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AZ EGYHAZ AZ IDOK SODRABAN

,,.4 kereszténység mint tlirténelmi kinyilatkoztatdsra épill6 vallds az
Istenembernek, Jézus Krisztusnak történelmi személyére és megvdltói
múködésére vezeti vissza lét ét. Nemcsak kezdete meghatdrozott id6ben
és térben; ez az eredeti kereszténység történelmileg folytatódik is az
egyházban. A történelmiség a lényegéhez tartozik: vagyis nemcsak tlirténete van , hanem történelmi egész önmegvalósuldsdban, amennyiben a
Wrténelemben és a történelmen keresztül valósul meg." (Theologisches
Tnschenlezikon, szerk. Karl Rahner, 4. k . Herder 1972.)
Ezt a történeimiséget tudatositanunk kell. Az egyén fejl6dése is csak
akkor harmonikus, ha múltjdt elfogadva és beépftve tudja jöv6be vetett
tekintettel élni jelenjét. Hasonló szerepet tlilt be az egyes hiv6 és az
egyhdzi közösség életében a kereszténység immdr csaknem kétezer éves
tlirténelme.
Az dltaldnos emberi történelem szfnpaddn még a kfvüldllók is csodd lattal adóznak neki, amikor látjdk, hogyan dpolta és ápolja kórMzaiban,
szeretetotthonaiban milliók testi-lelki baját, hogyan kalauzolja a kultúra
legmagasabb fokára nemzedékek szakadatlan sorait, hogyan kiizd, hogy
Isten képe kirajzolódjék az ember arcdn. A hit fénye vildgit mindennek
végs6 gyökerére: a testvérben rejt6z6 Krisztus szeretete hajtja, sürgeti.
De nem fenyegeti így a triumfalizmus veszélye? Aldozatdul eshetne, ha
a h6sök, szentek; zseniális újftók és az önzetlen szeretetet sugdrzó milliónyi névtelen mellett lépten-nyomon szembe nem találkoznék - még
legfels6bb hatalommal felruházott vezet6 rétegében is - júdási árulokkal, ingatag tagadókkal, nyilvdnos búnösökkel. Mintha csak Krisztus
szüntelenül inteni kfvánna minket: "nem az igazakat jöttem hívni, hanem a búnösöket. " Mindenki megtaldlhatja tehát benne a helyét. ha nem
zárja ki magát bel6le öntelt farizeus ként. - A teljes képhez hozzátartozik mindkét oldal. .Nem szabad félnünk az igazsdgtól" - írja Szilas
László egyháztörténész bevezet6, alapfogalmakat tisztdzó tanulmánydban .
Az egyMz történelmének ilyen kiegyensúlyozott értékelése és megértése megkívdnja, hogy mélyebben vizsgdl juk lényegét. Erre hívja fel
figyelmünket Urs von Balthasar: héj és kéreg nélkül nem szökkenhet
magasba a mustármag. Az egyház történelme összefonódik a vildgtörté·
nelemmel, de a kett6 nem azonos : "Krisztus az Egyházban való testi je lenlétével dthatja az egész vildgtörténelmet és minden ember életét."
Ugyanakkor azonban az egyház életének els6 leírdsa, az Apostolok Cselekedeteinek könyve csak tdgabb értelemben tekinthet6 történelmi könyv3

nek. Sajdtos szemléletmódját ecseteli Lelóczky Gyula. Alapjában véve
ugyanis üdvWrténeti céllal írták, s ez a sajátosság kihat a kés6bbi ko rokra is.
Lehetetlen beleszorftani két évezred történetét egy folyóirat néhány

cikkébe. Csak egll pár tipikus pontra irányfthatjuk a figyelmet .
Szabó Flóris pannonhalmi bencés tanulmánya emlékeztet, hogy a
Wrténelem az élet tanftómestere. Az imádság példáján mutatja be,
mennyire azonos sok kérdés ma és az egyházatyák korában, kb. 1500
éve. Különböz6 korok imáinak és ájtatosságformáinak összehasonlftása
pedig bizalmunkat növelheti: a sok újftás egyugyanazon hitet fejezi ki.
De hogy valaki miként látja az egyház múltját, az nagyban ftlgg attól,
milyen szemilueqen. keresztiü nézi. Voltaire és jónéhányan utána a középkort "sötétnek" testették. Pedig, ahogy Bogyay Tamás, müncheni
professzor, e kor elismert szakembere figyelmeztet, a legújabb kutatd·
sok szerint "szellemének fénye még a mi korunkat is bevilágftja". A Wrténelmi kiértékelés mindig összehasonlítást is jelent más korokkal. más
felfogásokkal. Gyakran úgy akarjuk kimutatni fels6bbségünket , hogy
a másikat lebecstlljtlk.

Az újabb kor egyházáról két tanulmányt közlünk. Guy Bédouelle,
a fribourg-i ,,École de [oi" tanára, találó összképet nyújt róla cikkében,
jóllehet egyeseknek űjszerűen hathat, mert kiérz6dik a szerz6 franciás
beállftottsága. Ennek a kornak egyik f6 jellemz6je a megújulás vágya.
Sajnos nem minden vonalon hozta meg a várt eredményt, mert volt, aki
a ,,hitre" vonatkoztatta, rnikor az "életet " kellett volna megreformálni.
Mélyreható seb keletkezett, amelyik még ma is tátong. Kráhl Józse! az
egyházi megújulás másik oldalát vázolja a Fülöp-szigetek kereszténységének életében. A missziós lendület tanulságos lapja tárul fel el6tttlnk,
bár az is kitűnik: írásából, milyen nehéz az egyház tagjainak koruk befolyásától - el6ftéleteit6l és egyoldalúságaitól ftlggetlenfteni magukat.
A Wrténelmi szemtétet fontossága következtében különös tiszteletet
érdemelnek azok, akik életüket szentelték: az annyira szükséges igazságos, kiegyensúlyozott s ugyanakkor hiv6 kutatói, írói munkának ezen
a téren. Közülük Daniel-Rops portréját rajzolja meg ebben a számunkban Szabó Ferenc. .Daniel-Rops ortodoxiája nem abban nyilvánul meg
- írja - , hogy tendenciózusan értelmezi az egyedi tényeket, hanem inkább abban, hogy az Egyház Wrténelmében meglátja, kibontja a hagyományhoz való húség nagy irányvonalait." Ha ezt fel tudjuk fedezni,
akkor mi is jobban megéljük, hogyan vezeti a Lélek a hívek és vezet6ik
szentséqre való Wrekvése és nyomorúsága közepette az 6 közösségét a
krisztusi üzenet kiteljesedése felé.
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TANULMANYOK

