont ép íti az Egyh ázat,
megalkotva a hivő k szentségi közösség ét lsten Fiával. Ez a tal álkoz ás és egység tö bb, mint egy lakoma testvéri közössége. " Akko r valósul meg ez az Egyház, amikor ebb en a testvéri közösségben együtt ünn epel jük Krisztus kere sztáldoza tát ... azután pedig , mélyen áthatva üdvösségü nk titkától , közösen az Úr
asztalá hoz járul unk, hogy szentség ileg tápl álk ozzunk az engeszte lő szent áldozat gyümöl cseivel. Tehát a szentál dozásban magát Krisz tust vesszük ; és vele
való egyesü lésü nk, ez az ajándé k és kegyel em, amely mindenkinek osztályrészül juthat, őb en n e hozzákap cso l Titokzatos Testének, az Egyháznak egységéhez."
Az Eukariszti a a szeretet jele : egyszerre emlé keztet rá, megje leníti és meg
is valósítja. Aki tud atos an üli meg, kitárja szívét annak a fel fog hatatlan szere-
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tetn ek, amelyet legte ljesebben Jézus életáldozata fejez ki. [gy azután bennünk
is megszületik , kibontakozik, elmélyül, m eg erősödik a szeretet eleven felelete .
A helyesen érte tt euka risztiku s titok egybe n a tevékeny felebaráti szeretet iskolájává is válik. Mélyebben megértet velünk minden emberi szenvedést, minden
igazsá gtalanságot és sért ést, és arr a lnd ít , hogy hatékony orvo slást keressünk
mind erre.
Az Eukarisztia beteljes fti ker eszténnyé válásunk folya matát. " Az egész szent ségi életn ek középpo ntja és csúcsa." Ismét felhangzanak benne keresztségünk
és bérmál ásunk vezé rmotívuma i. A búnb ánat szent ség e vezet el hozzá, de megfordítva is: az Eukaris ztia elvezet a búnb ánathoz és gyónáshoz. Mert ha iga zán
tudatára ébredün k, kit veszünk magu nkhoz, akkor önk éntel enül felébred bennünk méltatl anságunk tudata, búneink ős zi n te megb ánása és a megtisztul ás
vágya is.
II. Az Eukarisztia szentségi Jellege és az áldozat
Az Eukarisztia megülésének hosszú története van, az utolsó vacsorától az
egész egyházt örténel men át. Min dezenközben a lény eg tel jesen változatlan maradt; a bemutatás k ülsó , másod lagos elemei többs zör változtak, utoljára a II. vatikáni zsina t követke ztében. Azonban az Eukarisztia minden kor lényegileg szent ,
szakrális cse lekmén y marad . Benne ugyan is Krisztus, az újszövetség Főpapja
jele ni k meg és cselekszik. Szakr ális jellegét maga az Úr akarta, nem ped ig
embere k ruházták rá utó lagosan. Eredet étől fogva ez az az alapvető liturgia,
amel ybe n maga Krisztus szentségileg meg ülte szenvedésének és feltámadásának titkát. Azóta is ez mind en mise szIve, lényeg e.
A pap "i n per sona Chri sti" mutatja be az áldozatot. Többet jelent ez, mint
" Krisztus nevében , megbízásából, képv iseletében " . Egyedülálló , szentség i azonosulás a Fő p ap-K ri s z t u s s a l , aki ennek a legsajátabb áldozatának egyszerre
szerzője, bemutatója és megvaló sulása. C a "fő sz e re p l ő", az igaz i cs el ekvő ,
(pri nceps Actor), szerepét senkisem pótol hatj a. A misének ezt a lényegileg
"sze nt" jellegét nem szabad más célokn ak alárend eln i. Ha elválasztanánk az
Eukar isztiát szakramentális áldo zati je lle gétő l , akkor egyszerúen megszúnnék
létez ni. Nem enge d meg semmi féle profán utánzást sem, ami könnyen profanizálássá válna. Mind ezt jól meg kell szIvIeinünk, mert manapság erős a " deszak ralizálás " haj lama, a szent és profán közti különbség elmo sódik. Pluraliszti kus társadalm unk ban a kere sztények él ő hite biztosítja ennek a szentségnek
pol gárjogát.
Az Eukarisztia m indenekelőtt áldozat: megváltásunknak, az újszövetségnek
áldozata. Amikor megjelen ít i (praesens redd itur) Kri sztus egyszeri, egyetlen
áldozatát, ezzel a megvált ás húsvéti ajándékaként visszaad ja Istennek az embert és a világot. A pap áldozatbem utatásával egybekapcsolód ik a h ívek lelki
áldozata az egyetem es papság alap ján. Jelképes kifejezése ennek a felajánlási
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kö rmenetben az adom ányok átnyújtása. De tudatának a mise egész foly amán
ébren kellene maradnia. Ezt céloz za kül önösen az Ora te fratres és az átváltozást követő anamnézis. ("Halálod at hirdetjük . . ." ) Az új mise litu rgia mindezt
vil ágossabbá tette a hivő k szám ára. A válto záso k természetesen nag yobb nyitottságot és érettséget is meg követel nek papok és h i vő k ré s zé rő l egyaránt. K ülönösen az átváltozás szavait ej tse ki a pap nagy alázatta l és egyszerúséggel,
jól ért hetően . Az eukarisztikus áldozatn ak ez a lényegi aktusa sietség nélkül
menjen végbe, úgy , hogy a rés z tvevők e t be n s ő sé g e s áhítattal töltse el , és
megéreztesse velük a titok nagy ságát.
III. Az Úr két asztala és az Egyház közös java
Az egyik asztal az igéé , az Úr sza váé. Az ol vasmányok új rend je, az igeistenti sztelet te ljes meg újul ása egyben új f el e l ő s s é g e t is jelent lsten szava iránt.
Felolvasása történjék szépen , egyszerúen, a szent szöveghez illő módon . Li turgikus olvasmányszövegként csak is a Szen tírás sze repelhe t, semmi más - bármilyen szép és ért ékes , akár vall ásos írás . Az ilyenek helye a homíl iában van ,
amely jól össze fúzh eti lsten kinyilatkoztato tt bölcsesség ét az igazságk e rc s ő emberiség gondolataival. Egyes h ivők nélkülö zik a lati n nyelvet. ~rzelm eiket és
óha jukat tiszteletben kell tartani, és a l eh e t őség ker etein belül tegy ünk is ennek az igénynek eleget.
A másik a kenyér, a szentáldozás asztal a. Egyesek - bár megtehetnék - nem
járulnak az Úr asztal áho z. Az előtt ez sokszor túlzott szigorból történt, ma talán
inkább közönyösségb ő l. Más eset ekben viszont válogatá s nélkül , mondhatn i
gép iesen mindenki megáldozik . Mind a két véglet helytelen . A pap felelőss ég e t
visel azért , hogy hív eib en érzéken y és he lyes keresztény lelki ism eretet alakítson
ki ebben a tekintetben is ; nek ik maguknak kell tud nlek megitélni , mikor áld ozzanak, mikor ne.
Az Úr asztal ának szol gái vigyá zzanak, hogyan bánnak Kr isztus testével és
vérével, és hogyan osztják ki a szen táld ozást. " Kerülni kell itt minden aggályosságot : viszont lsten őrizze n a tiszt eletl en szokásoktól, hel ytelen siets é g tő l és
botrányt keltő türelm etlen ség lól. " A pápa itt beszél a k ézbe való áldoztatásról
is, ame lyet " egyes püspöki karok kértek , és az Apostoli Szék jóvá hagyta." De
ügyeljen a pap , hogy ekö zben se mmi tiszteletl enség ne történjék. A hivők szabad választását és ak arat át is mind ig tisz tele tbe n ke ll tartan i. A Szentség ért első d l e g e s e n mind ig a pap felel ős. Szépe n juttatja kifejezésre ezt a telhatalmazását és kötelesség ét a szentelé sk or a kéz fölkenése . A szerit áldoz ás kio sztása
is elsősorb an a papok és a diakónusok fela da ta, de szükség ese tén az Egyh áz
laikusokat is felhatalmazhat erre, ter mészet esen m indig kellő e l őké sz í t és s e l.
Az Eukarisztia mint az egyházi eg ység szentsége az egész Egyház k öz ös
java. Ezért az Egyház köteles meg szabni megü lésének módját. Ez történ t a
Zsinaton és az azt követő instrukciókban , valamint az egyes püspöki karok és
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püspökök intézke dései ben, közö sségb en az Apo stoli Szókke l. A liturgikus megújulás jelenlegi szakaszában ugyan tere nyílik a szab ad " kreativitásnak" is, de
csak a lényeg i egysé g m eg ő rz éséve l. A plura lizmuo cs ak annyiban jogosult,
amennyiben megmaradnak az eu kari sztia meg ülésének lény eges jegyei. Mindezen nemcsa k a Szentszék nek és az egy es püsp ö ki karokn ak kell őrködn i ö k ,
hanem kivétel nélkül az Eukar isztia min den szolgájának. Leg yen minden celebráló papna k külö nös érzéke az Egyh áz közös java iránt, és rend elje magát alá
neki. " Nem szabad a liturgikus szö veg és a szent sze rtartás ,birto kosának' tekint enie magát, aki magánvagyonak ént szab adon rende lkezil et vel ük, és a mise
menetét önkényesen saját egy éni stí lusa szerint alak ítj a. Ez talá n néha hatásosa bbna k tún ik , és job ban ki el ég íti az egyén i jám bors ágo t ; de tárgyi olda lról
te ki ntve mindig áru lás az ellen a közösség elle n, amelyn ek mindenekeló lt az
egység szentségében kell ig azán kifejez ésre jutnia." Az ilyen egyén ieskedés
min de nkép pen káro s.
Megemlíti ilt a pápa a liturg ikus ruház at kérdését is : ..Természetesen megesett és ma is meg esik, hogy bizonyos körülmé nye k közölt ezek az elő í rá s o k
nom köt eleznek . Mél y megre nd üléssel olvas tu nk arról a haláltá boro kba n fogva
tartolt pa pok könyveibe n. hogyan ülték meg az eu karisztiát az emlí tett szab ályok mell ózésével. olt ár és szent ruhák nélk ül. Il yen kö rülmény ek közölt ez hós i
lelkük bizonysága vo lt és nagy ti szte lete t érde mel. Rend es viszonyok közölt
viszon t a liturgikus pa rancsok elhanyag olása az Eukarisztia iránti cs ökke nt tisztel etk ént ért e lm ez hető. Ennek ok a lehet a celebráns külö nckö dése, a kr iti kai
érzék hiánya egyes elterjed t vélemén yek iránt. vag y a hit szell emének hiányo ssága."
A Szentatya sajá t és az összes püsp ökök nevében bo csána tot k ér a h i v ők
tó i mi ndazért, amive l botrányt vagy neh ézsé ge ket okozta k neki k emberi gyön geségbó l, t ü re l m e tl e n s é g b ő l vagy hanyag ságbó l, ta lán a Zsinat el őírá saina k
egyo lda!ú vagy téves alkalm azásáva l is .
A befejezésb en a páp a igényli a püsp ök i karok és a Szentsz ék ..éber és
alkotó jellegú " együltmúködé sét. Legy en ez tek intette l az Eukar isztia mé ltóságá ra, de ugyan akkor koru nk szell emi áram latai ra és társadalm i válto zásai ra
is. Az utóbbiak nemc sak nehézségeket jel entenek, hanem egyben tehe tövé is
teszik , hogy ismét újfélek éppen vegyü nk részt a hit nagy ti tkában. Különösen
azt hangsúlyozza a Szentatya , hogy az eu karisz ti kus liturg ia ké rdései nek nem
szabad szakadást okozniok a katol ikusok köz ött, nem szab ad fenyeget niök az
Egyház egysé gét. Milyen szomorú is lenne, ha éppen az egy ség szen tsé ge osztaná meg az ember eket , és válna ellentétes gon dolkodás- meg csele kvésmód
for rásává! Ne szomoríts uk meg lsten Lelkét ! Ehhez kéri az Egyh áz legfóbb
pászto ra könyörö gve a Szentl élek vil áq oss áqát Szúz Mári a közbenjá rásával.
Franz Dander

A pAPA MAGYA R NYELVÜ LEVELE A MAGYAROKNAK
Lékai László Bí boros, esztergomi !Orsek nek, az Érse kek nek. a Püspö köknek, a
Papság nak, a Szerz eteseknek és S z erz e t e s nőkn e k és valamennyi Hiv őnek .

1. 1978 decemb erében , alig néh ány hétt el pápáv á vála sztásom után, levelet
küldtem nek tek, hogy ált ala kifejezzem üdvözl etemet, el küldje m Aposto li Ald ásomat, valamin t salvb ól j ö vő jókívánságaimat nektek , katol ikusoknak és az egés z
nemes magyar népnek. E levél ben felidéztem azokat a történelm i és érzelmi
szálakat is, amelyek hozzátok fúzne k engem: magaszt altam Szent István , a Haza
Aty ja , Kr isztus és a kato likus Hit Apostola nagy alak ját, és azt az óhajom at fejeztem ki, hogya kato lik us Egyház, amely olyan kimag asló szerepet tö ltött be
Nemz etet ek tö rtén etében, a jövőbe n is megvi lágíthassa Magyarország lelki arculatát.
2. Taval y április elején foga d tam Lékai László Bíboros Urat több Fop ász or,
egy csoport Pap és Hivő ki séretében, ak ik azért jö ttek össze Rómába , hogy a
Pápai Magyar Kollégium alap ításána k IV. ce ntenáriumát ünnepeljék - e Kollégium az első éve ktő l kezdv e eg yesült a Pápai Német Ko ll égiurnma l -, tov áb b á,
hogy megemlékezzenek a Pápai Magyar In téze t felállításának 50. évfo rdu lójáról :
e két Intézet szarnos szent és tudós papot nevelt , akik közül nem kevesen magas eg yházi fe l e lősségre emelkedtek.
A jele nlevőkhöz sz ólva többek között kiemelt em : nagy me gelégedéssel vettem tudomásul, hogya Püspökök és Papok különleges és fokozott elköte lezett séggel szenteli k magu kat az ifjú ság nevelésér e. !os most is örömm el állapi tom
meg. hogya Pápai Mag yar Int éze ten kívül a Pápai Ma gyar Kollégium is újrakezdte múködését két szem inaristával, ak iket azért kü ldtek Rómába, hogy befejezzék egyh ázi kiképzésüket.
3. Ar ra is szeretnék em lékeztetn i, hogy pápaság om eme e l s ő sza kas za alatt
mag ánki hallgatáson fogadhatta m töb b Fő p á sz t o ro t o k a t és magyar zará ndoko kat
is ált alános klha llqa t áso kon. Ez alkalommal is ki akarom fejezn i öröm ömet e
talá lkozáso k és az általuk kapott vigasztalás miatt.
4. Mo st kötelességemn ek érzem azt, hogy egy olyan tém áró l szóljak nektek.
amely e l s ő re nd ű fon tossá gú az Egyház él ete és fejl őd ése szempon tjá ból rnindenütt , így Magyarországon is . Ez a téma külön ös en is szi vemen fekszi k : a hi vek , különösen ped ig a gye rmekek és a fiatalok k atekézise.
Az Egyház mind ig úgy tekinte tt e a kat ekézist, mint egy ik a l apve t ő köt ele sség ét, a felt ámadt Úr ut ol só pa ranc sa értelmé ben: tanít ványava tenni mi nden
népet, és megtanítani őket mi nda nnak megtartására, amit O e l ő írt. Az Egyh áz
csaknem kéte zer é ves él ete sorá n állandóan en nek a felada tnak szente lte en ergi áit. Most csupán a legutóbbi i d ő k re eml ékezve azt kell mondanom, hogya Pápák kiváló hely et szenteltek a katekézis nek lelkipásztori gond oskodásukban.
VI. Pál pé ld ás módon szolg ált a az Egyház katekézisét ig ehirdetés ével , a II. Va-

tik áni Egyetemes Zs inat hivata los érte lmezésével - e Zs ina tot a modern i d ők
nagy kat ek izmu sának tek intett e - , valamin t egész éle tével. Az általa jóváhag yott
vagy kiboc sátott do kumentumok közül szer et né k eml ékeztetni 1975. dec emb er
8-án kelt " Evange lii Nun ti and i " kezdetú Apostoli Buzd ítására ; és VI. Pál ak arta
azt, hogy a Püspöki Szinód us IV. általános ülése a katekézist, különö sen is a
gyermek eknek és a fia taloknak szóló katek ézist válassza témájául ; az 1977 októb er ében msqtartott Szinóduson én magam is öröm mel részt vehett em . Ez a
Szinódus a reménysé g rendk ívüli légkörében dolg ozott , és a katekézis megújulásában h ál ával a Szeritl élek dr ága aj ándékát látt a ; a mai Egyháznak ado tt
aján dékot , amelyre a keresztén y közösség ek min denütt nag ylelkúen és odaadással válaszoln ak.
A hitnek és a reménynek ugya nebben a légkörébe n intéztem 1979. október
16-án a Püspök ökhöz, a Papságho z és az Egyhá z valamenr.yi H ivő j é h e z " Catechesi Tradendae" kezdetú Apostoli Buzdításom at. Ebb e a doku men tumba lény egébe n fe lvettem azok at a megfon tolá sok at, amelyeket VI. Pál pápa készített elő ,
felhasználva a Szinód us által neki átadott do kumentációt, és amelyet a fe ledhetetlen I. János Pál pápa - a legt eljesebb mérté kbe n katekéta - már készült
kia dni , amikor váratl anul az Aty ai Házba szólí tt atott.
5. Nincs szándékomban az, hogy megismételjem most mind azt, amit nemrég
kiadott Buzd ításom ban írtam; itt csak néhány olyan pontra hívom fel a figyel met, amely ek külö nösen is érd ekl ik a magyarországi Egy házat ; ugyanakkor arra
szólítalak és buz d ítlak bennetek et, hogy elmélk ed jétek át mind azt a tan ítás t,
ami t ez a Buzd it ásom ta rtalmaz.
A k a t e k é z i s b e n K r i s z t u S t , a Megt este sült Igét és lsten Fiát tanítják , és minden mást a Reá való vonatkozásban. Egyed ül Kr isztus a mi Mesterünk; mind en ki más csa k anny ib an. amen nyib en az Ő sz öcsöve. lehetö vé tév e
Krisztusnak, hogy O taní tson aj ka által.
A k at ek é t ik a i te vé kenysé g a z Eg yház k ül d e t é s én e k
a b s z o I II t e I s ő r e n d ú f e I a d a t a. Az Egyh áznak a kat ekézisnek kell
szent elnie leg jobb ener giáit. Ez a hit mag atartása, és lsten nem várat a válaszadásra . A katekézis olyan m ű , amelyért az egész Egyház na k fe l e l ő s s é g e t
kell ére znie és váll alnia. De az Egyház tag jainak f e l e l ő s s ég e k ü l ö nb ö z ő : mi ndenkinek kü lde tése és kü lönleges körülményei sze ri nt kel l ezt váll alni a. De erre
a pontra vi sszat érek ké s őbb e levélben.
A k a t e k é z i s . minthogy m i n d e n e k e I ő t t o I y a 'l II t , amelynek
tehetövé kell tennie az é I ő t a I á I k o z á s t K r i s z l u s S z e m é I Y é vel
a hit révén, külö nleges mód on magában fog lalja Krisztus tan ításának átad ását
ac élból , hogy beavassák a hallgatókat - gyerme keket, fiatalok at és f e l nőttek et
- a keresztény élet be és annak növeked ésébe. Ha iga z az, hogy ker eszténynek
lenni annyi t je len t, mint " igent " mon dani Jézus Kri sztusn ak, eml ékeztetnünk kell
arr a, hog y en nek az " igen" -nek két szintje van : e lősz ö r abban áll , hogy áta dj uk
magunkat lsten Szavának reá támasz kod va : de másods zor jel enti azt is, hogy
igyekszünk jobban meg isme rn i enn ek a Szón ak mély értel mét. A katekézis
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szükséges akár a keresztények hitének érlelő déséh ez , akár a vil ágba n való
tanúságtételükhöz.
Mindenkinek szüksége van a katekézisre
Gyakran dö ntő pi ll anat az, amikor a k i s g y e r m e k szüle itől és a csal ádi
átves zi a katekézis első eleme it, amel yek talán nem mások , mint
a következ ő k : a jó és g o ndv i s e l ő Atya egyszerű kinyilatkoztatása, aki megta nit ja
őket szívük megv álto ztatására ; rövid imádságok, amelyeket a gyer mek megt anul
gügyögni, a rejtett Istennel való szete t ő pár beszé d kezdetei leszn ek. Sohasem
hangs úlyo zhatom eléggé a keresztény szülő kne k az e l s ő beavatásnak ezt a kötelezett ségé t; fŐben j áró fel adat , amely megköveteli a kisgyermek iránti nagy
szeretetet és mély t iszt eletet, akine k joga van a kereszté ny hit e gyszerű és igaz
bemutatására.
Majd szélesebbre tágul a társad almi kör , és ezzel párhu zamo san követ kezik
anna k a katekéz isnek a pillanata, amikor a g y e r m e k e t szervesen be kell
vezetni az Egyház életébe ; ez magá ba n fog lalja a szentségekh ez való já rul ás
közvetl en előkészületé t is: oktató katekézis, de arra is ügyel , hogy tanúságot
tegye n a hitben; kezdeti katekézis, de nem töredé kes , mer t - ha ele mi mód on
is - fe l kell tárnia a hit titk ának val amen nyi főbb részét és azok kihatását a
gyerme k erkölcsi és vallási életé re; e kat ek ézis értelmet ad a Szentségeknek ,
de ugyanakkor a meg élt Szen tségektő l élő dimenziót kap; mega kadályozza,
hogy pusztán elmé let i legy en, és közvetí ti a gyerm eknek azt az ö römet, hogy
Krisztus ta núj a különleges élet környeze tében.
Ezután következik a s e r d ü I é s id ő s z a k a . Itt szü ksé g lesz arra, hogy a
katekézis képes legyen elvezetni a s erdül ő t sajá t él ete felülvizsgálatá ra: e katekéz isnek nem szabad me ll őzn i e a serdülő k nagy problémáit. Jézus Krisztus,
a bar át, a vezető és az eszménykép kinyi latk oztatása : üzene tének feltárása.
amely kép es választ ad ni az él et alapv e tő kérd éseire.
Az i f j ú s á g g a I el érkezik az első nag y dön tések órája. Jó és ross z, kegyelem és bűn , élet és lelk i halál egyre ink ább össze ütk öznek a fiatalban mint
alapvető vála sztási le h e tősé ge k : el kell fogadn ia vagy vissza kell utasítania őket
éleslátón és fe lel ő ss égtud att a l. Itt a katekézisnek jelentős szerepe van , mer t e
pillanatban az Evang éliumot úgy lehe t bemutatni, megértet ni és elfo gadt atni.
mi nt ami képes értelmet ad ni az életnek ; a katek ézis igy felkészít a felnőtt élet
nagy keresztényelköte lezettségeir e.
A kisgyermek-kortól az érettség küsz öbé ig a katekézisne k a hit állandó is kolájának kell lenn ie, vég ig kell kísérn ie az éle t nagy áll omásait min t olyan fényforrásnak, amely bevil ágítja a ki sgyerm ek, a se rd ü lő és a fia tal útjá t.
Fontos pont a f e I n ö t t e k kat ek ézi sének kö zponti kérd ése. Ez a katekézis elsődleg es form ája , amennyiben olyan személye khez fo rd ul, aki k a legnagyobb felelősséggel rendelkeznek és azzal a képesség gel, hogy megéljék a
keresztény üzenetet teljesen kifejlődött fo rmájában . A ker esztény közöss ég nem
végezhetne állan dó katekézist a felnőttek közvetl en és kipróbált részvét ele nélkörnyezettől
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kül, legyenek azok aká r a kate kéti kai tevékenység befogadó!, akár annak elómozdítói. Hogy hatékony legyen, ahh oz a katekézis nek álla ndó nak kell len nie,
és ténylegesen hiábavaló lenne, ha megálIna az érettsé g küszöbe elő tt, mi nthogy nem kevésbé szükséges a felnőtteknek , még ha nyilvá nvalóan kü l ön b ö ző
formában történik is.
A közösség a Hierarchia Irányitása alatt

