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HALÁL ÉS öRöK ÉLET

Világnézetek, filozófiai felfogások és vallási rendszerek arcélét dön·
t6en befolyásolja a halál miértjére, értelmére és az utána feltáruló dimenzióra adott felelet. Korunk sem kivétel. - Mindig voltak, akik struccpolitikát akartak üzni ezen a téren: messzir6l kerülték még a temet6t
is, nehogy a halál gondolata [elmeriünessen bennük. Ebben az értelem·
ben tett biráló megjegyzéseket Jacques Maritain már a 40-es években
egyes amerikai eljárásmódokra: a ravatalozó halk zenéje, a halott ki·
festett arca, a szinte pillanatokra leszükftett és tökéletes ceremóniával
megrendezett "utolsó látogatás" ... Mintha csak kend6zni, felejteni akarnók az esemény magját: jaj, csak észre ne vegyük a változást, jaj, csak
hamar túlessünk rajta! Azóta sok minden meghonosodott ezekb61 az
európai és a termelésre-fogyasztásra beállftott országokban is. - Igaz,
"a tiltott visszatér" jeligéje a másik oldal újraéledését is magával hozza.
Külön klinikákat kezdenek felállítani, ahol az ember "emberhez m éltóan", azaz lehe tóleg tudatos állapotban, embertestvéreinek szorooskodásától és imáitól kisérve halhat meg. Kübler-Ross orvosn6 tanul·
mányai után nem egy nagy kórházban tanfolyamok készftik fel az orvosokat, papokat, ápolókat, hogy minél emberibb módon állhassanak a
haldoklók és hozzátartozóik szolgálatára. Franciaországban pár éve
megalapftották a .hal álakadémuit" (académie de la mort). Az elnevezés
talán groteszk, de szándékuk emberi. S végül ki ne ismerné " a halálból
visszatértek" élményeit ecsetel6 könyvek sikerét? Tudományos és teológiai szempontból merülhetnek fel kérdések ezekkel az újabb keletű
irodalmi termékekkel kapcsolatban, de a tény tagadhatatlan: az embereket izgatja, hogy embertársaik a "küszöbön" találkoztak-e "valakivel",
milyennek látták a "túlvilágot"?
A keresztény sem kivétel. Jóllehet a hit sok kérdésre feleletet ad ,
mindenkinek újra át kell élnie e felelet tartalmát. S hogy ez mennyire
nehéz lehet, arra emlékeztet Krisztus Getszemáni-beli haláltusája. A
húsvét ugyan mindent átragyog fényével, de a keresztre a bün sötétsége
veti árnyékát.
Lehetetlen a kérdésszövevény minden szempontját elmélyülten tárgyalni folyóiratunk egyetlen számának keretében. Mindenekel6tt fel szeretnénk hivni a figyelmet a kérdésre, elgondolkoztatni néhány szempontján. Els6 helyen Nemeshegyi Péter tanulmányát hozzuk, amelyból
kicsendül, hogya keresztény számára is "élni édes, élni szép", De tudja,
hogy örök sorsa a földi élet halandóságában kezd6dik. örök életbe ee3

tett hite tehá t nemcsak ho gy nem m enekv és evi lági k lJtelezettségei elől.
hanem " .•. itt kezd már épillni, itt közöttilnk, a m ennyország ".
A keresztény hit szerint az igazi örök élet az I sten létmódjában való
részesedést jelenti. Ennek kezese pedig a f eltámadt K risztus. Ugyanakkor azonban értelmilnk kutatia, mennyiben igaz olható magának a lélek
halhatatlanságának a ténye. ~ rdekes egy német közvéleménykutató intézet megállapítása, amely a 70-es években felméré st végzett a ném et
katolikusok körében a pilspöki kar megbízásából. Kitúnt, hogy a híveket
első helyen az ér dek elte (a megkérdezettek 35 "/o-át ) : van -e további élet
a halál után, vagy a halállal vége mindennek? - Erre a kérd ésre kapun k
választ Weissmahr Béla cikkéb6l.
A halál és az örök élet kérdéseinél azonban nem elegendő az elméleti
eszmefuttatás. A halálnál segédkezők számára v égzett tanfolyamok alatt
kiderillt, hogy ezek akkor lesznek igazán eredményesek, ha a részt v evők
(orvos. pap. ápoló) maguk is átélik, húsba -vérbe vágó őszinteséggel, a
halál és az örök élet i gazságait. VI. Pál pápa nem a nyilvánosságnak
szánta sorait: l elkigyakorlatos feljegyzés volt. Annál megragadóbb mély
hite és reménye. emberi őszintesége. - De a puszta szembenézés a halállal nem el ég. Könnyen áteshetilnk a ló másik oldalára. A halál megm erevedett szemlélete halálba szétlithet, és sajnos sokak számára ez
látszi k kiútnak az "é r tel m et len né vált " világból. Pedig az öngyilkosság
nem végzet, hanem kihívás - elem ezi Erwin Ringel professzor. ,,Az élők
felé idej ében kell odafordulnunk, ez kötelességilnk. A ker eszt énynek
különleges megbízatása van er re." - Szőllősy Julianna gyermek p edagó gus pedig utat mutat. hogyan magyarázhatjuk me g - szülők, hitoktatók
- gyermekeinknek a halált és a húsvéti esemé ny t. De - teszi hozzá "felnőtt és gyermek ugyanabban a csónakban ill itt . . . a válaszkís érlet
egyaránt érvényes a nevelő gyakorlati munkájára és a felnőtt ekre is ." Végill Albert István rendtársa, Schütz Antal portréját ra j zolja m eg a
centenárium alkalmából. Századunk legnagyobb magyar t eológusa köny·
veib en tárgyalt a halálról és az (jrök életről. hosszú bet egsége alatt azon ban alkalma volt erre személyesen is jól f elkészülni.

+
- Amikor ezt a halálról és örök életről szóló húsvéti számunkat eíkészítettük. m ég nem tudhattuk. hogy egy hozzánk nagyon kö zel álló
drága élet áldozata lesz rajta a pecsét. Mikor k . Olvasóink lapunka t kézbe kapják. Isten kifürkészhetetlen akarata a Szolgálat "j ó és h ű szo lg áját". Marosi a tyát már az örök Húsvétba sz ölította. Utolsó üze neté t végr en deletének befejező mondatával közvetítjük: .,Aldásommal és szeretetemmel búcsúzöm Mindenkitől." A szeretet pedig soha el nem múlik.
Olvasóink leveleit a továbbiakig erre a címre kérjük: "Szolgála t ".
A·9800 Spíttal/Drau, Kapellengasse 15.
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Nemeshegyi Péter

EVilÁGI elET - öR ö K elET

"O élni , élni I mi édes, mi sz épl" - kiáltja ~va Madách " Az ember tragédiájá"nak paradicsomi jelenetében . ,, ~ I et " , "élni" - mennyi lángoló, kitörő öröm
rejlik ebben a szóban! De ugyanakkor mennyi sírás, zokogás is' KI ne érezte
volna már néha - vagy talán nagyon is so kszo r - szivében azt a bánatot,
" amely téged - Vádol , örök nagy term észet ; - Mely kiég ett szívvel kérdi Mért születni, minek élni?"
örök élet rem énye egy mulandó vil ágban
Biztos, hogy szép t űzij át ék a világmindenség , és az élet a legszebb röppenMélyzöld erdők , zsongása, ezerszínű virágos rét nyílása, néma halak ciká zása , zümmögő rovarok szorgoskodása , daloló mada rak éneke, örökké fr iss gyerekek örömtől átszőtt világa, életerős felnőttek ölelése, munkája, sü rgése -forgása: micsoda színpom pa, micsoda túláradó energia, micsoda kiapadhatatlan
áradás! J:s mégis :" elszáradnak, kidőlnek a vén fák, elhervad a virág, hal álba
merevedik a kis bogár , hol tan hull le az ágról a fagyott madár, megöregszenek,
meggörnyednek és a slrba vándorolnak az emberek. " Ember, por vagy és porrá
leszel." Mi nden élet vége a halál. Hát csak "por ", kiégett hüvely marad az élet
t űzijátéka után?
tyűje.

Amióta megszületett a gondolat a földtekén , az embe rek nem szűntek meg
töprengeni ezen a kérdésen . " Mért szül etn i? Minek éln i? Ha úgy is mind meghalunk." De csodálatosképpen, bár minden oldalról csak azt harsogta az emberek fel é a tapasztalat, hogy minden élőlény elmúl ik , elporlad, ők hosszú történelmük kezd et é tő l fogva mind a mal napig hisznek az örök életben .
Ez a hit kétségtelenü l az emberi szív legmélyebb tapasztalataibó l fakad. Az
emberi elm ébe n l é nye g é bő l kifolyólag feltűnik a vég-telenség gondolata. Azáltal , hog y minden do lgot végesnek ismer meg , gondolatában már túl is haladt
ezen a "vég " -en, a minden határt meghaladó végtelen felé. De ez a fogalom
még üre s volna, ha az ember tapasztalatában nem ta lálkoznán k két területtel ,
ahol közvetlenül érintkezik valami határ talannal, végtelenn el. Ez a két terület :
az igazság és a szeretet.
A megismert igazság, legye n az a legegyszerűbb, legelemi bb igazság, minden időbeli és térb eli határt meghaladóan örö k érvényű. Persze voltak és vannak államrendszerek és társadalmak, amelyek elkorcsositják az igazság fogaImát. Ma ez az " igazság " , holnap pedi g amaz; " igaz " az, ami a rendszernek
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kedvező , hamis az, ami kedvezőtlen . Hányszor találkozunk a tört énelemben az
igazság ilyen manipulációjával! De épp az a tény, hogy az emberek Ilyenkor
lelk ükben szenved nek, bensőleg tiltakoznak, és a társadalom elrothad, bizony Iték arra , hogy az igazi igazság egy és örök . ~s mennél egyszerűbb, annál jobban megtapasztalja az ember az egységét, örök és változhatatlan méltóságát.
" Légy jó mindhal álig " - Móricz Zsigmond Nyilas Misijének ez az igazsága
örök , nem fog raj ta a halál. Nemcsak a " halálig" kell jónak lennünk, hanem
"a halál árán" is. " Légy jó mindhalá lig " - olyan igazság ez, amiért érdemes
meghaln i, és emberek mill iószámra meg is halt ak érte. Nagy vértanúk és egyszerű édesanyák, hős ies beteg ápolók és tüd ejüket kiköhögve családjukért dolgozó édesapák . . . sokan , sokan . ~s mindenki, aki ember i ember, akinek nem
satnyult el a szlve és nem sorvadt el az elmé je, az tud ja, hogy ezeknek a névtelen hős ö k n e k van igazuk, hogy az igazság, amelyért meghaltak, többet ér,
mint az evilági élet. ösztönösen az állat is fel tud ja áldozni az életét, de a
megismert igazságért csak az ember képes meghalni. Milyen misztérium az
ember , aki egy ilyen, minden véges evilág i életet értékében felülm úló , örök
igazságot képes befogadn i, egész létébe gyökereztetni?l Az igazsággal való
viszony az ember számára ablak , amely az örökkévalóságra nyfli k.

De ugyan Igy, vagy még Inkább vág rést az ember létébe n az örök kévalóság
felé a szeretet is. KI ne ismern é a nagy szerelmes ek szavajárását : " Szeretlek
örökké !"? Még nem vallás os embernek is önkéntelenül ilyen szó jön aj kára,
amikor szerelmét megvallja. Ki ne Ismerné Pető fi n ek feleségéhez Intézett sorait, mintegyasIron túlról , ahol a költő megsebz ett szlve " még akkor is, ott
ls, örök re szeret"! Nem köl tői túl zás ez, hanem az emberi szl v legmélyebb
vágyának megnyilv ánulása. " Lust will Ewigkeit, tiefe , tiefe Ewigkei t" (Az öröm
örökkévalóságot akar. Mély, mély örökkévalóságot) - mondotta egy híres filozófus (Nietzsche). Minden öröm , de elsősorban a szeretet öröme örök kévalósággal terhes .
Az ember , aki valakit tisztán , mélyen szeret , nem tekinti a másik embert
eszköznek , esetl eges jelenségnek, megismételhető esetnek , kicserélhető tárgynak, hanem egyszeri , megismételhetetlen, örö kérvényű csodána k. " Vagyok,
mint minden ember , fenség" (Ady). Nemcsak én vagyok " fenség" (ez még
lehetne felfuvalkodott önzés gondolata is), hanem elsősorban "te" vagy fenség,
te, akit szeretek, akiért odaadn ám az életemet, aki mindenem vagy. Neked nem
szabad elmúlnod , neked élned kell , te élni fogsz! A szlv , a lélek , az egyéniség,
amely benned megvalósult, fényes lánggal lobog vagy csendes tűzz e l ég, oly
nagy, örök érvényű érték, hogy elmúlnia nem szabad .
MI kis kaliberű, korlátolt emberek legtöbbször csak néhány embe rrel szemben érzünk ilyen szeretetet. A gyermek szülei iránt, a sz ülö k gyer mekeik iránt,
jóbarátok, szerelmesek , házastársak egymás ir ánt. És már ez is nagy dolog.
Mert bizony vannak fásult , cinikus emberek, akikből ez a korlátolt k i t e rj e d é s ű
szeretet ls kiszáradt. Az ilyen szeretetlen ember ek élete elsenyve d, kiüresedik,
pokoli á lesz, és poklot teremt maga körül.
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Van egy buddhista legenda a pokolról. Megszán egy istenség egy a pokol ban szenvedő embert. és leereszt egy cérnaszálat, hogy kihúzza. Az ember
belekapaszkodik a hajszálvékony Ionálba, és lám, már húzza is valami erő felfelé. Amikor a többi pokolbeliek ezt meglátják, seregestül a lábába kapaszkodnak, hogy ők is kijussanak a lángokból. Egész emberfürt lóg már a cérnán,
- és csodálatosképpen nem szakad el a fonál. De emberünk, aki először ragadta meg a mentő fonalat, megrémül : Ha ennyien kapaszkodnak belém, elszakad a fonál! - gondolja. Ord ít. átkozódik, rugdalózik. Egymás után potyognak vissza az emberek a pokolba. De mennél többet sikerül lerúgnla magáról,
annállassabban mozog fölfelé a cérna. Amikor pedig lerázta az utolsó csimpaszkodót is, és megkönnyebbülten ragadja meg erősen a cérnát, a szál elpattan, és ő ls visszazuhan a pokol tüzébe .
A szeretetlenség : pokol. J:s ott kezdődik a szabadulásunk, ha valakit igazán
szeretni kezdünk . De az Igazi szeretet nem áll meg egy, három vagy tíz embernél. Minden korban találunk olyan embereket, akiknek szívébe belefér az egész
világ, akik számára valóban m i n d e n ember "fenség". A kalkuttai Teréz anya
ráncos arca és jóságos szeme, II. János Pál pápa kitárt karja, kézszor ítása, huncut mosolya állít ma szemünk elé Ilyen embertípust. Olyan embert, akinek
családja az egész világ, akiből sugárzik minden ember felé a biztatás: "Jó,
hogy létezel, jó, hogy élsz . J:lj örökkél"
Igy csillan fel tehát a földi élet halandóságában, mulandóságában a végtelen igazság és szeretet élménye által az örök élet reménye. A remény, hogy
az az ember, aki az örök igazságot felfogta, magáévá telle, életét ráadta, az
az ember , aki föltétel nélkül szeretett és akit örök értékként szerettek, nem
múlik el, nem túnlk el, nem lesz porrá, hanem az Igazság és a szeretet örökkévalóságában részesül.
De van-e alapja ennek a reménynek? Nem csak elvont fogalom-e az örök
igazság? Nem csak vágyálom-e az örök szeretet? Valóban : ha az igazság c s a k
emberi fogalom lenne , ha a szeretet c s a k emberi vágyálom lenne, ha az ember ereje tenné az igazságot igazsággá, az ö vágyakozása a szeretetet szeretetté, akkor az ilyen igazságnak és szeretetnek nem volna ereje ahhoz, hogy
legyőzze a halált. De a valóság az, hogy az igazság meg a szeretet nem az
ember alkotása. Az ember r é s z e s e d i k az igazságban és a szeretetben .
Igazság és szeretet: ajándék. Minden Igazságban és minden szeretetben O
"jelenti magát" , aki azt mondta önmagáról : "J:n vagyok az igazság" (Jn 14,6),
aklről valljuk: "Szeretet az lsten" (1Jn 4,16). J:s ez az lsten , az Igazság és Szeretetlstene : élő lsten, élők Istene .

Jézus ég az élet
Milyen szemmel nézte Jézus Istent, az igazságot, a szeretetet, az evilági
és az örök életet?
Jézus számára minden másnál nagyobb, alapvető élmény az élő Atyaisten
szeretete . A szetető Atyaisten szemszögé ből nézi a világot, és az Atyaisten
7

szfv ével egyesülve szereti. Tudja Jézus, hogy ebben a világban a szép mezei
virág ma vlrlt ugyan, de holn ap elszárad (Mt 6,30); tudja , hogy a vidáman csipogó veréb is egy napon holtan hull le az ágról (Mt 10,29); mélyen megrend ülve
fakad könnyekre barátjának, Lázárnak síriánál (Jn 11,34); kiveri a hideg verrték,
remeg és gyötrődik , amikor szembe kell néznie saját halálával (Mk 14,13; Lk
22,44). I:s mégis: Jézus számára a földi halandó, mulandó életet a remény fénysugarával veszi körül az élő lsten, minden élőlény Gondv iselője , minden ember
szerető Édesatyja. Ennek az Istennek éltető hatalmát nem korlátozza a halál.
Az ember örök életében kételkedő, gúnyolódó szadduceusoknak Jézus az
ószövetség i hitvallást idézi: " Mózesnek mondotta az lsten: I:n vagyok Ábrahám
Istene, Izsák Istene és Jákob Istene " (Mk 12,27). Amikor az Úr M özeshez szólt ,
ezek az ősatyák már régen sírlukban pihentek. De lsten mégis az ő Istenüknek
nevezi magát. Nemcsak abban az é rtelemben, hogy valam ikor régen a világban
kinyilatkoztatta magát Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Nem is csak abban
az értelemben , hogy valamikor régen Ábrahám , Izsák és Jákob hitt az Istenben,
Imádta az Istent. Sokkal többről van itt szó. Az a teremtmény, aki közvetlen
kapc solatba kerül az örök , élő Istennel, vagyis az ember , részesed ik lsten életében . Ez a részesedés meghalad ja az Időt és a teret. Nem korlát számára a
testi halál. Ábrah ám, Izsák és Jákob , mert az lsten kapcsolatba lépett velük
és ők kapcsolatba léptek Istennel , é I n e k . Az, akit a végtelen életenergia,
lsten magához ölel , éli Ezért teszi hozzá Jézus a fent idézett ószövetségi hitvallá shoz a megdöbbentó szót : " Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké"
(Mk 12,27). A sír lukban plhenónek hitt Ábrahám , Izsák és Jákob nem halott,
hanem élő!
Jézus számára az örök élet forrása az élő Istennel való kapcsolat. E kapcsolat m egte remtő je az lsten részéről az Úr teremtő akarata, h ívó szava, megbocs átó szeretete; a mi részünkről pedig hit és szeretet: megismerni és hittel
befogadni lsten Igazságát, elfogadni, viszonozn i és tovább sugározni lsten
szeretetét.
" Az igaz a hitból él " (Róm 1,17): ebbe a prófétai szóba (Hab 2,24) foglalja
össze Szent Pál egész evangéliumát. Aki rgy hisz, teljes szfv éb ől befogadja a
Krisztus halála és feltámadása által kinyilatkoztatott teremtő és megváltó isteni
Igazságot. I:s ez a hit : élet! Nemcsak mulandó , halandó, elporladó élet, hanem
e világban sarjadozó és el nem hervadó virágba nyfló örök élet.
" Ml tud juk , hogya halálból átjutottunk az életre, mert szeretjük testvéreinket" (1Jn 3,14). E szavak a kri sztusi örömhír jánosi megfogalmazását adják .
Ahol szeretet van és béke , ott az lsten ; és ahol lsten van, ott az élet, már Itt
a világban is örök élet.

ö rök élet evilágban
Milyen a síron túli örök élet? Erről ninc sen és nem is lehet kézzelfogha tó
elképzelésünk . A síron túli örök élet az idő és tér korl átain túlnőve az lsten
létmód jában való részesedést Jelenti. Ahogy " Istent sohasem látta senki" (Jn
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1,18), úgy az örö k életet sem látha tja föl di szem, nem írhatja le emberi képzelet. De ez az egés zen más örök él et mégi s itt kezdődik már földi éle tünkben.
Itt , ebben a világban ép ül fel örök életünk strukt úrája. Amikor belénk árad és
egybekapcsol bennünket az egy örök igazsá g, amikor egybe olva szt az egy örök
szeretet, akkor kezd már épü lni, itt között ünk, a menn yorszá g.
Sokan közülünk bizonyosan emlé kezn ek Mikszáth Kálmán gyönyörű novel lájár a a dúsgazdag pa rasztgazd áról , ak i nagy kőkeresz t állításával akarta - de
hiába - kiengesztelni az lsten haragj át. Ami kor azon ban egy pár kiscsizmá t vásárol a tél i hidegben mez ítl áb fagyoskodó fal u-árvájának, akk or kiderül az ég,
beköszönt a béke. Nincs messze a mennyország , egy pár kiscsizm ával meg lehet járni oda az utat !
Nem mondta ugyan ezt maga Jézus is ? Kik vonu lnak be örömittasan " a világ
ke zdetétől számukra készített országba" (Mt 25,34) ? Azok , akik megosztják
kenyerüket azzal , ak inek nincsen ; ak ik kedvesen kínálnak italt a barátságra
szomjazón ak ; akiknek tárva-nyitva szívük és ajt aju k, hogy bejöhessen mindenki , otthont találjon mindenki ; ak ik az embe ri méltó ságukb ól kivetkőztet ett testvére iket felruházzák megbecsülés ükkel, tisztel etük ke l; akik nem te kintik tehernek a betegeket, öregeket, tehetetleneket, ha nem s z ívb ő l és hálásan szolgálnak
nek ik ; ak ik a pórul já rt bűnözőt nem intézik el azzal , hogy "ú gy kellett neki ",
hanem megbocsátanak és segítik, hogy emb eribb embe r legyen belőle. Mindez
nem jár fennkölt eszmékkel, nagy szavakkal. Olyan ez az élet , min t a csend esen folydogáló pat akocska ; bar átságos csobogással a legalacs onyabb helyre
húzódik, de kit artó ere jével kettéhasít hegynagyságú szi klákat is . " Egy pár
kiscs izma " - mond ja Mikszáth ; " egy pohár fris s víz " - mondja Jézus (Mt 10.
42). A legkisebb tettben történik meg a leg nag yobb dolog : megszületik, fel nő ,
kivirágzik az örök élet. Akko r is, ha nem gondo lun k rá, hanem csak szinte természe tesen követj ük szívünkben a Szentl él ek sugallatát.
Nemr ég történt J apánban a köv et k ez ő eset: Egy jómód ú gazda csal ádja
nézte egyik este a televízl ét. A nagya pa, akié a fö ld , a fiatal szülők és egy ki s
kétéves unoka. Nem voltak keresztények, hanem jóa karatú , egyszerű emberek.
A televízió egy délkelet-ázsiai menekü ltt áborról számo lt be. Rozoga kunyhók,
drótsövény, nagyszemű, puffadt hasú , cs o n t r a- bőrre fog yott gye rekek. A kis
unoka egy nagy darab kal áccsal a kezébe n ült a készülék előtt , és tágra ny ílt
szemmel bámulta a futó képeket. Most meg int egy sötétbarna b ör ű gyerekfej
jelenik meg, szomorú, nagy szem éből ki rí az éhség. Erre a kis unoka felt ápászkod ik ültőhelyéből , odatotyog, odanyújt ja a kal ácso t a kép felé, és megszólal :
" Nesze, egyél! egyél! " Erre a látványra a nagyapa úgy megrend ült, úgy meghatódott, hogy azon nyomban elhatáro zta : elad ja rizsföl djén ek jórészét, és az
árát elküldi a vöröskeresztnek az é h ez ő menekültek számára. Elhatározását tett
követte : a több millió forintnak megfelelő öss zeget marad éktala nul a menekültek kapták. Ez a gazda és kis unokája valószínűleg sohase m hallott még Jézus
szeretetparancsáról, de megtanította rá öket Jézus lehelete, a Szentlélek. ~n
hiszem , hogy Jézus nekik is azt mondta e napon, am it egykor a vagyon ának
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felét a szegényeknek adó Zakeu snak mondott : " Ma üdvösség köszöntött e házra" (Lk 19,9).
"Ietet adó halál és halált hozó élet

Van Jézusnak egy megdöbbentő szava : "Aki meg akarja menteni életét, elveszti; de aki érettem és az evangéliumért elveszti életét, az megmenti. Mit ér
az embernek, ha az egész világot megnyeri, életét azonban elveszti? " (Mk a,
35-36). Milyen furcsa paradoxont mond itt Jézus! Kétféleképpen vesztheti el
az ember az életét, mert kétféle élet van. Van az örök élettel kapcs olat nélküli
"evil ági élet ". Azok élnek Igy, akiknek egyetlen gond ja az, hogy "megnyerjék
a világot" , és azt képzelik, hogy ezált al ment ik meg életüket. Olyan emberek
ezek, akiknek az igazság üres szó és a szeretet naivitás. Akik azért élnek, hogy
valam it birtokoljanak : pénzt , házat, nyaralót, kocsit, hatalmat, testi szépsé get ,
i zo m e rő t ; akik a másik embert is csak birtokolni akarják mint szórakozási eszközt , csatlóst, szolgát, kizsákmányolásuk áldozatát, bálványozó hódolójukat.
Végül ls az ilyen embereket az veszi birtokába, amit ők akartak birtokolni: szolgája lesznek a pénznek, hatal omvágynak, valami lyen szenvedélynek. IOs minthogy "elmúlik a világ és anna k kIvánsága" (1Jn 2,17), elmúlik a pénz , hatalom ,
d icsőség , testi szépség és e rő , szenvedély, ezért azok, akik ezekbe "ölték "
életüket, voltaképpen megölték életüket, élve is halottak.
Van aztán egy másik élet , amelyet éppen azáltal nyer el az ember, hogy
az Ilyen evilági életet feladja, elveszti. " Aki megteszi lsten akaratá t, él örö kké "
(1Jn 2,17). Az lsten akarata pedig : hittel befog adni és él ni az igazságot, Istennel együtt élni a szeret etet , és ha kell , megha lni az igazságért és a szeretetért.
Az, aki Igy él, a világ b a n él ugya n, de mégsem él evilági életet. Ahhoz
pedig , hogy a világ Igazán éljen, nem evil ági élet , hanem e világban kezdő d ő
örök élet szüks éges. Nagy tévedés volna azt hinni, hogy az örök élet tudata
és vágya eltom pítja érdeklődésünket e vil ág problémái iránt. Igaz, voltak és
vannak keresztények, akik - félreértve Jézus tanftását - az örök élet reményének ürügyén ölbe tett kézzel túrték, hogy igazságtalanság és szeretetlenség
uralkodjék e világban. Nem ébredtek tudatára, hogy az isteni, krisztusi igazság
és szeretet épp en e világban kezdi építeni az örök életet ; hogy ott , ahol nincs
igazság és szeretet, nem terem örök élet , és hogy éppen az örökkévalóság
reménye ad erőt ahhoz , hogy e világban életünk árán is harcoljunk az igazságért , szeretetért, békéért, minden ember szabadságáért. Az ilyen remény
nem önző számItgatás, hanem bizalom abban , hogy mindennek van értelme,
és hogy a vil ág és a benne hömpölygő életfolyam nem feket e ű r bő l fekete úrb e,
hanem Istentől Istenhez áramlik. Az ilyen ember tud remélni ott is, ahol emberileg nincs remény, küzdeni akkor is, amikor nincs kilátás sikerre .
Tegy ünk hozzá még egyet: az olyan ember, aki hisz i az örök életet, örömét
tudja leln i föld i életünk mulan dó jelenségeiben is. Egy szép naplemente, egy
ízes vacsora, egy jól sikerült kirándulás, egy s p o rtg yőze l e m öröme stb. olyan
ember számára lesz igazi öröm , aki nem ezeket teszi meg élete végső célj á-
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nak, aki nem ragaszkodik hozzájuk annyira, hogy miattuk elfelej tse az igazságot
és a szeretetet. Aki véges dolgokban végtelen értéke t keres, az mind ig elégedetlen lesz. Minden kielégülés csak újabb, nagyobb igényeket szül benne. De
ha valaki a véges értékeket a maguk végességében megbecsüli, és úgy il leszti
a végtelen élet látókörébe, akkor nyilván itják ki ezek az ember számára valódi
értéküket.
Igaz, egy kis szomorúság , egy kis bánat is velejár a mulandó dolgokkal való
érintkezésseI. A búcsúzás, az elválás, az elmúlás bánata. " Elhull a virág, eliramlik az élet. " Gyorsan, gyorsan , nagyon gyorsan . Csak az lsten tudj a a vég só
okát annak , hogy miért ls teremtett ilyen sok-sok " halálon" keresztül az élethez vezetó világot. Talán azért, hogy az élet odaad ásában teremjen meg az el
nem múló valóság, a szeretet? Talán azért, hogy cl maga egyszülött Fiában
embe ri halála által nyilatkoztathassa ki isteni szeretetét? Olyan titkok ezek,
amelyeket nem derfthet fel az emberi elme. De ez nem is szükséges . Legyen
elég nekünk a bizalom. Igy szól Jézus:
"Aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog .
Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg soh asem" (J n 11,25-26).
Meghal és mégsem hal meg. 1:1 " az é l ő k országában" , egymással , az élő Istennel, az élő k Istenével. Isten megmondta, hogy Igy van, megigérte, hogy Igy
lesz. Jézus meghalt és feltámad t, hogy megpecsételje ezt az ígéretet. Mi bízunk
igére tében.
Van Ágo stonnak egy gyönyörű szava:
O cara veritas I
O vera caritas !
O cara et vera aeternitas i
Talán igy ford itha tnánk:
Istenem, Te hón szeretett Igazsági
Te igaz Szeretet!
Te hón szeretett, igaz ÖrökkévalóságI
Ez az őrök lsten a mi Istenünk. Igazság és szeretet által az cl élet e valósul
meg bennünk és testvéreinkben e világon, és Igy épül az örök élet. Ezért kell
születni , ezért kell éln I. Ezért mondhatjuk mi is I:vával, "az élők anyjával " (Ter
3,20): "l:lni édes, élni szép."

Weissmahr Béla
A L~LEK HALHATATLANSÁGÁNAK K~RD~SE AZ EMBERI ~RTELEM
FENY~BEN

Lehet-e a lélek halhatatlanságát bizonylt ani? attól függ: mit értü nk bizony lt áson.

A kérdés megválaszolása

első s orban
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Ha csak azt a gondolatmen etet tek intjük bizon yít ásnak , amelynek ered ményei minden értelmé t használ ó ember számá ra ké n ys z e r í tő jellegüek, akkor
a lélek halhatatlansága nem bizo ny ítható.
Jegyezzük meg min djárt, hogy enne k a feltéte lnek tulajdonképpen semmi féle gondolatmenet sem tesz eleget, még a matematika leveze tésel sem . Hiszen
egy gondolatmenet meggyőző ereje mindenekelőtt attól függ , elismeri-e valaki
a kiIndulópon tok érvényességét, vagy sem . Már pedig a mai tudományelmélet
tisztában van azzal , hogya matematikai levezetések kiindulópontjainak, az
axíörnáknak nem szabad ugyan ellentmondaniok egymásnak, de ettől eltekintve
bizonyos mértékben mindig önkényese k.
Még egy másik okból sem igen beszélhetünk " ké n ysze r ítő e rej ű" gondolatmenetekről. Ui. minden megértésben mindig igen sok (a képze ttség fo kától.
az é rd e k l ő dé s t ő l . az élettapasztalatoktól, az érdekel t ségtől , az i ll e tő általános
beállrtottságától stb. függő) tényező játszik szerepet, és ezek egyen ként, még
inkább együ tt esen kizárják, hogy a belátás mintegy " automati kusan" jöjjön
létre. Egy állítás igazságának fel ismerése tehát mindig függ az ember saját
állásfoglalásától is. Mivel automatikusan előidézhető bizonyosságról sohasem
lehet szó, azért jogunk van bizonyításról beszélni minden olyan esetben, am ikor valaki meggyőződésének igazolására logikusan összefüggő érveléssel áll
e l ő . A következ őkben azt akarjuk megmutatni , ho gy a lélek halhatatl ansága
ebben az értelemben bizonyítható, vagyis hogy igen komoly érvek szólnak
mell ette .
Mlról van szó akkor , ha lélek ról be szélDnk ?
M indenekel őtt legalább nagyjából tis ztáznunk kell , mit je lent a " lélek" sz ó.
Ezen a po nton rögtön szembekerülünk egy nehézséggel : Am it léle knek nevezünk , az nem azo nosí tható olyan egys zerüen , mint ahogy a kezünk ügyében
l évő tárgyak vagy akár a saját test ünk esetében meg szoktu k. Hiszen a lélekre
nem tudunk ujjunkkal rámutatni. Már maga ez a tény sokakban felkelti a gyanút,
hogya lélek talán csak képzeletünk term éke. Ez azonban csak akkor köv etkezne az előzőkbő l , ha a valóság egésze nem lenne más, min t egymástól k ül önb öz ő , minden esetben érzékelhető tárgyak egyszerü összege, halmaza. Már
pedig biztos an nem így van . Az ilyen fajta valós ágfelfogás teljesen figyelmen
kívül hagy ja azt a t ényezőt , amely feltéte le annak, hogy valamit egy ált alán velünk szemben áll ó tárgyként fel tudj unk ismerni. Ez a té n y e z ő , amely nélkül
soha semm it sem tudn ánk tárgyként megismerni vagy mint tárgyat használni,
saját tudato s volt unk, pontosabban ö n t u d a t o s s á g u n k . Ezt nem hagyhatjuk figyelmen k ívül , noha nem úgy adott, mint a körülött ünk lévő tárgyak.
vagy akár saját test ünk .
Ezzel a megállap ítással persze még nem tisz táztuk az ember ön tudatos
voltának te rmészetét. Csak arra akartunk már b evezetőben rámutatni, hogy
minden tárgyi isme retünk hátterében jelen van egy tel jesen soha nem tárg yiasítható mozzanat : az öntudat. Mi ennek a ténynek a jelentőség e?

12

Az öntudat és az anyagi té nyezők viszonya
A döntő kérdés , amellyel foglalkoznunk kell , a következ ő : Megmagyarázhatják-e az öntudatot, vagyis az ember szellemi volt át, pusztá n anyagi tényezők? Vagy másképpen: Visszavezethet6-e az, amit léleknek nevezünk , mindenestül anyagi tényezőkr e?
Mivel a léle k - mint már mondottuk - soha sincs számunkra e gysz e rűe n
tárgyként adva, azért erre a kérdésre csak úgy tudunk válaszoln i, ha elem ezzük
az ember " szellemi tevékeny ségeit" , és megpróbáljuk kid eríten i, mi az, amit
ezek feltételeznek. M iről van tehát szó a "s zell emi tevékenységek" esetében ?
Olyasvalamiről-e , ami alap jában véve csupán biológiai, fiziológ iai, végeredményben pedig fiz ikai folyamatok következménye? vagy pedig o lyasva lam iről , ami
pusztán ezekből a folyamatokból nem értelme zhető? Utóbb i esetben a szell emí
tevékenységek feltételezne k egy olyan - az ember létét meghatározó - valóságot, amely nem anyagi természetű.
Kérdésünk e lső pill antásra igen vil ágosnak tűnik . Még is egy alapvető kétértelműsé g rejtőzik ben ne. Ezé rt m í nd e n e ke l ő tt meg kell határoznunk ponto s
értelmét.
Mert mit is jelent valamit valami által megmagyarázni, valamit valam ire viszszavezet ní? - Jelentheti azt a kérdést: vajon az öntudat, az ..emberi szellem "
az anyag i világ fej l ő dé s é n e k , evolúci ójának terméke-e. Ha ezt jelenti, akkor
véleményünk szerint fenn tartás nélkül igen nel kell válaszolni. Csakhogy ez
(sokak nézeté vel ellentétben) még nem hozza magával , hogy az ember szellemi tevékenysé ge - illetve ennek forrás a, az öntudat, a lélek - nem más, mint
a fizikai érte lemben vett anyag nagyon magas fokú és bony ol ult organiz áció jának következménye. Aki így vélekedik, az nem értette meg az evolú ciót. Annak
lényege ui. az, hogy a magasa bbren dű ugyan az ala c sonyabbrendűből ered ,
de - mivel ténylegesen többletet jele nt vele szemben - nem magyarázható
meg b e l ő l e maradék nél kül. Ha ezt megértettük, akkor vil ágos lesz, hogy miért
külön bö ztetjük meg a ..valamire való visszavezetésn ek" két ért elmét : a lél ek
fejlőd éstörténetlleg ugyan az anyagi világ evolúciójának eredm énye, ebből azonban még nem következik, hogy anyag i folyamatokb61 maradék nélkOI érte lmezhető. Ez utóbbi ért elemben véve tehát nemmel kell válaszoln unk kér désü nkre :
vi s sz av ez e t h ető k-e a szellemi tev ékenységek a fiz ika értelmében felfogott anyagra? A szellemi tevékeny ségek eseté ben ui. egy olyan többlet jelentkezik, amely
nem lehe t fizik ai foly amatok eredménye. Ha ezt ki tud juk mutatni , akkor nyilvánvaló, hogy az ember nem te kinthető csu pán anyagi létezőnek abban az ér telemben, ahogy a bio lógia vagy a fizi ka beszél az anyagról.
A szell emi tevékenységben

jelentkező

" többlet"

Ez a többl et sokf éle képp en megmutatkozik . A lényege mindig az, hogy az
ember kü l önböző szellem i t e v é k e n y s é g e í b e n egy felté tlen mozzanatra
buk kanu nk, amely végere dményben arr a utal, hogy a z e m b e r j I é t b e n
m a g á b a n jelen kell lenni e egy feltétlen mozzanatn ak.
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1) MI emberek képesek vagyunk az igazság megismerésére. Ezt a tényt
nem lehet tagadni, mivel aki tagadja, már eleve kizárja magát minden értelmes
eszmecseréból. Hiszen az ls, aki elveti az Igazság meg ismerhetőségét, meg
van gyözödve - feltéve, hogy komolyan beszél - , hogy Igaz a tétele: . Az igazság nem ismerhető meg." I:s ha ezt elismeri, de azt mondj a: ez az egyetlen
igazság, akkor már két Igazságot ismert el, ti. azt, hogy az Igazság megismerhető, és azt, hogy ez az egyetlen igazság. Továbbá el kell ismernie saját és
mások létét és még sok egyebet. - Abból persze, hogy az ember képes az
igazság megismerésére, nem következik még, hogy ez minden esetben könnyű
dolog , és az sem, hogy tévedés nem fordulh at elő . Az azonban mindenesetre
következik , hogy mint emberek rendelkezünk igaz ismerettel. Az igaz Ismeret
je ll e mzőj e, hogy a vele homlokegyenest e llenkező álllt ás t feltétlenül kizárja.
Ez pedig azt jelenti, hogy minden igaz ismeretben megvan a feltétlenség mozzanata: ami igaz, az nemcsak valak i számára, hanem mindenki számára igaz,
mivel önmagában véve igaz, mivel a valósághoz, az objektív tényálláshoz igazodik. Ezért mondj uk azt, hogy az igaz ismer et objek tiv ismeret, s ennek következményeképpen szükségszerű és általános érvényű .
Már most a megismerés nek igaz volta , objektIvitása, feltétlen érvényessége
nem magyarázható meg a létrejöttét megmagyarázó tényezők ből. A megismerés
folyamata ui. természettudományosan megfigyelhetó emberi tevékenység , pszichológiai, biológiai, fizikai tény, ill. esemény . Csakhogy egy állitás nem azáltal
igaz, ami által természettudományos módszerrel megvizsgálható foly amatként
létrejött . Igazzá a racionális belátás által válik , amelyet éppen azért nevezünk
racionálisn ak, mivel megvan benne az, amit az Igazság megragadásának, a
feltétlen érvényesség felismerésének nevezünk . Mint természettudományosan
megvizsgálható folyamatot azonban értelmi belátás nélküli , .természeti" erők
hozták létre, anyagi erők, amelyek nem tudnak különbséget tenn i igaz és téves
között. Végeredményben tehát azt állitjuk, hogya rac ionális lényegében soha
nem magyarázható meg maradék nélkül olyan természeti erőkből , amelyek
belátás nélkül működnek.
Ezt könnyen ki tudjuk mutatni. Hiszen senki sem tartja igaznak azt az állitást, azt a kijelentést , amelyről tud ja, hogy belátás nélkül működó természeti
erók eredménye. Annak , hogy valak i lázálmában félrebeszél, kétségtelenül megvan a természet i oka, de az ilyen beszédben nem keresünk igazságot, mert
ezek a szavak, ezek a mondatok nem belátásból erednek. Tehát azt az állitást,
amelyrő l kl tudjuk mutatni , hogy nem racionális tényezők eredménye, nem kell
igaznak tek inten ünk. Ez a felismerés áll Marx és Freud órvelésének hátteré ben,
hogy ti. a vallásos meggyőzódés nem racionális belátáson alapszik, hanem
irracionális félelmek és vágyak következménye . I:s ha valóban kimutatható
lenne, hogy Istennek és a túlvilágnak gondolata nem alapvető emberi tapasztalatok értel mes (tehát helyes és igaz belátá son alapuló) értelmezéséből jött
létre, hanem azáltal, hogy az elnyomott, kizsákmányolt, gyámoltalan ember
valóságnak tart ja irra ci onális vágyait, akkor minden okunk meglenne rá, hogy
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a vallásos meggyöződést a mesék világába utaljuk, illetve udvariasabban kifejezve csupán társadalmi, Illetve lélektani jelenségként kezeljük.
Az igazsághoz vezető értelmi ismeret tehát nem lehet pusztán értelmi belátás nélkül működő erők működésének következménye. Ezt a megállapltást nem
érvénytelen iti , inkább alátámasztja az a tény , hogy nem minden állítás igaz,
pontosabban, hogy ennek következtében tudjuk : az igaz és a téves állítások
között alapvető, feltétlen különbség van. Ha az egyes állitásokban semmivel
sem lenne több, mint az, ami az őket létrehozó természeti erők működéséből
következik, akkor érthetetlen lenne: hogyan jön létre egyszer igaz, máskor meg
téves állltás, és hogyan tudunk köztük különbséget tenni.
Valaki itt esetleg arra hivatkozik, hogy hiszen érzékszerveink is ..tévednek" ,
mint pl. az optikai csalódások esetében, és - mond ja - az értelmi tévedést
ennek mintájára kell elgondolnunk. Erre a válasz az, hogya példa inkább az
ellenkezőjét bizonyitja, azt ti., hogy az értelmi Ismeret alapvetően különbözik
az érzékléstől. Hiszen az érzéki csalódást nem érzékeljük, hanem érzéklő ismeretelnkre reflektálva értelmünkkel Ismerjük fel, hogy érzékszerveink nem minden esetben, sőt tulajdonképpen sohasem közvetitenek számunkra teljesen
objektfv ismeretet. E:ppen annak tudata, hogy ismereteink bizonyos mozzanatai
nem teljesen objektivek, bizonyitja a legvilágosabban, hogy rendelkezünk egy
feltétlen állásponttal, amely minden szubjektivitás, azaz ismeretünk egyéni érvényessége fölé emel. Ismeretünk nem objektfv mozzanatainak felismerése
tehát egyik nyilvánvaló jele, hogy van benne valami feltétlen , minden szubjektivitástói független jelleg, azaz objektivitás is, ami csak anyagi erőkből nem
magyarázható meg.
2) Egy másik fontos tény: különbséget tudunk tenni jó és rossz kőzőtt, és
tudjuk, hogy ez a különbség bizonyos esetekben feltétlen. Kétségte len ugyan,
hogya jó és rossz fogalmának kialakulásában szubjektiv tényezők fontos szerepet játszanak : lélektani eredetét tekintve elsősorban azt nevezzük jónak , ami
nekünk kellemes, ami kielégit, ami gyönyörködtet, rossznak pedig azt, ami
fájdalmas, kellemetlen, veszélyes . Azonban már akkor is, amikor ezeket felismerjük, nem pusztán észlelünk valamit. Anélkül, hogy elméletileg megfogalmaznánk, tudjuk: jó az, ami megfelel bizonyos követelményeknek, rossz pedig az,
ami elmarad mögöttük. A maga ..fizikai" mivoltában ui. minden dolog vagy
esemény olyan, amilyen , se nem jó , se nem rossz. Ahhoz, hogy jónak vagy
rossznak nevezhessük , valamihez viszonyItanunk kell őket. Ha tehát egyáltalán
beszélni tudunk jóról vagy rosszról , akkor rendelkezünk egy normával. egy
mércével, amelyhez viszonyItunk. Az ember tehát nemcsak azt tudja megismerni, ami éppen "előfordul", hanem a puszta ténylegességen túl azt is, hogy
valaminek m I I ye n n e k k e II I e n n I e, hogy mi az e s z m é n y. Már a
dologilag nem létezó ..ideálisnak" ez a felismerése sem igen magyarázható
meg pusztán fizikai, biológiai tényez ökből. Az persze igaz, hogy nagyon sok
esetben ezt az eszményt, ezt a követelményt magunkból kiindulva határozzuk
meg: azt tartjuk jónak, ami megfelel a saját (szubjektlv) érdekeinknek. Igy pl.
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jó időről akkor beszélünk, ha ez nekünk kedvező, és ez lehet egyszer napsütés,
máskor meg eső , attól függően , hogy kirándulni akarunk-e menni, vagy pedig
csapadékot várunk a vetésre. Világos azonban az is, hogy vannak esetek, amelyekben nem egyszerűen alany i követelményeink szerint ítélünk. Ez a helyzet
lega lábbis akkor, amikor mim a g u n k i s ezek alatt a követelmények alatt
állunk, vagyis az erkölcsi jó és erkölcsi rossz esetében. Hiszen nem az az erkölcsi jó, ami számunkra éppen kellemes, hasznos , és nem az az erkölcsi rossz,
ami számunkra nehéz, fájdalmas, veszélyes. Az erkölcsi jót és rosszat éppen
az jellemzi, hogy feltétlen követelményként lép fel , és sokszor azzal jár, hogy
azt, ami itt és most igen hasznosnak és kellemesnek tűn ik , nem szabad megtennünk, ille tve másvalamit akkor is meg kell tennünk, ha nagyon nehéz . Az
erkölcsi követe lmé ny feltétlensége persze elsősorban nem elméleti adottság .
Ezért való jában nem is ott mutatkozik meg, ahol gondolkodunk róla, hanem
ott, ahol az életben szembe kerülünk vele egy kikerülhetetlen állásfoglalás, döntés for májában. Olyankor, amikor ártatlanok életéről, nagy igazságtalanság
meg akad ályozásáról , vagy akárcsak egy hálátlanság elkerüléséről van sz ö, minden ember tudj a, hogy n e m m i n d e g y, ki miként viselkedik. Ebben az alapv ető és letagadhatatl an ..nem mindegy"-ben az erkölcsi jónak és rossznak
abszolút, nem relati vizálható különbsége és egyben magának az embernek bizonyos érte lemben fel tét len volta mutatkozik meg. Mert ha az ember nem lenne
valami képpe n felté tl en lény, akinek tettei minden mulandóságuk ellenére örök
é rvén yűek, akkor teljesen érthetetlen lenne , miért ..nem mindegy" . Ha valóban
minden elmúli k és semmi sem marad meg, akkor végeredményben nem lenne
külön bség igazságosság és igazságtalanság, szeretet és gyűlölet között. Mert
az, hogy valaki kiváló tette i miatt az utókor emlékezetében egy ideig él (ha
egyáltal án emlékeznek rá, és akkor is meddig?) , biztosan nem tud ja megalapozni a jó és rossz tettek között fenn álló (és az önfeláldozó életben nagyon
reálisa n megmutatkozó) feltétlen különbséget.
3) Továbbá min den cse lekedetü nkben - főképpen azokban , ahol megtapasztaljuk erkölcs i fe l e lőssé g ü n ke t - tudatában vagyunk, hogy ha nem is korlátlanul, de ténylegesen urai vagyunk cselekedeteinknek : tetteink tőlünk magunktól származnak, legalábbi s bizonyos mértékben valóban rendelkezni tudunk
önmagu nk felett. Ezt nevezzük szabad akara tnak . Es ez megint nem magyarázható meg pusztán anyagi er őkb ő l . Hiszen a szabad akarat az a képesség, amelynek folytán pusztán önmagunktól el tudunk kezden i egy okozati sort . Minden
szabad tettb en van teh át egy bizonyos teremtő kezdet és ennélfogva egy bizonyos feltétl enség. - ~s e tapas ztalatunk közben nemcsak azt tudjuk, hogy
ez meg az j elle mző ránk, hanem főképpen az je ll e m z ő ránk, hogy ezt tud juk.
Az ember nemcsak tud , hanem tud ja , hogy tud . Ezzel megint elérkeztünk az
öntudathoz, tehát ahhoz, hogy az emb er képes önmagát megragadni és átvilágíta ni. Egy alapjá ban véve mechanikus rendsze r számára ez nem lehetséges.
Öntud atunk alapjá n tudjuk azt is, hogy akárm ilyen módon éljük is meg magunkat, az, akit megél ünk , mi magunk vagyunk. A különböző élmények ezért
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ugyanarra a létezőre, ugyanarra az alanyra vonatkoznak, ak iről úgy beszélünk,
hogy . én" . I:nünk tehát lényünk összetett volta ellen ére egységes valóság :
embervoltunkban jelen van egy alapvető egység . Egyszersmind azonban igaz
az is, hogy énünk egységes volta ellenére többrétúek vagyunk . Ezért óvakodnunk kell minden " redukcionista" szemlélettől. Vagyis nem mondhatjuk azt,
hogy az ember nem más, mint fizikai fogalmakkal lefrható valóság. Amenny ire
tehát igaz az, hogy nem tarthatjuk magunkat kizárólag szellemi lényeknek, akik
számára az anyagiság elhanyagolható szempont lenne csupán , éppúgy igaz,
hogy az ember nem tekinthető csak anyagi létezőnek, abban az értelemben,
ahogya biológia vagy a fizika beszél az anyagról.
MI tehát az ember?