Szilas László
EGYHÁZTöRT ~NELM I

MEGGONDOLÁSOK

Jézus Krisztusnak, a második isteni személynek megtestesülése mutatja,
hogy van egy mód, amellyel az isteni , az örök be tud lépni az időbe, a történelembe anélkül, hogy lényeg ét felad ná, vagy az időbeliség korlátait szétrepesztené. A kinyilatkoztatásban lsten emberi módon, főleg a szó, a beszéd által közli
önmagát. Ezáltal a kinyilatkoztatás történelmi jellegú lesz. Önmagában , lényegéből következően természetesen változhatatlan és örök, de minden időre kötve
van a történelem konkrét formá ihoz . Hiszen az Isteni kinyilatkoztatás hordozói
emberek, akik a térben és időben élnek, akiknek történelmük van. Ezáltal a
kinyilatkoztatásnak is van történelme. A második isten i személy megtestesülésével lsten belenyúlt a történelembe, múködik benne, Közremúködésre azonban
meghlvja az embert is.
Az egyházat nevezhetjük a továbbélő Krisztusnak is. O alap ította, mint látható, megtapasztalható közösséget, amely az idők ll'égéig fétezni fog. Az egyház tagjai azonban a térben és időben élő emberek. Csak bennük válik Jézus
Krisztus egyháza.láthatóvá, és rajtuk keresztül múködlk ebben a világban. Ebből
feszültségek, veszélyek állnak e16. Krisztusban az emberi természet hordozója
a második isteni személy volt, teljes egységben. Ez azonban nem áll az egyházra. Benne az isteni és emberi nem aJkot hiposztatlkus uniót. Az isteninek
hordozója itt az ember minden esetlegességével, gyengeségével és fő l eg búnével együtt. A b űn ös ember mindig is megpróbálhatja, hogy keresztülhúzza az
lsten terveit. Megvan a szabadsága ahhoz, hogy a saját akaratát az lsten elgondolása ellenében is meg akarja valósftani Ennek súlyos következményei
vanna k az egyház életére, önmagának a világban való megvalósftására nézve.
Az egyháztörténelem ezt fépten-nyomon mutatja. Mi következik ebből az egyház életére és történelmére nézve?
Az egyház létéhez hozzátartozik történelme is. Azt el kell fogadnia úgy,
ahogy volt. Az egyház nem törölheti ki múltját, nem teheti meg nem történtté.
I:letét nem kezdheti el újból egy nullponton. Ha ezt megkfsérelné, akkor felad ná
önmagát. A pápaság történetének ..sötét százada" , a nyolcadik-kilencedik század, vagy VI. Sándor pápa éppen úgy hozzátartozik az egyház történelméhez,
ha elrettentő példaként is, mint a nagy szentek élete . A mélypontokat is vállalnunk kell az egyház életében, s nem szabad megklsérelnünk, hogy ezeket .kimagyarázzuk" vagy "elapologizáljuk", Nem szabad, hogy olyan egyháztörténelern-tanl t ás kapjon helyet, amilyet magam is megértem diák koromban. Tanárunk
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kifejtette VI. Sándor pápával kapcsolatban, hogy igen , voltak gyerekei, de csak
mint bíborosnak. Miután pápává választották, felhagyott erkölcstelen életével.
Ez az áll f!ás Igy egyszeruen hamis , amint a forrásokból kl lehet mutatni. Az
igazságot, a történelmi tényt vállalnunk kell , bármennyire szégyenletes legyen
ls.
Az egyháznak mind ig megvolt az ereje, hogy mélypontjain előbb-utóbb túljusson . Ezzel kapcsolatban gyakran mondjuk, hogy az egyház valamely ik tagja
"forradalmi megújulást " hozott. A kifejezés nem szabatos. Az egyház megujulása nem valami soha add ig nem létező erőből vagy meglátásból Indult kl, hanem mély önvizsgálatból és visszatérésbői az eredetihez, a krisztusi tanf!áshoz
és életfo rmához. Mindezt tette azért, mert a mindenkori jelen legfontosabb
feladatának tartotta, s a visszatekintésböl sz ükséqszerűen mindig a jövőbe
nézett. Azt ls mondhatjuk , hogy ez az egyház titka : hogyan találja meg a legéget ő b b feladatot és annak megoldását, s honnan veszi az erőt , hogy reményteljesen a j övő b e nézzen. Még egy VI. Sándor pápának is voltak Ilyen pillanatai, ha
nem ls tartósan. Amikor elsőszülött gyermekét, Juant, Gandia hercegét, éjszaka
Rómában meggyIlkolták, s csak két nap mulva halászták ki holtan a Tiberis
folyóból , akkor annyira megrendOlt , hogy az egyház reformjának kidolgozására
egy blzottságot hozott létre. A javaslat, amit előterjesztettek, a legjobbak közé
tartozik a Trienti Zsinat előtti I d ő k bő l. Sajnos , a megvalósltásra már nem gondoltak. De más példát ls emlfthetünk. III. Ince azok közé a pápák közé tartozott.
akiknek föld i hatalma is Igen nagy volt. Ez az ember , akinek pápai udvarában
akkor a szó szoros értelmében vett vIlágpolitikát csináltak, fogadta azt a néhány
szegény és Ismeretlen toszkánai vándorprédikátort, akik Assziszi Ferenc vezetésével előadták terv üket. hogy az igazi evangéllumot szeretnék hirdetni, és
életükben , amenny ire csak telik tőlük, a krisztusi szegénységet szeretnék megvalósrtani. A különbség a két ember között Igen nagy volt. S a hatalmas uralkodó elfogadta a tervet és áldását adta rá, mert megérezte , hogya meggazdagodott középkori egyházban erre a tanrtásra és erre az életpéldára van leginkább szükség . Assziszi Szent Ferenc és rendje mutatja azonban azt ls, hogy
az egyház életében a komoly visszatekintés a krisztusi tanitásra és életformára
mindig nagy megújuláshoz vezet. Ezen nem kell csodálkoznunk. Krisztusban
számunkra adva van az egész teljesség . Ó az Alfa és Ómega, a kezdet és a
vég. Visszatek intve az eredetre őt látjuk, s ugyanakkor tud juk azt is, hogy ő a
cél , jövönk végpontja.
Emiatt az egyháznak különös kapcsolata van a hagyománnyal. Jézus Krisztusban lsten az egész világnak kinyilatkoztatta önmagát. Ezt azonban nem teszi
meg minden új nemzedéknek. Ha én lsten önkinyilatkoztatását el akarom fogadni, ha azt a magam számára életfontosságúnak tartom, akkor bele kell állnom
magamnak ls az lsten népének szent hagyományába. A kinyilatkoztatás csak
akkor lehet számomra j e l e n l e vő . Ez a szent hagyomány az, ez a krisztusi életforma , amit az egyház egész történelme folyamán újra és újra meg akar valósrtan i. Ha az emberiség ezt a természetfölötti kinyilatkoztatást valami módon
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teljesen elfelejtené és elveszitené, az végzetes lenne . Nincs olyan ember , aki
saját erejéből újra meg tudná találni. Az egyházban egész történelme folyamán
élt és ma is él ez a hagyomány. Ahhoz, hogy én ehhez az egyházhoz , az lsten
népéhez tartozzam, meg kell lennie bennem a készségnek és akaratnak arra,
hogy ezt a hagyományt elfogadjam. Más szóval kifejezve engedelmesnek kell
lennem lsten és egyháza Iránt.
Ehhez a szent hagyományhoz nyitja meg számunkra a kaput az egyháztörténelem. Brox Norbert Igy fejezte ezt kl : . (Az egyháztörténelem) mutatja a hit
igy és nem másképp megtett útját, ami a hit és az egyház megértésére és ,átvételére' nézve nem lehet többé közömbös' (Kirchengeschichte heute , 72. o.).
A szenthagyományban tehát a .hlt útját" mutatja meg az egyháztörténelem. A
történelemtudomány módszereivei kutatja például az első egyetemes zsinatok
munkáját; honnan, hogyan és miért fogalmazták igya hitvallást, és nem másképp . Hihetetlenül aprólékos munka ez, de feltétlenül szükséges a hit szabatos
megértéséhez. Az egyháztörténelemből tudhatjuk meg, hogy minden egyetemes
zsinat tanainak megfogalmazásában egy bizonyos irányt vesz fel, és a hit áthagyományozott tartaimát a tévtanokkal szemben meg akarja védeni. Csak a
2. Vatikáni Zsinat tartózkodott kifejezetten ettől a munkamódszertől.
A szenthagyomány mellett az egyház megőrzött számos más, tágabb érte lemben vett hagyományt, szokást. Ezekben tükröződik az elmúlt korok vallásos
élete, lelkisége, liturgiája s egyéb tevékenysége. Az egyházi élet megnyilvánulásainak, jogrendszerének, az egyház parancsai nak szükségük van a történelem fényére, mondotta az oratoriánus Thomassin, az egyházjog történetének
első mestere . Főleg Közép-Európa egyháztörténelmi kutatásaiban hosszú Ideig
elhanyagolt terület volt a lelkiség, a keresztények vallásos életének története.
Pedig ez igen fontos szempont. Gyorsan változó Időkben a népi vallásosság
megnyilvánulási formáinak ismerete nagyban hozzásegithet ahhoz, hogy ne adjunk fel túl gyorsan vallási gyakorlatokat, amelyek nemzedékek lelk i életének
hordozói voltak. Ezzel persze nem az úgynevezett "hagyományos" kereszténység védelmére akarunk felszólltani, hanem történelmi ismereten alapuló józan
értékelésre. Világos, hogyatradicionalista magatartás, amely csak a régihez
ragaszkodik és minden újat alapjában elvet , nem értette meg soha az egyháztörténelem tanítását. Csak a hit maga változtathatatlan és örök . Megnyilvánulási
formái azonban a liturgiában, a hivek val~sos életében változó jellegüek. Az
egyház lelkiségének története mutatja nekünk, hogy ezek a lelki gyakorlatok
korhoz kötöttek, s ha elmúlóban vannak, nem lehet őket mesterségesen új
életre támasztani. A közelmúlt egy példájával szeretném ezt az állítást bemutatni. A Szent Vér tisztelete a középkorban nagyon elterjedt, a vallásosság fő
megnyilvánulási formálhoz és a hivek Imaéletének központjához tartozott. Az
i d ő k folyamán azonban .modernsége" megszünt. Megmaradt a litánia és az
ünnepnap a liturgikus naptárban. XXIII. János pápa megpróbálta, hogy új életre
keltse. Az ünnepnap a liturgikus naptárban és a papi zsolozsmában a legmagasabb fokra került. Ez azonban a Szent Vér tiszteletét nem tette élőbbé . A
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2. Vatikáni Zsinat után a liturgikus reformban belekerült ez az ünnep igazi
teológiai helyébe, az Úrnapjába. Ennek mal hivatalos neve: "A mi Urunk Jézus
Krisztus testének és vérének ünnepe ."
A 2. Vatikáni Zsinat atyái bizonyára ezekre a hagyományokra gondoltak,
amikor különbözö határozataikban kifejezetten utaltak arra, hogy a reformrendelkezések tartsák mindig szem előtt a történelmet. Főleg a teológusokat
figyelmeztetik, hogy kutatásaikban vegyék figyelembe az egyháztörténelem
tanltását ls. A papok képzéséről szóló dekrétumban szerepel az előlrás, hogy
az általános egyháztörténelmet tanitani kell (c. V., art. 16). Erről nem szabad
lemondani és az egyháztörténelmet a teológia részletágaira felosztani. Nem lehet olyan szűk keretbe beleszorltani, mintha feladata csak az lenne , hogy az
egyházat a történelméből vett támadások ellen megvédje. Az egyháztörténelem
oktatásának célja, hogy átfogó képet adjon, amelybe a teológiai tudomány
egyes ágait szervesen be lehessen épiteni, s amelyből azok igazán érthetővé
válhassanak . A teológia irányai csak ágai az egy fának, amelyet legjobban az
egyháztörténelem tud bemutatni. Az egyháztörténészeknek ennek a feladainak
tudatában kell végezniök munkájukat, s nem szabad az elengedhetetlen részletek kutatásában az egészet teljesen szem elől vesziteniök.
I:rdekes, hogy éppen most június végén tartottak Rómában egy három napos
nemzetközi egyháztörténelmi szlmpoziont, 11 ország részvételével, amelyen az
egyháztörténet és a teológia alapvető viszonyát , valamint az előbbinek rnödszertani kérdéseit tárgyalták. A két fő előadó a münsteri Iserloh és a luzerni
Conzemius professzor volt.
Ez manapság annál fontosabb, mert a történelmi öntudat a mai társadalomban, de az egyházban is mindig jobban gyengül. Veszélyes fejlődés ez, amely
az utolsó húsz-harminc évben eléggé nyilvánvalóvá lett. Első jelel ennek a
fejlődésnek, hogya történelmi ismeretek, a történelmi képzés mindig hIányosabbá válnak. Akadnak egyes országokban már olyan törekvések is, amelyek a
történelem tan ítását a középiskolák tanmenetéből teljesen ki akarják törölni.
Szerintük ez a mal társadalomnak semmit sem használ, sőt leginkább csak
ártalmára van. Helyére a társadalomtudomány1 szeretnék tenni. A történelmi
ismeretek hiányossága azután oda vezet, hogy az általános szóhasználatban
egyes fontos fogalmakat teljesen új, történelmietlen tartalommal töltenek meg.
K. Repgen hozott erre a fejlődésre a nyelvtörténelemből egy érdekes példát
(Seminarium 13 [1973] 61-62. o.). A "konzervatlv" szó használatát elemzI. Ez
Németországban a múlt század harmincas éveitől kezdve politikai fogalom
volt. Pontosan körülhatárolt történelmi jelenséget fejezett ki, amelynek egy bizonyos történelmi öntudat felelt meg. A 60-as évek végén az egyházon belüli
vltákba is belekerült ez a szó. Itt körülbelül azt jelenti, hogy "ortodox" , de
mellékzöngeként benne van, hogy .Jdöszerűtten" . " maradi" , "vidéki" . Ha valaki ma ezt a szót az állami vagy egyházi életben az eredeti értelemben akarj a
használni , komoly félreértéseknek teszi ki magát.
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Ahog y az ember nem menek ül het a rnúlt j át ól, élettapasztalat át öl, úgy a társadalom sem. Ez a tapa sztalat, ez a " hagyomány " az em be r fejl őd és ének építő
eleme, amelyet élő tapasztalatcserében, b el ső d ialógu sban meg is változtathat,
más szóval újat teremthet. Am i az egyedi ember számára az élettapasztalat.
az lehet a társadalom nagy cso portjai számára a tört énelem . Számuk ra is szüksége s a múlt, amely mind ig belenyúl a jelenbe. A társadal mi csop ortok múlt jával, történelmével és hagyományával való toqlalkoz ás szü kséges mara d, am íg
csak ez a társadalom fenn áll.
Am int mondottuk , a történelmi öntud at pusztul ása ves zé lyes lehet az emb er i
társadalomra nézve. Még veszélyesebb lenne ez az egyh ázr a. Ha a történelmet
ki akarnánk iktatni az egyház életéből , akkor annak éle tbevágóa n fontos alap jait támadnánk meg. Ha mi a szenth agyo mányt feladnánk, magát az egyházat
adnánk fel. Hiszen az egyház a hit letét emény ese. Fel adata , hogy a kinyilatkoztatást, a depos itum fide i-t ő rizze és ta rts a él etben a vilá g végéi g.
A szenthagyomány megőrzése , a " hit útja" az egyházban nem je lent tör ténelmi monotóniát. S még kevésbé jelenti azt, hogy az egy háztörtén elem tár gyát leszorítsuk az egyetemes zsinato k tárgyal ására , a pápák és a hierarch ia
megnyilatkozásaira és esetl eg a dog matö rt énetre. Az el múlt századok egyh áztörténeti munkái so kszor azt a benyom ást kelt ik, hogy csak a pápák, az egyház politika és a teológia története a fon tos, másr a al ig vo ltak tekin tette l. Pedig a
hit az egyház tagj aiban, minden megkeres zte ltb en is él, azok is hordozói. A hívek vallásos életének megny ilvánulásai ezt a hitet fejezik ki és valós ítj ák meg
az életben. Ok is mutatják a " hit útj át " . Ezért nagyon is szükség van egy átfogóbb, az egyh áz egész életét tek intetbe vevő egyháztörténelem re. A huszadik
század kutatásai ebből a szempontból nagy lépés eket tett ek el ő re . A missziók
története nemcsak lény eges hibákra és mulasztásokra h ívta fel a figyelmet.
hanem a teológia számára is fo ntos kérdé seket tett fel, pél dául az üdvösségtannaI kapcsolatba n. A harm incas évek köz epé tő l kezdve kut atják a franci ák
az egyház tömeg einek vallásos élet ét s ann ak ok ait , hogy mi oko zta olyan nagy
mértékben a hittől való elsza kadást. Ennek a mód szernek egyi k eredménye az
egyh ázmegyék történetének ily en irányú meg ír ása. E b ből már több mi nt tí z kötet jelent meg . A népi vallásosság formá inak kut atása is fé nyt veth et arra, hogy
hogyan élt és él a hit. Igy felsorolhatnánk még sok más szemp ontot is.
Az egyháztörténelemmel való foglalkozásb an egy a fontos . Nem szaba d
fél nünk az igazságtól. Az egyház élet e, ahog y a történelem mutatja, nem állan dó süllyedés az ősegyháztól napjainkig . Ink ább hull ámvonallal lehetne ábrázolni. Az emberi vonás mindig is jelentkezelI, de nemc sak a hullámvölgyekben .
Igazi mag aslato kra is feljutott. Az emberi gyengeségg el, a bűn nel számolnun k
kell, s megnyilatkozásait az egyh áz történetében mint tényeket el kell fogad nunk. Velük kapcsolatban azonban ann ál világosabban láthatjuk azokat az er ő 
ket, amelyek a megújuláshoz, az igazi reform hoz vezettek. Ha nyílt szemmel
nézzük az egyháztörténelmet, megláthatjuk, hogy ma is képes derúlátóvá tenn i
bennünket.
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Hans Urs vo n Balt hasa r
AZ EGYHAZ MI NT KRISZTUS JELENLeTE
Kezdjük egy naiv gondolkodási kísérlelleI. Helyezkedjünk bele Jézus gondolataiba , amikor tan ltványai között járt-kelt, és elő re látta hamaros halálát. O
nemcsak egy néh ány kiváltságosért jött a vil ág ra, hanem ugyanúgy a következö
nemzedékekért is. És ezek számára nemcsak halványemlékként kellett fenn maradn ia, mInt mind inkább a múlt ködébe elmerülö alak : élő jelenlé t akart
köztük lenn i, ha lehet, még é l ő b b , min t most a körülvevőknek , akIk olyan keveset értettek meg vég s ő szándékaiból. Adhatott velük az útra végren deletszerú szavakat : " Szeressétek egymást, amint én szerellelek titeket ": " aki köz ületek a legnagyobb, az legyen a legkIsebb " , és hasonlókat. De mennyi ide ig
maradna elevenen közöttük az ilyen tan ít ások emléke? Emberi tulajdonságaik
hamarosan győz ed elmeskednének isten i útmutatásai feleli - his zen ezek nincsenek ínyére az embe r túlságosan emberi részének , - és fátylat vetnének
jelenlétére.
Tehetne tö bbet is: belé jük önthelné szenemet. lelke mélyé t, hogy halála
után végre megértsék, ki volt ó és mit tett. Tudta , hogy ehhez elóbb a hal álban
kl kell lehelnie lelkét, hog ya halálon túlról bensőségesen beléjük lehelhesse.
tüzesen rájuk lelküldhesse Lelkét. Ezért mond ja nek ik : "Jó nektek, hogy én el·
megyek : mert ha nem megyek el, a Vigasztaló (a Lélek) nem jön el hozzátok .
ha azonban elmegyek. elküldöm hozzátok " . ,,6 az enyémből vesz. és hirdeti
nekt ek."
De elég-e ez minden id6kön át? Nem lesz-e ez az isteni Lélek túlságosan
isteni. szellemi ahhoz, hogya kései , sok kal kés6bb i utódok ban nem csak fenntartsa az eleven emlékezést egykor-élt önmagára, hanem valóságos jelenlété t
is lehet övé tegye köztük? Hisz végül is kevesen vannak, és feltámadása után
a szélr ózsa minden irányába széjj elszórj a ezeket a keveseket : " Menjetek és
tanlt satok minden népet. " Hogyan merészel heti hozzáfűzni : ..Ime én veletek
vagyok a vil ág végéig "?
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Többre van hát szükség . Valam i emberileg foghatór a, ami kezeskedik közvetlen jelenlétéről, úgy , hogy ezt a jelenlétet egyszerre megmutatja, de meg
is óvja az emberek illetéktelen beavatkozásától és minden ellorzít ástól. Egy
lepel, egy burok kell , ami őt tartalmazza, de semm ik éppen sem téveszthető
vele össze . Valami, ami jelenvalóvá teszi a hivő és szerető embe rek számára .
anélkül, hogy mágikus módon hatalmukba tudnák keriteni, isteni szabadságával visszaélni. Valami állandó és mindenkor aktuális, de olyan módon, hogy
egészében utaljon mindig új jelenlétére, minden embernek való szetet ő odaadására. arra, hogy mindenkihez személyesen sz öl, mindenkinek készen áll.
Nem volt más eszköz ill, mint az. amit ..alapitásnak " , latinul instItúciónak
nevezünk. Hogy Jézus számára mit jelent eredetileg az " institúció", azt látjuk
az Eukarisztia megalapitásakor : ..Ez az én testem, az én ért etek kiontoll vérem .
e z t c s e I e k e d j é t e k az én emlékezetemre."
Saját magát ajándékozza nekünk, minden elk épzel ésünknél valóságosabban,
és olyan alakba sűrítve adományát, amely eleven en marad minden időben. tS
az Eukarisztia csak legbelső magva annak az egés z intézménynek, amelyet
Krisztus Egyházának nevezünk. Sok minden ugyanilyen lényeges dolog tartozik
még hozzá, ami egyenként nézve puszta héjnak, elidegenedésnek, megkövesedésnek tűnhet, de Jézus szándéka szer int é rtékelve az ő közvetlen jelenlétének lehetővé tétele és közvetítője. Ilyen mindenekelőtt az egyházi tisztségek,
a Szenti r ás, a hagyomány és az egyh ázjog is. Mind olyasmi, amit Hegellel filozófiailag " tárgyiasult szellem"-nek szoktak mondani, de keresztény szempontból mindig csak Krisztus jelenlétének formál.
Mindenekelőll az e g y h á z i t i s z t s é g e k . Jézustól kapo II teljhatalom
a tanitásra, a megszentelésre, a vezetésre, amely - hála Istenneki - végső
soron független allól , hogya tisztséget betöltő ember méltó-e vagy méltatlan .
Ha úgy lenne, ahogyan a montanisták, a messalianisták, a donatisták, a . Ielki
Egyház" vallói és sok mai pünkösdista gondolja : hogy Krisztus Szentlelkét csak
az adhatja tovább, akiben megvan, és annál inkább, minél inkább megvan
benne, - akkor Jézus jelenléte az emberi életszentség fokához lenne kötve ,
és nem lenne semmi biztosftékunk, hogy tisztán és épen jut-e el hozzánk.
Honnan is vehetné egy állitólag Szentlélekkel eltelt ember a teljhatalmat, hogy
a megfeszftett Úr búnbocsánatát kimondja telett ünk . ha nem kapná meg hivatalosan? Honnan vehetné úgy , hogy ill és most megvalósuljon számomra a
kereszt nagy ténye : hogy lsten a Megfeszitell Krisztusban kiengesztelődik a
világgal?
A pap tehát nemcsak utat mutat nekem valamihez, ami mindenkor valóságos
- idáig magam is eljuthatnék - , hanem tisztségének erejében teszi ezt valósággá számomra. tppen olyan jelenlétté, mint ahogyan Jézus eukarisztikus
jelenléte " istenségével és emberségével , testével és lelkével, húsával és vérével" az egyházi tisztség által válik valósággá a hivők közösségében. A hivő
jól tudja, hogy ő maga nem képes létrehozni Jézus szentségi jelenlétét, - ez
nemcsak a gyónásra és az Eukarisztiára áll , hanem az Egyház minden szent -
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ségére is. ..Végy . .. " - mondja a szakácskönyv; az Egyházban nem veszünk
magunknak. hanem kapunk. Ez a papra is érvényes. még csak őrá igazán :
senki sem ruházhatja fel önmagát az egyház i tiszt séggel . hanem r áruh ázzák.
hogy hatalma legyen továbbadni az adományokat. Az egyházi tisztségekben
ott rejlik az ..el a kezekkel " : egyedül az Ú r ajándékozza magát. de minthogy
van egyh ázi tiszt ség . csalhatatlanul ajándéko zza.
Az egyházi tisztségekhez hozzátartozik a S z e n t i r á s : Krisztu s szava
és a Krisz tusról szóló szavak tárgyi formában . B etű és könyv az intézmény egy
formá ja. sok féle kölcsönös megegyezés alap ján : a szavak betűszerinti ért elm e.
a mondatok ért elm e egy nyelvben és különböző nyelvekben, a nyomtatás. terjesztés. könyvtári m eg őrzés stb . Istennek mind enestül páratlan szava bele testesül ebbe az intéz mé nybe. hogy mindenki számára hamisítatlanul és változhatatlanul jelen legyen . Persze feloldhatatlan egységben a szabadon fúvó Lél ekkel .
aki mind ig újonnan magyarázza a szavakat . mérhetetlen sokféleségben, gazdag
telje sségben bontakoztatja ki minden hallgatójában és ol vasój ában . mint ahogy
az érő búzam e ző szökik kalá szba.
..Az én szavai m lélek és élet " - mond ja az Úr, és ez örökre iga z marad .
De hogy igaz ma radh asson. ahhoz szükség van az Irás ra mint intézményre .
szilárd változh atatlanságban a mellette sz ület ö és elmúló nemzedékeken és
magyaráz atokon át: ..I:g és föld elmúli k, de az én igéim el nem múlnak." Beszélhet Pál a sziv írótábláiról , amelyekre - Mózes kőtábláival ellentétben levelét írja : mégis csak pergamenre kellett írn ia. hogy szavai ne csak a korin tus iak szívébe hato ljan ak, han em még ma is, bennünket is szíven találjanak.
És amikor János a harmadik levelében ezt mondja : ..Még sok mindent tud nék
neked i rnl, de nem akarom tintával és papirosra irn i ; rem élern. hogy rövidesen
látl ak. és akk or é l ő sz óv a l beszélgetünk" - akkor mégis csak tintával és papirosra Irta ezt a mond atot . a mi vigas ztalásunkra, hogy ma is tudjuk : sok minden
van az Egyházban. a hivők beszélgetésében. az embert Istennel összekapcsoló
imában. amit nem kell . tal án nem is szabad lejegyezni . mert túl személyes és
ben s ő sége s je lle gű. És ez rend jén van így. mert a Szentírás intézménye megengedi. és kezességet vállal érte .
De bárm ilyen közvetlenü l jelen íti is meg az Irás Jézus szavát és a róla szóló
elbes zélése ket , ez az Irás maga is közvetítés műve : Az ősegyház intézménye
közvetítette hozzánk , a Jézusról szó ló különböző h a g y o m á n y o k , amelyek
eljutottak az evangelistákig, és kialakult formá jukban kötelezték őket. mielőtt
szavaik egyh ázközségeikben szintén hagyományt teremtettek, és végül az újszövetség szentí rási kánonának maradandó nagyegységévé olvadtak össze .
csa tlakozva az ószövetség már meglevő kánonához. Azt gondolhatnánk először.
hogya hagyománynak ez a ..folyékony " eleme, amelyben a Szentírás létrejön.
hogy azután maga is befolyást gyakoroljon rá, ellentéte az intézménynek. De
nem igy van . Nagyon is jól tudják ezt azok a kortársaink. akik az egyházi hagyo 12