"Catechesi Tradendae" kezdetú Apost oli Buzd i tásomban megjelöltem és sugalltam a katekézis néhány útját és módszerét: tömeg kommunikác iós eszkö zök,
zarándoklatok, bibliakörök, karitatív csoportok, imacsoportok, a ke resztény
reflexió csoportjai. Emlékeztett em az egyházi bázisközösségek összej övet ele ire
is, amennyiben ezek megfelelnek az " Evangeli i Nunti and i" kezde tú Aposto li Bu zd ítás ismérveinek; vagyis :
al szilárd egységben maradnak a helyi Egyházzal, amelybe beép ültek, és az
egy etemes Egyházzal, elkerülve igy az elszigete lő dés veszé lyét és azt, hogy
Krisztus egyedüli igazi Egyházának higgyék magukat ;
b) megőrzik az őszinte közösséget azokkal a Pásztorokkal, akike t Krisztus az
egy etemes Egyház élére állitott és a Taní tóhi vatalla l, amelyet Kri sztu s Lelke
e Pásztorokra bi zott;
c) növekszenek minden nap a felelósségtudatban, a buzg óság ban és a misszió s
elkötelezettségben ;
dl nem hisz ik sohasem . hogy ők az evangelizálás egyedüli befog adó i és egyedüli múvelől, vagyis az Evangélium egyedül i letéteményesei, hanem elfogadják , hogy az Egyház rajtuk kívü l is megtestesül :
el táplálékukat az lsten Szavában keresik anélkü l, hogy a politi kai polarizáló dás vagy a divatos ideológiá k rabjaivá válnának ;
fl elkerül ik az igazság és az együ ttmúködés szelleme ürügyé n gyakoro lt rend szeres kontesztálás és a végletes kritika kísé rtés ét ;
gl egyetemesek ma radna k és ke rülik a szek tásságot.
Nehéz korban élünk : az a szorongás, ame ly abból a tapaszt alatból ered ,
hogy az ember legjobb vívmányai kiszabadulnak kezé bő l és elle ne ford ulnak,
a bizonytalanság légkörét terem ti. A katekézis nek ebben a vilá gba n kell segltenie a keresztényeket, hogy saját örömükre és mindenki szo lgál atára "v ilágosság" és "só" legy enek. A katekézisnek meg kell tani tania közös sége ink fiataljait és felnőtt jeit arra , hogy éleslátók és következetese k legyenek hit ükben :
hogy derúsen állíts ák keresztény és katoli kus önaz onosságu kat; hogy olyan
erősen lsten abszolút lényéhez tapadjanak, hog y minden ütt és minden körülmények között tanúságot tehesse nek róla.
Az az ajándék, amelyet az Egyház felajánlhat a mai cél t tévesztett és nyug talan világnak, a következő: olyan keresztényeke t kiala kf tani ben ne, akik bizto sak a lényegben és alázatosan vidámak hitükben. A katek ézis err e tanftja meg
őket, és elsőnek a világ húz hasznot ebből. " Az em bernek, ak i egésze n ala pvetőan meg akarja érteni magát - nem csupán a közve tlen , részleg es. gyakran
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felül ete s, s őt látszólago s kritérium ok alapján és sajá t léte mértéke szerint - ,
Krisztushoz kell közel ed nie nyugta lans ágával és biz on ytalan ságával, sót gyengeségével és b űnö s sé gév el , életéve l és hal álával. Mintegy Kri sztu sba kell belépnie teljes lény ével , ,el kell saját ítania', asszimil álnia kell a Megtestesülé s és
a Megvált ás egész valóságát, hogy megtalálja önm agát" (Redemptor Hom in is
ke zd e tű körl evél, 10. pont).
A katekézis feladata mindenek elótt a Püspökökre hár ul
A II. Vatikáni Egyetemes Zsinat már emlékeztete tt err e a súlyos kötelesség re
("Christus Dominus" , 14. p.), és a Szinódus IV. Altal áno s Üléséne k Atyái e rőse n
kiem elt ék. A kat ek ézis l eg e l s ő f elelőse i a Püspökök; Ti, kedv es Püspöktestvéreim , Ti vagyt ok a legmagasabb fokban katekéták. A tevékeny és haté kony
katekézis e l ő m oz dí tásána k kötelezetts ége minden más foglalatosságot m eg előz.
A ti főszerepetek az, hog y felé bres zt ite k és megő rzi tek egyházaitokban a katekézis igazi szenvedélyé t, amely megfelelő és hatékony szervezésben testesül
meg . Ha a kat ekéz ist jól végzitek a helyi egy háza kban , minden más könny ebben megy .
Ami Titeket, P a p o k a t illet : íme az a ter ület , aho l Püspökeitek közvetlen
munkatárs ai vagy tok . Legyetek " ne v e l ő k a hitben" (Presbyteror um Ord inis 6).
Az Egyház azt várja el t ő l et e k , hogy semmit se mulasszatok el a júl felép ített
és elrendezett kat ek ézis területén. Minden h iv ő nek joga van a katekézis re, minden Pásztornak köt elessége, hogy erről gondoskod jék. Soh ase tűrj ét ek , hog y
a buzgóság hiányában a hívek meg legyenek fosztva a ka te kézis től.
Sok S z e r z e t e s c s a I á d - fér fi és nói közö sség - a gyermekek és a
fiatalok, fől eg a leg elhagyatott ab bak keresztén y nevel éséé rt jö tt lét re. A történel em folyam án a szerz etese k és szerzet es n ő k nag yon el kötelezték magukat
az Egyház katek étikai tev ékenységében, különö sen al kalmas és hatéko ny rnunkát fejtve ki. ~s biztos vag yok abb an, hogya szerze tesek és s z e rze te s n ő k ma
is a lehető legjobban és mi nden energiájukkal a kateké zis fel adat ának szen telik magukat.
Örömmel idézem emlékezetbe a v i I á g i H i v e k e t , férf iakat és n őket
is, akik a múltban a vallás ok tatásnak szente lté k mag ukat : ez az elkötelezettség
elmélyítette hitüket és rész esítette őket a Kr isztu s szelí d királyságának terjesz téséből szárma zó örö mben és dics őségben .
A c s a I á d katekétikai tevé kenysé ge külö nleges, és bizonyo s szempontbó l
helyettesíthete tl en jelleggel b ír. A s z ü lő k a hitr e nevel nek ; e nevelésnek a
gyermek legkisebb korát ól kell elkezd ódnie. Már akk or kibon tako zik, am iko r
egy cs al ád tag jai egymás t kölcsön ösen seg íti k a hitb en való növeked ésben keresztény tan úságtételük álta l. Még hatékonyabb lesz, amikor a cs aládi eseményekkel egybekötve - a szentsége khez já rulás , nagy liturgiku s ünnepek megülése, egy gy ermek születése, gyászt ho zó körü lmények - arra töre kszik, hogy
kife jtse a hivő csal ádokban ezeknek az eseményeknek vallási tartaimát. De még
ennél is tovább kell menn ie : a keresztény szülő k törekszenek, hogya családi
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körben továb b folytassák és fo kozzák a korábban kapott kiképz ésük mód szeres
fejlesztését. A családi katekézis így m eg e l őz i , kíséri és gazdagítja a katekézis
minden más formáját. A keresztény szülök sohasem fárad oznak elég gé azért,
hogy felkészüljenek gyermekeik ilyenfajta kate kétikai szol gálatára, és hogy ezt
fáradhatatlan buzgósággal teljesítsék.
A család mellett az i s k o I a is mell6zhetetlen leh etőségeket nyújt a katekézisnek. Els ősorban természetesen a hazátokban létező nyolc k a t o I i k u s
i s k o I á r a hivatkozom. De gondolok az á I I a m i i s k o I á k r a is. Legh őbb
óhajomat fejezem ki, hogya katoli kus szülők, élve a törvényes rend elkezések
által biztosított lehetőségekkel, kérjék gyermekeik számára az álla mi isk olában
tanított vallásoktatást, hogy így a gyermekek előrehalad h assanak lelk i kik épzésükben. Szilárd a meggyőződés em, hogy a fiatalo k katoli kus hite irá nti ti sztelet - egészen addig, hogy beleegyeznek a hitre való nevelés be, a hit m eg erő
sítésébe, szabad kifejezésébe és gyakorlatába - biz tosan ti szteletére válik polgári Hatóságaitoknak is.
6. Levelem végén arra buzdítala k benneteket, hogy fordíts átok szíveteket
Feléje, aki az egész katekétlkai múnek és a kate kézis m úv e lőin ek fő sugallója :
a Szentl élek felé . A katekézis, ame ly növekedés a hitb en és a keresztény élet
érlelődése a teljesség felé , olyan rn ű , amelyet csak 0, a Szent l élek tud felé breszteni és táplálni az Egyházban. Ezért az Egyháznak és minden tag ján ak,
amikor teljesíti a katekézis küldetését, teljesen tudatá ban kell lenn ie, hogya
Szentlélek élő és tanulékony eszközeként cselekszik. Azt is hozzá kell fúznünk,
hogy az a vágy, hogy jobban megértsü k a Szentl élek tevékenység ét és jobban
Reá hagyatkozzunk, biztosan a katekétikai megújhodást ere dményezi. Nagy
szeretettellehívom a Magyarországon katekézist végző Egyházr a az Atya és
a Fiú Lelkét, és azért könyörgök Hozzá, hog y újítsa meg ebben az Egyházba n
a katekézis dinamizmusát.
Mária, Pünkösd Szúze - az " é l ő katekézis", a " katekétá k Anyja és eszménye" - esdje ki mindezt számo to kra hathatós közbenjárásával.
Különleges Apostoli A ldásommal.
Vatikán , 1980 Húsvétján .
Joa nnes Paulus PP. II.

A LITURGIA A JöVO KAPUJA

Részletek a holland püspöki kar 1975 adve nti

p á szt o rl eveléből

Az istentiszteletben mindenki számára - akinek szeme van a látás ra és füle
a hallásra - láthatóan és hallhatóan kifejezzük, mi élte t bennünket mi nt h ivő
ket. Szavakban és mozdulatokban tárju k fel benső életünket. Bizonyos ért elemben "kinyilatkoztatás" történik, s ez szabadító és megváltó hatású lehet.
Mindennapi életünkben magától értetődő, hogya legkülön fél ébb módon kimutatjuk, mi tölt el bennünket. J:s ha ezt mások megértik, kapc sol at, közleke-
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dés jön létre, viszonyba lépünk másokkal, barátság, szeretet alakul ki. Egy mosoly például sok mindenben megértést hozhat létre ; az anya megsimogatja
gyermekét, hogy megvigasztalja, vagy csak egyszerúen éreztesse vele, hogy
szeretó gondja nem csökken; bizonyos alkalmakra ajándékkal szerzünk örömet
egymásnak; aláírunk valamit, hogy ezzel megmutassuk : egyet értünk az irás
tartalmával; közeledünk valakihez és kezet nyújtunk neki , beszél ünk egymással,
és az illető sem szalad el ilyenkor, hanem megfogja a kezünket és válaszol.
Alapjában véve nem sokra van szükség , hogy megérintse lelkünk legmélyét.
Ilyenkor hála, kiengesztelódó készség, vigasz, béke , egyetértés tör fel bennünk,
vagy ellenkezóleg bosszúság , fájdalom, tiltakozás a lét gonoszsága ellen . Fontos pillanatokban egy kiejtett vagy ki nem ejtett szótól, egy irántunk tanúsított
vagy elmulasztott figyelmességtól függ lelkiállapotunk. Pedig hát mindennap
újra tapasztaljuk, hogy igen gyakran k ésőn ismerjük fel vagy kihasználatlanul
hagyjuk elmúlni a legjelentósebb pillanatokat, hogy nem tudunk igazi emberi
együttlétet teremteni. Napról napra megéljük emberi és embertársi korlátainkat.
Kicsit jobban belemélyedünk itt az emberi kifejezódésbe, a kölcsönös érintkezésbe és annak elégtelenségébe, mert meggyózódésünk szer int ezen áll vagy
bukik a keresztény istenszolgálat.
Közös hitünk beszédben és cselekvésben jut kifejezésre. Az istentiszteletre
annál is inkább érvényes ez, mert a szavak és cselekmények ott különös értelemre és értékre tesznek szert. Azért is, mert az Úr mai ü d vö z í tő múködését fejezik ki, meg azért is, mert közös hitünket ismerjük föl és mélyítjük el bennünk.
De lényegesen befolyásolná az istenszolgálatot közös tehetetlenségünk, elégtelenségünk is - ami állandóan fenyegeti emberi együttélésünket - , ha éppen
az istentiszteletben nem maga lsten adná erejét, hogy ennek fölébe nójünk és
feléje tartsunk.
Az istentisztelet egységet, összhangot akar teremten i lsten között és köztünk, hit és valóság közt. Fáradhatatlan próbálkozás, hogy az ember sajátos
eszközeivel végbemenjen életünkben a megtestesülés titka, s ugyanakkor az
ember szive Urához, Istenéhez emelkedjék, nagyságát dicsérje, támogatását
kérje, segitségét megköszönje.
Joggal állíthatjuk tehát: az a mód - esetleg hiányos mód -, ahogyan egymással bánunk, Istennel való érintkezésünk alapja. Ha megszoktuk, hogy mindennapi életünk körében a hála és megbocsátás, a vigasz és bátoritás szavait
mondjuk, akkor ezek a szavak az istentiszteletben is újból fölhangzanak, elmélyülnek, kiteljesülnek. Ha mindennapi életünkben megbízhatóan, gyógyitóan,
szolidárisan cselekszünk másokkal, akkor lesznek kifejezóek ezek a cselekmények Istennel való érintkezésünkben is. Ha nem vagyunk képesek erre, ha
nincs egymásnak mondanivalónk, akkor a Jóhírt sem tudjuk hirdetni egymásnak. Ha egymásnak nem teszünk szolgálatot, hogyan tudnánk kialakltani az
lsten-szolgálatot? Nem foszt juk-e meg igy egymást attól a lehetóségtól, hogy
megnyíljunk lsten, a szolgálat, az üdvösség Istene felé?
5
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Ha most mélyebben behatolun k a keresztény istentiszteletbe, akkor rögtön
lsten és ember föl- és lefelé irányuló kapcsolatára, vagyis a Szentfrásra gondolunk. A Bibli át alapjában véve a következő szavakkal lehet összefoglalni :
lsten keres i az embert, az ember pedig Istent, s a kettő megtalálja egymást!
lsten az ő szeretetében végtelen türelemmel megváltást és szabadulást klnál
az embernek. Az majd lelkesen, majd vonakodva, majd visszautasítóan válaszol. De lsten az üdvösség Istene marad, népét mind en állhatatlanságában is
az igaz emberség felé vezeti. Isten a velünk-levő, így tud juk és hisszük , és
irántunk való szeretete Názáret Emberéb en érte el tökél etess égét. Ezzel lett
teljesen " Emmanuel" , " velünk az lsten " .
Istenszolgálatunk nemzedékek hosszú sorába illes zkedik, amelyek ennek a
Jézusnak búvöletébe kerültek. Még mi nd ig ugyan abból a meggyőződésből élünk,
amely az első keresztény közöss éget jellemezte. Lukács tal álóan írja le : egymásra találtak az apostolok tanításához való őszint e húségben (vö. Csel 2,42-47).
Ez volt egyetértésük és egységük alapja. Egymásért akartak élni. Szegény nem
akadt közt ük. A kenyértörésben különösen is kifej ezésre juttatták egységüket.
Ez többnyire a közösség egyik tag jának házában történt. Örömmel és szívük
egyszerúségében vették magukhoz az ételt. Utána k őzö s imákat mondtak, amelyekkel életüket Istennek, Jézus Krisztus Atyjának ajánlották. Dicsérték öt és
hálálkodtak neki mlndaz ért, ami csodálatosat az emberekért tett , s amit saját
életükben is megtapasztalhattak.
Ezt a jeru zsálem i kere sztény egyházközséget s zülői házunknak is rnondhatnánk. A keresztény együttélés, a le lkes hit nagy benyomást keltő képe . Végre
is ezek az emberek még közel álltak az Úrhoz, szem- és fültanúi voltak a jóh írnek, amelyet hirdetett. Szavai és tettei még frissen élt ek emlékezetükben . Mindenekelőtt tudat ában voltak, hogy Jézus mozgalma nem ért véget a hal álával.
Mélységes meggyőződésük volt , hogy az Úr él, és kö zel van gyül ekezetéhez.
Ezért mindnyájan feladatuknak is tartották, hog y továbbadják, hirdessék : mit
jelent az Úr J ézus nekünk emb ereknek.
Nem csod álatos hát, hogy drága kincsként őrizték szavait , szájról szájra
terjesztették, leírták. Az élet szavai voltak ezek, ig en nagy jelentőségúek minden jóakaratú ember számára, aki követni aka rta az Urat. Az sem csodálatos,
hogy Jézus tett eit emlékezetükben tartották és megism ételték. A jeruzsálemi
egyházközség az Úr és üzenete iránti húség ével kialakftotta a keresztény Istentisztelet fő von ásait.
A mi liturgiánk tehát egészen egyszerú módon kel etkezett. Aki iga zán hisz
az Úrban és az ő szellemében akar élni , az csak az ő szavait veheti szájára ,
az ő tetteit ismételheti. Ez a ker esztény egyházközség alapköve. Az e l s ő keresztény gyülekezet lényegében azt folytatta, amit maga az Úr kezdett: tuda tosan vállalta pr ót étal múvét és üd vözí tő feladatát, abban a meggyőződésben ,
hogy ez az igazság és az élet egyedüli útja.
Ez magyarázza az Úr igéje és él etmód ja iránti húség et. Az első keresztény
nemzedékek sokat beszéltek az Úr életéről. Az erről szóló följegyzéseket meg66

találjuk a négy evangé liumban. Egyrészt meggyózték egymást az emberek,
hogy Jézusban beteljesül minden el őző ígéret, másrészt pedig Jézus szemével
nézték emberi életünk lehetóségeit. Igy azután rendszeresen ismételték azokat
a cselekedeteket, amelyek jellemzóek a keresztény közösség egészére. Hitvallás és hithirdetés, hálaadás és tanúságtétel, búnvallomás és búnbocsánat
összetartozik.
Megvolt ak a nehézségei és a problémái is az istentisztel ettel már az elsó
kere sztény nemzed ékeknek. Az Újszövetségben a virágzó jeruzsálemi egyházközsé g mellett viszályo król is olvasunk, pl. Korintusban. Ott a hívek pártokra
szakadna k és harcb an állnak egymással ; nem várják meg, míg mindenki megérkezi k, gyorsan bekapják az ételt, és már odébb is állnak. Pál a legkevésbé
sem találja ezt dicséretesnek (1Kor 11,17-34).
De még ott is világos (és éppen erre szer etnénk rámutatni), hogy az istentisztelet eredetileg nem valami különös dolog volt, nem esett kívül az emberi
élet rendes adottságain. Azért akarjuk ezt itt kiemelni, mert néha az a benyomásunk, hogy egyes ek elle nkezóképpen gondolják. Talán arra vezethetó ez
vissza, hogy az istentisztelet külsó formájában a századok folyamán meglehetósen elvált rendes cselekvésünktól. Istentiszteletre egy különl eges helyre megyünk, a templomba. Ott idegennek túnó ruházatot és tárgyakat látunk, sajátos
beszéd mód ot hall unk, külön énekeket éneke lünk . Mindez azt a benyomást keltheti , hogy az istent isztele t távo l áll a mindennapi élettól. De legyünk tudatában,
hogy eredetil eg nem így volt, és tegyük meg, ami csak rajtunk áll , hogy ma se
legyen id egen a vil ágtó l, mert erre semmi szükség. Másrészt el kell ismernünk,
hogy mégis bizonyos távolsá gba helyezkedünk az istentiszteleten hétköznapi
életün któl. Fáradozásunk egy idóre háttérbe szorul , és életünk egy különleges
ol dalára összpontosítjuk figyelmünket. Magától értetódónek és szükségesnek
túnlk, hog y ez különleges szavakat, cselekményeket, ruházatot és helyiséget
követel. Ha zenélün k, ülést tartunk, sportot úzünk, táncolunk, színdarabot játszu nk stb., akko r ehhez gyakran különleg es intézkedések szükségesek. Ugyanez
áll akkor ls, ha emberek az Istennel való találkozás misztériumára gyúlnek
össze.
Az Úristen az istenti sztel etb en azt valósítja meg, amit velünk emberekkel
akart. Az embe r megtapasztalta, hogy a történelmében tapasztalt elégtelenségek elle nére min den jóra fordul, s nem a hatalomé és az eró szaké a végsó
szó. Az Istentiszteletb en igent mo ndunk a jövóre. Az istentisztelet a jövó kapuja.
EGYHÁZATYÁK A SZENTS~GEKROL ~S A SZENT ZSOLOZSMÁROL
Tertullianus (kb. 160-222) : De carnis resurrectione (ML 2,806)

A testen fordul meg üdvössé günk. Amiko r a lélek a testból Istenhez kapcsolód ik, a test teszi lehetóvé ezt a kapcsolatát. Lemossák a testet, hogya lélek
megtis ztul jon ; megkenik a testet, hogya léle k megszentelódjék ; megjelölik a
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testet (ti. kereszttel), hogya lélek is oltalmat nyerjen; kézföltétel árnyékolja be
a testet, hogya lélek szellemileg megvilágosodjék; Krisztus testével és vérével
táplálkozik a test, hogya léle k is lakomázzék I s te n b ő l. Amit tehát a közös rnúködés összekötött, a jutalomban sem válhat el egymástól.
Arany szájú Szt. János (344-407): ln Ioannem homiliae. rinthios (MG 59,472; 61,69).

ln Epist. I. ad Co-

Ami lsten adománya, abban sem angyal, sem arkangyal nem tehet semmit:
hanem az Atya , a Fiú és a Szentlélek visz végbe mindent ; a pap pedig nyelvét
adja és kezét nyújtja hozzá. Mert nem lenne igazságos, hogy azok, akik a hitvall ással csatlakoztak üdvösségünk hitéhez, sérelmet szenvedjenek másnak a
gonoszsága miatt .
Mert megesik, hogy a vezetők rosszak és búnösek, az alattvalók viszont jók
és fegyelmezettek; a világiak jámbor életet folytatnak, a papok pedig rosszak.
Ha a kegyelem mindenütt méltókat követelne meg, akkor az ilyeneknek sem
a keresztséget nem szabadna kiszolgáltatniok, sem Krisztus testét, sem az áldozatot felaj ánlaniok. De a dolgok jelen rendjében lsten a méltatlanok által is
múködik, és a pap élete semmivel sem csorbítja a ker esztség kegyelmét ; hísz
különben hiú lenne a reménye annak, aki megkapta.
Jeruzsálemi Szent Cirill (kb. 313-386) katekéziseiból (Cat. 20, Myst. 2 ; 21,3; 22,4)
Az isteni keresztség szent medencéjéhez vittek benneteket, amint Krisztust
a keresztről a sírba helyezték.
.
Mindegyikőtöktől megkérdezték: hisz-e az Atya , Fiú és Szentlélek nevében?
Megvallottátok az üdvösséges hitet, háromszor lemerültetek a vízbe, és ismét
kiemelkedtetek. Ezzel a képpel és szimbólummal Krisztus három napos sírban
létét fejeztétek ki.
Micsoda új , milyen hallatlan dolog! Nem haltunk meg igazán, nem is temettek el igaz án; nem támadtunk fel igazán a keresztrefeszítés után; de képletesen utánoztuk mindezt, és ebből valós ágos üdvösségünk tárr.adt.
Ö túláradó emberszeretet! Krisztus az ő szeplőtelen kezébe és lábába sz ögeket kapott és fájdalmakat viselt ; velem pedig , aki nem tapasztaltam meg a
szenvedést és fájd almat, az ő fájdalmai által kegyelmesen közli az üdvösséget.
. . . Majd miu tán a medence szent re j tekéből fölmerültetek, megkaptátok
a krizmát, annak a kenetnek szimbólumát, amellyel Krisztus van fölkenve : az
pedig a Szentlélek.
Ot az öröm szellemi olajával kent e fel az Atya , vagyis Szentlélekkel. Azért
hivják az öröm olajának, mert ő a lelki öröm szerz ö]e. Titeket pedig kenettel
kentek meg , és igy Krisztus részesei és társai lettetek.
Az olajat jelképesen kenik homlokodra és érzékszerveidre. Es miközben
testedet látható kenettel kenik, lelkedet megszenteli a szent és élte tő Lélek.
. . . Ha egyszer ő maga mondotta a kenyérről : " Ez az én testem ", ki merhet
immár kételkedni? Es mikor ő maga állította : " Ez az én vérem", ki mondhatná
kétkedve, hogy nem az? Vegyük tehát teljes meggyőződéssel mint Krisztus
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testét és vérét. Mert a kenyér színében testet kapsz, a bor szí nében vért, hogy ami kor magadhoz veszed Kris ztus testét és vérét , egy testt é, egy vérré
váljál vele. Igy leszünk krisztushordozók, amint tagjainkban elosz lik az ő teste
és vére . Igy leszünk - mint Szent Péter mondja - az isteni term észet részesei.
Szent