Az ember a mondottak értelmében az a lény, aki sokféleképpen megnyilvánuló korlátoltsága ellenére a feltétlenség dimenziójában él. Vagyis a feltétlenség az ember mivoltához tartoz ik. Ezt alapjában véve mindenki elismeri, aki az
emberi méltóságról beszél , ilietve aki komolyan veszi azt, hogya legfőbb érték
valóban az ember .
Igaz ugyan, hogyafeltétlenséget az ember mind ig csak olyasvalamivel kapcsolatban tapasztalja meg, ami maga nem feltétlen . A feltétlenség tényének
és saját feltétlenségének megélése mindig csak bennfoglalt, háttéri tapasztalat : az ismeret közvetlenül valamilyen egyedi dologra vagy eseményre irányul.
Megismerésének módja ugyanaz, mint saját öntudatosság unké , amellyel egyébként lényegesen összefügg, azaz sohasem "tárgyiasrtható" teljesen. Ez azonban eleve elvárható, hiszen a feltétlen , ha egyedi tárgyként megragadható lenne,
már nem lenne az, ami, vagyis feltétlen.
Ha tehát az embert (azaz saját magunkat) nem valamilyen részletszempont
szerint vizsgáljuk, akkor soha nem vonatkoztath atunk el a lényéhez tartozó
feltétlenségtől. Ennek következtében minden ember valamiképpen tud az abszolút Valóságról, az Istenről, tek intet nélkül arra , hogy ennek kifejezetten tudatában van-e, hogy elismeri-e vagy tagadja. " Homo capax infiniti , homo capax
Dei" : az ember a végtelennel viselős (azaz fogékony, nyitott a végtelen felé),
megvan benne a képesség , hogy elérje és befogadja a Föltétlen Lényt, az Istent. Az emberben háttér ileg, de ténylegesen meglévő feltétlenségnek ez a
legmagasabb fokú megnyilatkozása. Ennek a feltétlenségnek - amely legmarkánsabban az istenismeretben mutatkozik meg - mintegy visszája az, amit a
lélek halhatatlanságának szoktunk nevezni : az ember lényének legalapvetőbb
dimenzló ja szerint feltétlen, örökérvényú, minden korlátozottsága dacára valamiképpen abszolút lény. Az ugyanis, aki az Istent meg tud ja ismerni, aki tehát
valamiképpen maga is isteni , nem lehet mindenestül mulandó. Másképpen kifejezve: mivel az ember léténél fogva dialógusban tud áilni az Istennel (amit
végeredményben nem magának köszönhet), azért van benne valami , ami soha
el nem múlhat.
2
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Ezen a ponton megmutatkozik, hogya lélek halhatatlanságára vonatkozó
filozófiai meggondolás alapjában véve - ha talán elvontabban is - ugyanazt
a tapasztalatot fejezi ki, amely a vallásos, hivő ember meggyőződésének alapja :
az Isten nel való dialógikus viszony örök életet biztosit. Klasszikus módon fejezi
ezt kl a 73. zsoltár 24-26. verse :
De most már mind ig nálad maradok, hiszen megfogtad jobbomat.
Szándékod szer int vezetsz majd engem , s végül fölveszel a d icső
ségbe .
Különben kim lenne a mennyb en ? De ha nálad vagyok, nem k ivánok semmit sem a földön .
Testem és szivem elenyészik, de szi klám és osztályrészem örökre
az lsten .
Ebben a szövegben megmutatkozik az imádkozó ember bizonyos sága: az
Istennel való kapcsolat d önt öbb tény, mint a test enyészete . - Az ember szellemi, feltétlen , a tel jes valós ággal szemben nyito tt volta alapvetőbb tapasztalat,
mint a mulandóság , még akkor is, ha ez utóbbi érzékletes tapa sztalatunk számára mindenképpen előtérben áll.
Hogyan kell elgon dol nunk a lélek halhatatlanságát?
Az edd igiekben azt akartuk kimutatni, hogy az emb er nem tek i nthe t ő rninden estül mulandó lénynek . Egy többféleképpen megnyilvánuló alapvető tapasztalatra hivatkoztu nk, amely megköveteli az ember személyes lét ének maradandóságát, el nem múló voltát. De ha ezt meg is állapltottuk, még egy egész sor
kérd és nyitva mar adt. Hiszen egyszersm ind nagyon konkrét fo rmában megélj ük
az ember anyagi voltát és mul andós ágát is, amikor szembekerülünk a halál
tényév el, ille tve amikor megtapasztaljuk, hogy szellemi tevékenységeink testünkhöz (agymúködésünkhöz ) kötöttek. Ezért felv etőd ik a probléma : Hogyan egyeztethetők össze ezek a tap asztalatok létünk feltétlen mozzanat ának felisme résével? illetve hogyan kell elgondolnunk az ember nem mulandó dimenziójának
fennmaradását, vagyis azt, amit a lélek halál utáni létének nevezünk?
Ez a kérdés persze, akármilyen fontos is, mégi s másodran gú azzal szemben, amely eddig foglalkoztatott, és amelyre azzal a megáll apítással feleltünk,
hogy minden emberben tényleg esen jelen van egy örökérvényú létmo zzanat.
Ha a "hogyan" problematiku s, számunkra tel jesen át nem látható is, ez nem
lehet döntő érv, amennyiben maga a tényáll ás jól mega lapozott . A lélek halál
utáni létmódjára nézve eleve számolnunk kell azzal, hogy nem fogunk tudásvágyu nkat k i el égítő megold áshoz eljutn i. Ennek oka egyszerú. Emberi gondolkodásu nk természetéből kifolyólag azok az eredmények győzn e k meg minket
legkönnyebben , amelyek szemlélet esek és fogalmilag világosak. Már ped ig
ebben a kérd ésben nem számrthatunk ily en megoldásra. Jelen létállapotun kban
ui. a lélek mivo lta számunkra - már láttuk - mindig csak úgy van adva, mint
öntud atun k, azaz nem teljesen tárgylasrtható módon. Az a tényező tehát , amely
minden objektfv ismeretün k alapja - a szellemi lélek - maga nem teljesen

18

objektivál ható, mivel minden föld i ismeret az érzéklés kapcsán jön csak létre.
Hogyan létez ik a halál után az, ami az emberben nem mulandó , vagyis
hogyan létezik a szellemi lélek, ha a test elenyészik? Erre a kérdésre a mondottak értelmében elsó megközelítésként negatfv választ kell adnunk: a lélek
halál utáni létét nem szabad úgy elgondolnunk, mint a földi élet egyszerü folytatását. Nincsen már térbeliség és időbel iség , úgy, ahogy most megéljük. Ez
egyébként nem jelenti, hogy az emberi szellem, a lélek minden estül időtlen né
válik, és hogy semmiféle viszonya nincsen már a térbeliséghez.
Pozitfv módon csak annyit tudunk mondani, hogy a lélek a saját feltétlenségét teljes nyilvánvalósággal felismeri. Az öntudat minden közvetités nélkül
jelen van önmaga számára, teljesen átlátja , minden viszonylatában ismeri önmagát, és ennek következtében a lét egésze ismertté válik számára. Az ember
szellemi, el nem múló mozzanata szembekerül az Abszolút Létezővel, az Istennel. Ez boldogftó vagy megsemmisító élmény lehet számára, attól függóen ,
hogy felelősségteljesen vagy felelótlenül élt szabadság ával.
MI a test és ml a lélek?

Az imént mondottak még nagyon sok kiegész ítésre, további magyarázatra
szorulnának. A felmerülő kérdéseket az adott keretben nem tárgyalhatjuk részletesen. Csak néhány vázlatos megjegyzésre szorítkozunk az anyag és szellem
viszonyáról általában, továbbá az emberi test és lélek különleges viszonyáról.
1) Téves az a nagyon elterjedt, de valójában naív, Igazán át nem gondolt
nézet. hogy mtvel állandóan dolgunk van az anyaggal , pontosan tudjuk, hogy
micsoda. Karl Rahner szögezi ezt le egyik fontos munkájában (Die Hominisation
als theologische Frage, ln: Overhage-Rahner, Das Problem der Hominisation,
Freiburg , Herder 1961, főképp 44-55. o.). Ha a természettudománytól várjuk a
kérdés megoldását , nem fogunk világos választ kapni , mert az módszere értelmében az anyagi folyamatok között fenná lló , mérhető viszonyokat vizsgálja, s
fel sem teszi magának a kérdést: mi " az" anyag? Ezért ha valaki azt mondja:
anyagon értem azt, ami objektív valóságként van adva, akkor ezt úgy fogadhatjuk el, mint egy terminológ iának megadását : ebben az értel emben anyagnak nevezzük mindazt , ami valam iképpen van. Egyben azonban rá kell mutatnunk: ezzel még semmiképpen sem állapítottuk meg, ml Igazából az objektív
valóság, hanem csak annyit mondtunk, hogy a valóság minden különbözősége
ellenére alapvetóen egységes. De pontosan ez az egység nem lesz érthető , ha
a valóság egészét anyagnak mondjuk. Az egységnek ui. többnek kell lennie
a részek egyszerü összegénél.
Ezzel szemben azt, hogy mi a " szellemi valóság" , kétségbevonhatatlanul
és mintegy önmaga által tudjuk, ha egyáltalában tudunk valamit. Mert akármit
is tudunk, azt mindenképpen tud juk , hogy ml magunk vagyunk az, aki tud és
megismer. Vagyis minden ismeret hátterében ott van az öntudat, amely által
jelen vagyunk önmagunk számára, amely által maga a lét tudatossá válik bennünk. Az öntudatban létre jövő tapasztalat, a "szellemiség " megtapasztafása
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elsődlege s adottság olya n é rtelemben, hogy ha egyszer létrejött, önmagát magyarázza. Mivel pedig létünk nem magyarázza meg önmagát, az.ért másra, egy
tőlünk k űl önb öz ő létező re vagyunk utalva ahhoz , hogy megismerésünk és ebben
öntudatosságunk ismertté válhasson számunkra. - Igy azután öntudatos voltunkból kiindu lva meg tud juk mondani , hogy mi is az anyag, ti. az, ami nem
rendelkez ik ezzel a tula jdonsággal, azaz az önmaga számára való jelenléttel.
Anyag i tehát az a valóság , ami (egy hegeli kifejezéssel élve) bizonyos mértékben elidegenedett önmagától. Ebből azonban az is követke zik, hogy nem létezik " pusztán anyagi valóság" : ami ugyan is teljesen elidegened ett önmagától,
az maga a nemlét, a semm i. Minden, ami valamiképpen van, bizonyos - bár
talán csak nagyon kezdetleges - fokban " magánál van ", vagyis megvan benne
annak cs frája, ami a tudatos lét fok án mint szellemi valóság je lentkezi k. A szellem kizárólagos ellentéte tehát csak "az anyagis ág mint olyan ", nem ped ig a
konkrét anyag. Ezért é rt h ető, hogy az anyagi világ evolúciója létre tudta hozni
az öntudatos , szellemi lényt , az embert. Persze ebben az evolúcióban vég eredményben lsten teremtó ereje múködik, neki köszönhetó, hogy a dolgok önmagukat fejlesztik .

2) Az ember egység, de egyszersm ind kett ósség is. Hosszú ideig a keresztény antr opológiában, fóképpen vulgáris válto zatában meglehetósen dualista
szemléletmód uralkodott. Az utóbbi 10-15 évben viszont sokan úgy kiemelték
az egységet , hogy sok esetben már szint e véteknek számított, ha valaki a lélekról mert beszélni. De akármilyen nehéz is, mindkét szempontot együttesen kell
érvényre juttatni. Ezért a test és a lélek viszonyát csakis úgy lehet le Irni, mint
a különbözóek azonos ságát és az azono sak különbözőség ét. A kettő bizonyos
szempontból ugyanaz a valóság, más szempontból azonb an nem ugyanaz.
Ugyanaz , amennyiben a lélek (amint ez az öntud atb an megnyilvánul) minden
emberi életmúködés egysége (nemcsak azt tudom , hogy fáj a fogam , hanem
azt is, hogy tudok), és amenny iben az öntudat a konkrét emberi éló anyag önmagát felülmúló - fejlődéséne k terméke : belőle jött létre, tehát egységben
van vele . Nem ugyanaz, amenny iben az, ami által az ember a feltétlenség dimenziójában él, és az, ami által mulandó, nem lehet mindenképpen azonos.
Az önáll ó (szubszta nciá lis ) létez és els ősorban az öntud atban valósul meg,
vagyis ott, ahol a lét a maga számára jelen van, és cs ak másodsorban az öntud attal nem rendelkezó anyagi tárgyban. Ezért a szó elsódl eges érte lmében
a szell emi létezónek van önálló sága, az áll meg önmag ában.
Az ember földi él eté ben csak akkor tudhatja, hogy tud , ha egyszersmind
valami mást is tud . Ez az oka annak , hogy az öntudat m e g n y i I v á n u I á s a
jelen kör ülm ényeink között függ az ember életmú ködéseinek norm ális lefolyásától. Ebból azonban nem következik, hogy az öntudat csupán az ember életmúködéseit kls ér ö jelenség. Az öntudatban megélt feltétlenséget és egységet
csak a valóság egészére nyitott, feltétlen és ezért ei nem múló jell eg magyarázza meg.
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VI. Pál pápa

GONDOLATOK A HALÁL K O SZöB ~N
Tempus resolutionis meae instat. Eljött a vitorlabontás idej e (2Tim 4,6).
" Certu s quod velo x est depositio tab ernacul i mel." Bizonyos vagyok benne,
hogy hamarosan el kell hagynom földi sátramat (2Pt 1,14). " Finis venit, ven it
finis ." Itt a vég! Küszöbön a vég (Ez 7,2).
Magától adódik ez a természetes meggondolás a föld i élet i d ei g l e n e s s é g é rő l
és a vég kikerülhetetlen, egyre közeledő el jövetelérő l. Nem bö lcs dolog vaknak
lenni erre a kétségtelen sorsra, a velejáró vészes rornl ásra, a titokzatos átvált óz ásra, amely lényem ben bete l jes ülőben van, mindarra, ami készül.
Látom , hogy a meggondolás lényege nagyon is személyessé válik : ki vagyok
én? mi marad belólem? hová megyek? és Igy nagyon is erkölcsivé : mit kell
tennem? mi a felelósségem? Látom azt is, hogy hiú dolog a jelen életben remélni ; ebben a tekintetben a hivatalommal járó és pillanatnyi kötelességekről
és kilátásokról van szó ; a remény odatúlra tart.
IOs látom , hogy ez a végsó meggondolás nem bontakozhat ki egy szubj ektfv
monológ ban , a szokott emberi dráma keretében, ahol a vil ágosság növekedésévei együtt nó az embe ri so rs sötétje. Párbeszédben kell kibontakoznia az
isteni Valósá ggal, aho nné t jöttem és aho vá min den bizonnyal tartok; annak a
mécses nek fényénél, amelyet Krisztus helyez a kezünkbe a nagy útra. Hiszek,
Uram!
Közele di k az óra. Már egy ideje előérzetem van. Nemcsak fizikai fáradtságom miatt, amely minden pillanatban kész feladni a harcot. Még inkább fele lósségem drámája sugallja go ndviselésszerú megoldásként távozásomat e világból , hogy Igy a Gondviselés megnyilvánulhasson, és jobb sorsra vezesse az
Egyházat. Igaz, neki sokféle módja van beavatkozni a kör ülmények félelm etes
játékába, amelyek csekélységemet szorongatják; de mag ától értetódő nek látszik
elszólftásom az odaáti életre, hogy más lépjen a helyemb e, aki erósebb, és
nem béklyózzák a jelenlegi nehézségek. " Servus Inutlli s sum." Haszontalan
szolga vagyok.
.A rnbulate dum lucem habetis." Add ig járjatok, mig világosságotok van
(Jn 12,35).
Ime : szeretném, ha a világosságban végezném. Rend szer int a fö ld i élet
végét, ha ugyan nem sötétfti el a betegség, bizonyos tom pa világossá g tö lti el :
az emlékeké. Szépséges, vonzó , nosztalgikus emlékek, világos hirdetói a viszszahozhatatlan múltnak, kinevetve kétségbeesett igyekezetü nket, hogy visszaIdézzük ők et. Ott a világosság, amely lel eple zi a mulandó javakra és csalóka
reményekre alapozott élet kiábrán dulásál. A keserves és immár hiábavaló lelk Ifurdalásoké. A bö lc sességé, amely végre belátja a dolg ok hiúság át és az eré nyek ért ék ét. amelyeknek jell emezni kellett volna az élet folyamát: . vanttas vanltatum". Hiúságok hiúsága . Ami engem illet: szeretném, ha végre összefoglaló
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és bölcs ismeretem lenne a világról és az életről. Úgy go ndolom , az Ilyen Ismeretnek elismerésben kellen e k i fejező d n i e : minden ajándék volt, minden kegyelem. ~s milyen szépséges tájé kon haladt át az ember; túlságosan ls szép volt,
úgyannyira, hogy elbúvölten hagytuk odavonzani magunkat, holott jelnek és
hivásnak kellett volna túnnle. De mindenképpen úgy látszik, hogy a búcsúnak
az elismerés, sőt a hála nagy és egyszerú aktusában kell kifejezésre jutnia:
Ez a halandó élet, viszontagságai, sötét titkai, szenvedései, végzetes esendő
sége ellenére, gyönyörú valóság , mindig eredeti és megindftó csoda , olyan
esemény, amely méltó az örvendező és dlcsőltő megéneklésre : az élet, az
ember élete! Nem kevésbé méltó a magasztalásra és boldog álmélkodásra az
ember életét körülvevő keret : ez a mérhetetlen, titokzatos, nagyszerú világ, az
ezer erőtől , ezer törvénytől , ezer szépségtől, ezer mélységtől átszőtt mindenség.
Elbúvölő látvány. Mértéktelen tékozlás nak túnik. A már-már visszafelé révedő
tekintetre rátelepszik a sajnálat, hogy nem csod álta meg eléggé ezt a képet,
nem figyelt föl érdemük szerint a természet csodáira, a makro- és a mikrokozmosz bámulatba ejtő gazdagságára. Miért nem tanulmányoztam , kutattam ,
csodáltam eléggé a szobát, amelyben az élet lejátszódik? Milyen megbocsáthatatlan szórakozottság, milyen rosszallandó felületesség I Mégis, legalább in
extremis (a végnél) , el kell Ismerni , hogy ez a világ , "qui per Ipsum factus est" ,
amely Altala lett, bámulatos. Köszöntelek és ünnepellek az utolsó pillanatban,
Igen, mérhetetlen csodálattal, s amin t már mondtam , hálával: minden kegyelem, - az élet, a természet, a mindenség mögött ott áll a Bölcsesség, és ebben a fénylő búcsúzkodásban kimondom (Te nyilatkoztattad ki nekünk, ó
Krisztus Urunk) - ott a Szeretet I A világ színpadát, ha ma még nagyrészt érthetetlenül is, a Teremtő lsten tervezi, akit Miatyánknak hivunk, aki a mennyek ben vanl Hála, ó Istenem, hála és dicsőség Neked , ó Atyám! Ezzel a végső
tekintettel észreveszem, hogy ez az elb űvölő és titokzatos szfnjáték az első
és egyetlen Fényesség visszaverődése, visszatükrözése; egy rendkívüli gazdagság és szépség természetes kinyilatkoztatása, bevezetésként, előjátékként .
elővételezésként, hivogatásként a láthatatlan Nap látomás ára, "quem nemo vidit
unquam", amit soha senki sem látott (vö. Jn 1,18): "unigenitus Filius, qui est
ln sinu Patris, Ipse enarravit", az egyszülött Fiú, aki az Atya ölén van,
nyilatkoztatta ki. Úgy legyen , úgy legyen .
ó

De most, ebbe n a kinyilatkoztató napny ugtában, az örök hajnalt jósoló végső
estfény élményén túl egy másik gondolat vesz erőt lelkemen: az aggódó vágy,
hogy kihasználjam a tizenegyedik órát, a sietség , hogy tegyek valami jelentőset,
mielőtt már késő lenne . Hogyan tegyem jóvá, amit rosszul tettem, hogyan szerezzem vissza az elvesztett időt , hogyan ragadjam meg ezt az utolsó lehető
séget az " unum necessarlum " , az egyedül szükséges választására?
A hálát nyomon követi a bánkódás. A Teremtő és Atyaisten felé szárnyaló
kiáltásra következik az irgalomért és bocsánaté rt könyörgő kiáltás.
Legalább ezt tudjam megtenni : segftségül hívni a Te jóságodat, és búnömmel

dicsőft6
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együtt megvallani végtelen
elelson ; Kyrie eleison ."

megmentő

hatalmadat. " Kyrie elelson ; Christe

Itt elmémbe szüremkedik szegény életem története : egyfelől átszőve számtalan különleges jótétemény szövedékéve l, egy kimondhatatlan jóság múveként (és remélem, hogy ezt egy napon meg láthatom és " mi ndörökké énekelhetem"); másfelől átj árva nyomorúságos cselekedetekkel, amelyekre jobban
szeretnék nem is emlékezni. Mennyi minden volt hiányos , töké letlen , elhibázott , oktalan, nevetséges I "Tu scls insip ientiam meam ", Istenem , Te ismered
ostobas ágomat (Zsolt 68,6). Szegény erőlködő, kicsinyes, nyomorult élet, menynyire, de mennyire rászorul a türelemre, a jóvátételre, a végtelen Irgalomra!
Mindig csodálatosnak tún ik előttem Szent Agoston szintézise: miseria et misericordia. Az én nyomorúságom, az lsten irgalma. Hát legalább most adjak tiszteletet annak, Aki Vagy, végtelen jóságú lsten , segltségül híva, elfogadva, ünnepelve legédesebb irgalmadat.
I:s végül a jóakarat egy aktusa : nem nézni többé hátra, hanem szivesen,
egyszerúen, alázatosan, bátran megtenni az adott körülményekből folyó kötelességet, mint a Te akaratodat.
Gyorsan megtenni. Tel jesen megtenn i. Jól megtenni. Vidáman tenn i: azt,
amit most akarsz tőlem , még ha rnérhetetlen ül meg is haladja erőimet, még
ha életemet kiván ja is. Végre , ebben a végső órában .
Lehajtom a fejem és fölemelem a lelkem . Megalázom magam, és magasztallak Téged , lsten , "a ki nek természete a jóság" (Szt. Leó). Engedd , hogy ebben az utolsó virrasztásban hódoljak előtted, élő és igaz lsten, ki holnap b ír ám
leszel, és megad jam Neked a dicséretet, amelyet leginkább akarsz, a nevet,
amelyet legjobban szeretsz : Atya vagy.
Továbbá azt gondolom itt a halál , az életfilozófia mestere előtt , hogy rninden esemény között a legnagyobb volt számomra - amint minda zok számára,
akiknek hasonló szerenc sés sors jutott - a találkozás Krisztussa l, az I:lettel.
Mindent újra kellene elmélkednem itt azzal a kinyilatkoztató világossággal , amelyet a halál lámpása vet erre a találkozásra. " Nihil enim nob is nasci profu it,
nisi redemi profulsset. " Valóban semmit sem ért volna megszületnünk, ha nem
szolgált volna megváltá sunkra . Ez a húsvéti gyertya himnusz ának fölfedezése,
minden ember i létmozzanat értékelésének kritériuma, létünk egyetlen igazi
rendeltetése , amelyet csakis Krisztushoz való viszonya határoz meg : " o mira
clrca nos tuae pietatis dignatiol ", ó, csodálatos kegyesség e szeretetedn ek
irányunkbanl A csodák csod ája a mi életünk titka Krisztusban. A hit, a remény,
a szeretet énekli itt az ember születését és ünnepli temetését. I:n hiszek, remélek, szeretek, a Te nevedben , ó Uram .
I:s aztán még kérdem magamtól : miért hivtál, miért választott ál ki engem?
aki oly alkalmatlan vagyok, oly ellenszeg ülő , eszem, szivem oly szegény ? Tudom : "qu ae stulta sunt mundi elegit Deus . . . ut non glorietur omnis caro ln
conspectu eius." lsten azt választotta ki, ami a világban gyönge .. . hogy egy
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ember se dicsekedhessék lsten előtt (1Kor 1,27-28). Az én megválasztásom két
dolgot jelez: saját csekélységemet ; a Te Irgalmas és hatalmas szabadságodat.
Nem állt meg ez még hütlenségeim, nyomorúságom, elárul ásodra tanús itott
képességem előtt sem: " I:n Istenem, én Istenem , azt merném mondan i . . . elragadtatott örvendezéssel merészelem mondan i Rólad : ha nem lennél lsten ,
Igazságtalan lenn él, mert súlyosan vétkeztünk . . . és Te k iengeszte lődsz . Haragra ingerelünk Téged , Te pedig Irgalmadhoz vezetsz bennünketi " (PL 40,1150)
Ime itt vagyok szolg álatodra, itt vagyok , hogy szeresselek. Ime, felmagasztalt állapotba jutottam, amely nem enged többé visszaesnem szegény emberi ,
ösztönös lélektanom törvényszerüségelbe; hacsak azért nem, hogy eszembe
jusson élet em valósága, és hogy a leghatárt alanabb bizalommal adj am meg
köteles feleletem et : "amen; fiat ; Tu scls quia amo Te " ; úgy legyen, úgy legyen,
Te tudod , hogy szeretlek. Feszültség tölt el, és a tökéletes hüség állandó aktusába rögz ít i szeret etből szolg áló akaratomat : "I n finem dilexit" , mindvégig
szeretett. " Ne permittas me separari a Te." Ne engedd, hogy Töled elszakadjak . A jelen élet napáldozata, amely derült nyugalomról álmodoznék, éppen
ellenkezőleg a virrasztás, az odaadás, a várakozás növekvő erőfeszltése kell ,
hogy legyen. Nehéz dolog; de a földi zarándoklás céljára a halál a pecsét , az
a hld a Krisztussa l való nagy találkozáshoz az örök életben . Osszeszedem
végső erőmet , és nem vonom vissza a megtett tel jes odaadást, a Te szavadra
gondo lva : ..consummatum est" , minden beteljesedett.
Megemlékezem, mit jósolt az Úr Péternek a haláláról : "Bizony, bizony mondom neked ... amikor megöregszel, kiterjeszted a kezed, és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta neki , hogy jelezze, milyen halállal d icső íti meg Istent. Ezek után hozzátette: Kövess" (Jn 21,18-19).
Követlek; és megértem, hogy nem léphetek ki rejtve e világ színpadáról;
ezer szál köt az embercsaládhoz, ezer az Egyház közösségéhez. Ezek a szálak
majd maguktól elszakadnak; de én nem felejthetem , hogy egy végső kötelességet kívánnak meg tölem . " Discessus pius" , jámbor halál. Lelkem előtt ott
áll majd annak emléke , hogyan búcsúzott el Jézus e világ Ideigvaló szInpadától. Emlékezzem , hogyan látta előre állandóan és [ősolta meg gyakran szenvedését , hogyan számlálgatta az időt. " az ő órájára" várva, hogyan töltötte el
lelkét és tanItását eszkatológlkus rendeltetésének tudata, és hogyan beszélt
k üsz öbön álló haláláról tanltványainak az utolsó vacsorán mondott szavaiban .
Végül pedig hogyan akarta , hogy haláláról örök i d ő k re megemlékezzenek az
eukaris ztikus áldozat intézménye által: " mortem Domini annuntlabitis donec
veniat. " Az Úr halálát hirdetitek, amig el nem jön .
Egy minden másnál fontosabb mozzanat: "trad idi! semetipsum" , önmagát
adta értem; halála áldozat volt ; a többiekért halt meg, értünk halt meg. Halálának magányát csordultig töltötte a ml jelenlétünk, átjárta a szeretet : "dilexit
Eccles iam " , szerette az Egyházat (gondoljak Pascal ..Ie mystere de Jésus"-ára).
Halála az övéi iránti szeretet kinyilatkoztatása volt: " In finem dilexit", mindvégig
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szeretett. J:s ideigvaló élete végén mélyen lelkünkbe vésódő példáját adta az
alázatos, határtalan szeretetnek (vö. a lábmosást) , szeretetében mutatta meg
a hasonlatok célját, azt tette végső paranccsá. Halála szeretet-végrendelet volt.
Emlékezz rá.
Kérem hát az Urat, adjon kegyelmet , hogy közeli halálomat a szeretet ajándékává tegyem az Egyház számára. Mondhatnám, hogy mind ig is szerettem :
az Egyház szeretete szabadított ki sz űk és vad önzésemből , és indított el szolgálatára; és úgy tetszik nekem, érte éltem, semmi másért. De szeretném , ha
az Egyház tudná ezt, és lenne erőm megmondani neki , mint szívbeli vallomást,
amire csak az élet végső pillanatában van az embernek bátorsága. Szeretném
végre megérteni teljesen , történelmében, isteni tervében, végső rendeltetésében, bonyolult, teljes és egységes felépítésében , emberi és tökéletlen létében,
szerencsétlenségeiben és szenvedéseiben, annyi gyermekének gyöngeségében és nyomorúságában, kevésbé rokonszenves oldalai ban, és a hűségre . a
szeretetre, a tökéletességre és szeretetre irányuló állandó erőfeszítésében, őt ,
Krisztus titokzatos Testét. Szeretném átölelni, üdvözölni, szeretni mindenkiben,
aki alkotja, minden püspökben és papban, aki támogatja és vezeti , minden
lélekben, aki éli és képviseli - és áldani. Azért is, mert nem hagyom el, nem
lépek ki belőle, inkább jobban, erősebben egyesülök, összeolvadok vele : a
halál előhaladás a szentek közösségében.
Emlékezzem Itt Jézus végső imájára (Jn 17). Az Atya és az enyéim; mind
egyek ők; a földön létező rosszal való szembeszállásban és üdvösségük lehető
ségében; abban a magasztos tudatban, hogy küldetésem volt : hívni őket , kiny ilvánítani nekik az igazságot, lsten gyermekeivé és egymás között testvérekké
tenni őket; szeretni azzal a Szeretettel, amely Istenben van, és Istentől , Krisztus
által eljött az emberiségbe, az Egyház szolgálata rám bízta, én pedig közöltem
vele.
Emberek , értsetek meg: mindnyájatokat szeretlek a Szentlélek kiáradásában ,
akiben szolgaként részesítenem kellett benneteket. Igy nézlek, így köszöntlek,
így áldalak meg. Mindnyájatokat. J:s titeket, akik közelebb álltok hozzám, még
szívélyesebben. Békesség veletek. J:s mit mondjak az Egyháznak, amelynek
mindent köszönhetek, és amely az enyém volt? lsten áldása szálljon reád ; légy
tudatában természetednek és küldetésednek ; legyen érzéked az ember iség
Igazi és mély szükségletei iránt; és haladj szegényen, vagyis szabadon, bátran
és szerelmesen Krisztus felé .
Amen. Jön az Úr. Amen.
(Castei Gandolfo, följegyzés egy lelkigyakorlat végén)
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Erwin Rlngel
AZ öNGYILKOSSÁG : V~GZET? KIHIVÁS ?*
M i nd e n e k e l ő tt : Az utóbbi 30 évben lefolyt beható kutatások alapján ma már
tudunk egyetmást az öngyilkosság szélén álló emberek lelkiállapotáról. Ismereteink még bizonyára kiegészítésre szorulnak; de már most világosan szemünkbe tűnik néhány dolog , amit - vizsgálataimmal egybehangzóan - "öngyilkosság előtti tünetcsoport" (preszuicidális szindróma) néven lehetne összefoglalni.
Most tehát szeretném megkisérelni, hogy Önök elé állitsam egy ilyen ember
képét. Természetesen csak a leglényegesebb közös vonásokkal , kifejezetten
rámutatva, hogya részletekben sok-sok egyéni változat lehetséges, hiszen az
élet Igen tarka.

Azt mondhatnánk tehát, hogy az öngyilkosság veszélyében forgó emberre
három dolog jellemzö: beszűkülés, gátolt és igy saját személye ellen irányuló
agresszió, valamint elhatalmasodó öngyilkossági képzetek ill. halá lelképzelés.
1. BeszúkOlés
Ezt újból négy alcsoportba osztha tjuk. a) H e I y z e t i beszűkülés: vagyis az
öngyIlkosjelölt úgy érzi , hogy körülményei fojtogató hatalommal veszik körül,
és ő tehetetlenül áll velük szemben. Oriási módon megnagyitja a tragikus vagy
tragikusnak érzett körülményeket, úgyhogy erőt vesznek rajta, megbénitják,
sarokba szorítják, reménytelennek és kiúttalannak tűnnek; az az érzése, hogy
beszorult egy csőbe, egy mindig sz űk űlö helyiségbe, és látszólag nincs más
kiút ja ebből a kín ból , mint a halál. Az ilyen helyzeti beszűkülés eredete különbözö lehet. Rászakadhat valakire hirtelen , sorssz er űen, trag ikus életkörülmények
következtében. Mint Rilke párduca, amelyet egy éjszaka ketrecbe zárnak. ("Úgy
érzi ő , mintha ezer rúd lenne, s az ezer rúd mögött nincsen világ . M) De az
ember maga is munkálkodhat egy élet során azon, hogy ebbe a ketrecbe jusson , lépésről lépésre beledolgozhatja magát a fokozódó reménytele nség be és
kiúttalanság ba, tehát saját magát károsíthatja, tönkreteheti. szét rombo lhatja
(mindenekelőtt a neurotikusok!). Végül puszta képzelődés is oka lehet a helyzeti beszűk ülésnek . Jóllehet az illető igen jó körülmények k özött él, mégis úgy
érzi, hogy helyzetéb61 nincs menekvés. Egy példa a sok köz ül : a karcinofóbiások , akik tévesen azt hiszik, hogy rákjuk van, és ezért elpuszUtjá k magukat.
(Az ilyen képzelődés több áldozatot követel, mint amennyi a valóságos rák
következtében elkövetett öngyilkosság l)
• Dr. Erwin Rlngel bécsi egyetemi tanár, a pszichiátriai klinika vezetője, az öngyilkosság problémájának nemzetközi teklntélyü szakértője. 1948·ban 6 alapitotta a bécsi
Caritas keretében az els ö öngyllkosságmegel6ző központot. 1960-ban megszervezte
az els ö Ilyen tárgyú európai konferenciát. 1969 óta az öngyilkosság ellen küzdö nemzetközl egyesület t iszteletbeli elnöke. Ezt az el öadását 1975·ben Dortm undban tartorta, és 6 maga küldte el közlésre lapunknak , amiért hálás köszönetet mondunk.
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b) D i n a m i k u s beszúk ülés. Azt jelenti ez, hogy az érzelmek, indulatok
egyetlen irányba sűrűs ödnek , a kiegyensúlyozó, ellen súlyozó szabály ozó mechanizmusok pedig kudarcot valla nak. Az ember egyoldalúvá lesz, nem vet számot
többé azokkal az ellentétpárokkal, amelyek - Guard ini filoz ófiáj a értelmében látszólag ugyan összeegye ztethetetl enek, mégis az embe ri lét lényegét alkotják .
Igy aztán rettegés , kétsé gbeesés, reménytelenség, depresszió vagy félelmetes
nyugalom lesz úrr á benne. A din amiku s beszúkülés tetőpontjá n ez az egyol dalúság emoc ionális (nem raci onálisI) h ajtó e rő vé válik, amely roppant e rőve l saját
megsemmisitésére sürge ti. Olyan ez, mint a rak éta, amelye t rakétamúve k l l ő a
föld vonzóerejének ( = az önfe nntartásnak) k ö r éb ő l . Úgy is mondha tj uk: az
öngyilkosság ilyenkor kényszer, me s s zem e n ő en nem szabad cselekedet.
c) A bez árul ás harmadik arculata: az e m b e r t á r s i k a p c s o I a t o k .
Az öngyilkosság veszélyében forgó ember mélységesen elszigetelt és elmagányosodott. Nemcsak akkor lehet elszigetelt valaki , ha senkije sincs, hanem
teljes joggal akkor is, ha sok látszólagos kapcsol ata való jában mit sem ér. Az
igazi egymáshoz tartozás döntő je le a készség, hogya másikkal törődjünk ,
sorsában részt vegyünk , legyen időnk számára, beszéljünk vele . Máskülönben
csak egymás mell ett, nem egymással együtt élünk, minden egyéb csak " ködkép" , Hermann Hesse nyomán szólva:
Selt sam, im Nebel zu wandern !
Leben ist Einsamsein.
Keln Mensch kennt den andern ,
Jeder ist allein .
(De furcsa ködben vándorolni! Az élet : egyedüllét. Egy ember sem ismeri a
másikat : egyedül van mindegyik.)
d) A beszúkülés uto lsó formája az é r t é k v i I á g összeszúkülése. Az öngyilkosság veszélyében forg ó ember i s m e rte t ő j e l e , hogy mind ig kevesebb, ami
fontos neki, hogya dolgok elveszítik előtt e értékü ket. Gyakran azért , mert úgy
érzi, hogy többé nem valósítja meg az értékeket, és emiatt ő maga sem értékes
már. Gyakran azért ls, mert saját magának fel épített érté kvilá ga már nem egyezik az általánossal, és így el szige t előd ik (a peremcsoportok problémája) . Mindenesetre az önértékelés zavarai (aminek a gyermekkori ferde fe jl őd é s tól kezdve a legkülönfélébb okai lehetnek) roppant erővel húznak az öngyilkosság felé.
2. Agresszió

Az öngyilkosság veszélyében forgó ember olya n személyiség , akiben - rendszerint hosszú évek csalódásainak hatására - rop pant erejú agressziós képesség fejlődött kl, tehát elviselhetetlen nyomással nehezedik rá a gyúlöl et és elkeseredés , ugyanakkor viszont nem képes mind ennek kif elé szabad folyást engedni , tehát nem sikerüllevezetnie ezeket az érzéseket (külö nböző okokból ,
pl. azért, mert nem tudatosodnak benne). Ennélfogva az adott helyzet ben nem
marad más hátra, mint hogy agresszióit saj át maga ellen ford ítsa . Igaza volt
Freudnak, mikor azt állította, hogy minden öngyilkosság alap jában véve aka-
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dálytól meghiúsftott gyilkosság, és az öngyilkos saját személyével együtt legközelebbi hozzátartozóit is eltalálja. (Adler szavával ez "az öngyilkos bosszúja" .)
Az önmaga ellen forduló agressziónál gyakran fellép a kisériet, hogy az illető
- mintegy pótlékként - testének egyes részeit szolgáitassa ki agressziójának
(lélektani eredetű testi megbetegedések, balesetek, alkoholizmus, kábítószerekbe menekülés). Ha ezek a ,.felfogó mechanizmusok" kudarcot vallanak, akkor
önmagának rombolása önmegsemmisftésbe torkollik.
3. öngyilkossági képzetek
Az öngyilkos olyan ember, aki képzeletvIlágában egyenesen a halál felé
tart, és ebben a tekintetben gyakran évekig időzik élet és halál határán. Olyan
ember, aki először azzal foglalkozik képzeletben, hogy már halott, azután arra
gondol, hogy öngyilkosságot követ el, végül pedig - ez a legveszélyesebb szakasz - határozottan elképzeli, hogyan teszi meg ezt. Félelmetes jelenség a
halálnak ez az elhatalmasodása egy élő emberben. Megrendítő tudni, hogy
sok ember van közöttünk, akik testileg egyáltalán nem betegek, mégis már a
halál zsákmányai. De éppen ilyen megrendítő megfigyelni, amint embertársaik
- abban az általános görcsös igyekezetben , hogy ne vegyenek tudomást a
halálról - mindent megtesznek, hogy ne kelljen észrevenniök ezt a riasztó fejlődést.

Beszéljünk ezek után az első kérdésről, ami előadásunk címe:
Vel e s z ü I e t e t t - e valakivel ez az öngyilkosság előtti tünetcsoport?
Biztosan nem. Karl Manningerrel mondhatjuk: Öngyilkosnak nem születünk,
hanem öngyIlkossá fejlődünk. Eszerint az öngyilkosság semmiképpen sem elkerOlhetetl en emberi végzet. !os ezt meg kell mondani éppen egy olyan korban,
amikor még mindig megvannak a fatalisztikus gondolkodás maradványai. Nyomatékkal szeretnék rámutatni: az öngyilkosság sokkal összetettebb folyamat,
mint hogy örökölhető lenne . Felléphet különféle lelki zavarok talaján , amelyek
keretében az öngyilkosság előtti tünetcsoport kifejlődhetik. !os az esetek többségében ehhez hosszú időre van szükség. Természetesen gyorsan is létrejöhet, mint pl. válság idején elkövetett rövidzárlati cselekményekben, - de ez az
út Inkább öngyilkossági kisérlethez, mint öngyilkossághoz vezet.
Egyre szűkebb gondolatom,
vakabb a tekintetem ,
napról napra teljesebb lesz
szörnyüséges végzetem.
Erőtlenül vonszolódom,
életkedvern lefoszol,

nincs, aki ismerje, higgye
véghetetlen nyomorom .
Majd halálom bizonyitja,
hogy már hosszú éveken
át a sirnak szélén jártam,
amig elnyelt hirtelen.

Ez az öngyilkos-búcsúvers (1828-ból) minden részletében jelzi a öngyilkosság
tünetcsoportot, s egyben mutatja, hogyan fejlődik lassanként ki. Mindig
újból oda kell kiáltanunk a veszélyeztetettnek, hogy nem elkerülhetetlen végzet
felé tart , hogy ma lehetséges Idejében fölfedezni a veszélyt és eredményesen
előtti
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tenni valamit ellene. Igaz, nem tudunk mind ig sikert elérni, és ez éppen az
öngyilkosság megelőzésében fáradozókra mindig állni fog, mert öngyilkosság
alkalmasint mindaddig lesz, amíg ember él a földön . Másrészt azonban emiatt
nem érezhetjük máris fölmentve magunkat, ha hibázunk az öngyilkosság megelőzésében, nem húzhat juk ki magunkat az olcsó mondással: ..Itt úgysem Iehetett volna semmit sem tennI." Mert az esetek többségében igenis lehetett volna .
Azért tudunk ma segíteni - mindenesetre sokkal Inkább , mint azelőtt - ,
mert az ..öngyilkossági tünetcsoport" idejében fölfedezett állapota sokféleképpen elmulasztható, vagy legalábbis javítható. Javítja már az embertársi kapcsolat, az elszigetelődés megszüntetése, az igazi odafordulás. Továbbá hozzájárul ehhez egy új, sajátosan öngyilkosságellenes gyógymód , amely lehet gyógyszeres, lehet pszichoterápikus (egyéni vagy csoportterápia), vagy pedig szocioterápikus. Egyszóval ma egy sor emberi lehetőség áll rendelkezésre. A napnál
világosabban meg szeretném mondani: nem hiszem, hogy jogosultak vagyunk
egy embert - hogy úgy mondjam - ..csakazértis" életben tartani. Az egyedül
jogosult dolog valóban megóvni az öngyilkosságtól, ha ti. sikerül úgy kezelnünk, úgy befolyásolnunk, emberi kapcsolatok hálózatába beépítenünk, hogy
lelkiállapota megváltozik, és újból örömét leli az életben . Ez az egyedüli valódi
esélyünk. Hisz különben az öngyilkosságtól való megóvás újfajta kényszerré
válik, erőszakos életben tartás lesz, és az öngyilkosság megelőzésének ilyen
módszerét én elutasítanám.
Az öngyilkosság tehát nem szükségképpen végzet, de mindenképpen k í h í v á s mindannyiunknak. ~s ezzel elérkeztem a elm második feléhez . Kérem,
ne vegyék rossz néven a következő megjegyzést : Ha Önök eltökélték, hogy
telefonon végzett lelkigondozásuk keretében próbálnak az öngy ilkosságtól is
megóvni, ezzel csak kísérletet tesznek annak a jóvátételére, amit ezek ellen
az emberek ellen a társadalom sokféleképpen elkövetett. Vagyis Önök is. Hiszen
mindegyikük tagja ennek a társadalomnak. Valószínűleg nem vagyunk vele
egészen tisztában, de mindannyian hozzájárultunk, hogy sok emberben öngyilkosság előtti tünetcsoport jön létre . Mert szeretném most teljes nyomatékkal
kimondani: az öngyilkosság előtti tünetcsoport kifejlődéséért s o k e m b e r
f e I e I ő s. Legelőször és mindenekelőtt a sz ül ök, A kutatás mindig világosabban mutatja, hogy az a sajátságos első hat életév , amelyet mi hajlamosak
vagyunk lenézni, nagyon is jelentéktelennek tartani, mindenestül eldönti, hogy
helyes önértékelés vagy a legmélyebb belső elbizonytalanodás lesz-e uralkodó
valakiben , hogy kialszik-e benne az életöröm, vagy pedig készen áll, hogy jókedvűen, a világ felé nyitottan járja végig életútját. ~s ezt a szülök közvetítik
magatartásukkal, odafordulásukkal, figyelmességükkel, egységükkel, összhangjukkal vagyegyenetlenségükkel, azzal, hogy bátorítanak vagy elveszik a bátorságot, ősbizalmat vagy ősbizalmatlanságot keltenek. Ez az első döntő szakasz.
~s később állandóan folytatódik. A gyermek Iskolába kerül, és ott már a család
révén bizonyos szerepbe kényszerül, bátor kedvvel vagy szárnyaszegetten jön.
~s most az iskolára várna annak a nagy feladatnak a vállalása, hogy öt szerepé-
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ből klszab adítsa, szinte azt mondhatnánk, megvált sa. Kérdem ö nöket : megteszi ezt az iskola? Nem inkább pontosan abban a szerepben hagyja meg a
növekvő embert , amelyet kezdettől fogva betölt? Hányszor lehet elmondani,
hogy valaki más lett az iskola elhagyásáig, bátrabb kedvvel távozik, mint ahogy
kezdte ? Látják tehát : a dolgok szakadatlanul tovább fejlődnek bennünk. I:s
szabadj on most egy alapvető kérdésre felhIvni a figyelmüket. Ez pedig az óvatos egyensúly az egyes ember és a társadalom megfigyelése között. Sok rnlndent tesz maga az érintett, és sok mindent a körülötte lévők. I:s én elutas ítanám, ha az érintett csak a több iekre tol ja a felel ősséget , de azt is, ha a többiek
csakis ő t okolják. Meg kell találnunk az egyensúlyt a kétfél e lelki higiénia közt :
az egyik, amelyik az egyénnel fogla lkozik, a másik pedig a társadalmat is magában fog lalja, és megpróbálja megértetni vele, hogy felelős - lelki téren is minden egyes ember egészségéért és betegségéért.