mány szúk fúzőjét nehezmé nyezik, és az eredeti Jézu s-jelenséggel való szabad,
közvetlen viszony, az úgyneveze tt " egyidejúség " után vágyakoz nak. De van-e
ilyen egyidejúség? Hiszen akik a földön érintk eztek vele , azok egyáltalán nem
vagy csak alig értették meg, és életének, beszéd ének , cselekedeteine k értelme
csak utólag, a feltámadás, a pünkösd fe lől világosodott meg bennük. Pál ped ig,
legmélyebb magyarázója, egyáltalán nem volt az id őbe n együtt vel e, hanem az
egyházi hagyományra támaszkodik, hogy hite lesen magyarázza. !os bizonyos
értelemben ez a hiteles magyarázat átvonul az egész egyháztörténelmen: elhajlások és kisiklások ellenében az egyházi tanitóhivatalnak - miközben maga is a
Szentírásra és a hagyományra tekint - mind ig újból elénk kell tárn ia és meg
kell állapítania Krisztus kinyilatkoztatásának igaz i értelmét, és ezzel újra közénk
hoznia eredetét ott, ahol valamilyen történelm i áramlat el akart távolodni ettő l.
!os ez nemcsak a zsinatok és pápák ünnepélyes definí ci óira áll, hanem analóg ikusan a teológusok, a szentek vég nélküli fáradozásai ra is, aki k életükben ,
igeh irdetésükben, írása ikban a kezde ti esemény megértéséért küzdöttek, és
hozzáadták a magukét a hagyományhoz. Látszólag a héj és kéreg veszedelmes
elburjánzása ez egy élő mag körül , amelyet megfulladás fenyeget benne ; de
az élő Krisztus Szentlelke bizonyos ö n mű kö dő szabályozást biztosít itt. A fölö sleges magától lehull, a formába öntött lényeg viszont valód i éle tté változ ik
vissza. Iréneusz mélyértelmú szava szerint a Szentlél ek állandóan megf iatalít ja
az Egyház edényét, amely Krisztus örökifjú jelenlétét ő rzi.
Ugyanezt lehetne az e g y h á z j o g r ó I is kimutatni, amely sok kívülálló,
de az egyház sok tagja szemében is különleges szálka: megk eményedése annak, aminek igazából mind ig csak karizmat iku s eseménynek kelle ne lennie,
visszaesés a törvény zsidó abszolutizálásába, amit pedi g Jézus és Pál viszonylagossá tett. , felülemelkedve rajta. De mi mást akar ez az egyházi közösséget
rendező és szerkezetbe fogó mozzanat, mint hogy elevenne k és késznek tart sa
meg az egyetlen Törvényhozó jelenlétére, aki a szeretet, a kegyelem és a
könyörület jogát vezette be mint az igazságos ság l egfe ls ő formájá t? " Akiknek
megtartjátok búneiket, azoknak meg vannak tartv a" : még az egyházi b ü ntető
és búnbánali jog is része és megny ilvánulása ennek a kegyelmi jognak; a jog
feladata, hogy egysze rre védje és közvet ftse a kegyel met. .
Egyházi tisztségek, szentségek , Szentírás, hagyomány, egyházjog : mindig
ugyanarról van szó : az élő tartalom form ába öml ése kezesség, hogy a tartalo m
eleven marad . Egyházi nyelven szólva : az Intézmény föltétele Krisztus torzitatlan személyes jelenlétének.
Magasabb, természetfölötti sík on meg ismétl őd ik tehát min den él ő alaptörvénye, a növény tól az állaton át az emberig : csak tagolt szervezetben fej lődh et
és feje ződhet ki az életelv, a lélek. Ezért a humorérzék nélk üli bosszankodóknak, akik egyfolytában mérgelődnek az egyházi intézmény miatt, hogy leép ítése
után állftőlag a Jézussal való közvetlen érintkezés eleven magjára bukkan jana k,
Goethének a fIliszterhez Intézett szavaival felelhetünk :
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A természetnek se mag ja, se hé ja.
O mindez egyszerre.
Inkább saját magad vizsgáld meg ,
Hogy mag vagy héj vagy-e.
Amit Goethe a természetről mond , azt mi az Egyházról mondjuk ; rá éppe n
olyan . jól alkalmazható az ő felszólítás a: " Fogjátok fel hát késlekedés nélkül
nyilvánvaló szent titkát. "
A mondottakból vonjunk le most még néhány lény eges következtetést.
1. Az intézményes jell eg az Egyházban bizonyos szempontból hasonló a
tisztán emberi intézményekhez, más szempontból eltér tőlük. Ahol csak szabad
emberi személyok együtt élnek, szabadságuk védelmére szükség van valamiféle intézményre, érvényes log ra. Nem az anarchiában, hanem csakis a rendben
bontakozhat ki a szabad személyiség. Csak az vltathatná el az Egyháztól ezt
az oldalát, aki nem lsten akarta szerves közösséget látna benne, hanem üres ,
formális keretet a tisztán magán jellegú vallásos tevékenységre. Ez természetesen szögesen ellentmond az Evangéliumnak éppen úgy , mint az első és az
összes későbbi egyházi közösségek egyházképének.
De ha az Egyház intézményes jellegének ez az emberi megokolása teljesen
érvényes is , semmiképpen sem ez a tulajdonképpeni igazolása : A hivők számára, Pál tan ítása szerint, a rendezett kö zösség a jelenlevő Krisztus "teste" , aki
először megjelenik az általa alapított szentségekben , azután pedig részesü l
jelenlétében mindazokat, akik hittel járulnak hozzá juk, - anny ira, hogy az egye s
emberek Pál szerint (titokzatos) testének tagjaivá válnak, mindegyik saját karizmá ja , különleges küldetése szerint. Mint ahogya test tag jai kiegészltik egymást, és az egész felól nézve különülnek el egymástól. Innen kapja érvényét,
ha az Egyházról mint a világban levő ósszentség r61, " sac ramentum rnundl"ról beszélünk : külső szervezete, amelyen oly sokan megbotránkoznak, nem más,
mint életelevenségének és életképességének megjelenése. Annak a nagy , szerves testnek elevenségéről van sz ö, amelyet a jelenlevő Krisztus birtokol és éltet. Láthatjuk ezt abból a szakadatlan vérkeringésből is, amely az Eukarisztia
és az Egyház között fennáll : Kr isztus eukarisztikus teste , amely a közösség liturgiájában lesz jelenvalóvá, a résztvevő hivőket Kr isztus valóságába vonja be :
" A kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Kr isztus testében való részesedés ?
MI ugyanis sokan egy kenyé r, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből eszünk" (1Kor 10,16k). Másfelől azonban mind ig az Egyház , Krisztusnak
már előzőleg létező teste az, amely a neki ajándékozott tisztség erejében
megújftja Urának eukarisztiku s je lenlétét. " Az Eukarisztia hozza létre az Egyházat , az Egyház hozza létre az Eukarisztiát" (de Lubac) .
2. Az intézmény - mondjuk mi - azért van , hogy lehetóvé tegye a személyek szabadságát. Minél tagoltabban kiképzett egy szerv - például az emberi
kéz - , annál többet tud kezdeni vele a lélek. Az egész test kétségtelenül kor látozást jelent az egyes embernek : ez a meghatározott, helyhez és időhöz kötött valaki lehet cs ak ; de ugyanakkor jelenti azt a szabadságot is, hogy kap-
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csolatba léphet minden hellyel és idövel, a jelenben, a múltban és a [ öv öben.
A kötöttség egyben föltétele a "szabad költözködés " lehetőségének , ami megengedi a szellemi léleknek, hogy önmagán messze túl hatn i tud jon. Sokka l
magasabb értelemben igaz ez az egyházról mint Krisztus jelenlétérő l. Krisztus
nem azért van a világ többi helyén jelen , mert ott van Egyházának titokzatos
szervezetében. A " sacramentum mund i" kife jezés az ellenkező jét mond ja :
Krisztus az Egyházban való testi jelenlétével áthatja az egész világtörténelmet
és minden ember életét, - ez azonban nem jelenti azt, hogy az Egyházban
való jelenléte teljesen viszonylagos vagy fölö sleges, hiszen (mint Feltámadott)
különben is szabadon tartózkodik és múködik ott , ahol csak akar. Mert a megtestesülés törvényét a feltámadás nem szüntet i meg : érvényesül ez egyes embereknek a hitről tett tanúságtételében, a szeret et közösségét alkotó együtte s
életükben - a Szenti r ás, a szentségek és az egyházjogi rend birtokában - ,
ami által az Egyház összetéveszthetetlen, páratla n szervezetként emelkedik ki
az emberiség közepett. Kiváltságos helyzete azonban ugyanakkor szigorú követelmény is : mint Krisztus Testének föltétlen kötelessége , hogy példájával tanúsltsa a világnak ezt a jelenlétet.
A keresztények egymás Iránti és minden ember iránt i szeretetének péld ája
- éspedig Krisztus egységében - jusson különösen is látható kife jezésre és
múködjön mint összetartó erő egységes szervezetében: az egyházközség pléb ánosával, az egyházmegye püspökével, az összegyház pápájával. A pusztán k üts ö,
szervezeti egység nem lenne elég tanúságtételnek ; a hit és a szeretet belső
egységét kell kllejeznie ahhoz, hogy a tanúság tétel hiteles ténye legyen . Másrészt a szerető hitnek nem esik nehezére , hogy bele llleszked jék az egység
külső formájába. Hiszen ez a forma tel jesen azt szolgá lja, hogy l eltörje a zárt
szekta önmagába gubózását, és közösséggé tárgy iasitsa : közösséggé , amely
nem elsősorban vallási szeszélyelm kielégftését nyújtja, hanem egy magasságos Úr jelenlétét, úgyhogy mlndenekelótt az O akarat ának és világot üdvözttö
tervé.nek kell imádattal alávetnem magam. Igya kereszté nyek a Krisztusban
élt kölcsönös szeretet tanúságtételével tartoznak a világnak : ez az egyetlen
hatásos apológia a kereszténység igazsága érde kébe n, és ebben mindenk i
közremúködhet, a legmúveletlenebb is : " Egyek legyen ek - imádkozza az Úr - ,
mint mi (a Fiú és az Atya) egyek vagyunk, hogy megism erje a világ, hogy te
küldtél engem, és szeretted őket, akárcsak engem ."
3. Továbbá külön hangsúlyozni kell, hogy az egyházi intézmény mint Krisztu s
jelenléte az egyes keresztény számára is létrehozza minden szabadság kívánatos terét. Szó sincs arról , hogy csak ott találhatn á meg Kriszt ust, ahol kifejezetten meg van szervezve valam i. Még egyszer hozzunk példát az emberi testrő l :
a szem nagyon finom berendezés, de anélkül, hogy saját magára reflektálna ,
szabadon pillant ki a tág világba ; mindenhová tekint, csak saját magára nem.
A német állampolgárnak egyes államokba vízumra van szüksége; a szemnek nem kell vízum , hogy oda utazzék , ahová kedve tartja : a csillagokig nyitva
áll előtte a tér . Éppen igya keresztény : minden ütt találkozhat Istennel és Krlsztussal, - a közvetlen lma csendjében minden egyházi lit urgia nélkül , a fele15

baráttal való találkozásban, aki lsten képemása és a Szentlélek valóságos vagy
lehetséges temploma, a nagyváros lármáj ában . Vagy ha felüti a SzentIrást: a
betúkön át szernlélődő szelleme belemerülhet az Istenség mélyeibe. A forma
kiindulási pont számára, egyben útmutató, hogy helyes irányba induljon. "Az
igazság megszabadit titeket." Igy látja belülről szemlelve az, aki az [ntézrn ényt
Krisztus jelenléteként éli át, míg kivülről nézve kalitkának látszik. Ezzel elérünk
a negyedik és utolsó ponthoz.
4. Az Egyház intézménye, amely befelé Krisztus jelenléte és szabadságot
biztosltó hely, botrány a világnak. Es éppen ez a botrány elkerülhetetlen, ha
nem akarjuk, hogy lsten megtestesülésének, sót keresztre feszftésének botránya
idealizáló ködbe és híg erkölccsé foszotjon . Az Egyház a maga szilárd struktúrájával mindig ..botránykő " lesz az embereknek: a szó Izaiástól, az ószövetségből származik, és bizonyos módon alkalmazható a világtörténelemben mindig jelenlevő zsidóság ra is. Izrael és az Egyház mélyen titokzatos, talán tragikusnak mondható módon összetartozik, úgy, mint egy érem elülső és hátsó
lapja ; együtt tanúsítják lsten húségét ígéreteihez, az Egyház különösképpen
is Krisztus húségét övéihez : velünk van mindennap mindvégig, mint megígérte.
Megkísérelték kiirtani a zsidóságot: ez lehetetlen. Próbálni fogják - talán
sikerrel - megtizedeini az Egyházat: teljesen meg nem semmisítik. Megállapították, hogy ma " a világvallások támadása" folyik a kereszténység ellen (G.
Vicedom) . Miért? Kiszívták belőle azt, ami látszólag elsajátítható, s visszamarad
az emészthetetlen , bosszantó intézmény, amelynek el kell túnnie. De tudvalévő ,
hogy egy gyümölcs nek éppen a héjában rejlik a legtöbb vitamin. Eppen az
eleven formában rejlik az élet. Még egyszer Goethét idézzük: .Jdö és hatalom
szét nem tördelheti a kialakult formát, amely elevenen bontakozik." Csakhogy
az Egyház formája esetében semmi öncélúság ról nincs szö, hanem Krisztus
tortnál áról. amely jelen akar lenni a világban és a világtörténelemben, és onnan
hatni az egészre. O a forma, nem mi. Mi csak osztozunk benne a kegyelem
által, mint ügyének szolgái. Emberek hozzád hatnak mellékes dolgokat Krisztus
intézményéhez, talán ballasztot, amit az idő újból kiüresít és árján tovaragad .
De az élő szervezet sohasem válik ballaszttá : csak az élettelen hulla lenne
pusztán intézmény, amit persze akkor a legsürgősebben el kellene temetni vagy
elégetni. De nem oda Buda; mert a szóbanforgó testet halhatatlan lélek élteti :
a feltámadott Úr, aki nem engedi meghalni testét, az Egyházat, hanem magával
akarja vinni a test feltámadásába . Nem mintha az örök életben még szükség
lenne a szentségek fátylaira, az Irás bet ű ire vagy az egyházjog ra; mindez azonban nem semmisül meg, hanem átalakul testileg ls átélt személyes életté. A
világ nem foszlik szét az Istenben, hanem a végső szentséggé válik: a teljes
Szentháromság egy lsten megnyilvánulásává a teljes megdicsőült teremtésben .
(Forrás : Neue Klarstellungen, Johannesverlag, Einsiedein 1979, 52-61. o.
A bevezetés híján újból megjelent : ln der Fülle des Glaubens. Hans Urs
von Balthasar-Lesebuch. Hrsg . von Medard Kehl und Werner Löser .
Herder 1980'. 250-256. o.)
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Lelóczky Gyula

EGYHÁZTöRTI:NELEM-E AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI?
"Megtalálhatná-e az ember másutt nyolcvan oldalon belül az izgalmas eseményeknek ezt a gazdag sorozatát: bíröl tárgyalás, zendülés, üldözés, szökés,
vértanúság, utazás, hajótörés, megmenekülés, - az ókori világnak ezt a csodálatos panorámáját: Jeruzsálem, Antióchia, Filippi, Korintus, Athén, Róma, tájaknak, helyszrneknek ezt a szlnes változatosságát: törvényszék, börtön, sivatag, tengeri hajó, kaszárnya, szrnház? Szolgál-e bármelyik opera ilyen sokrétű
cselekménnyel?" (E. J. Goodspeed) Az Apostolok Cselekedeteinek könyve (az
alábbiakban Csel) csakugyan lebilincseló olvasmány, történetmondás a javából,
csakugyan az Egyház elsó évtizedeiból ismertet meg olvasójával számos eseményt, mégis fel kell tenni a kérdést: tekinthetjük-e az elsó egyháztörténeti
munkának? A kérdésre tagadólag kell válaszolnunk. A Csel nem egyháztörténelem három okból.
1. Nem tekinthetjük önmagában álló egésznek. Lukács két kötete, az evangélium és a Csel, teljes egységet alkot, nem lehet az egyiket a másiktól elvonatkoztatva vizsgálni, egyiket a másik nélkül egé3zen megérteni, egyik a másik
nélkül töredék, az egésznek egy darabja csupán. Lukács vizsgálatának fő tárgya
Jézus. Az elsó részben meqírja Jézus földi életét Galileában és Judeában, a
másodikban elbeszéli a megdicsóült Jézus életét Egyházában. Ebból a szempontból a Csel több, mint egyháztörténet : Lukács érdeklődésének köre szélesebb , vizsgálódásának területe tágabb.
2. Több a Csel egyháztörténetnél más szempontból is : sugalmazott mű,
lsten kinyilatkoztatásának része, maga az "evangélium", azaz a jóhrr arról, hogy
lsten hogyan óvja és seqítl, alakítja és neveli népét.