Bened ~k

Regulájából: A szent zsolozsmáról

Hisszük, hogy lsten mindenütt jelen van, és hogy " az Úr szeme mindenütt
fi gyeli a jót és a gonoszt " (Péld 15,3). De egész különösen akkor kell erről szilárdan me ggyőződve lennünk, amikor lsten szolg álatát végezzük. Allandóan
járjon esz ünkben. ami t a próféta mond : .,Szolgálj atok az Úrnak féle lemmel "
(Zsolt 2,11), tová bbá: "Zsoltá rozzatok bölcsen " (Zsolt 46,8), és: " Az angyalok
színe előtt akar ok dicséretet énekeln i neked " (Zsolt 137,1). Gondoljunk tehát
arra , hogyan kell Isten nek és az ő angy alainak jelenlétében viselkednünk, és
úgy legyünk jele n a kórusimán, hogy szellemünk összhangban legyen szavunkkal. (19. fej .)
Amiko r az előimádkozó megkezdi a " D i cső s é g az Atyának" dicséretet, minden ki áhítatos tisztelettel emelkedjék föl. (11)
A laudes és a vesperás sohasem végződhetik anélkül, hogy az elöl járó mindenk i számára hallhatóan végig elő ne imádkozza az Úr imáj át - az oly könnyen
keletkező botrányok tüskéje miatt. Az ima ígéretének kötel e ző erejében " Bocsá ss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk" - tisz tít sák meg magukat a szerzetesek az ilyen hib áktó l. (13)
Úgy teszünk, min t a próféta mond ja : " Hétszer dicsérlek napjában " (Zsolt
118,164). Az éjszakai isten szolg álatról ped ig ugyan az a próféta így szól : ,,!:jfélkor fölkelek dicséretedre" (118,62). Dic sérj ük hát Te re mtőnket igaz rendelkezései miatt ezek ben az időpontokban , vagyi s a matuti numon (a laudessel), a
primán, ter ciá n, szextán , nónán, vesp er áson és kompletóriumon . Es éjszaka is
kel jünk fel őt magasztalni. (16)
Mihelyt meghallottuk az isten szolgálat órájá ra hívó jelet, hagyjunk ott mindent, ami a kezünkben van, és siessünk oda , de fegyel mezett mozgással, nem
adva alkalmat a könnyelmúségre. Semmi se legyen előbbre való az isten szolgálatnál.
Ha valaki az éjszakai isten szolgálaton a 94. zsoltár .Dlcs ő s éq 't-e után érkezik - ezt a zsoltá rt emiatt kissé nyújtva, igen lassa n énekeljék - , akkor nem
foglalhatja el helyét a kóruson, hanem maradjon az utol só helyen , vagy pedig
ott álljon , ami t az apát az ilyen hanyagoknak kijelöl , hogy apátja és a többiek
lássák. Maradjon ott a kórusima végé ig, azután pedig nyilvános elégtétellel
vezekeljen . Azért tartjuk jónak, hogy az ilyenek az utolsó vagy valami külön
helyen álljanak meg, hogy mindenki láthassa őket , és lega lább ezzel a megszégyenüléssel megjavuljanak. Mert ha a kóruson kívül maradnának, valamelyik talán lefeküdnék aludni , vagy odakinn leülne és beszé lgetéssel tölten é az
i dő t, és így a gonosz ellenségnek alkalmat adna (a kísértésre). Menjenek hát
be, hogy ne mulasszák el az egész kór usimát, és a jö vő be n megjavuljanak. (43)
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A RENDKIVOLI HOLLAND SZINODUS
Január 14-31-ig ülésezett Rómában. A Szentatya hívta össze, hogy tanulmányozzák " a holland katolikus egyház jelenlegi lelkipásztori tevékenységét,
és így az egyház még inkább a ,communio' megny ilvánulása legyen" .
A holland katolicizmus sokáig mint protestáns többség közt élő , püspökeit
zárt sorokban, híven követő közösség volt ismert. A két háború között, a vasárnapi misehallgatást (kb . 70 %) és az évi szentgyónást (kb. 30 % ) véve alapul,
Európa egyik legbuzgóbb közösség ét alkotta. De kitúnt iskoláival , újságjaival,
egyesületeivel és nem utolsó sorban missziós munkájával is. Még 1960-ban kb.
7000 pap, testvér és nővér dolgozott a világegyház legkülönbözőbb vártáin , és
nem egy missziós rend bölcsője ringott Hollandiában.
Időközben a katolikusok száma elérte a protestánsokét, és anyagilag is jólétre tettek szert . A II. Vatikáni Zsinat határozatait elsőnek és sokak szerin t
igen gyorsan igyekeztek a gyakorlatba átültetni. Kifelé a modern vil ágga l folytatott párbeszéd vágya jellemzi törekvésüket - jó példa erre az ún. holland katekizmus -, befelé pedig az a tudat, hogy az Egyház minden tagja részesü l
ennek papi küldetésében. Egy 1977-ben végzett fölmérés szerint átlagban 139
laikus hivő dolgozik önkéntesen az egyes plébániákon (53 % nő, 47 ofo férfi :
hitoktatók, templomi felolvasók, liturgia-előkészítők, család-, beteg- és öreglátoga tók, karitászfelelősök stb .). 1978-ban 276 laikus dolgozott főfoglalkozásúként
a lelkipásztorkodásban ; számos " tanács" múködik plébániai, egyházmegyei és
nemzeti szint en.
A megújulás hamarosan feszültségekhez vezetett, nemcsak a hivek körében, hanem magán a püspöki karon belül is. Az 1978-ban tartott 3. Pasztorális
Tanácskozás határozatainak 7. pontját (amelyben a nők és házas papo k szentelését, a fölmentett papok lelkipásztori szolgá latát kívánták) a héttagú püspöki
kar ugyan egységesen visszautasította, de sok más esetben véleményük megoszlott, és a gyakorlatban is igen különböző utakat követtek egyházmegyéikben. Annyira, hogy szinte lehetetlennek túnt a párbeszé d a püspökök és még
inkáb b a hívek egyes csoportjai között. Egyesek elvileg is megkérdőjelezték
a püspöki kar döntéseinek kötelező erejét. A belsö feszültségek megzavarták
a Rómához való viszonyt is. Egyesek a hit gyors és általános széteséséről panaszkodtak " megúj ulás" címén, mások viszont a felülről jövő intézkedésekt61
féltek, mert ezek "megakadályozzák azt a feleletet, ami a mai embert érdekli."
Sokak előtt! tisztázatlan ná vált a hierarchia szerepe és jogosultsága. A demokratikus magatartást nemcsak a gyakorlati kérdések megoldásánál követelték,
hanem elvi és doktrinális szempontoknál is. Talán itt rejlik egyik oka anna k,
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hogy 1965-ben még 273 papot szent eltek, 1975-77 k ő z ő t t összesen csak 21-et.
Erre Gijsen püspök kivonta kis papjai t a meglévó öt közpo nti teológ iai intéze tből (ahol a kb. 1000 hallgató nagyrésze nem készül papságra), és felállitotta saját szeminár ium át.
A szinódus fela data éppe n ezér t a "communio" elmélyítése volt , mégpedig
nemcsak elméletb en, hanem gyakor latban. Holland ré s z rő l csak a 7 püspök
és a szerzetesrendek képvis eleté ben egy bencés apát meg a szalézie k tartom ányfőnöke vett részt. Azaz, mint már Pueblában , itt sem voltak hivatalosak
teológusok vagy egyéb tanácsadók. A központi egyházat a leginkább érdekelt
római kong regációkat ve zető 6 kardináli s és a püspöki szinódusok titkára,
Tomko püspök képviselte . Elnök Willebr ands bí boros volt, G. Danneels malines-I érsek pedig társelnök. Tit károk : P. J. Lescrauwet l ő ve n i teoló gus és A.
Descamp s segédpüs pök. Az ülések lég körét nagy nyiltság és őszi ntesé g jelle mezte. A ré s zt vevők száma, a vezetés ügyessége leh et öv é tette, hogy a feszült ségeket kifejezh essék és a megoldást közösen keressék. Az ülése k nagyrészé n
maga a Szentatya is jele n volt, tö bbször közbe is sző lt , bár nem befol yáso lta
a szinódus menetét ; inkább a helyzetet és a véle ménye ket kívánta kö zele b b ről
megismerni.
Az eredményt három pontba lehet összef oglalni. A legközvetlenebb a résztIllet i : a dialógus új lend ületet kapott mind a püspöki kar kör ében, mind
ped ig a róma i szervekh ez való viszonyukban.

vevőket

A szinód us másik fő gyümölcse a záródo kumentum, amely " kemény az elvekben , de hajlékony az alkalmazásban" (Orientierung), azaz a gyako rlati megoldásban fe j l ődé st , nem pedig hirtelen változ ásokat remél. A bevezető rész az
" affektí v" és "effe ktív" közösséget hangsúlyozza mind a püspökök között , mind
ped ig a hívek ré szérő l. Az egyház egysége egyi dejúleg táp lálk ozik általános és
helyi, az apostol okra ép ülő hagyományokból, és a mai világban valósul meg.
Igy érthető , hogy konkrét, látható form ájában törékeny és gyengeség ekkel teli
lehet.
Az elsó, legh osszabb rész a püsp ökökre vonatkozik . A püspöki kar kifejezi
egyöntetú szándék át, hogya nehézségek ellené re is el akarja mély íten i szívélyes és testvéri kapcsolatát. Ennek alap ja a hit, amit az egyeteme s egyházzal
és ennek legfőbb pászto rával együtt vallanak. Ez a hit foglalja magába azt is,
hogy az egyház hierarchikus felépítésú , " a püspökök nem a hívek küldöttei,
hanem Jézus Kris ztu s szolgái az egyházi közösség szolgálatára." A püspökök
a hit teljes tar taimát akarják hirdetni, bár tudjá k, hogy kifejezési formája küiönféle lehet. A püspökkari konferenci a hivatalos és a s z eri t sz ékt ől is elis mert döntéseit mind meg akarják valós ítani, még akkor is, ha esetle g a tárgyalá sok
folyamán más véleményen volt valaki. Ahol pedig nem törvényje lle gú döntés ről
van szó, ott ki-ki a szeretet szelle mében mérle geli a teen d őket és alkalmazza
az elj árásokat. A püspökök számának növel ése és esetleg új püspökségek felállítása hasznos lehet az ügyintézésre nézve.
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A második fejezet a papságról szél, Kiemeli a lényeges különbséget a szolgálati papság (egyházi rend) és a hívek általános papsága között; egyöntetúen
elismerik a celibátus értékét, és ezt akarják követn i. A papjelöltek nevelését
szem inár iumban vagy erre kijelölt konviktu sokban kell végezni. Az idevágó kérdések pontosabb megoldására egy püspöki bizottságot alakítanak, amely 1981
januárjára befe jezi munkáját.
A harmadik fejezetben a szerzetesekről tárgyalnak : kifejezik nagyrabecsülésüket irántuk, és értékelik segítségüket a lelkipásztorkodásban. Az ún. " harmadik utat" azonban egyértelmúen elvetik.
A negyedik fejezetet a világ iaknak és főként a lelkipásztori munkatársaknak
szentelik. Elismeréssel adóznak a világ iak ezreinek, akik a mai szekularizált
világ anny i ter én jelen ítik meg az egyházat. Említést tesznek az ún. " kritikus
csoportokról" (progresszisták vagy konzervatívok) : a püspökök kapcsolatban
akarnak maradni velük, mert remélik , hogy így rn érséklöen hathatnak rájuk, és
közvetlenül kaphatnak tőlük tájékoztatást. Ugyanakkor le akarják leplezni eltévelyedéseiket a hit és az egyházfegyelem ter én, hogy az iga zi közösség nyilvánulhasson meg. Azaz elfogadják, hogya kritikának néha van jogosultsága,
de az agr esszivi tás, a fanat izmus árt a hívek egységének. A lelkipásztori munkatársak nem alkotnak a paps ággal és a diakonátussal szemben alternatívát
jelentő " új szolgálatot" , " új hivatalt" vagy " áll andó és átfogó jellegú feladatot" .
A celibátustól felmentett papok pedig - a már meg jelent dokumentumok értelmében - sem papi ténykedést nem végezhetn ek, sem nem taníthatnak papképző fakultásokon. Ezekben a kérdésekben is feláll ítanak egy külön püspöki
bizottságot.
Végül az ötödik fejezet az egyházi élet néhány fontosabb területével foglalkozik : szentmise, gyón ás, katekézis, ökumenizmus.
A határozatok végrehajtás áról gondoskodó bizottság tagjai Willebrands bíboros, a püspököktől megválasztott Bluyssen püspök és a Szentatyától kinevezett Garrone bíboros. A záradék külön kitér Gijsen püspök együttmúködésére
püspöktársaival.
Természetesen a szinódus gyümölcseinek ig azi kiérését csak hosszú távon
lehet várni. Itt sok függ a papok és hívek együttmúködésétől. A visszhangok
még meglehetősen megosztottak. A meglévó ellentéteket nem lehet határozatokkai megszüntetni. Sok imára és áldozatra lesz még szükség, hogy a katolikus közösségnek ez a dinamikus, de jelenleg elég válságos része megőrizze
lend ületét . és ugyanakkor megtalálja belső és az egyetemes egyházzal való
mélyebb egységét.
A holland szinódus egyháztörténeti jelentősége a " koll eg iális megoldás"
kísérletében van. A Szentatya már korábban megkezdte ennek az útnak kimunkálását a bíborosi kollégium rendkívüli ülésre való összehívásával. Itt idő
szerú szentsz éki és össz egyh ázi kérdéseket tárgyaltak meg. Valószínú, hogy
máskor is sor kerül hasonlóra. Ugyanezt az utat járta tovább , amikor a nyugaton élő ukrán püspököket rendkívüli szinódusra hívta össze Rómába . Ez Igen
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rövid ideig tartott (márc . 24-27) ; fő célja volt az agg Slipyj főérsek utódának
megválasztása. A három jelöltet tartalmazó listából a Szentatya az első helyen
szereplő Miroslav Lubachivsky philadelphiai metropolitát nevezte ki erre a
feladatra. Neki a jövőben bármikor jogában áll újabb szinódust összehívni.
Mindez mutatja a pápa komoly szándékát, hogya kollegialitás elvét az egyházban kiterjessze.

R.

SZENT

GELL~RT

PÜSPöK

1. Engem is Gellértnek hívnak. Állítólag a jegyző nem akarta beírni nevemet a könyvbe a községházán , mondván : " ilyen név nincsen !" Ám édesapám
sem hagyta magát: " Hát a Gellért-hegy? Hát a Gellért fürd ő ?" . Erre aztán a a
jegyző is beadta a derekát. Igy lettem az első Gellért a községünkben . . .
Hát ennyire nem ismerné a magyar nép Szent Gell értet? Németországban
sokan hallgatnak a " Gerhard " névre (igaz , az nem a magyar Gellért, hanem a
Majella). ~n Magyarországon 24 év alatt egyetlen Gellérttel sem találkoztam.
Azóta néha-néha rábukkantam itt-ott egy-egy Gellértre, de ezek jobbára szerzetesek lévén, nyilván a szerzetben kapták ezt a rendi nevet. Egyes rendekben
magyar szentek nevét szokták adni az újonnan jötteknek.
Volt osztályfőnököm meg a Gergellyel tévesztette össze a Gellértet. Igy lettem a gimnáziumban egyszerúen " Gergely püspök" . Akkor nem sokat ügyeltem
erre a furcsa névcserére. Ma azonban megdöbbenve gondolok vissza rá: hát
még saját szent jeinket se ismerjük igazán? Már csak múvészetl emlékeinkben ,
a turistaforgalom cégéres táblái n élne szent Gellért emléke? S így voln ánk a
többi szentjeinkkel is : szent Istvánnal, szent Lászlóval , szent Margittal, szent
Erzsébettel? ~rdemes lenne lelkiismeretvizsgálatot tart ani erről . . .
2. A velencei Gellértet anyja fogadalma tette szerzetes pappá . Állítólag fogadalmat tett a buzgó édesanya, hogy Istennek szenteli magzatát, ha lsten megtartja neki. A gyerek ui. kiskorában súlyosan megbetegedett. Gellért örömmel
teljesítette anyja fogadaimát. Ebben hasonló IV. Bélánk leányához, Margithoz,
aki szintén szülei ígéretét teljesítve lépett a Nyulak szigeti kolo storba. Még
akkor is hú maradt a szülők által tett ígérethez, amikor azok egy király i házasság hirtelen reményében hajlandók lettek volna kivenni Margitot a kolostorból.
Régen szüleik fogadalma folytán lettek sokan szerzet esek és apácák. ~s kitartottak szépen a mások által letett fogadalomban . A házasság esetében is sok
ilyen és hasonló példával szolgál a történelem : a házasok egy egész életen át
tartották az egymáshoz való húséget, jóllehet szüleik adták őket egybe . Ma meg
ott tartunk, hogy nem egy pap és szerzetes fütyül a szent ígéretre és ünnepélyes fogadalomra, pedig ők maguk tették le mások jelenlétében és a jelenlevők
nem kis épülésére. S hány házasság végződik válással , jóllehet a szülők nem
is szólnak már bele; a fiatalok maguk választják egymást csupa szerelemből.
Vajon melyik az igazibb, az eszményibb húség?
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3. Szent Gellért nem hozzánk, magyaro Khoz készült A Szentföld re szeretett
volna menni remetének. Tudós típus volt. A könyvekhez húzta a szíve . Ott Krisztus szülőföldj én kedvére imádkozhatott volna, beletemetkezhetett volna könyveibe , kedvenc Jeromosába. O maga se gondolta volna akkor, hogy Velence
helyett a puszta, könyvei helyett a püspöki t e endők, a csendes magány helyett
a harci lárma les z majd osztályrésze.
A sors tréf ája lett volna ez? Véletlen? Egy vihar, egy félbarbár király határőrei s egy félnom ád, félig pog ány nép játszott ák most számára a Gondviselést.
Mert csakugyan az volt . Ind ia és Jap án szintén ilyen módon, " véletl enül" kapta
Xavéri szent Ferencet apostolának . BobadilIának kellett volna mennie. De hirtelen megbetegedett, és Ferencet ugratták be helyette, mert a hajó nem várhatott. Nincs jobb terv a mi nden tervünket áthúzó Gondviselésre való hagyatkozásnál . . .
4. Anny iban azért mégis beteljesült Gellért álma , hogy reme téske dhetett egy
ideig a Bakony rengetegeiben . A cse nd , a pus zta, a rengeteg, a hegyek : ré gt ő l
kezdv e a nagy szente k. rendalap ítók, vérbeli misszio náriusok t ö lt e ke ző , érlel ő
iskoláj a. Az európai népek kere szténnyé levése jobbára a szerzetesek mu nkája .
Atlag koruk a negyven körül mozgott, mikor munkába álltak. Előtte már majd
20 év csendes szemlélődésében értek lelki emb erekké . Mint püspökök is meg állták a helyüket.
A mi Gellértünk is a nagy szerzetespüspökök sorába tart ozik. Tanulhatunk
t őle : hogy kell türelemmel várni tudni az " ó rára" . Mint kell készüln i imádságg al,
csendb en, lsten-közelségben az emberközelség felelősség te lje s hivatásá ra.
Különben hiáb a a lázas tevékenység , lev e gőc s a pkodó tüzijáté k a k ü ls ő mun kálkodási
5. Pedig semmiképpen sem lehetett könnyú Gell értnek a pompás VeIencéból belecsöppenni a magyar ugarba! Egy keresztény néptő l elszakad ni holm i
félvad , múveletlen, ázsiai vándo rnép miatt. Nyelv ünket nem értette, szo kásaink
nem az ő szo kásai voltak. Neki biztos nem volt ak illúziói a magyar misszi ót
i ll e tő e n. Könnyebb dolog leh etett akkortájt egy szilaj csikót megzabolázni , mint
a büszke , szabad magyarokat a Jé zus Úr szel íd jármába kénysz eríteni.
Gellért maga is temperam entumos szent volt. A króni kák nem csin álnak titkot se haragjából , se szigorúságáb ól, aminthogy nagy szeretetét sem hall gatjá k
el. Alakja elevenen él e l ő tt ün k a leg end ák dí sz ítő fátyol án keresztül is. Hús és
vér szent volt. Nagy realista leh etett, aki a szívével értett. Nagylelkúsége részben pótolta a hiányos nyelvismeretet. Sok később i hit h irdetőnknél hiányzott ez
a nagylelkú , megértő szerete t.
Gellért bőséges ajándékot adott a kézi malom mal őrlő magyar asszonynak.
Annyira megtetszett neki a magyar ének (amit aligha értett) . Pedig nem hinném , hogy szenténeket dúdolgatott az a magy ar menyecske Gellért Úr ablaka
alatt azon a nevezete s éjjelen. Biztos valami ősi magyar dall am lehetett. Mi
mod ern misszionáriusok, okulva a mult számtalan baklövésén és köve tve a
II. Vatikán i zsin at útmutatásait , gyújtögetjük, tanulmányozzu k a nem keresztény

népek történelmi, vall ásos, népi hagyományait, hogy érth e t ő b b é tehessük számukra a Krisztus üzenetét, minden nép ek legnemesebb , legősi b b vágyai Beteljesítőjének evangéliumát. Szégyenkeznünk kellene Gellért előtt , ha még annyi ra
sem ismernénk és becsülnénk magyar multunkat, ezeréves magyar kereszténységünket, mint amennyire ez a külföldi pap és szerzet es tudta méltányol ni a
pogány magyar nép örö kségét!
6. " Gell ért Püspö k !" A püspök az Egyház szi mboluma , az Egyház záloga,
biz onyos értelemben a szive. Jó Pásztor. Ez nagy fe lelőssé g ge l jár, világos öntudatot tételez fel ho rdozójában. Az egyh áztörténelemben is páratlan n épszer ű 
ségnek örvendő szent Márton püspök (önk énytelenül is Erdély nagy püs p ök ére.
" Márton püspökre " kell ennél a névnél gondolnu nk l) jó pé lda erre. O magyar
földön született. Gellért úgy jött hozzánk k ülföld ről. Nem vo lt magyar. mégi s
életét adta népünkért. Nem véletlen, hogy elég kiejt eni a Gell ért nevet, s máris
a " püspök" szó jut eszünkbe. Annyira egybeforrt nála a név és a hivatás. " Nincs
nagyobb szeretet annál , mint amikor életét adja valaki a barátaiért, a nyájért.·
Adj Istenem ilyen püspököket ezentúl is a magyar népnek, akik készek feláldozni magukat a ráju k bizott hivekért, ahogy azt Gell ért tett e értü nk, félvad
magyarokért!
Béky Gellé rt
FOLYTONOS LELKI MI SI:NK

P. Zsámár J e n ő , az 1974-ben elhunyt jezsuita misszlonórius, Macauban megalapította
a . Szent Szeretet Társ as áq ának" nővére it. Az alábbiakban néhány részletet hozunk a
társulat szellemét és szabályzatát összefoglaló írás ából.
Krisztus állandóan, szünet nélkül fela jánlja az emberiség legnagyobb áldozatát, amelyet egykor az uto lsó vac so ra te rmében és a Kálvár ián bemutatott .
O maga a pap , és ő az áldozati adom ány is. De nem csupán emberi t e stéről és
természetéről van szó, inkább az egész Krisztu sról : az lstenemb err ól. a tito kzatos Testében élő Krisztusról. Igy tehát minden egyes h ivő vele együtt szünet
nélkül, titokzatos módon bemutatja ezt a "folytonos misé t" , amennyiben tagja
a misztikus Testnek . Tehát meg kell tennünk a magu nk részé ről min den t, hogy
részvéte lünk olyan tudatos, olyan intenz ív, olyan mély legyen , amilyen csak
lehet. Ez a gyakorlat a maga egyszerüségében magába zárja a lelki élet egészét , és egyben kezünkbe adja a legtermékenyebb apo stolság eszk özei t.
Legyen rá gondunk, hogy " lelki misénk" a legszor osabb an csatl akozzék
Krisztus örök miséjéhez, hiszen minden ere jét, hatékonyságát , érté két a keresztáldozatból kapja. Másrészt föltétlenül szüks éges, hogy csakugya n minden
tekintetben teljesen oda áldozzuk magunkat, hogy mintegy papi lel kek legyünk,
akik mara dé ktalanu l és állandóan felajánlják magukat.
A lel ki mise je lenti a m e g e g yez é s t I s t e n a k a r a t á va l. Minden,
ami bennünk, velün k, körül öttünk tö rténik, az O szent akarata. Oszintén, örö mmel , egé szen és mind enkorra, teljes odaadással föl kell aj ánlan unk Neki min-
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dent: embereket, dolgokat, eseményeket, mul tat, jelent, jövőt, egész magunkat.
Folyvást meg kell újítanunk ezt az odaadásunkat, főle g ha valami új történik
velünk. Ha megvalósítjuk ezt az áldozatot, akkor titokzato s módon mint egy
.Krtsztuss á változtatunk át" minden embert, dolgot, eseményt, ső t saját magunkat is, vagyis minden em ber ben , dologban, esemény ben Kriszt ust és magát
Istent talál juk meg , fogadjuk, és - lelki áldo zás módján - befog adjuk.
A lelki mise jelenti a h a s o n u I á s t K r i s z t u s h o z . A szent keres ztségben Krisztus életre kel bennünk, megkezdődik belenövésü nk , vele való
egyesülésünk. A szentségek, különösen az Eukari sztia, napon ta jobban táplálják . gyarap ít ják , fejlesztik bennünk ezt a természetf ölötti életet. De tő l ü nk függetlenül, közremúködésünk nélkül nem tud elérni Krisztu s teljesko rúságáig .
Oszint én, tevék enyen és pozitív módon fel kell áldoznom min de nt, ami bennem
és életemben még nem krisztusi. t:bren kell tartanom szi vem ben a nagylelkúség, az áldo zat szellemét. t:s mivel min dig fogu nk találni mag unkban vagy körülöttünk olyasmit, ami még " nem Jézus" , mindig lesz alkalm unk áldozatot bemutatni , lelki misénket titokzatos módon megülni. A kereszténnyé válás oltá rán
bemutatjuk a kötelességtel jesftés, az engedelmesség, a szegé nysé g, a tiszt aság, a türelem . az alázat, az apostoli munka, a szeretet " miséjét ". Mindent a
paténára kell tennem , mindenben az Urat kell fogadnom , és ugyanígy állandóan
hálát kell adnom Istennek mindenért : örömért, sikertelenségért, tévedésért.
Mind enért hála Istennek, mert számomra minden Krisztus, minden Kr iszt usba
változott, minden Istenbe olvadt.
A lelki mise jelenti a részvé telt a v i I á g m e g v á I t á s á b a n . Jézus miséj e istend icséret , tisztelet, hálaadás, de különlegesen engesztelés is, elégtétel a világ b űnei ért, megvált ás, érdem- és kegyelemszerzés a b űnös ö k, a hivő k, a szent ek , minden ember részére. A mi lelki misénkkel sem lehe t másképp.
Kri sztus a szentmise. a szentség ek , a Titokzatos Test apos toli tevékenysé ge
által oszt ja ki a vil ág megváltásán ak kincsét. Mária , minden kegyele m közvetítője, a megv áltó Jézus , a legfölségesebb Szentháromság vágyódva keres eszközöket, kö zvetítőket, edényeket, csa torn ákat, ak ik továbbadják, ki osztják ezeket a kincseket. Fela jánlom mag amat. Mint papi , apostoli lélek közre akaro k
múködni lst en tervein ek, az Odvöz ítő szándékainak megva lósításában.
Krisztus ö rök misé jében pap jai és papi lelkei által minde n idők embereihez
mindenüvé elj ut. Mindig és mindenütt min de n embe rért mut atja be miséjét,
mi nden ember megváltását, megszentelését hajtja végre vele. t:n is mindig és
mindenütt, Kr isztussal egyesülve, minden emberért mu tassam be az ő szentmiséj ét, bánkódjam és engesztelj ek minden búnért. Ez a lelki magatartás az
élet minden ker esztjét Kr isztus kálvária! áldo zatával egyesíti , lel keket mentő ,
lelkeket megsz entelő " apostoli misévé " változtatja. A mi áldozatunk is ez. de
sokkal ink ább Kr isztu s áldozata, a világ meg váltásáé. Azért ez a titokzatos átváltozás nem csupán egyetlen ostyát változtat át, hane m (le lki érte lem ben) egy
egész nagy áldoztató kehelyre valót ; nemcsak mi vesszük magunkhoz a szent áldozást, hanem egy ben ki osztju k Krisztust, Istent ezerny i ezer léleknek, az
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eg ész emberiségnek. Minden önmegtag adás, minden áldozat, a szeretet minden
aktu sa, minden erény egy-egy titokza tos " ostyává" válik számunkra, amely
Krisztust ajándékozza a lelkeknek. Min él több keresztet kell hordoznunk, annál
több ostyát " konszekrálhatunk" , annál több lélek nek oszthatjuk ki a lelki, titokzatos áldoztatásban Kr isztust, Istent.
Zsámá r Jen ő

MUSZÁJ MINDEN VASÁRNAP TEMPLOMBA MENNI?