Hogyan viszonyul ma a t á r s a d a lom az öngyilkosság veszélyében forgó emberhez? Hogy ezt megltéljük , elég az öngyilkosság fokozott kockázatában
él ő csopo rtokra gondolnunk. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: öregek,
gYógylthatatlan betegek, menekültek, magányoso k, poli tik ailag, vallásilag, fajllag üldözöttek, olyanok, akiknek felfogása és szokásai el térőe k a szabálytó l,
bű nözők , affektl v, emoc ionális vagy társadalmi szükségtől szen vedők. Nem
közös-e mindezekben egyvalami : hogy olyan csoportokhoz tartoznak, amelyeket a több iek megvetnek, elutasítanak, átlagon alul értékelnek? Nem úgy van-e,
hogy mind a mai napig nem mérünk egyforma mértékkel, és (gy bizonyos embereket kizárással fenyegetünk? I:s csoda-e akkor, ha ezek a kitaszítottak fokozott mérté kben az öngyilkosság veszélyében forognak? A megvetés az öngyil kosság után sem sz űn ik meg. Például ha az illető öreg volt, ezt hallju k: úgy
sem volt már neki sok hátra ; ha fiatal : féktelenségében lett öngyilkos, túlsá gosan jó dolga volt. Sokan b űnö söknek , gyáváknak vagy " népelleneseknek" minő
sítik az öngyilko sokat ; mások azt mondják : " Úgy kell nekik, csak azt kapták
meg, amit akart ak."
Ebben az összefüggésben szeretnék megemlfteni egy személyes prob lémát :
Ha öngyilkosság veszélyében forgó emberekkel törődünk, azt tapas ztaljuk, hogy
mindnyájan lelk i zavarban szenvedő emberek. I:s akkor kötelese k vagyunk kimondani: ezek betegek . Nem elm ebetegek (az öngyilkosoknak csak egynegyede
vagy legföljebb egyharmada szenved elmebetegségben, és ha meggondoljuk,
hog;, az ún. endogén depre ssziót ugyan az elmeb etegségekhez soroljá k, de
alapjában véve kedélybetegség, és Igy ezt a nagy csoportot is még leszámítjuk , akkor az elmebetegek százaléka igazán alacsony marad) , hanem I e I k I b e t e g e k csökkent teherbIró képessé ggel és az öngyilkosság előtti tünetcsopo rt minden más tüneté vel. Köteless égünknek érezzük továbbá , hogy ezeket
az új ismereteket közöl jük az érintettekkel, mindenekelőtt pedig az orvosokkal
(hiszen azok ill etékesek a betegségekben) és az egész lakossággal. Fölmerül
azonban a kérdés : igazán jó szolgálatot teszünk-e ezzel az öngyilkosság veszélyében fo rg ő embereknek? Hiszen a mai társadalom változatlanul elut asltóan
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és bizalmatlanul áll a lelki zavarban szenvedővel, a lelkibeteggel szemben. De
nem a tételt kell megváltoztatnunk, hogy az öngyilkosjelölt lelki zavarban szenved - a gyakorlat állandóan Igazolja, hogy ez áll -, hanem a lelkibetegek
iránti beálHtottságot. I:s azt hiszem, itt kiterjedt feladat előtt állunk : el kell tüntetni az előltéleteket, s ehhez az ún. "szakembereknek" az eddiginél kétségtelenül jobban hozzá kell járulniok.
Kihlvást képvisel minden ember is, aki m e g k i s é r I i az öngyilkosságot.
Sokan azt mondják: ez nem is akart meghalni, különben már halott lenne. Sőt
vannak orvosok, akik - tudatosan vagy öntudatlanul - úgy fogják fel a dolgot:
miért nem végzett " alaposabb" munkát , hogy ne kelljen vele .vacakolnl", hanem " Ie lenne zárva" az egész. I:s vannak , akik az ilyen embernek csakugyan
szemére vetik, hogy életben maradt. Tapasztalataim alapján azt mondanám :
Minden öngyilkossági kisérlet, akármilyen "ártalmatlan" is, egy öngyilkos magatartás része ; jelzi , hogy az illető válságos helyzetekben hajlik erre. Ezúttal
talán jól végződött, de azért komolyan kell venni. Mert már rövid időn belül eltolódhat az öngyilkossági kísérletben még meglévő élet-halál egyensúlya halálos kimenetelú önmegsemmisítés felé. Artalmatlan öngyilkossági kísérlet tehát nincs. I:s nem szabad félreérteni Stengel mesteri fogalmát sem az öngyilkossági kísérlet "felszólító szerepéről": Sokan taktikának tartják az embertársakhoz intézett felszólítást, és óvnak attól, hogy " b ed ő l j ü n k " neki. Miféle világ
az, amely igy lebecsüli, tudomásul sem veszi, sőt bünteti a másokhoz intézett
hívó szót?
Egy szót arról, mi a társadalom jelentősége a dinamikus beszúküléshez
való hozzájárulásban. Itt is egy gyalázatos trükkel tehermentesítettük magunkat. Ti. úgy állitottuk be az öngyilkost, mint szabad embert, aki egyszerúen
akaratát juttatja kifejezésre, tehát ezt tiszteletben kell tartanunk. Már céloztam
arra, hogy az ún. " önkéntes halál" fogalma minden idők legszörnyúbb tévedéseinek egyike. Az öngyilkosság elkövetése roppant érzelmi beszúkülés állapotában történik, a szó szoros értelmében ez a v é g s ő s z a b a d s á g h i á n y .
Egyszer megkérdeztem egy betegemet: " Miért akart meghalni?" Teljes felháborodással válaszolta: "Ugyan ki akarja eztl Akarata ellenére teszi meg az
ember." Hadd emlékeztessem Önöket ezzel kapcsolatban egy Luther-idézetre :
"Sok embert, aki megöli magát, az ördög úz erre, ő gyilkolja meg őket, mint
az útonállók az utasokat, nincs hatalmuk önmaguk felett ." Ma csak más kifejezést kell alkalmaznunk az "ördög" és "útonálló" helyett, ti. a " dinamikus
beszúkülést", hogy ugyanazt a tényállást körülírjuk. I:s meg kell kérdeznünk
magunktól, mennyiben mozgósItjuk mi magunk ezeket az ördögöket és útonállókat?
Ezzel ott vagyok a következő pontnál, az emberi kapcsolatok beszúkülésénél. Nem járulunk-e hozzá valamennyien, hogy egyesek beszorulnak az öngyilkosság előtti magányba, kapcsolatszegénységbe? Együtt vagyunk-e az emberekkel, vagy csak mallettük. vagy éppen ellenük? Nem sikerre törő társadalomban élünk-e, ahol a sikert a másik e II e n é b e n kell kivívni , tehát örülünk,
31

ha a másik gyönge, mert a gyöng e ember ártalmatlan ellenfél ? Olyan társadalomban, ahol még mindig hatalmas erők sajtolják belénk : "Pontosan ott tartasz, amit megérdemelsz. Ha fent vagy, az a te teljesftményed, ha lent maradsz,
csakis a te hibád." J:s nem torkolllk-e a könyörtelenség nek ez a filozófiája mindig újból Nietzsche szavaiba : "Ami hullóban van, azon még lökn i kell egyet."
Mindan nyiunknak meg kell kérdeznünk magunktól, mennyiben osztozunk Itt
vagy ott ebben a magatartásban. Henseler Ulmban egy igen érdekes tanulmányt Irt a gyermeki neuróz is idejében föl nem fedezett formáiról , éppen azokról, amelyek aszülőknek .rokonszenvesek " : különös törtetés a teljesftményre
és készség az áldoza tra , különösen gátlásos és engedelmes viselkedés. A sz ülőknek Ilyenkor eszükbe sem jut, hogy ez betegség tünete lehet. Csak mutasson
fel a gyerek minél nagyobb tel jesftményt, áldoz za fel magát, legyen csöndes
és engede lmes, mert akkor nekik maguknak nincs velük bajuk. Henseler e megállap ításának (neki különben éppen az öngyilkosság pro blémakörében más
értékes vizsgálatokat is köszönhetünk , az öngyilkosok önértékelését illetően)
föl kellene nyitn ia a szemünket : nevelésünk hány " é p í t ő k o c káj áva l " mozdltjuk
e lő valójában a személyes beszükülést, elsatnyulást és elszigetelődést, az öngyilkos ság megannyi előzetes lépcsőfokátl
Még nem is olyan régen rajzolta meg egy könyvében Peter Handke, belső
ind Itta tva, anyja öngyilkosságát. A könyv címe " Vágytalan boldogtalanság " . Egy asszony története kora gyerekségétől , klasszikus példája az öngyilkosság e lőtt i fejlődésnek , bele a boldogtalanságba, míg végül minden vágy
kialsz ik, hogy megford ítsuk ezt a boldogtalanságot. Peter Handke ezt mondja
a folyamatról : " Volt egy idő az életében , nem is rövid, amikor valakinek csak
a kisujjával kellett volna inteni, és más gondolatokra jut. De senki sem Intett
aklsujjáva l... Kell-e még itt kommentá r?
szükséglettől

Ezzel eljutottam az agressz ió kérdéséhez. Mert világos , hogy az ilyen csalódott emberben elkeseredés, sőt agresszió hatalmasodik el. De ha már hozzájárulunk ennek létr ejöttéhez, mit teszünk annak érdekében, hogy az i ll e tő n e k
legyen lehetősége valami megengedhető formában ismét leadni ezt a töltetet?
A pszlchote rápeutának - különö sen ha öngyilkosjelöltekkel foglalkozik - hivatásánál fogva készen kell állnia , hogy türje a beteg agressz ióját, lehetővé tegye
levezetését (ez az öngyilkosság modern gyógymódjának lényeges alk otórésze).
Az öngy ilkos ság ellen küzdve mindig nagyon megnyugtat, ha valaki képes volt
Igy levezetn i az agresszióját ; akkor, legalább egy bizonyos időre , túl van a legnehezebb jén. Nem olyasmit csinál-e itt a pszichoterápeuta, amire minden embernek mint embert ársnak készen kellene állnia? Nem a felebaráti szeretet elsődleges tette-e ez, egyáltalán nem valami különleges dolog? A pszichoterápia
keretében ez persze meghatározott eljárásmóddá, az emberek közti közlekedés
alkotórészévé lesz. De ki tagadhatná, hogy az öngyilkosságtól való megóvás
nemcsak a szakemberek feladata, hanem minden egyes emberé ; kihívás , amivel szemben helyt kell állni?
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Ami az öngyilkossági képzeteket illeti, az ilyet kétféleképpen mozd lt juk elő :
is akkor, ha az öngyilkosság ból tabut csinálunk, fogalmával kapcsolatban a tilosnak, a titokzatosnak, a mágikusnak benyomását ébresztjük, és ezzel
pontosan a "ti ltott nak" , az "elhallgatottnak" azt a légkörét teremtjük meg,
amelyben olyan "vonzóvá" válhat. Talán igen felszabad ltóan hatna , ha egyszer
teljes becsületességgel beszélnénk erről. A másik oldalon viszont : ha beszélünk róla, azzal a felelősségtudattal történik-e, ami ehhez okvetlenül szükséges?
Eszünkbe jut-e közben a Biblia mondása: "A nyelv élet és halál ura"? Minden
szóban óriási épttö vagy romboló erő rejtőzhet: a szakember számtalan példát
ismer, amikor egy szóbeli megny ilatkozás (magánembereké, vagy a sajtó, a
tömegtájékoztató eszközök stb. képviselő lé) útját egyengette, hogy valaki életben maradjon, vagy hogy elpuszt ítsa magát.
Ezzel valamiképpen ahhoz a kérdéshez érkeztem, hogy mit tesz az öngyilkosság veszélyében forgó " emberekért az á II am. A "Süddeutsche Zeitung"
c. újság nemrégiben azt írta , hogy egy öngyilkossági kisérietet elkövetett ápolónő csak egyszer hallott utána még az államról: Amikor autóvezetői vizsgát
akart tenni, vizsgálatra hivták be, fölvetve a kérdést, hogy "egy ilyen személy"
alkalmas-e még egyáltalán a vezetésre. Más módon nem vett részt életében
az állam . Nos : az állam ml vagyunk, mindannyian, az a ml közösségünk, amelyért felelősség terhel, főleg demokráciában. Ezért az a személyes véleményem :
igyekeznünk kellene , hogy több történjék, mint edd ig. Az állam lépésről lépésre
állást foglalt amellett, hogy különböző betegségek gyógyltását ne hagyja többé
csak egyéni kezdeményezésre. Sziklaszilárd meggyőződésem, hogy az öngyilkosság betegségeit illetően is van ilyen kötelezettsége. Bruno Kre isky osztrák
kancellár 1971-es nyilatkozatában kijelentette, hogy az ausztriai öngyilkossági
arányszám süllyesztése kötelessége az államnak. Ennek folytán most megtették
az első intézkedéseket, hogy állami intézményt hozzanak létre a válságos helyzetekben történő beavatkozásra. Úgy vélem , ez mérföldká az öngyilkosság
Először

megelőzésének fejlődésében.

Még egyszer visszatérek tételemre, amely szerint az öngyilkosjelölt lelk ibeteg: A tétel hátrányaira már rámutattam, és egyben hangsúlyoztam : ez nem
tarthat bennünket vissza a tapasztalati igazság hirdetésétő l, csak meg kell próbálnunk a hátrányokat az előltéletek eloszlatásával csökkentenI. Azonban azt
se hallgassuk el, hogy ez a tétel három nagy előnyt is hozott magával:
a) Világosan nőtt az orvosok készsége , hogy tevékenyen részt vegyenek az
öngyilkosság megelázésében.
b) A betegségről szóló megállapltás lehetővé tette annak fölismerését ls, hogy
az öngyilkosság lehet belső, lelki, nem pedig csupán szociológ iai jelenség.
c) Mlndenekeiőtt ennek befolyása alatt kerekedett felül végül is a katolikus
egyházban az a meggyőződés , hogy senkitől sem tagadja meg az egyházi
temetést.
!os ezzel hadd térjek rá - hiszen végtére is vallásos szervezetben beszélek
- a vall á s r a . Alapjában véve a vallásnak sem tudok jobb osztályzatot adni,
3
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mint az államna k. Ami saját katolik us vallásoma t Illeti: azt hiszem, a keresztényi szerete t nem merülhet ki abban, hogy az öngyll kosokat egyházi temetésben részesrtik. A legjobb hozzájárulás az öngyilkosság elleni küzdelemhez a
felebaráti szeretet. Az embernek szokása párbeszédet folytatni a halottakkal :
például felháborodva mondja : Miért tetted ezt velem? Vagy: Bűnös vagyok ,
szemrehányásokat teszek magamnak, most már sohasem lehetek boldog az
életben . Alfred Adler így fejezte ki ezt: " Az öngyilkost találó csapás másokat
sem kimél." Vagy azzal a gondolattal próbálja vigasztalni magát : Ennek már
jó, maga mögött hagyott mindent, legyen neki könnyú a föld . Vagy dic sfényt
von a feje köré : úgy halt meg, mint valami hős . Minden ilyen dialóg us alapjában véve értelmetlen, mert elkésett. Az élők felé kell idejében odafordul nunk,
ez a kötelességünk. A kereszténynek különleg es megblzatása van erre , mert
minden testvér ében , a legkisebbnek mondottban is, Krisztust látja .

Sző ll ősy

Juliann a

HALÁL - VAGY TOLÁRADÓ

~LET?

Gyermekek találkozá sa a halállal
A vallásos nevelésnek talán egyetlen fej ezete sem állit annyi nehézség elé,
mint Jézus halála és feltámadása. Nem lehet egyszerúen mell öznl, hiszen ez
hitünk középpontja, de mint tematika is álland6an fölmerül. Nemcsak az évenként megismétlődő húsvéttal kapcsolatban, hanem a mindennap sok gondjában-ba jában , az elmúlással és halállal val6 sokféle találkozás közben ls.
Bizony ára megvan a karácsonyi időszaknak is a maga nehézsége. De olt legalábbis első pillantásra - úgy túnik , hogy amiről sz6 van, jobban megfelel
a gyermeki lélekn ek.
Csakhogy igazán az-e a nehézség , hogy szenvedés, gyötrő aggodal om, megklnzatás, halál , feltámad ás mind nagyon távol esi k a gyermektő l, meghaladja
lát6körét? Nem inkább úgy van-e, hogy mi felnőttek magunk is nehezen boldogulunk az emberi életnek ezekkel az őskérdése ivel? A gyermeknek a halál még
nem abszolút tény ; ő még csodákkal számol. Szivesen elhiszi nekünk fel nőttek
nek, ha elbeszél jük , hogy valaki, aki halott volt, új ra él. De hogy áll unk ml magunk ezen a téren? Azt kérdezzük : "Hogyan magyarázzam meg gyerekeimne k
a húsvéti eseményt?" Nem azt jelenti-e igazáb61 kér désünk: " Hogyan magyarázzam meg saját magamnak a halált és az örök életet?" - " Igazán Igy van?
Hogy történt ez?" - kérdi a gyerek . Nem a ml kér déseink ls ezek?
Felnőtt és gyermek ugyanabban a cs6nakban ül itt . Mi felnőttek nem vagyunk
bizt onságos tudás birtokosai, amelyet fölényesen közölhetnénk a gyermekekkel. Ezért az itt következő válaszk ísérlet egyaránt é rvényes a nevelő gyako rlati
munkájára és a felnőttekre is.
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Az általános és a vallásos nevelés feladatai

I. A testi hal ál

meg felelő

megértése és nyugodt tudomásul vétele.

A tudomány és technika rohamos haladásával mindinkább nehez ünkre esik .
hogy a hal ált úgy fogjuk fel . mint természetes eseményt, a ..fö ld i" é letnek. e születés és halál közé eső folyamatnak a végpontját. Csak akkor nem térhetünk
kl többé a szembenézés elől, ha egy haláleset személyesen érint. Igaz. amenynyire lehet , próbálunk itt is kellő távolságban maradni. Egy közeli rokonunk
vagy jóbarátunk elvesztése azonban sz ükséqszerűen fájdalmat, szenvedést
okoz. Gyakran a családi életben is. mélyreható változásokat idéz eló, ezekkel
meg kell birkóznunk. Nagyon ls érthetó, hogya legtöbb teln őtt meg akarja
kimélni agyerekeket ettől a tehertételtól, és szeretné tőlük távol tartani a bánatot. De nem ez a helyes út. Gyermekeink kérdéseire a valóságnak és feJlettségi fokuknak megfelelóen kell válaszolnunk. Akkor marad meg irántunk érzett
bizalmuk, akkor mélyül el kölcsönösen vis zonyunk, ha beszélgetéseinkből nem
hagyjuk kl szándékosan az élményvilágukban előforduló fontos mozzanatokat
és eseményeket. Példánk mércéket állit a gyermek erkölcsi értékfelfogásának,
ami lényeges befolyással van továb bi él etére.
A fejlődéslélektan kisérieteinek eredménye szerint a halál megértése függ
a gyermek é letkorától :
Az 1-3 év közti kisgyermek aIIg ért valamit a halál fogalmából, vagy éppen
semmit sem tud kezdeni vele .

4 éves korban a halálképzet Igen korlátolt. A gyermek kezdi használni a
szót, értelmének határozatlan felfogásával. I:rzelmileg még semmi különöset
nem vált kl belőle .
5 éves korban az elképzelés kissé részletesebb é. helyesebbé, tárgyszerúbbé
válik . Kezd rájönni. hogya halál földi tek intetben végleges valami . bár talán
úgy gondolja még, hogy visszacsinálható. Egy félév múlva egészen tárgyilagosan. kúlönösebb érzelmek nélkül áll szemben a halál gondolatával. Úgy látszik,
tényként már tudja (bár még nem érti és érzi át), hogya halál összefúgg a
korral, és többnyire a legöregebbek halnak meg elóször.
A 6 éves gyermek új érzéket mutat a hal ál iránt. Ez az érzelmi reakc iók kezdete. Eltúnódlk azon, hogy édesanyja egyszer meghal, otthogyja ót. Osszekapcsolja a halállal a gyilkosságot, a betegséget, kórházat, magas életkort.
Elképzeli a halált egy támadás, gyil kosság következményeképpen. Bizonyos
mértékig foglalkoztatják a sirok, a temetés. Hatnak rá a halott vagy haldokló
gyerekekről vagy állatokról szó ló képek. történetek. Azt azonban nem fogadja
el, hogy ó is meghal egyszer.
Az iskolás kor kezdetével fejlödlk a halál elképzelése. A gyermek kezdi
összekapcsolni a halált az é rzelemm el, be leérzi magát a helyzetbe. A betegség
kapcsolódik a haláll al. Kezdi mélyebben felf ogni saját halálának valószlnúságét is.
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t:rte lmetlen volna tehát, ha az öt éves óvod ásnak már tel jes betekint ést aka rnánk nyújtani a halál tényé be, úgy, ahogyan a tíz éves magától megérik erre.
Az ls lehe t, hogy a halál véglegességével járó aggodalom ránehezedik az iskolás kor el őtt i gyermekre. Ebben a korban a nevelésnek arra kell törekednie,
hogy seg ítsen a gye rmeknek a halállal való szembesülésében. Olyan lndlt ásokat kell adnunk nek i, amelyek hatására kifejlődhet benne a halál té nyének a
tárgy nak megfelelő , természettudományos megértése és nyugodt tudomásul
véte le.
Hogy ..halott" és ..él ő" ellentétes egym ással, - hogya (szerves) élet minden élő lényben , növényben, állatban, emberben megszünhet, - hogy ez (földileg) végleges állapot, - hogy a kopo rsóban fekvő halott többé nem szenved :
mindezt viszony lag kön nyü megértetni a következő megfigyelésekkel :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Szappanbuborékok azonnal ..meghalnak" , nem maradnak meg.
A virág elhervad. Hervadt virágok megint földdé válnak.
Elhalt faág - ellentétben a zölddel - nem hajt többet levelet, virágo t.
(Tegyük mind a kettőt vízbe.)
Tegy ünk ki a kertbe néhány napra egy levágott virágot meg egy cs irke csontot. Megf igyelhetjük rajtuk, hogy az élő anyag különböző gyorsasággal bomlik szét. rgy van ez akkor ls, ha a növényeket, · állatokat és embereket elföldelik.
Elpusztult állatokat keresünk és elföldelünk.
Kati halott. A halottak teste elporlad .
A gyerekek meg tap int ják a pulzusu kat, vagy sztetoszkóppal a szívhangokat hallgatják. Ha az ember meghalt, a szIv nem ver tö bbé .
Megn ézzük nagymama vagy nagyp apa fényképe it különböző életkorból.
Igy vil ágoss á válik az ember fejlődési folyamata kisbabakortól öregkorlg .
A gyerekek magukkal hoznak használati tárgyakat, képeket meghalt ro konai któl (-ró l) vagy is m e rő s ei k t ő l, akikre még emlékeznek.

Az ismeretek közl ésénél termés zetesen nehezebb a higgadt (nem hideg
vagy c in ikus) beállítottság közvet it ése. Font os itt , hogy a gyermek megtudja :
emberi dolog , ha egy szeretett lény ha lálán szomorkodunk, panaszoljuk elhagyatottságunk at és nem fojt j uk el fájd almunkat. Ez nem visz kétségbeesésre.
S6t így válhatunk ismét szabaddá és képess é új kapcsolatok kötésére, új barátok szerzésére. A szü lőnek, nevelőnek saját személyében kell megjelenrten le
a gyermek e lő tt a mulandósággal szemben való higgadtságot.
Példa : Meghal egy gyermek .

Vezérs zavak : Egy gyerme k súlyos sérülést szenved egyautóbalesetnél.
Apja-anyja nagyon aggódik , Imád koznak a mennyei Atyához . - A gyermek
megh al é s elte metik . - Ap ja, anyja igen szomorú .
Kellékek : Bádogdarab a szerencsétlenül járt autóból ; elbeszélés ; furu lya
vagy dob ; gyerekkoporsó képe ; pap ír, ceruz a.
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Pedagógiai cél : A gyermek szembeáll ítása az emberi halállal : bensóleg
érinti egy másik gyermek halála, ezt élmén yszerűen feldolgozza és kifejezésével levezeti.

1. fok :
Megmutatom a gyerekeknek egy autó behorpadt bádogdarabját baleset után.
Mindegyikük kézbe vesz i és elmondja, mit gondol közben .
Elmondom nekik, hogyan folyhatott le a baleset. Felh ívom a figyelmet a bádogdarab karcol ásalra, horpad ásaira. Magyarázzák meg ezt.
2. fok :
A gyermek bensóleg azonosul a haldokló gyerek hozzátartozóival , akik imával küzdenek életéért.
Vezérszavak : A fiút azonnal kórházba kellett szállftani. Az orvos majdnem
biztosan tudta, hogy nem marad életben.
A gyerekek meggondolják, mit mondhatott egymásnak az édesapa és édesanya ennek a napnak estéjén.
Két gyermek az apa és anya nevében beszélget egymással. (A mi Jancsink
talán meghal. Nagy bánat lesz ez nekünk. Gondolni is aIIg merünk rá. De seg Its ,
Istenem, hogyelvlseljük.)
3. fok:
A gyermek énekkel, zenével mutatja be, milyen szomorú dolog a fiú halála.
Vezérszavak: Másnap kora reggel cseng a telefon a szülók lakásán . A kórház közli a szomorú hírt, hogy gyermekük meghalt.
Egy gyermek dobolással (furulyával) fejezi ki a szomorúságot. A többiek a
dobszó ritmusára szomorúan körbe járnak.
4. fok :
A gyerekek szóban, képben kifejezik fájdalmukat a halál miatt, amit ez a
konkrét eset kiváltott belólük.
Lehunyjuk a szemünket. Az apára. majd az édesanyára gondo lunk , amint
a temetés után hazafelé tart.
A gyerekek pap írt, ceruzát kapnak. Lerajzolják a hazafelé menó apát és
édesanyát.
II. Tapasztalatok közvetftése a továbbélés megértésére.
Sok gyermekben - amikor mindinkább belátja a testi élet végleges pusztulását a halálban - sürgetó er ővel merül fel a t o v á b b é I é s kérdése.
Szülőknek , nevel6knek csak akkor lenne szabad a halál utáni élet vallásos,
keresztény felfogásáról beszélnl ök. ha ök maguk is meg vannak győzödve erről,
és így élményszerű megértést tudnak továbbadni a gyermeknek.
Milyen célt tűzhetünk ki ebben a második szakaszban? Nem lehet szó arról ,
hogya halhatatlanság minden fontos részletkérdését megmagyarázzuk, és fogalmi megértést közvetftsünk róla . Ez az iskolai hitoktatás feladata. De megvethetjük az alapot: Intultfv, tapasztalatban gyökerező módon megérthetik,
hogy az emberben egy halhatatlan mag rejlik, hogy lehetséges számára az örök
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Jóval való kapcsolat, és lsten ezt fel is klnálja neki. Ezt a kapcsolatot már a
kisgyermek ls képes fölfedeznl az elmélke dő Imában és a cselekvő szeretetben, amellyel az örök Jóhoz csatlakozik. I!s ez hasonló bizalmat ad neki , mint
a hivő felnőttnek.
p é I d a : Hervadt levelek mint a halál - rügyek mint az örök élet jelei.
Találkozás az ágakkal és levelekkel:
Minden gyerek , vagy az egész csoport kap egy őszi leveles ágat. Gondosan
veszik kézbe, nehogy egy levél is lehulljon róla .
A levelek már sárgák, de szivesen maradnának az ágon. Nem szeretnének
még meghalni. Vigyétek hát nagyon vigyázva a helyetekre. Egyetlen levél se
hulljon le.
Az ággal csendben körüljárnak a teremben , úgy, hogy minden levél rajta
marad jon .
Ütőhangszeren rögtönöz valaki : hulló levelek.
Akinek nem jutott ág, az behunyja a helyén a szemét, és bensóleg követi
az ágak útját.
Azonosulás a levelekkel :
Minden gyerek kap egy lepréselt levelet , közepén átfúzött fonállal , úgyhogy
a nyaka köré köthet i.
Nyakukba akasztják a levelet, és most szélben álló fát játszunk. A gyerekek
kiabálnak: . Fa, tarts meg, ne hagyj még lehull ni, hisz te olyan erős vagyi " stb.
Újból közjáték az ütőhangszeren . A többiek lecsukják a szemüket, és " belül"
megismétlik a játékot. Elmond ják a nevelőnek, mit láttak belül.
Elbeszélés :
A gyerekek meghallgatják a haldokló édesapáról, Jánosról szóló elbeszélést.
Minden szakasz után leszednek egy levelet a kezükben tartott ágról. (Az elbe szélés szólhat Jairus leányáról ls.)
•
Bőre megráncosodott, nem látott már jól. I!szrevette, hogy nehezen hall.
•
Nem tud már járni. Szomorkodik magában .
•
Nem tud többet újságot olvasni, nem esik jól tévét nézni.
•
Agyban feksz ik. Mozdulni sem tud. Apolják. Úgy kell mosdatn i, etetni.
•
Hazajönnek a gyermekei. Beszélnek vele.
•
Az apa még szól hozzájuk. Azt mondja : "Ha majd meghaltam, nézzétek
meg odakinn az ágakat a fán, akkor majd nem lesztek szomorúak."
•
Az apa fáradt. Behunyja a szemét. Meghal.
(Minden levelet leveszünk az ágakról. Már csak a csupasz ágat tartják a
gyerekek a kezükben .)
•
Fial, leányai megsiratják. Csak később jut eszükbe, mit mondott. Hogyan
érthette ezt amondatot?
Behunyt szemmel még egyszer átéljük az egész történetet.
Találkozás a rügyekkel :
A gyere kek szemügyre veszik B csupasz ágat , és megtalálják rajta a rügyek
duzzanatalt.
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Elmeséllk, mit mondanak nekik a rügyek : ..Még alszunk. De tavasszal majd
fölébredünk, levél és virág lesz bel őlünk . "
(További utalások a már megcsinált kfsérletekre.)
A nevelő befejezi az elbeszélést: Fiai és leányai most már tud ják , mire
gondolt az apa: Bennem is van valami olyan erő , mint a rügyben . I:n ls kivirulok majd megint, mint a rügy ; és mennyei Atyámnál leszek , mint a levél a fán.
A gyerekek utána mondják az utolsó mondatokat.
A leveleket gon dosan leprésellk egy könyvben .
Végül csendese n elnézhetünk fényképeket: bimbók, z ő l d levelek , sárga
levelek, téli rügyek .
Kerülni kell egyes félreértéseket:
E lő sz ör ls a vallásos nevelés gyakran kelt - inkább beállítottságon alapuló
félreértést azzal a móddal, ahogyan a továbbélésről és a mennyországról
beszél. Gyakran olyan elhamarkodva, minden el ökészft és nélkül esik szó róla,
hogy azt a hatást kelti, mintha előregyártott felel et lenne a gyermek minde n
kérdésére . Azután olyan hangnemben is előad hatjuk a mennyei örö k élet taní tását, ami nem enged helyet az elválás és a pusztulás fájdalmának, hanem elfojtja ezt a fájdalmat. Bagatellizáljuk a halált: mintha az, aki hittel bíz lk és remél, nem érez né, vagy nem volna szabad érezn ie egy szeretett lény halálát.
Pedig a valóságban a vallásos alapú remény lényege egy ..mégis " : nagyon jól
ismeri a szeretett lé nytől való elválás fájdalmát és a saját felbomlása miatt érzett aggod almat, de elfogadja a hit figyelmeztetését minden gyász és aggodalom közepett. Hite azt mondja neki , hogy van egy romolhatatlan élet, és Igy
bánat és aggodalom nem kétségbeesésbe, hanem bizalomba torkollik. Bizonyos,
h og yahlvő nek úgy kell várnia az örök életet , mint pozitrvumot, sőt betel jesedést: de magatartása legyen becsü letes, nem kerülve kl a szomo rúságot és
a kétség eket. Minden más beálHtás vigasztaló kísérletnek tünteti fel a feltámadás hitét, és így nem m e g g yő z ő . Másrészt amikor a gyermek látja , hogy a felnő ttek gyászolnak, akkor meg kellene magyar ázni neki : nem azért szomorkodnak, mert a megholtaknak rosszul megy a soruk, hanem azért , mert nélk ülözik
őket.

A mennyorazág mint 8 testi élet " helye"?

Ha a kelleténél ko rábban utalunk a mennyei tovább élésre , akko r a gyermek
ezt csakne m szükségszeruen úgy képzeli el, mint valami gyengrtett formájú ,
korlátolt testi életet. ..Mennyország "-nak azt gondolják , amit a köznapi beszédben " mennybolt "-nak mondunk : a levegőeget, ahol a madarak röpködnek.
Innen a sok kérdés : hogya halottnak most szárnya van-e, hogy a mennybe
repült-e stb . Ha a gyermek már megismerkedett az örök élet láthatatlan, belső
jelle gével, akkor aztán kifejezetten is meg kell mondanunk neki, hogy a hitben
szere p lő mennyors zág nem hely, hanem állapot : b en s ő kapcsol at Istennel.
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Mind a két emlftett félreértés mutatja: csak akkor beszélhetünk a gyermeknek a továbbélésről és az lsten melletti életről, ha megfelelően megértettük
vele a halált és az életet. Nem lenne szabad a második (vallási) lépést az első
(a természettudományos) előtt megtennI.
Tapasztalatok, kísérletek az örök élet megértésére :
1. A változás "épltőkockája".
A gyermeknek már elóbb meg kell tapasztalnia, hogy a változás, az átalakulás a valóság egyik legfontosabb eleme . Ha valami képes alakulni, az életet
jelent, ha nem képes többé , az halált.
Ugyanakkor meg kell éreznie , hogy nincs átalakulás fájdalom nélkül.
Elemi megfigyelések elókészltik annak elfogadását, amit hitünkben a feltámadás jelent :
Egy mag klcsfrázlk.
Kicsike, mégis valami "nagy· rejlik benne.
A földbe kell hullania (eItemetódnie) .
Meg kell halnia a földben.
Kinő. Növekedés közben ápolásra szorul.
Termése hasonlfthatatlanul nagyobb , mint ó maga volt.
Egy bimbó kinyllik.
Tavaszi virág nő ki a fölből.
A gyermek örül a tavaszi virág "feltámadásának" .
A vlz életerőt ad.
Titokzatos valami a víz.
Az üd ít ö víz erót ad az élethez.
A gyermeknek meg kellene tanulnia, hogy elmélkedő csendben összeszedheti magát és figyelhet belső érzéseire, gondolataira. Továbbá: hogy ebben az
összeszedettségben megköszönhet Istennek minden kapott jót, kérheti, hogy
vele, a mindenestül jó , örök Istennel együtt szeressen , és kapcsolatban lehet
vele.
2. I:nünk egy házban lakik.
Ezt a mondatot játékban dolgozhatjuk fel. Megyek (táncolok) a lábammal, a lábam vagyok én? Megfogom a kezed (vagy a babát) a két kezemmel - a
kezem vagyok én? (UgyanIgy járunk el a fejjel, a nyelwel stb .) Hol látod az
"én"-emet?
Ezután megmagyarázhatjuk : Valódi énünk, az, amelyik jár és fog , gondolkodik és szeret, egy házban lakik : a testünkben, lábával, kezével stb. Ez a ház
öreggé és beteggé válhat. Ha a láb már nem tud menni, a fül nem hall, a szfv
nem dobog, a test nem dolgozik többé, akkor a gondolkodó, szerető I:n elhagyJa a házat, mert az már használhatatlan.
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3. Énemmel mindig megtalálhatom és szerethetem az Egészen-Jót.
Ebben a második szakaszban a következő tapasztal atokat kell közvetíteni :
Énemmel (nálunk felnőttekn él : kedélyemmel, emlékezetemm el, értelmemmei, lelk iismeretemmel) gondolhatok olyan embe rekre, akik et ebben a pillanatban nem látok , nem hallok . Gyakorolha tjuk és megbeszélhetj ük, hogyan
élhetjük át csukott szemmel, bedugott füllel , mit gondol rólam messze innen
édesapa , édesanya . Sót olyan emberekre is gondolhatunk fgy, akik már meghaltak és a sírban nyugszanak .
Ha énemmel (szememet behunyva) Istenre gondolo k, akkor sokkal e rőse b
ben és biztosabban átélhetem , hogy ő szeret engem, most, ebben a pilla natban is, és meg akarja adni nekem , hogy örü ljek annak, hogy élek és jót tehetek. Mindig megköszönhetem neki, hogy a világon vagyok , hogy szerethetek
másokat és örömet szerezh etek nekik. (Lehet az ilyen elmélkedést gyakoroln i
és a végén rövid imában összefoglaln i.) Mind ig kérhetem , hogy legyen mellettem, bátorítson, erós ftsen. Ilyenkor mind ig újon nan ta lálkozom Istenne l. Nem
kívül , mint ahogy egy embert a szemünk kel látunk , a fülünkkel hallunk, vagy a
kezünkkel tapintunk. Hanem bensónkben sejtjü k meg ő t , ha "befelé" nézünk,
és megkérdezzük : ki van még velünk , ki szeret benn ünket az embereken kfvül.
Ezt a Jót m i n d i g megtalálhatj uk, ahányszor csak akarjuk. Talán egy rövidke pillanatban, vagy akkor, amikor megosztunk valamit egymással, seg ftünk
egymásnak . Olyankor úgy ére zzük, mintha már mind ig is várt vol na bennünket,
- mint egy hú apa, mint egy jó anya, - mint egy hatalm as, szilá rd hegy, amelyet a jövó nyáron is meglátunk, mert nem bfr vele se szél , se fagy. És ha a
szemem már többé nem lát, a fülem nem hall , a kezem nem tud fogni, ha a
testem, énemnek háza, használhatatlanná vált , - énem akkor is mindig megtalálhatja Ot, hallgathat rá, szeretheti, örülhet neki. O mindig velünk akar lenni, akkor is, ha a testü nk a földben nyugszik. (Ezekn él a dö n tő tényeknél többet
lényegében nem tudunk arról , hogyan élünk tovább.)
A következő ind ítványt is tehetjük a gyerek eknek : Csukott szemmel gondolkodjanak néhány percig (esetleg rajzol ják is le egy pap frlapra), hogy mikor
tapasztalják meg legjobban sz űleik, nagyszüle ik vagy másvalaki szeretetét.
Azután ezt mondhatjuk: Mindenütt, ahol ezt a szeretetet megtapasztalj uk. az
egészen-jó lsten jóságából érzünk meg valam it ; ő ad erót szüleinknek , barátainknak, hogy szeressenek bennünket, és örü ljenek ebben a szeretetben. De
ó mind ig szeret minket , akkor is, ha az emberek, aki k most rólunk gondoskodnak , nem lesznek többé. Ez a Jó nem lakik házikóban , mint a mi énünk ;
nem halhat meg, mint a mi testünk. O mindi g velünk akar lenni, - még közelebb , mint amikor mi egymást jól megértjük és egymás kezén körbefogódzunk.
- Hogy ezzel mire célzunk, azt ábrázolhat juk , megéreztethetjük. Példáu l a
gyerekeket körben szorosan egymás mellé állltiuk. mindegyik a szomszédj ának
a vállára teszi a karját, és fgy tartják egymást. Csukják be a szemüket (hogy
figyelmük a tapasztalatra összpontosuljon), és próbálja ki egyik a másik után,
el tud-e fgy esni. Utána ezt mondhatjuk nekik (és még egy kis zenét is hallgat-
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hatunk) : Úgy, ahogyan mi biztosan tartottuk egymást, úgy akar a jó lsten minket tartani és mindig velünk lenni, minden emberrel, - akkor is, ha szomorúak
vagyunk, és ha a halálban el kell hagynunk a testünket.
III. Jézusról tudjuk, hogy feltámadt.
Ebből mint alapból kiindulva elmagyarázhatjuk a Biblia központi kijelentéseit a halálról és a feltámadásról.
Jézus halál ánál és feltámadásánál a hangsúly azon van, hogy ez megtörtént , nem pedig azon : hogyan. Kisgyermekek számára sokkal megfelelőbb az
emmauszi tan ítványok története, mint az üres sirról szóló minden adalék.
Jézust úgy kell lefestenünk, mint Valakit, aki szereti az életet a földön . Ezzel
egyben hidat verünk a jelen és a feltámadás utáni élet között. Semmiképpen
sem szabad azt a benyomást kelteni, mintha a jövendő élet teljesen különböznék a gyerekek mostani életétől. Amikor Jézus így szól: " Azért jöttem. hogy
életük legyen és bőségben legyen" (Jn 10.11), akkor mind a kettőre gondol :
túláradó életre itt , és ennek beteljesülésére a feltámadásban.

Albert István
SCHÜTZ ANTAL, AHOGYAN ÉN LÁTTAM

A cím nem akar megtévesztő ígéret lenni, mintha az "én látás "·omnak különösebb hangsúlya volna. Inkább védőpajzs akar lenni. Azért is, mert otthon
egy Emlékkönyv van készülőben . meg azért is, mert Schütz Antalról sokaknak
van véleményük. közvetlen vagy közvetett benyomások alap ján . Akik valamiben
nem értenek velem egyet . azoknak szeretném mondani : Én így láttam .
Schütz Antal piarista volt.
Valamikor a huszas évek elején lehetett. hogy Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, késő éjszaka, átmenőben az Erzsébet hídon, odafordult klsérőjéhez, és fölmutatva a piaristák Duna-parti rendházának legfelső emeletén
még akkor világos ablakra. így szólt: " Nézze. ott vil ágit a piaristák csillaga! "
Most nem Sch. A. dicséretét akarjuk ezekből a nagyon szép és biztosan nagyon
őszinte szavakból kihallani, - mert Schütz ablaka világftott - , hanem egyszerúen
emlé keztetni akarunk az ő piar ista voltára. Sch. A. nemcsak piaristának vallotta
magát , nemcsak piarista közösségben élte le életét. hanem tudatosan piaristának készült. A piaristaság annyira meghatározója lett életének, hogy ezt figyelmen kívül hagyva. aligha lehetne őt megérteni és helyesen látni.
ÉLETEM c ímen ő maga hagyta ránk pályafutásának sok-sok adatát, eseményét ; benne rámutat összefüggésekre. véleményt mond dolgokról. történés e k rő l és embe rekről. Ezt a könyvet első agyvérzéséből talpra állva írta . Kétségtelen , hogy sok vonatkozásban magán viseli betegségének nyomait. Ezeket
azonban kár volna eltúlozni. és az egészet elutasftani.
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A

szülői

háztól a piarista noviciátusig

Schütz Antal 1880. októb er 26-án született Kistós zegen , Nagymagyarország
Délvidékén, Németországból betelep ített szegény kézm űves s z ül ő k gyermekeként. Szűkebb körben sokszor beszélt róla , amit azután I:LETEM c. könyvében
meg is Irt, hogy sok-sok küzdelemmel volt tele gyermekkora. A nehézsége k
közepett is azonban szint e kitapinthatóan érezhető volt a Gondviselés irá n yítő
keze, amely a szegény, de áldott otthonból a szeged i piarista gimn áziumba
vezette a tehetséges fiút.
I:letútjához a megalapozást, mégpedig nagyon szilárd alapot a szülő i házból
hozta magával. Szülei nem kényeztették, sem étkezésben, sem ruházkodásban ,
és a munkától sem kímélték. Milyen jó útravaló volt ez a későbbiekre , az idegenben töltött diákévekre és a következő szerzeteséletre ! Nem volt k önnyű a
német anyanyelvű fiúnak a magyar nyelv elsajátft ása, de az erőfeszítés , amit
igényelt a tervszerű tanulás és ismerkedés az irodalommal , nemcsak magyarságát, hanem emberségét is formálta. A szegénységben takarékosság ra kényszerült szülők péld ás és áldozatos erőteszttése gyermekeik jövőj é ért kemény,
de nagyon jó iskola volt a küzde lmes munk ára szorf tott diákna k.
Szegedi diáké vei különösen gazdagok voltak a szellemi és lelki gyarapod ásban. Itt ért életének abba a szakaszába. amikor tud atosan föl figyelt az ő t vezető lsten útmutató kezére . Itt érintette lelkét a hivatás, mégpedig a piarista
hivatás kegyelme . Embereknek is volt ebben részük, de nem volt nehéz az embereken keresztül sem érezni a kegyelmet. A kitűnő eredménnyel letett érettségi után 1899 augusztusában bevonult a váci noviciátusba, és 27-én felöltötte
Kalazanci Szent József fiainak ruháját.
A novlclátust61 a felszenteléslg.
A noviciátussal új szakasz kezdődött élet ében : a megta lált, fölismert hivatás útjára való ráállás. A szerzetesi és piarista eszménnyel való ismerkedés
egyre világosabbá tette előtte , hogy nem tévesztette el az utat. Hallotta, hogy
a piaristának a tanlt ás nem foglalkozás , hanem hivatás : a hármas szerzetesi
fogadalommal vállalt elkötelezettségben egy negyed ik fogadalommal válla lt
ünnepélyes elkötelezettség az ifjúságnak tudományban és jámborságban való
nevelésére, egy életre vállalt apostoli munka, nap-nap után megújított Istenszolgálat. Mintha tűz gyulladt volna ki lelkében, olyanny ira magának valónak
érezte ezt, és lelkében szent lelkesedéssel mondta rá: Úgy legyen ! A noviciá tusi év elteltével a kegyelem felé egészen kitáruló lélekkel tette le az első fogadalmat.
A novic iátusból a hivatásra felkészítő második állomásra került, a budape sti
Kalazantinumba, az egyetemi tanulmányok elvégzésére . Amikor gondolt szaktárgyválasztásra, sok minden megfordult az agyában, csak az nem, hogy hittanár legyen . Mégis, amikor nyilatkoznia kellett, a teológiát kérte , hogy hittanár
lehessen . Úgy érezte: "I:n válogattam, de az Úristen választott." (1:.122 .)
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Az egyetemi évek, bár komoly munkát kívá ntak, nem akadályozták abban,
hogy szoros tanulmányain kívül más alkalmakat is megragadjon a szellemi és
lelki töltekezésre. A fő város akkor ébredező vallási élete , emberekkel, kiváló
papokkal való találkozások sokat jelentettek a nagyon tehetséges és nyflt lelkú
kispap életében . "Jó hatás volt bőven , és én nem igen szalasztottam el sem
alkalmat, sem indítékot." (I:. 149.) Mint nagyon hasznos és termékeny éveket
könyvelte el az egyetemi időszakot, különösen a filozófiai érdeklődés felkeltése és a Szentírás megismerése és megszeretése miatt. A négy év hamar elszaladt. Közben letette az ünnepélyes végső fogadalmat, és 1904. július 2-án
Vácott áldozópappá szentelték.
A hittan ár.
Középiskolai hittanári munkáját Szegeden kezdte . Az első két év, amikor
még mást is kellett tanftania, inkább csak szárnypróbálgatás volt . Az igazi feladatra következő állomáshelyén, Budapesten talált rá. Igaz, itt a gim náziu mi
hittanárság mellett a Kalazantinumban teológiai tanár is volt. A kettős igénybevétel nehezitette munkáját, de mégis volt ideje és energiája, hogy új utakat
törjön a középiskolai vallásoktatásban. A tapasztalat győzte meg, nem is hosszú
idó alatt , hogy az eredményes hittantanításnak legelső követelménye a jó hittankönyv, amely tartalmat is ad, "olyant, mely a mai tudomány szlne előtt is
helyt áll , melyet a használók később is nyugod tan elővehetnek , mely ezenfelül
lelket is táplál , és úgy van meg irva , hogy érdemes megtanulni." Ezt akart adni ,
amikor egy jó év leforgása alatt megjelentette a négy felső osztály számára
i rt hittankönyveit. Az elmult időknek egy tekintélyes krónikása igy emlékezik
meg ezekről: " Már ezekben az egyszeru tankönyvekben feltúnt az a magasabbrendúség , mely Sch. A. egész pályafutását jellemezte : az anyag te ljes birtoklása, kérlelhetetlen logika, céltudatos elrendezés, világ os és lényegre menó
okfe jtés, a nagy összefüggések megéreztetése, de ugyanakkor a szaktudós elvontsága , túl tömör nyelve , mindent mondani akarása, ami inká bb a tanárnak,
mint a tanulónak kedvezett." Az itt is érintett nehézségek ellenére ezek a hittankönyvek annyira elterjedtek, hogy mindegyik 13-14 kia dást ért meg. Akik
megtanulták, szinte egybehangzóan tanusitották, hogy nehéz vol t, de érdemes
volt , mert nagyon sokat lehetett belőlük tanulni , hittant is, de stfl ust is.
Schütz Antal kétségtelenül az igényes hittanárok közé tartozott. Ezzel is,
mint a jó hittankönyvekkel , a hittan fontosságát akarta hangsúl yozni , és tekintélyét, iskolai tekintélyét is képviselni. Töb bször is, mégpedig nyomatékka l
hangsúlyozta, hogya hittant tanítani is és tanulni is kell. A hitt an tantárgy i s .
Akik kiélezték könyveinek nehéz voltát, azt a látszatot kelthették, hogy hittanári
munkájában egyoldalúan az értelmi nevelést tartotta szem elótt. Igaz, tan ári
hivatásából kifolyólag is nagyon fontosnak tartotta a Logosz, az Ige szolgá latát.
de nem volt egyoldalú ebben sem. Hallgatói elótt sokszor hang oztatta, hogy
az eretnekek kötőszava a " c s a k " , a katolikus kötőszó ell enben a " n e m c s a k . . . h a n em . . . i s " . Ezzel nem a kompromisszumok útját akarta
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ajánlani, hanem a túlzások elkerülését, a szélsőségek között az igazság meglátását és elfogadását. A hittanár Schütz sok-sok órát töltött diákjaival beszélgetésekben, a problémák boncolgatásához nyújtott segítő munkában, kétségek
eloszlatásá ban és a gyakorlati vallási élet irányításában. Egyik kezében a hittan könyvet tart otta diákjai elé, a másikban egy másik könyvet , amelynek ezt
a cimet adta: Imádságos könyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanuló
ifjú ság számára. Ez az 1913-ban megjelent imakönyv mindmáig a legnagyobb
si k erű ifjúsági imádságos könyv. Rendtársával , Sik Sándorral együtt szerkesztették .
Budapesti hittanárságának tiz éve alatt egyúttal teológiai tanár is volt a Kalazantinumban. Ezzel az áldozatos munkával igen szép bizonyságát adta a
rendi közösségért, a rend jövőjéért való odaadó törődésnek , és maradandó emlé ket állItott magának azok lelkében, akik tőle tanulhatták a bölcseleti bevezetést, a Szentírás megismerését vagy a dogmatikát. Erről az Időről így emlékezett meg: ..A tiz pesti évem a hőskorom ; szakadatlan kemény munka láncolata. De megvolt az a bizonyos olajcseppje is. Megenyhítette, amit gimnazista
koromban annyiszor hallottam és most megéltem : a jól végzett munka öntudata
magában hordja jutalmát. Még különb jutalmat hordoz az az alázatos tudat ,
hogy az lsten országáért végzett munka volt." (1:.208 .) A világos szavakhoz
nincs mit hozzátenni, legfeljebb észrevenni , milyen hangsúlyt kap nála az lsten
országáért végzett munka, a piarista hivatás tudatos megélése .
A szerzetesközösségben.