3. Nemcsak több a Csel, mint egyháztörténet, kevesebb is. Lukács korántsem törekszik írásában teljességre, mondhatnánk többet hagy el, mint amennyit
elmond. Egyetlen apostolnak sem írja le teljes élettörténetét, munkásságát,
még Pálét sem, könyve alakjai csak rövid idóre merülnek fel a ködból, aztán
ismét eltűnnek. Egyetlen város egyházának sem foglalja össze az egész történetét. Végeredményben csak egy vonalon vezeti a történetet : egy ideig Péter
tevékenységét követjük, majd Pálét.
Ha a Csel-ben Lukács nem akart rendszeres történetet ránk hagyni, mi volt
mégis a célja művével? Mi alapvető üzenete olvasójának? Mi műve mélyén
fekvő, alapvető véleménye az Egyház létrejöttével, terjedésével kapcsolatos
eseményekről? Milyen sodrást, irányzatot vesz észre és akar megmutatni az
eseménytörténetben? Az elsó évtizedek eseményei ismeretében milyennek
látja az Egyház jövőjének esélyeit? A válasz ezekre a kérdésekre annyival is
jobban érdekel bennünket, mert mint sugalmazott mű szerzójének, Lukácsnak
meglátása több, mint magánvélemény.
2
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Min den történetíró nemcsak elmon dja az eseményeket, hanem értelmezi
ls őket. S az értelmezésnek sok féle módszer e lehetséges, - miné l képzettebb
az [ró , annál több és kif inomultabb. Lukács kimúvelt embere korának, az ír ásmúvészet Igazi mestere . Ko pogtassuk meg kettős múvét itt-ott, pró báljunk fel fedezni bizonyos törvényszerúségeket írásában, bizonyos rendszerességgel
megjelenó fordulatokat, búvópatakként felbukkanó gon dolatokat, és próbá ljunk
ezekból következtetéseket levonni, választ kapn i a fenti kérdésekre.
lsten új népe
Az Apostol Cselekedeteinek könyve olyan krónika, amelynek fószereplője
az els ö fejez etben eltávozik az események szInteréről. É l e t m ű ve azonban nem
els zigetelt esemény lsten tervei ben, hanem az üdvösségtörténet hosszú történelmi folyamatának k özpontja. Krisztus eljövetelével egy új messiási nép vett e
kezdetét. Ha ó a Messiás, ak kor csak azok tekinthetik magu kat a válas ztott
nép tag jainak, akik hittel, szíwel, életükkel Királyuk nak és Kri sztusukna k fogad ják el öt. Az apostolok beszédei azt mutatják, hogy átjárta ók et a meggy6ződés :
hith irdető munkájukkal új népet gyújtenek Krisztusnak, s ez a nép az ószövetségi választott nép egyenes folytatása, az új Izrael. Péter apostol épp olyan
természetesen alkalmazza az Egyh ázra a mess iási népre vonatkozó pr óféciákat, mint ahogy Jézusra alkalmazta a Messiásra vonatkozókat (2,16-21). Ugya nígy tesz egyetlen ránk hagyott felszólalásában Ja kab apostol is (15,13-18).
Istennek ez a népe egyre gyarapod ik (2,41.47; 4,4; 6,7 ; 9,31; 11,22; 12,24
stb .), testvéri szere tetben él (2,44-47; 4,32) közösségben az apostolokkal (2,42),
imádkozva értük (4,24-30; 12,5), segitséget és támaszt nyújtva nekik a nehézsége kben (9,25.30; 17,14-15; 28,15) és minden módon tanúsltva sze retetét Irántuk (21,37-38). Egyházközségekbe szerveződnek (jeruzsálemi , anti óchlal, korintus i), egymást oktatják a hitben (18,26), kitartanak ..a kenyértörésbe n és az
imádságban" (2,42).
" Mivel az Egyház misztérium, titokzatos valóság és lsten jelenlé te hatja
át, mindig tudunk t ermészetéről újabb, mélyebb meglá tásokkal gazdagod ni "
(VI, Pál a Zsinat 2. ülésszakának megnyitójában, 1963. szept. 29.). A misz térium
nagyobbik része mindig titok marad számunkra. Mégis állandóan keresnünk
kell a tel jesebb fele letet, próbálkoznunk kell a mindig új arcú Istennek min dig
új arcú jel enlétét meg tal áln i az Egyházban. Keresésünkben segítségünkre
lehet, ha megv izsgáljuk : hogyan látta önmagát az Egyház lét ezése hajnalán .
Olvassuk át " az Egyház evangéliumát" , a Cseleked etek kö nyvét ebbó l a szempontból : hogy an értették a maguk létét és hivatását az els6 keresztények? Ha
ezt jo bban megismerjük , talán azt is job ban be tudjuk lát ni, mit vár ma, mltölünk az lsten .
Saj átos történel emszemlélet
Lukács, bár gondos anyaggyú jtés után (vö. Lk 1,3) írja meg kétköt etes múvét , elsősorban nem történelemkönyvet, hanem szent történetet aka r lrnl , ..Iste n
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csodás tette it" (Csel 2,11), az üdvösségtörténetet, pontosabban annak legfontosabb szakaszát akarja irásba foglalni. Úgy szemléli a világ történetét, mint
az emberiség üdvösségének történetét, azaz mint eseménysorozatot, amelyet
lsten eltervezett (ezt a tervet nevezi "Isten teljes akaratá"-nak: Csel 20,27, .Isten ü dvö z f t ő szándéká"-nak: 28,28), amelyet lsten irányit , amelybe lsten belenyúl, amelynek során lsten beszél az emberekhez, amelynek, Jézus Krisztus
születése révén, maga lsten is részese lesz, s amelyet lsten az események leforgása után ugyanezen Jézus Krisztus által megitél. Mindez azért történik,
mert lsten kapcsolatot, barátságot akar teremteni az emberekkel.
Lukács nem " provinciális" , zsidó szempontból nézi a történelmet, hanem
az egész emberiséget magában foglaló , szinte "kozmikus" dimenziókban gondolkozik. Ez a gondolkodásmód nyilvánul meg abban az egyetemes szemléletben is, hogy az üdvösséget mint az egész emberiségnek, zsidóknak és pogányoknak egyaránt felkinált lehetőséget tekinti. Ez a látásmód irányitja tollát
úgy, hogy Jézus történetét ne csupán zsidó, hanem az egész akkori görögrómai világ adott történeti időszakába helyezze (vö. Lk 3,1-2), vagy hogy evangéliuma elején Jézus családfáját ne Abrahámnál kezdje , mint Máté, hanem
Adámig vissza, az egész emberiség közös őséig, aki "Istené", magától Istentől származik (Lk 3,38).
Ennek az egyetemes emberi történetnek három szakasza van: a Jézus Krisztus előtti korszak, Jézus Krisztus élete a földön és az Egyház kora. Az első
kettőt fgy foglalja össze Lukács : "A törvény és a próféták Jánosig tartottak.
Attól kezdve lsten országának örömhire terjed" (Lk 16,16). A próféták mind
Jézusról beszéltek, az ő múködését jövendölték meg, elsősorban szenvedését
és feltámadását (vö. pl. Lk 4,18-22; 24,25-27). Mindezt lsten eltervezte, előre
megmondta, mindezeknek tehát meg " kelleU" történniök. A harmadik korszak
az Egyházé. Jézus múvének gyümölcse az Egyház, amely a Szentlélekkel való
keresztséggel (Csel 1,5) születik, amelynek növekedése, terjedése, munkája
éppúgy meg volt jövendölve, mint Jézus tevékenysége, tehát épp annyira " kell",
hogy megtörténjék (Lk 24,44-49). Azáltal , hogyaCsel-t nem zárja le valami
fontos befejező eseménnyel, hanem az egyszerú állftá ssal : ,,(Pál Rómában)
nagy bizalommal akadálytalanul tan ította az Úr Jézus Krisztusról szóló igazságokat" (28,31), mintegy nyitva hagyja a könyv végét, Lukács arra céloz, hogy
az Egyház időszaka most is tovább folyik, hogy nekünk is ugyanaz a feladatunk, mint az apostoloknak, és hogy mi is Istennek ugyanarra a hathatós jelenlétére és segftségére számithatunk, mint amit az apostolok megkaptak. A szent
történetet Jézusnak egy új eljövetele (Lk 21,27; Csel 1,11) és itélete (Csel 10,42)
zárja majd le.
Az üdvösségtörténet egyetemes jeliege legmarkánsabban az areopagusz i
beszédben jut kifejezódésre. Pál kifejti az athéniaknak, hogy az egy lsten
teremti " a világot és minden benne levő dolgot" (Csel 17,24), "ad mindenkinek
életet, leheletet, mindent" (17,25). Az emberi nem " egy őstől származik" (17,26),
azaz egy család, lsten minden embert egyaránt szeret : lsten " nincs messze
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egyikünktől sem, benne élünk, mozgunk és vagyunk " (17,27-28) . Ez az lsten
Jézus eljövetelével belenyúlt a történelembe: ..Most azonban tudomására hozta
az embereknek, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie" (17,30). " Egy
arra rendelt férfi által" , akit ..feltámasztott halottaiből", lsten ..ítéletet ül majd
a világ felett" (17,31). Jézus szenvedése és feltámasztása. a húsvéti esemény
bizonyos fokig már a végső ítélet elővételezése, azaz ennek az eseménynek a
dimenzió i éppen olyan egyetemesek, mint a teremtéséi.

A végső idők elővételezésének gondolata megjelen ik Péter pünkösdi beszédében ls... Ez az, am i ről Joel próféta beszél : ,Az utolsó napokban, mondja az
Úr, klárasztom lelkemet minden emberre . . .' " (Csel 2,16). A messiási nép egyetemes voltára utaló . rntnce n emberre " kifejezés mellett az is jelentős , hogya
jelenben folyó eseményt az ..utolsó napokban" történő dolgoknak nevezi, azaz
azt áll ít ja, hogya most történő cselekménnyel elérkeztek az utolsó napok .
Jézus felt ámasztásával lsten megkezdte az utolsó idők eseményeit. A pünkösdi beszédben említett " utolsó napok" nem rejtőznek a ködös jövőben : Jézussal már meg is érkeztek, folytatódnak a bénának Jézus nevében történt
meggyógyulásában (Csel 3,19-21 .24), és minden alkalommal, amikor lsten bűnö
ket bocsát meg. Most folynak azok a napok, amelyeket a próféták előre megmondtak. Az egyetemes megújulás Jézus feltámadásával kezdetét vette . A béna
gyógyulása annak a jele , hogy lsten már most megkezdte az erede ti rend és
harmónia helyreállítását. Ennek az egyetemes megújulásnak az eszköze az
Egyház a világban. Az Egyház történetében folyik . Bűneink megbánásával mi
is részesei lehetünk. Ezt a jelenben megkezdődött megújulást Jézus második
eljövetele fogja betetőzn i.
FöldrajzI látásmód
Lukács történelemszemlélete mellett földrajzi látása is sajátosan érdekes.
Erős leegyszerűs í téssel állítani lehet, hogy két részes műve valójában két
útleírás. Az evangélium nagy része úgy van felép ítve, mint Jézus útja Galileából Jeruzsálembe, míg a Csel Jézus tanításának eljutását írja le Jeruzsálemből Rómába. Az állítás kifejtésre szorul.

Mind a Lukács-evangéliumban, mind a Csel-ben a földrajz i szempont fontos
szerep et játszik. Elsősorban Jeruzsálemnek (s azon belül a Templomnak) van
mindkettőben kulcsszerepe. Az evangéliumban Lukács úgy irányítja a történetet,
hogy az Jeru zsálemben, a Templomban kezdődjék (Zakariás látomása) és Jeruzsálemben érjen véget : ez utóbbi végett pl. nem is említi a feltámadt Jézus
galileai megjelenéseit, és a mennybemenetelt is Je ruzsálem közelébe helyezi.
E kezdet és vég között az események minden fordulópontján szó esik Jeruzsálemről. A gyermekség történet utolsó epizódja a 12 éves Jézus látogatása a
jeruzsálemi Templomban: Jézus nyilvános működése hármas megkísértésével
kezdődik, amelyek közül a harmadik a jeruzsálemi Templom párkányán törté nik (4,9-12). A 9,51 vers jelz i Jézus elindulását Jeruzsálem felé , s ettől kezdve
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a történet kerete : közeledés Dávid városához . A 14,1 vers az út második fele
kezdetének tekinthető. miután Jézus megismételte elhatározását, hogy Jeruzsálembe megy (13,33). A 19,28 verssel kezdődően Jézus megérkezését olvassuk
a Szent Városba és az ott lefolyó drámai eseményeket : szenvedését és megdicsőülését.

Hasonló meggondolások szerint van a Csel is felépítve. Általánosan elfogadott a vélemény. hogy Jézus kijelentése tanltványalnak mennybemenetele előtt :
.,Tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig" (1.8) megadja a mű alapvető
struktúráját :
1,9-8,1 :
"Jeruzsálemben";
8,2-11.18:
"egész Júdeában és Szamáriában " ;
11.19-28,31: "egészen a föld végső határáig".
Mind a második. mind a harmadik részben a misszió a jeruzsálemi egyház kezdeményezésével indul: ők küldenek hithirdetőt a feladat ellátására , Szamárlába
Pétert és Jánost (8,14), Antióchiába Barnabást (11,22).
A hosszú harmad ik rész további felosztására két pont kínálkozik, s mind a
szó esik Jeruzsálemről : a 15,36 verssel veszi kezdetét Pál apostolnak
a Jeruzsálemi zsinatot (15,22-30) követ ó hosszú apostoll útja . amelynek során
földrajzilag először lép túl Kis-Ázsián. az egyházi fegyelmet illetően pedig (a
jeruzsálemi határozat értelmében) először fogad be az Egyházba pogányokat
zsidókkal egyenrangúakként. Az utolsó szakasz kezdetét a 19,21 versre tehetjük: ez a vers közli Pál döntését, hogy Jeruzsálembe. majd azt követői eg Rómába megy. A könyv hátralevó része a Jeruzsálem. majd Róma felé megtett utat
ismerteti.
kettőn

Látjuk, hogy Lukács kettős könyve. mint szilárd oszlopokon, a Jeruzsálemtémán nyugszik. Az egész mű súlypontja a középső részen van, amelyben az
események egésze Jeruzsálemben és annak környékén történik: az evangélium
vége Jézus megváltó szenvedését és feltámadását, a Csel az Egyház születését
írja le. Az Egyház Jeruzsálemben. Isten hűségének e zálogában és látható jeiében születik: ott adja Jézus utolsó utas ít ásalt az apostoloknak, ott érkezik meg
a Szentlélek, ott kezd az Egyház kovászként n önl, onnan terjed majd más vidékekre. Az apostolok még az üldözés idején ls Jeruzsálemben maradnak (vö.
8.1 .14). Jeruzsálemen belül a Templom lsten jelenlétének a helye. Mind járt Jézus mennybemenetele után az apostolok "áliandóan ott voltak a Templomban,
dicsérték és magasztalták Istent" (Lk 24.53). Az első keresztények " egy sz/wellélekkel minden nap állhatatosan megjelentek a Templomban" (Csel 2,46; vö.
5.12). Az apostolok ls szokásszerűen járnak a Templomba (vö. 3.1; 22,17). Péter
első csodája ott történik (3.1-10). Az apostolok a Templomban prédikálnak
(3,11-12; 5.21).
Nem véletlen az sem. hogy Lukács kétkötetes műve egy másik földrajzi helyen, Rómában végződik. Jeruzsálem egyszerre az a város. melyet lsten meg21

vált (Lk 2,38) s a város, amely Istent elveti (vö. Lk 13,34). A Jézus jóhirét termissziók központja, de ő maga elutasltja az evangé llumot. Jeruzsálem
egyszerre az égi város és a földi város. A tört énet azért végződik Rómában,
mert Jeruzsálem eltaszltotta magától Megváltój át. Jeruzsálem irányitja az eseményeket, de Róma a célpont, amely felé a történet végül is halad. A római
birodalom fővárosa képviseli a " föld végső határá"-t (Csel 1,8). A Csel nem
Pál élettörténetét, hanem az evangélium terjedését beszéll el. Ezért is nem Pál
halálával végződ ik a könyv , hanem azzal, hogy Rómában . akadálytalanul" hirdeti az igét (28,31). Mig a Messi ásra vonatkozó igéretek Jeruz sálemben váltak
valóra, Pál római igehi rdetése a próf éták és Jézus jövendölései nek végső beteljesedése.
jesztő

Egyetemességre utaló szóhasználat

Az eredetileg a zsidóságon belül létrejött s a zsidó vallási gyakorlatokat tiszteletben tartó Egyház, Jézus példáját követve , hamar kinyúlt a megvetettek felé .
A zsidók által lenézett szamar itánusokat az apostolok befogadták a keresztény
közösségbe (Csel 8,14-17), az etióp eunuchot (a MTörv 23,2 szer int az Ilyen
ember sosem válhatott a zsidó közösség teljesjogú tagjávál) Fülöp minden fenntartás nélkül megk eresztelte (8,26-39). Újságot és botrányt azzal okozott az
Csegyház a zsidós ágnak, hogy szélesre tárta kapuit a pogányok előtt.
A kereszténység fokozatos terjedése Jeruzsálemtől Rómáig nemcsak terü leti haladást jelent: ezzel egyidejűleg az evangelizáció át is lép a zsidó világból
a pogány világba. Lukácsot az ige terjedésének éppen ez az oldala érdekli
leginkább. Ismételten hangsúlyozza, hogya pogányok t érítése nem esetleges
körülmények következménye, hanem lsten pozitfv akarata, és épp Igy teljesednek be a prófétai ígér etek , amelyek szerint a Messiás üdvösséget hoz a pogány népeknek. Pál egyik beszédében olvassuk : "Semmi mást nem mondtam
azon kivül , amit Mózes és a próféták megjövendöltek : vagyis hogy
a Messiás szenvedni fog,
támad föl a halottak közül, s
világosságot hirdet népének és a pogányoknak" (Csel 26,22-23).
elsőnek