" A legtöbben úgyis csak szokásból mennek !" - Ez igaz. De ugyanez áll
csel ekedeteink legn agyobb részére is. Fogat mosni , új ságot olvasn i sem tudunk mind ig teljes tuda tosságg al. Igazi nagy személyes döntésekre (pl. hivatásválasztás , házasság) nem túl gyakran ker ül sor az ember életében. A hit mel letti vagy elleni döntés rendszerint azokban az apró lépésekben történik meg,
amelyeket megte szünk vagy elmu lasztunk. ~ s tegyük hozzá : jó szokásokért
gyakran keményen meg kell küzden i.
" Nem találok közösséget a temp lomban ." - Kér dés, mily en közösséget keresünk. Nem várhatunk olya n fajt át, min t egy ifjúsági kör, egy osztály vagy egy
klub . Biztos, hogy X nagymama és Y egyetemi hallg ató nézetei nagyon eltérnek egym ástól. De ha együtt vesznek részt a szentmisé n, az annyit jelent, hogy
mindegyikük arra a Jézus Kri sztusra és senki másra alap ozza életét, akiről ilt
és most szó van, mégped ig éle tre-halálra. Nagyon könnyelmüen kezeljük azt a
tényt, hogy az én helye met az istentiszteleti közösségben lsten előtt senki el
nem fog lalhatja, az é n imámat, az é n .Arnen r- ernet sen ki el nem mondhatja.
Itt nem nevezhető ki hely ett es.
" Nem érzem szükség ét. " - A társadalom, amelybe n élünk. mindinkább puszta szükségletek tár sadalmának tek inti magát, fö ll é p ő és kielé gül ő ig ények hálózatának. De aki nem tud megszabadulni ennek a gond olkodásnak kényszerétől ,
az soha nem tud ja megtapasztalni reménységü nk Istenét. Mert a reményünkről
szóló isteni üzenet elle nke zik azzal, hog y az ember a vágyait mindenestül sz ükségletei világá hoz igaz ítsa (mint a német szinó du s tanítja). Att ól akarjuk-e függ ővé tenni Jézus halálának és feltámadásának nyilvános hir detését (amitől megmentés ünket és a világ megmentését reméljük), hogy hét végén milyen hangulatban vagyunk , vagy hogy aludtun k szombat éjjel? Maga Jézus józanul megállapí tja: " Sorra kezdt ék magukat kimenten i" (Lk 14,18).
" Az iste ntis ztelet mai fo rmájában semmit sem ad nekem." - Sokan töri k a
fejü ket újj áalakitásán. De aki az istentiszteletet, az lsten szí ne elötti szolgálatot
ilyen maga tartással látogatja: " Hadd lám, mi érd ekes lesz ma (vagy: miféle
programot gondoltak ki)" , az nagyo n hamar meg fogja találni az okot, hogy
ott hon marad jon . Aki fölös lege snek találja az lsten irg almáért való könyörgést
(mintha bizony az meg illetne benn ünket), aki már nem tud mit kezdeni lsten
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dicséretével, az önmagáé rt és másokért való hál aad ással és kér éssel, aki csak
azon méri a leckét és evangéliumot, hogy őneki mon danak-e a szövegek valamit, azt nem fogja tartósan kielégiteni a legmodernebb forma sem.
" Nem az a keres zténység em mértéke, hogy já rok-e temp lomba." - Helyes.
De Mt 10,32-ben még mind ig ott állnak az Úr szavai : "A ki megvall eng em az
embe rek el őtt , azt én is megvallom mennyei Aty ám előtt ." A nyilvá nos eukarisztia ilyen nyilvános megvallás (amire különben kev és al kalmunk van) . 304.
fe br . 12-én 49 név szerint ismert keresztény állt a biró előtt. Bevádolták őket ,
hogy a császár tila lma ellenére összegyűltek vasárnapi istentisztel etr e. Válaszuk így hangzott : " A keres ztény nem lehet meg az Úr ünn epe nélkül; az Úr
ünnepét ped ig nem lehet nélk ülünk megülni." Ez a felelet az életü kbe ker ült.
" Szí vesebbe n imádkozom otthon (vagy : az erdőben)." - Tegyük föl, hogy
így van. De az ember nemcsak önmagáért keresztény. Az Úr világos para ncsa :
" Ezt cseleked jét ek az én emlékezetemre l" - mindenkire áll. Sehol másutt nem
jut így kife jezésre az egyházközség egysége. A pap nem azt mondja : "feIajánlom ezt az élő szent áldozatot" , hanem " felajánljuk". A gondolat kéréssel fonódik össze : " O tegyen minket előtted örök áldozatta.' Az áldozat eszméje korunkban nem valami rokonszenves, de Jézus halálának megülésétől nem választható el.
" A vasárnap i istentisztelet láto gatásának önkéntesnek kellene lennie. " Ez túl magas követelmény. Föl kell tételezn ünk , hogy a részvé tel benső kötelezettsége mag ából a dologból adódik ( "Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel
valljuk fe ltámadásokat, amíg el nem jössz" . . .), akkor egy pillantás mindennapi
magatartásunkra pl. a közlekedés, környezetvédelem és hasonlók terén megmut atja : amit nem véd parancs, azt nem tartjuk fontosnak.
" A békesség kedv éért engedek a családi nyomásnak." - Ez azért jelent
igen nagy nehézséget , mert pusz ta szavakkal nem lehet közvetíteni az élményt,
amit a szentmise megülése a szülök életében jelentett és jelent. Hiszik, hogy
enélkü l nem lehet élni, ezért to vább akarják adni gyermekeiknek. Azok viszont
nem tekinthetnek még vis sza ilyen élményre, és a rokonságban vagy szomszéd ságban nagyon gyakran az ellenkezőjével kerülnek szembe. Igy itt a feszült ség ink ább nő , mint csökken. De van mego ldá sa, ha a gyermek a csalá d
hétköznapja iban meg tudja érezn i a vasárnap hatását a szülők é letére.
"I: n hétköznap megyek." - Ha születésnap , esküvő vagy jubiláris ünnep
van, senki nek sem jut eszébe, hogy egy nappal később gratu láljon, hacsak va lami akadály nem merült föl. Az eukarisztia vasárnapi megülése (a hét első
napján , a szombatra következő napon) arra az asztalközösségre megy vi ssza ,
amelyet Jézus feltámadása után újonnan alapít ott. K e z d e tt ől fogva rendszeresen megü nnepelték a vasárnapot. (Minden más ün nep , húsvé t és karácsony is,
k ésőbbi e red e t ű . ) Az eukarisztia megünneplésétől kapta a vasárnap az értelmét. Erről van szó . És ettől függ embervoltunk értelme.
Az esseni püspökség kiadványából
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HOGYAN IMÁDKOZZUNK?

Beszélgessünk Ovele. Kivel? Az Atyával a miatyánk szavaival és qondolatal val? Több rnondanl- és kérdezn i valón k is volna . Az Igéve l szép liturgikus
imáinkon át? A Szentlélekkel a Veni Sancte vagy a Veni Creator szavaival ?
lst en Anyj ával. Máriával az Ddvözlégy vagy a Salve Regina szövegével ? Ezek
a gazdag és szent imádságok nagyon ünnepélyesek , és ha elmondtuk, akkor
elakad a szavunk. Az elmélkedés persze nem áll meg akkor sem. - ha ugyan
nem áll meg. De ezekben kimerül a mi tár salgásunk Istennel és az égiekkel?
Buzdíto m hívei met, hogy saját szavaikkal beszélgessenek Istenn el. Egy nagyobb
diákocska azt felelte , hogy ő nem tud másként , cs ak anyanyelvén .•Jézus
tudja-e ezt a nyelvet?" Azt hiszem , más valami motos zkált benne, de nem
tudta szóba foglaln i. Az , amit mi is érzünk mindnyájan.
Karl Rahner a "Soliloquiáiban " arról sóhajtoz ik, hogy imáin k a földi élet folyamán . monológok" . Ez még nem volna olyan nagy baj. Kic sinye k vagyun k mi az
égben. de a kicsinyek is néha ,i gen besz édesek . csac sognak és választ várna k.
Aztán ha nem kapnak választ. csalódottak. Megak ad a t ársalgás, csendes
monológgá válik. Isten sem válaszol a mi csacskas ágainkra . ..
Rahner azt is mondja , hogy lsten olyan nagy, olyan mérhetetlen nagy.
Figyel-e a mi bohós áqalnkra, amelyek néha elég sok problémával is terhesek?
T u d o m . hogy hall. hogy megért. hogy figyel rám . - sőt azt is, hogya maga
módján válaszol ls. Tapasztaln i engedi válaszát, néha annyira, hogy jobban
örülnék egy-két szegényesebb e m b e r i szónak. Szlnte félek kérdezni. mert
olyan sokat válaszol. Valahogy nem ember i társalg ás ez. Az örök élet ben ernberségünk majd nem lesz olyan korlátolt.
Ráér lst en az én csacs ka társalgásomra hallgatni? A szédületesen nagy
unive rzurnot irá nyítja ... A megszáml álhatatlan embernép minden ügye-baja.
tra gédiája előtte van és int ézi . .. Ráér O velem f oglal kozni ? Valahogy úgy
érzem magam. mint Kennedy elnök kis f ia a Fehér Házban. annyi nagy ember
között, aki az asztalok alatt összegyűjtötte s gombócba gyúrt a a ki köpött rágógumikat .. . De azért apja ölébe vette a kics ikét. A rágóg umira furcsán rámosoly got t és azt mondta : . Pfuj, dobd el! " Istent érdekl i az én r áq őqurn llab
dám? Pedig nekem az érdekes valami, és nem érzem, hogy .pfuj"!
Nos hát , tudom, hogy l sten nem elfogl alt - mert az egész tömkeleg is
aIIg valami őneki. IOs azt is tudom . hogy több vagyo k neki, mint az elnöknek
a kisfia. Hozzánk és értünk küldte el Szentfiát - és micsoda küldetéssel ! De
nem szól emberi szöval . - és én valahogy szégyen kezem a rág6gumigom·
bócommal az ő karjaiban . Igazam van? Persze hogy nincs igazam. Beszéljek
csak Ovele arról a gombócról. Hiszen most ez az én vil ágom. Meghallgat. f igye l
rám és válaszol is a Maga módján.
De azért nem könnyű ez a társalgás. Monológ - mert hát a Hitb en és a
Hitből élünk. Majd valamikor Onála másként lesz: a mono/ógból dialóg lesz.
Egyelő re tehá t HISZEM, hogy hall . hogy fig yelemmel hallgat. és kéréseimet
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a maga módján meghallgatja, noha a módot én nem mindig fogom fel. De
velarnlkor hálás leszek érte; sőt már most is hálás vagyok.
Egy kis magyar srácot betettek a szülei a kalksburgi kollégiumba, és hazamentek. Hát ő hatalmasan itatta akkor az egereket. Azután levelet Irt: .Drága
jó Papa és Mama! Amikor elmentetek, én rettenetesen s írtarn . De azután
találtam egy osztrák magisztert, aki remekül tud magyarul. (Mindössze néhány mondatot tudott.) Azután borzasztó sokáig elbeszélgettünk. (Persze
hogy monológ volt az: a másik fél csak azt mondta közbe-közbe, hogy .nahát!")
IOs most jól érzem magam, nem vagyok szomorú, tanulok és játszok. Csókolom
a kezeteket, Lacitok." A monológ után rnt ls jól érezzük magunkat. Jól dolgozunk, és néha játszunk ls.

+
Uram! Mit csináltunk ml a Te megváltásodból és üdvösségedből .. . ?
Valahogy nekem mindinkább úgy tűnik (lehet, hogy nagyon tévedek), hogy
mi, a Te eszes teremtményeid, földi életünk folyamán nem Igen jutunk el értelmünk rendes használatára. Inkább csak az Igazi szentek és egyesek a gonoszak közül is. IOs Te a végső döntés találkozásakor irgalmas leszel. Persze
nem ártatlan csecsemő a legtöbbünk , hanem vásott gyerek.
Te a szent szeretet áldozatát ilyen formában hagytad ránk: egy hálaadás,
konszekráló szavak, kenyértörés és áldozás . Még az értelmes gyermek is felfoghatja. Azután jött Egyházad, és vigiliákat tett elébe, szent igéid olvasását,
megbeszélését, zsoltárokat, himnuszokat és könyörgéseket. Szükségünk is
van ilyen előkészüle tre a hallatlan rnlszt éríumrnal szemben, és Illő is így
zengedeznünk előtted . Mindez azután lerövldült a mi misénkké. Az is jó volt.
De a latin már nem! IOs a klasszikus latin még kevésbé. Azok a klasszikus régi
irodalmárok abban lelték kedvüket, hogyan csináljanak rejtvényt aszavaikból.
A mindennapi szavak helyébe választékos ritkákat tettek, a szórend et fantasztikusan össze-visszadobálták, és .találd ki, mit akarok mondanll" Ez a
stílus sem a Te igéidhez, sem a legszentebb mlsztérlurnhoz nem volt méltó,
és a Te szeretett gyermekeid, a nép előtt titokba borult az egész. A pap végezte a maga dolgát az oltáron és a szószéken , - a nép meg imádkozta a saját
imá it Szent Antalhoz meg Szent Bálinthoz. IOs azok közbenjártak értük a Szeretet Lelkénél, hogy nekik ls jusson valami kis morzsa az ezoterikus funkciókból.
•
Azután folytattuk. Hozzászoktunk, hogy nehezen érthető a szöveg, még
a papok számára is, - leszoktunk róla, hogy értve i m á d k o z z u k a mlsét,
észre sem vettük, hogy nem Igen értjük. A rubricisták erősen kötötték az ebet
a karóhoz, hogy mindennél fontosabb a helyes kiejtés; még a mise érvényessége is veszélybe kerülhet annak híján. Igy azután .rnlsézt ünk" - ügyelve
nyelvünk munk ájára, kevésbé a magasztos misztériumra, a hálás szeretet
elámult csodálkozására; fő, hogya szavak és mozdulatok szabatosak legyenek.
Abból rutinra tettünk szert, néha még versenyeztünk ls másokkal. Hány pap
gondolta érdemesnek, hogya másnapi misét gondosan átnézze, hogy .lrnádkoznl" tudja? A jó latinistának könnyü volt .Iemisézni" és .elrecltálni" a papi
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zsolozsmát; nem is kellett hozzá semmi készület. . Ez a nép ajkával t iszte l
engem, szive pedtq messze van tőlem: trezték ezt éppen a j ó lat inista zsinati
püspökök: ők voltak a legharcosabb sü rgető i a honi nyelvnek a l iturg iában.
Az Úr azután megnyit otta jó szolgájának, János pápának szívét B nép számárai s.•Vol t egy ember I s t e n t ő l küldve: János volt a neve: X. Pius már a
nép kenyerévé tette az Úr szent testét, elsöpörve a klerikális aggályokat a
gyakori áldozással szemben. XII. Pius ped ig kiszabadltotta a szent ségi böj t
szű k korl át ai közül. János pápa meg asztalt terített a népnek az Ig ébő l. Az Úr
szava hozzájuk szól, érthető, honi nyelven csendül fel minden misében. Aho gy
a három éves ciklusok ismétlődnek, m ind jobb an hozzámelegszik szívükh öz.
•A kicsinyek kenyeret kérnek . . . • Ha ma visszatérnénk a latin miséhez és
a lat in zsol ozsm ához. a missz iós országokban minden hlvó és a leg több bennszülött pap komolyan elszomorodnék, noha a jelenlegi fordítások még elég
szolga lak, latin ízű ek. Majd jön nek jobb Fordítások ls , és akkor csak az marad
misztériumnak, aminek e földön misztériumnak kell maradnia. Jó vagy, Uram,
a te népedhez. Engeded, hogy gyermekeid nőjenek. Ahogy Szent J ózsef nem
habozott nagyobb top ánkat venni a te kis lábacskáid ra, mert belátta , hogy a
régi ugyan még Igen jó állapotban van (Te nem rongáltad köve ket rugdosv a) .
de a lábacskáid nőnek és nénlök kell továbbra is. Nem akarta , hogya szű k
topánka tyúkszemeket okozzon, vagy elkorcsosítsa lábaidat. Elég lesz azoknak
az a sz ö rnyű s é g e s nagy szeg, amit a bűneink majd átkalap álnak rajtuk .
V. Plus misszáléja hogyne lett volna jó a maga idejé ben! Rem e kmű volt !
De hát a te misztlkus testednek ls növekednie kell Hozzád. Nem szabad kalodába préselve elkorcsosulnia. Pedig vannak, ak ik eme lle tt kardoskodnak. Nekik
is szól a t e könyörgésed: . Ary ám. bocs áss meg nekik , mert nem tu dják, mit
cselekszenek: Vagy talán mégis tudná k? Ne tételezzünk fel rólu k il yesmit .
Nyis d meg a szemüket. Te meg tudod tenn i - csak Tc egyedül; mort elvont
tu dósok ök, akik nek igen kemény a feje. A Te szereteted nem kem ény; azzal
szemben a szillogizmusok elvesztik csat álukat. ha a szlvük nem ros sz. ts nekünk embereknek azt is bocsásd meg, ha kamaszos csat ákon át érünk feln ótté ,
Országod számára szent néppé .
Pogány István
OLVASÖIMA DKOZAS A SZENTfRAS ALAPJAN
A szentol vasó ún. •t it ka!" tudvalevőleg Jézus és Már la életét foglalják össze, vagyis
a Szentfráson alapulnak. Az alábbi módszer ezt e rő s e n kidomb orítja . Az Imádkozó rnlnden Odvözlégy el őtt elolva s vagy elmond egyet a soron következő szentfrásl Idézetek
közül, (Közös Imánál az eiOImádkozóra jutó rész után / jelet találunk .) Utána az Odvözlégy t art ama alatt ezen el mélkedik.
Orvendetes olvas6

I. Akit te, Szent Szűz, a Szen tl é le ktől fo gantál.
1. •Isten elküldte Gábor angyalt egy s z űzhöz , / akit Máriának hívtak' (Lk 1,26-271 .
2. •Odvözlégy kegyelemme l t elj esi / Veled van az Úri · (1.281 .
6
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3.•Márl a meghökkent . és gondolkoznl kezdett rajta. / mif éle köszöntés ez" (1.29) .
4. •Az angyal Igy folytatt a: Ne félj. M árlal / Kegyelmet találtál Iste nnél " ( 1,30)
5. •Gyermeket fogans z, fiút szülsz, / és Jézusnak fogod el nevezni" (1,31).
6. • Fiad nagy lesz és a Magasságbeli Fiának fogják hívni , / és országának nem lesz
vége" (1,32·33) .
7. "Márla megkérdezte az angyalt: Hogyan vál ik ez valóra. / amikor férfit nem lsrnerek ?" (1,34)
8. "A Szentlélek száll rád. / s a Magasságbeli ereje borit be árnyékával" (1,35).
9.•Ezért a születendó Szentet ls / az lsten Fiának fog ják hívn i" (1,35) .
10. •Márla Igy válaszolt : Az Úr szolgá lója vagyok, / tel jesedjenek hát be rajtam szavaid" (1,38) .

II. A kit te. Szent Szüz, Erzsébetet lát ogatv án hordoztál.
1•• Már la még ezekben a napokban útnak Indult , és a hegyekbe sietett, / Zakariás
házába tért be. és üdvözölte Erzsébetet" (Lk 1,39-40).
2. "A mi kor Erzsébet megha llotta Már ia köszöntését, örömében megmozdult méhében
a gyermek, / maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel" (1,41).
3. "Hangosan felk iáltott: Aldott vagy az asszonyok között, / és áldott a méhed gyü'
m ölcsel" (1,42)
4. "Boldog, aki hitt / annak a beteljesedésében , amit az Úr mondott nekll" (1,45)
5.• Már la megszóla lt : Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó lstenern ben, / mert rátek intett alázatos szo lq ál ój ára" (1,46·47).
6.• Lám. mostantól fogva boldognak hir det mi nden nemzedék, / mert nagyot tett v elem a Hatalmas és a Szent " (1,48-49).
7.•Irgalma n emzedékről nemzedékre / az istenfélőkk e l marad" ( 1,50).
8.• Karja bizonyságot tett hat almáról , - szét szórta a szivük ben gőgösöke t· (1.51] .
9. •Letaszította trónjukról a hatalmasokat. / az alázatosakat pedig f ölemelte" (1,52).
10.•Az éhezőket jóllakatta, / de a gazdagokat üres kézzel küldte el" (1,53) .

III. Akit te. Szent

S z űz , a világra szültél.
1. "Márla és József betlehem i tartózkodása alatt / elérkezett a szül és Ideje " (Lk 2.6) .
2.•Mária megszülte elsőszülött fiát. / bepólyálta" (2,7) .
3. • t:s jászolba fektette . / mert nem jutott nek ik hely a szálláson" (2,7) .
4. •Pásztorok tany áztak a vid éken. / Egyszerre csak ott állt előltük az Úr angyala"
(2,8-9).
5.• Ne félj etek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek, / és majd az egész népnek"
(2,10) .
6. •Ma megszületett a megváltótok Dávid városában, / Krisztus, az Úr (2.11] .
7. "D ic s ős ég a magasságban Istennek. / és békesség a földön az Istennek tetsző ernbereknekl" (2,14)
8. "Bölcsek jötte k napkel etrő l. / bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjá .
val , Máriával" (Mt 2,1.11).
9. "Leboru lta k és hódolt ak neki , / ajándékot adtak neki : aranyat , tömjént és mlrhát"
(M t 2,11] .
10. "Má rla meg mind emlékezetébe véste szavaikat, / és szivében gyakran elgondol·
kozott rajtuk" (Lk 2,19) .