Hogyan viszonyult Schütz a rendi közösség hez, és viszont?
A szerzetesség közösségi élet : megvannak a maga törvénye i, amelyekkel
minde nkinek számolnia kell. Adva vannak bizonyos korlátozások, követelések ,
tekinte ttel kell lenni másokra , el kell viselni másokat , sokszor nem könnyű természeteket, gyengeségeket stb. Ugyanakkor azonban igen sok áldás, öröm
és segítsé g forrása a közösségi élet, nem is szólva arról , amit a negativumok
elviselése az önnevelésre, megszentelődésre kinál.
Schütz Antal vállalta ezt a közösségi életet. Amikor egyetemi tanár lett, általános gyakorlat volt, hogy az egyetemi tanárságra jutott szerzetesek a közösségen kivúl val ő éle tre kértek és kaptak engedélyt, hogya közösségi élet megkötései ne akadályozzák öket állásukkal járó tudományos és társadalmi elfog laltságukban. Schütz nem élt ezzel a lehetőséggel. Nemcsak mindvégig tagja
maradt a rendi közösségnek, hanem tevékenyen részt vett életében , áldozato kat hozott érte, hogya rendi szellem, a rendi élet minél elevenebb, frissebb ,
valóban élet legyen . Néha látszott rajta, hogy mérhetetlenül fáradt, mégis kitarto tt, ha szótl anul is, a társas együttesben, mert érezte, hogy neki magának
is jó az, és érezhette, hogy másoknak is jó az ő jelenléte. EI lehet mondani ,
hogy sem értelmével, sem szi vével nem dezertált sohasem a rendi közösségből. Az ő gondolata volt, és az anyagi alapot is az II munkája teremtette meg
hozzá, hogy a Sváb- (Szabadság) hegyen létrejöjjön a Cassiciacum, a köz ös-
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ségnek szánt rendi üdülő. Csak azt kérte, hogy amig él, lehessen beleszólása
kezelésébe. Ide járt kl ó is, sokszor másokkal együtt, felfrissül nl, Ide jártak ki
a rendi tanárjelöltek ls munkájuk közben idónklnt megpihennI.
Az ezüstmisét (1929. júl.) követő Idóben szaporodtak az élmények, és Schütz
Antal megbecsülése ls még tudatosabbá vált. Talán kl nem mondottan ls beleszűröd ött a rendi köztudatba, hogy benne nagyon sokat kapott a rend, olyan
valakit, akire lehet és kell ls fölnéznl, akiben a komolyan vett szerzetesi és papi
eszmény felkiáltójele van közöttünk. Akik látták ót térdelni, Imádkozni, szinte
átszellemült összeszedettségben misézés közben , lélekbe markoló tanltást
kaptak tóle .
Mindenki érezte azt is, hogyamegbecsülésnek egyik formája aklmélet.
Nem illett ót bármikor zavarnI. A rend is kimélte, nem Igényelte soha, hogy
rendi tisztséget viseljen, s elósegitette munkájának nyugodt légkörét.
Szobája legtöbbször zárva volt , de nem volt megközelIthetetlen. Lényéből
mintha hiányzott volna a .nyájaskodó" közvetlenség, és volt valami professzoros kimértség érintkezésében, de ez annyira egyéniségéhez tartozónak hatolt,
hogy egyáltalában nem volt zavaró. Akinek bármilyen ügyból kifolyólag dolga
akadt vele , megtapasztalhatta nemcsak világos látását, hanem érdeklódó, meleg szeretetet sugárzó lelkét is.
A szombat délutánokat mindig szabadon hagyta . Ekkor fogadta gyónóit,
ekkor keresték föl , akik tanácsát vagy valamilyen ügyben segítségét kérték.
Szombaton este fogadta kispap gyónólt ls. Nemcsak a teológia tanltásával, hanem ezzel a mindvégig vállalt szolgálatával is maradandó hatást gyakorolt a
rendi j övő t jelentó fiatalok nevelésére.
Hivatalos és tudom ányos kapcsolatait leszámftva, a rendi közösségen kivül
nagyon szűkre méretezett társasági életet élt. Ritka alkalmak voltak, amikor
társaságba ment. Ugyanezt kell mondani szórakozásairól is. Lehetőleg minden nap végzett rövid sétát, nagyobb kirándulásokra inkább csak nyaranta került
sor. Több nyáron át járt Tirol hegyei között , de tudta élvezni a Balaton és a
budai hegyek szépségét is. Bensőséges lélekkel tudott gyönyörködni a termé szet szépségeiben, az esztétikai szépben is, de mintha még Inkább a Teremtő
csodálatos kezét látta volna rajtuk keresztül. Emlékezetes marad az a ragyogó
nyári este, amikor a Cassiclacumban, a hátunk mögött Budapest fényelvel, kettesben a csillagos ég fönséges látványában gyönyörködtünk, az ó szemével
nézve fölfelé.
Voltak a rendtársak között is, akik elhűzódtak, mert úgy érezték, mintha
egy kisebb csoport kl akarná őt sajátftani. Az természetes, hogy körülötte is
volt egy szűkebb kör , de nem zárt ki senkit. Mindenkihez tudott kedvesen és
igazán emberi hangon szólni. A régebbi kapcsolatok nála is mélyebbeknek Játszottak. Egészen egyedülálló volt a nála két évvel Idősebb Zimányi Gyulával
való, még a diákévekból eredó barátsága . Olyan tartós és mély barátság volt
ez, hogy talán sohasem voltak zökkenói, még ha nem értettek is mindig mindenben egyet. Együttes munkával és a hozzájuk csatlakozott nem kevesekkel
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nagyon sok és szép kezdeményezésnek voltak az elindí tói a magyar piaristaság életében . Azt hiszem , Zimányi volt az e rős ebb egyéniség , és Schütz nem
tudta mindig kivonn i magát befoly ása alól. Az is hozzátartoz ik Schütz arculátához, hogy ő ls ember volt , és gyarlóságoktól ő sem volt egészen ment. Egyike
ezeknek a gyarlóságoknak talán éppen az volt, hogy nem tudta magát mindig
és elég határozottan független íten i emberi behatásokt ól. Az azonb an bizonyos.
hogy jót akart, és tudott nagyo n alázatos lenni , ha ráeszmélt tévedésére.
Bár valójában Schütz Antal egész élete fel elet arra , hogy mit jelente tt neki
a piarista közösség , mégis é rdemes odaf igyelni azokra a szavakra, amelyekkel
ezüstmisés köszöntésére válaszol t :
Amit üdvösnek ismertem meg, abból
Isten nagy igazságait nem hallga tsemmit sem akartam tő letek megvo nni
tam el, hanem megszólaltattam, úgy, ahogyan tő le m telt .. . tudtam, ha kellett,
együtt szenvedni a gyöngékkel, és tudt am irgalmas lenni a gyöngeségekkel
szemben . . . Soha életemben mást nem ambi cionáltam, mint azt, hogy Kalazanci Szent József családj ában becsülettel helyt állj ak. Nem tántorodtam el,
ha még oly messze maradtam is a megvalósulástól. Elfáradtam I dő n kint a munkában, a kötelességteljes ítésben , de nem bántam meg soh a egy pillanatra sem,
hogy következetesen erre az álláspontra helyezkedtem .. . 25 éves papságom
során éppen rendtársaimban annyi kimondott és ki nem mondo tt biztatást, megértést , segitséget találtam , példájukban, életük ben annyi épülé st lel tem."
Aligha kétséges , hogy tudatában volt annak , milyen soka t kapott. Talán úgy
látszott néha, mintha meglegy intett e volna a hiúság s zellője, tudatossá azonban ez nem vált benne . Nagyon tisztelte Szent Pált. Mintha önérzetet és alázatosságot is az ő iskol ájában tanult voln a. Szóljo n azonb an ő maga: ..Hogy
mi a kevélység, azt kb. 15 éves korom óta tul ajdon me gélésből nem tudom.
Az álszerénységet meg, mint minden álságot, ut álom. Ami kiválóságot magammal kapcsolatban találtam, azt úgy állap ítottam meg, mintha idegenben találtam volna . Egyszerúen mint lsten tere m t ő tevékenységének múvét vettem, azzal
az erkölcsi elkötelezettséggel, hogy akinek több adatik, több is követeltetik
att öl, Tehát tehernek éreztem, melyet azonban magától értödé ssel kell viseln i."
(t:. 51.)
A professzor a katedrán.
Az otthont jelentő szerzetesi közö ss égb ő l ind ult el kereken harminc esztendőn

keresztül tanitani az egyetemre.
Amikor meghal t, nem lehetett a rendi kriptába temetni, azért a Farkasréti
temetőbe temették. Amikor 1980. júli usában Zimá nyi Gyulával és Sik Sándo rral
együtt átvitték a Kerep esi te met őben levő kriptába, srrkeresztjét - az egykor i
Casslclacum tornyának volt a keresztje - nem vitték át. Kár, mert ezen a kereszten neve alatt ez a két szó is olvasható volt: Deum doc uit - az Istenről
tan ított. Két rövidke szó, de tal álóan összefog lalja munkásságának lényegé t.
Az Istenről , a szent tudományt tan ította. Kor ábban is ezt tette , még inkább,
amikor az egyetem Hittudomány i Karán a dogm atikán ak lett a tanára. Nem tör-
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tetett az egyetemi tanárságra, de szívesen gondolt rá - vallotta be önmaga.
Mikor a Hittudományi Karon megüresedett az egyik bölcseleti tanszék, volt
tanárai biztatására ő is beadta pályázatát. "Egy félévre beteggé tett" - írja ,
hogya katedrát más kapta meg. Akkor nem gondolt arra , hogy az Úristen görbe
vonalakkal is egyenesen ír. Ha akkor megkapta volna a bölcseleti tanszéket ,
aligha lett volna belőle dogmatikus. A filozófia kezdettől fogva nagy szerelme
volt, ebben az Időben pedig különösen is a maga ter ületének érezte . 1914-ben
és a következő nyáron Würzburgban Marbe tanltványaként pszichológiából dok torátust szerzett , és 1916 elején magántanár lett filozófi ából. Ugyanabban az
évben azonban megüresedett a dogmatikai tanszék és a Kar egyhangúlag őt
hívta meg. Örömmel vette a kinevezést, és megkezdte azt az apostoli munkát ,
amit az ország válogatott papjelöltjelnek szellemi felkészítése jelentett 8 legj e l e n tős e b b tanszéken .
Schütznek igen magas elképzelései voltak a tanári hivatásról. Most úgy
érezte, hogya hivatás kegyelmét osztogató Úristen állítja az egyetemi katedrára, hagyott tel jesítse lsten örök Igéjének, a Logosznak szolgálatát. Úgy is állt
hozzá.
Nem volt sem színészi tehetség , sem kife jezetten szónoki egyén iség, hangjának sem volt különösebben behízelgő varázsa, sőt talán egy kicsit érdes is
volt. Órái, előadásai mégis lenyúgözőek voltak. Nemcsak azt lehetett érezni ,
hogy tel jesen ura az anyagnak, hanem azt is, hogy megbecsülve feladatát és
hallg atóit is, minden órájára nagyon alaposan elkészült. Anélkül, hogy betanult
leckét mondott volna föl, minden szónak megvolt a maga helye, nem voltak
üresjá ratok. Sosem használt sem könyvet sem jegyzetel, még vázlatot sem az
órán. Altal ában latinul kezdte előadásait, és röviden összefogva elmondta a
lényeget. Utána átváltott magyarra , és remek előadásban, nem dlkciózva, nem
is csevegve, hanem nagyon nyugodtan és nagyon értelmesen magyarázva adta
e l ő anyagát. Természetesen kellett figyelni, de lehetett is, mert sohasem volt
unalmas. Az ember úgy érezte , hogy nagyon belülről , a lelkéből beszél. Aki
nem tapasztalta meg, talán kétkedve hiszi , hogy mennyire világossá tudta tenni
a legnehezebb anyagat is. Ót hallgatva, világosnak látszott minden . Egy hang
volt a népből, amikor egyik hallgatója sokunk hallatára így kiáltott föl egyik
órája után (mondanunk sem kell, hogy az elragadtatott kijelentés nem szószerint, csak képletesen é rte n d ől ): " Meg vagyok gyözödve , hogy Schütz-pater visi o
beatiflca-ban él, mert különben nem tudna ilyen világosan és Ilyen szépen beszélni e zekről a nehéz dolgokról. "
Hallgató ival szemben komoly igényeket támasztott. Tudott kemény lenni ,
ha hanyagságot tapasztalt, de sohasem volt goromba. Hallgatóit tisztelettel és szeretettel , megbecsüléssel kezelte, és ezt érezték, bár különösebben sohasem volt barátkozó. Órák után nem rajzottak körülötte sem csodálók,
sem kérdezősködők , de általános tisztelet övezte. Ó volt " A Pater" , vagy
"Schütz-pater" (egy szóban és rövid magyaros "a"-val kiejlve). Azt hiszem a
megkülönböztetett tiszteletnek volt ez kedves zamatú kife jezése .
főként
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Külön színloltot jelentettek tanári munkásságában azok az előadások amelyeket 1930-től kezdve az összes karok hallgatóinak tartott. Ezek a . pubtlcum"
nevet kapták . Az egyetem hatalmas kupolacsarnoka kicsinynek bizonyult a nagyszámú hallgatóság befogadására. A könyvalakban ls megjelent előadások közül
többet idegen nyelvre is lefordítottak.
Az író Schütz.
Tanári munkásságának szerves része, annak mintegy kiegészítője tudományos írói tevékenysége. A nagyon komoly munkák hosszú sorban követték
egym ást. Ezekről most nem szólunk. A SZOLGÁLAT 1973 húsvéti (17.) száma
megemlékezett róluk. Csak a Dogmatika Előszavából idézünk néhány sort ,
amely mint valami ünnepélyes nyitány , ízelftőt ad írói munkásságából. " A Dogmatika arra vállalkozik, hogy tudományosan igazolja a katolikus világnézetet.
Tárgya a kinyilatkoztatás tényének és tanításainak rendszere, az örök Szentháromság emberszerető leereszkedésének ez a nagy jele , mely hivatva van a
teremtés közepette felép íteni az lsten országát .. . Meg kellett mutatni, hogy
az élet és szellem lángjegye ott ragyog minden titkon és tanitáson , melyet a
kinyilatkoztatás elénk ad ; mind állja a bölcselő elme és a vallásos lélek kérdéseinek és követeléseinek kereszttüzét, sőt mind igazi istenes életnek termékeny
csírája. "
KOlső

sikerek.

Ha valaki Schütz Antal életének kiemelkedő állomásait és tudományos
munkálkodásának könyvekbe lefektetett eredményeit nézi, könnyen arra a megállapításra jut , hogy valóban ragyogó pályát futott be. Tagadhatatlan, hogy a
megbecsülésnek és értékelésnek igen sok bizonyságával találkozhatunk életében. Az Aquinói Szent Tamás Társaságnak hosszú éveken keresztül elnöke volt
(1930-1947); a Magyar Filozófiai Társaság 1927-ben választmányi tagjává választotta, a Magyar Tudományos Akadémia 1925-ben levelező , 1937-ben rendes tagjai sorába hívta, a Szent István Akadémia 1951-ben tiszteleti tagjává választotta.
Megkapta tudományos érdemei jutalmául a két háború között alapított Korvinkoszorút, majd később a Korvin-Iáncot is. Biztos , hogy az elismerések nem voltak számára közömbösek, aminthogy a mellőzések iránt sem volt tel jesen érzéketlen, de egyikből sem csinált nagy ügyet. A sérelmeken csakhamar túlju tott , nem hordozott lelkében be nem gyógyult, újra meg újra fölvérző sebeket.
A sikereket pedig , mint hivő ember, tudta, hová kell tennie, kinek kell megköszönn ie.
A sikerek és elismerések mellett azonban azt is észre kell vennünk, hogy
nem könnyen jutott hozzájuk. A ragyogó tehetséghez szívós akarat, szinte fáradhatatlanul kitartó szorgalom párosult, mert keményen meg kellett dolgoznia
mindenért. Olyan munkairamot diktált önmagának, hogy szinte kikényszerül az
emberből a kérdés : Nem lett volna-e okosabb lassúbb iramban dolgoznia?
Szinte hallani vélem szavát, amikor egyszer egészen szúk körben , még jóval
betegsége előtt, a kérdésre így válaszolt : " Mindenkinek a maga törvényét kell
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megé lnie, felelve az őt hlvó isteni sz óral" Schütz a maga törvényét élte. Mintha
Szent Pál szava visszhangzott vol na lel kében : " Számomra nem d icsőség az
evangélium hirdetése, mert ez nekem kötelességem , és ja j vo lna nekem , ha
ezt nem tenném I" (1Kor 9,16)
A befe jezést ls az Úr adtal
1941. febr. 16-án f u tó t űz k é n t terjedt el a rendh ázban a m egdöbb en tő hír :
Schütz atyát az éjjel agyvérzés é rtel Ekk or még csak 60 éves volt , de sokaknak
volt első fél elme , hogy Prohászka esete Ismétlődik meg benn e, és rövidesen
teme tés re kell kés z ü l ő d n ün k . Ha az Úr isten akkor vitt e vol na el őt, azt lehetett
vol na mon dani, hogy tanári hiva tásának lett " h ő s i halottja " . I:ppen egyetemi
rekto rságának az éve volt ez, amikor rend es munkálho z sok rendk ivüli ls Járult.
Nem Igy történt. A do gmatik aprofesszornak még egy kemény vizsg át kellett
letennie, és igy hiteiesíteni és fejezni be ta n ít ás át. Meg kellett mutatn ia, hogy
tudja fenékig üritenl a megpróbáltatáso k keserű kelyhét, és amegalázott ság
útján is meg nem fogyatkozó hitt el és ős z inte odaadással tudja mon dani : Legyen meg a Te akara to d I Nem volt elé g lel rnla, életével kellett megvall ania az
Irás szavai t: " Alázkodj atok meg lsten hatalmas keze alatt, minden go ndotokat
ő reá vessétek, mert neki gond ja van rátok " (1Pt 5,6-7).
Orvosai nagyon gondos kezeléséne k, de sajá t szivós akaratának is volt köszönhető , hogy néhány hét mulva elh agyhatta a kórházat. Részleges baloldali
bénulással visszatérhete tt otthonába, hogy béna lábbal és .cammogva járja tovább az élet útját, béna kézzel, de forgassa, ha halkan is, a munk a kerekét.
" Ellátom minden kötelességemet, mindennap misézem és dolgozom ls, persze
nem a korá bbi ütem ben", - Irta akko r. Keresztút jának azonba n még nem volt
vége. A háború utolsó évei a beteg embe rt külö n is megprób álták. Budapestet
ls el kell ett hagynia, és amikor visszatért , rohamosan éjsz akába hajlott életének napja . Úja bb és újab b agyérgö rcsök érté k, amel yek lassank int bezárták
a kifelé nyíló ablakokat. Ak i olyan keményen kopog ó léptekkel já rta út ját azelő tt , kénytelen vol t tudomásul venni , hogy másokra szo rul, ha mozogni akar,
és töb bé nem tu d már adni , hanem csak elfo gadni. 1951 nyarán érte az a roham, amelynek következté ben testileg és szellemile g is összetört. A hátralevő
közel két éven át mint csecse mő t kell ett gondozni, ami é sz re ve he t ő e n igen nagy
lelki kint je lentett számára. So kszor hullottak könnye i, mert öntudatánál volt.
Tekintete azonban , ső t néha egy-e gy gyenge gesztus is, nemc sak háláját tükrözték a neki végzett szeretetszolgálatokért , hanem alázatos fej hajtását ls az
Úristen felé. Külö nösen amikor közbe n egy-egy részletet olv astak föl neki a
Szentí rásból vagy Krisztus c. k ö n yvéből , amit nagyon szerete tt.
1953. április 18-án dé lután érte az utol só súlyos agyvé rzés , amikor eszméletét ls elveszítette . Másfé l napos kínos halá lt usa után ápr. 2o-án hunyt el.
Óriási tömeg állta kö rül ravatalát, köztük több mint 200 fővárosi és vidéki pap ,
rendt ársain kivül. Gyászolták a nagy tan ít ót. akinek bet ű szerint is gyermekké
kellett lenn ie, hogy el érjen Ahhoz , Ak iről egé sz él etében és életével tanítani
akart.
!:O

AZ EGYHAZ SZAVA

A "DIVES IN MISERICORDIA" ENCIKLIKA

Kb. másfél évre a "Redemptor hominis" enciklika után, 1980 első adventi
vasárnapján jelent meg a Szentatya második nagy körlevele. Elejétől végig 6
maga írta lengyel nyelven, ebből készült a hivatalosnak számító latin Iordltás,
majd a modern nyelveken megjelent fordítások. Stílusa bensőséges és lendületes, nem egyszer költői erejű.
I. Mivel az enciklika igen terjedelmes (83 oldal, 8 fejezet), fontos, hogy rnlndenekelőtt alapg ond olatal r61 legyen áttekintésünk. Ezt maga a pápa adja meg
az elején. Els6 enciklikájában az emberről szóló igazságot tárta fel, amint ez
teljességében megnyilvánul Jézus Krisztus alakjában . De Krisztusban egyúttal
fölfedezzük a mennyei Atyát is (vö. Jn 14,9), elsősorban az 6 könyörülő szeretetét. Csak erre a titokra rányílva ismerjük fel az ember legmagasabb hivatását.
(Az enciklikát bemutató P. Tucci diptichon hoz, nagy kétrészes festményhez hasonHtotta az egymást folytató és kiegészítő két körlevelet.) A kinyilatkoztatásban mindig egyszerre van szó Istenről és az emberről. A helyesen értelmezett
antropocentrizmus és teocentrizmus a teológiában nem ellentétes, hanem öszszetartozik. Igaz, az ember a tudományos-technikai haladás mai szakaszában
mindinkább "a világ urának" érzi magát, és Igy az "irgalom" fogalmában rejl6
rászorultsá g fölöslegesnek és elidegenltőnek látszik előtte. Az enciklika ezzel
szemben rá akar mutatni, mennyire szüksége van éppen a mal világnak és embernek a könyörülő szeretetre.
II. A messiási üzenet. Jézus názáreti bemutatkozásából (Lk 4,18k) és a Jánosnak küldött üzenetből (7,22k) kiindulva a pápa megmutatja, hogy ő lsten szeretetét nyilatkoztatta kl a teljes ember, de elsősorban a szegények és szenvedők
iránt. Ezt nevezi a bibliai nyelv "irgalom"-nak. Tette ezt elsősorban életével és
tetteivel, de igehirdetésében és erkölcsi követelésében is. Az irgalomr61 szóló
messiási üzenetben tehát sajátos isteni-emberi kettősség rejlik.
III. Az Irgalom az Ószövetségben. A fogalomnak hosszú és gazdag története
van. Izrael nemcsak tudott az Úr irgalmáról, hanem történelme során számtalanszor meg is tapasztalta. Alapvető élmény itt az egyiptomi kivonulás és a
pusztai tartózkodás. A próféták tanításában az irgalom az isteni szeretetnek a
bűnt és a választott nép hűtlenség ét legyőző ereje. De nemcsak lsten tulajdonsága, hanem az embernek vele való kapcsolatában is lényeges. Sokféle kifejezést találunk rá, de főleg a "hesed" ( = lsten hűs é ge) és "rahamim" ( = anyai
könyörülete) szavakat. A szent szerzők mintegy ellentétbe állitják lsten Igazságosságávai, azt mondják, hogy sok esetben "erőt vesz" amazon, hatalmasabb, mélyebb nála. Valójában persze a kett 6 nem ellenkezik, hanem az Irgalom
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elsődlegesebb: lsten már a teremtéstől szeretettel fordul teremtménye felé, s
ez még fokozódik a kiválasztás isteni titkaiban .

IV. A tékozló fiú példabeszéde (Lk 15). Ez az irgalom újszövetségi kinyilatkoztatásának csúcspontja, jóllehet sem az " igazságosság ", sem az "IrgaiomN szó
nem fordul elő kifejezetten benne, Krisztus egyszerúsiti és elmélyiti az ószövetségi tan ít ást, A fiút illetően a súlypont nem annyira k ülsö, mint belső nyomorúságán van; rájön, hogy elvesztette emberméltóságát, vagyis az igazságosságnak megfelelően kezdi látni és megIléini magát. Az apa viszont - a mennyei
Atya - a végsőkig hű marad önmagához és szeretetéhez, folyvást fiának tekinti
a - már Ádámban - eltévelyedett embert, értékeli a megtérő magatartását,
és ennek megfelelően jár el vele szemben. Az igazi megtérés a szeretet és
irgalom műve. "Az irgalom sajátos és igazi jelentése nemcsak abban áll,
ahogyan - egyszerre a legélesebben és a legrésztvevőbben - az erkölcsi,
anyagi vagy fizikai rosszra tekint ; akkor érvényesül különlegesen és igazán ,
amikor újraértékeli, el őmozdltja és kifejti a jót a rossz minden fajtájából, amely
a világban és az emberben előfordul. Igy értelmezve ez Krisztus messiási üzenetének fó tan ít ása, és a múvét létrehozó hatóeró." Igy értették és gyakorolták
követói is : teremtő szeretetként, amely nem hagyja magát legyőzni a rossztól ,
hanem legyőzi a rosszat jóval (Róm 12,21).
V. A húsvéti titok. Ebben tetőzódik az isteni irgalom megnyilvánulása. A megfeszllett Fiúban hinni annyi , mint hinni Istennek a világban jelenlevő, munkálkodó szeretetében, amelyerásebb minden rossznál, és elsősorban a rossz legmélyebb gyökere : a bún és a vele összekapcsolódó halál ellen irányul. Krisztus
feltámadása a rossz végleges legyözésének, abeteljesülő Istenországnak meghirdetése és valóságos kezdete. A húsvéti Kri sztus az isteni irgalom eszkatológlkus megtestesülése, eleven , végleges jele. A Szentatya itt kitér Mária szerepére, aki különleges, rendkivüli módon tapasztalta magán lsten irgalmát, és
szivének áldozatával a kereszt alatt részt vett az isteni irgalom túláradó megnyilvánulásában.
Itt kezdádik az enciklika második t ör észe: hogyan hirdesse és hogyan valósilsa meg az Egyház ezt az örömhirt az emberiség jelenlegi helyzetében.
VI. "'rgalma nemzedékről nemzedékre" (Lk 1,80). A pápa először is nagyarányú
képet rajzol a mai emberiségröl. A tudomány és a technika nagy lendülettel
fejlödik , növeli az ember öntudatát, az egység és szolidaritás érzékét. De érezzük " a növekedés válságait" is (vö. GS 10). Az egzisztenciális aggodalom egyre
ná. Nemcsak a háborús veszély miatt, hanem anyagelvű civilizációnk egészének
következményeképpen. A "dolgok" (anyagi javak, ösztönkielég ftés , jogi Igények) elválnak a személytál és fontosabbá válnak nála. Ez szabad teret nyit
az ember elnyomásának. Elhalványodnak az emberi alapértékek, növekszik a
világ nagy részében a nyomor. A puszta igazságosság nem tudja megoldani a
problémákat. Az ebból kiinduló cselekvés könnyen eltorzul, gyúlölet, kegyetlenség kerekedhetik felűl benne, de legalábbis nem vezet szükségképpen a személyek tal álkozására . " Summum ius summa iniuria." Nem hiába tiltakozik Krisz-
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tus kort ársainál a .sa ernet szemé rt, fogat fogért " elv ellen. Egy mélyebb rena szeretetre van szükség. Az encikli ka gyakor lati célja tehát : segíteni, hogy az anyagelvú c iv l l l z ác l őt a szeret et kultúrája győzze le. Ebben az
Egyház nagy szerepet t ört be.
VII. Isten Irgalma az Egyház küldetésében. Az Egyháznak elsősorb an hirdetnie
és vallan ia kell ezt az irgalmasságot. Ez történik a liturgia szárn os olvasmányában , különösen is a húsvéti tito k hi rdetésében és a Jézus Szivére való utalásban. Isten népe a maga telj ességében az Eukarisztia ünneplésébe n való tudatos, átélt részvéte llel és a búnbánat szentségéhez való helyes járulással vallja
meg az Úr irgalmát. Az " irgalom Atyj ának" (2Kor 1,3) igazi megismerése az
állandó megté rés forrásává lesz minden ember életében . Csakis ez teszi lehetóvé az ökumen ikus feladat megvalósítását is.
Az Egyháznak, lsten népének azon is kell fáradoznia, hogy továbbadja lsten
könyörületét, vagyis maga is könyö rületet gyakoroljo n. Isten irgalmá ba az ember abban a mért ékben tud behatolni, amennyire ő maga is hagyj a alakítani
magát a keresztény felebar áti szeretet szellemétől. Fontos tudni , hogy az emberek egymás közti viszonyában az irgalmas szeretet, minden ellen kező látszat
ellenére, sohasem egyoldal ú folyamat, s igy nem megaiázó. Mert a valóságban
aki ad, az maga is megajándékozott. Igazi ir galom csak abból a meggyőződés 
ből fakadhat, hogy mi is irgal mat kapunk azoktól, akik iránt irgal mat tanúsítunk . Csak az irga lmas szeretetben találkoznak egymással az emberek igazán
mint személyek, sajátos méltóságukban. Az igazságosság még nem tudja létrehozni a testvériség szell emét. Amivel természetesen nem becsüljük le az igazságosság alapvető értékét.
VIII. Korunk Egyházának Imádsága. Az Egyháznak joga és kötelessége, hogy
mindig újra lsten irgalmáért könyörö gjön, annál inkább, minél kevesebb megér tést mutatnak ez ir ánt az emberek. Ezért a pápa körlevelét sü rge tő felhívással
zárja : imádkozzunk lste n Irgal máért az egész emberiség számárat Éppen II
megújul ás jelenlegi szakaszában semmiképpen sem szabad az Egyháznak csak
önmagára gondoln ia, hiszen Krisztus " az üdvösség szentsé gévé" telte a világban (LG 48).
Franz Dander nyomán
dező erőre :

TALÁLKOZÁS AZ öREGEKKEL A MONCHENI L1EBFRAUENDOMBAN
1980. nov. 19.
Kedves idós fivére im és návéreim!
Egész különös örömmel töll el, hogy németo rszági látogatásom kereté ben
külön lmaárában találkozhatom veletek. Úgy jövök hozzátok , mint bizalmas barátaimhoz : hisz tudom, hogy éppen a ti együttérzéstek, imátok , áldozatotok is
tartóereje apostoli szolgálatomnak. Ezért megindult hálával köszöntelek titeket
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Itt, Miasszonyunk fönséges mün cheni szék esegyházában I Külön köszönetem
a mélyértelmú üdvözlő szavakért, és kisérő Imátokért ezekben a napokban !
Veletek együtt minden kortársatokat ls üdvözlöm hazátokban . f ő leg akik mos t
rád ión és televlzlón keresztül összeköttetésben vannak velünk. " Grüss Gott" ,
köszöntlek mindnyájatokat, akik az élet vándorútján már nála mnál régebben
"viselitek a nap hevét és terhét " (Mt 20,12), nálamnál régebben fáradoztok,
hogy találkozzatok az Úrral és húségesen szolgál jatok neki , nagyban és kics iben , örömben és bánatban I
1. A pápa áhítatos tisztelettel haj lik meg a kor elött, és mindenkit arra hiv,
tegyék meg ezt vele együtt. Az ör egk or az élet lépc s őfokainak koron ája. Ez
hozza meg az arat ást, begyújtését annak , amit az emb er tanu lt és átélt, tel jesített és elért, vég igs zenvedett és kiállt. Mint egy nagy szimfónia zárót ét elében ,
az é let nagy témái hatalmas harmóniába torkollanak benne . És ez az összecseng és bölcsességet ád, azt a bölcsességet, amelyért a fi atal Salamo n király
Imádkozik (vö. 1Kir 3,9.11), amelyet döntőbbnek tart a hatalomnál és gazdagságnál , fontosabbnak a szépség nél és egészségnél (vö. Bölcs 7,7.8.10) ; azt a
bölcsességet, amelyről ezt olvassuk az Ószövetség életszabályaiban : " Milyen jól
lilik az aggastyánhoz a bölcsesség, a tisztes férfiakhoz a megfontoltság és jótanácsi Az öregemberek megtisztelő koszorú ja a gazdag tapasztalat, d icső
ségük pedig az Úr féle lme" (Sir 25,Sk).
Az öregek mal nemzedékét, tehát titeket, kedves fivéreim és nővéreim , egész
különösen ls megillet a bölcsességnek ez a megtlsztelő koszorú ja : Egy részetek két világháborúban mérhetetlenül sok szenvedést élt át, saját é leté ben és
másokkal együtt ; sokan elveszl!ették hozzátartozóikat, egészségüket, hivatásukat, otthonukat és hazájukat; ismerni tanultátok az emberi szlv szakadékait , de
a hős ies áldozatkészségre és hitre való képességét és mind ig újra kezdő erejét is.
A bölcsesség távo lságot ad, de nem világtól elszakadó távo lságot. A dolgok
fölé emeli az embert, anélkül, hogy megvetné a do lgokat. Isten szemével - és
szivével! - láttatj a velünk a vil ágot. Képessé tesz, hogy Istenn el együtt igent
mond junk, kor láta inkra is, múltunkra is, csalódásaival, mul asztásaival és búne ivel együtt. Mert " tudj uk, hogy azoknak, akik az Istent szer eti k, minden javu kra
válik" (Róm 8,28). Ennek a bölcsességnek k iengesztelő e rejé bő l vir ul ki aztán
a jóság, türelem, megértés, és az öregkor ékessége : a humor.
Nagyrabecsült fivérei m és nővére im , ti magatok tudjátok a legjob ban, hogy
az életnek ez az értékes aratása , amelyet a Teremtő nektek szánt, nem zavartalanul birtokolt kincs. t:berséget kiván , gondot, önuralmat, olykor elszánt k üzdelmet ls. Különben nagyon is könnyen megtámadja vagy tönk reteszi a lustaság, a változékony hangulat, a felületesség , uralomvágy, vagy éppen az elkeseredés, Ne veszl!sétek el báto rságotok at, kezdjétek Urunk kegyelmével mind ig
újra , és vegyétek igénybe az erőfor rásokat , amelyeket felajánl nektek a Kenyér
és a k iengesztelődés szentségében , az Igehirdetés és az olvasm ányok szavaiban és a lelkibeszélgetésbeni
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lit bizonyára a ti nevetekb en is szlv b ől köszönetet mondhatok papja ito knak,
akik munk ájukban és szivü kben Igen nagy helyet tartanak fenn az ör egek lelki
gondozásának. Ezzel egyben egész egyházközségüknek a legjobb szolgálatot
teszik , hiszen hűség es imádk ozók egész seregét szerzik meg neki.
Lelk ip ásztora itok után most pap-kortársaitokhoz szeretnék szólni. Kedves
Paptestvéreim I Az egyház köszö netet mond nektek egy élet munkájáért az Úr
szőlőjében. Jézus a János-evangéliumban ezt mond ja a fiatalabb papoknak :
..Mások dolgoztak, és ti az ő munkájukba álltato k be" (Jn 4,38). Nagyrabecsült
presb ite rek, vigyétek továbbra is az egyház ügyeit az ima papi szolgálatában
lsten elé , - " ad Deum, qui laetif icat iuventutem vestram" (Zsolt 43,4).
2. TI, i d ő se b b nemzedékh ez tart ozó fivéreim és nővéreim , kincsei vagytok
az egyháznak, áldás a világnak! Hányszor kell tehermentesítenetek a fiatal szülőket ; milyen jól tud játok bevezetni a kicsinyeket család otok és hazátok történetébe, népmeséitek világá ba és a hit birodalmábal A fiatalok problémáikkal
sokszor könnyebben eltalá lnak hozzáto k, mint szüleik nemzedéké hez. Fiaitoknak és leánya itoknak nehéz órák ban legértékesebb támasza vagyt ok. Jótanácscsal és telt el kö z re m ű k öd tö k az egyházi és polgári élet sok test ületében, egyesületében és intézményében .
Szükséges kiegészi tést képviseltek egy olyan világban, amely az ifjúság
lendületéért és az úgynevezeIt "legszebb évek" erejéért lelkesedik , ahol olyan
nagyon az sz ámlt. ami számba ve hető. Arra emlékeztetitek ezt a világot, hogy
a megelőző fiatalok és erő s ek szorgalmának rnűvét épIti tovább, és hogy egy
napon Ő is fia talabb kezekb e teszi le, amit alk otott. Bennetek válik táthaté vá.
hogy az élet értelme nem lehet csak a pénz keresés és pénzköltés, hogy rninden külső cselekv ésben egyszersmind valami b e l ső n e k keil megérlelődnie, és
minden ideigvalóban valami öröknek, Szent Pál szava szerint : " Mert bár a k üls ő
ember romlásnak indult bennü nk, a belső nap ról napra megújul" (2Kor 4,16).
Igen , az öregkor megérdemli áhitatos tiszteletünket. Úgy, amínt a Szentírásban ragyog fel, mik or szemünk elé állltja Abrah ámot, mikor Simeont és
Annát a Szentcsaládho z hívja a templomba, mikor a papokat " véneknek" nevezi, mikor az egész teremtés hódolatát a huszonnégy vén imádásában fogja
össze , végül ped ig magát Istent " Osöreg " -ne k mondja (Dán 7,9.22).
3. Zenghetne-e valaki nagyobb dicséretet az öregség méltóságáról? De.
kedves idős hallgatóim, bizonyára csal ódottak lennétek, ha a pápa nem foglalkoznék az öregedésnek egy másik old alával is; ha csak - bár talán váratlanul
- tiszteletben részesit ene benn ete ket, a vigasszal azonban adós maradna. Most
éppen ősz van. Osszel nemcs ak az aratás t gyű j ti k be, nemcs ak a szin ek ünnepi
pompá ja látható, hanem csup aszod nak az ágak, lehuila nak, elkorhadna k a levelek ; nemcs ak lágy, tiszta fény sugár zik, hanem nedves, barátságtalan köd is
száll. I:ppen igy az öregség nemcsak az él et erő te lj e s végakkordj a vagy kiengesztelő foglalata, hanem a hervadás ideje is, olyan ídö, amiko r a világ idegenné, az élet teherré, a test pedig kinná válhat az embernek. I:s Igy amik or
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felszólftalak benneteket: ..Vegyétek észre méltósá gotokat! " , mindjárt hozzáteszem: "Vegyétek magatokra ter heteketl "
A kor terhe a legtöbbeknek elsősorban a test bizonyos elaggottsága: az érzékek már nem olyan élesek, a tagok nem olyan engedelmesek, a testi szervek érzékenyebbé válnak (vö. Préd 12,3k). Ami fiatalabb éveinkben egy-egy
beteg ség napja iban történik velünk, az öregen sokszor minden napos - és éjszakail - k isérőnkké válik . Sok dédelgetett kedves tevékenységünkről végleg
le kell mondanunk.
Az emlékezet is megtagadhatja a szolg álatot : már nem könnyen veszünk
fel új informáci ókat, sok régi ped ig elhalványul. Ezzel a világ elvesz Ili meghlttségét. Saját családunk vil ága is, ahol a felnőttek élet- és munkafeltételei anynyira mások lettek, a fiatalok érdeklődése és kifejezési formá i annyira megváltoztak, a gyerekek pedig új dolgokat tanulnak új módszerekkel. Idegenné
válik a haza, növekvő városaival , egyre fokozódó forgalmával és sok tek intet ben átalakult t ájaival. Idegenné a gazdasági élet és a politika világa, n évtelenné, áttek inthetetlenné a társadalm i és orvos i ellátás vil ága. tS még az a birodalom is, amelynek leginkább otthont kellene számunkra kln álnia, az Egyház
élete és tan ítása, még az is nem egy dologban Idegenné vált soknak közületek,
miközben azon Igyekszik, hogy megfeleljen a korigénynek, a fiatalabb nemzedékek elvárásának és szükség leteinek.

Úgy érz itek , hogy ez a nehezen érthető világ félreért , ső t sokszor eltas zit
benneteket. Nem igényli véleményeteket, közremúködéseteket, jelenlétete kel.
Igy érzitek, és sajnos néha csakugyan Igy is van.
4. Mit mondhat itt a pápa? Mivel vigasztaljalak benneteket ? Nem akarom
könnyen venni a dolgot. Nem akarom ártalmatlan szl nben tünte tni fel az öregség viszontagság ait, gyengeségeiteket és betegségeiteket, gyámolta lanságoto kat és elmagányosodástokat. De szeretném veletek együtt k ieng e s zte lő fényben látni őket , - Megváltónk fényében, " aki érettünk vérrel verejték ezett, akit
érettünk megostoroztak, akit érettünk tövissel koron áztak... Az öregko r viszontagsága iban ő szenvedéseitek társa, li pedig az ő keresztútjának társai vagytok. Egyetlen könnyet sem sírtok el egyedül , egyet sem sírtok el hiába (vö.
Zsolt 56,9). cl szenvedésével megváltotta a szenvedést , ti pedig szenved éstek kel közremúködtök az ő megváltásában (vö. Kol 1,24). Fogad játok úgy szenvedéseiteket, mint az ő ölelését, és tegyétek áldássá azzal, hogy Vele együtt
az Atya kezéből veszitek , aki rejtélyes, de kétségbevonhatatlan bölcsességében
és szeretetében éppen ezzel tesz töké letessé benneteket. Az érc a tüzes kemencében válik arannyá (vö. 1Pt 1,7); a sajtóban lesz a szől őb öl bor.
Ezzel a lelk ülettel azután - amit csak lsten tud megadni nek ünk - könynyebb lesz megértéssel fordulni azok felé is, akik hanyagsággal, figye lmetl enséggel, gondatlansággal hozzájá rulnak bajainkhoz ; megbocsátani azoknak , akik
tudato san, sőt szándékosan fájdalmat okoznak , de azért nem tudják egészen
fölmérn i, mennyire fáj ez nekünk. Mondjátok a Megfeszltettel: " Atyám, bocs áss
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meg nekik, mert nem tudj ák, mit cselekszen ek I" (Lk 23,34) Hiszen fölöttünk
is kimondatott ez az egyedül megváltó szó.
5. Ezzel a lelkülettel - és ebben az órában ezért imádk ozunk egymással és
egym ás számára - éberen és hálás an fogu nk tudomásul venn i mind en szeret ö
gondolatot, szót és tettet, ami naponta oszt ályrés zünk . Könnyen hozzászokunk
ezekhez, s azért könnyen magától értetőd őn ek vesszük, észre sem vesszük.
Ma Szent Erzséb et ünnepét üljü k, egy olyan sze n té t, aki t nemzetetek az önfeláldozó felebaráti szeretet szimból umaké nt ajándékozott az eg ész vil ágn ak. Magas mintaképe és maga sztos pártfo gója ő mindazokn ak, akik - aká r hivatásosan, akár társadalmi munk ában, vagy is m e rő s ö k és rokonok köréb en - segítség re szoruló embertársaikat szo lq álj ák, és ben nük - akár tu djá k. akár nem
- Krisztussal tal álkoznak. Kedves öregjeim, ez a ti jut almatok azokn ak. akiknek olyan nem szívesen vagytok terhükre. Alkalom vagy tok számukra, hogy
tal álkozzanak az Úrral , hogy önm aguk fölé nő j en e k ; és amiko r feléjük fordul tok , egyben részes ítitek őket az él et g y ümö lcse ib ől , amelyek et benn etek lsten
érlel. és amelyekről már szó volt. Ne temess ét ek hát kéréseite ket csüggeteg .
csa lódott vagy szemrehányó szívetekbe, hane m teljes mag ától é rte tő d é s s e l juttassátok kifejezésre őket, saját méltóságo to k és a mási k ember szívé ben élő
jó meggyóződéses tudatában. t S ör üljet ek minde n alk alom nak, ami kor begyakoroihatjátok a ..Köszönöm" királyi szavát. azt a szót, amel y mi nden oltá rról
ég felé száll . és egyszer örök boldogságunk betöltője lesz.
Igy hát minden bizonnyal köszöne tet mond hatok vel etek együtt mindazoknak. akik sok egyházi. polgári és áll ami szervez etbe n, egyes ületben, kezdeményezésben , helyi vagy magasabb szi nten, a tö rvényhozásban, ügyin tézésben , vagy egyszerúen magánúton fáradn ak az i dőse b b nemzedék javáért, testük
és kedélyük ápo lás áért. telje s é rtékú é let ükért és áll andó ottho nra találásukért
a társadalomban . Különösen azt üdvözlöm ezen a té ren eli smerés sel , hogy az
öregekért való munka mind inkább az öregekkel együtt folytatott munkává lesz.
6. ts ezzel megi nt ott vagyok nálatok , i dő s e b b fivéreim és nővéreim , a vigasznál , amit tőlem vártok. Egy közmondás szeri nt " Ha magányos vagy , látogass meg valakit , aki még maq ányosabbl " Ezt a bölcsességet sze ret ném a
szIvetekre kötn i. Ny fljon meg gondolkodásotok azok felé az útitársaitok felé,
akiknek valami tekintetben rosszabbul megy nálatok, aki knek valami be n segíthett ek , - beszélgetéssel, egy kéznyújtással, val ami rő l való gondoskod ással,
vagy legalább együttérzésetek kife jezés ével! Jézu s nevébe n meg ígére m nektek: erőt és vigaszt fogtok ebben találni (vö. Csel 20,35).
Igy egyúttal kicsiben azt gyakoroljátok, amí valamennyien nag yban vagyun k.
Egy test vagyunk sok taggal , valamennyien : segítséget hozók és segí tséget
elfogadók, egészségesebbek és beteqebbek, fiatalabbak és ör egebbek ; azok,
aki k már megtették a magukét az életben , akik most teszik meg , és akik még
csak belenőnek ; a fiatalok és a valaha-volt fiatalok ; az öregek és a holna pi
öregek. Mindannyian együtt alkotjuk Krisztus testének teljességét, és együtt
érlelődünk erre a teljességre, .Krlsztus férfikorának teljességére" (Ef 4,13).
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7. Az utolsó vigasz, amit együtt keresünk, kedves vándortársaim ne siralomnak völgyében" (Salve Regina), a vigasz a halál arca előtt. Születésünk óta
feléje tartunk, de öregkorban évről évre tudatosabbá válik bennünk közelsége.
hacsak nem fojtjuk el erőszakkal tudatát gondolatainkban és érzéseinkben. A
Teremtő úgy intézte, hogy öregkorban szinte természetes az előkészület a halál
elfogadására és kiállására, egyre könnyebb és mintegy begyakorlódik. Hiszen
az öregedés - mint láttuk - lassú búcsúzkodás az élet töretlen telljétől. a világgal való akadálytalan kapcsolattól.
Az élet és a halál nagy iskolája elvezet nem egy nyitott sirhoz, odaállft sok
halálos ágy mellé, m ielőtt mi magunk jutunk oda, hogy - úgy adja lsten - mások állják körül imádkozva a mienket. Az öregember több ilyen leckeórát vett
az élettől , mint a fiatal, egyre gyakrabban él át ilyeneket. Ez az ő nagy előnye
a nagy küszöb felé vezető úton , amelyet gyakran egyoldalúan szakadéknak és
éjszakának képzelünk.
A mi oldalunkról nem láthatunk át tisztán a küszöbön; de akik megelöztek
bennünket, azoknak lsten talán gyakrabban megengedi , mint gondolnánk, hogy
az ő szeretetében élve életünket kfsérjék, gondjukkal körülvegyék. Mély és élő
hit sugallatára kapta ennek a városnak egyik temploma védőszent gyanánt "az
elhunytak temploma" (Allerseelen-Kirche) nevet. IOs a két római német templom: "Temetőbe li Szüz Mária" és "A szegény lelkek Szúz Márlája" . Minél inkább elérkeznek látható környezetünk emberei segitőképességük határához,
annál inkább lássuk meg lsten szeretetének követeit azokban, akik már átmentek a halálon, és odaát várnak ránk: a szentek, főleg személyes védőszentünk .
valamint elhunyt hozzátartozóink és barátaink, akik reményünk szerint lsten
irgalmában otthonra leltek.
Sokan közületek, kedves nővéreim és fivéreim, elveszitették élettársuk látható közelségét. Lelkipásztori kérelmem hozzájuk: Engedjétek mindig tudatosabban, hogy lsten legyen élettársatok, akkor egyben azzal is kapcsolatban
vagytok, akit egykor útitársatokul adott. és aki most maga is Benne találta meg
középpontját.
Istennel való bizalmas viszony nélkül végső soron nincsen vigasz a halálban. Hiszen éppen ezt akarja O a halállal : hogy legalább életünknek ebben az
egyetlen magasztos órájában ejtsük magunkat teljesen az II szeretetébe, anélkül, hogy bármi más biztonságunk volna , mint éppen ez a szeretet. Hogy is
mutathatnánk meg neki jobban a hitünket, reményünket, szeretetünket!
Egy utolsó gondolat ebben az összefüggésben ; bizonyára sokatok szivéból
fakad . Maga a halál is vigaszl Ez a földi élet, még ha nem is lenne " siralomvölgye", nem adhatna számunkra örökké otthont. Mind jobban fogsággá, " számkivetéssé" válnék (vö. Salve Regina) . Mert " minden mulandó csak hasonlat "
(Goethe: Faust zárókórusa)! Ajkunkra tolulnak hát Szent Ágoston soha el nem
halványuló szavai: "Magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, míg Benned meg nem nyugszik'" (Vallomások I 1,1).
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Ninc senek tehát halálra szántak és az úgynevezett életben állók. Valamenynyien egy születés, átváltozás e l őtt áll unk, az Olajfák hegyén térd e l ő Jézussal
együtt fél ünk ennek fájdalmaitól , de már magunkban hord j uk sugárzó befejezését, mióta a keresztségben belemerültünk Jézus halálába és győzelm éb e (vö.
Róm 6,3-6; Kol 2,12).
Mindannyiotokkal, velet ek itt a Liebfra uen templomb an, veletek a rádió és
a tévék észülék mellett, mindenkivel, akikkel ezekben az áldott napokba n találkozhattam , ennek a szép országnak minden polgárával és vendég ével, minden
hivővel és minden kereső helyett, a gyermekekkel és fiatalokkal, a fe ln őttekke l
és az öregekkel, a búcsún ak ebben az órájában imává szeretn ém form álni elmélkedésünket :
Anyám méhétől olta lmam te voltál,
Ne vess el, hogyha megöregszem,
ha gyeng ülök, ne feledkezz el ról am. (Zsolt 71,6.9)
" Adj kegyesen békét napjainkb an, hogy irgalmadból mindenkor bún és baj
nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak,
Jézus Krisztusn ak d ics őséges elj ött ét." (A szentmi se szövegéb ől.)
IOs a L1ebfrauen dómban imánkat - amelye t mind ig Jézus Lelkében mondunk , mind ig csak Jézus által intéz ünk az Atyához - egybeka pcsoljuk annak
imájával, aki mint a megváltottak elseje Anyánk és Nővérünk : " Asszonyunk Szúz
Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk búnösö kért - most és halálunk órájánl Amen."