Azaz az evangélium hirdetése zsidóknak és pogányoknak egyaránt épp annyira
megjövendölt tény, prófétai jel , mint Krisztus halála és feltámadása. Jézusról
szóló Irásművét Lukács azért egésziti kl az apostolok missziós munkájának
történetével, mert úgy érezte, hogy az evangélium pogányokhoz való elérkezésének és elfogadásának lelrása nélkül Jézus megváltó művének Irásba foglalása nem lenne teljes.
A Lukács-evangélium és a Csel közelebbi vizsgálata azt mutatja, hogy a
pogány misszió gondolata Lukács egész művében jelen van, ott is, ahol a pogányokat kifejezetten nem emilti. Jelentős ebből a szempontból , hogya gondolat kife jezésre Jut mind az evangélium, mind a Csel nyitó és záró szakaszában. Az evangélium szorosan vett kezdetén , Keresztelő János fellépéséről
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sz öl ó besz árnolöjában prófécia formájában János szájába adja : " . . . S meglátja majd m f n d e n e m b e r lsten üdvösségét" (Lk 3,6). Keresztelő János
az lz 40,3-5 verseket idézi (a két másik szinoptikus evangélium b evezetőjében
csak lz 40,3 található, vö . Mt 3,3; Mk 1,2). Jézus első, sz ülőváro sában mondott
beszédét (Lk 4,16-30) is olyan részletekkel egészíti ki Lukács, melyeket sem
Máté (13,53-58), sem Márk (Mk 6,1-6) nem említ : amikor Jézus a názáreti zsidóknak szemükre hányja hitetlenségüket, Illés és Elizeus próféta példáját idéz i,
akik zsidók helyett pogányokat segítettek csodatevéssel. A Lukács-evangélium
végén Jézus utolsó beszédében prófétai jövendölést ismétel, amely szintén az
üdvösség egyetemes voltát hangsúlyozza : a Messiás ..nevében megtérést és
búnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve m i n d e n n é p n e k " (Lk
24,47).
A Csel elején Jézusnak ugyanezt a mondását ismétli meg Lukács más szavakkal, ..minden népnek" helyett ..a föld végső határá ig" kife jezést használva
(Csel 1,8). Ugyanezt használja Pál is első missziós beszédében , a piszídiai
AntIóchiában. Itt lz 49,6 versét idézi : ..Először nektek (zsidóknak) kellett hirdetnünk lsten igéjét. De mivel visszautasítjátok azt és nem tartjátok magatokat
méltó knak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Az Úr ugyan is ezt a
parancsot adta nekünk: A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük
légy egészen a föld végső határáig " (Csel 13,46-47). A Csel záró szavaiban
Pál Igy rója meg a hitetIon római zsidókat: ..Vegyétek tehát tudomásul , hogy
lsten üdvözltő szándéka a pogányoknak szól majd , s azok hallgatni fognak rá"
(28.28).
Nemc sak Pál, hanem Péter első beszédében is kifejezésre jut a tény, hog y
az evang élium mind a zsidóknak. mind a pogányoknak szól : ..Az ígéret ugyan is
nektek és gyermekeiteknek szél, valamint azoknak, a k I k t á vol van n a k
ugyan , de akiket meghiv magához Urunk Istenünk" (Csel 2.39).
Amint Pál apostoli múködésének csúcspontja megérkezése Rómába és ott
a pogányok tan ítása . úgy Péterének tetőpontja a pog ány Kornéliusz megtérése
és keresztsége. Ezt követően Péter alakja háttérbe szorul, és Pál lesz a fő
szereplő . Azt, hogy a százados megtérése nem egyedi eset , hanem általános
gyakorlatot kezd el. Péter cezáriai beszédének egyetemesség re vonatkozó kitételei mutatják: lsten előtt . mínden nemzet fia" kedves (Csel 10,34); Jézu s
" a mindenség Ura" (10,36): . mtndaz" , aki hisz Jézusban. elnyeri búnei bocsánatát (10.43).
A százados megtérésére Péter maga így utal a jeruzsálemi zsinaton : ..Tudjátok, hogy engem az lsten kezdettől fogva kiválasztott közületek, hogya pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását és higgyenek" (15,7).
lsten ezt az akaratát Cezáreában egész különleges módon, egy új, " pogány"
Pünkösd eseménye által mutatta meg: elküldte a Szentieiket Kornéliuszra és
házanépére (15,8; vö. 10,44-48). A zsinat a százados esetének alapján egyszer
s mindenkorra jóváhagyja Pál véleményét és lehetővé teszi apostoli múködését:
a pogányoknak nem kell zsidókká lenniök ahhoz , hogy megkereszteljék őket.
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Péteré volt a feladat, hogya pogányok számára megnyissa az Egyház kapuit :
miután a kapuk megnyiltak, Pálé a hátralevó munka.
Pál megtérése olyan fontos esemény , hogy Luk ács háromszor mond ja el a
történetet. Mindhárom lel rás kifejezetten utal Pál missziójának egyetemes, zsidókhoz és pogányokhoz egyaránt irányItott jellegére. (A Csel 9,15 és 26,17-18
fényében a 22,15 versben használt .rnlnden ember" kifejezés nyilván a pogányokra vonatkozik.) Ez megegyezik azzal, amit Pál magáról Ir: ,,(Isten)
kegyelmével megh ivott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem
kell a poqányoknak" (Gal 1,16). Teh át Lukács ugyanúgy értelmezi a damaszkuszi úton történteket, mint maga Pál.
Pál athén i igeh irdetése földrajzilag Jeruzsálem és Róma között félúton, idő
rendben Pál apostoll útja közepén áll. Bár csak rövid id eig tartózkodott Athénben és ottani munkájának nem sok gyümölcse volt , Lukács különleges fontosságot tulajdonIt ott ani rnűkőd ésének, Hosszabban beszél róla, mint akár a galata, akár a tesszalon ika i vagy a korintusi egyházzal eltöltött idejéról. Pál Athénben mondja legragyogóbb beszédét. Athén a pogány gondolkodás Ideg-központja, a görög-római világ intellektuális és vallás i fóvárosa . A kereszténységnek az egész emberiségre kiterjedó egyetemes érvényét Lukács éppen az areopáguszi beszédben hangsúlyozza a legerósebben , a .rnlnden" és az " egész·
szavak súrú alkalmazásával : nA világot és minden benne lévó dolgot teremtó
lsten .. . ad mindenkinek életet, lehelletet, mindent. O nemcsak teremtette az
egyetlen óstól származó egész emberi nemet , de ó határozta meg azt is, milyen
soká virágozzék minden egyes nemzet , hol legyenek területük határai . . . (Ez
az lsten) most azt mondja mindenkinek mindenhol, hogy térjenek meg, mert
meghatározott egy napot, amelyen ítélet lesz az egész világ felett .. . Erról mindenkinek bizonyltékot nyújtott ...• (17,24.25-26.30-31).
A szóhasználatnak ez a kimutatható rendszeressége, amellyel Lukács a keresztény jóhlr egyetemes voltát hangsúlyozza, azt jelzi, hogy ez a gondolat volt
szivéhez legközelebb, s hogy múvének legmélyebb, legigazibb szándéka megmutatni pogány olvasólnak: az evangélium minden nemzetnek szól, jóhírét Jézus zsidóknak és pogányoknak egyaránt szánta, s amikor ezt a jóhlrt a zsidóság elutasltotta, a hithlrdetók joggal fordultak a pogányokhoz. A zsidóságon
belül született Egyház Igy vált fokozatosan megtért pogányok Egyházává.
Párhuzamos szerkesztés
Lukács módfelett kedveli a kettes számot. Igen gyakran párhuzamok és ismétlések alkalmazása által értelmezi a leírt eseményeket, vagy hangsúlyozza
fontosságukat. A legszembeszökóbb kettósség maga az, hogy irodalmi alkotá sát két kötetben adja közre , ami aztán további tág teret nyit arra , hogya két
rész egységét szárnos párhuzam és Ismétlés által érzékeltesse.
A Csel kötetén belül a legfeltúnóbb párhuzamot Lukács Péter és Pál alakja
között vonja. A két fóapostol egyenló rangját és méltóságát a párhuzamok egész
sora húzza alá. Kettó jük igehirdetése is hasonló egymáshoz (vö. 10,37.40-42 és
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13,24.30-31). Mig Péter és Pál csodás gyógyításai, halott·fe ltámasztása a folyto nosságot bizonyitják Jézus működése és az apo sto li Egyház között, a két apostol működésének párhuzama mutat ja a folytonosságot a jeruzsálemi egyház és
Pál pogány missziója közöt t.
Sok helyen a kettőzés a nagyobb hangsúly kedvéért történik. Néha azt mutatja , hogy az esemény nem els ziget elt jel enség, hanem valam i törvényszerűs ég
megnyilvánulása, pl. István megkövezése (7,58) és Pál megkövezése (14,19; vö.
14,5) Krisztus hirdetése és az üldöztetés, vértanú ság kapcsolatát húzza alá. Az
apostolok letartóztatásának kéts zeri megtörténte ugyanezt a célt szolgálja (4,
1-3 és 5,17-18). Az pedig, hogy Pál kétszer hagyja el a zsinagóg át és megy a
pogányokhoz (18,6-7 és 19,9-10). a zsidó ság és az Egyház között i szakadást
mutatja meg drámai módon .
A legfontosabbak mégis azok a párhu zamo k, melyeket Lukác s evangéliuma
és a Csel , azaz Jézus és az apostolok között von . Sok szor ez a párhuzam Jézus mondása és a tanftványokkal történtek között az fgéret és beteljesedés
vonalán van.
. M ikor a zsinagógák ' " elé hurcol nak titeket, .,. a Szentlélek abban
az órában meatan ítja nektek. mit
kell rnondanoto k" (Lk 12,11 -12)

A főta n ács elő tt . Péter Szentléleld<el
telve Igy válaszolt . . : (Csel 4.8)

.lOn olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek , amelynek egy ellen feletek sem tud ' ellenállni vagyel ·
lentmondanl' (Lk 21,15)

• [a főtanács tagjai) nem tudtak semmit ellentmondani' (Csel 4.14)

. BoIdogok vagytok , ha gyülö lnek az
emberek, ha klközös ftenek és szldalmaznak titeket . .. az Emberf iáért!
ONI/etek azon a napon és úJJongjat ok: (Lk 6.22.23)

. Ok pedig örvendezve távoztak a a
elő l. mivel méltóknak bio
zonyultak, hogy Jézusért gyalázatot
szenved/enek' (Csel 5,41)
f őta nács

Legkövetkezetesebb , leghosszabban nyomo n köv ethető a párhu zam Jézus
szenvedéstörténete és Pál je ruzsálemi meghurcoltatásának krónikája között.
Mind Jézus, mind Pál szab ad elhatározásból fordu l Jeruzsálem felé (Lk 9,51 :
Csel 19,21). Amint Jézu s háromszor jövendöli meg, hogy Jeruzsálemben szenvedés várja , úgy Pál esetében is három eml íté s történik a feny egető [ő v ö rőt :
Pál saját elóérzete (Csel 20,22-25), barátai félt ése (21,4) és Agábusz j öve n dő
mondása (21,10-12). Amint a Jézus társaságában l evő Péter késznek mond ja
magát Jézussal együtt meghalni (Lk 22,33), úgy Pál is késznek vall ja magát a
szenvedésre (Csel 21,13), s amint Jézus halálfélelme ellenére is azt kivánja,
hogy az Atya akarata történjék (Lk 22,42), Pál is hasonló kivánságot fejez ki
(Csel 21,14). Perük során a tömeg mindkett őjüket hasonló kiáltásokkal veti el
(Lk 23,18.21; Csel 21,36; 22,22), mindkettőjüket kétsze r hallgatja ki császári
helytartó - Jézust Pilátus (Lk 23,1-7.13-25), Pált Félix és Fesztusz (Csel 24,1-23;
25,1-12) - és egyszer a király : Jézust I. Heródes Agrippa (Lk 23,8-12). Pált
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II. Her ódes Ag rippa (Csel 25,23-26,30), s a császá ri helytar tó m i n dk e tt ő j ü k e t
ártatl annak je lenti ki (Lk 23,22; Csel 26,31-32). Tehát mindkettöjük éle tében
ugyanaz a sorsfordulat következett be : " Az Emb erf iának . .. bűnös embe rek
kezére kell kerüln ie " (Lk 24,7); Pált " bil incsbe verve adták át J e ru z sá l e m b ő l
a r ómalak kezébe " (Csel 28,17).
Ezekkel a párhu zamokkal Luk ács mondanivalója valam iképpen ez : István
hithi rdetők és hitv allók pé ldaképei, do az alap-minta, amely re István és Pál élete is formálódott, a keresztény élet prototfpusa, mag a Jézus. Ha az ő akarata sze ri nt é lü nk, olyan lesz az életünk, mint az övé : " Aki
utánam aka r jönni, tagad ja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és kövessen engem " (Lk 9,23). Tan ítványaiban ismét Jézu s jár az emberek között
(vö. Jézu s szavát az e gyhá z ü l döz ő Saulnak : " Saul, Saul , miért üldözöl enge m?" :
Csel 9,4). A figyelmez tetés hangja azonban alapvetően nem szomorú, nem
gyászos : magában foglal ja azt az igéretet is , hogy amint Jézus életében a
halál nem jelentett e mindennek a végét, hanem feltámad ás követte, úgy a nyomában járó tan ftványok életében sem a megpróbáltatás és kudarc lesz az utolsó

és Pál a kere sztény

SZÓ.

Szabó Flóris
AZ EGY HÁZATYÁK ES AZ IM ÁDS ÁG MODERN KRITIKÁJA

A magyar embe rt ar róllehot meg isme rni szer te a vil ágon , hogy magyarul
beszél. A ke resztény embert arr ól lehet megismerni , hogy imádkozik. Az egyház
azoknak a közössége. akiket lsten hívott, és akik erre a hívásra imádkozva
felel ne k. Az imádság végigk fséri vándo rútjá n az egyházat .. . De éppen mivel
részese ennek a vándorútnak, részese lesz azoknak a befolyásoknak, próbáknak is, amelyek en át az egyh áz útja vezet. Je len kis í rásunkban ennek a történelmi út nak két j el e n t ő s pontját vetjük össze : nap ja inknak az imád ságr ól alkotott nézeteit , a vele szemben felmerülö probl ém ákat szem besí tjük az egyhá zatyák pro blémá ival, nézeteivel.

+
" Istent az imádság le tud ja g yőzn i. Kr isztu s meg adott nek i eröt a jónak
véghezvitelére. Tehát a halottak lelkét vi ssza tudja hívni a halál útjairól , a gyengéket talpra állí tj a, a betegekbe erőt önt , a megszállottakat megszelidíti, a
bö rtönök zárait megnyitja , az ártatlanok billi ncseit megold ja. Lemossa a b ű n ö
ket , e l ű zi a kís értéseket, el némítja az üldözést, a kislelkűeket megv igaszta lja ,
a nagylelkúe ket gyönyörködteti , az úton járókat hazavezeti , a hullámokat lecsendes ül, a latrokat IeszereII, a szegényeket táplálja, az eles etteket felemeli,
a zuhanókat fe lfogja, az állókat megtartja . Az imádság a hit várfala. Az imádság
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fegyverzetével őr i zzük Királyunk zászlait, s az angyalo k tromb itáit imádkozva
várjuk. Az összes angy alok is imádkoz nak. Imádkozik az egész ter emt és. Imádkoznak a háziáll atok is, a vadak is. és megh ajt ják térdüket. Kilépve istállójukból vagy barlangjukból , az égre néznek nyugtalan tekin tettel. A mad arak is felszállnak és az ég felé emelked nek, szárnyu k keresztj ét kéz gyanánt kitárják.
és mondanak valamit, ami imád ságnak tetsz ik. De mi t mondja k több et az imádság szerepé ről? Maga az Úr is imádkozott. "
Tertulli anus ezekkel a lelkesült szavakka l zárj a az Imádságról szóló kis értekezését. A jelen hangjai azonban nem ilyen egyé rtelmüe n lelk esültek. Napjainkban az imádság, a s z e m é I yes imádság súlyos krí zisen megy át, ill. ment
át. Különösen a hetvenes évek első felében egymást érték a krit iká k, amelyek
vizsgálat alá vették az imádság évszázados gyako rlat át, s k ül ön ösen sokat foglalkeztak a kéró imával, azaz azzal az imaf ormával, amely az Újszövetségben
és Jézus imádságról szóló tanítás ában közpo nti helyet látszi k betölteni. Ezt a
válságot legtöbbször Bertold Brecht ismert szí nmüvéne k, a Kurázsi mamának
egyik jelenetével szeml éltetik. Parasztok egy cso port jának végig kell néznie ,
amint az ellenség megtámadn i készül a szomszéd várost. S őt a katonák fegyverrel kényszer ítenek egy legé nyt, hogy mut assa nekik az utat éjje l a város
alá. A visszamaradók aggód nak a város ért. de mindig csa k arra a követke ztetés re jutn ak : Hát mi nem tudunk sem mit sem csinálni. S ebből jön a végkövetkeztet és: aki nem tud semmit sem csin áln i, az legalá bb imádkozhat. A jelenetnél
ott van a néma leány, Katrin. C feláll, tromb itát vesz a kezébe, s mi nt egy megszáll ott, feltrombitálja a városka lakói t. Katrinl agyonlövik , de a váro s felébred
és megmenekü l.
Az imádság ellen emelt kifogások k ülönböző olda lról jön nek.
a) A természettudom ányos kifogá s igy hang zik : az imádság il lúzió a term észeti tö rvén yszerűség önmagában zárt rend szerével szemben. Ez a kifogá s
igazában az isteni, személyes-törlé nelmi világko rmányzást, tehát a gondviselésbe vetett hitet veszi célba.
b) Ehhez jö n a pszichológ ia vádja: az imádság du rva önzés. mert abbó l a
feltételezésből ind ul ki, hogy lst en a világ korm ányzását az imádkozó egyén i
ki vánságai szerint irányítja. Ennek a kifog ásnak is van irodalmi tala ja : Tolsztoj
egyi k gyermekszereplője este lefekvéskor gyönyörködve nézi az ablakból, amin t
nagy fehér pelyhekben hull a hó. Hirt elen az a kív ánsága támad, hogy milyen
jó volna , ha ez a sok fehérség reggelre mind cukorrá változnék. Esti imájában
ezért imádkozi k, ali g tud elaludni az izgalomtól ; reggel e l ső dolga odaszalad ni
az abla khoz és megnézni , teljesült-e a kívánsága. Persze hogy nem teljesült. Mi tagad ás, imáink nem egyszer valóban ilyen gyerekes kí vánságokkal állnak
eló, legalábbis az isteni vil ág nagy valóság aihoz viszo nyítva gyerekesnek t ünö
problémákkal.
c) S végül a szociáletikai vád : az imádság elfeledteti a keresztényekkel a
társadalom iránti felelősségüket. Ha szabad itt is egy ismert, humoros, de találó
kis anekdotát Idézni az öreg plébános levele iböl : az egyszeri lelkipásztori este
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betegh ez hívják, reste ll elmenn i, inkább azt mond ja : majd imádkozunk, hog y
reggelig meg ne halj on a beteg .
Minde zeknek a kifogásoknak alap ja mélyen van. teológiai alapkérdésekból
fakadnak. Mindenek elótt a hagyományos lsten -fogalmat és a mai embernek
a világg al szembeni állásfog lal ását érintik. A személyes lsten megkérdójelezése
maga után vonja az imád ság kritikáját is.
Ezekkel az eddi g vázolt kr it ik ákkal szemben van egy ellenkezó előjelú is :
az edd ig i vádak - ha szabad szemlé lete sen igy megfogalmaznunk - baloldal ról
támadják az imádságot , ez a másik szemlélet jobbról. Ezt a szemléletet rőviden
úgy nevezhetnénk, hog y : a p a r t t a I a n i m á d s á g (part nélküli imádság) .
Garaudy óta divato s ez a " part talan" kif ejezés : Ó adta (ill. magyar fordítól) ismert múvének a Partta lan realizmus c ímet. A parttalan imáds ág elmélete szerint az imádságo t mint külön leg es vall ásos aktust túl értékeljük az Istennel való
ama találkozással szemben , amely egész életünk folyamán végbemegy. " Sine
intermissione orat el " - ez a felszólftás tehát nem azt jelenti, hogya keres ztény
ember állandóan imákat mondjon , hanem : az egész élet et kell ol yan lelkületben
élnie, hogy az megfelel jen az evangéli umi felszólítás nak . Tehát az imád ság igy
feloldódi k, határok nélkül elvész az élet folyamatában. Ha tehát másokkal fog lalkozunk. ha szol gálunk nek ik , ha az életről gondolkodunk, mib enlétét kutat juk ,
ez mind imád ság lehet, mert mind valós találkoz ásunk Istennel, bár ő nem eln' szer inkog nitóban marad . Ha vala ki hely telenn ek tartan á - mond ja ez a szemlélet - , hogy az imádságot igy kiterjes ztjük, az idézze emlékezetébe Pál apostol
sorait: " Ad játo k testeteket élő, szent, Istenn ek tetsző áldozatul. Ez legy en a ti
ésszerú istentIszteletetek" (rationale ob sequ ium - log iké latreia; Róm 12,1). A
latre ia szó általában a kultiku s istentiszteletet jelent i. de itt az egész életre kiterjeszti az Apo stol. A fejezet több i részében azután kifejli ennek a tágabb
értelemben vett istent iszteletnek feladatait : minden kapott adományunk, tehetségünk kife jlesztése, latbavetése a többi emberek szolgálatában . Röviden öszszefoglalva : a régi Or a et labora hel yett ez az elm élet ezt talál ja megfelelőnek :
Laborare or are est - a munka imádság.
Még egy meg jegyzés : ez az elmélet igaz ában a kant i filo zófi ára megy vissz a.
O ért elmezi Rel igion innerha lb der Gren zen der bio Ben Vernunft c. múvében
a szünet nélk ül való imádság szellemét úgy , hogy az nem más, mínt az Istennek
tetsző életmódra való álla nd ö törekvés.
Mind ezek a problé mák azo nban nem újak. A keresztény ókor egyház i író inak, az egyh ázatyák nak is szembe kellett velük nézni ük. Nézzük meg, hogya n
találkoztak ök ezekkel a ké rdésekkel . és milyen tanulságok at vonhatunk le
nézete ikből.