IV. Ak it te, Szent Szüz, a templomban bemutattál.
l. .Felvltték Jézust Jeruzsálembe , hogy bemutassák az Úrnak, / amint az Úr t örv ény ében e l ő vol t írv a" (Lk 2,22) .
2. •t:lt Jeruzs álemben egy Simeon nevü / Igaz és I s t e n f é l ő ember (2,) 5).
3. •Kinyilatkoztatást kapott a Szen tl élektől, hogy addig nem hal meg, / amig meg nem
látja az Úr Fölkentjét" (2,26).
4. "Am ikor a sz ülök a gyermek Jézust bevitték a templomba , karjá ba vett e / és áldotta az Istent" (2,27-28).
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5.• Bocsásd el. Uram . szolgádat. / szavad szer int békében " (2.29) .
6.• Mert látta szemem üdvöss égedet, / melyet minden népnek meqadt ál" (2.30-31) .
7. , Világosságul a pogányok megvilágosftására . / és dicsős égül népednek. Izraelnek'
(2.32) .
8. • I:s Igy szólt anyjához. Máriához: Ez a gyermek sokak romlásá ra és sokak felt ámadására lesz Izraelben, / jel lesz . amelynek ellene rnondanak" (2.34) .
9. • A te lelkedet ls tőr járja át . / hogy sokaknak ki derüljenek a titkos gondolatai·
(2.35) .
10. , I:s visszatértek Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és e rősödött. bölcsesség t ölt ötte
be. / és az Istennek kedve tel t benne' (2.39-40) .
V. A kit te , Szent Szüz, a templ omban megtaláltál.
1. Am ikor Jézus t izenkét éves lett. föl mentek Jeruzsálembe. / a húsvét ünnepére '
(Lk 2,41-42) .
2. , Amikor hazafelé indultak. a gyermek Jézus Jeruzsálemben maradt. / anélk ül , hogy
szülei tudták vol na' (2,43) .
3.•Visszafordultak Jeruzsálembe. hogy keressék. / Három nap múlva akadtak rá a
templomban" (2.45-46).
4.• Ott ült a tanít ök közt, / hallgatta és kérdezgette őket' (2,46) .
5. •Akik csak hall gat ták, mind csodálkoztak / okoss ágán és feleletein' (2.47) .
6.•Gyermekem. miért tetted ezt velünk? / Lásd. apád és én szomorúan kerestünk"
(2.48) .
7. •De miért kerestetek? / Nem tudtátok. hogy nekem Aty ám dolgaiban kell fársdoz nom?' (2 ,49)
8.•Ám ők nem értették meg / ezeket a hozzájuk Intézett szavakat' (2.50) .
9. •Velük ment hát . visszatért Názáretbe / és engedelmeskedett nekik' (2.51J.
10. • I:s Jézus gyarapodott bölcsességben. korban / s lsten és emberek előtti kedvességben' (2.52) .
(Folyt at juk)

URUNK MENNYBEMENETELE
Minden szentm isében a húsvéti misztériumot ünne pel jü k; a mennybemenetel is annak egy része. Krisztus Urunk kfnszenvedése . halála, felt ámadása,
mennyb emen etele és a Szentlélek elküldése együttvéve alkotja az Úr megd i c sőü l és é t , húsvéti rnlszt érlurn át, az Egyház és valamennyiünk kegyelmi életének egyetlen , kiapadhatatlan forrását. Mit jelent a mennybemenete l? Valószí nű
leg so kkal több et, mint amit álta lában gondolunk róla; egész bizonyosan t öbbet. mint amit most itt elmondhatunk.
Jézus mennybemenetele ott szere pelt már a kezdeti apostoli igehirdetésben.
Mint mondottuk, nem különítették el. nem önmag ában tekintették ; Kri sztus felmagasztalásának. m e g d i c ső ü l é sé n e k nagy egészébe n volt egy sajátos rnozzanat. Az őse g yház ide vonatkozó hite a kö vet ke z ő és ezekhez hasonló szavakkal
fejező d ö tt ki : felemelkedés, fel magasztalás. mennybemenetel. Az ilyen kifejezések term észetesen szoros kapcsolatban álln ak azzal az elgondolással . amelyet
kétezer évvel ezelőtt az embe rek a v il ágm ind en s ég rő l kialakítottak maguknak.
Tula jdonképpen a mi mindennapos beszédmódunk is ehhez a vilá gképhez igazodik, és Krisztus egész misztériumát. a megtestesülést és megváltást ebben
a világképben gon dolja el. Az ég. a fejünk fölötti vil ág az lst en lakóhelye, lsten
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dicsőségének

birodalma. az örök élet hazája. Ebbe a világba tar tozik Krisztusnak földi létét megelőző örök élete; onnan jött le. hosszú útszakasz megtételével, a földre. Amikor pedig földi küldetését bevégezte, akkor megdicsőült emberségével ugyanazon az úton visszatért Atyjához. az isteni örökkévalóságba.
Az apostoli Igehirdetésben Jézus mennybemenetele a megdicsőülés nagy egészében különálló mozzanat a feltámadástól és az Atya jobbján levő trón elfoglalásától; a mennybemenetel jelentősége abban áll. hogy a másik két mozzanatnál jobban kifejezi Krisztus kozmikus uralmát. Az Istenember szinte átszeli
és birtokba veszi az egész teremtett világot: a földet. kezdve az alvIlágtói fel
az atmoszféráig, a csillagok övezeteit és az angyalok birodalmát; betölti a mindenséget. és önmagában mint Főben egyesiti. Athatol az egeken, és belép a
fátyol mögé a mennyei szentélybe, hogy ott üljön lsten jobbján a világmindenség királyaként. és közbenjárjon értünk.
A mennybemenetelnek tehát a kozmikus megnyilatkozás szempontjából kellett elkülönül nie a sirból való kijöveteltól. Ezenfelül az elkülönítést megkivánta
egy pedagógiai szempont ls : az, hogy az apostoli igehirdetés az emberi idó
keretébe foglalva mondhasson el egy transzcendens eseményt. továbbá hogy
Jézus megje lenéseit időbelileg elhelyezhesse. Valahogy úgy kell elgondolnunk.
hogy Urunk már a feltámadás pillanatában belépett a végső és teljes megdicsőülés világába; amikor 40 napon át megjelent apostolainak, onnan tért
vissza hozzájuk. Emberi szavakkal próbálunk elmondani valamit. ami tulajdonképpen kifejezhetetlen. Krisztus mennybemenetelének misztériumában két ősz
szefüggő . de egymással nem azonos mozzanat van: egyfelól Krisztus mennyei
megdicsóülése. amelyegybeesett feltámadásával, másfelől végső eltávozása
a megjelenések 40 napos Időszaka után; ennek voltak tanúl az apostolok az
Olajfák hegyén . és ezt ünnepeljük a mennybemenetel liturgikus ünnepével.
Azok az őskeresztény igehirdetésben használatos szavak, amelyek a mennybemenetel hitét fejezik ki, egy elbeszélésben ls testet öltöttek. az Apostolok
Cselekedeteinek kezdetén. Az ünnep első olvasmánya éppen ezt a szakaszt
tartalmazza. A könyv előszava után elmondja Jézus utolsó megjelenését, utolsó
beszélgetését, majd így folytatja: nE szavak után szemük láttára felemelkedett.
és felhő takarta el ót szemük elóI. Miközben meróen figyelték. miként távozik az
égbe , egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Igy szóltak: Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett tól ete k
az égbe , úgy jön majd el, ahogy láttátok őt az égbe mennI."
Mint látjuk, ez az elbeszélés koreográfiai elemekben meglehetósen mértéktartó ; Jézus felemelkedésének módját nem részletezi; sokkal több figyelmet
szentel a két isteni küldöttnek, akik a Jelenet történelmi értelmét és fontosságát
adják tudtul. üzenetüket mai szavakkal talán Igy is visszaad hat juk : a megdicsóült Jézusban találkozik a túlvilág és a történelem; ez a találkozás Jézus két eljövetelével válik történelmileg észlelhető valósággá. Jézus elsó eljövetelének
befejezése után az apostoloknak nem szabad tétlenül várniok, hanem hozzá
kell látnlek az Egyház feladatának teljesltéséhez : Jézus evangéliumát kell hlrdetnlök.
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Befejezésül próbá ljuk összefog la ln i a me nnybem en ete l ünnepé nek ér telmé t
keresztény életünkben . M i is Kr isz tu s Urun kk al együ tt már felt ám adt un k, már
most ott vagyunk ve le együtt a men nyb en. M i közb en várj u k U run k második eljövetelét, egynek ke ll ma ra d nu n k ve le , éle t közösség b en . a h it és a szentségek
által. Szüntelenül az örök érté keket k er essü k ; ig az i életün k el van re jtve Kr isztussal az Istenben . Városunk, lakóhelyün k a me nn yben van . Az a ház, amely
vár minket, amelybe be kivánunk költözni , nem más, mi nt mag a a d ic sóség es
Krisztus: ahogy Szent Pál nevezi : a m ennyei Embe r. M á s t el ő l. ha ben ne élün k
is annak az új világnak a valóságáb an , még nem szakadtu nk ki a régi világból,
ez még visszatart b ennünke t. Vi szont kü ld etésü nk , ké pes ség ünk van arra, hog y
újfajta módon éljünk benne, hogy fö le m elj ü k a világot az Istent ói nek i szánt
dicsőséges átala ku lás fe lé . Ebben áll a me nnybemen etel ker eszté ny le lkisége.
Nag y Feren c

MAG YAR NOVt REK A NAGYVILAGBAN
1950-ben léptem a Szent Szlv-n öv érek (S acr é-Coe ur) tanító rendjébe. 1971- 77·ig a
140 ausztriai n6vér tartományf6n ökn6je vo ltam. Az 1976-os általá nos rendi gyű lés e16·
készűlet e l közé tartozott, hogya tartományf6nökn6kn ek egy utat kell ett te nniök a barmadlk világb a. Igy Ismerkedtem meg rendemnek Benl Ebeld-ben. Egyiptomban lév ö
telep ülés ével. (Az azel6tt Inkább magasabb társa dalmi osztályok gyermekei nek nevelésével foglalko zó rend a Zsinat hatására elhatározta, hogy munkájába jobban belevonja az elmaradott, szegény népeket ls. A rendtagok körében lel kes visszhangra talált ez a döntés . Csak Egyiptomba 30 n őv ér j elentk ezett , és 8 év alatt öt települ ést létesitheltünk a Nilus part ján .) M ár akkor elh atáro zt am. hogy hivatali Id6m lejártával Ide
jelent kezem.
Benl Ebeld Kairótól 270 km-re délre fe kv6 fell ah település. 12 OOO muzulmán és 2000
kopt keresztény lak ja. Közösségünk hét n6vérból áll: négy spanyol , két fiat al egyiptom i
és én. Hárman az elemiben t anitan ak, ml t öbbiek szeelá ll a munkát végzünk. Nem építettünk külön kolostort. hogy jobban egyOtt élhessün k a lakossággal. A hely i kopt t ernplomba járunk . Ugyanúgy étkezünk. mint a helybeli ek, s mindenben az ö szokásaikat tartjuk. A muzulmán ünnepeken átmegyünk köszönten i öket. ugyanúgy kivánnak ök ls nekünk . boldog karácsonyi ünnepeket" . Kérdés azonban. hogy Irán növekv6 befoly ása
meddig teszi lehetövé ezt a békés ökumenikus együtt élést .
Aliandóan tűz a nap. t lz éve egy csöpp esö scm esett. Télen nagyon hideg van . a
gyerekek csak úgy dideregnek t an ít ás közben, ami - mint minden más közösségi dolog - a szabadban fcly ik . Külön téli ruházatuk nincs a fell ahoknak, téle n egys zerűen
magukra szednek mlndenr, amijük van. Természetesen nekünk n6véreknek sem lehet
télikabátunk. Mosolyogtam , amikor gondos kezek kesztyűt kOldtek nekem . Hogyan h úzhatnék föl il yesm it , mikor a többinek sincs?
Házunk nyitva áll mindenkinek. A f ell ahoknál szok ás a kölcsönös látogatás. Szivesen járnak hozzánk, de t ölünk is elvárj ák, hogy meglátogassuk öket, például ha valaki
bet eg, ha gyermek szület ík, haláleset törté nik, ünnep van. Il yenkor sokszor hosszú
ideig csak hallg atunk együtt . Európai gondolkodásomm al Igen nehezen szokt am meg
ezt. haszontalannak éreztem . De a fellaho k f elfog ása egészen más. Élveztk az együt tlétet, még ha látsz6 1ag semm i nem is tö rt énik közben. Megosztj ák egymás örömé tbánatát , s éppen rgy szűkös anyagi java ikat . Úgy tud nak ünnepelni és örüln i. hogy csak
úgy bámuljuk. Úgy érzem. csak ezeknek az embereknek a körében tanultam meg éln i.
FO munkám két másik n6vérrel együtt az egészségügyi taná csadás a falvakban. mert
a vidáken nincsen orvos . Négy napig Járjuk a környék et minden héten . A betegek t öbb-
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nyire már napfölkelte óta várnak . Gyakran 150-200-at is kezelünk egyetlen délelótt .
Elvsz erűen próbáljuk óket r ászoktatni az egészség helyes ápolására. Ez bizony nem
k ö rt n y ű . mert a bennszülött kuru zslók hajmeresz tó "gyógymódjai" mélyen beléjük gyö.
kereztek. Például ha fáj valam ijük, feihas Itják azon a helye n a bórt, és friss tebén trágy át kennek rá. Ez veszélyes fertőzésekre és gennyedő sebekre vezet. Más ik nagy
akadály egy bi zonyos vall ási fatalizmus : .A jó lsten kü ldte a betegséget. el kell vi·
sel ni ."
Különf éle kiképzé sse l is igyekszünk a nép helyzetén javitani. Ezek a házaknál foly .
nak. Van kézimunka- és varrótanfolyam. tanit juk a higién iát , helyes táplálko zást, gyer ·
mekápolást. Igyekszünk bennszülött közveritöket is találn i , akik ezeket az ismereteket
továbba dják .
De nem győzöm hangsúl yozni , hogy nemcsak mi adunk. hanem sokat tanulhatunk is
tő lük. Nemcsak kellemes dolgokat! Ott van pl. a böjt. Nyugati ker eszténynek erról Io galma sem lehet ! IOs nekünk nővérek nek te rm észetesen együtt kell böjtölnünk velük .
mert az emberek nem tudnák fölfogni. ha éppen mi nem tennénk meg . A legnehezebb
a 40 napos nagyböjt. amelyet a kopt kereszté nyek igen komolyan vesznek . Délig éhgyomorral vagyunk, a hét három napján sem hús , sem tej. sem tojás, szóval semmi
állati t ermék. Fó táplálék unk il yenkor a szójabab. Nem kö n n yű végezni a kem ény munkát il yen körülmények között , hiszen t áplálékunk amúgy is el ég sz ükös . M ind ig dühbe
jövök, amikor Európában olya n hangokat hallok. hogya harm adik vil ág emberei maguk
az okai szegénységüknek, mert nem akarnak dolgozn i. Próbálj ák csak meg az Ilyenek
ros sz t áplálékon élve. ki me rltő éghajlati vi szonyok között úgy dolgozni , mint Euröpában! Egysz e rű en képte len rá az ember. KI van l úqozva,
M indig újból bámulatba ejt ezeknek a ker esztényeknek mély hite . Elmélyitette az
enyémet is. Amikor három hónapos szabadságon járt am Európában, akkor vált igazán
vil ágossá el őttem. mennyi mind en megváltozott az életemben . A fellahok és két egylp·
tomi nővé rt árs am megtan ítottak, hogy az ember a köz éppont . nem a teljesítmény!
Hogy a túlzott tevékenység állandó veszélyét jobb an kikerüljük, elhatároztuk, hogya
napi Im a i dőkön kivü l mi nden hónapban egy napra elv onulunk a pusztába. Ez szószerint
é rte nd ő , mert a sivata g tólünk 16 km-re kezdődik . Leülünk a homokb a. imádkozunk .
beszélge tü nk. elmélkedünk a bib li áról és feladatainkról.
Tény . hogy roppant külö nbség van a Kairó két elók eló kollég ium ában tanltó növ érein k éle t módja és a mie nk között . De a csodálatos az, hogy sikerült az egységet rnesóri znl. Sőt élénk tapasztalatcse re foly ik. Az ott tanltó nővé rek a sz ünld öbcn évente
kétszer . egész lánycsoportok kiséretében kij önnek a nílusment i állomásokra. és megosztjá k életünket. Ez még a tanulók csalá djára sem marad hat ás nélk ül.
Sr. Prohászka Ilo na
Relig leuses du Sacré Coeur
Bent-Ebeid (Minial, Egypte , R. A. E.

+
Talán említette m, hogy megvan az 5 l óerő s Dlesel -motorun k az öntözésre. A közelünkben l év ö fol yó mellé van föl szerelve. Ebben a foly óban. azt mondják. mindig van
viz. de hogy ml lesz az idén. azt nem tud juk . Ilyen monszunra még sohasem emlékszem. A lig hogy volt esőzés . A rizs m e z ő kön nem lesz termés . !:hség el ótt állunk. Már
sok szegény kisdiákot lát unk el ele dellel és ruházattal. Kaptunk 28 nagy láda ruhát és
még valami 15 batyu t. Vagy 2000 ruhacsomagot kész íte t t ünk . és sok szegényen seq ítettünk. Ezek az ártatl anok fi zetnek sokszor a szül ök iszákossága miatt. Nagyon sajnos ,
hogy így lesüllye dtek . Már itt csak a f iatal nemzedékkel t udunk majd valam i komolyat
tennI. Pedig érdekes, hogy itt olyan sok a hivatás . Tehát nem kívánhatunk mindent.
Volt azonban egy rendkívül i eseményün k. ami re nem számftottunk. Hogy még az
élók sorában vagyok, azt is a sok imának kös zönhete rn. a JÓ Szt. József pártfogásával.
Úgy hiszem eml ítet tem. hogy rabló k tanyáznak a vidéken . Okt . s- én este be ls köszöntött kettó . IOn az irodámban dolgozt am. és csak egy nóvér volt a lakásban . Kimentem .
és egy pilla nat ala tt két bandit a vett körül. Azonnal gyanút fogtam, különösen amikor

86

az egyiknek a hátán látt am a nagy kést . Kérdezt ern. mit akarnak. Mondták: az ápol ónővért. mert betegeI<. Persze egyáltalán nem látszottak betegnek . Mondtam nekik .
csak várjanak egy kics it , ki hívom. Az ajtót bezárt am magam mögött. és most már a
rácson keresztül beszéltünk velük . Ak kor már nem azt mondták, hogy betegek, hanem
hogy elvesztették az utat , és így keveredtek ide . Mon dtuk nekik, menjenek el csak
szépen. EI ls ment ek. Ut ána h étfőn este úgy 8 óra t ájban ismét az ablakunk alatt áll t
egy Idegen férfi. A nővé r kérd ezte. mit akar, de nem fe lelt , el ment . Int ézetünk lakói nak
azonnal megparancsoltam , hogy mindenk i menjen a sz eb áj ába. és zárják be az ajtót .
Bardih falu népe észrevett e, hogy tö bb rabló siet a mi sszió felé . Azonnal kivonultak
fejszével , nyíllal . lándzsákkal felszerelve . A rablók éppen készültek betö rni. A nép
egyet elfogott , a többi elrohant az e rdő fel é. A fogly ot azonnal felismert ék. Ez volt a
vezető, ő rabolta ki az egyik miss ziót . Ossze-vlssza verték. Elhat ározták, hogy most
végeznek vele. mert ez tartja a népet is retteg ésben. Borzasztó látvány volt. A mis sziós
atyánk már nem tudta a népet v isszat artan i , és örül t , hogy a helyszí nre mentem. ~ n
arra a szerencsétlen rablóra hajol tam , úgy. hogy nem t udtak n közelébe menni, és kértem az ápol ó n őv ért. hogy gondozza a sebeket . Másnap a hatóság kezébe került n rab.
lónk, és őszintén mindent bevallott. Azt a kést . amiv el talán az el őző pénteken meg
akart támadni. elvittem, és hosszan elmélkedt em rajt a ... A szerencsétlen a hat óság
előtt is megmondta . hogy az Aty ával én ment ett em meg az életét. Azóta mi is t öbbet
imádkozunk a rablók megtéréséért . Talán a kereszt ény szeretet a mi rés z ün kről rneqhozza a sz ép gyümölcsöt. Ez n rabló pedig nem is szegény családból származik.
Nagy szükség van t ámogatásra, lel ki re és anyagl ra. Segit se meg Onöket a jó Szt .
József, hogy tovább is kapjon a missziónk. Nagyobb öröm adni , mint elf ogadni . de nekem mindkettő szépen megy!
Mother M . Theres ia (Pushpa n ő v ér)
Bardih , P. O. Amgaon , via Guml a 835207
Ot . Hanchl-Blhar . India

+
Hálásan köszönjük a kedves küldem ényt, Jó magyarja inknak imával viszonozzuk.
A korábban küldött pénzen a lepratel epre Szentirást vettünk t öbb példányban, hogy
örömet szerezzünk betege lnknek. Vannak már brazil nővére in k . aki k szívesen akarnak
ott dolgozni. Ha lsten segit . elvégz ik a beteg ápoló tanfoly amat . Alapos felké szült séggel
küldjük oda őket . - Id ősebb nőv ére ink már elő re haladtak a korban. Egyesek a templomi szolgálatokat végzik . A plébáni a te rületé n vig asztaljá k a betegeke t, elviszik. ha
óhajtják, az Olt áriszent séget nekik . Annak idejé n el mul asztották bejelen teni ők e t a
társ adalomb lztosft óba. [gy semmi járul ékot nem élveznek. Gyógyszer , orvos. kórh áz
sokba kerül. Jó Aty ám, ugye megengedi, hogy most ezeket segítsük? Külde ménye Igen
jókor érkezett.
1980 elején volt a . nagykáptalanunk· (al ig vagyunk 59·en) . Az általá nos f őn ö kn ő
Filoména Costa lett, brazil. A t eológia utolsó évét hall gatj a. Tan á csn őv érei : k e ttő magyar , kettő brazil. - O. Geraido püspök aty ánk a nagykápt alan elő tt szóvá t ette, hogy
Adelaide nővért (25 éves) érdeme ire való t ekintette l felveszi a te ológiá ra. Már több
tanfolyamon vett részt , és sz ép apostol i munkát végez a hiv atások t erén.
Néha nekünk ls vannak nehéz óráink , fela jánljuk a kedves Atyá kért. hogy a jó lst en
adja meg, ami re szükségük van.
Annun ciata nővérek
C. P. 64, 84100 Ponta Grossa, Brasil

+
Az iste ni Gondviselés adományuk álta l a legszükségesebb órában adott örömet egy
szegény csal ádany ának. aki szerencsétlenül elv esztette kedves férj ét. Hét gyermek kel
maradt: két hónapos volt a karjában , és a több i közül l e g idősebb kisle ány 11 éves .
Meghivt uk, jöjjön hozzánk. mig helyzete rendbe Jön. Hála Istennek , sokan megértik a
brazili ai nyomort. A fó urak igérik, hogy megjavul. de eddig nincs láts zat ja. En Js sokat
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kézlmunkázom a gyermekek felvi gyázása mellett, a kézimunkát megveszlk, és ez ls
mind a szegények részére megy. Sok röpimát és fohászt ls végzek a lelkek üdvére .
Az Idén több mInt 1100 gyermekünk van, óvodától egészen a tan ltó képzölq . De Igen
sok az Ingyenes. Van 96 vil ági ta nárunk, mIvel csak 2 növérke múködlk az Iskolában,
azonkivül 22 főnyI személyze t. MindenkI nagyon szeret i az iskolánkat. M ár jö vőre lezártuk a be lratkozást. nIncs már helyünk. Este folyi k 4 osztály os el emi feln őtteknek ,
220 személy , 18·tól egészen 60 évig, Ingyenes.
IOn itt messze földön, de imáimba n közel kfsérem a magyarokat . Testben és l élekben nagyon megelégedetten élek: reg g e l től estig lsten szolgálatába n. Nagyon szerete m
a közös zsolozsmát, háromszor naponta . A hőség miatt az olvasmányokat csak az ünnepekre végezzük közösen. IOv végén megint fogunk menni tartományi konfe renciára.
Ide 40 óra busszal, de én örülök és kész vagyok utazni a 70 évommel. mert sok Jót tanul az ember . - Bocsánatot kérek. hogy levelem Ily hosszúr a kinyújtottam, de ha az
ember elkezd magyarul Imi . nem ér végére . Oszint e szeretettel a ki s magyar Gizell a
növér .
Sr. GIsela Hrotkó OSU
Rua Sao José 933
141 00 Rlbelrao Preto . Brasll

+
Itt Lat in-A rner tk ában Inkább a szocIális gondolat. a szegények és szegénység fel karolása vezet . De a nép zöme tudatlan, és nem érti meg az üzenetet. mert nem hlrdetik az Evangéllurnot egyszerú szavakkal. Ezt inkább a külö nbözö felekezet ek pásztora i
teszik. Igy aztán terjed a szekta. Szentséges Aty ánk jön Júniusban. Majd ő fel rázza
ezt a népet . mely Igen hiszékeny, de nagyon babonás. Ezért igen nehéz az Ige hlrd etése. Imáit kérem a ml brazil népünkért. Egyszer a szociáli s müvek egy t it kára Igy
fejezte kl magát: Itt ellenkezöle van a bábeli nyelvzav arnak. Itt a vil ág mInden tá járól
összejött nép egy és ugyanazon nyelvet beszéll. Van minden nemzet lségü, és az Indiá nnak van a legkevesebb Joga, pedig ő e föld ura. Sokat kell Imádkozni . IOn ls Imádkozom
és életem klsebb-naqyobb áldozatait küldöm a jó Istennek minden az egész f öldön é l ő
magyar pa pért. Krisztusban öreg testvérük , Györgyl ke nővé r.
Georgette Brodnyánszky
C. P. 125, 19800 Ass is E. S. P. Brasll

+
Talán ott Ausztriában 64 dollár szerény összeg, de Itt nem. Itt ötú nknek elég egy
hónapi ellátá sra. - Most könnyebb beosztásom van és t öbb I dőm a mi ssziós munkára.
Nehéz volt az előző munkaköröm, de szeréttem . mert 400 elhagyatott gyermeket szolgáltam, akiknek lelki segitségre jobban volt sz ükséq ük , mint te sti ápolásra. Csak az
nyugtalan it. hogy a bennszülött növérek fogják·e folytatnI. Talán csak Ideiglenesen.
Sajnos bennük nIncs az az elszánt. kitartó el határo zás. Az utóbbI adományb61 már
10 sinhala nyelvü Szent irást rendelt em az IttenI hiveknek. Nov. t - én kezdőd i k egy karizmatlkus kurzus. Nem katolikusok ls részt vesznek. Imáikat kérjük a sl ker ért.
Még mindig e ciklonkárosultak segélyezésén fáradozom, akik kb. 250 km távolságra
vannak tölünk. Az utolsó alkalommal 17 család ot - az 6s1 t örzs ekhez tartoz6 vadászokat fedeztün k fel. Nyelvük ls különbö zik az Itteni bennszülöttekétő l. Részben halászat.
tal foglalkoznak . táplálékuk egy része gyökerek. Ami a legérd ekesebb, egészen meleg
szeretettel fogadtak bennünket . Tolmács által értekeztünk velük. M inden vágyuknál
magasabb volt a vallás . Ezt kérték : . adjatok vallá st: tu djuk , van lsten. de nem Ismer.
jük." Ha Idöm volna, fél úJságot tudnék Irnl r6lu k. Imádkozzanak, hogy az Úr küldlön
munkásokat . •Az aratni val6 sok , de a munkás kevés ."
Sr. Brigitta Gere S. D. S.
•Shanth l" 298 Madawela Ad.
Nawayalatenna - Katugastota
Sri Lanka
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KONYVSZEMLE