AZ OSZTRÁK POSPöKI KAR KöR LEVELE A "FOGYATI!KOSOK I!VI!RE"

Az 1981-es évet az ENSZ " a fogyatékosok évének" nyilv áníto tta. Öröm mel
ismerhetjü k el, hogy ezzel ősi kereszté ny ügyet karolt fel.
Megalapozott becslés szerint a világ népességén ek csaknem 10 0 /"..a valamiképpen csökkent képesség ú. Testi , szelle mi, lelk i és társadalm i károsulás
következtében sok ember gy ermekségétől fogv a, gyakra n tartósan kezelésr e,
segitségre szorul. A fogyatékos embernek nehezére esik , hogy a társadalom
teljes értékű tag jának tud ja magát. Különösképpen nem találja helyét az olya n
társadalomban, amely az embert soks zor csak munkat eljes ftmény e szerint értékelI. A teljes képességeikkel rendelkező emberek a csök kent kép ességűekke l
gyakran éreztetik fölényüket, és külön féle, sokszor ugyancsak kérdéses önigazolásokkai zárkóznak el előlük . Még az is megtörtént , hogy egyesek megbotrá nkoztak az Istenti szteleten való jelenlétükön, azzal az álszent indokolással, hogy
ez az áhftatot zavarja. Egyesek pénzadománnyal és részvétny ilvánft ással próbálnak közeledn i hozzájuk, olyan módon, ami inkább nyomasztó , mint boldog ító. A fogyatékos gyakran idegenkedi k attól , hogya magafajtákon túl kapcsolatokat keressen, pedig él benne a vágy, hogy őt is éppen úgy kezeljék , mint rn á-
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sokat. A fogyatékosok azt akarják, hog y a társadalom egyenj ogú tag ja ik ént
foga djá k el ő k e t.
Az evangélium nagyon egyértelmű irányítást ad nekü nk ebben a kér désben .
Jé zus Lukács evangéliuma szerin t Izajás prófétánál találja fel vázo lva él etprog ramját , ezekben a szavakban : " Az Úr Lelke van rajtam , mer t fölke nt engem .
Elküldött, hogy ö römhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a
szabadulást, a vako knak a látást, hogy felszabadítsam az elnyo mott aka t, és hirdes sem : az Úr esztendej e elérkezett. " (Lk 4,18k ; lz 61,9.) Jézus különösen azo k
felé fordult, akik környezetébe n még az istentiszt eleti gyülekezet b ő l is ki volt ak
zárva : a nyomorékok, bénák és vakok fel é. Személyesen t ö rődött velük, keresve
a közvetlen tal álkozást. Ezzel mutatta meg . hogy min denkinek elérkezett lsten
uralma, or szága . amelyet ő mint lsten szeret ö irgalmá nak megh ívását hir detett.
Gyógyító erej év el sokakat meg szabadított fogyaté kosságuktó l, ha nem ls mindenkit. De még ennél is többet tett. Helyettesítő módon szenvedett a szen ved ökért, s még a halált is magára vette (Mt 8.17; lz 53,4). Szenvedése termékenny é
vált az emberíség számár a, mert engedelmes szeretettel vette fö l keresztjét
üdvösségükért (Jn 10,17k).
A hivők a szentségekben titokzatosan és mégis valósá gosan egyes ül nek a
szenvedést kiállott és meg dicsőül t Kris ztussal. A szentsé gi közösségb en válik
az Egyház különösképpen Krisztus testévé. Fő ké p p az Eukar isztiában vonja be
Krisztus az embereket - fog yaté kos okat és nem fogyaték os oka t - él etébe és
akaratába, hogy szenvedésük és fogyatékosság uk elf og adása álta l közrem ű 
köd jenek a vil ág üdvösségén (vö. Ko l 1.24). A ke resztet, amelyet a fogyatékosok Kr isztust követve magukra vesznek, lsten elfogadja a világ üdvösségére.
A fogyatékos hitéből tudhatja. hogy nem haszontalan az embe rek számára,
han em ink ább lsten elh ivatottja , és nagy feladatot tölt bo. Krisztussal egyesül ve
még tanúságo t ís teh et az ő erejé ről higgadtságával és örv e ndező tür elm ével.
Az egyházközség és ve zetői ezért igyekezní fognak, hogy meg nyissák a fogyatékosok útját a templom . főleg ped ig a szentségek felé , megkönnyí tsé k és e lő
mozdítsák ezt ott , ahol eddig aka dályok nehe zítették a fáradozásokat. Az egyházközség megva llja a szenved ö Krisztust : nem zárh atja hát kl fog yaté kosságban szen vedő embertársait az egyházi élet legfontosa bb te rü leté ről. Ezé rt kül őn ős figyelmet kell fordítani fogyatékos gyermeke k gyónási, elsöáldozási és
bérmálásí előkészítésére, együttműködésben a m egfe l el ő ísko lák hit ok tatásával. Újra kell értékelní és támogatni a fogyatékosok, pl. sü ketek és vako k é rdekeit szolgáló lelkipásztori és karitatív intézményeket.
Az a fog yatékos, aki Krisztussal hivő igen-t mond é letsorsára, tanúsá got
tesz az igazi emb eri értékrend rő l. Talán ezáltal máso k Ismé t belátják, hogy az
ember értéke és méltósága az erkölcsi értékekben rejlik , és az em be ri tökéletesedés nagyobb dolog. mint a sike res telj esí tmény . A fogyatéko sok éve legyen az eszmélődés éve az em be r l ét ér ől és érték ren dj é ről. Elmélked jünk azon
is. hogy minden egészséges előbb-utóbb fogyatékossá, ső t súl yosan fogyaté60

kossá válik, legal ább is betegs ége , föle g utolsó betegsége idején , és akkor már
csak a helyes értékrend számít.
Nem d icsőítjük minde zzel a szenvedést és fogyatékosságot mint önértéket ?
Csak a természetfölöttivel és a túl vil ágg al vigasztaljuk a fog yatéko sokat ? Nem,
semmiképpen sem, A szenvedés rossz. Jézu s beavatkozott ebbe a rosszba, és
gy6gyftotta a rokkantakat. Az Egyháznak is rendelkezésre kell bocsátania mindazt, ami hatalmában áll, hogy könny ítsen a fogyatékosok sorsán. Igy akarj a
Krisztu s j6híre, aki " érettü nk emberekért , a mi üdvösségünké rt" emberré lett ,
és megvált6 művével helyreállította az embernek lsten elgo ndolta mélt 6ságát.
A szenvedő , rokkant ember is meg őrz i elp usztí tha tatlan mélt óságát és azt a jogát, hogy emberhez mélt6an élhes sen. Ha a fog yatéko sságot csak egynek tekintik az emberi lét sok form ája közül, akk or fennáll a veszély, hogy nem marad meg a fogyatékos emberek nek az é let hez val ó joga.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az ENSZ a " fogyatékosok éve" által az
egész világon a fogyat ékosokra aka rja irányítani az embe rek segítö készség ét.
Nemcsak a már rokkantakra fo rd ítanak figyelmet, hanem a megrokkanás gyökereire is, mint pl. a háború , az egészség re káros kö rnyez etsz e n nyeződ é s , rnértéktelen alkoholfogyasztás, a káb ít6szere k pro blémája, az ember i életért való
felelősség a közúti közlekedésben.
Köszönetet mondunk a különféle intézmények minde n fe lelő sének , köszö netet minden embernek, akik sík ra száll nak a személyiség kifejl6dése, emberhez
mélt6 életre val6 joga melle tt, mindenki számára, nemc sak a teljesít6képeseknek, asikereseknek. Köszönetünk ill eti az orvosokat és gy6gykezelő ke t, a
fogyatékos otthonok ápol6szernélyzetét, akik szerető , együttérző bánásm6ddal
megkönnyítik sorsukat, a fogyaté kos gyermekek és fiatalok tanerő it különleges
iskolá ikban és otthonaikb an, akik sok-sok türelemmel és szeretettel fáradoznak
az embe ri társadalomban val ó beill eszkedésükön. Szeretnénk egy bátorít6 szót
intézni magukhoz a fog yatékosokhoz és családjukhoz. Az életükre kim ondott ,
sokszor hősies "i gen"-nel péld aképeink nehéz órákban , kís értésekben , erőt
adnak, hogy kitartsunk és ne essünk kétségb e. Ezért az egyházk özségre nézve
fontos , hogy a fogyatékosok család ját és öket magukat bevezessék a plé bániai
életbe, és úgy bánj anak velük, hogy érezzék értéküket, s alka lomadtán a mi hálánkat is.
"A fogyatékosok éve " ébr esszen új ra tuda tára bennünket keresztényeket
Krisztus egy ügyének. A Szentháromság egy lsten adja áldását, hogy gyümölcsöző legyen .

EURÓPA TÁRSV':OÖSZENTJEI: SZENT CIRILL ':S METÓD
II. János Pál pápa 1980. dec. 31-én kelt , . Egregi ae ví rtu t ls " kezdetú apost oli levelé·
ben a szl ávok két nagy apostol át Szent Benedekkel együtt Európa v éd öszentlelvé nyil .
vánította. 1980 Cirill és Metód kett ős Jubil eumi éve vol t: száz éve vezette be XIII . leó
pápa ünnepüket az egész katolikus Egyházba, és 1100 éve hagyta Jóvá dicsérettel VII I.
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János pápa a szl áv nyelv használatát a liturgiában. A Szalon ikibői származó két görög
testvér szoros kapcsolatban állt az akkor virágjában l évő konstantinápolyi pat rlark átus sal. Szerzeteséletükkel összekötötték a missziós munkát a szláv népek között; ennek
érdekében lefordftották nyelvükre a szent könyveket, és Igy megvetették kultúrájuk
alapját (.clrlll betük'Tl , vagyis joggal tek inthetők a kultúra atyjának ls Európa jelentős
részében. Teljes összhangban munkálkodtak nemcsak Konstantlnápollyal, ahonnét küldetés üket kapták, hanem Péter római székével ls. Cirill éppen Rómában ls halt meg
(869. febr. 14-én) , és a Szent Kelemen templomban nyugszik; Metód a pápa óhajára
még 26 évig, haláláig folytatta apostoll tevékenységét Morvaországban. - E t ört énelml bevezetés után a pápa felsorolja az okokat, amelyek erre a nagyjelentőségú lépésre
inditott ák.
Az Egyház idén ünnepli Szent Benedek születésének 1500. évfordulóját, akit
tiszteletreméltó elődöm, VI. Pál 1964-ben Európa védőszentjévé nyilvánitott.
Úgy látszott, világosabban el őtűnik az oltalom, amelyben Európa részesül, ha
a Nyugat szent pátriárkájának nagyszerú múve mellé oda állftjuk Cirill és Metód ,
a két fi vé r kiváló érdemeit. Valóban sokféle ok szól emellett, a régi és újabb
történelem ből egyaránt ; teológiai, egyházi és kulturális alapjuk európai földrészünk történelmében rejlik. Ezért kívánom , hogya Szent Bened ek különös
emlékezetére szentelt év bevégződése előtt, XIII. Leó enciklikájának 100. évfordulóján , meg jelenjék ez az Irás , amellyel Szent Cirillt és Metódot Európa
társvédőszentjeivé nyilvánítj uk, és Igy a felsorolt okok méltánylásban részesül jenek.
Ha ul. földrajzi egészében nézzük Európát, akkor azt mondhatnánk : rnlndenekelőtt a keresztény hagyomány két áramlata kapcsolódott össze, hogy
létrehozza. E két áramlattal az emberi kult úrának is két különb öz ö formája ,
faja jött létre , egyik kiegészíti a másikat. Szent Benedek - akinek tekintélye
nemcsak Európában, főleg Nyugat- és Közép-Európában érvényesült, hanem
a bencés kolostorok által a föld más részein is jelentőssé vált - mintegy annak
a kultúrának volt feje , amely Rómából , tehát Péter utód ának sz ékét ől áradt ki.
A Szalonikiból való szent fivérek viszont mindenekelőtt a régi görög bölcsességet és kultúrát ismertették meg ; továbbá megmutatták a kons tantinápolyi
egyház és a keleti hagyomány jelentőségét. Ez a hagyomány mélyen beleágyazódott az európai kontinens keleti részén élő népek vallásosságába és kult úr ájába egya ránt.
I:s minthogy ma, annyi évszázaddal az egyhá zszakadás - Kelet és Nyugat,
Róma és Konstantinápoly elszakadása - után , a második vatikáni zsinat óta
már sok minden történt a tel jes egység érdekében , teljesen az " i d ő k jeleinek"
megfele lő lépés , ha Szent Benedek mellett Szent Cirillt és Metódot Európ a társvéd őszent jeivé tesszük. Annál is inkább, mert abban az évb en történik, amikor
a két egyház , a katolikus és az ortodox, párbeszéd ük döntő szakas zába érkezett. (A dialógus, János apostol és evangélista emlékezetére, Patmosz hires
szigetén k ezd ődött.) Mert ennek a nyilatkozatnak is az a célja, hogy emlékezetessé tegye e dátumot a jövendő korok számára .
Az ls egyik szándéka, hogy korunk emberei fölismerjék, milye n kiemelkedő
jelentóségú az evangélium hirdetése, amelyet Jézus Krisztus az egyházakra
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bízott. Ennek terjesztéséért vállalt e két fivér , a szlávok apostolai, annyi fáradságot. Mert az evangéliumi üzenet volt az út és az alap ahhoz, hogy a születő
Európa különféle népei kölcsönösen elismerték egymást és összenőttek. Ilyenformán a vallásosság és kultúra közös örökségét képviselte, amely a mal Európára is átszármazott.
Ezért kívánom, hogy a legfölségesebb Szentháromság jóságos irgalmából ,
az Istenanya és minden szentek közbenjárásával túnjön el minden, ami az egyházakat, a népeket és nemzeteket elválasztja. Legyen a hagyományok és kultúrák sokfélesége, különbözősége inkább a kölcsönös kiegészülés bizonysága
mindabban, amit a közös szellemi gazdagság létrehozott.
Ennek a vallási gazdagságnak tudata - amely különféle utakon vált Európa
egyes népeinek örökségévé - érje el azt is, hogy nemzedékünk tartson ki más
nemzetek jogainak kellő tiszteletében és figyelembe vételében, valamint a béke
keresésében; törődjön lankadatianul mindenki közös javával és a jövendó nemzedékek sorsával.
Ezért lelkiismeretes mérlegelés és érett megfontolás után, apostoli telj hatalmamnál fogva ezzel az írással Szent Cirillt és Metódot minden idökre egész
Európa égi társvédöszentjeivé nyilvánítom Istennél, megadva nekik mindazt a
tiszteletet és liturgikus kiváltságot, ami a legfontosabb helyi szenteket jogilag
megilleti. Békesség a jóakaratú emberekneki
A Szentatya febr. 14·én, a két szent ünnepén, maga mondott szentmisét a nekik
szentelt római templomban, s homiliájában Ismét hangsúlyozta missziójuk [elentöségét , valamint az ortodox egyházzal folytatott párbeszéd fontosságát.

Európai magyar papi lelkigyakorlat
aug. 17--én estétől 21--én délig
Hely : Innsbruck, Haus der Begegnung
Vezeti: Dr. Mester István, Róma
Jelentkezés " Szolgálat" , A-9800 Spittal/Drau
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ESZMeK es ESEMeNYEK

A pAPA NYUGATN~METORSzAGI ÚTJA

A Szentatyát nyolcadik nagy külföldi utazása (1980. nov . 15-19.) Európa szívébe , közvetlen szomszédságunkba vitte. Sokat hallottunk a megelőző aggodal makr61 és nehézségekről is . De " a pápa személyisége és a tömegek lelkesedése ti sztára söpörte a terepet " - írja egy pap .
Az elókészítés német alapossággal történt. Ahogy valaki tréfásan írta , legszívesebben az ottj ártáról sz616 albumokat is már elóre kiadták volna .. . Különleges postabélyegzőktől a kocsik parkolási helyének kijelöléséíg és az ernyóha sználat megtiltásáig mindenról írásban intézkedtek. Percre megszabott
nap irend mutatta a pápa öt nap jának programját. (Elóre sejteni lehetett, hogy
ő ettól nem nagyon zavartatja magát, s úgy látszik, ezt nem is vették rossz néven tóle .) Hála Istennek, a lelki elókészület is mélyrehat6 volt. Imádság mellett
a püspökök böjtre is felhívták híveiket. Volt kolostor, ahol péntekenkint kenyéren, vizen és fótt krumplin böjtöltek. Gyú jtési akciót indítottak a Száhel-övezet
javára, eredményét átadták a páp ának . Négy füzet jelent meg a hívek közti terjesztésre; köztük az a kis német egyháztörténet, amely valóban nem éppen
ökumen ikus hangnemben tárgyalta Luthert és a reformációt, nagy felháborodást keltv e evangélikus körökben . Mint kiderült, a püspökök nem olvasták az
ajá nlott munkát.

Bo nn kivétel ével - itt csak egy estét és éjszakát töltött a pápa, s ez az
este az evang élikus államelnökkel és az állami élet vezetőivel való találkozásra
szolgált - minden városban szabadtéri misét mondott. Kölnben elsősorban a
csal ádoknak , Osnabrückben a dlaszporavidék hivőínek, Mainzban a munkásoknak , Fuldában a papoknak és papnövendékeknek, másnap pedig a laikus tanácsok és kato likus egyesületek tagjainak, Altöttingben a férfi és nó i szerzeteseknek, Münchenben a fiataloknak. A novemberi zord időjárás bizony nem
kedveze tt. A pápa az eső ellen ugyan védve volt, de a szél kíméletlenül tépkedte. Edzett fizikumával egykedvúen viselte mindezt, példát" adva a mindenütt
nagy számban megjelent résztvevóknek, akiknek kitartása viszont őt magát is
megind ította ; még utólag is Ismételten megköszönte. Nagy taps és derültség
fogadta megjegyzését az osnabrücki mise végén: "Remélem, nem áztatok bő
rig !" Köln közel éből írják : " Egyszerú munkásaink a házból reggel 6-kor mentek
el, és este 8-ra értek csuromvizesen haza. Egyikük azt mondta : nem számít,
hog y eg ész nap esett, nem cserélném el ezt a napot semmivel. Három gyermekévei volt ott. Nemcsak a Szentatya rendítette meg , de a tömeg mély meg i llető d ö ttsé g e is . Sokan sírtak."
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A nagy nyilvános istentiszteletek mellett hét találkozó szerepelt k ülönböző
társadalmi csoportokkal : a tudomány embereivel és egyetem i hallgatókkal
(Köln) , múvészekkel és újs ágírókkal (München), főh ivat ásk ént egyh ázi szol gálatban álló világiakkal (Fulda) , ott élő külföld iekkel és külön a lengyelekkel
(Mainz) , fogyatékosokkal (Osnabrück) , öregekkel (München). Term észetesen
külön találkozott Fuldában a német püspöki karral, valam int a katolikusok központi bizottságának képviselőivel.
A látogatás erősen az ökumenikus kapcsolatok jegyében áll ott. Mainzban
a különféle vallások k épvi se l ő ivel , majd külön az evangélikusokkal beszélgetett , Osnabrückben a zsidók küldöttség ét fogadta. Ökumen ikus szempontból
a pápa ottani tartózkod ása általános megelégedettséget váltott ki. Látványos
eredményeket természetesen egyik fél sem várt. Megbe szélték viszont egy katolikus-evangélikus vegyesbizottság megalaku lását, ami február elején tíz taggal már meg is történt. Nagy hatással volt az evangéli kusokra a Szentatya egyszerúsége, közvetlensége, szerénysége, egyes kijelentései és f ő l e g odafordulásának stílusa. Elmondta, hogy látogatásának egyik oka az augsburgi hitvallás
450 éves évfordulója. Münchenben megemlékezett az evangélikusok épp aznapra eső b űnb ánati ünnepéről, és kérte, " fog lalják be ennek a napnak imáiba
katolikus testvéreiket is, valam int testvérüket, János Pált és szolgálatát. " Hasonló természetes kis gesztusok végigkísérték egész útját, őszint e testvéri lelkületről tanúskodva, és ezt viszont is kiváltva . Az egy ik összefog laló cikk látogatásáról ezzel a szellemes címmel jelent meg: " A pápa katolikus" (értsd :
egyetemes és minden szívhez szól) .
A pápa minden útja egy-egy nagy katekézis. " Legmélyebb benyomásom az
volt , hogy szemléltető oktatást adott a keres zténységböl és a lelkipásztorkodásból. Ezt pedig csak szem élyes jelenlétével teheti " - írja egy világ i. A k ülönféle társadalmi csoportok mindegyikének tud mindig valamí megbecsülőt, bátorítót, útmutatót mondani. A sokfelől szorongatott német püspökök szinte hallhatóan föllélegzettek fuldai nagy beszéde alatt. Igaz án úgy szólt pap ja ihoz,
mint jó atya , semmit sem kendőzve el hivatásuk nehézsége iből , de sugározva
annak természetfölötti boldogságát. Altötting híres Már ia-kegyhelyén nagyon
otthon érezte magát , beszédét is mindegyre meg szakította a h elyeslő taps .
Bájos epízód : vacsora után a rendh ázban egy öreg kapucinus várta a folyosón ,
s hegedújén lengyel dalokat játszott. C természetesen rögtön énekelni kezdett.
A végén megölelte az öreg et, és meleg köszönetet mondott az igazi franciskánus ötletért. A müncheni öregek is aligha felejtik el mélység es t i szt elettő l átjárt
szavait. A Uebfrauendómba bemenet és kijövet kezet nyújtott az útját szeg élyező tolókocsis, vak, rokkant emb ereknek, pedig hát a pro tokoll szerint már a
repülőtéren kellett volna lennie. De ezek az emberek most fontosabbak voltak
neki , mint a bajor kormány tag jai , akik ott várták , hogy elbúcsúztassák. A repülőtéren is : miután sorban elköszönt a püspököktől , elökelőségektől , mindenki
azt hitte, most beszáll a gépbe. De nem. Visszafordult, és meg indult, hogy kézfogással búcsúzzék a másik oldalon álló repülőtéri szerelöktől.
5
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Külön figyelmet szentelt beszédeiben a németek sajátos problémáinak. A
tudomány embereihez szólva sajnálatos, de meghaladott múltnak nyilvánította
azt a korszakot, amikor az egyház védekező álláspontot foglalt el a természettudományokkai szemben , és ez kölcsönös elidegenedés re vezetett. Hit és tudomány nem áll ellentmondásban; a vallásos embernek ne legyen a tudománnyal
szemben kisebbségi érzete, a tudomány pedig lássa be, hogy önmagában, a
hit nélkül nem képes megtalálni az emberi élet értelmét. - Erkö lcsi téren erő
teljesen védelmébe vette a családot, és élesztgette a szociális lelkiismerete t.
Rámutatott a világ szenvedőivel való szolidaritás kötelességére, a jóléti társadalom veszélye ire. De elismerő és bátorftó szavakat is tal ált arra a szerepre ,
amelyet a német nemzet " a szeretet civilizációja " épít ésében betölthet.
Nem hiányoztak a bensőséges ima pillanatai sem, amiben a Szentatyát a
nagy nyilvánosság cseppet sem zavarta : Kölnben Nagy Szent Albert és Kolp ing
Adolf sirjánál, Münchenben a nagy Mária-szobornál, Altötting ben a kegykép
előtt és a szent portás testvér, Parzhami Konrád cellájában éjszakázva .
"Akik csak a látogatással járó kiadások meglátásáig jutottak, előtte sokat
beszéltek, - utána nem volt ez főtéma . A nagy többségnek többet adott, mint
,érdekességet'. Sok szónál többet mondóak voltak számomra a képernyőn látható arcok, ,ellopott' pillanatok" - Ir ja egy tévénéző . A statisztika szerint
11 millió ember követte Igya pápa útját, s közülük 88 "fo pozitiv benyomást kapott. Természetes viselkedése, kedvessége nagy hatást tett a kissé merevebb
németekre. Igen kedvező benyomást keltett jó német kiejtése, meggondolt,
nyomatékos beszéde is. Külön hálával fogadták felhlvását a nov. 3-án elrabolt
11 éves Cornelia Becker érdekében; sajnos a kislány akkor már - mint utóbb
kiderült - halott volt.
Mindent összevéve : a pápa vonzó egyénisége ismét " csatát nyert " Németországban. Egyénisége? De hiszen ez mindenestül felolvad szolgálatában! Találóan Irja valaki : " A Szentatya nem népszerűséget keres, nem az utazás maga
vonzza . Száz százalékosan átad ja magát, erejét, egészséget, minden percét
Krisztusnak és az ő ügyének. Ezt a mamut programot, ezt a túlfeszített, de amellett semmi ideges séget , kapkodást vagy bizonytalanságot nem mutató munkatempót csakis egy magasabb, egy szent cél érdekében lehet kiblrni." Hogy
azonban látogatása - amelyet ő maga " történelmi jelentős é gűnek" tart - a
lelkekben és a német társadalomban tartós gyümölcsöket hozzon , ahhoz mindanny iunk imájára van továbbra is szükség .
S. M.

SZINROL szlNRE
Az utóbbi évtizedekben az ember " vég s ő dolgairól" szóló egész tan ítást
újonnan kell ett átgondolni. Ezért mondhatta tréfásan egy teológus: " Menny és
pokol átalakitás miatt zárva."
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Arra a kérdésre: tulajdonképpen mi történik a halál pillanatában, szinte
egyidejúleg kiséreIt meg felelni több teológus : A halál pillanatában nyilik leh etős é g az egész ember elsó teljes személyi cselekvésére. Azaz: amikor a
lélek elhagyja a testet , hirtelen ráébred tiszta szellemi mivoltára, és minden
megvilágosodik benne. Egy pillanat alatt megért mindent, amit a teremtett szellem megérthet. Egész életét egységbe foglalva maga előtt látja, fölfe dezi benne
Krisztus hívás át, és vezetését. Ott áll a világ egésze előtt , és látja , hogyan világlik fel benn e a feltámadott Krisztus mint a világ végső titka. - A halálban az
ember teljesen szabaddá, teljesen "tudóvá" váli k, és képes meghozni végleges
dö ntését. Ez a döntés életének legvilágosabb találkozása Krisztussal. ~s a halálban meghozott döntés mindenkorra érvényes marad, hiszen teljes lényét adta
bele. Igy fog élni most már mindörökké.
Önkéntelenül eszünkbe jut a halál ósi szimbóluma : a születés képe. Születéskor a gyermek mondhatni erőszakosan elhagyni kényszerül a zárt anya ölt.
védelm e ző otthonát. Ugyanakkor megnyflik számára egy egészen új másik világ : a fény, a szinek, a jel entések, a részvét, a szeretet világa. - Amikor Krisztus meghalt a kereszten és a szúk sirkamrába fektették, akkor született meg
a feltámadt Krisztus. Ha egy ember meghal, akkor - a mindenható lsten akarata szerint - megszületik a feltáma dt ember .
A függetle n és szabad, örök i dőkre szóló döntés a legszeretóbb Arc színe
előtt történik, amelynek égen-földön nincs párja: az örök lsten szeretete elótt.
KlIlönitélet

" Az Atya nem itél senkit sem, hanem az itéletet egészen a Fiúra bíz ta"
(Jn 5,22). Az örö kkévaló Krisztus, a Kozmosz középpontja elótt álló embernek
csak két lehetósége van : Igent vagy nemet mondhat NekI. Az igennel megmenti,
a nemmel elítéli saját magát.
Tehát senkit sem azért itélnek el, mert a véletlen úgy akarta, - mert az
illet ő szerencsétle nség következtében hirtelen halállal halt meg, - mert földi
életében sohasem ismerte föl helyesen Istent, - mert olyan családba született
bele, ahol nem kapott szeretetet, és így lsten lényegét sem érthette meg, mert szembefordult Istennel, akibe n csak a Törvény istenét látta, - mert az
emberek félreisme rté k, kiközösitették, s ezért mindenki ellen, lsten ellen ls
fellázadt.
Ebből nagy horderejú következmények folynak :
1) Senki sem üdvözül azért , mert jámbor szülei voltak,
- mert nyárspolgári elóitéletel megóvták a rossz el követésétől, holott
szivesen megtette volna,
- mert szerencséjére olyan földrészen nő tt fel , ahol még lehet valamit
hallani Krisztusról, jóllehet emberek milliárdjai, köztük talán nálánál
jobbak, nélkülözi k ezt az esélyt,
- mert törté netesen vonzó jelen ség volt, és igy megtapasztalta, mit jelent, ha az embe rt szereti k, követ kezésképpen nem esett nehezére
lsten szeretetében sem hinni.
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Aki másképpen gondolkodik, az nem tudja, mit jelent az üdvösség, az örökre szóló " megistenülés " .
2) Minden ember számára lehe tóség nyflik, hogy legalább egyszer talá lkozzék a feltámadott Krisztussal, és személyesen megismerje ót. Meglesz rá a
módjuk
- a pogányoknak is, azok milliárdjainak, akik még sohasem hallottak
Kr isztusról ,
a pogánnyá vált keresztényeknek is, akikn ek talán olyan unalmas és
a valóságtól Idegen Istent hirdettünk, hogy soh asem tudták megszeretni ,
- azoknak az embereknek is, akik vallási és erkölcsi téren egys zerúen
kisgye rekek maradtak, bár sikeresen tájékozódnak a mai élet bonyolult szövedékében ,
azok nak is, akik gyú lölik az Istent,
a gyengeelméjúeknek, a fejlódésben elmaradottaknak is, aki k sohasem j utott ak értelmes hitre,
- a meg nem született vagy keresztség nélkül meghalt gyermekeknek
ls,
- és vég ül nek ünk magunknak is, akik tú lságosan gyengék vagyunk a
jó megtételére, akiknek szlve olyan hideg és üres tud maradni.
Eszer int az elm élet szerint mindenkinek lehetséges a Krisztussal való telj es,
személyes találkozásban üdvösségre jutni a.
3) Mindnyájunknak éb eren kell maradnunk. Mert ki vagy mi btztoslt bennünket, hogy helyesen fogunk dönteni a hal álban? A döntés kimenetele tőlünk
függ . !os Krisztushoz térésünk őszinteségének nincs más mércéje, mint a mai,
a mostani megtérés. A jelenben kell elkezdenünk azt, ami a jövőb en szeretnénk lennI. !O letünk sok kis részletdöntésével kell előkészülnünk az utolsó nagy
döntésre.
Az éleI: begyakorlódás az ftéletbe. Saját magunkat kell tö rvény elé állftanunk . Ennek az elővételezett döntésnek mindennemú halogatása élethazugság .
Nem élhetünk csak úgy gondtalanul , mindent a végső döntésre hagyva . Ki
kezesk edik arról. hogy a végnél még megford fthat juk egész életünk irányát ?
A kezesség csa k mi magunk vagyunk. Tőlünk , csakis tő lün k függ , hogy az örök
Krisztus e l ő tt elít élj ük vagy meg men tjük-e magunkat. De él et ünknek ezt a legszabadabb, legv égső döntését meg kell tanulnunk - itt és ma. Mert az örök
isteni Bfró elött magunk fogjuk kimondani itéletünket.
A t1sztftótúz
Nem kell-e akkor a tiszt ító túz mind en groteszk elképzelésével felha gynunk,
- mintha valami ór iási kfnzókamra len ne, panaszkodó, jajg ató terem tmén yekkel ?
lsten gondolatai egészen más nagyságrendúek. Nem gondolhatnánk- e el
a tisz tftótüzet mint pillanatnyi folyamatot? végső tisztulásunk pillanatát ?
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Ha az ember az örökkévaló Krisztus elé lép, akkor lsten végtelen Szeretete
előtt találja magát. tS ugye már az emberi szeretet ls égethet, elég ethet , kiéget-

het belőlünk sok mindent? - lsten végtelen szeretete rátek int az előtte álló
emberre. Pillantása behatol létének legbensejébe, rejtett lényegébe. A találkozás Istennel Krisztus tűztekintetében egyfelől szeretetre való képességünk legmagasabb beteljesedése, másfelől viszont a legkeservesebb kín is. Eszerint
a tisztítótűz a Krisztus szeretetének tüzén való áthatolást jelentené. Azt mondjuk : a tekintet ölni képes - és ha Krisztus szeretetének tűztekintete esik az
emberre?
lsten iránti szeretetünk még mintegy el van temetve bennünk : ránehezednek önzésünk rétegei , lerakódásai , bűneink maradványai. Tisztára kell égetni.
Mindaddig, míg minden réteg eltűnt, és feltör az emberben a tiszta , tökéletes
lsten-szeretet. Minél keményebbek, súlyosabbak ezek a lerakódások, annál
fájd alma sabb az áttörés Krisztus felé .
Tisztulásra szükség van. Minden embernél. tS miért ne kellene minden
embernek más és más intenzitású tisztulási folyamaton átmennie a halál pillanatában?
lsten gondolatai egészen más nagyságrendűek . Krisztus tűztekintéte képes
végbevinni örök boldogságunk csodá ját.
De ha a tisztítótűzben való tisztulás pillanatnyi folyamat, miért imádkozzunk
akkor halottainkért? Hiszen imánk ilyenformán elkésik?
Istennél azonban nincs idő. Obenne minden jelen. Egyidejű az illető halála
és fi mi imánk. A szeretett személy az ő számára abban a pillanatban hal meg,
amikor mi imádkozunk érte . Közbenjárásunk nem jöhet későn , mert Istenben
nincs " az e l ő tt" és "azután" . A halottért mondott seg itő imánk mind ig a kellő
pillanatban érkezik, akkor is, ha évtizedekkel halála után imádkozunk. Az ő
ideje mindig egyben a mienk is. Döntése mindig .rnost" történ ik, akkor is, ha
már rég az örök boldogságban él. tletünk minden pillanatában támogathatjuk
életének legnagyobb döntését.
Johannes Rosche (t 1979)

PÁRHUZAMOK A FOGYAT~KOSOK 1981-ES NEMZETKöZI ~VE ALKALMÁBÓL

1979 a gyermekeké volt: Nemzetközi Gyermekév. 1981 a fogyatékosoké. Az
év mottó ja: " Teljes részvétel és egyenlőség ", azaz a fogyatékosok tényleges
egyen jog úságának biztosítása és közösségi életünkbe való bekapcsolása, ill.
bekapcsolódása.
E kettős célk itűzés a múlt fő hibáinak kiküszöbö lésére ösztökél. Egy röv id sz ámadás hamar f ényt vet a gyengékre . Az egyik hiba , hogya fogyatékosnak vagy joga nem
volt, vagy l ehetősége , hogy Jogát élvezhesse . Természetesnek vettük például. hogy egy
tolókocsis k ívűlrekedt a középületeken vagy nyilvános járműveken megfelelő lépcsők,
felvonó hiányában. esetleg szűk ajtók mlatt, feledve, hogya közszolgáltatások a fogya·
tékosokat is megilletik. Avagy: ma ls Igen kevesen gondoljuk meg, milyen jelentőségük
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van a 20. században. a tudás és a JólértesOltség hatalmának századában. az előbbi példában említett fizikai akadályok mellett a szellemi akadályoknak. Vak. süket, sőt béna
embertársunknak sokkal kevesebb a lehetősége az Információk megszerzésére . Már
pedig melyik országban létezik olcsó áron piacra bocsátott magnókazetta a törv énykönyvek tartalmával. vakok számára? A fogyatékosok, ha van ls joguk, diszkrimináltak.
A fizikai és szellemi akadályok megszüntetése. amennyiben kiv ihető - hiszen sok
esetben valóban lehetetlen - elméletileg egyenlőségre vezetne. Egyenlőség azonban
nincs az embertársak közremüködése nélkül. Ha nem Ismerik, vagy nem Ismerik el
a fogyatékosok Jogait, akkor ez a Jog . ha létezik ls. holt betü, s társadalmunk továbbra
ls Igazságtalan marad.
A múlt másik hibája - ami az Iparosodás. a szakosodás légkörét tükrözi - a segItségre szorulók elkülönltése . Igaz. az orvosi. nevelésügyl. szakmai rehablfltáclóhoz
sokszor avatott kezekre van szükség. De ez gyakori, szivesen vett kif ogás arra, hogy
a fogyatékosokat küiönintézetekbe dugJuk. Ma már tudjuk. hogy ott a legfontosabbat
nem kapják meg: rehabllltáclót társadalmi. emberi vonalon. Természetesen aszakosI·
tott és különlegesen berendezett Intézetek a Jövőben ls nélkülözhetetlenek lesznek.
De ezek egyedül. a felebaráti szeretet dimenzlója nélkül. nem hozzák meg a kIvánt
eredményt. Amit keresünk. az az optimális kombináció a rászorultak speciális kezelése
és a közösségi életben való teljes részvétel k öz őrt .
De mért foglalkoztat bennünket a fogyatékosok kérdése nemzetközi vonalon? Először is azért, mert a világ népességének tíz százaléka fogyatékos. Ez
kb . 450 millió ember. (NB A nemzetközileg elismert meghatározás szerint fogyatékos az, akinek testi-szellemi képességel állandó jelleggel nem teljesek. tehát
a normális közösségi életben nehézségei vannak ; Igy pl. a cukorbetegek is.)
Másodszor mert a legtöbb fogyatékos segItségre szorul. A csa lád, a közvetl en
környezet is szenved. Ezért végeredményben a fogyatékosság minden negyedik embert többé-kevésbé közvetlenül érint. A világ népességének 25 0 /o-ára
kihat. tehát világprobléma. Harmadszor : a statisztikák szerint a fogyatékosok
arányának növekedése felülmúlja a születések arányának növekedését (mert
pl. az orvostudomány haladása folytán egyre több beteg vagy balesetes ember
éli túl , de tartósan megsInyli krlzisét) , azaz egyre több köztünk a fogyatékos .
Negyedszer: a fogyatékosok aránya az alsóbb társadalmi rétegek között a legmagasabb. A fogyatékosok pedig gazdaságilag általában kevés bé produ ktlvak.
Következésképp a fogyatékosság a tár sadalmi és gazdasági fejlődés egyre
növekvő akadálya. S mert az egyenlőtlenség . a nem kiegyensúlyozott szociális
fejlődés az irigység, elkeseredés. gyúlölet. nyugtalanság és háború oka , a fogyatékosság és nem megfelelő kezelése csak nagyobb szegénysé gre. nagyobb
egyenlőtlenségre . tragikusabb testi és szellemi nyomorra vezet. A fogyatékosok
nemzetközi évének fő programja tulajdonképp ennek a boszo rkán ykörne k meg törése.
Az emberi társadalmak rendszerint az egészséges. .normans" emberek
igényel szerint rendezkednek be. Még nem tanultuk meg technikai és gazdasági fejlődésünk ellenére sem , hogyan kell minden - ismételjük : min den ember szúkségletét figyelembe venni.
Összefoglalva a föntieket látjuk tehát. hogy a fogyatékosság okozta probléma világméreteket öltött, egyre súlyosabb lesz . s helytelen kezelése nemcsak a fogyatékosok baja, hanem minden kié . Ezért a Nemzet közi ~v.
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I:s mit jelent ez az év? Az ENSZ közgyűlésének döntése szerint az évnek
egy Világ-Munkaprogram felállításához és elfogadásához kell vezetnie. Tudjuk,
hogya bajt sokszor könnyebb és olcsóbb megelózni, mint orvosoini. Járványok
elleni védóoltások, higiénikus életmód, helyes táplálkozás, balesetek megelózése és - miért ne? - ellenségeskedések, háborúk elkerülése mind kézenfekvó
teendók. Tudjuk azt is, hogy a fogyatékosok mindennemű, modern értelemben
vett jogainak el nem ismerése , elkülönitésük, kizártságuk és elszigeteltség ük
társadalmi ismeret és beállltottság kérdése . Belátjuk továbbá, hogy az ügy
alapos, lényegre törö kezelése közérdek. Ezek az ismeretek már maguk programot diktálnak.
Az év súlypontja nemzeti vonalon lesz. Ez elkerülhetetlen. Hiszen egy fejlódó országban, ahol a gyermekbénulás még százával követeli áldozatait és a
vakság fó oka a hiányos táplálkozás, ahol a mi intézményesített beteg- és rokkantsegélyzónkkel ellentétben nagyrészt még a vidéki nagycsalád látja el a
fogyatékosokat (amit integrációjuk szempont}ából különben igen pozitlvan kell
megitélnünk), egészen más programra van szükség, mint egy fejlett ipari országban, ahol a rokkantak zöme közlekedési és munkahelyi balesetek áldozata. Az ENSZ közgyűlése minden tagállamot fölszólftott egy nemzeti program
kidolgozására. Emellett egy olyan nemzeti koordinációs bizottság fölállftását
javasolták, amelyben a fogyatékosok ügyelvel foglalkozó minden hatóság, szakma és érde kcsoport képviselve van. A fogyatékosok problémáinak ti. egyik jellemzője, hogy többféle tudományra, hivatali illetékesség alá és érdekképviseJethez tartozik, s eddig a közoktatás, kutatás és ügyintézés tipikus mostohagyermeke volt.