Kezdjük rögtö n a legutolsóval , az ún. parttalan imádság kérdésével. A "sine
intermissione o rate" felszólítás, Pál apostol és Lukács evangélista közlésében
az egész Nicea előtti kereszténység és a szerzetesség mozgatója volt. Az Atyák
soha nem vesztették el szem ük elől e parancsot, hiszen ez volt az Úr egyetlen
parancsa az imádságra vonatkozóan . Természetesen többféle interpretáci ója
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született elméletben is, gyakorlatban is. Most nem akarjuk e nézeteket mind
felsorolni, csak a főbb csoportokat, főbb irányokat érinteni.
Legszigorúbban, szinte szószerint értelmezték a szerzetesek. Mióta a vértanúhalál fenyege~se, vagy inkább lehetősége nem lebeg ett ott a kereszténye k
feje fölött, a szerzetes lett az, aki egész életére a vérta núság pecsétjét akarta
ráütni. A világgal való szakítás a társadalom elhagyá sát, az em be re kt ő l távol,
egyedül az Istennel való foglalkozást, a vele, a neki való életet jelentette. A
földön töltött időnek Igy új tartalma lett , s Krisz tus felszó lítása az állandó imádságra időszerúbbé és sürgetőbbé vált, mint valaha . A szünet nélkü li imádság
nemcsak egy volt az Úr parancsai közül, hanem ez volt a minden evilág i dologtól elszakadt élet egyedüli értelme. Az egész nap és az éjsza ka fele az imádságnak volt szentelve, s az ima még a munk át is végigkí sért e. A sokszor el ő 
forduló . meditari" ige, .meditatio " főnév ezt jelentette: munka közben is, járáskelés közben is, hangosan vagy mormol ásnak t űn ő félhalkan mondták, rec it álták a SzentIrást, főképpen a zsoltárokat. (Hasonló ez az újkori rózsafüzér-recitáláshoz munka, járás-kelés közben .) A " lecti o divina " is a Szentírás olvasását
jelenti. S mikor Szent Benedek el ő lr]a. hogy a szerzetesek a nagyböjt elejé n
vegyenek ki a "blbliotheca"-ból egy kötetet, a bibliotéka minden valósz ln úség
szerint S z e n t I r á s t jelent, tehát az e lőí rá s igazában Igy hangzik : mindenki
vegyen ki egy kötetet a bibliából, és azt elejétől végéig olvassa el. Tehát valóban szünet nélkül imádkoztak. Hozzá kell tennünk, hogy nem csak a szerzetesekre áll a zsoltároknak ez az előbb emlitett, munka közben való recitálása.
Szent Jeromos Islrja egyik levelében, hogy körülötte a s ző lőrn u n kás o k is zsoltárokat énekelnek.
E szerzetesi vonaltól eltér Origenész magyarázata. O Igy ír az imádságról
c. értekezésében :
Az Imádkozik szünet nélk ül, aki kötelező cselekedete ihez imádságot csatol. és
az Imádsághoz cselekedeteket. Mert a slne Inte rml sslone orate mondatot csak
úgy vehetjOk teljestthetö parancsnak , ha azt mondjuk : a szent ember egész
élete egyetlen nagy Imádság és ennek része az, amit Imádságnak szoktun k
neveml, s amit napjában legalább háromszor kell végeznOnk, amint Dánielnél
is kitűnik .

Origenész tehát ezt mond ja : imádkozzunk naponta lega lább háromszor, és
ezen a szoros értelemben vett imádságon kív ül végezzük jócselekedeteinket,
amelyek bennfoglalt imádságot képeznek. Tehát e tágabb érte lemben vett
" imádság" igazában csak metaforaként áll Origené sz el képzelésében, mint
ahogyan ő mindent allegorikusan, jelképesen értelmez a szentí rásban.
A kérdéssel foglalkozók ebbe az Origenész-fél e vonalba sorolják szent
Agostont is. Az ő felfogását jól ismerjük a 37. zsolt árhoz Irt Enarrat ióbó l. Szerínte : " ha olyan Imádságra gondolu nk, hogy folyton térd et hajtunk, leborulunk,
vagy kezünket felemeljük, ha Igy gondoljuk az imádságot , akko r nehezen tud juk
megtenn i az Apostol felszólitását : sine interm issio ne orat e. Van azonban egy
másfajta imádság : a vágyakozás. Bármi mást teszel is, ha vágyakozol az örö k
szombat után, nem szúnsz meg imádkozn i."

29

Tehát szent Agoston is valóban Origenészhez hasonlóan , csak metaforiku san érti az Imádságot ezen a vágyakozáson. Anélkül, hogy a vonatkozó szent
Pál levélrészlet r éazletes elemzésébe mer üln énk (2Tesz 5,17: sempe r gaudete,
sine lntermissione orate, in omnibus gratias agite). csak egyszerú olvasásra
is megállapUható, hogy az Apostol semmiképpen sem ilyen implicit Imádságra
gondol, tehát az imádság követelményét nem lehet azonos ítani a a jócselekedetek végzésével; Igy nem áll ja meg a helyét a parttalan imádság elmélete sem,
azaz hogy laborare est orare. Annál ls inká bb, mert már szent Vazul ls ész revette , hogy a folytonos munkára van egy külön parancs : " nocte et die ope rantes· . Tehát ha két külön parancs, akkor két külön megvalósítás is!
A parttalan Imádság elmélete után most vizsgáljuk a többi imádság-kritikát.
Min t majd látjuk, lényegében ezek sem egészen újak az Atyá k nézeteihez képest. Hallgassuk meg először is Orig enész kr it ikáját a kérő imá ról.
Ki volna olyan korlátolt. aki azért Imédkoznék , hogya nap föl kelje n, hisz olyas.
valamit kérne , ami az O Imája nélkül ls beköve t keznék: hisz nagyon ostoba
ember volna az, aki azt hinné, hogy az ö könyörgésére történt meg az, ami mln denképpen bekövetkezik az O Imája nélkül is . Ugyancsak min den ostob aságot
felülmúina az, aki a nyári höség Idején, a nap hev étől elcs igázottan azt remél né,
hogy a nap az O Imájára eltávolodik a tavaszi csIllagképek közé, hogy ö kellemesebb h öfokot ére zzen. "'ppen igy járna az, aki Imájában remélve nem akarja
elszenvedni mindazt , ami az emberi nemnek szükség szerint elO van irva .

Ebben a szövegben, amely a mai olvasó számára is természettudományos
megfontoltságról tanúskodik, nem anny ira a zárt tarm észet í okság megváltozhatatlanságáról van szó, mind Inkább az antik ember számára a nap és csillagok által megadott sor s kike rülhetetlen s égéről. Al exandriai Kelemen ugyan azt
tanítja, hogy a megkeresztelt ember ki van véve a sors hatalma alól, és Origenész is osztja ezt a nézet et a gondvi s e l ésről és az ist eni pedagóg iáról vallott
felfog ása ért elm ében ; érd ekes módon azonba n nem úgy érvel, hogy próbálja
a gon dviselés és az imameghallga tás viszonyát meghatározni, han em pszichológiai síkra tereli a kérdést. Az imádkozó azzal, hogy imádkozni kezd, minden
elégedetlenséget félr etesz , és lsten kezébe helyez i magát. Isten el őretudás a
folytán azután - az im a által - minden imádkozónak ez a szabad akarata beleépül az Egésznek abba a rendszerébe, amely a világ fenn állásának alapja.
A bonyolult gondolatmenetet nem akar juk itt rés zletezni , legyen elég Orig enész egy ik mai vizsgálójának. Gesseln ek mod ern hasonlat a a dolog érzékeltetésére :
Képzelj ünk el egy komp jutert, amelybe betáplálták az ember szaba d akaratát , az isteni gondviselést és az isteni e l őre-ism eré st , s e három feldolgozásából születik meg a cselekvések sorozata, amelyek min degyik
partner autonómiáját érv ényesrtik.
E mögött az elgondolás mögött a sztoikusok elképzelése áll az isten i öko nómia által kormányzott nagy világrendről ; ha az ember ebbe az isteni világökonómiába beleilleszkedik, harmóniába hozza a benne rn ű kö d ö erőket , s maga
is jól kor mányzott kis-világ lesz. Origenész szeri nt ezt hozza meg az imádság ,
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ezért imádkozzuk a Miatyánkban a második kérést : Jöjjön el a te országod .
Azaz az a boldog állapot, amelyet az uralkodó akarat és a bölcs gondolatok
rendje jellemez. Igy csak az imádkozó ember tud ja magát minden hamis kényszertől meqszabadttant, és teljes énjét átadni ennek a boldog országnak.
Ami a második kritikus pontot, az emberi imádságok kics inyes, gyermekes
voltát illeti. arról is van Origenésznek igen találó oktatása.
Máté 6.33 ismerős intelme: " Keressétek először az lsten országát, és minden más hozzáadatik nektek." Origenész nagyon képszerú nagyarázatot fúz
ehhez. Azonban előbb bevezetőül néhány szó: az embernek azt kell kérnie, mint
Clprlanus is kifejti, hogy a földi visszafejlődjék benne, és az éql é, a lelkié legyen
a főszerep . De az Isteni dolgok megismerése, és az ember igazi szükségleteinek
megismerése csak az imádságban érhető el ; ezt a két megismerési folyamatot
nem lehet egymástól elválasztani, mert - ezek már Origenész sza vai - ha valaki
nem ismeri Istent, és nem ismeri azt, ami Istené. az a maga szükségleteit sem
ismerI. Ez a gondolat ihlette Romano Guardinil is , amikor ezt Irja : Csak ak i
Istent ismeri, az ismerheti az embert.
De lássuk most már Origenész

sz ép szövegét :

Mindaz. aki Istentől kicsinyes és földi dolqokat kér, nem fogad szót annak, aki
megparancsolta. hogy nagy és mennyei dolgokat kérjOnk, mivel kicsinyaseket
és földieket nem tud adni. Ha valaki azt hozza fel ellenvetésüt. hoqy a azenteknek ls sok testi jótétemény adatott Imádságukra, sőt maga az evangélium i sz özat tarMtja. hogy a kicsiny és földi dolgok hozzáadatnak nek ünk, annak én (gy
felelek: Ha valaki nekiink valami tárgyat ajándékoz. nem mondhatjuk azt. hogy
e tárgy ámyékát adta nek ünk, - mert a tárgyat nem úgy adta, hogy két dolgot
akart adni. tI. a testet és árnyékát, hanem csak a tárgyat akarta adni; de a
tárggyal együtt megkapjuk az ámyékát ls. Ugyanigy, ha emelkedettebb lélekkel
szemléIjOk a kiváltképpen Istentói kapott ajándékokat. nagyon is joggal állíthatjuk. hogya nagy, mennyei és lelki adományok kisérői azok a testi dolgok,
amelyeket a szentek kaptak használatra. akár hltük mértéke szerint, akár az
adományozó akarata szerint. Akarata azonban bölcs, ha ml nem ls tudjuk rnlnden adományának az adományozóhoz méltó okát adni. Tehát azt kell gondolnunk,
hogy Annának egy bizonyos terméketlenségtöl meggyógyitott lelke termékenyebb
lett, mint Sámueltől terhes teste . Ezekiás ls Inkább lélekben szült királyi sarjat.
mint testi termékenységböl utódot ... Dániel ls Inkább láthatatlan orosrlánok.
nak fogta be e száját. nehogy lelkében valami kárt okozzanak, semhogy a láthatókét . .. Egyébként semmi különös sincs abban sem. ha az árnyékot létesitó
testhez nem mindenkinek adatik meg a megfelelő árnyék: egyeseknek egyáltalá.
ban nem adatik. másoknak rövidebb. Ismét másoknak hosszabb . . . Amint az.
aki a nap sugaraira vágyik, miután elérte öket, nem törőd ik azzal. hogy van-e
a testnek árnyéka. vagy nincs: ő elérte azt. ami neki fontos , most már se nem
szoroz, se nem oszt neki. hogy elmegy·e az árnyék vagy marad. hogy hosszabb-e
vagy rövidebb: Igy mi ls, ha elértük a lelkieket. és lsten beragyog bennOnket,
olyan Jelentéktelen dolgot, mint az árnyék. nem tartunk számon aggődó lélekkel. Ugyanis az összes anyagi és testi dolgok csak törékeny és könnyü árnyékok. (De oratione . PG. 11,467 sk.)

Ez a szöveg nem annyira az újplatonlzmusnak a külső világot mint árnyékot
leértékelő szemléletét mutatja, hanem inkább a minden görög filozófiában ér-
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vényesülni akaró szab adságvágyat, amely az embert mind en ember-alatti és
embertelen köteléktől és ké nyszertől meg akar szabadrtani.
Végül a harmadik pont: az embernek a közösség hez való viszonya az imád ságban. Mint eddig láttuk, az imádkozó ember ismeri fel a maga helyzetét,
helyét a mindenségben, az imádkozó ismeri fel a maga igazi szükségleteit ; a
közösségben való helyét, feladatait is az imádkozó ember látja igazán. Az Arany szájú szerint : egyed ül ez a szó: Atyánk, elég volna arra, hogy levezessünk belőle
minden erényt. Aki ugyan is Istent egyedüli Atyának ismeri el és nevezi , még
hozzá minden ember k özös Atyjának, annak olyan életet kell éln ie, hogy ehhez
a nagy származáshoz ne legyen méltatlan .
Nem véletlen, hogy az atyák felhozott nézet ei szinte kivétel né lkül a Miatyánkhoz Irt magyarázataikból valók. Ebben mondja ki Jézus legkifejező bben az ember igazi szük ségleteit , és ebben mondja ki az emberek szolidaritását lsten
előtt; a legfontosabb és legvégsö dolgokban mindannyian egyek vagy unk lsten
előtt. Vegyük példának Ciprianus Miatyánk-magyarázatának egy kis részle tét :
A béke tanitója és az egység nevel öle nem akarta, hogy imánkat egyedOl , kül ön állva végezzük, hogy az imádkozó csak magáért könyörögjön. Nem azt rnond.
juk: Atyám, aki VIl9Y a mennyekben ; nem azt: Kenyeremet add meg nekern
ma; és nem csak magának kéri, a bűnök bocsánatát, s nem csak magáook kéri,
hogy ne essék kisértésbe, és csak maga szabaduljon meg a gonosztól. A mi
Imánk nyilvánosan és mindenkiért szél, nem egy-egy emberért imádkozunk, hanem mindenkiért , az egész népért, mert mind egyek vagyunk. Ist en a béke és
egyetértés oktatója, aki az egységet tanltott a: azt akarta, hogy éppenúgy e g y
imádkozzék mindenkiért, mint ahogyan ö maga ls mlndeoklt Egyben foglalt
össze. (PL. 4,523-524)
S végUI: a Miatyánkban egy kérésben sincs említve az Egyház. Ebben is
azt a felh ívást kell keresnünk, hogy imádságunkban a kereszténységen túl , az
egyházon túl az egész emberi közösség felé fordul junk.
Felhasznált fontosabb Irodalom:
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1975.
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19n.

Schmöle, KI.: Ole FraglJchkeit des Betens und Antworten der Klrchenvllter. Geist und
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Bogyay Tamás