E I e t a d Ó I é I e k . Bevezet és a kereszté ny hit életb e. Osszeállit otta Szabó Ferenc,
Puskely Már ia kö z rernűkö d é sé vel. Zsinat i Bizottság, Róma 1980, 279 o.
Az 1976-ban megjelent Abr ahámtól Jézusig c. könyv (I. Szolgálat 34. sz.) folytatása
ez az Igen sz ép klállftás ú, sok szines képet t art almazó rn ú, Témája kif ejezett en az új.
szövetség jóh ire , amint az alcím talál óan je lzi. S jóllehet az utóbb i években már egy·
két sik eres próbálkozás látott napvIl ágot e té ren magyarul is, a tárgy fo ntossága meakivánja , hogy mindig újabb form ákban, újabb módszerekkel hirdessük. Az előttünk l évő
munka valósz ínűleg még szélesebb hatású lesz az eddigie knél. Három része három
úton közelftl meg a kereszt ény tan itás lényeges pontjait . Mindegyik rész kiemel újabb
elemeket is, bár egyes alapgondolatok mind a háromban vissza térnek .
Az első rész főleg az élm ényvIl ágot készíti e l ő , táv lato kat nyit meg, és felrajzolja
a hit főbb pillérjeit . Kü l önböző versek en és Irásokon kereszt ül hallju k a k e re s ő ember
szavát . A fel eletet Jézus adja meg, aklr öl Ismét többe n nyilat koznak. Róla tes znek
tanúságot ma ls egészen rendk ívüli egyéniségek: Teréz anya és Raoul Foll ereau. Akik
benne hisznek, a kereszts ég révén eljutn ak a húsvét mi sztériumának ünnepléséhez,
s vele élnek a . parancsokban", Ok alkot ják az Egyházat, amely azonban t udja, hogy
vannak , akik más utat követnek ; ezekkel dialógust t art fenn.
A második rész inkább le író, szeml é l tető . SUlusában ez áll legkö zelebb elődjéhez .
Jézus Krisztust mutatja be a legh itelesebb for rásból, az evangéli umokból vett szemelvényeken keresztül. Az Irásokb ól ismerj ük meg el s ő helyen, ki O. Fontos te hát r ám utatnl az evangéliumok keletkez ésének, célj ának főb b kérdéseir e. Majd végig vezet Jézus
életén , rn űk öd ésén. tan ítás án, halálán és feltámadásán. Utána pedig - az Apostolok
Cselekedetei alapján - követ jük az el ső keresztények és főké nt Szent Pál krisztusi
tanúságtételét.
A harmadik részt azok fog ják kedvel ni . akik rendszeresen kivá nják megismern I a
keresztény hit tarta imát. A kl asszikus . fel nő tt katekizmus' vonásai Itt jelent keznek a
legjobban . Röviden taglalja a Hiszekegy ágazatait, a szentségeket és végül az erkölcsi
élet néhányalapgondol atát . Bár a hangnem itt Inkább I s m e re t k öz l ő, nem hiányoznak
konkrét utalások sem.
A könyvhöz a mintát a .Snagom Duha' c. horv át munka szolgált att a. A hidat Harmath Károly OFM kézir atos magyar fo rdit ása alkotta . - aki egyébként maga ls kiad
egy Igen szép és hasznos, negyedévenként m e g j e l e n ő n é p sze rű lelk is égi folyó iratot
.Agape· eimmel. (Ferences Rendház, YU-21000 Novi Sad, Cara Dusana 4.) A szerkesz·
tök azonban az anyagot erősen átdolg ozták: a második rész teljese n új . Remek fény.
képek tesz ik vonzóvá a könyv kézbe v étel ét . és egy prakt ik us történeti táblázat segi ti
el ö a kereszténység kif ejl Odésének megértését . A fontosa bb fogalmak magyarázatát
megtaláljuk a kötet végén. A kiál Iftás ls gondos. egyetlen nagyobb nyomdahiba van a
219. oldalon (négy sor van összecserélv el.
A szerz ök e lsősorban az Ifj úságnak sz ánt ák m üvüket , De mindazok a felnOttek ls
haszonnal forgathatják . akik el szeretn ék mély íteni hitü ket, S kiv áló szolgálatot tehet
a hitoktatásban ls . Kapható a szerkeszt önél (Via del Penltenz lerl 20, 1-00193 Roma) .
BenkO A .
Rónay György: H i t é s h u m a n I z m u s , Eccles ia, Budapest 1979, 451 o.
A tanulmánykötetet szerkesztette Hegyi Béla. aki e kötettel személyesen ls ti szteleg
a Mester és a jóbarát emléke előtt . A nyItány Hegyi beszélgetése Rónayval (Egy nap
Rónay Györgynél) • epll6gusként pedig Hegyi . Rónay· c. szép verse zárja le a gy űjtő.
kötetet. Törzsanyagát az lró evangéliumi elmélkedései alkotják, amely ek eredetileg az
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Új Emberben jelentek meg, majd pedig .Zakeus a fügefán· eimme l könyvalakban a
Szent István Társulatnál (1971). Az I. rész lA történelem nyelvén) néhány rövidebb
világnézeti tanulmányát közli : egyház és szociális problémák, tom Izmus és modernizrnus, hit és humanizmus, Teilhard de Chardin üzenete, perszonalizmus a Iöbb t émaköreI. Rónay franciás (fOleg Irodalmi) műveltsége magyarázza, hogy általában franc ia
személyekre, eszmékre és eseményekre hivatkozik, amikor megfogalmazza saját világ ·
nézetét, vagy akár a magyar helyzetre reflektál. O maga ls, mint sokan mások, magyarok és külföldiek, elutasította a .katollkus Iró" vagy .katolikus k öltö" megjelölést.
Katolikus volt, aki Iról , IrodalomkritI kai, költól rnüvét úgy alkotta meg, hogy az egyetemességével, katolikus látásmód j ával és rnűv észl teremtOe rejével tanúskodott hltér öl,
nem pedig - Illetve : elsősorban nem - tematlkájával. A .Zakeus a fügefán· c. eiméi .
kedéssorozat a kevés kivétel közé tartoz ik müv ében: Itt maga a tematika ls keresztény,
evangél iumI. Itt arról vallott, hogy hogyan élte meg ó maga az evangélIumot. Igaz,
különleges élmény szolgáltatta neki az alkalmat ezekhez az elmélkedésekhez. Megsu hintotta a halál előérzete . Ahogyazárszóban vallja : érezte, tapintotta a halál kezének
szorítását . A betegágyon a mennyezetet nézve, az étert szagolva gondolkodott el azon,
miért is él t eddig: .m tt és hogyan élt. ~s még Inkább arról. hogy miért szeretne tovább
élni: - A . Szent ek és szentképek", valam int a .Párbeszédek" c. rész több tanulmánya
ls megjelent már 1970-ben a Szent István Társulatnál a .Szentek, Irók, Irányok" c . tanulmány kötetben. Szalézi Szent Ferenc , Páli Szent Vince, Marillac Szent lujza, Monforti Szent lajos, Szent Agoston, Aquinói Szent Tamás, Keresztes Szent János és
lisieux-I Szent Teréz partrélt rajzolta meg mark áns vonásokkal az elóbbl sorozatban ;
a .Párbeszédek· pedig néhány élménybeszámolón kivül Ady és Babits hitével meg
Sík Sándor lelkiségévei foglalkozik. A zárótanulm ány - Keresztény szellem és életérzés a mal magyar Irodalomban - eredetileg négy részben a Vat ikáni Rádió magyar
müsor ában hangzott el 1968-ban. A gazdag válo gatás végén olvashatjuk SOtér István
Rónay György temetésekor mondott megemlékezés ét .
Szabó F.
Wil hel m Egger: J é z u s p r o g r a m j a . Munkafüzet a lukács-evangéliumhoz. Ford ította Dr. Cselényi István. Opus Mystici Corporis, Bécs 1979, 35 o.
1977-ben jelent meg ugyancsak az OMC kiadásában a szerzó .K özösen olvassuk a
Blbllát" c. kis könyve (I. Szolgálat 37. sz.). Az elóttünk fekvO füzet - feltételezve az
elődj ében fogla lt alap ismereteket tov ábbi segitséget kíván nyújtani ablbllakörök
munkájához. ElsOsorban a vezet öknek ad Irányelveket a megbeszélés elindítására, lefolytatására és összefoglal ására. Fontos , hogy szem elött tartsák az el érend ő célt,
figyeljenek az alkalmazható különféle módszerekre és a párhuzamos helyekre . Mindezt
Szent lukács evangélium ának tíz szemeivényén mutatja be a szerzó, más-más módszert
alkalmazva. Ennek az egyszerű és világos beosztásnak el őnye, hogya nem gyakorlott
vezetőnek vagy résztvevOnek ls példát nyújt, hogyan Induljon el. hogyan mélyltse el a
tárgyat. A sz űk keretek természe tesen nem engedik meg a nagyobb tartalmI, dogmat ikai elmélyül ést . A munka célja kifejezetten gyakorl ati: mintaként és módszertan i
segédeszközként alkalmazva Igen hasznos lehet mind ablbliakör vezetólnek, mind a
r észtvevöknek . s öt az egyéni elmél kedésnél ls . A füzet az .Osterrelchisches KathoIisches Blbelwerk" sorozatának elsö száma. VIvant sequentesl
Szabó lászló
Als zeghy Zoltán: A k e z d e t e k t e o I ó g I á j a . Róma 1979, 144 o. (tkk II /6)
.Az lsten szava nemcsak akkor világítja meg létünket, amikor földi szakaszának
befe jezésérOI beszél , hanem akkor ls, amikor e lét eredetét tárja elénk . Ezért .. . egy
új teológ iai rendszer-egys ég, a ,protológla' , a kezdetek teológ iája .. . azt akarja tudnl ,
hogy mit mond lsten rólunk , amikor létünk eredetét tárja elénk: Tárgya .a világ teremtésének, az ember alkotásának, az emberi nyomor eredetének, az üdvösség kezdetének a feltárása· (S) . (gy adja meg a szerzö könyve tárgyát. és mellé azonnal be-
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osztását ls. Mert a III -VI. fejezetben err öl a négy nagy t émáról ad a mal biblikus és
dogmatikus szinten mozgó vil ágos, a lapv e t ő tájékoztatót : mindig becsületes , azaz a
nehézségeket nyiltan be ts rner ö, pontosan mérle gelO hozzááll ással , a nála már rneeszokott k lt ün ő magyarsággal. Az 1. fej ezetben a probl emat ikát ismert eti , majd a 2. feje.
zetben je lzi azt a .I átóhatárt· , amel yben érthet ökk é válnak és helyükre kerül nek ezek
a dönt ö fontoss ágú kérd ések.
Killönösen szép fejez etek : a .Tula jdon dlcs ös éqére" gyönyörú t eremtésértelmezése
(29·39); .A nyomor kezdete" c. V. fejezet (tud juk, hogy abúnbeesés a szerz ö neqyedszázados kutat ásának és tö bb publ ikációj ának t árgya volt ), és az . Egy Szövet ség, sok
sz övets éuben" (124-126) , az ist eni jós ág és irga lom . tö rté nete". Pontos biblikus ért élmezés és a szakember szabatossága mellett - vagy éppen ezért - a h ivő ember
pletása j elle mzi a könyvet : a vil ágos tanítás egyben kész elm élked ési anyag. M inden
azt céloz za, hogy .teljesebb módon val ósuljon meg . . . a Szövetség misztér iuma, és
azon keresztúl az ildvöss ég lehet ös éqe" (134). Hiszen minden teológ ia .akk or lesz
érett teljesen, mikor a .növe kv és ' és az .é píté s ' páli életformájában a mindig kezdeményezO hlvö elfogadására vezet" (136) .
Mint a sorozat nem egy kötetén él, Itt ls ol yan munkár ól van szó, amely mély és
nehéz témának nemzetközi viszonylatban ls siker ültne k mondható feldolgozása.
Békési I.
S z e n t e I é s e k é s á I d á s o k a Ritua le Romanum alapján. Ideiglenes használatra.
Orsz . Liturg ikus Tanács, Bp. 1960,27 o.
•A szente lmények elökészftik az embereke t a szents égek saj átos hatóerejének befogadására ; egyúttal megszentelIk az élet különfé le megnyilvánulásait: .K I kell dolgoznl a szente lmények szert art ásait is, mégpedig annak az alapelv nek értelmében,
hogya hivek tudatos , tevé keny és könnyen megvalósíth ató részvétele biztosít ott legyen; f igye lemmel kell lennie korunk Igényeire ls: (Lit. Konst . 60, 79.) A szerit elm ények a mindennapi élet tárgya lt , cselekede teit köt ik össze lsten kegyel mével, kérik
rájuk áldását. A népi vall ásosság k ifejező in ek is lehet Oket t ekinteni , amelyeket az
Egyház a hit örömhIrével kiván megt ölten i, tu datos ítani. A lati n szövegek lef ordltás a
az els ö nagy lépés afel é, hogya hivek jobb an belekapcsolódhassanak a szertartásba.
Sajnos az el őrt ünk lévO füzet fordítá sai nem mondhatók gördülék enynek : túlságosan
ragaszkodik az eredeti latin szöveghez. Igen sok pl. az . ezek, belOle, általad" utalás
(vö . pl, a húsvéti kalács vagy a gyümölcsök megáldását) . A válogatá s 29 szöveget fog.
lal magában (de a 4d és a 26. áldás szövege azonos) . A végleges kiadást a hozzászólások alapján még bizonyára átdo lgozzák nyelvil eg. Fontos lenne - mint más országokban ls tesz ik - az elej én kiemelni a hívek bekapcsolásának szempontj ait , és
legalább megjelölni az Igeistentisztel etben alkalmazh ató legf ontosabb szentí rási sz övegeket.
R.
F lor e t t I . Ass is i Szent Ferenc virágosker tj e. Fordito tt a, az elő sz ót Irta és a jegy·
zeteket készitette 10. Megyerl András . 35 színes képmellékietteI. Bécs , 1976. (Kapható
P. Radnai Tibor kapucinusn ál, A-l0l0 Wien , Tegetho Hstr. 2.)
Orömmel vettük kezünkbe a halhatatlan könyvecske új magyar fo rditásá t . Tart almazza a Ferenc-legend ák 53 fej ezetét , a stigm ák törté neté nek elbe szélését, függelék.
ben pedig a Naphimnuszt és a kevésb é Ismert, de nem kevésbé remek Hálaéneket ,
mindkettOt Sik Sándor ford ításában. (A bevezetés szerint a Hálaéneket a szabadkai
Hitélet c. ImakönyvbOI vette át a ford ltó . Szerepel azonban már a Sík-Sch ütz l makö nyv ben. Azt pedig tud juk , hogy annak néwel nem j elzett darabjai Sik Sándort ól valók.)
A fordit ás jól olvastat ja magát. Különös dicséretet érdemel az ügyes mondats zerkesztés : bár a fordító megtartja az eredeti szöveg hosszú mondat ait , mégsem váli k bonyolulttá. A bevezetésben és a jegyzetekben hasznos tudn iv alókat találunk . Nem árt ott
volna az elején a Szent nek és rendi családjának rövid bemutatása, his zen a Fiorett i
nem életrajz . Viszont fölös legesnek tartjuk az eddigi fordítások hosszas bírálatát. Enél-
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kül ls érthető, hogy a fordltások bizonyos idő múlva elavulnak . A bevezetés végén
rövid Irodalmi összefoglalást ls találunk. A Szent Ferencről szóló művek száma természetesen légió; de szívesen láttuk volna Itt Mario v. Galil és Dennis Stock remekének
említését (Franz von AssisI. Verlag C. J. Bucher, Luzern-Frankfurt 19726 ) . - Külön
meg kell emlitenünk a könyvecske szép pap írját és pompás képmellékleteit.

R.
Fekete István: B ú c s Ú . Szent István Társulat, Budapest 1979, 335 o.
A népszerű iró posztumusz kötete valóban sz ép és gazdag búcsúzó. lírai próza a
javából. Arról ir ezekben a novellákban, amiről egész élete folyamán: gyerekekről ,
állatokról, parasztokr ól. falus i természetről. Csak a hangnem lett megadóbb, csendesebb, s egyre ·másra fől merül az elmúlás, a halál. Szomorúnak ls mondhatnánk a kötet
alapbenyom ás át. ha nem sugározná át a meleg humor meg a mély hit. Mint mondjuk
az öreg Király bácsi temet és én. aki a temető sarkában kivánt nyugodni. Két-három
rnondat elég , hogy mind a kettőt maradéktalanul megérezzük : • . .. elmosolyodtam
magamban, mint a cinkos, aki segitett klfognl az asszonyokon , akik a kis temető túlsó
sarkában voltak eltemetve és megértettem öreg barátom, aki -három asszony után-,
végre - egészen egyedül akart maradni . . . A temetésen suttogva hullott a hó s a
dombtetőről a párás végtelenségbe lehetett látnI. Karácsony másnapja volt éppen:
(57.) - Néha az idillnek Induló történet végén váratlanul keserű Igazságokra bukkanunk (A medve), de sokkal gyakoribb az ellenkezője: tragikus történet megbékél ő vég·
gel (K örbe-k örbe, Két anya) . A természet és a tárgyak pedig valami paradicsomi egy·
ségben övezik, s ha kell, figyelmeztetik a könnyen botló embert. Amikor a gazda gyúj.
togatnl készül akomájánál : .Mondom, a csillagok nem láttak semmit - mert talán
lepottyantak volna Ijedtükben; Igaz, Jancsi se látta a csillagokat: De az öreg kökereszt éppen idejében dől kl ahhoz, hogy észre térjen (Vasárnap délután) . Vagy amikor
a lány kis híja enged a csábításnak: • . . . a lámpa kiáltva világított s ettől nem tudott
egészen egyedül lenni' (A lámpás) .
A kötet szerkezete az egyházi év folyamát kiséri végig , ádventtöl és karácsonytól
halottak napjáig , s ezzel az életet ls, születéstől halál ig . De Itt a halott kistestvérek ls
mosolyognak - .ezt a szivemben éreztem', .s anyám tett-vett a sirokon, úgy, mint
amikor odahaza lefekvés után a ml ágyalnkat Igazgatta: Nem csoda, hogya kötet
epilógusa nem a halál , hanem a címadó vers nagy vallomása a Szépséq-Istenbe elmerülö örökéletről meg a "Jó ember" c. novella hamisitatlan önjellemzése . Mert lehe·
tetlen nem érezni. hogyamadáretetés kedves, Izes tr éf álkezása mögött az egyetlen
lényeg rejlik: a szeretet. IOs aki ezt az életművet megalkotta, az joggal irhatta le a
befejező sorokat : .Egyszóval nehéz, de felemelő érzés jó embernek lenni, ámbár böséges jutalom van a virágzó fákban. a környékbeli hűséges gyümölcstermésben, a kiröppenő f lókákban, a dalban, főleg pedig, hogy útmutatást adhattam eme clm eléréséhez ernbert ársalrnnak" (330) .
S. M .
L' I m p o r t a n t , c' e s t I a m u s i q u e (Milyen fontos a zenei) Cerf, Paris 1977.
Két tanulmányt emel ünk kl ebből a gyüjteményb61. Az első szerzöje: Paul Bardon.
1939·ben született muzsikus családból. O maga is elvégezte a konzervatóriumot, és öt
éven keresztül hegedűse volt az anqers-l szimfónikus zenekarnak . Ez után lett pap. A
zenekar tagjaként nem ítéletet kellett mondania a müvekr öl, hanem hűségesen tolmá.
csolnia őket . Megtanu lta , hogy .meqharcoljon" egy·egy mű nehézségeivel, s Igy t öbbször megtapasztalta, hogy amit első hallásra elvetett volna, később kiválónak bizonyult.
Ezek a tapasztalatai Igen értékes tőkét jelentettek egyházzenei pályafutásán.
Ak i komoly an el akarja kötelezni magát a líturgikus zenében - hangsúlyozza -,
annak semmit sem szabad .a priori" elvetnie. Feltétlenül rendelkeznie kell a készség.
a hajlékonyság, sőt a megbocsátás erényével. Az új műveket nem kell azonnal elvetnie
- aki alkot, annak joga van hibázni -, hanem a szerz övel együtt kell gondolkoznia .
Nem könnyű ugyanis ma vallásos énekeket komponál nl. A zeneszerzőnek szüksége
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van bátors ágra és sza k é rtők bírálatára. E magatart áson túl Bardon lényegesnek tartj a
a következő követe lm ényeket : 1) Enekelni kell a lat in hagyomány ki ncseit: a gregorlánt
és a reneszánsz kor polifón müvelt . 2) KI kell fe j leszten i a liturgikus idők érzékét .
3) Tiszteletben kell tartani a zenei követ elmé nyeket (előadás, ritmus , hangszerek mlnösége stb .) . Egy·egy plébánia rendkívüli teljes ltményekre képes, ha ezeknek a kívánalmaknak eleget tesz . Egy 500 tagú egyházközség pl. kar ácsonvra Bach egyik karácsonyi
kantátáját adta el ő. A plébániai kar hat hónapig tartott próbákat . A plébános t alált négy
önkéntes szólóénekest. A muzsikusok és a karmester elv állalták, hogy közremüködnek,
és Ingyen tartanak minden próbát. Ime - mondja az esetrő l Bardon - , egy kis kalandos kedv, nagylelküség , tudás és szorgalom létrehozta a kis csodát . Egész sor Ilyennek
lehetünk t anúi napjainkban az egyházban.
Mit várn ak a hívek az egyházi zen étől és k iv i telezői től? Nagyon jól t udjuk - v álaszolja a sze rzö -, hogy az egyház még távolró l sem rendelke zik a kereszt ény nép
minden ig ényét k ielég ítő zenei repertoárra l. A muzslkusok még Igen sokat adhatn ak az
egyháznak . Tevékenys égüket , kezdeményezéseiket a papság nem mind ig nézi jó szemmel : azt mondj ák, hangversenyt akarnak csinálni a lit urgiából. tehetségüket akarják
cslllogtatnl. Nem számit : feszülts égnek mind ig kell lenn ie . Ha a muzsikus Igazán szolgálnl akarja a litu rgiát, meg fog ja ért eni a zene le lkipásztori jelent ését . Es minél inkább
megérti , annál inkább alkalmazn i tud ja a muzsikát az adott közöss éq Igényeihez. Az
éneknek és zenének ugyanis az a főc élja , hogy kife jezze a közösség hit ét , nem pedig
az, hogy vallás i érzelmeket keltsen . Az Igazi katek éz isből pl. soha nem hiányozhat az
ének. - A zeneszerző alkot ása mellett feltétlenül szükség van a közösségi ének vezetésére ls . Ez elengedhetetlen egyházi szolgál at .
Bardon röv iden kitér a sokat vitatott gitáros mis ékre ls. Miért ne él nénk a mal zenei
kifejezésmódnak ezzel a müfajával? Ha valóban jól szerkesztett énekek ről van szó, alkalmas dallammal, ha pontos ritmusban játszanak megfelelő felk észülés után, az eredmény pozitiv lehet, kifejezheti a f iatalok hitét. - Még egy érdekes javaslat ot tesz :
mi ért ne alkalmaznánk a modern liturgikus szövegeket a 16-17. sz. halhatatlan alkot ásaira? Ebben az esetben ezeket a kl asszikus müveket nem a mise betéte lként . hall gatná mea" a közöss éa. hanem a liturgia szerves részeként énekelné. - Eszmefuttat ását ezzel a vallomással zárja : . Lemondtam a hangversenyekről , de nem mondtam le a
zenéről. Az a célom , hogy amikor valak i misére [ön, annak ne hallgatója, nézője , hanem
ilyen vagy olyan formában résztvevője legyen . Azt kívánom, hogy a z en es ze rzők ebben
az értelemben dolgozzanak a keresztény közösségek élő zenéj ének megvalósulásáért,
a papok pedig legyenek tudatában annak, hogya li t urgiában a zene Krisztus üzenet ét
hordozza:
A másik tanulmány szerz ö]e, Claude Duchesneau 1936-ban született. Már évek óta
vezeti egyházmegyéje Iiturg ikus·lelklpásztor l t anácsát , s egyben t agja az országos li·
t urglkus központnak. Több évt izedes tapasztalata alapján a li turgik us ének és zene
megújf tását kilenc fe ltétel megvalós ít ásában foglalja össze. Míg Bardon Inkább az
emberből. vallási ig énye iből indul ki , Duchesneau elsősorban a liturgiát tartja szem
előtt, s annak követelm ényeihez szabj a az éneket és a muzsikát .
1) Tart suk tiszteletben magát a liturgikus cselekményt. Az éneknek az önmagában
megálló szert art ást kell követn ie , kife jeznie , .elrnondanla" . A liturgia résztvevőj e nem
önmagának énekel . hanem a szertart ást énekli I VégsO elemzésben a kőzöss ég közös
hitét fejezi kI.
2) Tiszteletbe n kell t artani az ének tart alma és a l iturg ikus csele kmény közötti
kapcsolatot. Ha egy plébániá n ugyanazt az éneket hol bevonulásra , hol áldozás Idején
éneklik. akkor elveszti liturgik us funkc ióját. A helyesen megválasztott énekek nem
cser élhetök fel egymás között. A szerz ö még azt ls elképzelhetetlennek tartja, hogy
egy gót ikus tem plomba n gitá ros modern misét énekeljenek. sőt még azt ls megkérdő
jelezi , hogy pl. LIszt koronázási miséj e alkal mas-e a mal liturgiára.
3) Tartsuk t iszteletben a hely i közösséget. Egy plébánia összetétele szükségszeruen
heterogén . Ez a válto zatosság megkívánj a a liturgikus zene vált ozatosságát ls. Ha va-
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laki a régi stfl ust erőlteti, elriasztja a f iata l nemzedéket . De az ls t ény. hogy a gltár03
mise sem vonz mindenk it. Duchesneau őv a .k ulturálls dtktat úrát öl" ls . vagyis hogya
plébánia zenéhez talán egyáltalán nem értő vezetője hatalmi szőval Intézze el a zenei
kérd éseket. Ugyanakkor figyelmezteti az orgonlstákat: tudatos íts ák, mennyIvel nagyobb
leh etős ég et biztos it az új liturgia annak. hogy az orgona zenéje szerves rés zévé váljék
a szertartásoknak.
4) A lIturgiához Idő kelll Kell I d őt találn i arra. hogy megmagyarázzák a közösség
ta gjai nak egy·egy ének funkc ióját. t örvénye it. Keresni kell a liturgia előkészltésének
lehetőségeit . Az Igeli t urgi a átelmélkedése közben a közösség tagjai maguk javasolják
a m egfe l e l ő énekeket . Az a pap. aki mise előtt két perccel üzen fel az orqonlet ának,
hogy mit játsszék, a hiv eknek pedig aIIg van Idejük megtalálni az utolsó percb en bejelentett éneket , azt kockáztatja , hogy plé bániáján megöli a liturgIát .
5) Elengedhetetlenül szükséges a közösségi ének vezető inek alapos kiképzése . Ennek három területem kell tö rté nni e: zenei alaplsrneretek, a kommun ikác ió tudománya
(kapcso latok. jelenlét . a csoport vezetése stb .) , elméleti felkészültség (a liturgia Ismerete, énekrend összeál lItása) . A francia szerzö elismeréssel szól arról a sok ezer
ének veze tőről és orgon lstáról. akik lelk IIsmeretesen felkészülve állnak vasárnaponként
a közösség elé , és szolgálj ák a li turgikus cselekményt.
6) A franc ia liturgikus ének egyik legnagyobb hiánya az állandóság. Az embem ek
szüksége van arr a, hogy hit ét ls az I d ő és a tér megadott kere tei között élje meg. Nem
véletlen , hogy mil yen I d ő s zak ba n énekelték a hIvek a Rorat ét , a Vict imae Paschall-t
vagy a Veni Sancte Spiritus -t . Az ének az ünnepet Jelképezi. elhelyezi az embert az
ünnepben , vagy magát az ünnepet hely ezi az emberbe. Duchesneau emlékeztet a rádió
vagy tév é zenei szignáljaira és a velük járó képzettársitá s jele ntőségé re. A folyton
válto zó énekek pil lanatny i élményt keltenek. Az állandóság. a liturgikus énekek szab áIyos visszatérés e viszont elmélyltl az emberben az ünnepek misztériumának él ményét .
Ezek a vi ss zatérő énekek a legal kalmasabbak az egész közösség . át meleglt ésére" . Ez
által lesz a közösség egy szlv, egy lélek.
7) Meg kell találn i a helyes egyensúlyt a liturgikus zene és a modem muzsik a
kényes kérdésében . Ha az egyház valóban .meg &kar te stesülnl" ebben a v ilágban.
nem m ellőzh etl a modern st flusú zeneműveket . A probléma csak az, hogy ezek ezerfajta stllus ban és m ű fajb an virágoznak . s szinte kivétel nélkül tiszavirág-életűek. A
li turgi a visz ont Ilyen kérdéseket vet fel : vajon használható -e Iste ntiszteleti célokra az
a muzsika, amelyre táncolnak , amely mellett szörakoz nak. vagy amit munka közben
fé lfüllel hall gatnak? Talzében megforduló fiatalok gyakran mondják , hogy nagy lelki
élményt jelentett nekik az ős i zsoltárok és a klasszikus dallamok közös éneklése .
M élyebbet, mint ami t bizonyos modern zene nyújthatna. Ezek a f iatalok a liturgikus
zene sajáto s volt áról t esznek tanús ágot . A liturgikus éneknek többet kell jelentenie .
mInt egy s z erű együtténeklé st, az Úr dicséretét; kl kell fe jezn ie annak az Eletnek énekét, amelyet egy Másiktól kapt unk azért, hogy bekapcsolódhassunk a vele megélt közösség egyeteme s szlmfón láj ába. - V é g s ő elemzésben komoly szakembereknek kell
eldönten iök: a modern . könnyüzene" mely darabjai üt lk meg a liturgikus zene mércéjét.
8) A franc ia li turgikus zene fejl esztésén számos szakembe r dolgozik. Lllle-ben és
Lyonban. valamint több egyházmegyei Iskolában foly ik a hely i énekvezetők és orqonls ták képzése. Duchesneau els ős o rba n ezek összehangolását és országos terv kidolgozását sürget i.
9) Befejezésül a francia muzsikus ezt Javasolja: a liturg ikus ének megújftásáért
f orduljanak a fr ancia népének kincsei felé. és alkalmazzák azt a Jelenlegi Igényekre .
Ebben látná a fr ancia lit urgikus ének és zene Jelenlegi válságának megoldását.
Zárszavában megi smétli: az alapelvek t iszteletben t art ása mellett helyet kell hagyni
a jogos plurali zmusnak. Az Egyház Igy fol yt athatja kéteze r éve zengő Istendicsérő énekét. és vallhatja meg hitét az örök lit urgia ünneplésével.
Puskely Márla
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HALOTTAINK