Ennek a világarányú kezdeményezésnek az értelme végeredményben ennyi :
szemügyre veszünk egy fontos kérdést, kihámozzuk az alapvetó
problémákat. A múltat kritikus szemmel mérlegeljük. Atgondoljuk az idevágó
alapelveket, és rendszeres, részletes, gyakorlati terveket dolgozunk ki a jövendó előny ösebb alakít ására. Ez történt az előzőleg meghirdetett nemzetközi évek
alkalmából is, az emberi jogok, a nők, a menekültek stb. éve alatt. Természetesen az év nemcsak 365 napig tart . Sokrétű tanulmányok és rendszeres munka
vezetik be. nA fogyatékosok joga" kiáltványai például - amelyek tulajdonképp
az emberi jogok kiáltványát egész iti k ki - megelőzték a nemzetközi évet. Az
igazi, évekre szóló munka csak 1981-ben kezdődik majd meg igazán.
közelebbről

Valahogy olyan ez, mint a lelkiismeretvizsgálat meg a jóindulat megindftása.
Ha őszintén csináljuk. Az ember összeszedi magát, számot ad a múltról, s aztán, a nagy célokat szem előtt tartva , meghatározza és megfogalmazza a jövendőbeli teendóket.
Az ENSZ épp utolsó közgyűlésén foglalkozott a nemzetközi évek megrendezésének és adminisztrációjának kérdésével. A nemzetközi évek intézményesednek . Mondha tnánk: az ENSZ a nemzetközi évek általlelkigyakorlatot rendszereslt.
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Nincs ebben semmi m eglepő, legföljebb a kifejezés, a párhuzam. Holott
éppen ez a hasonlat kézenfekvő. Az ENSZet sokban a modern szervezés eivel
és módszerei szerint Igyekszenek irányitanI. Annak egyik elengedhetetlen eszköze pedig éppen ez: a múlt tapasztalatainak rendszerezett és őszinte kiértékelése, és a következtetések hasznositása a jövő megtervezésében egy külön
erre rendezett vizsgálat, gyakorlat folyamán. Ezt angolul "management review"·
nak hívják. Egyik-másik gyökere egyesek szerint a szentignáci lelklgyakorlatokJg
nyúlik vissza, onnan kölcsönöz. Bármint legyen is, maga a módszer keresztény
ember számára nem Idegen. A fontos az - s ez rajtunk ls múlik - hogya hasonló módszer segitségével a tartalom egyre humánusabb, s ha lehet, egyre
keresztényibb legyen.
A fogyatékosok nemzetközi éve témájánál fogva kiváló alkalom egyéni és
közösségi életformánk megvizsgálására és - adott esetben - a felebaráti szeretet szellemében való bölcs átalakítására.
Zichy Aladár

KtT

F~ LSZ ÁZADOS ~V F OR DU LO

1931. február 12-én Guglielmo Marconi a következő szavakkal adta át a
Vat i k á n I R á d i ó első adóállomását megbízójának. XI. Pius pápának: "Isten segitségével és annak a sok titokzatos természeti erőnek a felhasználásával, amelyeket C az emberre bízott, elkészlthettem ezt az eszközt, amely az
egész világ hivőinek megszerzi a vigasztalást, hogy hallhassák a pápa szavát."
A pápa nyomban mikrofonba ls olvasta első üzenetét. 1939-ben megkezdődtek
a nemzetközi músorok. Március 2-án XII. Pius pápa megválasztását többek k özött magyar nyelven ls bemondta P. Gallus Tibor; ekkor hangzott el először
magyar szó a Vatikáni Rádióban. A pápa megkoronázását 9 nyelven közvetrtették. A második világháború szomorú éveiben a rádió fontos missziót töltött be:
1940 és 1946 között 1240728 üzenetet közvetített 12105 adásórában. A háború
után tovább folyik az adók bövítése. a műsort már 19 nyelven sugározzák. Az
50-es években születik meg a kora délutáni népszerű hangos újság , különféle
nyelveken. XXIII. János a Zsinattal hatalmas munka elé állftja a rádiót is: 3000
órát szenteltek neki 30 különféle nyelven. VI. Pál joggal nevezhető " a rádió
pápájának" . C adja meg mai belső felépítését. Többszöri költözés után 1970ben a szerkesztőség végre megfelelő otthonra talál a Palazzo Pio-ban (Piazza
Pia 3). Megindul a havi műsorfüzet, amelyet kérésre mindenkinek ingyen küldenek meg. Ma több, mint 100 OOO a példányszáma . VI. Pál kezdi meg azokat
a nagy utazásokat, amelyeken természetesen a rádiósok is részt vesznek.
Szentföldi útja az első ilyen nagyarányú vállalkozás. II. János Pál alatt azután
alaposan begyakorlódhatnak az utazgatásba. Az 1975-ös szentévben megépül
a világ legnagyobb forgóantennája a Vatikáni Rádió használatára. Ma a rádió
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34 nyelven sugározza m űsora i t napi 30 órában (ami természetesen úgy értend ő ,
hogy egyes adások eg yid őb en kü l önb öző hull ámhosszakon futnak) . A magyar
m ű sor jelenleg este 1/28-3/4 8-ig hall ható a 196 m-es közép- , valamint a 31,
41,49 m-es rövidhull ámon ; ismétlé s másnap reggel 3/ 4 6-kor (196,49 rn). Hosszú
éveken át P. Orbán Miklós vezette és szer kesztette ; 1 967 - t ő l utóda a Rádióval
éppen " e g y i d ő s " P. Szabó Ferenc . Ige n né psze rű két latin műs or : reggel 1/2 8kor a szentm ise, este 3/4 9-kor szentolvasóima, amelyet a hó első szombatj ain
maga a pápa mond . - A jubileum alkalmából a reggeli szentmisét is a Szentatya mondta. Hom ili ájában kiemelte a rádió ..ér ték es és pótolhatatlan szolg álatát az Egyház egységének m egerős ítésére, felh ivta a munk atársakat, hogy
szivük " unisono dobbanjon a pápa szívével " , és külön köszönt ött e a hallgatókat is.

+
Fehér miseru hában vonult ki 1981. jan. 22-én, dr. Batthy ány-Stratt mann
László halálának 50. évfordulójá n, a németújvári (güssi ngi) templom ban tartott
m egemlékező szentmisére dr. László István burge nl andi megyésp üspök , a
koncelebráló ferences atyák élén. Az olt ár mellett égett a húsvéti gyertya , a
szentmise szövege is a húsvéti volt. Meg jelent még élő gyermekeinek nagyobb
része, a család más tagja i, Köp c sénybő l (Kitts ee) egy nagyob b küldöttség a
polgármester és a mostani kórh ázi főorvos vezetésével, valamint a helybeli
orvosok. A hivők megtöltötték a tágas templom pad lalt. A szentleckét a helyi
szemorvos olvasta fel. A vak Bart imeus megg yógy itásáról szóló evangélium
után a püspök atya beszédben méll atta lsten Szolgáját. Két dologban találta
meg rendkivüli élet ének ti tkát : Isten nel való mély kap csolatában - az álla ndó
személyes j ell e g ű ima és az Eukarisztia mindennapi vétel e által - és " családegyh ázuk" életében, amelynek papja, feje volt ; 13 gyermekében igent mondott
az életre, örült az életnek. A többi : nagy emberb aráti tevékenysége, kórh ázalapitásai stb . nem volt más, mint hité nek természetes átvitele az életbe . Ilyen
példaképekre lenne ma szükségünk : mélyen hitvalló vilá gia kra. Itt a püspök
megemlékezett a boldoggá avatási folyamat örvendetes haladásárál , s jelezte,
hogy az osztrák püspöki kar közö sen kérte a Szentatyától enne k siettetését.
O maga élete egyik csúcs po ntjának érezné, ha még hírül adhatná egyházmegyéjének a szerencsés eredményt. - Áld ás e l őtt a köpcsényi polg ármester
olvasott fel egy rövid , de igen ünnepélyes nyilatkozatot a " felejthetetlen jóté teményekről " , amelyeket községük lsten Szolg ája révén élvezett, és megfogadta :
szellem i örökségét megtartják, ápolj ák, továbbadják. - Mise végeztével a résztvevők levonultak a Batthyány-kriptába, ahol a püspökkel együtt imádkoz tak
lsten Szolgája sirjánál.
Köpcsényben febr. 1-én volt ünnepélyes megem l ékez ő szentmise, amelyen
a m ielőbbi boldoggá avatásért imádkoztak. Otthon is többfelé ünn epelték
az évfordulót. Szépen ir ják Körmend mellől : " A gazdag Batthy ány a szegények
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orvosa lett , és igy lett még gazdagabb, - mig sok gróf és herceg gazdagságában is szegény maradt. mert nem élt úgy, mint ez a csodálato s ember. Körmend
szépen fejlőd ik . De szerintem semmi sem teszi annyira naggyá , mint az, hogy
ő Itt élt , imádkozott, dolgozott, seg ftett ."

TAIZ~I

FIATALOK RÓMÁBAN

Amint Roger testvé r egy interj úban kifejtette : attól tart , hogy a " fi atalok
zsinata" Idők folyamán intézményesedik, és igy megmerevedik. Ezért ide iglenesen felfügg esztette , és helyében nagy évi ifj úsági találkozókat tart , mindig
más-más helyen . Az Idén karácsony és újév között Rómában volt a találkozó.
Nem ok nélkül : az volt a szándéka, hogy a fiatalok "Egyházat tanul janak" ,
hiszen tudvalévő , hogy sokan közülük mind enf éle egyházi sz e rvez e ttől idegenkednek. E lő z ő évben Madridban 15 OOO-en vettek részt, most azonb an 30 OOO
fiatal érkezett a világ minden részéből , úgyhogy a rend e zőbiz otts ág alapos
erő p ró b a elé került. 20 különvonat és számtalan busz hozt a a " zarándokokat" .
A legmesszebbről jövő lappföldiek öt nap ig utaztak . Első benyom ásuk igen
k edvező volt , mert Róma több mint 150 plébániáján a csa ládok készségg el befogadták őket. Napjában kétszer közös imára jöttek össze egyszerre három
bazilikában : a Lateránban , a S. Maria Maggi oréban és a S. Maria degli Angeliben ; a három templomot közvetitőkészülék kapc solta össze. Roger test vér DélOlaszo rszágból érkezett, ahol egy id eig a föld rengé s sújtotta emberek között
lakott. Ott írta meg remek be formált "Olaszországi levelét " a ki enges ztelődés
ről. Dec. 3D-án került sor az összejövetel csúcspont jára: tal álkozás és közös
ima a Szentaty ával a Szent Péter templomban. A fiat aloknak csak egy része
fért be ; ezrek követt ék az istenti szteletet hangszórón át a térről, a szokatlan
hideg ell enére. Roger testvér, idé zve a p áp át, a kere sztények szakadásá nak
" elviselhetetlen bot rányáról" beszélt , majd kijelent ette : " Anélkül, hogy bárki
számára is a tagadás szimbólumává váltam volna , abban találtam meg saj át
identi tásomat, hogy lényem legmélyén össze egyeztetem evangélikus ( = református) ered etem hitáramlatát a katolikus egyház hitéve l." " Kedves Szentatya
- mondotta később -, kereshetün k-e Onnel együtt tovább, hogy fölfedezzük
önátad ásunk számtalan lehetőség ét? ~s meg fogjuk találni . .. " - A pápa ezután különböző nyelveken az Egyház titká ról beszélt a fiataloknak.
Január 1-én a békevilágnap szentm iséjén szintén részt vettek a taizé i fiatalok . Ez volt az ünnepélyes befejezés. Délben az Úrangyala alkalmából a pápa
külön is köszöntötte őket. Néhány nap múlva fogadta Roger testv ért és a közösség 35 tagját beszélgetésre és közös esti imára . maj d később Roger testvért külön. Az elején emlitett interjúban. R. Schutz kijelentette : a római püspök
feladata és küldetése az egész egyház összefogása, akár eli smerik ezt mások ,
akár nem.
R.
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A TABERNÁKULUM ELOTT

Jó regg elt, Uram ! Bocsáss meg, hogy ilyen korán zavariaki Nem szívesen
teszem. Inkább aludnék. Körös-körül még hajn ali csend. Nekem kezdőd ik a
nap, a legnehezebb óra . . .
Ha nem mondtál volna ilye neket : " Ami t egynek tesztek a legkisebbek k őz ül ,
nekem teszitek" - talán könny ebb lenne. De éppen ezt a mércét állítottad
elénk . Ehhez kell ígazodnunk.
Tudod Uram, hogy nagyon nehéz I Tudod , hogy naponta azzal az elhatáro zással indulok, hogy elfogadom ezt az embert. I:s napont a kudarcot vallok. Furcsa Izléseden sokat elgo ndolkodom. Hogy éppen ennek az embernek az
alak jában jössz felém . Nehezen isme rlek föl benne . . .
Uram ! Tudod , hogy milyen? Tudod . - Azt ís tudod , hogy minden jószándékomnak befellegzett, miko r jön a lehetetlen, hogy ne mondjam, osto ba kérdéseiveI. Minden erőmet össze kell szed nem, hogy ne hasonlóval válaszol jak .
Oly sz űk , oly kicsinyes, oly "j ámbor" . Örökké k ü lsősé g eken rágódik. Néha
inkább a bőrömbő l búj nék ki, semhogyelfogad jam a nézeteit. Irtó zom az egész
gondolkodásmódjától .
Semmít nem mond határozottan. Mind ig hátulról jön. Fe l e l ős ség e t nem v állaI. Döntsenek helyette. Ha val ami aztán félresikerül , másra lehet tolni. Bocsáss
meg Uram , hogy az ő hibáival jövök eléd . Szeretném hinni - elég balgán -,
hogy ez engem mentes it. Nehezen találom a megold ást. Ez az ember parányit
se emlékeztet Rád .. . A parancsod mégis az, hogy elfogadjam. Hogy szeressem. Ezzel talán neki is jobban segílek. Ha egészen elf ogadom , talán ő is
könnyebben fogad ja el a keresztet , amelyet küldtél neki. És fölszabadul. Néha
szánakozom rajta . De ez nem jó szánalom . Föl ü lrő l , l ené z őe n saj n álern. - Add
Uram, hogy őszinte , segitőkés z szeretettel legyek iránta.
Naponta mosom a nehéz, béna lábakat .. . Amikor elő sz ö r villant át az agyamon, hogy ezek a Te lábaid , a rémülettől elállt a szlw erésem . . .
Igy gondolod, Uram ! Ilyen elevenbe vágóan ! Kezdem megérteni, milyen
beszéltél Te ott az utolsó vacsorán . I:s milyen nehéz parancsot adtál. - Hol vagyok én ettől az egymás lábát mosó és csókol ó magat artástól . . .
szeretetről

Adj Uram erőt , hogy Itt és ma és mindenkor hite lesen tudjam élni az evangéllumo!. Hogy naponta tanúságot tegyek szeretetedről , amell yel mindannyiunkat szerettél. Nemcsak a jókat és kedveseket - mint mi - , hanem az elesetteket, a tesli-Ielki bajoktól gyötrötteket ... A kicsinyeket, akikkel azonos ltod magadat. Amen.
Alex ia
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BESZÁMOLÓ A FOLOP-SZIGETEKRÓL"
Illett volna hamarabb válaszolni, de Itt március végén van az Iskolaév vége, és llyen kor természetesen sok minden összegyülemlik. Hozzájárult az ls , hogy mindenáron be
akartuk fejeznl az új épületszárnyat. Az évzáró napján, (1980.) márc. 30·án sikerült ls
felav atnl , bár még sok slm ltó munka hátramaradt. Egy csomó adósság ls . A diákok
számának növekedésével szükség volt új tantermekre . A ml lakásunk a 4. emeleten
lesz, ami lehet övé teszi , hogya régi házat, amely nekünk túl nagy volt, technikai lskolává alaki tsuk át szegénysorsú f lúk számára, tand íjmentesen . Itt Igen sok klnal van,
akikkel a helybeli kléru s nem sokat törőd ött . Am ikor a ml mlsszlonárlus-csoportunk
idekerült , három iskolát nyitott, Manil ában, tloll öban és Cebuban (Itt vagyok most én) ,
azonkívül 3 plébán iát. Világ i papok más helyeken ugyanezt tették. (gy az elmúlt 25 év
alatt buzgó evangelizációs munka folyt a tengerentúli kínalak között, szép eredménnyel.
A bonyodalom az, hogy Itt, mint ahogy egész D élkelet-Azst ában. a kina lak Irányitják
a gazdasági életet, mert élelmesebbek, szorgalmasabbak, takarékosabbak, mint a hely.
beli lakosság . Igen anyagiasak , különösen a pogányok, de amikor a gyerek neveléséről
van sz ö, nagylelkűek . Az eredmény: a Xavter School a legjobb Iskolák egyike Manilá·
ban, a Sacred Heart (Szent Sziv) a legjobb Cebuban , a legkielégítőbb felszereléssel
és a legmagasabb tand íJjal ls: tipikus .elltlskola" a társadalom .krémje" számára. I:s
minthogy a kínai mint második nyelv kötelező (a tanítás angolul folyik) , nem sok
filipino tűn ik kl a tanulásban. A szakiskola tehát jót fog tenni, és ezt klnal diákjaink
szülei ls megértik .
Többi szociális tervünknek is az a célja, hogy áthidaljuk a nagy távolságot a gazdag
kínaiak és a szegénysorsú filipinók között. Bár nincs közvetlen megbízatásom rá, én
itt mind ig ezt tek intettem sajátos hivatásomnak . Az Iskolánk fekvése jól Illusztrálja
a dolgot. A főbej árat Cebu egyik nagy utcájáról van, diákjaink azon át jönnek (autöval , természetesen) . A telek másik végén egy hátsó kapu egy kis utcára nyiIik, amelynek ment én egy Igen szegény nyomornegyed , . squatt er barrio' fekszik . Kicsit odébb
meg a Neqat rve-Barr to. azaz a már nem ragályos (ezért . neqat lv" ] lepr ások telepe
családjaikkal együtt. Hogy valamiképpen seg ítsük ezt a népréteget, négy napközi otthont tartunk fenn - a gyerekek éle lmezésére a szociális min isztérium adja a hozzávalót - és karácsony óta egy klinlkát, ahol ingyen orvosi vizsgálatot kaphatnak és
je lképes áron orvosságot. Ez a szervezett segély akció . Ezen kívül sokan csengetnek
a hátsó kapunkon. ha kórházba kell valakit vinn i , vagy meghalt , és nem tudják ttsztességesen el sem temetnI. Aztán olt a két kápolna . ahol lelkileg gondját viselem a
népnek. 1980 elej én megáldottunk egy új hely lséget San MIguelben .
Mindez nem sok , és látszólag kevés vizet zavar, amikor annyian élnek szegénység·
ben és nyomorban a város szélén. De a konkrét segítségen kívül olt a pedagógiai hatás, a tanúságtétel . I:n a középiskolában történelmet tan ítok, és természetesen kihasz.
nálom a szegények közti tapasztalatomat. hogya dIákok legalább hálvány sejteimet
kapjanak a szociá lis igazságosságról. A minisztérium és a városi vezetőség ls tudja,
mit teszünk e t éren, és Igen nagylelkűek az eli smeréssel. A nemzetközi gyermekév
befejezése alk almából tar tományunkban a . Iegjobb egyéni önkéntes' kitüntetést kap.
tam a kormánytól. Ez való jában szornorú. mert mutatja, milyen keveset tehetnek m ások, hiszen én I dő m n e k csak kis részét ford íthatom erre a rnunk ára. I:s nekünk éppen
ez a tanúságtétel a hivatásunk. Azáltal. hogy az ember egyes szegények ügyében jár
hivatalokban, kórházakban stb .. Igen sokak kal kerül kapcsolatba, és sok jó szót lehet
elejteni jobbra-balra. Legtöbb helyen nagy a jóakarat. Bár a tüdőkórházban, ahol elvben
ingyen kezel ik a szegénysorsú betegeket, egy orvos már panaszkodott, hogy nyakukra
hozom . az emberiség szemetét' . Volt ls olyan, akit a sz ö szoros értelmében szernétdombról szedtünk fel. Szégyen, hogy egy ilyen f élm il liós városban nincs egyetlen
" . Elöhanqul" a Szentatya fü löp-szigeti látogatásához .
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öregotthon sem. Nemrég végre jött két Indi ai apáca Teréz anya rend l é b ő l . és a polgár·
mester adott nekik ingyen telket . ahol a szegény haldokl ók gondját viselik . IOn már
temettem többet, akik szabályosan éhenhalt ak.
Azt án ott a barr io népe. A cebuiak Igen jó természetű nép. Kevéssel meqel éqszenek, érzelmesek, szeretnek énekeln i , és annak ellen ére, hogy nem nagy az Ismeret ük
hit dolgában, ragaszkodnak a kereszté ny hithez, persze Igen népies és sokszor babonás módon. De a mi környék ünkön két pap viseli gondját egy plébániának 34 OOO hlv övei, nagy területen szétszórv a; nem csoda, hogy a népnek csak ki s rétegével kerülnek
kapcsolatba , bár filipinók. Kics it baj az ls, hogy Itt még mindig él a .b arangay syste m":
a barangay a legkisebb egység, azon belül nagy az összet art ás, de a k iv ül l ev ő k e t Idegennek tek int ik . Ezért mindenki el megy mis ére az O k ápoln ájukba. de a szomszédba
nem menne , ha csak néhány száz méterre van is. Két pap meg nem képes 15 misét
mondani minden vasárnap (ennyi kápoln a van]. Viszont havonta egy vagy két mise
nem el ég, hogy rends zeresen jöjj enek. Miót a - majdnem négy éve - minden vás árnap est e mi sézek San Miguelben, megn őtt a hivek száma. IOs ez nagy vigasztalás : a
nép reagál és ért éke lJ, amit az ember ért ük te sz. Januárban a Santo Niiio búcsú alkal mából (a kápolna a Szent Gyermeknek van szentelve] San Miguel népe a k övet kező.
hivatalosan kiáll íto tt és aláirt egyházközségi tanácsi okmányt nyújt otta át :
.MINTHOGY Kráhl József atya az els ö idegen pap, aki mélyen átérzi a Szent Mihály
körzet érdekelt és szükségleteit;
MINTHOGY Kráhl Aty a odaadó szolgála ta a Szent Mihály népe Iránt és fOleg a
szegények Iránt az ODVOSSIOG rendje v éqs ö megnyil atkozásának kifejezés e;
MINTHOGY Kráhl Atya képét, teljes ltm ényeir e való tekintette l , az ld ök végéig sohasem lehet ki töröln i a lakók sz iv éből;
ENNIOLFOGVA MOST HATAROZZUK EL, IOS EZENNEL ELHATAROZZUK, HOGY KRAHL
JÓZSEF ATYAT OROKBE FOGADJUK, MINT A SZENT M IHALY KORZET, BARANGAY
LOREGA·SAN MIGUEL, CEBU CITY, PHILlPPINES SZER ETETT FIAT.
TOVABBA HATAROZZUK EL, HOGY FT. KRAHL JÓZSEFNEK ATADJUK ENNEK AZ
ELHATAROzASNAK EGY PIOLDANYAT, SZ(VES TUDOMASULVnEL IOS HIVATKOZAS
CIOUABÓL.
Egyhangú jóváhagyással.
Tétetett Cebu váro sában, a Fül öp-sztqeteken . 1980. január s- én."
KI tudja, ml ér többet : egy diplom a a Gregori ánáról, vagy egy darab pa p ír . amin
cebul munkanélküliek, k i kötőmunkások és hasonlók bekebeleznek maguk közé mint
családtagot? Tavaly névnapomkor az Iskolai gazgató azt köszönt e meg a nép nevében,
hogy megtanitottam Oket szeretet re. Hogy mennyire Igaz, nem t udom, de a legnagyobb
bók, amit valaha ls kaptam . Missz ionár ius életü nknek pontos an ez a célja. Mi nden
nehézség elblrható, amig ott van San M igue l a zajos utcáva l , ahol a kisgyerekek Ament
(áldást] kérnek (ez abból áll, hogy az ember kezét a homlokukhoz éri nti k és azt rnondják : .Amen-ko, Pather !" J. a betegek, a szegények. Gondolom , az Úr Jézus ls jobb an
érezné magát a hátsó kapunk közelében. Könnyebb ott az evangéllumot él ni, mint rnllliomos üzletemberek elrontott fiai között. A szomszédban van egy szegény asszony,
Franclsca Callflores (Karf iol], akinek a férje vizhordássai keres i a kenyerét , a kis unokájuk olyan rosszul táp lált, hogy ali g áll a lábán. Több mint két éve egy s ürg ős s érvoperác ióhoz segftettem egy kórh ázban, azóta rendszeresen súro lja a kápolnát , fe lajánláskor sokszor féltucat tojást ajánl (Itt szok ás, hogy term észetbeli adományt hoznak
az oltárhoz, gyümölcsöt stb .) , és valaki megfigyelte , hogy egy pes öt ad a gyüjtésbe,
ami itt sok , összesen alig gyül össze 15-20-nál több egy misé n. M int az evangéliumi
özvegy fillérje.
A szociális problémához persze másképpen ls lehet közelften I. Nagy a polarizáció
a papságban is . Van, aki nagyon konzervatív és kormányp árt i; van sok romantikus pap
és apáca, akik azt hiszik, hogy csak forradalom hozhat Igazságosabb rendet, és még
a szösz ékröl ls agitálnak a kormány ellen (Cebuban a redemptorista szerzet eseket
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Redemptterrorlsts-nak hrvjákl). ~n magam sohasem polI ti zálok. megelégszem azzal.
hogy konkrét módon megértessem a néppel a keres ztény szer etet értelmét. és ahol
alkalom adódik. pozItiv sugallatokat adok Illetékeseknek. Jó alkalmam volt erre pl.
húsvét előtt. amikor a szociális minisztérium kb. 100 alkalmazottjának adtam lelkigya·
korla tot. De ha az ember szembenéz a valósággal. a nagy kOlönbséggel. ami a kevés
nagyon gazdagot a szegény nép zömétől elvá lasztja. a nagy korrupcióval stb .• akkor
a Jövő nem látsz ik rózsásnak .
P. Kráhl József SJ

OLVASÖIMÁDKOZÁS A SZENTIRÁS ALAPJÁN·
Dlcsöséges olvasó

I. Ak i halottaiból fe ltámadott.
1. • Blzony. bizony mondom nektek: TI sirt ok majd és jajgattok. ! de szomorúságotok
örömre változik" (Jn 16.20) .
2. • Mert viszon tlátlak benneteket. s akkor majd örül aszlvetek. ! és örömötöket nem
veheti el tőletek senkl" (Jn 16.22) .
3. •A hét első napján kora hajnalban kimentek a srrhoz . ! s magukkal vitték az elökészitett Ill at szereket ls" (Lk 24.1).
4.• Hlrtelen az Úr angyala leszállt az égből.! odament. elhengerltette a követ. és
ráGlt· (Mt 28,2) .
5. •Tudom. hogy Jézust keresitek. akit keresztre feszltettek .y Nincs ltt" (Mt 28.5-6).
6.•Feltám adt halottaiból. ! Gyertek. nézzétek meg a helyet. ahol nyugodott'· (Mt 28.6)
7.•I:s most előttetek megy Galileába. ! ott vlszontlátjátok" (Mt 28.7).
8.•Erre kijöttek a srrból. ! fé le lemmel és nagy örömmel" (Mk 16.8; Mt 28,8).
9.• I:n vagyok a fe lt ámadás és az élet . ! Ak i hisz bennem . még ha meghal ls. élni
fog · (Jn 11.25) .
10. • Az. aki úgy él. hogy hisz benne mj' nem hal meg örökre" (Jn 11.26).

II. Ak i a mennybe fölment.
1. • Jézus kivezette őket Betánia közelébe . / és kezét fölemelve megáldotta öket"
(Lk 24.50) .
2. • /gy szólt: I:n kaptam minden hatalmat ! égen és földön" (Mt 28.18).
3. •Menjetek tehát. / tegyétek tanítványommá mind a népeket!" (Mt 28.19)
4. • Keresztel] étek meg őket / az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére" (Mt 28.19).
5. • I:s taníts átek meg őket ! mindannak a megtartására , amit parancsoltam nektek"
(Mt 28.20).
6. •Ak l hisz és megkeresztelkedik . ! ü dvö zű l " (Mk 16.16) .
7.• Ak l nem hisz. ! az elkárhoz ik " (Mk 16,16) .
8.•I:s én veletek vagyok mindenn ap. / a világ végé ig· (Mt 28.20).
9.• Azután. hogy ezeket mondta, a szem ük láttára f ölemelkedett. y és egy felhő elfedt e. úgyhogy tovább nem l áthatták" (Cse l 1.9) .
10.•Urunk Jézus Igy fölment a mennybe . / elfog lalta helyét az lsten jobbján·
(Mk 16.19) .

III. Aki nek ünk a Szentlelket elk üldötte .
1. •Am íkor elérkezett pQnkösd napja. ! ugyanazon a helyen mindnyájan egyOtt voltak"
(Csel 2.1) .
Lásd 46. és 48. számunkat .
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2. •Egyszerre olyan zúgás támadt az égb ő l . mintha csak heves szélvész közeledett
voln a. / és egészen betöl tötte a házat' (2.2) .
3.•M ajd lángnyelvek lobban tak . / és szétoszolva leereszkedtek mindeg yikükre ' (2.3) .
4. •M lndanny lukat eltöltötte a Szentlélek, / és különbözö nyelveken hirdették lsten
nagy tetteit' (2,4.11) .
5. .Ez Idő tájt vallásos férfiak tartó zkodtak Jeruzsálemben / az ég alat t mi nden nép.
(2,5) .
6.•Péter a t öbbi ti zenegy kíséretében elől épett , / és zengö hangon beszédet Int ézett
hozzájuk ' 12,15) .
7. •Tartsatok b ünb ánatot , keresztelked letek meg , / így megkapj átok a Szentlé lek aján.
dékát' (2.38) .
8. •Aklk megfogadták szavát. megkereszte lkedt ek. / Aznap mintegy háromezer lélek
megtért' (2,41) .
9. •Araszd ki Lelkedet, és minden új életr e kel . / és megújítod a fö ld szinét' (Pünkösdi Alleluja).
10. •JöJj. Szentlé lek, töltsd el hive id szívét, / és újítsd meg bennük szeret eted t üzét"
(Pünkösdi All elu ja) .

ser

IV. Aki téged, Szent Szüz, a mennyb e fölvett .
r. .Kel] föl, kedves em, / gyere , széps éqernl (IOn 2.10)
2. •Nézd. elmúl t a tél . / elállt az es ő, elvonult" (2,11) .
3.•Muta sd meg arcodat , hadd hall j am hangodat . / mert szépen cse ng a hangod, és
bájos az arcod' 12.14).
4. •J:s megnyilt az égben az lsten temploma , / villámlás és égzengás támadt' (Jel
11.19).
5. •Az égen nagy jel tünt fel ; / egy asszony , öltözete a nap" (12.1).
6.•Lába alatt a hold . / f ején t izenk ét csll laqb öl koron a' (12.1).
7. •Aranyba fog lalt drágakövekkel , szlnpompá s öl tözékben / vis zik a királylányt a ki.
rályhoz ' IZsolt 45.14-15) .
8. •Aldjon meg . leányom , a Magasságbeli lsten / a föld minden asszonyánál jobban '
IJud 13,18).
9.•A bizalom. am i ről bizonyságot t et t él. nem vész kl soha az emberek szlvéböl, /
hanem mindörökre eml ékezt eti ők et lsten hatal mára' (13,19) .
10. •Te vagy Jeruzsále m büszkesége, te vagy Izrae l nagy öröme, / te vagy népünk
nagy d icsősége" (15,9)
V. Ak i tég ed. Szent Szüz, a mennyben megkoronázott .
t , .K i az, aki úgy ragyog , mint a hajnal pírla, / sz ép, mint a teli hol d, vil ágos, mint
a nap?' (IOn 6.10)
2.•M lnt a felhők közt tündöklő s zfvá rvány. / mint a t avasz r özsál a" (Sir 50.7-8) .
3. •Oly an vagyok . mint a száron i nárc isz . / én vagyok a völgyek lilioma' (IOn 2.1)
4. •Trónusom felhőo sz lopon állt. / nem pusztulok el soha. mindör ökre' [Sir 24,4.9).
5.•JöJjetek hozzám. akik utánam vágyódtok. / és teljetek el a gyümölcse immel' [Sir
24.19) .
6. •Rügyek et hajtottam. mint a szölötöke, / virágaim édesebb ek a méznél' [J:n 24.
17.20).
7.•Nos hát. f iaim , hallg assatok rám ' / Halljátok meg I n tő szavamat : legyetek bölesek' [Péld 8.32·33) .
8.•JÓI járnak, akik megtartják útlalrnat, / akik napról napra őrködnek ajtómnál' [Péld
8,32.34) .
9.•Ak i megtalál . az életet talál , / és elnyeri az Úrnak tetszését' [Péld 8,35).
10.•Odvözlégy Királyné. Irgalmasság anyja . életünk, édességünk. reménységünk . üdvözlégy" (Márla-antlfóna)
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LEVELEK AMISSZIÓBÓL
1978·ban szabadságon voltam. mivel már sokat betegeskedtem az utóbbi Időben.
Nagyjából rendbe ls jöttem a jó harkányi meleg vizben. Visszaérkezvén a püspök egy
új állásba helyezett. Nem is tudom a magyar kifejezést reá. Angolul Film Librarlan-nek
( .fiImkönyvtáros·j nevezzük. Kaptam egy 16 mrn-es vetítöqépet, szereztünk filmeket
is, és most ezekkel végzem a missziós munkát. Egy országban . ahol még nincsen tévé.
sőt vasút sem. ezt Igen becsülik. A nagy többség nem tud Irni-olvasnl, igya mozi rnüvelődésre ls szolgál. Ha a püspök megérkezik valahol az ő s e rdő b en bérmálásra, rendszerint az első kérdés az. hogy hozott-e filmet. Ha Igen. akkor táncolnak és őrjönge.
nek örömükben. A szöveg angol, azt persze kevesen értik. Ok csak a képekből olvasnak. és amit ott látnak, az szentír ás. Ennélfogva nagyon óvatosnak kell lenni. hogy mit
mutatunk nekik . Trükköt ők nem Ismernek. Előadás után rendszerint ilyesmit lehet hallani : .A Páter már sokat mesélt Jézusról és Szüz Máriáról. de Idáig még sohasem
mutatta őket: Most, hogy én megmutattam. mindenki el ls hiszi, hogya Páter Igazat
mondott, és most már mindenki hajlandó megkeresztelkedni. Legkedveltebbek avallá·
sos filmek . pl. a 15 rózsafüzértitokról. Másod ik helyen az állatokról sz öl ök, pl. a Tarzán-Iílmek. A harmadik helyen a vereked ések, boxolások állnak, ahol beverik mások
fejét. Különösen Izgalmas, ahol blrkóznak egymással. Úgy f ölhevülnek. hogy az lelrhatatlan . Az ls előfordul. hogy rosszul értik meg a filmet. Egy alkalommal a japánokkal
vívott háborúról vet /tettem . Egyik faluban a bennszülöttek fölismerték hozzátartozóikat
a képen. Utána odajöttek és megköszönték a püspöknek . hogy Ismét feltámasztotta a
hozzátartozó ikat . Egyik asszony úgy vélekedett: .Idálg is tudtam. hogya püspök a
pincéjében tartja az összes halottak lelkét: Azután arra kérte a püsp ököt. vigye most
megint vissza a szellemeket a pincéjébe. és zárja be őket. Később megint vissza fog
jönn i. hogy Ismét láthassa . - Mindamellett még tanteremben is tartok hitoktatást. Hét
végén pedig van egy kis falum, ahol Igeistentiszteletet tartok. A mozlelőadás vasárnap
este van a fOállomáson. Altalában 4-5000 résztvevővel. mindig a" szabadban. Nagyon
ritkán zavar meg az esó. Nálunk ragyog a napsugár egész éven át. A Szolgálat rendszeresen érkez ik. és igen nagy örömmel olvasom . Ez szinte fölfrissiti megint bennem
a magyar nyelvet. Itt a ml környékünkön nincsen magyar ember . Egy páter tőlünk a
második szigeten van. ahová úgy általában minden öt évben kerülök egyszer. Egy rnásik magyar páter pedig Ambuntiban van. kb. 4 napos hajóút. vagy egy óra repülővel.
Autóval még nem lehet mennl, mtvel még nincsen út .
Bro. Salvlus Appenzeller SVD
P. O. Box 107. Wewak
Papua New Guinea. via Australla

+
.Pro Te Christe!" Teérted. Krisztusi Ez volt Pázmány Péter , a nagy blboros fohásza.
Ugyanaz a krisztusi szeretet sürget bennünket missz ionáriusokat. hogy az ő Országáért
mindent kockáztassunk , és örömünket. bánatunkat megosszuk Vele. Folytonos utazásainkon bizony rászorulunk az Úti Boldogasszony segítségére I Amilyen életbevágóan
fontos a trópusi eső a f öldeknek. olyan pusztítóan hat a homokos, agyagos utakra :
.ken öszappann á" változtatja őket. Egyszer egy óriásI víztócsa közepében kellett a kocslban éjszakáznom, mert nem volt senki a közelben. aki ökrösfogattal kihúzott volna.
- A nép nagyon fél a barbelros-bcq árt ól. 3 ern-re ls megnő. és harapása virusos betegséget terjeszt. A szív megnő. és nyomja a tüdöt. Tremedall plébánlámon tetőjavítás
közben kettőt találtak . A szomszéd egyházmegye püspökét már négyszer harapta meg
Ilyen bogár. Szerencsére nem mindegyik fertóz. Szívesen laknak agyagtéglák közt, Ilyen
nálunk a legtöbb ház. Vakoini már nincs pénz. Szeretnénk valami védőoltást találni ez
ellen a betegség ellen. Talán segíten i tudnának jótanáccsal. - A skorplók meg a száraz fát szeretik. Fagyüjtéskor gyakran találkozunk velük. A plébánlán a mosdótálban
ült egy.

BO

Szent Anna tiszteletére épül Plripában a templom. A férfiak messziről jönnek löh áton vagy teherautón, hogy Ingyenes munkával segftsenek. Az asszonyok és leányok 20
l-es bádogdobozban hordják messzi ról a fejükön a vizet. A közeli családok ebéden
látják vendégü I az önkéntes munkásokat, - Két tan ítönö belépett a zárdába. Két fiú
a kisszemináriumban tanul. Tremedali plébánlámon 40 tagú Mária·léglő apostolkodik,
heti gyüléssel. Mátyás kármelita atya a három missziós plébánlámon 10-10 napos
népmissziót tartott. Sokszor gyertyafényben, mert a közsegházán rnüködö áramfejlesztő
motor többször .betegségbe esett'. Voltak hivők, akik 9 km távolságról jöttek gyalog·
szerrel vagy lóháton, az Úr szent szavára éhezve. Boldogan köztörn. hogy hosszú évek
sok .z örqetése" után sikerült nővéreket szerezni a munkához: a Szeplőtelen Szüz Szelgálói frták madridi anyaházukból, hogy elfogadják püspökünk meghlvását. Római zarándoklatom alkalmával az Isteni Gondviselés jóvoltából .véletlen ül" találkoztam velük .
Most várjuk a Tisztelendő Anya első látogatását, és Imádkozunk, hogy a n ővérek ne
ijedjenek el az Itteni helyzettől. - I:n hála Istennek jól érzem magam, és maradéktalanul boldog vagyok ebben a munkában. Köszönöm érdeklődésüket . Bátorit. ha beszámolhatok gondjainkróI. Leveleik, Imálk segitenek legyőzni a nehézségeket. Továbbra
ls szám ítok megértésükre és aranyos Jóakaratukra.
Pe. Ladlslao Klener
46.270 PIripá, Bahla, Brasil

+
Ugye már régen volt, hogy frtam, de nem azért, hogy elfelejtkeztern a ml jótevő
A sok munka mindig hátráltatja a levélrrást: az Igazat megvalrva sokkal könynyebben veszem a kezembe a varrótüt, mint egy Irötollat. Augusztusban volt három
pakisztáni fiú pappá szentelése, mindegyiké a szülőfalujában . Az egész szentmise urdu
nyelven folyt. A szüle ik Igen boldogok voltak . BIzunk az Úr Jézus kegyelmében, hogy
többen fogják követni a Jó példát . Nagy szükség van a bennszülött papokra, mert a külföldieknek már nem akarják megadni a vfzumot. Egy nővérünk Itt sokat foglalkozik a
buddhistákkal. Két család már belépett a katolikus Egyházba, a harmadikat most tanitja.
Ezt megtehetjük, de felnőtt mohamedánokkal nem. - Múlt tavasszal a járvány elrabolt
tőlünk ötöt a kis .csokolád élnk" közül, sajnáljuk, de azt hiszem, ez a legjobb hely
a nem-kellert kis ártatlanoknak. Hatot pedig örökbe adtunk jó katolrkus családokhoz,
amelyeket a Plébános Atya jelölt kl a számukra. MI Igy szoktuk szaporftani a katolikus
családokat, mert másképpen nincs engedély ebben az áldott iszlám országban. - Ezen
a képen a ml szegény lányainak vannak , n89Y örömmel viszik az élelmet, amelyet Sr .
Franciska vásárolt nekik az Onöktöl kapott pénzen. Vett 2 zsák lisztet, 1 zsák krumplrt,
25 kiló rlzskását, 25 kiló lencsét és többféle mazsolát (apróságot) , amelyek az ételhez
szükségesek. Ezért ők minden este a Szüzanya előtt mondják a rózsafüzé rt a [ötevökért. A pénz másik felét tankönyvekre fogjuk használni a szegény gyermekek részére .
Szegényeink most 68-an vannak és a kis csokoládék 26-an. Sok gondot okoznak, mert
az árak napról napra mennek fölfelé, és szegények vagyunk, de nem panaszkodhatunk :
az Úr Jézes ls szegény volt, és ml az O követöl vagyunk . - Most 2 h6naplg naponta
csak fél6rát olvashatok és a hímz ést is meetfltotta az orvos, amivel a szegények sz ámára dolgoztam. A bal szememre nem látok semmit, fekete árnyék takarja a látásomat. Az orvos azt mondotta, hogy a szemeim j6k , csak magas vérnyomásom van, tehát
pihenni kell, és Imi-olvasni már nem fogok látni teljesen. Fiat. Megköszönöm az Úr
Jézusnak, hogy 80 évig adott j6 látást, erőt, egészséget. Elfogadtam minden jót örömmel, most elfogadok mindent örömmel. amit rám fog bocsátani öregségemben. Ezer
hálát adok neki, hogy még talpon vagyok, és segftek Itt ls, ott ls, amit tudok.
Márla Györgyike f. m. m.
Azlz Bhattl Rd. 242
Rawalplndl, W. Paklstan
inkről.

+
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Időközben visszahe lyeztek Cur lt lba közelébe . Ezen az új plébánlán csak 22 temelomom van. De 1980 végén két plébániát csinálnak belőle. I:n már voltam Itt a szomszéd
plébánlán 7 évig . egy kórházat ls fel építettünk. Igya nép már Ismer. Sok lengyel. n émet és brazil származású van Itt. A rnezön dolgoznak. Van nap. mikor a gyónás három
nyelven fo ly ik. A legtávolabbi t emplomom 38 km-re van. Az utak nagyon rosszak . sokat esik . De hát ez nálunk már megszokott dolog .
Pe. Joao Palkó SVD
83850 Agudos de Sul, Pr. Brasil

+
Elhagyva li banont (Cse rnák Etel ka nőv é r ott maradt. és Papp Julianna nővérünk ls
ott van) . Itt mindjárt munka várt. Itt Dam aszkuszban a kórházunk mellett van egy lsko lánk. Arab és olas z nyelv ls szerepel. (Van kb. 50 arab nőv érünk a k özép-keleti tartományban.) I:n éle tem végén. 80 éves korom ban új ra tanít önö lettem . 1-11. osztályt tan ítom az ola sz tagozaton . Nem kerül semmi t áradsáqomba, Inkább nagy örömömre van.
mIg a jó l ste n Itt hagy . Sokszor kérdezzük : ml haszna van jel enl étü nknek ezen a helyen, hiszen a 300 gye rek ből és nagylán yból aIIg 2~25 a mienk . I:s ez nem vetötetaj .
hanem a legkeményebb szikla. Minket az vigasztal. hogy kicsi nyek és nagyok mind
szIvesen jö nnek a szab ászatt t anfol yamra. nincs helyünk a sok j el e n tkező befogadásá·
ra. Talán ragad ráj uk valami . ha nem sz öva l, a j6 bánásmóddal és példával . és majd
gyümőlcsöt fog hoznI. Mondanom sem kell . hogy az elmúlt Idóben sem maradt kl a 16
Mar osi Aty a Imálmb61.
Sr. Koll árov its Margit F. M . A .
Scuola lta llana
Bouston Rals . Damasco

+
Lassan másfél éve lesz. hogy Au sztráli ában vagyok (a levél kelte 1980. jún . 101) ,
de még egy h6nap sem múl t el azóta , hogy türhe t öe n érzem magam. Hamarosan
Auszt ráli ába érkezésem után kise gítést vállaltam a Sydney-bel t magyar és szlovák katoliku s közösségeknél. A németek ls kértek. de arra már nem jut ott I dő . A szivem
f ele A fr ikában maradt. annál ls Inkább. miv el ml sszl6s pl ébániám majdnem gazdátlan .
Csak j6 szomszédalm látogatják a rám bizott fal vak egy részét . Orömmel értes ültern.
hogy egy rendtársa m befejezte azt a két hidat , amely et elj övet elem előtt elkezdtem.
Tervbe vettem még egy házat a havonként hozzám é rkező hltoktat6na k szállásul . néhány út és kápolna épít ését. Rem élern. hogy a J6 l st en és a mlssz l ös munkát szlv ügyüknek rart ö hivek és paptársa im segi tségével sikerü l majd ezeket Is klvlte leznem.
A rám vár ó munka fontosabb része az lenne. hogy laká st épit sek a lelkekben Jézus
számára. azonkivül hidakat meg utakat. amelyek közelebb hozzák az embereket az ls .
te nhez és egymáshoz. Ehhez kérné m azoknak az imái t. aki k megszlvlelték Jézus utolsó
kiván ságát : . M enj et ek '" teg yétek ta nít ványommá mind a népeket' (Mt 28.19). HI·
szem. hogy amíg körülményelm távol tartanak missziós plébánlám t61, az lsten kegye l.
me ott tovább müködik. I P. atya Jelenle gi hol l ét éről még nincs hírünk. Szerk ./
P. Páll nkás Istv án SVD
199 Epplng Rd.. Epplng. N. S. W. 2121 . Austral ia

+
Harm inc éve s öre g templomtetónk már olyan rossz volt, hogy szinte csak esemyővel
lehete tt részt venni a szentmisé n. ha esett az es ő . A legörve ndet esebb az volt. hogy
ez a tető cse re volt az Itteni hivek elsó közös akcíója, a plébánia maga kezdeményezte
és fedezte. A plébán iaépületet klbövttett ük, úgyhog y t öbb napos szemi nári umokat és
gyüléseket ls lehet benne tartan I. Báziscsoport okat képezünk kl . hogy seg Itségükkel
másokat ls elérjünk. A gyerekek hitoktatása most csak heti egy óra. viszont a nővérek
családlátogatást végeznek a felnőttek oktatásával. A család kere szté ny él ete nélkül a
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gyltl'ekek oktatá sa mit sem ér. Az anya- és gye rmekél elmezés akc iójában 25OO·an r észesednek. Ezzel párhuzamosan varró- és fözőtanfolyam is folyik. Igy az anyák megtanu lják. hogya maguk lábára áll janak. - Sajn os levelezéshez nem jutok. Magam vagyok .
Nincs mIt tenn i . mIg az elöljárók meg nem könyörülnek rajtam. De mind Ig Imálmba
és szentmlsélmbe fog lalom m lsszlónk barát ait .
P. Ludw ig Bellér SVD
Blnm aley , Pangasl nan 0715. Philippines

+
Európai utam e lőtt f elav athattuk a ravat aloz öt. amit a szegények nek épített em .
Most legalább tisztesség esen búcsúztathatják halotta ikat. Szabadságomon találkoztam
Viktor testvéremmel ls. aki a Fülöp-szigeteken rnüködtk, és 1948-ban látt uk egym ást
utoljára. 1980 augusztu sra érte m vis sza. Nagy ünneplé ssel fogadtak. Hálaadó misét
mondtam sokak ré szvét elével. ~j fé llg kell ett beszélne m utamról. Asztalomon egy halom munkát talál tam . Kezdtem Inté zni a legszükségesebbet . de emberelm nappal aIIg
hagytak dolgoznI. A szeptem beri népmisszióra készülőbe n három Szüzanya-szobor vonul házról házra. M indenütt 2(}-4() ember gy ű l össze , éjféli g Imádkoznak, énekelnek.
hogy öröm hall gatn I. Nem lehet , hogy az Istenanya ne hallgassa meg ő ket . Aznap a
vendéglátó család misét hall gat és szentál dozáshoz járul . mert ez ünnep számukra .
P. Tunkel J en ő SVD
San M iguel Arcángel . ArgentIna

LEVELESLÁDANKBÖL
- Baradia l Vilma ferences mis szionár ius n ővérre l Brazzaville-ben, Kongóban lsme rkedtem meg missziós áll omásunkon. Ott kezdtem fölfedeznl nemes egyén lségét. Négy
és fél évig éltünk egy ütt kis nemzetközi közösségünkben . Ö maga később egy levelé.
ben Igy emlékezett meg er ről az i d ő r ől : . Már 56 éves voltam, mikor odakerü ltem
(31 éves vo lt. am ikor, több év es gyógyszerészi munka után. belépett rend ünkbe. és
fi atal korától a misszIóba vágyódott], félévig nem tudtam , hogy foq ok-e tudn i dolgozni ,
vagy hiába vol t az út ikölts ég és mehetek vissza . Azután alkalmaztak az állam i kórház
gyógyszertárában. Délutánonként néha szegényeket, öreg eket látogattam . és többször
tudtam gyó gys zerek et ad ni , amire szükségük volt . Ennyi volt az egész. de én nagyon
hálás vagyok a jó Istennek az élményelmért . azért . hogy meg ismerhettem az afrikaiakat .
hogy meg tudom érten i ők et . és hogy így tudok gondolni rájuk Imáimban : () a jóh lrt .
az ig ét először mi köztü nk hirdett e, nem sz öval, hanem jel enlétével , életével. Mély
imádságos léleknek Ismertem meg. Jóságot, szerénységet. őszi nteséget . megért ést.
megbocsátást, felebarát i szerete tet sugárzott. A lelk ierőt az Úrral való kapcsolatából
merltette, ahogy saj át maga szokta mondani , az Evangélium elmélkedéséből. a szentségimádásból. A kórh ázban nagyon értékel ték egyén isége és lel kiismeretes munkája
miatt. Együtt tudott érezn i gondozott jaival. a szegényelhagyotott, Idős emberekkel.
ami csak erejéből tel t, megt ette , hogy szebbé alakitsa életüket. és megéreztesse velük, hogya [ö lsten szer et i öket. M indenüt t a szeretet volt a hajtóereje . Nem volt b öbeszédű, tette ivel evang eliz ált . Ezt szegényei bizonyára megérezték. PI. a főzésh e z nem
nagyon értett. mivel nem volt alkalm a gyako rolni , de a v asárnapot töb bször azzal töltötte . hogy szegényeinek jó ebédet fő zzö n a benn szülöttek rnödj ára, ahogy ök szeret ik.
Hivatásáról egyszer ezeket irta: .M lnd egylkünk számára cs odálat os dolog az a lelkesedés . ami valam ilyen külsö behat ásra lángra gyúl bennünk úgy. hogy egés z életü nket
irányitja. Egy lelkigyakorlat volt a kezdet e, ami t P. Relsz tartott. annak Idejé n a rnlszsziós központ vezetője. A hit kegyelme által az ember egész élete lsten mec tapesztelásénak csodálatos sorozatává lesz. m üköd és ének kézzelfogható tény eiben : - 1977
októberében rákbetegséget fedezett fel nála az orvos, emiatt ott kellett hagyn ia mls z-
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s.z16ját. Nehéz szfwel búcsúzott feket e testvéreitől, akiket Igen megszeretett. De betegségét ls kegyelmi tdönek tekintette . •Ha szenvedek, biztos lehetek, szeret az ls t en" - Irja egy levelé ben. Előbb Klnsha sában ápolták. az operácl6 után hazaküldték
Eur6pába. A változás egy Ideig reményekre adott alkalmat, de később Ismét operáln i
kellett . 1979 okt öber étöl elchgrabenl kolostorunkban készült a nagy Találkozásra. Csak
úgy sugárzott az arca, mik or pár héttel halála előtt megkért, elmélkedj ek vele Lukács
ev. 12,35-40-en.•Legyetek készen, ha Jön az Úr: .Már szeretném tudn i, milyen lesz
ez a Találkozás, ha szlnről szlnre látjuk az Urat" - mondta többek között, 1980.szeot .
15-én, a Fájdalmas Szüzanya ünnepén aludt kl életének mécsese szinte észrevétlenül,
és szept. 17-én, örökfogadalma évfordul6jának napján klsért ük nyugvóhelyére kolostorunk temetőjében .
- Bálint Sándorral az ötvenes évek óta ·Ieve/eztünk. Megkért, szedjük össze a vallásos népi emlékek utolsó morzsá lt, hogy el ne kall6djanak . Néhányszor felkeresett
falusi magányomban. Első alkalommal meglepetésszerűen jött. Sz ód át kért, de nekem
nem szokott lenni, hát a szomszédban kértem kölcsön . Poharam sincs, meg volt el égedve, hogy csészémból kínáltarn. A további tennivalók megbeszélése után rnaqánbeszélgetésünk Igazi lélektalálkozás volt. Meghatva szobám egyszerüségétől, az ő evangéliumi lelkülete szinte túláradt a szegénység d icséretétől. További látogatásai t előre
jelezte, és sohasem jött üres kézzel. Mert ő ls szerényen élt, megérezte, ml lenne nekem hasznos. Volt, amikor egyszerűségében fásládámra ülve csomagoita gyűjteménye·
met, az értékes és féltett tárgyakat, amelyeket postán nem mertem küldenI. Levele i·
ból mindig nemes emberi szívét , Istentől telltett lelkét ére ztem kl. A Szentatya gra·
tuláclója boldoggá tette. Befejező mondata: •Tele van a lelkem Alle luláva l." Felesége
halálát közlő levelében hamisItatlan keresztény hite nyilatkozott meg . M indig a lényeget érintette. Isten embere volt. az evangélium szerinti ártatlan gyermeki lelkülettel ,
amellett nagy tudós, óriási tudással. Szerény ember, akivel együtt lenni gyönyörüség.
Magunkat sajnálom, mert lelkében felhalmozódott kincseit már nem tudja átadni a
nemzetnek. De hitem szerint örülök, mert neki érdemes volt élnie .