NEHANY GONDOLAT A KözEpKOR MEGERTESEROL
A történelem lényegében elbeszélés. Legősi bb formá ja az volt, amit a sz ü l ő k
gyermekeiknek, a nagyszülök unoká iknak meséltek saját fiatalságu kr61. Az Irás nélküli társadalm aknak is volt mindig múlt juk , valamiféle történelmi emlékeze-
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tük. Természetes, hogya nemzedékről nemzedékre szálló szájhagyományban
a múlt képe egyre torzul. A történelem t u d o m á n y á n a k ez nem is volt
elegendő. De a múltat módszeresen kutató tudóst nem elégfthette ki az frásban
hagyományozott adatok egyszerü sorozata sem. A történész szeretné a múltat
úgy maga előtt látni és másokkal is megláttatni, mint ahogy saját korát, a jelent
ismeri, illetve ismerni véli. Ezért amit megtud a múltból, önkéntelenül is a maga
korához méri, szereplőit saját világa hasonlatosságára képzeli el és jelen iti meg.
Részben igaza van. Azok is emberek voltak, és a történelem emberek és emberi közösségek viselt dolgait beszéli el. Felmerül azonban a kérdés, igaz-e a
kép, amelyet a régi emberekről rajzol? Meg lehet-e igazán é r t e n i a múltban történteket, a régiek tetteit, gondolkodását, érzelemvilágát annak alapján,
ahogy most, századokkal később cselekszenek, gondolkoznak és éreznek az
emberek?
Természetes azonban az is, hogy a múltat a jelenhez viszonyftva é r t é k e I j ü k is. Közmondásosak a "régi jó idők", részben talán csak azért, mert
az emlékezők akkor még szépreményü fiatalok voltak. A távolabbi, immár "történelmi" múlt értékeléséhez persze nem elég ez az egyszerü, egyéni mérce.
A modern történettudománynak egyik legnagyobb eredménye épp az a belátás,
hogya múlt eseményeit és cselekvő meg szenvedő szereplőit csak saját korukhoz mérve lehet megérteni és helyesen értékelni.
Hogy ez mennyire nehéz feladat, arra mondhatnánk iskolapélda Európa történetének az az időszaka, amelyet a 17. század óta "középkornak" szokás nevezni. A középkor-kutatás ma már önálló ága a történettudománynak, tekintélyes
intézetei, tansz ékel. folyóiratai vannak, nemrégóta két nagy szaklexikon kiadása
is folyamatban van. Az elnevezés és a fogalom azonban nem módszeres tudományos eszmélkedések eredménye. A humanizmus, majd a reformáció is, el
akarta határolni magát a közvetlen múlttól, amelyet jórészt megtagadott, lenézett
és az igazán értékes hagyomány megszakitójának tartott. A humanizmus, az
itáliai .rtnasctrnento'', a klasszikus ókort akarta folytatni, a reformáció a tiszta
őskeresztény hagyományt. Mindkettő megvetéssel tekintett a közbeeső, átmeneti
í d ő sz a k ra, amelynek nem is találtak jobb nevet, mint "media aetas, media antiquitas, media tempora, medium aevum" , azaz a közbeeső idők , "középkor" .
Nem csoda, hogya névnek nem felelt meg pontosan meghatározott fogalom .
Máig vitatottak az ldőhat árok, csak nagy általánosságban mondhatni, hogy a
középkor mintegy ezer esztendőt ölelt át a késő antiktól a 16. század elejéig,
a reformációig, vagy nálunk magyaro knál a mohácsi vészig. Nem kevésbé homályos volt a fogalom tartalma, a középkori világ lényege. Ez azonban nem is
érdekelte a humanistákat és a hitújitókat. Ok arra voltak büszkék, hogy új életre
keltették a jót és szépet, ami ebben a közbeeső időben feledésbe merült. A
" középkor" elnevezés ennek megfelelően voltaképp semleges volt, nem értékeit. Annál többet mond a jelző, amely azután, főként a népszerüsftő történetírásban, hozzátapadt: .sötét középkor". Ledorongoló, megvető jelző, csak olyan
kor adhatta, amely magát a szellemi fény kiváltságos birtokosának érezte . A
3
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"siécle des lumiéres ", a fény százada vezető szelleme, Voltaire adta ki a jelszót:
.écrasez I'lnfame", pusztrtsátok el a gyalázatos!. vagyis az Egyházat. A felvilágosodás épp azért tekintette ellentétének a középkort, azért bélyegezte sötétnek. mert az Egyház akkoriban vezető szerepet játszott. Ez valóban Igy volt.
Az évezredben , amelyet hagyományosan középkor néven ismerünk, ugyanis
az élet minden sfkján óriási változások mentek végbe. Egy szigorúan k ör űlhatá
rolható , egységes jellegű középkor épp olyan fikció, mint a klasszikus antikvitás, amelyet a human isták akartak feltámasztan i. A kora i, érett és késő középkor évszázadainak valóban az adott bizonyos mélyen gyökerező egységes jelleget , hogy az egyes emberek és a közösségek ls Istenbe kapaszkodtak, a
vallás és szervezete , az Egyház életet irányi tó erő volt. A középkor "sötétsége"
hirdetői csak azt nem vették tudomásul , ami a mai középkor-kutatásban szinte
közhely : azokat a szellem i energ iákat és tör ekvéseket, amelyek a kis Európát
az utolsó pár évszázad alatt a földkerekség szellemi és anyagi fejlődéséne k az
élére emelték, épp ez az Istenre néző középkor termelte kl magából. Eltévelye désnek, a haladás bénltójának és gátjának mlnősftenl tehát vaskos törté nelmi
tévedés.
Human izmus, reform áció, felv ilágosod ás nem egyszer a "sötét" középkorra
kente mindazt, ami szerinte a múltban rossz volt. Aki azt szeretné tudni , mil yen
is volt való jában ez a kor , annak magukat az akkori embereket kell megkérdeznie. Ezt csin álja a modern medievisztika. ír ásban. képekben, egyé b emlékekben ezernyi a válasz. Egyáltalában nem adnak egységes és statikus képet. Nemzedékről nemzedékre, tájanként más a szó és más a hangnem . Természetes ,
hogy főként a szell emi elitnek, és a társadalom veze tő rétegeinek a válaszai
maradtak reánk. Az alattva lók tarka-barka tömege lelkébe csak közvetve lehet
néha-néha bepillantani. Mindenképp szembe tű nnek sajátságok . amelyek nagyon
is elütnek mindattól, amihez a jele nben hozzászoktunk. Ragadjunk kl közülük
mintegy j e ll e m z ő szemelvényként néhányat.
A középkor első fele legjobb elméi már foglalkoztak a világ és az élet nagy
kérdéseivei, termész etesen a teoló gia kereteiben. Megvolt az elképzelésü k a
világtörténelemről is: meg voltak győződve, hogy utolsó szakaszában élnek. Ez
a szakasz a Megváltással. Kris ztus Urunk eljövetelével kezdődött, és a Végítélet
fogja lezárn i. Áttekinthet ő n ek tartották a múltat a világ teremtésétől, és eleinte
próbált ák kiszámítani az i d ő k végezetét ls. Korlátozottnak, áttekinthetőnek vélték a térbeli világot is, amelynek Jeruzsálem és Róma jelentette a középpon tját.
Ez az á tte k i nt h e t ő , évezrede kben mérhet ő világtörténelem a teremtéstől a
végftéletig voltaképp az egyes ember életútját formázta : a születéstől a halálig,
amely az idón és tére n kivüli örök élet kezdete . Az egyéni embernek az lsten
már megmutatta, merre kell menn ie. A középkori ember tehát a múltban kereste
és találta meg ezt az útmutatást. Meg volt győződve, nem eddig Ismeretlen, új
utak vezetnek az üdvösségre , hanem a régiek példá ja . Ezért tisztelte a hagyományt. Az újnak nem volt önértéke, minden újítás voltaképp csak a régi és
örök értékek felúj ftása lehetett : re-novatlo, re-formatio, re-naissance. A közép-
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kori ember nem igen sejthette, hogy hagyomány tisztelete, a régiek utánzása a
valóságban egészen új utakra vezette. Mert a keresztény értékrendszer, amelynek megvalósftására törekedett, hallatlan feszültségeket és ellentmondásokat
hozott a világba. Ezeknek a feloldása és kiegyenl!tése pedig szükségképpen
mozgósította a legjobb szellemi er6ket.
A hit és ésszerű tudás ösztönző feszültsége fejlesztette ki a skolaszt ikus
dialektikát, amely megdöntötte a tiszta tekintélyelvet, és az állandó kérdésben
és ellentmondásban találta meg a bölcsesség kulcsát , mondhatnánk azt is, a
tudományos igazságkeresés ma is egyetlen útját. A hagyom ányti sztelet nem
gátolt. A korai skolasztika egyik nagy mestere , Chartres-i Bernát , saját korát
az antik világhoz hasonHtva óri ások vállán álló törpéknek látta . A középko ri
ember alázattal, a törpeség érzésével tekintett vissza a régiekre, de tudta azt
is, hogy vállaikon állva mégis fölöttük van, messzebb láthat. Igy tágultak ki és
tűntek el végül is a földrajzi világkép határai , Igy szabadult meg a keresztény
ember a végItélet várásának szorongásától is.
Különösképp kiáltó és fájó volt a krisztusi eszmény és a valóság ellentéte.
A legnagyobb ellentmondások közé tartozott az, amely minden ember lsten
el6ttl egyenl6ségét a feudális társadalmi renddel áll ította szembe. Az lsten
el6tt mindenki egyenl6, de mindenki beleszületett a földön valamilyen állapotba,
egy bizonyos "jog"-ba. Mivel a világ és a társadalom is lsten teremtménye, a
teológusok és filozófusok állandóan keresték ennek az ellentmondásnak a magyarázatát. A megoldásra hiába alkottak elméleteket. Sem teór iával, sem dIktátummai nem lehetett eltüntetni. Nem is az okoskodások vagy jogszabályok sfkján találták meg a megoldást, hanem az egyes ember cselekvő életében, a
krisztusi eszmény gyakorlati megvalósftásában. Tudós társadalome lméletek helyett néhány evangéliumi passzus, Illetve Krisztus és sok ezer követőjének példája mutatta meg az utat. "Si potuerunt hi et hae, quare non tu? " Ha meg tudta
tenni ez és az, miért nem tudnád te is? Ez a hagyomány nem kötött, hanem
hajtott. A hagyománytisztel6 középkornak nem véletlenül lett egyik legkedvesebb Irodalmi műfaja a "példa", és a kés6 középkor vallásos irodalmának egyik
legnagyobb remeke Kempis Tamás könyve .Krlsztus követéséről", szószerint

.ut ánzésáröl".
Krisztus követése mind ig az egyénnek szóló kih ívás volt. Az egyéniség felfedez6jének és " felszabadf tójának" a renaissance-ot szokták tek intenI. Pedig
épp a középkor volt az, amely a keresztény ember egyéni lelki ismeretére és
felel6sségérzetére épített. Nem névtelen tömegei, hanem az egyesek , a szontek törtek új utakat és találtak megoldásokat. Egyik legszebb példa erre Assisi
Szent Ferenc . Prohászka azzal jellemezte történelmi jelent6ség ét, hogy " kordájával megkötötte a 13. század forradalmainak kerekét " . Pedig Szent Ferenc
maga is forradalmár volt, csak Krisztus nyomában. Megtagadta nemcsak családját, hanem kora és társadalma egész úri életideálját. I:s ezzel többet ért el,
mint az albigensek ellen felvonuló összes keresztes lovagok.
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A példát követni mindig az egyes ember egyéni elhatározása és felelősség 
vállalása volt. Igy lett Assisi Szent Ferenc követ ő je Árpádházi Szent Erzsébet .
akinek az idén tér vissza halála 750.-ik évforduló ja. Az ő rövid életében szinte
összetömörült mindaz, ami fény és árnyék volt az érett középkorban. Az árnyékot e lsősorban kora társadalmi rend je jelentette. A fényt az ő egyén i döntése .
Nemcsak szentterencl, hanem jellegzetesen középkori volt , ahogy Erzsébet
lemondott fejedelm i életformájáról, és a legnagyobb alázattal alávetette magát
egy olyan lelk i ve zetőnek , aki bizony épp a lelk iekben voltaképp mélyen alatta
áll t. Középkori volt az is, ahogy a marburg i vár alján, amelynek úrnője lehetett
volna, feláldozta magát a betegekért. a társadalom elesett jeiért.
Akik ma egy " jóléti társadalom " szociá lis juttatásait élvezik, tulajdonképpen
a " sötét" középkor örökségéből élnek. Természetesen voltak a középkornak
sötét fo ltjai, nem is egy, mint ahogy minden kornak voltak és lesznek ls. De
keresztény szellemének a fénye még a mi koru nkat is bevilágitja.