Pintér Sándor 1978. nov. 15-én New Orleans-ban (USA). Disszertác ióját Prohászka lelkiségéröl írta 1962-ben (59,35)
P. Németh Luc lusz OFM 1979. jún. 16-án Roebl ingben (USA)
Orosz lány Györg y lekéri (CSSR) plébános júl. 9-én. Szül6helyén, Ipolyn agyfaluban temelték (62)
Ádám József, Joliet város (Illinois, USA) Szent István Király templomának plébánosa , aug . 13-án (64,37)
Varga József szept. 14-én San Bernard ino-ban (Kalifornia, USA)
Farkas Jenó albári (CSSR) plébános. Szül6helyén, Szencen temették szept.
21-én (57)
Keleti Kálmán ny. plébános dec . 11-én Pécsett (89,67)
Márton József ny. espe respléb. dec . 17-én. Mezőfényen (Erdély) temették
Braun István mérai plé bános dec . 18-án. Hercegkúton temették
Talabér György dec. 20-án Portage-ban (USA), egy hónappal aranymiséje el6tt
Lugosi Imre plébános 1980. jan . 7-én Szigetmonosto ron (50,23)
Dr. Hauler Pál volt szil ágyso mlyói esperespléb. jan. 9-én Nagyváradon (84,60)
Balázskövi József SDB Rosemeadben (Kaliforni a, USA) jan. 16-án. Rendtársai
Budapesten az alkantarai Szt. Péter templomban közösen miséztek érte
(17,57,49)
Petrezsé l János ny. udvardi esperespléb. I:rsekújvárott. Ipolynyéken (CSSR)
temették jan . 25-én (84,59)
Bagossy László ny. dorai esperesplébános jan. 26-án (78,56)
Schelch János tb. esperes jan. 28-án. Nagyharsányban temették (70,44)
Juhás z József ny. lelkész Győrött febr. 2-án (54,29)
Radnócz l Ernó ny. büki esperespléb. febr . 5-én Szombathelyen . Bükön temették
(77,51)
P. Fehér Tamás OCls!. Dall asban (USA) febr . 5-én (69,48,42)
Kisteleki Antal c. prépost, pléb . febr. 12-én. Székesfehérvárott temették (68,44)
Dr. Kovács János P. Teofil OCO Budapesten febr . 17-én. Farkasréten temették
(65,40)
Erd6ssy Gyula tb . kanonok, vasmisés febr. 18-<'\n Székesfehé rvárott (88)
Kovács Józs ef szögli geti esperespléb . febr. 24-én (60,37)
Szila József ny. szegedi hittanár márc. t-é n Székesfehérvárott (76,51)
Dr. Semptey László bud apesti érse ki helynök, kano nok, zuglól apátplé b. márc .
3-án. Az esztergomi bazilika kriptá jába temették (72,48)
Dr. Csapkay István Mátyás O. Praem. márc . 4-én . Győrött tem ett ék a bencések
kriptájában (59,39,34)
Tutzallmre gércei plébános márc . 5-én (45,21)
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Horváth Lajos győri kanonok máre. 7-én
Dr. TaJII Laj os kanonok, jászberé nyi apátpléb. máre . 7-én tragikus hirtelenséggel. Az egr i bazili ka kriptáj ába tem elték (68,43)
Halm osi Béla káplán tr agikus hirtelenséggel Budapesten. Szülőfa lu jában , Hugyagon tem elt ék (61,36)
Hajdu István ny. vácegyh ázmegyei plébános (68,42)
BIzják László é rseki tanác sos , esperespléb. Mátranovákon temették (61,38)
Szuvák József, a hajdúdorogi egyházmegye elsőként szen telt papja, vasm isés
Bujon . Máre. 10-én temelte Timkó Imre püspök (90,66)
P. Pálfalvi Károly Henrik győrasszonyfa i és táps zentm iklósi pléb . máre. 12-én.
G yő rö tt temett ék (51,32,27)
Barta Flór is József OClst. máre. 17-én. Zi reen temették (73,56,49)
Máté Miklós ny. esperespléb. máre. ts-én Székesfehérvárott (75,50)
P. Németh Károly SJ a pannonhalmi szoc . olthonban máre. 24-én (89,63,66)
Vörös István érs . tanács os, fajszi pléb ános máre. 23-án . A székesfehérvársóstói
t emetőben tem elték (64,37)
Slpos József KaJetán ferences rn árc. 25-én. Pannonhalmán temett ék (65)
Vörös László ny. plébános máre. 29-én Balatonlellén (73,47)
Dr. Pápai János pápai kamarás, ny. szentkirályi pléb. ápr . 2-án. A szombathelyi
székese gyház kr ipt ájába temelték (82,56)
Tamás Imre János zalaháshágyi pléb ános , a pusztacsatári kegyhely gondozója
ápr. 4-én. A soproni Szt. Mihály temetőben temették (77,55)
Iharos Ferenc ápr . 9-én Heidelbergben (71,44)
Mátal Tóth József békéscsabai apátplébános. A pr . 19-én temelték (67,41)
Elhunyt papte stvéreinket foglaljuk mementóinkba !

+
P. SZIEGL ANDRAS MARIA kartauzi
(1897-1979)
oMl nt hú kart auzi gyerm eki odaadással szolgált a végsőkig Urának, Krlsztusnak" mondja búcsúztatója.
1897. ápr . 28·án szület ett KIsbudm éren . Pécsett tett érettség It , tisztként szolgált az
első vil ágháborúban, maid a teo lógia elvégzése után 1923. júl. l -én ugyancsak Pécsett
szentelték pappá. Néhány évi egyházmegyei múködés után szerzetesi hivatás ébredt
benne. 1929-ben belépett a fe rencesekhez; de már két év múlva , 1931 ·ben , a Düssel dorf melletti Haln karta uzi kolost orában ta lálluk. 1932.febr. t- én öltözött be a .Iehér
ba r átok" cs uh ájába . 1937.febr. 2-án tett örök fo gadalmat .
•Buzgóbban keresni Ist ent saját b e n ső n k b e n, készségesebben megtalálni és t ökéletesebben bIrni OtO - ezt a célt Jelöl i kl a rendalkotmány a kartauzi ezerzetesnek .
p András nagyon szerette a visszavonultságot. Remeteségében (a kartauz iak különálló
házikókban laknak) , mint minden kartauzi lakásban , két szoba volt: a dolgozószoba ,
amely az . Ave Maria" névre hall gat. miv el valah ányszor a szerzetes belép Ide, térden
áll va egy Ddvözlégyet mond, és a tul ajdonképpeni cell a, a .kublkulum", ahol Imádkozlk, étkezik és alszik . Kis múhely egészrti kl a ház berendezését és egy folyosó
ráccsal ; Ide t eszi be mindennap a tes tv ér az ennivalót . Az étrend bizony szigorú . Reg.
gell nincs , a vacsora az év nagyobbik részében kenyér egy kis vizes borral ; advent és
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nagyböjt alatt t ilo s a tej, sajt és vaj; húst sohasem esznek , még ha bet ege k sem , A
hét egy ik napján. általában pénteken, ha egészségük megengedi , keny éren és vizen
böjtö lnek. A napl főét kez és azonban bő s é g es . és a barátok által ában magas kort érnek
meg. mint P. András is.
A napl konv entm is én és a zsolozsma főbb hórá in a templomban közösen vesznek
részt. M indent énekelnek . A kis hórákat és a kompletóriumo t , a nagy ünnepek kiv ételével , cell áju kban rec lt álj ák, de ugyanúgy. mintha a templomban lennének. Tehát a
zsolozsma m ind ig megőrz i liturgikus és közösségi jell egét. A matutinumot éjsza ka vég·
zik . Ez az éjszak ai Ist enszol gálat kb. 3 óra hosszat tart . Viszon t este 7 óra körül fek szenek. és nem keln ek túls ágosan korán .
Ezt a szigorú életmódot P. András számára még nehezitette szivba ja és egy megmagy arázhatatl an e re detű , makacs b ő rbete g s ég . Isten mégis megengedte neki , hogy
magas kora ellenére majdn em utolsó napjáig [1979. márc . 28-án halt meg) részt vehetett még az éjsz akai offic iumban ls .
Cellájában a szabályok szer int elmélkedésnek . lelktolvas ásnak. imádságnak szente lte magát. 2-3 ór a hoss zat fizikai munkát végze tt: takarítás, kertrészének müvelése .
favágás. asztalosmunka stb . Vas ár- és ünnepnapokon a rekreáción találkozott rendt ársaival. Azonk Ivül heten ként hosszabb sét át tettek együttesen a kolos toron kivül. lelki
beszélg etést fo lytatva .
1950·ben a svájci l a Valsain te kol ost orba helyezték . Később . amikor 1964-ben a
halni kartauz iak át költö ztek az új kol ostorba Marienauban [Se ibranz rnellett, Allqáu) ,
Ide kerü lt vissz a. és Itt élt haláláig ,
A kartauzi le lkületet az egyszerúség jellemzi . ame ll yel hagyja. hogy lsten a rnaqányban birtokba veg ye lel két , De a szernl él ödö és Imádó magány csendjében nem lesz
hűtl en az embercsal ádhoz. Szerepe a Tit okzat os Testben olyasm i. mint az erek é, amelyek csend es, rejtett munk ával, de szünt elen ül közvetítjk az éltető vért minden szerv nek .•Ha Igazán ragaszkodunk Istenhe z. nem rekedünk meg önmagunkban . hanem el lenkező leg : gondo lkodásunk és szivün k kitá gul. úgyhogy egész kiterjedésében át tudja
öle ln i a mi ndenséget és Kr is ztu s üdvözít ö titkát. Mi ndenk itől elkülönülve, egyek vagyunk minden kive l . hogy mi ndenki nevében állju nk ott az élő lst en szlne elört " mond ja a megúj fto tt szabály .
Tudjuk , hogy P. András - aki vel régebben levele ztünk ls - szintén megőrizte szlvé ben és imáiban magyar hazáját. Bízunk benne . hogy most már odafönn Jár közben
értü nk .

R.
BUDAY lÁSZlÖ OU VeR
(1897-1979)
Szeretett és megyeszerte - saját kivá nságára - nem pl ébános úrnak. sem tanácsos úrn ak . hanem csak l aci bácsinak t itu lált paptá rsunkkal alighanem minden I s me rő
se úgy van, min t Kis Szent Ter éz I smerősei volt ak. A zon gondolkoztak . mit is lehetne
följegyezni halála után a kolosto rnaplóba tetteiről. mivel .semmi különöset nem cs lnált" . Semmi különös nagy alkotás. pl. könyv vag y templorn éplt és nem maradt Buday
aty a után sem . •Caak" annyi, hogy betü szerint jó paptestvér volt .
Am ikor derecskei kápl án vo ltam. az ottani öt év alatt volt Időm átnézni a plébá nia
irattárát. Ott tal álko ztam e l őszö r a Budav-s zülök emlékével. Nagyobb ik gyermekük. a
nagyv áradi premontreiekn él t anul ó Oli vér t ragikusan meghalt. (lászló ls Váradon vo lt
gimnazista.) Emlékére elh atároz ták . hogy községük templomában fölépittetnek egy
orgonát. M ig a plébán os üdülni járt, a k i s ti sztv is e lő Buday dr . és felesége a péc si
Angster·cég szakembe rével lern érett e a kórust . S a köve tkező év . 1910 nyarára már
készen ls volt az orgona . Kisebbik f iuk ekkor határozt a el. hogy pappá lesz. és bátyj a
emlé kére másod ik keresztnévként fö lvesz i az Oli vér nevet is. Talán gyermekfejjel nem
hat ározta el. de későbbi tettei arra vall anak. hogy elhalt tes tvé re i ránt i k egyel etb ől ls
családt agkánt ezeretett minden papot ,
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1919. jún . 15-én szentelt e pappá Széchény i M ik lós püspök . I:rdekes , hogy egyet len
vele szente lOdött évfolyamtársa a k és öbb jezsuitává lett Timár Máté volt, évtizedeken
át pest i h ázf önök és a Jézus SzIve templ om gyóntatója .
Káplánkodott Kárásztele ken, Váradve lencén, Endröd ön. M ajd önáll ó hitoktató vol t
Bék ésc sab án. Tanítv ányai mi ndenütt rajo ngásig szerették, levél ben és személyesen évtize dek után ls fölkeres ték. Ez fOleg Kárászteleken volt nagy szó. Akkor iban a gyere·
keket olyan szegény hegyi falvakban az els ö t avaszi mezőga zdasági naptó l fogva már
nem engedték iskolába. Sáros I d ő be n pedig a kövezés nél küli ut cácskákon . gólyalába.
kon" közlekedtek. Laci bács i kedvéért a hittanórákra mégis elkunyeráltál< rnequkat a
kls·lsko lások.
11 évig Újir ázon, majd 5 évig Gyomán, 14 évig M ezOpeterden volt plébános. Az
utóbbi helyen olya n szegénységben élt , hogy mivel szívbaja miatt het i két napra
amúgyis .á gyfogs ágra· volt ítélve. nem füt ött. látoga tói t ls télen ágyban fog adta. 1966-ban nyugd íjask ént visszatelepült szül öföldj ére, Der ecsk ére . Ott ls örö mmel fogadta papt ársa lt. nyáron szíve sen ment kisebb helyettesítésekre . Egyénisége d e rűt ,
opt imizmust sugárzott. élveztük jó humorát.
Gyémántm iséjére kész ülödött M áriapó csra, már gondosan sajátkezüleg meg is trogatta rá a szent képeket , amikor jún . 2-án, pünkösd vigiliájá n szentmiséje ut án rosszu l
lett. Az orvos végelgyengülés tü neteit állapította meg. Egy héttel gyémántml séj e e l ött ,
jún. 8-án hajnalban hunyt el. 11-én temett e püspö ke a családi sí rboltba . 24 paptársa
kísért e kl.
Egyházmegyeszerte tudták , hogy O a legszegény ebb pap. De azt is, hogy sehol oly an
arany dolga a káplán nak nem volt. mint Gyomán az O keze alatt. Ezt a másokért élö,
mindig mosolygós és kedves szívet ajánljuk paptes tvé rei Imái ba.
Dr . Lotz Ant al
DR. HAULER PÁL
(1894-1980)
Nagymajtényban szül ete tt 1894. dec. 30-án. Iskoláit Szatmáron végezte. Az ottan i
szeminárium s z éká s a szerint a májusi ájta tosságokon a teológusok pré dikáltak . A kispapok döntötték el. kl beszélt leg szebben. A legjobb szónok 30 aranykorona [utalornban részesült . E dfjat Haulernek ítélték évfolyamtárs ai.
Jászóra Jelentkezik. Premont re i szeretne lenni. Az egyházmegye azonban nem engedi el. Ekkor Nagyváradra kér i felvétel ét . Ott ls szente lik 1920·ban.
Kárászteleken. majd Vándorolasziban káplá n. Innen a teo lógi ám megy spi rituálI snak
és tanárnak. Plébánosnak Szilágysoml yóra kerül. fr egyházi és politikai lapokba . Katekizmust ad ki. SzIlágysomlyórói Váradra helyezik. Itt az or solyit ák lel késze lesz. Innen
Belényesre kerül esperespl ébánosnak , és vezeti az ott kettészakadt egyházmegyei részt .
Hat évi kényszertávollét után nyugdfjba megy szülőhelyé re . Végül Ismét sikerül Váradra
Jönnie. újból az orsolyita templom lelkésze. Lassan ágynak dOI. és húgának adott h áz á.
ban jan. s-én meghal. Kivánsá ga szerint hazaviszik szülőfalujába . A nagymajtényi temp lomban ravatalozzák fel , amel y az egyházmegye harmadik legnagyobb t emploma. A
családi krl ptá ba t emet ik.
Confrater

xrr

SZLOVÁKIAI PAPTESTVI:R
Rövid időn belül két érdem es papját veszlt ett e el a nagyszombati egyházmegye.
Egyiknek sem volt ember adta elme , rangja, csak Kri sztustó l az egyházi rend szent ségében kapott kltüntet ésüker viselték hüségesen: papok voltak, szol gálatot teljesíte t.
tek .
Oroszlán y György 1917·ben született Ipolyn agyfaluban (CSSR) . Uto lsó müködési
helye Lekér volt. Itt plébánoskodott 1964·tOI 1979. Júl. 9-én bekövetkezett halálá ig . Va·
lódl . igazhl tü· pap volt . A utót nem használ t . Kerékpá rja [aví tá sa közben kapott szívinf arkt ust , és a kórházban meghal t . Lekéren az engesztelö szentm isét Dr. Gábrls Gyula
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püspök mondt a, a szlovák homil iát dr. Jan Fratrl ö lévai esperes. a magyart Kuzma J özsef nemesorosz i plébános . A templomi beszentelé s után az osztálytá rsak nevében
Harsány i Gyula prel átus . szenci pl ébános búcsúztatt a. Otv en paptestv ér és a hive k
sokasága volt j elen. Föld i maradványait ezután sz ülöfalu j ába sz állított ák. s ott helyez.
ték nyugalomra Júl. 12·én. Ott Mészáros Arp ád lpo lvhldvéql plébános mondott búcsúz.
tatót.
Utolsó hozzám küldött level ében (1977 karácsony án) ezeket Irta : "V a l a k itől búcsúzáskor mindig ezt is hallottam: legyen vidám. M ikor ugyanezt mondtam egy másik
embernek, Igy szólt: Igen. ha az ember jó. akkor bold og is. Hát ebben az értelemben
kivánom a te boldogságod at ls: - Oros zlány Györ gy Jó ember volt, jó pap volt . Kívánjuk neki Imádságos lélekke l az el nem ve szíthető örök boldogságot .
Farkas Jenő albári plébános 57 évesen hunyt el. Gyászjelentésén mottó ként .H azafelé" c. versének sorai állnak : . De menni kell az úton felf elé, - Az örök fény, az örök
csend felé: Most ő ls elment Jézusához, akthez a többszörös betegség és meg nem
értés keresztjét hordozva, mind ig vágyakozott . A t emet ési szentm isét és beszentelést
az albári templomban végezt ék. hol ttestét ugyanaznap, 1979. szept. 21-én az űlö fa luj é
ban, Szencen hantolták el. Fájd almaktól megt ört édesanyja ls ott állt papf ia koporsója
mellett. Végső búcsúzásui.Szeretet" c. versét mondták el sírja mell ett. Farkas J en ő
ugyanis költő ls volt, szlová k és cseh nyelvböl sok müf ordítást ls végzett. Két önáll ó
verseskötete ls megjelent. Most Imént emlitett v ers éből . l Kor 13 parafrázisából Idé.
zünk néhány sort :
A próféták szava
egyszer véget ér , elhalkul ,
lri<ár a tóba hajltott kavtes-rajzolta fodo r .
Nyelvem alatt a szép szó semmivé les z,
a tudományom füsthöz és pernyéhez
lesz csak hasonló . s úJat már nem épit ,
észrevétlenül , csendben elenyész ik , mit most Ismerek, széthu lló cserép.
s prófétálásom cser épcsörren és.