+
- Nálunk Zágrábban országos Ifjúsági találkozó volt a Benedek- év alkalmával. Oszszejött a hivatalos Jelentés szerint 5000 fiatal az ország mlnden tájáról. Okt . 25-én,
szombaton délután volt a Veni Sancte, előadás a szent életéről és munkásságáról.
Utána egy Talzéből jött pap beszélt. Ezt követte a közös agapé. Este 8-kor kezdödött
a virrasztás három templomban. ll -kor szétszéledtek a gyerekek. Az Itteniek befogad·
ták őket otthonaikba, sőt vagy 50 család vendég nélkül maradt, annyi volt a lakásadó!
Vasárnap lo-kor ünnepélyes körmenet volt a székesegyház körül , a gyerekek népvlse letben, nagyon látványos volt. Harminc-egynéhány pap koncelebrált a zadari püspök
vezetésével. A szentmise horvát nyelven folyt, de az olvasmányokat a nemzetiségi
nyelveken olvasták, a hivek Imájánál ls a különböző csoportok vezetői álltak a mlkrofon elé egy-egy kéréssel, a magyarok ls . Felajánláskor ajándékaikat vitték az oltárra ,
pl. a bácskaiak az Alföld terméke it, a dalmátok bort; az egyik bácskai falu, Szelenese
(egy egész buszt megtöltöttekl) nevében egy szlovák kislány szlovák nyelvú bibIlát,
sajtot, népi hlmzést és kisseprőt nyújtott átl Délután a székesegyházban orqonahanq verseny volt, a szemináriumban Joe, a taizéi testvér felelt a fiatalok kérdéseire, egy
másik teremben a .cowbovok" - mint itt hivják őket - muzsikáitak vIllanygitáron.
Este azután ez étsz éledt a jón ép .
- Nov. 16-án, vasárnap kezdtük a missziót Felső- és Középpulyán (Ober- és Mltterpullendorf, Burgenland), a nem nagyszámú , de buzgó magyar hiveknek. Felsőpulyán
reggel ls volt mise közben keresztény tan ítás azok részére, akik jöhettek. Esténként
a mise közben beszéltem a hiveknek, és mIg a plébános folytatta a misét, engem átvittek a másik templomba: mire ott befejeztem a beszédemet , megjött az atya, misézett, én gyóntattam, és Igy 8 előtt pár perccel mindkét helyen rnehettek haza a hívek .
mert amúgy túl későre maradtak volna . A magyar misszió egybeesett anémetajkú

84

hivek sz ám ára rendezett 3 hetes misszió uto lsó het ével . Nov. 24·én átv itte k Alsóor re
íUnterwarrl , ott a másnapi Kataltn-búcs ún volt a bemutatkozó, egyben .b emeleqít ö"
jellegü beszédem. A hét folyamá n azután három este ls talá lkozt unk 4~ emberrel
a fal u három vendéglOjében, .hírver és és hIvogatás' céljából, majd a fiatalokkal is.
Családokat lát ogattun k , Igy pl. a cigán ynegyed minden házánál voltu nk. A missziót
Andr ás-nec kezdtük . Minde n este 1 órakor volt szentmise és a nagy missz iós beszéd.
Reggel 1/2 9-kor mise és tanítás fOleg az i dősebbek részére, akik este már nehezen
jöhettek volna, és mint . h ázpáeztorok" szabaddá tették a fiatalabbakat , hogy jöhesse nek. Elsöpéntekre kö zel 40 helyen voltu nk otthon gyóntatn i , áldoztat ni az öregeke t.
bete geket . Az esti mi se ut án ott maradt egy·egy csoport , azoknak tart ottam állapotbeli
tan ítást: édesanyák, édesapák, fiata lok , fia ta l házasok, végü l a n émetajkúak. A fiat alokkal a könyvtárteremben beszélgettünk szerda és szombat este (akkor a bécsi dolqozök l s otth on vo ltak már) és még vasárnap de. a nagymise utá n is. Miv el Ausztriában
dec. 8, Szep10t elen Fogantatás napj a ünnep, aznap délut án fejeztü k be a missz iót beszéddel. áldással és a csodálatos éremmel kapcsolatos veti t ettképes elOadással. Utána rohant mindenki haza, mert az osztrák tévé a gyönyöru Bernadette-filmet sugározta .
- (A gnesaui diakonisszáknál - vö. 41. számunkat - nemrég 8 napos szentignáci
lelkigyakorlat folyt le, 3 kato li kus vendég és a házlak résztvételével. Benyomásaikat
levélben foglalták össze:) Izgatottan vártuk augusztusban P. Nemeshegyit az .t rnádság házába." . Váráson" különösen azt értjük. hogy imádsággal megyünk elébe a bejele ntett vendégnek. Ebben az esetbe n külö nösen jó alkal munk volt erre, mert már több
hónappal elObb jele ntkez ett . Mikor aztán kiszállt az autóbó l. s olyan te rmészetesen
és szerényen felelt közeledésünkre, ez volt várakozásunk első te tőp ontja. E l őtte olvastuk egy könyvét és közben folyton csodálk oztunk, milyen egyszeruen , érthet ően és
mégis minden lényeget tartal mazóan t udja közel hozni az ember hez, hogy . mi a kereszt énység." l A könyv t i. megjelent németü l is . Szerk./ Megsejtett ük belöle. hogy
é l tető vérként járja át szerz ölét az evangéli um. és ez mári s hidat ép ített közénk. Valóban beigazolódott ez a második tetőpo nton . az elmé lkedési pont okat adó órák ban és
egyéni beszélgetésekben. Nagy vo lt és ma is nagy az örömünk, s az elvetett mag
kicsIrázott . Mind ig újból örömme l vesszü k észre, hogyan munkálkodik egy·egy tő l e
való szó, összefüggéseiben meglátott teo lógiai t anft ás bennünk, velünk, Krisztus fő
papi Imájának jegyében: . Hogy mindnyájan egyek legyenek." - Együttlétünk harmadi k, legi gazibb csúcspont ja az eukari sztikus ünnepen való jelenl étünk volt , egyik nap
magyarul, a mási kon németül. Egyszer ott volt egy testvér is a Michaelsbruderschaft·
ból, és ezt lrta ról a vendégkönyvünkbe : . Egy test Krisztusban! ez mind ig újra a boldogltó, viga sztaló él mény, ha fi vérek és nővérek találkoznak." Ennek az átélt val ósáqnak erejében gondolunk továbbra ls szeretettel és hálával testvériinkre Krisztusban.
P. Nemeshegyi Péterre és mi nden tes tvérére.

+
- Két éve vándorolt am ki fi nn feleségemmel Finnországb a. Itt a katolikus egyház
gyakorl at il ag teljesen megszünt a ref ormáció következtében . Csak 1799-ben épülhetett
a kelet-karj alal Vilp uriban egy kis tem plom. Neve - Szt. Hyacinthus - mutatja, hogy
a város kato likusainak tú lnyomó több sége származását teki ntve lengyel volt, hisz O a
lengyele k szentje . 1905-ben II. Míkl ös cár vallásszabadságot adott az egyházaknak. A
finn katoli kus egyház 1906-ban kapta első hazai papját . Helsinkiben akkoriba n 300 különbözö nemzetlség ü .cl v ll kato llkus" lakott . K és őb b a holland Jézus Szent Szive rend
két papja érkezett ide: egyikük , Buch az ország függetienné válása (1911. dec. 6.) ut án
1921-ben apostoll adminisztrátor, két év múlva püspök lett . Megkezdte munkáját f inn
föl dön a péte rvári lengyel n őv érkonq req á c l ó . majd a 2. vil ágháború kitö rése Idején
ameri kai n őv érek nyito tt ak napközi otthont és angol Iskolát. Itt müködnek még Jézus
ki s n öv érel ls. 1860·ban épült az első , 1954-ben a második katoli kus t emplom a fővá·
rosban. A katoli kusság valóban maroknyi csak (kb . 2500) és soknemzetiségü . Ah iva·
ta los államvallás az evangélikus és az ortodox, azaz joguk van adószedésre (a bruttó
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fi zetés l o/ora) és -anyakönyvezésre . A többi kisebb feleke zet, Igy a katoli kus ls, füg·
getle n az államtól, önfenntartó, és az anyakönyvezést a helyi hi vatalok végzik. Az lt tenl katolikus egyház fia talnak sz árnlt, nem rendelkezik messzi m últba vi sszanyúló .
sok évszázados kulturális hagyományokkal. Magyar katolikus pap errefelé nem müködlk . Osszesen 15 pap van az országban, ebből kettő finn . Magyarok vannak jónéhá·
nyan, főleg asszonyok. Vall ásos katolikus magyart egyet Ismerek .
- Ritka bensőséges ünnepnek lehettünk r észtvevő] 1980. jún. 26-án. P. Ecker Jenő
SJ pappá szentelésének 70. évfordulóját ünnepelte a szatmárnémeti KálvárIa t emplomban, amelynek lelkészeként dolgozott. Most 92 éves. de az új lat in breviáriumot mondja, uJJával kisérve betü lt. A püspöki palota egy elkülönitett szob ájában szokott mlnden nap misézn I. Lakótársa és gond v iselője a 79 éves P. Schmidt. (Egy szót sem tud n émetüll) A nagy napon karosszékben vitte föl két ember a templom kapujáig vezet ő
léocs öfokokon . Hárman konceleb ráltunk együt t magyarul , az álla ndó részeket pedig
lat inul mondtuk , mert O így szokott misézn i. Nagyon megható volt, amikor kettőnk
közrefogásával végezte a fela jánlást, majd O mutatta föl átváltozáskor az Olt árls ze nt séget . Aldásnál nagyon kedvesen és elég hangosan köszönte meg a hivek jóságát és
húségét . Majd az áldás után egészen me qrend ít ö Jelenetek következtek. Az atyát a
karosszékben levittük az oltár elé, és a h ivők . fiatalok , öregek. papok, világiak virág.
csokrokkal halmozták el, mindenki cs6kolgatta kezét. arcát, lábát, ruháját. Sokan letérdeltek és úgy csókolgatták. (Sole itt a görögk atolikus .) O meg csak kiterjesztette karjai t feléjük . és amikor gyennekeket vittek oda. áldó lag fe jükre tette kezét . Szem nem
maradt szárazon , ahogy ott ült hiveitől körülvéve. Majd otthon, a lakásán következett
részünkről ls az üdvözlés. Fényképezés után búcsúzásko r még elé nekeltük a Susclp ét.
majd megkérdeztem tőle , hogy érezte magát ezen az ünnepen. Csak ennyit mondott :
.M lndezt szavakban elmondani nem lehet! " IOn sem tudom visszaadni azt az örömöt és
boldogságot. amely et valamennyien éreztünk . Jelen kellett vol na lenni.

Zvekano vlé Mátyás szabadkai megyéspü spök febr. 25-én ünnepelte püspökké
szentelésének 25. évfordulóját. A Szen tatya levélben köszöntötte.
Acélmise . P. Ecker Jenö SJ 1980. jún. 26-án Szatmárnémetiben. Lásd Leve lesládánkat! Ez év jan. 31-én elhunyt.
A Sz entatya dr. Csertö Sándor prelátust a Hitt an i Kon gregációban betöltött
munkaköre mellett a Szent Péte r bazil ika kanono kjá vá ne vezte ki. Gratulálunk!
HIba igazItás. Kiss Balázs ar anymisés paptestvérünk (I. 47. sz . 90. o .) nem Pákán,
hanem Páhi községben mű ködik. Elnézést kérünk !
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KONYVSZEMLE

P á p a i m e g n y i I a t k o z á s o k . I. II. János Pál pápa első encil<llkája és levelei.
II . Korunk hitoktatásáról. Fordította Dr. Diós István. Szent István Társulat. Budapest
1980, 177,256 o.
Nagy örömmel köszönt jük a Szent István Társu lat új, hézagpótló sorozatát , amely
arra hivatott, hogy folyamatosan közvet ftse lsten magyarországi népének a Szentatya
legfontosabb megnyilatkozásait . Az első kötet , amelynek ctrnlap j éröl a pápa barátságo.
san mosolygó képe tekint az olvasóra. a Redemptor Hominis encik likát tesz i k özklncscsé . Utána következik néhány fontos beszéd és levé l az 1978. október-1979. ápri lis
közt i ld öböl: a megv álasztása után, okt . 17-én t artott . programbeszéd", az okt . 18-án
abiborosi testülethoz intézett szavak. beiktat ási miséjének homili ája ; a magyar egy·
házhoz int ézett elsö levél (1978. dec. 2) . e lőtte Lékai László biborosprfmás szines k épével ; véqül az 1979nagycsütörtökén kelt két levél az egyház püspöke ihez ill. papjaihoz.
- A második kötet teljességében a hitoktatás dokumen tuma inak van szente lve. E l ső
részében a papi kongregác ió A lta lános Katekét lkal Direktóriumát tartalmazza 1971-bó1.
utána pedig II. János Pál .Cateches l Tradendae' kezdetU apostoll buzdítását (1979).
Minden fo rdít ás a hivatalos latin szövecbölkészült, és dr . Diós István munkája . Nem
csekély feladat a bonyodalmas lat in mondatokból é rthető és élvezhető magyar sz öveget fonnAIn i a mal olvasó számára . A ford ít ó é rez h et ő Igyekezettel törekszik erre . és
elődetnél Jóval nagyobb sikerrel ls . A következő publikác iókban talán még tov ább lehetne haladni ezen az úton az eredeti sérelme nélkül. PI. kétségtelen. hoqv a k örlev elek latin szövege még ma ls többesszám e lső személyben beszéltetl a pápát . Azonban
minden modem nyelvü f ord ítás (és nyilv ánvalóan a lengy el ered et i ls) egyesszám
első személyben fogalmaz, minthogy a .fejedelml többes ' mal embernek Igen f urcsán
hangzik . - KOlön dicséret illeti a könyv vil ágos, jól olvasha tó szedés ét . Érdemes lenne
a korrektúrát ls még gondosabban végezni , nem utolsó sorban a cfmekben. - A kladványsorozata magyar egyház nagy segítsége lesz. Vivant sequentes !
öfy M .

K. Rahner-H. Vorgrimler: T e o I ó g i a i k i s s z ó t á r. Szent István Társu lat , Budapest 1980. 808 o. Ford ftotta Endreffy Zoltán. A ford ítást az eredet ivel egybevete tte és
teológiai szempontból ell e nőrizte Nyíri Tamás.
1961 óta tfz kiadást ért meg ez a mü. A ID., telje sen át dolgozott kiadás alapján
készült a magyar ford lr ás. A magyar olvasóközönség nemcsak egy t eológiai szótárt
kap elegáns , nagybetüs kiadásban, t etszetós és könnyen kezelhet ö formában, hanem
bet ekintést nyer a hírnev es ezerz ök átfogó összefogla lása alapj án több mint 600 cik kben a teológiával .szövetséces" t udományok megf e lelő fogaimaiba is. (A kifejezés
II . János Pál pápának a római szent Gergely egyetem tanáraihoz Int ézett beszédéből
való.) M indegyik cikk a mal teo lógiai kutatás szint jén áll. A hitigazságok modern fog.
lalatát kapjuk Itt egyúttal kezünkbe. Dicsérni kell a szótár kiegyensú lyozottságát. Egy·
séges és mégis árnyalt tan ítást ad. Az alapvető cikkek hosszabbak és teljesebben kldolg ozottak, mint azok, amelyeknek ismerete nem annyira szükséges egy·egy központi
kérdé s megértéséhez és az átfogóbb Ismeret ek rendszerezéséhez . Nagyon jól slke rültek az önmagában véve filozófiai fogalmakról adott rövid, talá ló összefoglalások ; elő.
segitik, f el elev enithetik a fil ozófiai tanulmá nyoknak a teológiában való alkalmazását
(pl. "&bszol út" , • agnoszticlzmus" , .aka rat" , ..akci dens" , ..aktus" , "a lap (prl nclplum) .. ,
. analógla" , . anyag" ). Ugyanezt a szolgálatot végzl·k el az egyháztörténelem , a le lkiség.
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az erkölcstan, a szentfrásl filológia körébe tartozó közlések. A modem teológiai kutatás kulcsszaval sem hiányoznak, pl. .anonlm keresztényséq" . Tekintettel vannak a szerzök arra ls , hogy az olvasó felvilágositást kapjon a teológ ia sarkalatos eivel ről, pl.
.anlma naturaltter chrlstlana" . A magyar hivőt, a kereszténység témakörei Iránt érdeklöd ö múvelt embert éppúgy pontosan tájékoztatja a szótár, mint az olyan olvasót, aki
csak IdOnkint vesz kezébe teológiai könyvet , vagy csak alkalmilag akar pontosan meqérteni egy teológiai témáról értekező cikket. !:pp ezért ott lesz ez a kis kézikönyv
minden pap, szeminarista és hIvO értelmiségi könyvtárában éppúgy, mInt a htvöt mesérteni akaró ateIsta könyvespolcán . Ha nem Is tudja terjedelemben azt nyújtanl, amit
a .Lex Ikon für Theologie und Kirche" vagy a .Sacramentum rnund í" köteteI, vagy .Herders Theologisches Taschenlexlkon" ·j a, mégis nélkülözhetetlen lesz mindazok számára,
akik egy teológ iai témak örr öl magyarul Imak, előadást tartanak , vagy egyáltalán teolöglával és a teológia szövetséges tudományai val hIvatásból foglalkoznak. Azzá teszi témálnak sokrétúsége, a lényeg közérthető nyelven való összefoglalása, a teológiai kl,
fejezések szabatos és pontos magyar visszaadása.
Németh J .

Xavier Léon.Dufour: F a c e II I a m o r t. J é s u s e t P a u I . (Szemben a halállal.
Jézus és P ál.) SeuII, Paris 1979,320 o.
A neves francia Jezsuita egzegéta a halál t itkát világItja meg könyvében az úl szövetség alapján. Alapproblémája a következO: Elfoqadhat ö-e az a hagyományos felfogás,
amely szerint az Atya kiszolgáltatja, halálra adja Fiát, hogy meqváltson bennünket?
Mennyiben lehet a szenvedés és a halál üdvösségünk eszköze? Vajon Istennek kedve
tellk-e Fia szenvedésében és halálában, aki vérével .fizetl mec" az emberek adósságát?
- Az .érdemszerző szenved ésr öl" , az elégtétel ről szóló emlitett felfogás k özépkori
eredet ú. Jézus magatartása a halállal szemben azt tanús ítja, hogy ő a halált nem ÖIlmagáért kereste , hanem elfogadta mint az Atya akaratát, mert mindvégig húséges
akart maradni küldetéséhez: szeretetből engedelmes volt egészen a kereszthalálig .
Szent Pál ls lényegében azt tan it ja , hogy a halál a húség misztériuma. MIndenekelőtt
lsten hüséq éröl van sz ö, aki végtelen Szeretet, - és a szeretet képes legyőzni a halált. De ugyanakkor a halál lehet a ml h üséqünk jele ls: h űs éq ls ten akaratához és h ű 
ség az emberekhez, akikért eset leg feláldozz uk életün ket .
A halál - Jézus halála ls - kétoldalú. A halál mint te rmészetes jelenség szakadást
jelent: el szakadást a világtól és az emberektól. Főleg a hi rtelen vagy erőszakos halat nál érezzük ezt. Maga Jézus nem kereste ezt a halált, amely végső soron e bún, az
Istennel való szak ít ás kifejezése. (K. Rahner azt mondja, hogy a halál nem .terrn észetes", .sernleqes" jelenség, mivel a búnt nem kapcsolhatjuk kl .l Jézus küzdött a
fenyegető, egészen közeli és reális halál ellen. De mindvégIg húségesen teljesiten i
akarta küldetését, az Atya akaratát . Ezért vállalta a halált is, amely küldetésének beteljesedése volt. Ez a halál második szempont ja : a beteljesedés. Jézus maga élete
során alakult: amikor látta, hogy nem kerülheti el a halált. ha lsten tervét végre akarja
hajtani, akkor elfogadta, lnteq rá lta, Az ószövetség i üldözött és megölt Igaz sorsát vállalta . Odaadta életét - szabadon - testvéreIért. Lécn-Dufour Schürmannt Idézi: .J ézus az emberekért halt meg , miként az emberekért élt .·
Jézus a Getszemánl haláltusájában megélte azt, mit jelent az elszakadás a közösségtől , sót az Istentói való látszólagos elhagyottságot ls megtapasztalta. A halállal
járó teljes magányosságot, a .söt étséqet" ls megélte. De mivel mindvégig húséges
maradt az Atya akaratához, a halál a beteljesedés volt számára. Onmaga teljes oda.
adása szeretetbő l. Jézus az utolsó pillanatig párbeszédet folytatott az Atyával, mignem
a Lélekben teljesen átadta magát a végső szeretetaktusban . Halála Igy kommúnió ,
egyesülés volt azzal, akiért élt, akitOl tel lesen fOggött, és aki öröklől a legfőbb Te
volt számára.
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Léon-Dufour főle g az evangéliumok alapján elemzi Jézus magatart ását a haláll al
szemben. Igyeksz ik Itt a . t ört énett-krtttkal" módszer szintjén megmaradni. vagyis az
ősegyház hit ét tükröző szövegeket az els ő részben nem veszi figyel embe. Szent Pál
teológ iájával a második részben foglal kozik. Igy az el s ő rész végén részben fü ggőben
maradnak olyan kérd ések, mint pl.: Miért vol t Jézus halála egyetemes jelentősé gü ,
vagy is miért Jézus halála a megváltásunk? Pers ze lényegében megadja a választ azzal.
hogy Jézus szeretetb öl mindvégig hüséges vol t. De a szótériológia valamenny i prob l émájára nem tér kl (ez nem is állt szándékában). M int az eredeti bün tI tkánál, úgy a
megváltásn ál sem elégs éges az ún. korporat iv személyisé gre hivat kozni , még ha ez
meg is magyarázza Szent Pál elgondolását. Egyébként Pál a római levélben helyesen
rámutat arra , hogy Adám és Kris ztus között nemcsak párhuzam, hanem ell entét is van.
Igazában csak Krisztusban vagyunk szol idárisak; a kegyel em (fog adott f iúság) tesz
bennünket lsten gyermekeivé és Kris ztusb an testv érekké .
Krisztus halála lsten kinyilatkoztatása a h ivő számára. mert a szeretet kif ejezése;
és lsten Szeretet. A h ittől elvonatkozó puszta • t ört énész" csak Jézus átszúrt oldalát
látja . Isten hal lgat . J:s mégis ez a hallg atás jobban kiny ilatkoztatja őt a hlv önek, mint
a Sinai mennydörgése vagy a Hóreb morajlása. Az Isteni kiny ilatkoztatás egyszer s
mindenkorra Jézusban öltött alakot. De ez az alak eltünt. A hit szemével nézve Jézus
feltámadt . •Ezentúl az ist eni Szó elérhet engem minden ember révén, akiben a Lélek
fel ismerteti velem a d ics ősége s Krisztus arcát. A nap. amelyet a teng er hullámai tükröznek. százezer csillogó nappá változik. J:s mégis : a halál tov ábbra is kaszabol könyörtelen ül . J:s ls ten tovább ra is hallg at. Eltünt azoknak az alakja , akiket annyira szerettünk ; egy napon én magam ls eltün ök barátaim tekinte te e l ő l. Mégis : tudom . kibe vet ett em bizalmamat. Isten hallgatására tehát nem hideg hallgatással válaszolok; a Lélek
ezt mondatja velem : Abba . Ist enem, jelen vagy! Te. aki Szeretet vagy , erősebb a halálnál · (289-290).
Léon-Dufour könyvéhez függ elékként hozzácsatolta egyik érdekes elkkét ( . Túl a halálon .. .l , amely az J:tudes 1972. novemberi számában je lent meg. Ebben mintegy
összefog lalja . Jézus feltámadása és a húsvéti üzenet" c., 1971 -ben megjelent könyve
néhány következtetését . A halál - a keresztény halál - elválaszthatatl an a fel t árnadástól. Ezért néhány gondolatot még e függelékből ls átveszünk .
A szerz ö gyakran hangsúlyozza. hogy az újszövets égi .elk épzel és-ábr ázolás" másodlagos; az alapvető áll itásokra kell figyelnünk . J:s ezek lényegesen kül önböznek pl. az
ószövetség i apokaliptikáétól. Természetesen a Szent i r ás ért elmezésénél f igye lembe
kell vennünk az állít ásek mögött meghúzódó antropo lóg iát , az emberre vonatkozó tant .
Az újszövetségi antropológia különb özi k a platon ista emberfelfogástól. Az ember nem
két önálló valóság . test és lélek összet éte le . A t est és a lélek egyet len valóságnak
két szempontja. Az ember nem anyagba költözött szellem vagy sárba gyúrt angyal. Az
ember maga a teste : testén keresztül van je len a világban. nyilatkozik meg, kerül kapcsolatba másokkal. A Credo sem a lélek halhatat lanságáról. hanem a tes t (caro , szarx)
feltámadásáról beszél. A fel támadás pedig nem egy hulla megelevenedése. Az é lő lsten, aki Krisztust feltám asztotta , vagyis új . megd icső ült létet adott neki. minket ls
feltámaszt majd. Amint az egész ember hal meg. úgy az egész ember t ámad fel, vagyis
átalakulva új lét rendbe lép át .
Hogy hogyan történik ez, nem tudjuk . Csak azt tudjuk. hogy az élő Istennel . a mesdicsőült Krisztussal leszünk. Úgy ls mondhatj uk, hogya fe ltámad ás új terem tés lesz.
Termés zetesen "én" halok meg és "én" támadok fel. Maga lsten teremti meg a foly·
tonosságot a volt evilág i én és a megdicsőült én között, Nem a testemet alkotó k émlal és egyéb anyagok felvétele jelenti teh át a folytonosságot, hanem lsten újjá teremtő tette folytán énem ugyanazon test által fejezi kl magát, mint földi életében.
M ivel testem volt a .helye", eszköze. kifejezése a világga l. főleg másokkal való kapcsolatal mnak, most a m egd ic s őü l t tes t (ugyanaz Q test, de megszabadulva a tér-Idő
kötöttségei től ) lesz a t estv éreimm el való kommú nló közvetftőj e.
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Mert a test nem azonos lényem mat erlalitásával. (A hull a már nem test!) M it jelentett a test földi életemben? Másokhoz fűződő kapcsolatom alakItotta kl testemet.
Személyiségemet a másoknak adott és másoktól kapott szeretet sz ötte, alakItotta: ez
nyilatkozott meg testemen keresztűl. amely jelenl étem a világban és mások számára.
A halálban tehát az leszek. amlvé az adott és kapott szeretet által alakultam. IOs ha
egyedül a szeretet marad meg a halál után . akkor azt mondhatom : amilyen mértékben
lényem megnyilt Istennek és az embereknek a szer étetben. - amlvé énem Igy a földi
életben alakult. - az leszek az örök életben . Istennel . Krlsztussal mindörökre .
Szabó F.

Glil Ferenc : B e s z é I g e t é s e k a z e van g é I I u m r ó I. Budapest . Szent István
Társulat 19BO. 330 o.
Az evangéliumok egyetlen örömhírt (evangéliumot) közvetítenek. bár teo lógiai nyel.
vük nem egészen azonos. A lényeges üzenet helyes megértése döntő élmény a hlvönek és megblrkózásra váró feladat a kételked őnek. a távolállónak . Csak akkor Ioqlalhatunk Igazán állást Jézussal szemben. ha feltárult el őttünk tanitásának mélysége .
személyének kimeríthetetlen gazdagsága. Korunk embere előtt sajátos problémák
merülnek fel Itt. Egyrészt a racionalizmus és a tudom ányos világkép rányom ja bélyegét
egész gondolatvIlágára. Másrészt a pusztán elvont kérdés ek vitatásától általában nem
sokat remél. Inkább azt keresi. ml az értelme. ml a jelentősége mindennek az ő részére.
Gál professzor könyve ezeknek az Igényeknek akar megfelelnI. .Nem a szakblbllkus módszerével nyúltam a sz öveqekhez - Irja szerényen előszavában . - Hanem azt
tartottam szem előtt. hogya mal embert ml érdekli az evanq éllumokb öl." Tagadhatat·
lan: nem elméletileg akarja megvitatni a főbb kérdéseket. Nem ls elkápr áztatní akar
esetleges egyéni vagy szélsős éges értelmezésekk el. De munkája nagyon ls alaposan
felhasználja a modern kutatásokat. Tekintetbe veszi a komoly szaktudósoktól elíoqadott mal szentf rásmagyarázat főbb eredménye it . IOppen ezáltal kiván szolid utat blzt osltant, s egyszersmind tág látókört feJtárnl az evangél iumi Igazságok megértéséhez. •A
hitbeli tétel nem olyan. mint egy számtani vagy természettudományos Igazság bemutatása. Itt emberileg fel kell dolgozni azt az Igazságot . hogy a mindenható lsten áttörte
a természetes korlátokat. és megmu tatta erejét és Irg almát. Az il yen Jelenség mindig
üzenet ls ... Új örömöt. új felelősséget jelent. De az elfogadásához kl kell v et k özrit
a régi emberből. félre kell tenni sok hagyományt. elölt életet . és vállalni egy új életstílust" (320).
A bevezető fejezet rámutat az evangéliumok előzményei re. megszületésének körülményelre. s mintegy kulcs a többi rész felt árás éhoz. Majd sorra kerülnek a gyermek·
ségtörténet. Jézus nyilvános müködésének elők ész ítése. tanít ás ának főbb pontjai. a
párbeszédek. a csodák evangéliumi szerepe és végül Jézus szenvedése és feltámadása .
Főként a gyermekkor evangéliumának és a csodák j elen tőség ének szentelt fejezetek.
ben lehet érezni. milyen mély s egyúttal menny ir e kiegyens úlyozott az Iránya . A csodák lelrásánál pl. megértetI velünk . hogy az evangélium h irdetőit nem az érdekelte.
mennyiben használja fel lsten a természetes . . rnásodrendü" okok közremüködését
arra. hogy felh lvja figyelmünket Jézusra és tan it ásának Igaz voltára. III. mennyire .köz·
vetlen ül" avatkozott be. A csodák az Atya tanúságtételei Jézusról. ez az első céljuk.
De .Isten a maga szavának hltelességét éppen azzal akarta kimutatni. hogy olya t ls
tesz. ami az embertől nem telik kl" (219). - A napkeleti bölcsek meghlvását valösztnüleg azért jegyezte fel Máté. hogy elénk t árla a pogányok meghIv ásának fontosságát.
lefrása .jelképes elbeszéléssel. afféle midrással történik." Viszont .az esemény rnaqját elfogadhatjuk történeti val óságnak", mert más dokumentumokból tudjuk . hogy az
asztronómia fontos szerepet játszott a keleti népek életében . s Nérót ls csillagjóslás
alapján üdvözölte egy küldöttség Kr . u. 66-ban (83) .

A könyv el s őd l e g e s célját, az evangélium magyarázatát szerintünk éppen azzal éri
el a szerzö, hogy sem kimagy arázni nem akar belőle dolgokat, sem saját elgondolásait
nem kivánja beleeröltetnl, Emellett átjárja a rnüvet a lelkiség : elmélkedésre késztet .
Biztosan jó szolgálatot tehet a lelkipásztorkodó papságnak az igehirdetésben és az
evangéliumokkal Ismerkedni vágyó világiaknak.
Ben k ő A.
T a I á I k o z á s I s t e n n e I. I. Isten a mennye i Atyánk. Szerkeszt ett e Dr. Cserháti
József pécsi püspök. Szent István Társulat, Budapest 1980, 376 o.
A .Mindennapi kenyér" és .Mindennap együtt az úrral" 2 X 3 kötete után Cserhát i
püspök, egyházmegyés papjainak közremük ödésével, most a harmadik sorozatot kezdte
el az év minden napjára. Mig az eddigie k imádkozni, elmélkedni ta nította k. itt a hit
alapvető Igazságait kivánják tr initárius alapon bemutatnI. Természetesen nem tudományos taglalásban, hanem a hiveknek é rth ető . életköze ll módon. A 25--30 soros szövegek az egyházatyákból , Szent Tamástól és a zsinati határozatokból vett néhány Idézeten túl főleg századunk jeles teológusaitói valók . Sokhelyütt szerepel a Mysterium
Salut is; találkozunk a Feiner-Vischer·féle Glaubensbuchhal, a Holl and Katekizm ussai,
Karl Rahner, TrilIIng, Moltm ann stb . nevével : a magyarok közül Schütz Antal és E l őd
István Dogmat ikáj ával, Gál Ferenc, Szennay András, Nyir l Tamás, Békés Gellért, Szabó
Ferenc m üvelböl meg a .teológlai klskö nyvtár " egyes k ötetelből való részletekkel stb.
Minde n Idézet után röv id .gyakorlati alkalmaz ás" következik, töb bnyi re lelkttemeretvizsgálatra Inditó kér dés formájában .
Nem könnyü válla lk ozás .néoszerü teoléqlá t" adni, még hozzá apró adagokban.
M indeneset re kívánato s lenne jobba n elkülöniteni a te ológiai eszmélödést az elmétkedéstől vagy a gyakorlati k é rdésektől (utóbbiaknak az elgondolás szeri nt a szöveg utáni
zárószakaszban van a helyük.) A német nyelvterület mellett ott kínálkoznak - Tellhard-on tú l ls - a nagy francia teológusok, pl. Congar, De Lubac, vagy a magyarul is
megjelent Newman-brev iár ium; versek terén a hlmnuszok dogmatikai kincsesbányája,
vagy századunkból pl. Claudel. - A sorozat , elödeihe z hasonlóan, bizonyára szintén
sok é rdek l ődő olvasóra talál.

R.
Szabó Ferenc: A r e j t e t t i s t e n ú t j a i n . Párbeszéd a hitről. Róma 1980, 289 o.
A könyv alcíme onnét való, hogya szerzö belevette 1975-ben megjelent és azóta
már elfogyott hasonló círnü könyvének egy részét. Nagyobbik fele a közben eltelt ídöben látott napvilágot különbözö folyóiratokban, vagy elöadásként hangzott el a Vatiká ni
Rádióban. Szerkezet il eg a könyv két nagy részre oszlik. Az első: . A rejtett lsten útjain: . Valamennyl tanulmány - Irja előszavában a szerz ö - egy nagy kérdéskörben
mozog: a hit és hitetlenség - az Istenkeresés - mai drámájának egy·egy szempontját világítja meg: A keresés, a küzdelem, a hit homálya, az .e gzisztenciálls nyugta·
lans áq" jut bennük e l sősorban kifejezésre , a párbeszéd szelleméb en, de min dig a hit
eszmevilágá n belül és gondolkodó, ele mző értelem munkájával. A könyv másodi k f ele:
.Modern lstenkeresö k" . századunk néhány nagy emberének példáján és eszméivel
szeml élteti az el ső rész általánosa bb jellegü fejtegetéseit. A magyar és a francia
kultú rk ö rbő l való fil ozófusok és írók ezek: Maurlce Blondel, Prohászka Ott okár, Dienes
Valéria, Gabriel Mar cel, Jean-Paul Sart re, Juli en Green. Egy·egy s z em é l y rő l olykor
több t anulmányt ls találun k.•Utószó hely ett " a kötet egy egészen friss dokument ummal zárul: II. János Pál pápának azzal a beszédével , amelyet 1980.okt . lO-én az .Evangellzá lás és ateizmus" té máról szervezett római kongresszus résztvevőihez Intézett.
P. Szabó széles olv asóköre bizonyára nagy örömmel fogadja majd ezt az újabb rnunkáját ls.

R.
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Varga Andor: I: I e t é s e r k ö I c s (t kk JV/ 6b). Róma 1980, 268 o.
•Bloetika, mint szakkifejezés, aIIg húsz éves múltra tekinth et vissza ... az által ános etikai elvek alkalmazása az emberi életet é rintő és befolyásoló eseményekre' magyarázza meg az előszó. A 13 fejezetclm megadása látszik a legalkalmasabb .étvágygerjesztőnek' a nagyon tartalmas és kiegyensúlyozott tárgyalásm6dú, mértéktartó ,
józanul íté l k e z ő munkához: .A népesedés kérdése és az erkölcsi felelősség - Abortusz - Eugenika - Lombikbébik és magzatátültetés - A szaporodás rendkivüli módozatai - Génsebészet , génmanipuláció - Klsérletezés az emberrel - Léleksebésze t
és a viselkedés szabályozása - Kábitószerek és viselkedésirányitás - Szervátültetés
- Mesterséges szervek - A nemek megválasztása és megváltoztatása - !:Iet és haJál: Egészségügyi blztosltások és az emberhez méltó halál kérdése:
.Korunkban meqsz ünt a rendszeres etikai gondolkodás - írt a naplójáb an Thomas
Merton - , mert az Ilyen gondolkod áshoz i d ő re lenne szükség, vagy olyan hatalomra ,
amely az emberek többsége által elfogadott, ésszerű elvekkel Irányitani tudná az egyéni és a társada lm i cselekvést. Nincs Idónk arra, hogy nyugodtan és tárgyilagosan véglggondoljuk a techn ika új vívmányainak erkölcsi következményeit . A technika megalkotta a maga sajátos erk ölcstan át. amelyben első a haszon és a hatékonyság: Ezzel
a mindennapos életben oly általános alaptévedéssel szállnak szembe azok a szerzök,
akik erkölcsI szempontból vizsgálják a mal technika e lképesztő fejlődését, és fel mer ik
vetni a kérdést: ml lesz az emberrel, életével és jöv6jével , ha a szabadjára engedett
.b űvész lnas" nem parancsolható vissza a palackba? P. Varga a tudomány és technika
vlvmánya lt, klsérletezését az emberrel hosszú évek óta éberen figyelte . Bár e ls ősor
ban amerikai a könyv háttere és a klt ün ő szakirodalom nagyobbik fele, a felvetett kérdések egyetemesek, és az ellgazltó állásfoglalás, az erkölcsi kiértékelés ls az. Új
kérdések ezek sokszor, és nincs még kialakult szóhasználat sem. Innen egy-egy szakkifejezés különbözö magyar megfogalmazása .