De ha eljön a nagy Tök élet es s éq ,
elhall gat majd a cse r épcs örren és.
. . . hogy Itt állok a férfikor del én.
szert e sz örok most , bizony szerte én
mindent, ml megcsalta a gyermeket ...
Már Int fe lém a t ávolb ól.
és érzem. közeleg a Szerete t .
Kovács Vencel

DR. BEOTHY ISTVAN
(1882-1979)
A blharmeqyeí Tenkén született 1882 j úli us 20-án. Teológiai tanul mányait Ve szp r ém ben és Bécsben végezte . Az áldozópapi rendet ls Bécsben kapta meg 1905 Július 14·én,
s késóbb ugyanitt szerzett hittudomány i doktor átu st . Felszent elése ut án Zalamerenyén.
Murakereszturon káplán, 1907·től a veszpr émi szemi náriu mban pr efektu s. teológiai
tanár , majd vicerektor. 1919-től Sümegen pl ébános és kerületi esperes , közben zsinati
vizsgáióvá és somogyvári c. apáttá nevezik kl . 1935-ben a Székes káptalan kanonokj a
lesz. Erotán 44 évig az egyházmegye központj ában, Veszpr émben különbözö f ele lös
tisztségeket visel mint szentszéki bíró , szeminári umi rekt or, somogyi főes pe res. II
székesegyházi plébánia vezetője. székesegyházi főes peres , pápai pre látus, hitoktat ási
felngyelő , majd haláláig a Püspöki Szentszék és az Egyházmegye Nyugdíjb izottsága el·
nöke, a Székeskáptalan nagyprépostja s főp ás ztorán a k províkárlusa. I:let e utolsó hónaplát töltötte csak meggyöngült egészségi áll apota mi att a székesfeh érvári Papi Ott honban.
Megboldogult testvérünket hetvenöt esztendős pap i müködése egész idején Krisztus ügye Iránti buzgóság lelkesitette. s ezért válla lkozott még késő öregségében is
szfvesen minden lelkipásztori kisegrtő szolgálatra. Nagyon szerette a gyermekek et. a
fi at alságot, A hitoktatás mind ig szivügye volt. Anyagilag is sok templomot rés zes/tett
támogatásban , legutóbb a veszprémi székesegyházat ajándékozta meg egy új harang.
gal. Nevéhez füzödlk a veszprémi Glzella-kápolna s a Szentháromaáq-szobor korábbi
restaurálása is .
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Kiv éte lesen hoss zú él et ét fegyelm ezett életvitelének köszönhette. M inden nap két két órát sétá lt d é le l őtt és délután . Csak az utolsó években cs ökke ntette ezt egy-e gy
órára, de azt sem té len, sem nyáron , se m es ő ben , sem hóban el nem mula sztotta .
Megtörté nt, hogy a már kilencven éves aggastyánt sétája közben főpásztora autóba
ült ett e, hogy a várhegy kapaszkodójátó l megk imélje . Am ikor a püspöki székház előtt
kiszá ll t a kocsiból. új ra leball agott a váro sba, hogy a kiszabott sétából semmi el ne
maradjon .
Sokszor elmesél te papi körö kben egyik humoros élményét. A várkilátónál meg·
kérd ezt ék tőle <I tur is ták. hogy milyen t emp lom látszik a város nyugati szél én? . Ott
vagyok én káplán" - mondt a, mert rendszeresen kisegi te tt azon a pl ébánl én, s ha
úgy adódott, még a motorkerék pár háts ó ülé sére is f elkapaszkodott 81}-85 éves kor ában. •No , ennek a vén papnak ls sok lehet a fül e mögött, hogy még mind ig káplán" mondta félhangosan az egyik turista. A zt persze el hall gatta a . vé n k áplán", hogy pre látu skanonok és a székeskáptala n nagyprép ostja .
IOvről évre megün nepelte az .é rettségi talá lkozöt" egyedül , egymaga , hiszen hajdan i
osztálytársai már rég elhaltak m ellőle . Hosszan adorált a piar isták egyko ri temp lom ában, maj d engedélyt kért a hajdani pia ri sta gimnázium Igazgatójától, hogy körülnézhessen néhai osztályában. A diákok szerete tte l köszöntötték, virággal kedveskedtek
neki , s ő boldogan mesé lte környez etének kedv es élményét.
Szinte éle te utolsó hónapjáig napont a megl áto gatta a megyei könyvtárat, átlapozta
a napllapokat . folyóira tokat . M inden érdeke lte . Pro vlk árlus l hivatal át az utolsó percig
lelkII smeretesen ell átta . Környezete sokszor biztatt a: vigyázzon magára, hogy meg érje
a s zázeszte nd ős kort . Az utolsó het eiben egy ik látog atój ának tréfásan mondta: . Iüttek
a száz e sztend ő n ek" . 98. évében halt meg , 1979. okt. 4·én.
A z egész város tisztelettel övezt e, s tem et ésén több mint száz pap és sok -sok hlvö
búcsúztatta az ország legöregebb papj át .
Horváth József
KONOZSI BIOLA REGINALD OSB
(1915--1 9791
A felvidéki Ebed községben született 1915. márc . 2·án. Középiskol áit a komárom i
bencés gimnáziumban v égezte. s ére ttség i után jel entkez ett nov ic iusnak Pannonhalm ára. Teológusnak készült . Teológiai t anulm ányait a Prágai Hittudom ányi Fő iskolán v égezte 1935--39 között , 1939·ben szente lték pappá. és m indjárt Pannonhalmára kerü lt
hit okta tónak . Egy év után Celldömölkön fo lytatta ezt ; majd 1941·ben Kajárpécre került
plébánosnak , ahol egés zen 1973·lg mükö dött . Ekkor foko zódó vesebaja miatt kérte.
hogy Pannonh alm ára jöhessen . Egy évi g mint tóthegyi lelkész rnűkö d ött, aztán nyuga·
lomba ment. M ivel bete gségének fo kozódása miatt áll andó ápolásra és k iszolgálásra
szorult, 1976-ban átk erült a Szociáli s Otthonba.
Egész éle té re l eg je ll emzőbb volt a csendes szerénység, a néha már túlzott igény·
te lenség, ami b e te gség éből kifolyólag önmaga küls ö elhanyagol ásáig ment. Ugyanakkor
azonban ugyanazzal a csend es szerénységgel és kedve s mcsoly ával kész volt mind en
mun ka ellátásá ra. ami t egészségi állap ota megenged ett . M ég Itt Pannonh alm án ls renget eget seg ített azzal , hogy Jegyzeteket. káptalani szöveg eket gépelt nagyon az épen
és ponto san.
Meg ható volt látn i , ami nt szint e éle te ut olsó percéig m inden reggel beteg lábával
végigcsoszog ott a f olyo són. ki az oltárho z, hogy bemutas sa szentm iséjét . M ikor egyik
rendtá rsa , gyengülö egés zségére és f igyelm ére hiv atkozva , kiméletból rá akarta beszélnl, vegyen inkább részt az otthon lakóInak köz ös koncelebráclós mls élén, ezt Ielelte : . lO n a szent mi sére mi ndi g a leg nagyobb gondot fo rditottam . nem kell félnem ,
hogy ta lán elh ibázok benne val amit."
Ápoló i ls nagyrab ecs ülték és sz er étték . Soha nem okozott nek ik gondot külön kí.
vánsággal vagy Igénnyel. Szer ény. szinte félénk magatartásával mindenkivel meg szerettette magát .
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Halála előtt pár nappal étvágyt alanság lépe tt fel nála . Azt hitte: gyomorrontás.
•Majd kíkoplalorn " - mondta egyszerüen. Senki sem gondol t közvetl en életves zélyre .
Mikor est e a nővér bement hozzá, hogy éjszaká ra még inj ekciót adjon neki, már holta n
találta. Halálának közvetlen oka a vesebaj ból fakadó ker ingés i el égtelenség volt. Igy
szinte észrevé tlenü l halt meg 1979. ápr . 24-én. M ég ezzel sem akart senkinek terhére
lenni.
Confrater
VERTES GYULA AMAND OSB
(1917-1979J
Enylngen s zületett 1917. szept . 27-én. Középiskolai tanulmányait a VI. elemi után
kezdte csak meg pápai gimnáziumunkban. Itteni érettségije ut án 1937-ben lép ett a rendbe. Földrajz-termés zet rajz szakból készült fel a tanári pályára. 1943-ban szente lt ék
pappá. Utána Gy örszent lvánba került seg édlelkésznek , ahol egy évi g dolgozott. M ikor
1945-ben megalakult Csepelen a bencés gimnázi um, ide került tanárnak, egészen az
1948-ban bekövetkezett államosításig . Ekkor a székesfehérvári egyházmegye vette szolgálatába. 1948-ban Csobánkára került seg édlelkésznek , ahol főleg a Prohászka Hadiárvaház növend ékeinek le lki gondozását végezte . 1950-ben rövid Időre Fertődre került .
Szeptemberben újonna n induló győri gimná ziumunk tan ára lett, közben egy évig a győri
szeminár ium ban ls tan ított. Egészen betegsége elh atalmasodásálg müködött itt. 1976-tól
már beteg áll ományban élt Győrött, míg 1978-ban be nem kellett költöznie a pannonhalmi Szociális Otthonba.
Nagy t udású és nagyon lelkiismeretes tanár volt . Növendékei nagyon szerették .
Külső megjel enésében is mindig finom eleganciára és tisztaságra t örekedett . A hanyag.
ságot a gyerekek munkájába n sem türte. Világos és pontos ismeretek átad ására t örekedett. Szeret ett utazni , főleg a híresebb külföldi zarándokhelyeket kereste fel. N őv én
dékei t ls gyakran vitte kirándulni, mind ig alapos felk észíté s után .
Fizikuma nem volt erős, ezért már gyerekkorában kiss é túlzott f éle lemmel vették
körül szüle I. Magatartásában is min di g ez a csendes finom ság, néha szinte f ínomko d ás jellemezte .
A gyógyíthatat lan súlyos kór agyvelejét támadta meg, és lassú, de egyenl etes és
megállíthatatlan romb olást vitt végbe benn e. Állapotát türelemmel és áldozatos megadással viselte . Uto lsó idejében már szinte teljesen magat ehetet len és apatikus vol t.
Cs endes halála a jó lsten irgalma volt vele szemben.
Emléke mint j ó ta n ár é, diákjaiért él ő nevelóé és nemes, tisztale lkü papé mindig ott
fog élni mind volt növend ékei , mind rendtársai emlékezetében.
Confrater
DR. PAKOZDY JÖZSEF egri kanonok . c. apát
(1912-1 979J
Kedves v árosában, Egerben hunyt el 1979. jún. 2-án. Nagyon felkészült a hal álra.
Sok év óta várt a már . Nem egyszer nézett szemébe súlyos rn űt ét, életveszélyes betegségek alkalmáv al. Beteg ség eit , szenvedése it türelemmel, csönd es mosollyal , megad ással viselte el.
Szegénysorsú vasutas szül ök gye rmeke vo lt. A család i f észekból hatan kerültek ki :
háro m fiú és három leány. Egyik n ő v ére, aki akkor már év eken át volt tan ítóké pz6lntézeti tan árnő, mint szerzetes a kínai misszióba ment el. Ma Taiwa non él.
Tanulmányait Egerben v égezte. M int fiatal káplá n sok helyen és sokféle beosztás ban müködött. Volt lelk ipászt or, tanított . szerkesztett lapot. Kongregác iós beszéde it a
Korda kia dó jelentette meg.
A háború alatt mint t ábori kórhá zi lelkész szolgált ismételten . Ezekben az években
békét hirdető és v áró rádióját ékai t öbbször hangzottak el a budapesti adó hullámhoszsz án. Sokat írogatott egyh ázi lapok , fő képp a Papi Lelkiség hasábjai n. Szent beszédei
gyakran jel entek mC9 az . Evanqéllurn" számai ban.
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1942·ben kerül t Egerbe m int egyházmegy ei fős zá mve vő . Közben segédlelkész, tanu lmányl felügyelő , hitta nár . maj d a Szent István koll égium Igazgatója . 1948·tól f öszent széki jegyző, érse ki levél t áros . 1959-1964-lg lrodalqazqat ó, 1959·ben c. apát , 1966·t ól
kanonok. 1972·töl főszentszékl elnök.
Minden beosztásában nagyon szerette és tám ogatta papt árs alt. Készségesen áll t
mindenki rendelkezésére. Or eg paptestvére inek soks zor vo lt segItő barátja . Tudott szellemes en társalogn i . bár természetében volt bizo nyos komorság . A hi bákat jól látta és
megb Iráita.
Mint papnövendék. majd min t fiata l pap sikerrel ve rselgetett. ( veken át vo lt föszékesegyházl szónok . De örömmel és gyakra n váll alt szentbeszédet , b árhová hfvták: akár
városok szószékeln , akár kics iny falvak búcsúln , ünnep l esemé nyek alkalmával vagy
lelkigyakorlatokon.
Szép csendesen búcsúz ott el m indenkitől és m in dentől. Halála előtt három nappal
még szentszéki gyúlésen elnökölt. A zut án szentségekke llsmételten meg erő sltve, rneqbékélve, érett gyümö lcsként hullott lst en kezébe .
Temetés ét Június 7·én Kovács Endre egri segéd püspök végezte az egyh ázmegye i
papság nagy részvételével. Az egri székesegyház kr iptájában hel yezté k nyugovóra.
Osztálytárs
DR. SUSÁNYI P. SEMJ(N OFM
( 1917-1979J
.Gazdag életét, apostol kodásának sz ép emlékét kegyelettel őrzik a gyermekek, a
glmnazisták, felsőbb Iskolások. akiket tan ított : a bete gek, akike t kór házakban, otthonokban fáradha tatlanul látogatott; a magukra marado ttak , akike t vigasztalt; a rendtagok.
akiknek te ológiai és énektanáruk volt; végül az Or szágúti Ferences Plébán ia, ahol mIg betegsége engedte - mint lelkipásztor, gyó ntató, karnagy, kántor rnunkálkodott."
Igy olvastuk gyászjelentésén. Ime egy tevékenységben Igen-Igen gazdag, sokoldalú
papi életi
Kérdés , melyikben v olt a leggazdagabb és legeredetibb ? M iben nyújtott legtöbbet
a híveknek. a kortársaknak és az utódoknak? Úgy véljük. az egyéni lelktpásztorkod ásban , amikor személy tal álkozott a személlyel , egyé n a ki sközösséggel. Sz ül ők le lktatyja és barát ja, gyermekeik hit oktatója és eskető papja , unokáik m egkereszte lője volt .
Énekkarok, egyesületek. családlátoqatások. magánbeszélgetések jel ent ett ék lelkének
legnagyobb örömét. A felkeresett otthonokban gyakran talált rendezetle n házasságokat.
Kellemes, erőszakmentes modorával észrevétle nül v ezett e ő ke t az esküvöt oltár fe lé .
Vall áskülönbség nélkül látogatta és tisztelte , segit ette és szol gálta a hivöket és
nem hívöket. katolikus és nem katolikus családokat. reformát us papi otthonokat . (s
mindezt húsz évvel a zsinat e lőtt .
•Ha valak i beteg lett. ha valaki kórhá zba kerü lt, ha valak i a f ront napjaib an meg .
sebesül t , ha valaki meghalt. ott nyomban megje lent egy barnanrh ás" - Irja egy ik orvos
barátja. (s ez Semjén atya volt.
1956 nehéz éJszakált az eszte rgo mi városi kérházba n egy kórá gyon töltötte , hogy
azonnal seglthessen a bajba jutottakon és az (let Kenye rét éhe ző kö n .
Rejtett munkáját ml sem bizonyitja jobban , mint az a té ny , hogya lipótmezei Ideg·
gyógyintézet betegeit 17 éven át gyakran látogatta és lelkileg erősttette .
Fiatalabb éveiben egyesek kérték és figyel meztették. fékezze mag át rnunkálkodásá ban, mert szétesö emberré válik, tevékenységé nek sokrétüs ége a mélység rovására
megy. Idősebb korában ped ig azt ls mondogatták nekI: vigyázzon. mert fizikuma f el·
mondja a szolgálatot . O csak Igy vá laszolt: . M lt tegyek . amikor annyira szeretem az
embereke tz"
A világba kiszorult paptestvérelv el Is ta rtotta a kapcso lato t , s anyagiakban ls szlvesörömest támogatta őket.
Temetésén egy házaspár odalépett idős édesanyjához és megköszönte , hogya front
utá n, a ntnccsel küszk ödö het ekben befo gadta négy gyerm eküket , akiket akkor a rnost
ravatalán fekvő papfiú vitt magával az éhezö fővá ros ból vid éki otthonukba .
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Huszonegyen koncelebráltunk le lke üdvéér t. Az evangéliumból az uto lsó ítél et m érlegj ellem zőbb volt.
Erősen re méljük, hogy elsősorban ez biztos ítja számára az örök bol dogságot ls.
Confra ter

c él ének leír ás át olvasták fel (Mt 25) , amel y Semjén atya életére a

DR. OPPERMANN JANOS BALDU IN cis zterc ita
(1902-1979J
A boszniai Bosna-Brodban. még az osztrák-magyar monarch ia terüle tén született
1902. máj . 7·én. Családjából hozt a magával a horvát nyelv Ismeret ét . a szláv kultúra
iránt i érzé két. ami alapja volt a szlavlsztika Iránt i késöbbi t udom ányos érd eklőd é sé
nek. A mona rch ia közéleti lég köréból , a . sokfajta n ép" bár súrlódásos , mégis kieqyen súlyozott együ ttéléséból pedig azt a szenved élymentes patrlottzrnust , amivel a közös
haza népein ek érdekeit értékelte és megértette . 1918·ban lépett a ciszterci rendbe ,
és 1925·ben történt pappá szentel ése után 1926-ban fejezte be tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen . Doktorátu sa mellett magyarból és latinból
szerzett k öz éplskolat tanári oklevelet, de az Indogermán nyelvészettel való foglalkozása
egyre Inkább a szlaviszt ika felé sodorta . Nyelvi készsége és egyre e lmélyülő é rd e k l ő 
dése a tudom ányos pálya felé vonzotta. Elöljáróinak akaratából azonban középiskolai
síkon maradt . Néhány év ig a rend budai gim náziumában ta nított. majd 1934·től az államosltáslg Pécsett vo lt a rend i gimnázium tanára . Utána több lelkipásztori állom ás helyen dolgozott a pécsi egyházmegyében , egészen haláláig . Uto lsó munkahelyén , a
Pécs-b ányatelapi pl ébánl án, mint sokra értékelt, a városban rnlndenkí által t isztelt, az
egyházmegyei hatósá g részéről nagyrabecsült lelkipásztor állt helyt kápláni mln öséqben. Súlyos. de rövid betegség után halt meg Pécsett 1979. szept . 6-án.
Ha az elmo ndottakhoz hozzávesszük szerzetespapi egyén iségének buzgóság át, csendes szerénységét. hall gatag csendszeret et ét , egy szerúségét és mindv égig sz éleskörü
tudását . nagyfokú munkab lr ás át. akkor felvázoltuk egyén is égének Jellemző vonásait .
Csak még azt a jóságot kell hozzáadnunk, am it fenntartás nélkü l pazarolt diákra és
fe l n őtt re egya ránt. és amiért mindenki szerette, akikkel az él et egy útra sodorta.
A pécsi megyéspüspök tamette és mondta érte a gyászmis ét , koncelebrálva szamos rendtárs ával és paptestv ér ével.
-s -n
KORNVIK KALMAN GELLERT OP
(t 915---1979)
Gell ért atya Vasvárott született 1915-ben. Domon kos lett , majd 1951-ben egyházmegyei szolg álat ban állt. Ekkor tűnt fel, hogy nemcsak k itűnő sz önok, mert néprnisszl ókat eddi g ls szIvesen és készséggel vállalt, hanem kitűnő hitoktató ls . Tatatóvároson
még most is emlegetik azt az elsö áldozást . amir e Gellért atya készítette fel a gyerm e·
keket. Kár. hogy rövi d Ideig tehette!
Vil ági munkakört vállalt, m ikö zben tov ábbra ls Tatán lako tt. E lőször k ocs i kí s é rő.
maj d a borforgalmi v áll alat nál dolgozott. Gyenge f iziku ma ell enére Itt is megállta
hel yét . M unkájáért több el ismerést is kapott. Nyugd ljba vonulása utá n azonnal jelentkezett a pl ébán lán, hogy mos t már szívese n segít. Több m int húsz év után ismét szlvvel-lélekkel pap lehetett. De pap volt ő addig is. Ismét örömmel préd ikált. Reggel
korá n Jött a te mpl omba , és kés zült a . Forrás" -hoz, a szentm isére . A lelkIIsmeretesség
ter mészete s vo lt nála vI/ági munkakörében és papi életében ls. Emellett népszerű
gyóntat ó volt. Tréf ásan mondogatta: .S zeretem meglovagolni a gyóntatószéket!· Tényle g hosszan ült benn e, és nem hIába, mert sokan fö lkeresték .
A vI/ág kitüntetés ekben és oklevelekben adta meg Gellért atyának az elismerés t ,
az Úr pedIg meg próbálja azt, akit s ze rét. hogy szeratetére méltó legye n. S ű l yos , fájdal o
mas betegség látogatta meg: arcüregdaganat. rákos áttételiel. ami egy kicsit arcát ls
el torzltotta. De a f ájdalom legk isebb Jeiét sem m utatta. Mikor é rdeklődt ünk állap ota
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felől . mindig elütötte : .kicsit jobban . .. majd jövőre .. .. Pedig már nyelni is aIIg tudott. De rnls éznl. gyóntatni az utolsó napokban is jött. Ekkor már nehezére esett a
beszéd. az igét nem szóval hirdette. hanem jelenlétével és életével. Csendesen, viszszavonultan élt. váratlanul halt meg. Elet ében szerénységével és hűségével tűnt fel .
Eszembe j ut a keleti Ikonok szentábrázol áaának szigorú rangsora . De milyen jó Krlsztus mellett lenni, még utolsónak isi Gellért atya Itt a földön észrevétlenül .utolsö"
tudott lenni; il yen utols ókból lesznek majd az elsők .
1979-ben. egy nappal Gell ért-nap után temettük.
·h
-ö

KOLBAl JENO
(190B-1979)
A székesfehérvári nyugdijas papi otthon boldog lehet . mert MaJ(Ímillan Kolbe unokatestv ére ott élte le utolsó éveit. és ott is halt meg.
Mikor előszö r voltam nála, meglepe tt. hogy szeb ája falán őrzi tisztelettel azt a
képet , amelyet egy fogolytá rsa kész itett Kolbe aty áról az auschwitzi táborban. Második
lát ogatásom alkalmával már elmondta kéré semre szerényen , hogy kiterjedt családjuk
a szil éziai Batzdorfban él t , és Kolbe atya közvetlen rokonai. Az 1800-as évek vége felé
átkölt özt ek Magyarországra, és Itt a .Kolbal" nevet vették föl.
Jen ő már Magyarorsz ágon sz ületett , Sopronban . Gimnázium i tanulmányait ls ott
végezte. Majd a váci egyházmegyében volt kispap, ott ls szentelték föl. 1931-től 1946-lg
Monoron , Tiszaújfalun , Fóton , Szolnokon, végül Pécelen működött. Addig ls állandőan
betegeskedett , bár amellett igen szépen, lelkesen szolgált. Most azonban már nem
volt képes tov ább lel készként tev ékenykednI. ezért főpásztora 1947·től beteg szabadságra. majd nyugdljba engedte .
Egészen új papi szolgálat , hivatás kezdőd ik ezzel Kolbal atya életében: a betegek
szolgálata. legjobban ő ért i meg lelk iv ilágukat. aki maga is beteg. szenved, de nem
csügged el. - Első sorban szüle it gondozza, ápolja éveken át betegségükben. de a
több i bete gre ls gondja volt Sopronban és környékén . (Mindezt paptársaitói tudtam
meg. mert ő nem szeret ett dicsek edni jótetteivel.) A győri püspök, látva buzgóságát,
felké rte. hogy szervezze meg a betegek segítését és lelki gondozását . Ezzel Igen sok
jót tesz lsten d ics ős ég ére .
Hogyan tette ezt ?
Sopronban és körny ékén minden beteget számon tartott. Ahol nem volt apolöjuk.
oda álla ndó gondozókat szervezett be, akik a lelkükről is gondoskodtak. O maga állandóan látog atta ők et . Vidékre ls kijárt. Szinte az egész györ i egyházmegye számfthatott
rá mint Irgalmas szamaritánusra . Vasárnaponként gyalog kiment egy-egy kis elhagyott
faluba . Ott mis ézett , pr édik ált . és mise végén bejelentette a híveknek, hogyabetegek.
hez szívesen elmegy. és elvi szi az Úr Jézust . Volt ls sz ép eredmény mindenütt.
Tudjuk. hogy Kolbe atyának mennyire szívügye volt a betegek sorsa . Ha kellett. a
legdr ágább orvo sságokat ls megszerezt e nekik . Ezt tette Kolbal atya ls kedves betegeivel. Kü lfö ldről orvoss ágokat szerzett, de pénzt soha nem fogadott el ezért . !os mint
szent unokatestvére. ő is mindig arra kérte a betegeket. ajánlják föl szenvedéseiket
a bűn ös ö k megtérés éért. engesztelésül.
Ide már csak elk észüln i jött be az örök életre. AmIg csak bírta erövel, mindennap
bemutatta a szentm iseáldozatot; amikor egészen elgyengült. akkor egyik öreg. beteg
győri paptestvére seg ftett neki. Végül már nem volt képes erre sem. csak naponta
megáldozott. Azt lehetne mondanl , hogy ö ls éhhalállal halt meg, mert az utolsó 30 napon át jóformán semmit sem evett már . !os végezetül még egyet megjegyzek életük
végéröl. ami közös vo lt : O is nagyon tisztelte, szerette a Boldogságos Szűz Máriát, a
szentol vasót élete utolsó perc éig Imádkozta. Azért azt a kegyelmet kapta, hogy Gyű
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén halt meg. mint a vértanú Kolbe atya Nagyboldogasszonykor .
Galamb Imre
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