Weissmahr Béla: I s t e n I é t e é s m I vol t a (tkk II/ll. Róma 1980, 200 o.
Bár a teológia az .Istenr öl szóló tu domány', .Isten lété nek és mi voitának kérdése
egyben filozófiai kérdés ls, a valóságot megérteni akaró, a lét egészét értelmezni törekvő emberi értelem magától ls felveti ezt a kérdést' (5) . Az örök emberi kérdést
a szerz ö derekas munka után komoly szaktudással válaszolja meg.
lsten természetes megismerésének felt ételetr ől tárgyal az I. részben . A transzcendentális tapasztalás hlve , és annak mibenlétét, megokolt voltát és határait szabat osan IsmertetI. A II. rész adja a rég i antropológiai, ill. teológiai lstenérvek szabatos
értelmét, bizonyitó erejüket, felhasználás i m édjukat . Mesteri Itt az önfelülmúlás meslepő tényének magyarázata, a belső tökéletesed ésre való törekvés, a hires régi arisztotelészi .enteleche la" bátor értelmezése , rámutatva, hogy a Teilhard hi rdette evol úclónak ez a legmélyebb bölcseleti gyökere . Az ate izmus okainak megjelölése, állltásalnak értelmezése és egzisztenciális gyökereinek feltárása a III. fe jezet. .Hogyan kell
az Istenről helyesen beszélni?' c. fejezettel kezdi a IV. rész lsten létének és tev ékenységének tárgyalását. Az Isteni transzcendencIa és Immanencla, a Világban található rossz kérdése, az Isteni fenntartás és együttműködés tev ékenysége kerül Itt
sorra. - A szerz ö Ismételten hivatkozik Bevezetés az ismeretelméletbe c. fűzetére
(tkk 1/2) . Hiszen az ott vallott és igazolt Ismeretelméletkritikai al apgondolata it alkalmazza - éspedig nagy sikerrel - e legújabb magyar teod lceánkban.
Békési I.
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Marosi László püs pöki tanácsos, Spltta l/Drau magyar lelkésze, váradi egyh ázmegy és, a Szolgálat fe le l ős szer kesztője, rövid betegség után agyembó lIa követk eztében 1981. márc.13-ára virradóra az örök hazába tért. Vég akarata szerint a Szúzanya kegyh elyén , Márlacell temetőjében helyeztük testét nyugalomra
Szent József ünnepén. (68,44)
Kojtsa Ferenc ny. pléb. 1980. jan. 16-án Tusn ádfürdőn . S z ü l ő f a l u j á b a n , Csíkkozmáson temették (76,46)
Dobo s Áron ny. pléb . Kézdivásárhelyen febr . 28-án. Szülőfalu j ában, Csíkkozmáson temetté k (67,41)
Darvas Albe rt ny. esperespléb. márc . 12-én Gyergyócsomafalván (87,62)
Labud Anta l ápr. 12-én Zabol án. S zülőhelyén , Gyulafehérvárott temették (69,46)
Török Mihály ny. esperespléb. júl. 12~n Szovátán (77,53)
Erdél y András ny. pléb . szept. 17~n Marosvásárhelyen (73,48)
Horváth István Hugó OFM szept. 24-én Csomán. Pásztoriban temelték
Dr. Rácz Károly Bonaventúra szervita, a Bp. árpádföldi Szt. Anna templom esperesplé bánosa, okt. 11-é n külföl di útján Linz ben váratl anul elhunyt. Nov.
25-én temelt ék Újpesten (67,42)
Kiss Gábor, 37 évig keserúteleki plé bános , okt. 21-én . Mélykúton temelték (70,44)
Bánh egyi Lehel Tibor OFM ny. lelkész okt. 26-án. Öbud án tem elték (67,40)
Dr. Kerté sz Gotthárd János a Cist. tanár nov. 6-án Pannonhalmán (83,66,59)
Schandi Lajos ny. gyékényesi esperespléb. Kapo svárott nov. 13-án. Zákánytelepen temették (80,53)
Dr. Pénzes Jó zsef Balduin OSB, az Új Ember alapító fő sze r kesz tőj e nov. 15-én
Budapesten (71,51,45)
Kocsis tslván hegymagasi pléb. nov. 18-án Sümegen . Tapole án temették (54,30)
Krlstól János walterskircheni (Ausztria) pléb ános autószerencsétlenség áldozataként nov. 14-én. S z ü l ő f al u j á b a n , Füzéren temett ék (43,16)
Gyór szegl László érs. tan . nov. 27~n Budapesten. Farka sréten temették (57,33)
Vld óc zy Islv án nort hamptoni (USA) plébános dec. 1-én (62,35)
I!lő Józs ef pako di esperesplébános dec. 2-án (63,39)
Mayer J ános aranymisés ny. esperesplé b. dec . 1-én. Sz ü l ő f a l u j á b a n , Hercegkúton temetté k (76)
Néme th Antal P. Plusz OFM aranymisés tanár dec . 6-án . Esztergo mban a ferences temp lom kriptájába temett ék (78,62,55)
Zahola Károly ny. pléb ános, székesfehé rvári egyházme gyés dec . 8-án
Viglás Gyula dec. 8-án Miam i Beach-ben (USA)
Láncz László püsp. tanác sos, ny. sző lősgyörö k i pl éb. Szé kesfehérvárott dec .
s-én (78,52)
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Sölétormos Gábor érd. abdai esperespléb. dec. 12-én Gyórött. Abdán temették
(74,48)
Bocs a János fegyverneki esperespléb. dec . 12-én. Tófalun temették (56,32)
Serló zó Anta l érs. tan . ny. pléb . dec. 14-én Hatvanban. Apcon temették (66,43)
Bogná r Mik lós Ludolf csornai premontrei kanonok, okI. faipari mérnök dec .
14-én. Rákoskereszturon temették (57,38,34)
Homor József gyulakeszi plé bános . Dec . 15-én temették (58,34)
Horváth Józs ef Ado rján kármelita testvér. Dec. 18-án Pesten temették (68,47)
Wéber Antal aranymisés rábafüzesi plébános dec. 19-én (78,54)
Toll ár István ny. balatonendrédi esp. pl. dec . 19-én. Bélavárott teme tték (79,54)
Pankovlcs Ferenc pér i pléb ános, a szentm isét élete utol só napján is bemutatva,
agyvérz és következtében dec. 19-én. Szülófalujában, Bónyrétalapon temették (49,25)
Haja Aurél P. L1bor aranyf. ferences. Gyömrőn temették dec. 22-én (77,52,48)
Kovács Gyula pápai k-amarás, tornagörgői (Hrhov, Szlovákia) pl ébános dec.
22-én (84,62)
Kovács Kandid P. Mihá ly ferences dec. 24-én Esztelneken (Erdély). Az ottani
feren ces zárda sfrk ertjébe temették
Dr. ManoJlov László aranymisés g. kat. áldozópap, ny. hittanár dec. 24-én Budapesten . A remetekertvárosi Szentlélek templom kriptájába temették (84)
Harmath Lajos Elek O. Praem. 1981. jan . 8-án Pannonhalmán (50,30,27)
P. Horváth Mihály SJ jan. 9-én Bud apesten . Pannonhalmán temették (68,47,37)
Báli nt Antal P. Remig fe rences, ny. lelkész jan . 14-én Baján (66,44,42)
Szüsz József p űsp, tan . Halbturn (Burgenland) ny. pléb ánosa jan . 15-én (89,64)
Petres Kálmán kanonok, fóesperes, ny. radnóti plébános, több er délyi kat. iskola
érd . Igazgatója, jan. 14-én (91 ,66)
Dr. Géczy János érseki tanácsos jan . 15-én Balassagyarmaton (69,45)
Jakab József P. Patrik OFM, a Fájdalmas Szüzanya kápolna lelkésze jan. 16-án.
Szülőfa lu jáb an , Szil ben temették (65)
Pataki Gábor Alf onz kapuc inus, gyór-gyárvárosi plébános, a szentmiseáld ozatot
élete utolsó napján is bemutatva, jan . 19-én. Tatán temették (70,42)
Dr. Gergye Gyözó c. prépost jan. 19-én Dunaföl dváron (78,54)
Soós József pl ébános j an. 21-én. Rácalmás on temették (53)
Kincses Péter Rufin fer enc es testvér jan. 25-én Rómában, ahol közel öt évtizeden át élt. A rend ottani kriptájában temették el (78)
Dr. Pálos Lajos Ferenc jan . 25-én Pannonhalmán. A Boldogasszony-kápol na
kriptájába temették (69,49,44)
Dr. Wink ler József szombathelyi segédpüspök jan . 30-án (76,50,16)
P. Ecke r Jenó SJ aranymisés jan . 31-én Szatmárnémeti ben (93,71,60)
Zak kay József, Csékán Lajos és Lázi János egri egyházmegyések
Medgy essy Ottó tb . kanonok, ny. kisbéri pléb . a fehérvári otthonban febr. 2-án
(64,38)
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Dr. Schwelghoffer Gottfrld Gyula OC lst., köz ép isk. tanár febr. 5-én Budapesten.
Zircen temelték (64,46,38)
P. Schwarzfelder Imre SOS Cartagenában (Kolumbia) febr. 9-én (77,55,49)
Dr. Sarkady Béla érd . esperespléb. febr. 5-én . Kispesten temelték (74,50)
Kovács Sándor h. esp eres, balatonlellei pléb. febr. 7-én (62,38)
Dr. Kovách Zoltán tb. kanonok, az esztergomi Fószékesegyházi Könyvtár igazgatója febr. 16-án (51,28)
Marosvári Pál szeghalmi plébános. Febr. 13-án temelték Jobbágyiban (63)
L1slnszky János plébános febr. 19-én. Gánton temelték (57,36)
Karsal Ferenc Géza febr. 24-én Pannonhalmán . A Boldogasszony-kápolna kriptájába temelték (76,58,52)
Szekerák Miklós, g. kat. esperes, ny. végardói parochus. Febr. 19-én temették
(67,44)
Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkbal

+
WINKLER JÓZSEF szombathelyi segédpüspök
(1905-1981)
Földi életében semmi sem állt tőle távolabb, mint az, hogy személyének megbecsülése annyi embert mozgasson meg, mint amennyi temetése alkalmából összegyült február 10-én Szombathelyen. Nemcsak a szombathelyi egyházmegyéből és az ország különbözö r észetb ől. hanem a szomszédos Ausztri ából és Jugoszlávlából ls tömegesen
jöttek a hivek, az egykori tanltványok, a papok és a püspökök, hogy utolsó Istenhozzádot mondjanak az Igaz Embernek, a Hüséges Főpapnak, József Püspökatyának.
Magyarország blborosprlrnása: Lékai László, a jelenlevő püspökökkel együtt mutatta
be érte a szombathely székesegyház kupolája alatt felállitott ravatala előtt az engesztelő szentmis ét. Ráillettek a szentmise evangéliumának Jézus főpapi Imájából vett
szaval: .A világ nem Ismert meg _. :, de az Atya jól Ismert e és azáltal ls elismerte
őt, hogy annyi ember lelkében tárult fel személyének Igazi nagysága és embersége.
Ennek megnyilvánulása volt a végső búcsú tiszteletadá sa ls.
1905. október 18-án született Nagyszentmihályon (ma Burgenland). I:desapja a község tanitó ja volt: tőle tanulta meg a bet űvetést. az elemi Ismereteket . O volt az egyet·
len, aki fiának rendkivüli tehetségét, szorgalmát és tudását nem kltünő osztályzattal
jutalmazta. Az értékelést a később i tanárokra bizta, és nem hiába.
A kőszegi bencéseknél kitüntetéssel érettségizett diákot főpásztora a teológ iai tanulmányok végzésére egyenesen Rómába küldte. A vllághlrü Gergely-egyetemen 1927ben filozófiai, 1931 -ben pedig teo lógiai doktorátust szerzett, 1933-ban elnyerte a cursus
magisterIl dlplomáját, amelynek alapján a Gergely-egyetem teológiai fakultásának maglster aggregatusa lett. Tudásánál csak szerénysége és egyszerusége volt nagyobb.
Soha nem beszélt arról a rendkivüli megtlszteltetésről, hogy XI. Plus pápa [elenl étében teológiai disputát ls vezetett, ami tudásának legnagyobb elismerését jelentette.
Róma után egy évig volt Jákon káplán, majd Budapestre került az egyetemi Ifjúság
prefektusának a Szent Imre Kollégiumba. 1937-1952-lg a szombathelyi papnevelő Intézet tanára és spirituálisa. Bölcsességgel és emberséggel párosult finom közvetlenséqgel tanitott és nevelt a Rend, az Igazság és a Szépség szeretetére. Mint spirituális
egyszeru, de mindig határozott útmutatással készitette fel növendékeit az áldozatos
papi életre . Példát adott az összeszedettségre, az elmélyült Imádságra és a lelkitameretes kötelességteljesltésre. 1952-1956-lg a Győri Hittudományi Főiskola tanára.
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XXII I. János pápa püsp ökk é nevezte kl. 1964. okt. 28·án a budapest i Szent Istv án
bazilikában dadimai püspöki clmre szentelték, és lett a szombathelyi egyházmegye
segédpüspöke. Ezután mint jóságos atya járja végig megyé spüspökel megblzásából az
egyházmegyét, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. templomokat, oltárokat,
harangokat szenteljen, és hirdesse Krisztus felfoghatatlan gazdagságát.
Nagyon szeretett a papok társaságában elldOznl, kedvesen, egyszeru dolgok ról ls
elbeszélgetni velük . De minden rendü és rangü, egyszerü és müvelt emberhez ls volt
keresetlen, közvetlen szava, ügyesen megválasztott témája, hogy tudásának gazdag·
ságából észrevétlenül ls mindenkinek adjon valam it.
A szombathelyi Szent Erzsébet plébánlán 15 évig végzett lelkipásztori munkát.
Közvetlenül püspökké szentelése elött 9 évig mint klsegltO káplán és a legutóbbi 6 évben, egy évvel ezelOtt kezdOdött betegségé ig minden vasárnap és ünnepnap a reggel
7 órai szentmisét akkor ls bemutatta Itt, ha aznap két helyen is kellett bérmálnia.
Órák hosszat gyóntatott, és készségesen vállalt minden munkát, amellyel a hiveket
szolgálhatta . Hogy tudott örülnt az apró kis eredményeknek Isi A megüjult plébániatemplom sz épséq ének, az énekkar íejl ödés ének. az öregek ért és betegekért bemutatott
szentmisék bensOségének, amelyek keretében a plébán ia lelkipásztoraival együtt szolgáltatta kl sokaknak a szentkenet szentségét ls.
A végsO búcsú fájdalmában vigasztal bennünket a feltámadásba és az örök életbe
vetett hitének nemcsak ajkáról sokszor elhangzott tan ít ása, de példamutatása ls . Mert
súlyos betegsége tanúságtétel volt er ös hltér öll Igy csak azok tudnak meghalni , akik
egészen bizonyosak abban, hogya halálban becsukódik mögöttük egy kapu, és odaát
klny fllk számukra egy másik. Ott maga Krisztus, az örök Főpap várja haza hüséges
szolgáját, hogy megadja neki a teljes Szentháromság egy lsten boldog birtoklását. Fáradt testét kívánsága szerint a szombathelyi ternetö papi sirkertjébe helyeztOk nyugovóra a feltámadás reményében .

TI
P. MÖCSY IMRE SJ
(1907-1980)
.Orömmel és lsten legszentebb akaratát min dig és min denben áldva Jelente m, hogy
1980. június 12-én, életem 73., hivatásom 55. és papságom 44. évében magához szó11tott az Úr, hogy é l e te m r ő l meghozza a legfObb Itéletet.
Mikor az Úrnak ezt az utolsó hívását ls követem, bocsánatot kérek mindazoktól ,
akiket megbántottam, és akinek életemmel botrányt okoztam . Kérem engesztelO és
megkérielO Imádságtokat ahhoz a Krisztushoz, aki egyedüli reményem, és akit szerethettek ,akárme lyik' embertestvéretekben.
Köszönöm mindenkinek, hogy szóval, példával, Imával segitettetek azon az úton
járnom, mely abba az országba vezet , ahol már ,se halál nem lesz többé, sem gyász,
sem [alklált áa, sem fájdalom' . A boldog viszontlátás reményében maradtam a régi, de
már Igazán el nem múló szeretettel Mócsy Imre, S. J:
Halála el ött 3 és fél évvel állftotta össze magának ezt a szokatlan .gyászjelentést· .
Csak a dátumokat kellett pótolnI.

+

.Mondjarn el életemet? Azt mondanám, hogy ,hagytam magam szerettetni, ennyi
az egész'. Újmisés szentképemre ls ezt Irattam: .lsten kegyelmébOI vagyok, ami vagyok: Ez ls lehet az életszentség egy módja : Istentói elfogadnI. Bevallom, hogy amikor elakadtam az életszentségben, mindig az volt a baj, hogy nem fogadtam el, amit
adott . Amikor pedig elfogadtam, bárm flyen kereszt ls volt, az mindig nagy öröm volt,
és mindig jó volt.
Igaz, nem ment ez olyan egyszeruen . Gyermekkoromban sok mind enre nem gondoltam. Csak most öregkoromban jut eszembe, hogy milyen hálásnak kell lennem
édesapámnak, aki ügyvéd korában ls napl áldozó volt. Sokat köszönhetek elemista
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hitoktatómnak ls, aki rávezetett, hogy már akkor napi áldozó legyek . E lőször még azt
sem tudtam, hogy mikor kell az oltárhoz menni, és [gy meat ört ént. hogy amikor senki
más nem áldozott, akkor én sem .
P. MOller szerint mint novic ius ,olyan volt am, mint egy medvebocs' . A szent ignáci
szernlélöd éseket sem tudtam jól elvégezn I. De egy azért sike rült . A karácsonyi misztéri umról szóló . Látom, hogy a Szűzanya és Szent József jönnek Názáret felől, és én,
mint kicsi gyermek megmut atom nekik az utat Betlehem felé . Helyet készítünk a Szű z
anyának az Istállóban , s míg elmegyílnk fát szedni, megszületik a kis Jézus. Leborulunk előtte . IOs úgy képzelern magam, mint egy szegény kis koldusgyerek, és egész
kis életemet odaadom az Úrnak. Ez volt az én elsö nagy él etprogramom : Istennel
szemben kold usnak lenni , mind ig kérni - és szépen elfogadni és megköszönn I. Az
elöljáróval szemben gyermek, és a testvérekkel szemben szolg a.
Szegeden a filozófi án sokat csipkelódtek velem , hogy sokaknak zug-spir ituá lisa
vagyok. IOn azt mondtam , nem vagyok lelkiatya, hanem lelki testvér . Szerettem lelki
témák ról beszélgetnI. Ez természetes a keresztény életben.
A bölcseleti tanulmányok elvégzése után Kalocsán felOgyelője lettem azoknak a
középi skolá s diákoknak, akik jezsu itá nak kész ültek. Hogy minden lazaságtól megóvjam
magam, fogadalmakkal kötöttem le magam, hogy az elmélkedés mindenn ap egy óra
lesz, a déli és esti lelkiismeretvizsgálat negyedóra .
A magisztérium másod ik évé re a Manrézába kerü lt ern. Ez életem egyik legszebb
kors zaka. Azért volt sz ép, mert Itt jöttem rá mélyebben arra , hogy az Ist eni hivást
mindig követni kell. IOs visszautasitása bizony bűn: hitetlenség, bizalmatl anság a jó
Istennel szemben. Ebben az Időbe n egy könyvet Irtam: ,Hogyan győzöm le a lustaságot.' IOs nagyon komolyan vettem , amit Irtam, mert a végén úgy k lmerűltem , hogy utána
két hétig napl 20 órát csak aludtam .. .
Innsbruckban, a teológ ián meg arra jöttem rá, hogy az ember egész élete, s őt az
örökkévalósága ls mások tól fOgg. Ez nagy és nehéz titok . Az Isteni Igazságosság titka.
Bárcsak egye tlen nevelő se lenne ennek az Isten i Igazságosságnak az áldozata i Ettől
kezdve valahogy úgy éreztem , hogy mindenk inek az üdvöss égéért felel ős vagyok, akivel találkozom. Nemcsak szavaimrnai, hanem egész magatartásommal , vidámságommal ,
megmut atv a, hogy a vall ás az életet szebbé . boldogabbá t eszI.
Sokat foglalkoztat ott ebben az Időben az a gondolat ls, hogy voltak éppen adósságtörlesztő vagyok. Adósa vagyok mindenkinek. Volt úgy , hogy nagyon bántott, hogy én
nem tudok semmit visszaadnI. Mert akárm it adok, azt ls úgy kaptam. De akkor jött
a gondolat : ,Nekem te ttétek I'
Oreg koromban abból élek, amit fiatal koromban elkezdtem. Igaz, sok mindent tanultam, de amit megtanultam , azt sohasem bántam meg, legf öl jebb amit nem tanultam .
IOn soha semmit nem kerestem , megmondom ősz int én . Azt sem , hogy lelki gyakorlat okat adhassak; az Igé:lyt a jó lsten mindig elém teremtette, és mig időmből és
e rő mb ő l t elle tt , mindig adódott rá mód és alkalom.
Id ő s korom ról ugyan mit mondjak? Számomra nagy öröm vol t az, amikor a bört önben elénekelhettem a Susclp ét . Sokszor elgondolkoztam azon, hogy életem fo lyamán
mil yen gyakran elé nekeltem már ezt az éneket , és általában milyen lanyhán. IOs Ime,
mégis megha llgatott a jó lsten: elvette a szabadságomat. Me gtanultam azt ls , hogy
az Istent szeretőknek minden a javu kra válik . Ha azt gondolom , hogy ez vagy az nem
válik a javamra, csak el kell kezdeni nagyon szeretni a jó Istent, és minden egyenesbe
jön.
Am ikor aztán munkásnak mentem a M AV-hoz, bizony kics it nehéz szlwel hagytam
ott a katedrát és könyve imet , de azért megtettem a magam jófeltételelt: 1) állapotbel i
kötelesség, 2) szeretet, 3) vidám ság. IOs ezt Igyekeztem meg ls tartan I.
A Jézus Szive-tiszteletről ls kell ene beszélnem. Úgy ls mondhatnám, hogy életem ben a Jézus Szive-tiszteletnek köszönhete k mindent . Eleinte gyerekesen fogtam fel.
úgy, hogy beszéln i kell ról a. Aztán rájö ttem, hogy szint e meg sem kell emlitenI. A
lényege a nagy felaján lás : . Itt a szivem, törd össze, ha neked tetszik" - és az en-
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gesztelés, amely számomra a legszebb. a legmélyebb. legkereszténylbb ájtatosság .
Tulajdonképpen nem más, mint a keresztény magatartása minden rosszal szemben.
Nem az, hogy csak Jajgatok, hanem Igyekszem helyrehozni , reparálnl, restaurálni rnlndazt. ami rossz. Az engesztelés kultúrmunka is, a Lélek kultúrmunkája.
Amikor már Idósebb lettem , nagyon egyszerüen fog almaztam meg életemet: EI·
fogadom. amit lsten ad, - Odaadom, amit kér, - !os nem izgulok magamért!
Betegségeim alatt kezdtem megérteni . mi az, hogy ,visszaadta lelkét Teremtójének',
és próbáltam begy akorolni a halált, mert sohasem tudjuk, milyen öntudatunk és lelklerőnk lesz abban az órában , mikor az Úr jön, hogy elfogadja a mi tel jes és végérvényes
fölajánlásunkat, önátadás unkat . Valam ikor azt hitt em, szent vágy az, ha úgy szeretnék
meghalni. hogy senkinek se legyek te rhére, de aztán rájöttem, hogy nagy t ök életlenség. Mert hát ki vagyok én. hogy ilyesmit kér jek az Úrtól. Attól kezdve már csak azt
kérem, hogy ha valakinek terhére leszek, annak adjon az Úr sok kegyelmet, hogy minél
több érdemet szerezzen . Lassan r álövök, hogy magunkat és egymást ls hibáinkkal
együtt kell elfogadnunk és szeretnünk.
Az én hitvallásom egy szöban foglalható össze: Szeretet! Amen:
(!Oletadatal, ugyancsak saját összeállftásában : Szül. 1907. nov. 24·én. Kilenc testvére volt. A gimnáziumot a kalocsai jezsu ltákn ál végezte . !Orettségl után 1925-ben belépett. 1933---38·lg az Innsbrucki egyetemen tanult és teológ iából doktorált. 1938----44·lg
a szegedi rendi és egyházmegyeközl fólskolán tan ár. Közben kétszer ös ztö ndlllal Hő 
mában volt. a Gregorlánán bölcseleti doktorátust, a Biblikus Intézetben kandldátusl
fokozatot nyert. 1944-47·lg a Gergely-egyetemen az újszövetség tanára. majd 1949-lg
Szegeden a biblikus tudományok tanára. 1949-54 közt a kistarcsai tábor lakója . 1955·
tól több helyen dolgozik, főleg a MAV !Oszaki Osztószertárban, közben 1965-68·lg börtön. 1970. okt. 21·étól MAV nyugd lJas. Tüdőasztmával sokszor van kórházban .)
R.
FULOP ISTVAN
(1912-1979)
Imádság közben érte a halál. 1979. szeprember 2·án reggel hiába várták hivei a
szentmisére. Keresésére Indultak. Holtan találták térdeló helyzetben, az ágyára borulva.•Boldogok azok a szolgák, akiket Urunk megérkezésekor ébren talál" (Lk 12,37).
Főpásztora frja : .Utólag derül t kl, hogy sokféle betegsége volt, de sohasem panaszkodott. Végezte lelkipásztori munkáját az őt jellemző nyugalommal. Tudott kedélyes
lenni, de Inkább komoly magatartását ismerték. Kedélye papi társaságban oldódott föl.
A hívek előtt komoly lelkipásztorként járt-kelt. Papi tekintélyét mindenütt tisztelték
szolgálati helyein . M int káplán az ifjúság nevelés ében fáradt:
1912. július 14·én született Battonyán. A szegedi klsszemln áríuml évek után a szegedi nagyszemináriumban készült papi hivatására P. Hunya lrányításával. 1937. május
z-án szentelte pappá Glattfelder Gyula csanádi püspök . Papi müködésének elsö állomáshelye Kunágota volt, ahol két évig mint káplán müködött. Majd-miután egy reggel
holtan találták princlpálisát-admln lsztrátorl mln ös éqben vezette a plébániát. Innen
szülófalujába, Battonyára kerűlt káplánnak . majd Újszegedre. 1953---1967 között Zákányszéken, a szegedi tanyavIlágban müködött mlnt plébános. Fel új ította és kifestette a
templomot. Közben esperesi cImet kapott . 1967·t61 halálá ig Csanádpalota plébánosa
volt. Itt ls renovált. Helyrehozta a leégett templomtornyot, szigeteltette a templom
falait és a plébánia épületét.
P. Hunya szellemében ápolta paptestvéreivel a kapcsolatot. A szemtelest évíordulót minden évben évfolyamtársaival együtt ünnepelte meg. Ilyenkor a koncelebráclós
misében 6 volt a fócelebráns, és többnyire ő tartotta a szentbeszéd et is.
Utolsó állomáshelyén, Csanádpalotán temett ék. Temetési miséjét és a temetés
szertartását föpásztora végezte . Vass József c. apát, kevermesi plébános - kurzustársa - mondott búcsúbeszédet.
Confrater
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KRISTÖF JANOS
(1937-1 980)
.Legyetek hát éberek: nem tudjátok ugyanis . mikor érkezik meg a ház ura: lehet .
hogy este, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra. vagy reggel. Ne találjon alva. ha váratlanul
megérkezik" (Mk 13.35k).
Ezeket a szavakat olvassuk a gyászjelentésen. amelyet a család nevében édesanyja.
to vábbá két alsó-ausztria! egyházközsége: Walterskl rchen és Wetzeldorf. a poysdorfi
esperesi kerület papjai , valamint a schönstattl mozgalom bécsi csoportja adtak ki.
1980. nov. 14-én kora délután egyik pl ébánláj ából a másikba Igyekezett. amikor az országút ke res zteződésében autóját oldalba kapta egy 200 km-nél nagyobb sebességgel
száquldö fiatal mot orkerékpáros, és majd hogy keresztü lszelte. Mindketten áldozatai
lett ek az össze ütköz ésn ek. Olt árt estv érünk már a kórházi autóba n befejezte rövid
életé t.
1937. [an. l-én született az Abauj megyel Füzér községben sokgye rmekes család fiaként. Iste nhez hú környezetben már gyermekkorában az Egyház felé húzta a szive. De
csak 1956 után sikerült álmát megvalósftania: leérettséglzett. majd a Pázmáneum növendékeként elvég ezte a teológiát. és a kassai apostoli adminisztratúra tItulusára 1964.
febr. 23·án el nyerte a papsze ntelést. Szentelési term inusát előre tették: szülei a nyári
mezőgazd aság i mun k a i d őb en nem utazhattak volna Bécsbe. Március e lső vasárnapján
mutatta be ugyanott újmlséjét. A schönstattl nővé r e k szervezték meg, ők szolgáltatták az agapét és rendeztek ut ána vetítettképes előadást mozgalmukról , amelyben az
újm isés új otth onr a talá lt. A pr lmíclán részt vevő egyik magyar pap írja : . Hét éwel
ezelőtt Jancsi volt legbuzgóbb mln ist ránsom és a húsvéti lelkigyakorla t megszervezésében jobbkez em. Má r akk or is aposto la volt társai nak; amellett jó pajtás, lelkes cserkész . a t erm észet rajongója . De a lel kiéletet ls komolyan vette . Prohászka elm éikedéseit med lt álgatt a, annak gondol at ain n őtt bele hivatásába:
Tanév végéig a döbll ngi (Bécs) plébánlán kisegítő szolgálatot végzett . majd elő bb
Gross-Welkersdorf ban. később Bruck an der l.elth án, végül pedig a bécsi III. ker. Szent
Othmar plébánlán káplánkodott. A nagyváros azonban nem volt szíve szerin t val ö.
1975-ben megkapta a wal te rskircheni plébániát, egyúttal a kb . 5 km-re fekvő szomszédos pléb ánia gondjait ls. Igy összese n mintegy 1400 híve volt. Megérkezése első napjai ban ott nyüzsögtek körülötte a St . Othmar plébánia ifjú munkatársal . segítettek új
ot thona berendezésében. Háza hamarosan gyülekezőhelye lett a helybeli Ifjúságnak
is. A régebben cse ndes udvaron ott berregtek a rnopedek, a múltból visszamaradt gazdasági épül et szárnyak az ifjúság otthonává alakultak át. A plébániatemplom a korai 13.
század gót ikus st ílusát lehel i. Belső tatarozása éppen aktuális volt. amikor a plébániát
átve tt e. Hamarosan megtisztultak a falak. megújult a padlózat. modernlzálódott a sekrestye . " M ásodik plébániáját sem kevese bb buzgalommal látta el. amennyire a körülmények engedték. Hitoktatásra az Iskolák összevonása következtében az 5 km-re
fekvő Poysdorf városkába járt. Egy ideig a távolabb fekvő Zlstersdorfban ls vállalt
hittanórákat.
A keresztény t ökéletesség Ideálját napjainkban új mozgalmak kezdik képviselni .
Kris tó f János kapcsolata Schönst attal nemcsak elmélyedő lelki beállítottságát Irányí t otta. hanem lelkipászto ri munkájának is sajátos színt adott. I:vente vitte oda hiveit
zarándoklat ra. szervez ési munkájában a .Schönstatt-család" tagjai erőteljese n segftségére voltak. Idegen ors zágban élve otthont talált köztük. sz ámíthatott rájuk. min t
ahogyan ő ls minden kor egész lélekkel részt vett munkájukban . A waftersklrchenJ plébánia kertjében fel ál1ftott Schönst att -oltár maradandó emléke marad vonzalmának .
Szombaton , 1980. nov . 22-én délu tán vagy negyven paptestvére vett részt a zsúfol á.
sig t ömött wal t ersk lrchenl t emplomban celebrált gyászmi sén . Az éppen gye ngélkedő
König bíboros nevében által ános helynöke, Jachym koadjuto r érsek köszönte meg az
elhunytnak ts rajta keresztül a bécsi érseki egyházmegyében dol gozó vendégpapoknak
lelkipásztori közremúködésüket. A Pázmáneumr ól. amelynek az elhunyt ls növendéke
volt, meleg szeretettel emlékezett meg a főp á s zto r.
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A távozás m e gd öbbentő módjának, a nag yra b ecsülésből sz ármazó részvétn ek , a
magunkra maradottságnak, lsten keze kl számlthatatlan mozgásának feszültsége ülte
meg a légkört a templomból kijövet is. A korae sti ködös szürkületben Imádk ozva h úzódott a hosszú menet. A fúvós ok a bajtársnak szóló melódiával, az ifjúság gitáros,
ritmikus dalokkal búcsúzott. Egyenruhás t üzelt ök adták a dIszkI sére te t.
A község határában halottszáll ltó autó várt a a kedves lelki pászto r hamva it. Az elhunyt öreg édesanyja és testvére i könnyek között nézik az ut olsó előkészületeket.. .
Eljöttek, hogy visszavigyék Füzérre, a hazai földbe azt, ami Ismét a földet illetI. Ott
kezdte földi pályafutását: egyén iség ében egyszerú, nyitott, őszinte maradt, helyt állt
mindvégig . Váratlanul hívta meg az Úr , hogy számot adjon - immár az örök hazában
- földi sáfárkodásáról.
--e

N ~ M ETH SANDO R BERNAT OSB

(1905-1980)
Bernát rendtársunk Klsszőllösön (Veszprém rn.) szül etett 1905. dec. 4·én. Köz épIskolai t anulm ányaiból az első hat évet a pápai bencé s gimnázi umban végezte, az
utolsó kettőt már Pannonhalmán . 1932·ben szerzett tanári oklevelet természetrajz-föl d·
raj z szakból. Ebben az évben szentelték pappá ls , utána rögtön Kős zegre ker ült ta nárnak . De csak egy évre, mert 1933·ban hitoktató lett Zalaapáti ban. 1935-ben kapta pl ébánosi beosztását B ársonyo sra . ahol egyfolytában 32 évig - 1967-ben tö rténő nyugdfjazásáig - végezte a hIvek lelki gondozását. Nyugalomba vonulása után Ménfőcsa
nakon élt rokona i körében . Egészségi állapotának romlá sa - fok ozódó agyé relmeszesedés - miatt azonban 1980 májusában Pannonhalmára jött, hogy Itt a Szociáli s onhonban megfelel ő gondozásban r észesülhessen . Az Ott honba val ó felvételt azonban
már nem ért e meg , július 9-én csend ben elhunyt. KIvánságára Ménföcsanakon a családi
sí rba temettük el.
Egyszerú , csend es , mindig derűs és mosolygó, t iszta papi és szerzetesi lélek volt.
Hannlnc éves bársonyosi plébánosi jub lleumán Igy fogl alta össze hívei előtt papi éle·
tét: . Boldog vagyok hivatásomban . Nincs annál nagyobb öröm, mint teljesen lsten
parancsai szerint élnI. ~rdemes volt törekedn i a tiszta , szép életre: Papi és szerzerest
él etének középpontja a szentm ise volt. M ég súlyos betegségében is, m ikor tehetetlenül feküdt, mindig mis ézni akart .
Választott szakt árgyának megfelelően nagyon szerette a természetet. A nyári szünetben a bársonyosi f iatalokkal gyakran járta a Bakony erde it. Egy.egy szép vi rág , növény láttára megállt, és nem tagadva meg taná r mlvoltát, egész kis előadást tartott a
vidék növényvilágáról. A term észet világán kívül a zenében t alált a meg lelke gazdagodását . Szépen hegedült, de épp úgy boldog volt. ha orgon ához ülhetett. Nyelvi smerete iről csak azok tudtak , akik közvetlen közelről Ismerték. Nyugdíjas éveit sem tö ltötte
tétlenül : Kar l Rahner és más teológusok könyve lt ford ította magyarra. ldös korában
még oroszul ls tanult, hogy a hozzá járó csanaki kisdiákoknak tudjon seg ItenI. De a
lelkipásztori rn űködésr öl sem mondott le : rendsze resen gyóntatott, kisegItett és látogatta a betegeket.
Halála épp oly szép volt, mint élete: utolsó perceiben Jézust hívta, és Igy készült
a nagy tal álkozásra.
Confrater
DR. ORBAN DEZSO OSB
(1905-1980)
Szerecsenyben született 1905. aug. 21-én. Középiskolai t anulmányait a györi bencés
gimnáziumban kezdte meg. Az utolsó két oszt ályt már a rend növendékeké nt Parinonhalm án végezte . A rend i főis kol án történelem-latin szakon t anult . Tanári okle velét
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1930-ban kapta meg, majd hamarosan megszere zte a doktorátust is. Pápán, Sopronban,
Esztergomban és Győrben taní tott. Az áll amos ttá s után két évig a kismegyeri hivek
pasztorác ióját látta el a től e megszokott lelkiism eret ességgel és odaadással. 1950-ben
pannonhalm' gimnáziumunk tan ára lett. Közben 1952-ben klseq ít ö rnls ézö ls volt a faluban . 1955-ben visszavonult a t anári munkától, és a főkönyvtárban válla lt elf oglaltságot . Bekapcsolódott az Idegenvezeté sbe is, és tov ábbra is kisegit ett a falus i m tsézésben. 1958-tól egy évi g a fő könyvtá r vezető könyvtárosa . 1959·ben a súlyos létszámhiány miatt készségesen és szívesen válla lta , hogy visszamegy tan itani , és még hat
évig müködött győri gimnáziumunkban . 1965·től Pannonhalmán élt egészen haláláig, és
a vendégek kalauzolásában vállalt t evékeny részt.
Nyugdrjas évei alatt kezdett e rő s e b b e n bekapcsolódn i a lel kipásztori munkába is:
a pesti ferenceseknél lett szinte állandó k i s e gi tő. Sokszor hónapokat töltött Pesten,
helvettesltve az ottan i I d ős e b b és beteg lel kipásztorokat. Itt érte váratl anul lsten
hazahívó szava 1979. dec. 30·án. A győri bencés t emplom kr ipt ájában temettük el.
Tanári müködését a pontosság és lelk IIsmeretesség jellem ezte, magatart ásában
néha talán kissé a modorosság fe lé hajló rendszeresség uralkodott . Szinte minúci ózusan pontos volt, azokásathoz szigo rúan ragaszkodott. De ha val ahol bárkinek segits égre
volt szüksége , akkor feledve mindent, azonnal és készségesen áll t az i llető szolgálatára. Betegeink legkészs égesebb látogatója volt mind Győrben , mind Pannonhalmán, sőt
Pesten is fel kereste az esetleg ott kezelt beteg einket. de az ott dolgozó rendt ársalnkat ls, és tapasztalata iról röviden beszámolt. Látogatta az elhunytak, e ls ősorb an a
Rend kiválósága inak slrl át, közülük többet Időnként sajátk ezüleg gondozott is. M élt án
áll róla gyászjelentésében mottóként: . Látogatta a betegeket, fö lkereste a testv éreket, vigasztalta a szomorkodókat.·
Confrater

CSEHY ALFONZ OClst .
(1899-1980)
Alfonz testvérúnk a Felv idéken, a Nyitra vármegyei Tardoskedden szület ett. 1915ben lépett a ciszt erc i rendbe , teológia i t anulmányait Innsbru ckban végezte. 1922·ben
szentelték pappá. Középis kolai hittan ári okl evel et szerzett. 1 924·t ől fől e g hittanárként
müködött a rend gimnáziuma iban, legtovább Baján 1933·t ól. 1950-ben a bajai rendház
t agjaival együtt Kunszentmártonba kerúl t a kárme liták kolostorába. Am ikor társai t ávozhattak, ő egy fiatalabb rendtársával akkor is ott maradt. Egy évi káplánkódása után
nyugdfjazták, de mindvég ig k i s eg itőké n t tevék enykede tt - mis ézett és szorgalmasan
gyóntatott - a lakásához közelebb eső templomban. Egy jószívü családnál talál t otthonra. Néhány nappal halála előtt kerúlt a székesfehérvári Papi Otthonb a, már menthetetlen állapotban. Itt halt meg 1980. júl. 6-án, csendes, szelíd. szinte észrevehetetlen
halállal.
Kifogástalanul példás, mindig buzgó, összeszedett egyénisége, szerzetestanár i élete
kifelé, diákjaira kevésbé vonzóan hatott, mert a hittant tantárgyk ént és szigorú t anárként tanította, az Ifjúságnak a Mária Kongregáción kivül i érde kl őd és ét és tev ékenyséq ét kevésbé értékelte. Mégis lelki isme retes , hüségesen kötel ess égtel j es ítő hittanárként maradt meg mindazok emlékez et ében, akiknek neve lője volt . Nem egy diákja
vallja ma, évtizedek után, hogy amit az iskol apadban . Ieckének" vélt, t anítá s és példaadás volt, ereje - ha rejtetten is - egész életükben munkálkodik bennük.
IOletkora előrehaladásával rendt ársaihoz f űz ődö kedélyes és szlves kapcsolata i ls
meglazultak.
Számos rendtársával konceleb rálva temette Kovács Endre egri segédpüspök a fe.
hérvárl Nepomuki Szent János-plébánla altemplomának rendi kriptájába.
-s -n
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IFJÚ SEBESTYlON piarista
(1907-1978)
Gyászjelentésének mottója: .Sem élet. sem halál nem szakfthat el minket lsten
szeretet étöl" (Róm 8.38). valóban egész életét összefoglaló rövid jellemzése volt
nagyon érdekes. osztatlan tiszteletnek és szeretetnek örvendő egyéniségének.
Márkón. a bakonyi hegység aljában elterülő. csodálatosan sz ép kömyezetü, tiszta
kisközségben született 1907. márc. 2-án. azon a napon - ezt sokszor büszkén emlegette - mint 1876-ban b. e. XII. Plus pápa. Szülőfaluja híres volt arról. hogy sok papi
hivatást adott az Egyháznak. és ez kedves halottunk életében és neveltetésében ls
döntő jelentőségű volt. A polgári elvégzése után alkalma nyílt volna a klskunf éleqyházi tanitóképző elvégzésére. de orvosi vélemény szerint az alföldi levegő. a .kvarcoshomokos' szél következtében tüdejét olyan károsodás érte. hogy tanulmányait félbe
kellett szakitan la. lOveken át a MÁV szolgálatában a Dunántúlon. Dobán tev ékenykedett. Any ai nagybátyja. Gombos Antal . abban az Időben váci piarista házfőn ök- Igazgató
vette észre. hogy unokaöccse nem találta meg élete értelmét a különben becsült vasutasságban . Elvitte Vácra. ahol mint .kredenclálls", felszolgáló diák. mlnlstr álás ért és
az ebédlőben végzett kisebb szolgálatokért Ingyenes lakást és ellátást. valamint glm·
názlumi oktatást kapott. Ebben a sorsban nem kisebb egyéniséggel osztozott. mint
(Szegeden) Schütz Antal. 1927. aug. 27-én belépett a rendbe. Gimnáziumi tanulmányai
befejeztével rendje a teológiai stúdiumok mellett a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen a latin-német szakot végeztette vele. M inden vizsgáját kitűnő eredménnyel tette le . Schwarz Elemér. a kiváló ciszterci egyetemi tanár. arra buzdította.
hogy német szakdolgozatából (amely szülőfaluja német lakosságának történetével.
nyelvi sajátosságaival foglalkozott) csináljon doktori értekezést. De neki nem voltak
tudományos ambiclói; a Rendalapltó nyomába lépve a neveléssel akart foglalkoznI.
Rendfőnöke megkérdezte . hová szeretne beoszt ást kapni? Válasza: .Legszívesebben
közvetlenebb p átrlárnba, tehát Veszprémbe rnennék, de tudom. hogy ez nem szekas a
rendben. {gy csak azt kérem . hogy ne kerüljek Kecskemétre. mert az a vidék már egy·
szer nagyon káros befolyást gyakorolt egészségi állapotornra ." Az életrajz következő
adata: .Pappá szentelték 1936.jún. 14-én. Ettől kezdve egész életében K e c s k e·
m é t en m üködött: 1936-39. gimnáziumi tanár. 1939-47. Igazgatóhelyettes. 1947-48.
és 1950-1969. gimnáziumi igazgató. Közben 1947-1950. kórházi lelkész." De - mintegy
zúgolódás nélküli engedelmessége jutalmaként - mindez nem rnent különösebben
egészsége rovására. és szervezeti adottságaihoz képest aránylag magas kort ért meg.
Az iskolában a mlndent-rneq ért és jellemezte. BIzonyiték erre. hogy régi. első tan ítványal 20-30 év távlatából ls felkeresték. beszámoltak életükről. és mindig nagy tlsztelettel. szeretettel beszéltek róla. Névünnepén annak az osztálynak a taqlal, akiknek
első osztályfőnöke volt. küld őtts éqlleq, ~ taggal vettek részt. és különleges alkalmakkor kis ajándékcsomaggal kedveskedtek nekI.
Külön fejezetet Igényeine egészen különleges pasztorációs tevékenysége Kecskemét küls ö ter ület én. a tanyavilágban . 1938-t61 haláláig volt a kadafalvl kápolna lelkésze. Hogy ez mit jelentett áldozatv állalás ban. mindig készenl étben. a betegek. vigasz·
ra szorulók ellátásában. arról a kadafalvl hívek tudnának kötetnyit beszélnI. Helvécia
jó része. Szark ás, Csal ános. Kadafalva tartozott a kis kápolna vonzökörébe. Az előbb
havonként egy szentm iséből hamarosan minden vasárnap két szentmise lett a hivek
Igényére . A zsúfolt kápolnában az áldozni kívánók csak nagyon lassan tudtak eljutni
az oltár közelébe. Többször lement áldoztatni a hívek közé. s nem egy alkalommal a
part ikulák törtrésze ivel tudott csak boldogulni. olyan sok volt az áldozó (abban az Idő
ben nem lehetett a tabernákulumban hagyni az Oltáriszentséget). Az akkor még földes padlójú kápolnában másnap a sepregetéskor nem egy kabátgombot találtak ... A
harminc esztendő alatt nem egy nemzedék nevelődött fel ezen a területen. egykor keresztelt kisgyermekek gyermekeit. talán unokáit is módj ában volt a keresztség szent.
ségében részes ftenl. A tanyai hIvek pasztorálását nagyon szívén viselte. sokszor más
elfoglaltsága. Iskolai munkája elé ls helyezte .
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Temetésén és a meg el őző rekvie men mondhatni fél Kecskemét je len volt.
Szerzetesi neve P. Sebast ianus a Jesu volt. Valóban mindenben hú követőj e volt
Ist eni Mesterének!
Confrate r
VIDOCZY ISTVAN
(1918-1980)
Igen nagy vesztes ég érte az amerikai magyar papságot és a pennsylván lal magyarokat Vidoczy István halálával. Harmincöt évig dolgozott az Úr sz ölöjében, még t lz
évet akart szolgálni nyugalomba vonulása előtt . Hatv anharmadik évében költözött el

közülünk.

Betl ehemben. Pennsylvanlában szület ett. Szülei Zala meg y éből vándoroltak ki Amerikába. Apja a bethlehe mi vasgyárban dolgozott . Pist a ls ott vállal t rnunkát nyarankint
szeminár iumi ével alatt. A gazdasági váls ág és talá n a honvágy ls arra késztette édesanyját . hogy visszavándoroljon vele Magyarországra. Pist a ekk or kb. 5 éves lehetett.
(gy Magyarországon járt elem ibe és glmnázlumb a ls Zalaegers zegen. lO rett ségi után ,
nem sokkal a második vil ágháboní kitörése el őtt . anyj ával visszaté rt Amerikába. Mun kát vállalt. újra kezdett angolul tanuln i , anyjá nak segit ett. Tőle leste el k lt ün ő konyharnüvészet ét, amit paptársai , rokonai és barátai mindig élvezt ek. Feld erült a plébániai
élet . amikor ő vette át a konyhát a szakácsné szabadsága vagy betegsége miatt .
1940-ben megkezdte szem ináriumi tanulmá nyait az ohio i Josephinumb an. Jó szellemet szivo tt magába; szorgalmas , jó tanuló volt , oszt álytársai k öz őrt n éps zerű , 1945
márc ius 1O-én szentelték pappá.
Első áll omása a Szent István pl ébánia volt All entownban. Nagyon lelkIismeretes en
két nyelven szolgálta a híveket. E ls ő papi évé tő l kezdve mind ig pont osan készült prédikációira. Sokat olvasott. magyar könyveket is gy újtőtt . A hívek többször kérté k (ami
nagy rit kaság Amerikában) , hogy beszéljen hosszabban, mert élvezik tartalmas szönokiatalt .
Egy évi szolgálat után egy katolikus kórház lelkészévé nevezik ki Norristownban.
Innen t izenkét évre egy A ll entown mell ett! kis ebb városba kerül t káplánnak. Kevés
magyar ta rt ozott a plébániához, a plébános fr volt, min den angolul ment. A Szent Lő
rinc plébánia hIvei láth att ák. hogy a káplán buzgó. ta nult . van benne európai múvelt ség
és modor . Közvetl en, de nem barátk ozó. 10rt l a vil ágiak nyelvét és problémáit, de nem
világ ias.
1955-ben helye zték át a nort hamptonl német-magyar Magyarok Nagyasszonya pl ébániára ugyancsak káplánnak. Magam 1954 óta járok oda kisegitenl karácsonyko r és
húsvétkor . Vagy nyoic nyarat is t öltött em ott, miközbe n a káplánok (egyik káplán volt
a nemrég elhunyt Dunai Antal. volt passa lc í pl ébános) vagy a plébános (a bánát i születésú Msgr . Joseph May) vakációztak. Nagy rnunkablr ású. ielkiismeretes pap volt
ott ls. A pl éb ános engedte dolgozni, ő pedig nem sajnálta magát. Az 1956-os bevándorlókat tanította angol ra. hittant tanított az iskolában. jegyesokt at ást , konvert ita oktatást
végzett . betegeket látogato tt . A plébániának szerzett aut óbuszokat. amelyeken a gyerekeket szállltották a plébániai Iskolába. vasárnaponki nt az öregeke t a templomba. Az
október-novemberi családl átogat ásokat nagyon fontosnak tartotta. cl szervezte meg az
Iskol ás gyerekek dél i étkezését ls .
Kikapcsolódásra a közeli Poeono hegységbe vonult el, ahol egy szép nyári lakást
vett a Paradicsom tó mell ett. Akkor érezte magát azonban ott ls jól. ha paptársai és
rokonai vele voltak. M íg vendégel sétált ak vagy fürödtek , ő f özött , és kltünö ebéddel
lepte meg őket. A ministránsokat is azzal jutalmazta, hogy felvitte őket nyári lakására
és főzött nekik .
Ahogy adta magát másoknak. úgy kapott másoktól. A h fvektől megbecsültet ést ,
áldozat os anyagi segItséget a temp lomnak és az Iskolának, szeretetet a papt ársakt él.
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A legnépszerűbb papi t alálk ozók az ő plébánláln voltak . A megyéspüspök ls szerett e
és dicsérte. Hihetetlen mennyiségű ruhacsomagot és pénzbeli segIts éget küldött Magyarországra. Az amerikai magyar papi életben tevékenyen részt vett, a papi mozgalom
alelnöke volt hosszú éveklg . Szivesen látott vendégü I papi látogatókat Magyarországról. A philadelphiai eucharisztikus kongresszus alkalmával vendége volt Lékal blboros
is. Többször látogatott haza.
1968-ban kapta első plébánosi beosztását a pennsylvaniai Jim Thorpéba. Nem volt
hivatalos káplánja, egy hittanár lakott vele, aki csak a vasárnapi misézés ben segitett
neki. Nagyon megszerette a helyet. Templomot, Iskolát, plébániát renováltatott. Népszámlálást tartott, mindenkit felkeresett, észrevehetően felment a templombajárók
száma, a vasárnapi gyűjtés is növekedett. Plébánosi munkája mellett ellátta az esperesl tisztet ls. Két évig tagja volt az egyházmegyei papi szenátusnak ls .
1974-ben tért vissza Northamptonba mint plébános . A hivek mint Ismerőst ű dv ö zö l
ték, ő ls emlékezett mindenkire . itt ls sokat alkotott. Új templom építésén dolgozott,
de terve nem sikerült. A régi templomot renoválta, modernizálta. Volt ugyan káplánja,
de a munka oroszlánrészét ő végezte . Karácsonykor és húsvétko r klse gftő vendég
voltam nála; máskor ls segítettem neki, amennyi re tan ítási kötelezettségelm megengedték . Az utolsó húsvét alkalmával említette, hogy valami daganat van a jobb füle
mögött, de orvosa nem sejt rosszat.
Májusban látogatóban volt Detroitban, ahol egyik nővére él. O vette észr e, hogy a
daganat nemcsak hogy nem múlt el. hanem terjedt. Ott operálták a Henry Ford kórházban. Rádiumos kezelésen ls átesett, látszólag javult. Visszatért Northamptonba, átvette
a plébániát. Október k özepéri látási problémákra panaszkodott. Kórházi vizsgálat rneqállapltotta . hogy három rákos daganat van az agyában mélye n, Igy nem lehetett operálnI. Egy egyházmegyei szanatór iumba szállították szülövárosába, Bethlehembe. Ott
látogattam meg két héttel halála előtt. Nehezen tudtunk társalogni fájdalmai mi att. A
jó híreknek örült; annak ls, hogy a Szentaty a látogatása Németországban sikeres volt.
Decembor l-én halt meg. Temetése december S-én volt a northamptonl magyar t emetőben. A temetési szartart ást Joseph McShea, allentowní püspök végezte.
P. Zrinyi József S. J.. Georgetown University, Washingt on

Köszönöm Istenemnek, hogy megadta nekem az alkalmat, hogy a halálba n fölismerjem
az Igazi boldogság kulcs át. Sohasem fekszem le anélkül, hogy meg ne gondol nám:
talán, bármilyen fiatal vagyok ls, másnap reggel már nem élek . I:s senki, aki Ismer,
nem foghatja rám, hogy a társas érintkezésben mogorva vagy szomorú lennék. Ezért
a boldogságért mindennap köszönetet mondok Te rem tőmnek. és egész szlvemböl klvánom minden embertársamnak ls .
Mozart
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