Guy Bédouelle
AZ llJKOR EGYHÁZA

Áttekintésünk hosszú i d ő s z a ko t , három századot foglal magába, 1495-től
1801-lg. De nem szabad elfelejtenünk. hogy a történelm i mozgás Iránya eközben mélyen egységes . Kiindulópontja az Egyház reform ja. amelyet ha nem is
mindenütt igazán kívántak, de legalább hivatalosan hirdettek az európai keresztény ség egyik vég étől a másik ig. Ez a reform a XVI. században különböző
és egymástól eltérő retorrnác i és mozgalm akra tagolódott. Azután szervezetet
öltött, és olykor nagyon is ellenkező teo lóg iai és intézményes állásfoglalásokban rögzítődött a XVI. század végén és a köve tkező század folyamán , a különféle hitvallások szerint. Végül az Egyház, illetőleg a nyugati egyházak egy sz ülető világ új problémáival találták szemben magukat ; ez a világ a XVIII. században I stenről az emberre helyezi át a hangsúlyt az értelem fényénél, annak uralma alatt. Különben a katolikus egyház egy kics it később kerül szembe ezzel,
mint a protestáns hitvallások, aminek az oka egyrészt saját reformjának lassúsága, másrészt a reform nagy kiterjedése. A szentek kezdeményezései, a rnlsztikusok virágzása je lentőssé teszik történelmén ek ezt a szakaszát, még ha belső
viszályok homályosItják is el.
A tudósok ma már elismerik, hogy a prot estáns reformációval párhuzamosan, néha még előtte is, volt egy katolikus reform áció is. Nem csupán ellenhatás (ellenreformác iÓ) volt, ami azért jegecesedett volna ki, hogy ellenállhasson. Föleszmélés volt ez, hogy milyen sürgős szükség van a katolikus élet mély
megújul ására. Legjobb példája kétségtelenül a tr identi zsinat utolsó szakaszának nagy programja . Itt nem annyira teológiai feleleteket dolgoztak kl a dog-
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mák megerősítésére, illetőleg az eretnekségek leküzdésére, mint inkább igényesebb katolikus életrendet igyekeztek megalkotni. Valóban ez uralkodik majd a
XX. század közepéig, amikor a II. vatikáni zsinat új korszakot nyit meg.
Mindamellett az .ú] hit" betörése a XVI. sz. elején bizonyára a középkorból
kilépó kereszténység legnagyobb és döntö eseménye volt . Luther Márton egyénisége , vallásos zsenije, szenvedélyes és eröszakos természete, messzeható
sugárzása uralkodik itt. Csak egy hozzá hasonló arányú ember adhatta meg a
reformációnak eredeti bélyegét, amikor fölfedezte a Jézus Krisztusba vetett
evangéliumi hit általi megigazulást, s Igy megszabadult aggályaitól és nyugtalanságától.
Paradox módon a könyvnyomtatás fölfedezése - az előző század utolsó
évtizedeiben - tette lehetővé , hogy az újra fölfedezett Ige közkinccsé lehessen :
hallgatták, hirdették, Igy közel került a keresztény emberhez, de Irásban terjed
tovább. A könyvnyomtatás mint emeltyú olyan könyvet alkot a Szentrrásból,
amelyből mindenki táplálkozhat, mert az olvasók egyre szaporodnak, és egyik
a másiknak adja át az olvasottakat. Nemcsak figyelemreméltó nemzeti nyelvú
szentrrásfordltások születnek ekkor, hanem magyarázó kommentárok, népszer ű 
sítő katekizmusok. továbbfejlesztő értekezések, nem is szólva a protestáns
propaganda könyveiről, amelyek beszivárognak a városokba és falvakba. Luther
számára az egyház mindenekelőtt az a hely, ahol .helyesen" hirdetik az evangéllumot: tehát inkább a katolikus egyház ..helytelen hitét" akarta megreformálni, mint ..helytelen életét", amiben pedig sokan egyetértettek.
Lutherhez hamarosan egy sor más reformátor csatlakozott, mégpedig olyan
gyorsan, hogy nyilvánvalónak látszik: az Erazmus és társai humanizmusa által
előkészített kereszténység többé-kevésbé tudatosan valami megújulást várt,
bármilyen legyen is az. A hivők egyetemes papságáról vallott tan ításuknak megfelelően a protestáns reformáció k többnyire a politikai hatalom múvel. A köz épkorban is mindig meglevő kísértés szerint az uralkodó vagy a . magisztrátus"
(a városi hatóságok) szervezik meg és próbálják ellenőrzésük alatt tartani. Legtipikusabb példája ennek az anglikán egyház megalakulása; és a rendszer tető
pontján ott találjuk az 1555-ös augsburgi békét, amely úgy akarja biztositani a
birodalom békéjét, hogy mindenkinél eltúri országának, vagyis uralkodójának
vallását. Ez az intézményesItett reformtrpus (püspöki illetőleg inkább presbiteri
vagy lelkészi szerkezettel) mindig ellentétben, néha erőszakos ellentétben fog
állni a radikális reformkIsérietekkel (anabaptisták, entuzlaszták, spir ituálisok).
Ez utóbbiakra itt csak a parasztháborúkkal kapcsolatban hivatkozunk annak
kiemelésére, hogy a társadalmi követelés jellegét viselik magukon.
De két nemzedéknek kell eltelnie ahhoz - 1517-től 1564-ig, Kálvin halála
évéig - , hogy a protestáns reformáció a tridenti zsinat bezárása után valóban
szakadás és eretnekség számba menjen. Ne feledjük soha, hogy igen sokáig
azt remélték: az elkülönülés csak időleges lesz, mint annyi más szakadás vagy
eltévelyedés esetében az egyháztörténelem során. A XVI. század legvégén még
kudarcában ls szimbolikus jelentÖSoégú a genfi városegyházban Kálvin utódának ,
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Béza Theodornak és az Annecyből é rkező , még igen Il atal Szalézi Ferencnek
találkozása .
Tehát egy zsinat vált szükségessé , hogy kellő súllyal lehessen szembeszegü lni a protes tánsok kihlvásával. Tény , hogy a protestánsok első két nemzedékében erőtel jes személyiségek léptek fel (Luther, Zwingli , Bucer, Melanchton,
Kálvin), viszont ellen feleik is erős jellemek voltak (Kajet án, Eck, Clichtove , Morus Tamás, John Fischer) . Igaz, hogy a pápaság alaposan hitel ét vesztette , olykor nem is ok nélkül ; gondoljunk csak egy VI. Sándor vise lkedésére , vagy egyes
utóda inak háborús üzelme ire. Bár a zsinat roppant nehézségek árán tudott csak
összegyúln i és együtt maradn i, és sok an hiányoztak is róla , mégis sikerült a
püspökök és teológusok munkájával megszil árd ftania tekintélyét a fejedelmekkel szemben , és nyilatkoznia az eléje tárt dogmatikai és lelkipásztori kérdé sekben.
A valóságban a katolikus reformációt mindenekelőtt a szentek viszik végbe.
Szerény, kudarc okkal tark ftott el ők ész ítő l enn ek a XVI. sz. kezdetétől mutatkozö , még elégtelen vagy túl hamar megh iúsftott törekvések. Igazi föllendülése
olyan férf iak és nők kezdeményezései nyomán bontakozik ki, akiket az abszolútum vágya lelkes It, de úgy, hogy semmiképpen sem akadályozza realizmusukat. Igy alapftja meg Loyola i Szent Ignác - akinek sorsa sajátos hasonlóságokat mutat kortársáéval, Kálvinéval - a Jézustársaság ot, amely az apostoli cselekvés és evangelizáció válaszolt eszköze lesz. UgyanIgy lesz Avilai Szt. Teré z
és Keresztes Szt. János a Kármel szernl él őd ö életének megújftásával és lelk i
tanftásukkal a tartós katolikus reformáci ó épületének két láthatatlan pIllé rje.
1616-ban szentté avatták Borromei Károlyt, a milánó i reformérseket, IV. Plus
pápa unokaöccsét, aki a reformá tor főpap mint aképét tárta az Egyház elé . Hal
év múlva, 1622. márc . 12-én, Szalézi Ferenc halálának évében ped ig ötös szenttéavatás tett a hivök tiszteletének tárgyává egy középkori szentet , továbbá Loyolai Szent Ignácot , Xavéri Szent Ferencet missziós előfutár-érdemeinek elismeréséül, Néri Szt. Fülöpöt, az oratórium megalapftóját, és Avilai Szt. Terézt. Ez
mintegy az élet szentség reform ját szimbolIzálta, ami nagyon is szükséqes és
óhajtott volt a katolikus egyházban .
Miben állott ez? Megvoltak a k üls ó megnyilvánulásai , mint pl. a barokk épitészet, vagy az eukarisztikus áhftat új kib onta kozása, ami nyilvánvalóan a protestáns teológ ia ellenében született meg. Ezen túlmenően - mint minden mélyreható reform - alapju kban ragadta meg a dolgokat : a neveléss el, a léle kalakít ással. a szeretetmúvekkel. Igy érthető iskolai intézmények létesltése, papneve lő intézetek alap ít ása, számos új szerzet megalakulása a szegények és
betegek köztl aposto lság meg a tan ít ás szolg álatában . Hála a tri denti zsinat
klegyensúlyozotlan kife jezett és katekizmusban is lefekte tett szilárd tanításá nak,
ezek az intézmé nyek összefüggő rendszert alkottak, a római pápa tekintélyével
mint közpon ttal, s ez a rendszer néha kegyetlenül védelmezte önma gát: Giordano Bruno , az i de g e n sz e rű és zseniális gondolkodó keserűen megtapaszta lt a
ezt.
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Egyébként jól számot kell vetni hellyel és i dő v e l, hogy ennek a reformnak
hatását értékelhessük. Igy pl. Franc iaországra a maga gall hagyományaival
jellemzö, hogy késedelemmel és akadályok árán fogadja el a túlságosan római
reformot. Ez azonb an semmiképpen sem gátol ja az apostoli buzgóságot és a
katoliku s ügynek való odaadást a XVII. sz. folyamán . Hiszen emlékezzünk : a
XVI. sz. Franc iaországa még vegyes vallású ország, ahol a vallásháborúk ellenére. vagy azok következtében számos protestáns van, és pol itikailag j el e n t ő s e k .
De nem lenne igazunk, ha az európai nemzeteket úgy képzelnénk el, hogy
teljességgel megosztja és megb énftja öket a protestáns-katolikus polémia.
Először ls itt van a török ell eni küzdelem, amely igen sok energ iát mozgósít
egészen az 1572-e5 lepantói gyózelem ig . S mindenekfölött az új vIlágrés zek
fölfedezése az egész amerikai kontin ensen , de Afr ikában és Ázsiában is. Ezek
az új látóhatárok kitágftják az evangelizáció méret eit, és a kialakuló új egyházak
eddig teljesen ismeretlen egyéni és társadalm i erkö lcsproblémákkal kerülnek
szembe. Az akkori keresztények loj álisan vetették fel maguknak a kérdéseket :
sok hiba ellenére az Evangélium iránti tisztelettel képesek volta k teológialiag
és lelkipásztorilag megfelelni missz iós kötele ssége iknek. Ki kell emelni, hogy
a keresztény gondolkodás, egy Montesinos, egy Las Casas prófétai felh Ivásai
nyomán, nem követte a középs zerú szelle mek által ajánlott egoizmust vagy
humanista naturalizmust, még ha a látszat az volt is, hogy adott esetben az
érdekek érvényesülnek. Katolikus Izabella a végrendeletében , 111. Pál pápa az
újvilág evangelizálásáról szóló bull ájában , a hamaro san " az indiánok védelrn ez ő jé nek " elnevezett Las Casas kife jezésre tudták juttatni és gyakran tiszteletben részeslttetni az igazságosságra és értelemre támaszkodó keresztén y
magatartást. .
Ettöl a kortól kezdve a kereszténységnek egy új pólusa merül fel: Moszkva.
De nagyon elszigetelt marad . Konstantinápoly 1453-as eleste után a moszkvai
császár a bizánci dinaszti ák örökösén ek tek inti magát, annál is inkább, mivel
111. Nagy Iván az utolsó császárnak egy leszármazottját vette feleség ül. Rettenetes Iván viszont a bizánci cezaropapizmus utánzója lett , rátéve kezét az oros z
ortodox egyházra . Moszkva különösen 1589 után igényelte magának a " harmadik Róma" címet, amikor a kör ülmények összejátszása folytán és fóleg Bor isz
Godunov akaratából püspök i székh elye patriarkátussá emelkedett. De a sz ázadvégi zavarok nemzeti visszahatást hozt ak magukkal, valamint katolikusellenességet, amit a lengyelek Iránti gyúlölet jelképezett. Innét é rt h e tő, hogya rutén
egyházak 1596-os határozata , hogy csatlakoznak Rómához, egyrészt botr ányt
okozott, másrészt történelmi jelentóségú a Rómával egyesü lt keresztények
életében .
A XVII. században megszilárdul a kétféle refo rm, új hangsú lyokat, edd ig
ismeretlen módszereket talál, és néha megkeményedik. Olyan kor szakban vagyunk , amikor nagyarányú filozófiai és teológ iai viták párosul nak erőtel j es karitásztevékenységgel, és a keresztény nép kétségtelen ül Igazi mély keresztény
életet él. De Itt újabban fölmerül egy vitás kérdés az újkori Európa történészei-
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nek részéről: Milyen mértékben volt ez a nép "keresztény" az egyszeru szocio lógiai odatartozáson túl? Lucien Febvre ugyan megtanitott arra, hogy ha Rabelais-t és kortársait a vallásosság nem szorftotta is társadalmi kényszerzubbonyba, mindenesetre olyan keretbe zárta, ami nem túrte a vallási antikonformizmust. Az egyéni és társadalmi élet minden formáját átjárta a kereszténység .
Nagyrészt ugyanigy van a XVII. és XVIII. században is. De belemehetünk-e az
anakronizmus veszélye nélkül egy modern problémakörbe, amely különbséget
akar tenni vallás és babona, megélt hit és vallásgyakorlás között?
A korbell szövegek nem nyújtanak új bizonyltékokat arra nézve, hogy megtudjuk, valóban átjárta-e a kereszténység XIV. Lajos Franciaországát. Legföljebb
el kell fogadnunk a felhivásokat, amelyeket a népmisszionáriusok, pl. Regis
Szt. Ferenc, Eudes Szt. János , Montforti Szt. Grignion Lajos Mária, de la Salle
Szt. János kiáltanak világgá az igazán népi és szolidan keresztény vallásosság
érdekében. De el kell Ismerni, hogy az egyszerú emberek részéről hiányoznak
a dokumentumok: azok nem fejezhetik ki vagy nem tudják kifejezni magukat.
Ha követjük azt a - különben kétértelmú - megkülönböztetést, amelyet Descartes tett saját magatartására nézve filozófiai kutatása és "dajkájának hite"
között, szükségképpen meg kell állapftanunk, hogy jobban ismerjük a kartezlanlzmus világos és szabatos gondolatait, mint azt a hitet, amelyet a kor dajkái
igazában éltek .. . Különben is mit tudunk egy Shakespeare vagy egy Mollere
vallásos eszméiről , bár annyi lángeszú észrevétellel gazdagítanak az ember
természetéről?
.
A XVII. században - kétségtelenül azért, mert Európában francia politikai
és katonai hegemónia uralkodik - az Egyház egy kissé a franciák jótulajdonságaít és hibáit mutatja. A végsőkig lelkesedik a nagy teológiai eszmei csatákért, mintha - megerősödve az előző században fenyegetett hitében és új,
jól bebiztosltott határok közé zárkózva - megengedhetné magának , hogy újból
spekulatlv dolgokkal foglalkozzék.
A janzenizmus mintegy prototlpusa ezeknek a vitatott nagy kérdéseknek.
MI sem agyafúrtabb és bonyolultabb, mint ezek a kegyelemről és eleve-elrendelésről szóló megkülönböztetések; mi sem ébreszt nagyobb szenvedélyt, mint
ezek a politikai következményekkel járó viták, a király ugyanis lelki és ideigvaló rendet akar teremteni, és nem kívánatosak számára ezek a rendje ellen
lázadók . Mme Guyon, majd Fénelon kvietizmusának ügye könnyebben rendező
dótt. A Genfben elismeréssel fogadott kartezianizmus szintén a teológusok
egyik nagy vitakérdése volt. A felvilágosult és vitára szomjas közvéleményt
minden lángra gyújtja, egészen aklnai rftuskérdésig. Ami a gallikanizmust
illeti, az túlságosan bele volt gyökerezve a francia püspökök és képviselők hogy az udvart ne is emlftsük - gondolkodásába, sem hogy ellentmondás tárgya
lehessen. De megcsodálhatjuk, milyen ügyesen értett XVI. Lajos meg a többi
francia uralkodó ahhoz, hogy ne haladják túl Róma türelmének mértékét.
A század elejét Bérulle-lel és Szalézi Szt. Ferenccel a szelfdség és a bún bánat jellemezte. Később ezeket már csak a maurinusok múvelt, bölcs és nyugodt
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hivatásában talál juk meg ; e szerzet tag jai a keresztény irod alm i ki ncs ek új rakiadásán munkálkodtak, mint egy Mab lllon tett e egész életén át. De a korra
inkább a nagy szerú stílus, Il l e tő leg bizonyos szón ok i hév je ll e mz ő. Meg találj uk
ennek nyom ait a trappisták refo rm álásáb an, amely akko ra követelményeket
támasztott, hogy hfján mar adt a józa n megkülö nbö ztetésnek ; s jó l jelké pezi
egy Mass ilIon vagy Bourdaloue nagyarányú, kl asszikus prédi kációi nak élvezete.
Leghíresebb képvisel őj e Bossue t.
Különben a XVII. század i egyház tö rténeté t úgy is meg leh etn e írni, hogy
középpontj ának a meaux -i püspök jelen tős és fél elmetes egyén iségét vesszük.
Mert Bossuet-t megtaláljuk a század második felének minden vitájában : az Egyháznak ez az em bere fá radha tatl an ü l d öz ője volt az eretnekségekne k, mint
Pénelon és Richard Simon a mag uk kárán megt anulták. Bossuet, hivat alos prédikátor , a mérsékelt gallikanizm us h fve, egészen od áig megy , hogy l elkes ítő
és meg tévesztő levelezést tart fenn a kor egyik leg nagyobb sze ll emével, Leib niz-cel, arra a végkövetkeztetésr e jutva : igazábJ I nem le hetséges az ök umen ikus párbeszéd .
A reformáció keresztény sége ugyanis a dordrecht i szi nódus tanbeli meg kemény edése után folytatta útj át, s bizo nyo s skolasz tikus teológfával látta el
magát. Angli ában a puritán kálvin izmu s s zéls ő ága jut hata lomra Cromwellel ,
várva az intézményes mon arch ia bekövetkezését a protestá ns Orániai Vilmos
égisze alatt. A reformációs szellem mint k ül s ő ellen ség Franciaors zágban nemcsak a hitet, hanem az álla mot is veszély ezteti. A repub likánus és pr otes táns
Hollandiából jönnek ezek az ind exen lévő könyv ecskék és könyve k. Új, modern
szellemet követítenek, amelynek egyi k Rómától elít élt e l őfutá ra Galile i, és leg hfresebb példája a század végén a szabadg ondolkodás és sértett pr otes tantIzmusa között ingadozó Pierr e Bayle .
XIV. Lajos uralkodásának utolsó felé ben csakugyan megvalósul a hoss zú
ideje készítgetett nagy terv : viss zavonják a nantes-i edi ktu mo t, amely idáig
megtúrte a birodalomban a protestánsok je lenlété t és isten tisztel eteit. Bár az
energikus és intelligens protestáns alattvalók emigr áció val fe nyeg e t őztek és ezt
hamarosan meg is valósftották, bár a Cévenne k vidékén vall ási és polgárháború tört ki, a ko rabeli Európának ez a fi gyelemreméltó kivétele : a vallási türe lem túrhetetlenné vált az abszolút monarch ia számára. Különben úgy látsz ik ,
hogy a vénülő század mind ink ább megm ereved ik ; iga z, egés zen más környezetben, de ugyanezt a türelmetlenséget ta láljuk meg az orosz ortodoxiában is:
ezzel sújtják a hitüket hagyományos szertartásaik ban k ifej e ző .ó hltú eke t" .
A XVII I. század , legalábbis eszme tö rté neti leg, XIV. Lajos hal álával ke zd őd i k .
A régensség , amely XV. Lajos kiskorúsága idején Franciao rszágot kormányozza, már más szellemről tanúskod ik . Európa újra fölfedezi az ~szt, és azt d ics ő it i .
majd a francia forradalom idején istenné próbál ja avatn i. Mindenütt elterjed
az ész világossága, de a deizmus nem azonos a kinyIlatkoztatássai ; aki elis meri a mindenség Nagy I:pftómesterét, az nem Ábrahám, Izsák és Jákob Is41

tenét Imádja. Az elsó szabadkőmúve s páho ly megalakulása 1725-ben Franciaországban jól mutatja a század általános ir ányát. Ez a század nem olyan hitetlen, mint ami lyennek mond ják , hiszen egész hitét a tudom ányok és az embe r
előhalad ásába veti.
Igaz, az Egyház, legalábbis látszólag, nincs a nagy szellemi lendület korszakába n. Minden oldalról támadj ák, különösen a .fi lozótusok" gúnyolják gonoszul , és keveset tud felelni min derr e. Nem leh et csodálni, hogy ilyen körülmények közölI az egyház testén ek leg értékesebb , legtörékenyebb része, a
korabeli egyházi élet semmi megértésre sem talált, s őt hamarosan üldözésben
részesült. Altal ános méltatlankodás tör ki a haszontalannak bélyegzell ingyenesség, a tékozl ásnak tek intell ajá ndék-je ll eg ellen . Arra a csekély bírálati
felületre, amelyet a szemlélódó rendek túlságosan gazdag élete kínál, a század
végé n csak úgy zúdulnak az ütések minden oldalról.
Ausztr iában a ..jozefi niz mus" kezdi szekula rizálni a kolostorokat. Franciaországban a szerzetesek bizolIsága, Lomén ie de Brienne elnöklete alatt , nagy számú szerzetesrendet szű n t e t meg - igaz , meg kell vall ani, hogy nem egy
közülük igen rossz sze rvezeti és fegy elmi állapotban volt -, s ami hallatlan ,
saját elhatározásábó l. De e l őlle maga a pápaság szolgáltatolI példát 1773-ban
a Jéz ust ársaság eltörlésével ; nem talált kegyelmet az a nagy odaadás, amellyel
a kato likus reformációt szolgálta, sem missziós munkája, például Japánban,
Kfnában és fóle g Paraguayban. Csak Oroszország és Poroszország ..felvilágosult despotái " tú rik meg és párt fogolják - nem mind en ellentmondás nélkül a jezsuitákat. elismerve értéküket, és tehet séges be szélgetőpartnereknek tekintv e őke t.
Ilyen form án két évszázad során előbb a merevség, majd pedig a racionalista
szárazság fenyege tell az Egyház megfojtásával, illetve kísérelte meg ezt. Ekkor
ösztönös viss zahat ás áll be a különféle keresztény hitvallásokban, több jámborság jut kifejezésre, hozzáférhetőbb , a szívhez közelebb álló áhítat. A luteranizmu sban a pietista mozgalom . az anglikanizmusban a ..revival" , amely John
Wesley-vel az evangélium egyszerú és m eggyőző hirdetését akarja terjeszten i,
és a met od izmusba torkoll ik. A katoli kus egyházban a Szent Szív iránti áhítat
fejezi ki a maga módján, nagy teológiai mélységgel a lelkeknek azt a szükségletét, hogy é rez he tő b be n j e l e n l e vő Istenre talál janak. Az is nagyon világos,
hogy a szegénység vagy a bolyongó vándorélet kivételes hivatásai - mint
Európában Labre Szt. Benedeké, vagy Oroszországban Zadonszki Szt. Tikhoné
- visszahatások a világot fenyegető pog ányságra, his zen ebben a világban a
vezető réteg csak felszf nesen keresztény, ha ugyan egyáltalán az.
Hogyan él t az Egyh áz a XVIII. században? Ha nem a politizáló udvari t ő 
papo kat figyel jük, hanem a plébán iákat , a monostort vagy a zárdát , mintha ezt
felelhet nénk : általában nagy botrány, de nagy buzgóság nélkül is, Van jó is,
kevésbé jó is abban az Egyházban, amelynek katolikus reformja lassan kifullad ,
külön ösen a papképzés terén . A pápaságnak ugyancsak akad dolga azzal, hogy
az uralkodók követelései ellen harcoljon, minthogy azok mohón növelnl akarják
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befolyá sukat a papságra és leendá polg áraik nevelésér e. Ez az ér tel me VI. Pius
bécsi útjának, előj átékaként annak, hogy ut ód át Bonaparte Párizsba hi vja , bár fogadtatásuk a lakosságtól mind a két esetb en megha zudtolta a hivatalos
hüvösséget.
Nem látsz ik hát, hogy az Egyház kés zen állna szembeszállni a kész ülád á
és már a láthatárra raj zolódó nagy viharokk al. Mégis döbbenetes sok kereszténynek, fő leg a legs zerényebbekn ek. elev en reagálása az Európ át hatalmukba
k er ítő forradalmi válságok láttán . Ezzel a mérté kkel kell vég ső sor on megí télni
a XVIII . század egyházát, tekin tetb e véve a vé rta nú kat. és azt az od aadást,
amellyel hivei fenyegetetts ége ide jén rend elkez ésére állt ak.
A történ elm i egyház minden kor szakot nagyságával és gyöngeség eivol együtt
él át, magáénak vallva őket, ill e tő l e g tiltakozva ellen ük. Egyetlen században
sem tudja igazi egyensú lyba n átfog ni magában Krisztus titkának ki kutath atatlan
gazdagságát (Ef 3,8). A XVI. század z űrzava r á b a n , a XVII.-nek fegyelem alá
hajtott szenvedélyében, a XVIII. sz. folyam án t ől e elváló világ ra való visszahatásában az Egyház jól-rosszul igyekezett befog adni a történel em végéig r áb ízott
Evangé liumo!.
(J. Loew-M . Meslin : Histoire de I'Église par elle-rnérno.
Fayard , Pari s 1978. 255-262. o.)

Kráh l Józse f
A KATOLIKUS FüLöP·SZIGETEK
Ázs ia egyetlen kato lik us nemzeté nek rövid egyháztört énete
A Szent atya közelmúlt látogatása a Fülöp-szigeteken és az első fil ipino vértanú boldoggá avatása ráirányltott a a világ közvéleményéne k figyeimét e sziget
n-épé re és egyh ázára.
A stat isztika szerint a fili pinók 85 % -a kat oliku s, 9 % különféle protestán s
felekezetekhe z tartozik, 4 % muzulmán. A töb bi - Luzon és Mindanao hegy i
törzse iben - még mind ig pogán y animi sta.
A Fülöp -szigetek egyh áza négy évszázados történelm e so rán sajáto s jell emvonásokat fejlesztett ki. Súlyos problémá i is vannak, különösen a nagy paphiány : egy papra 7000 vagy még több kato liku s jut , ez az aránya legros szabbak
egyike az egész világon. A kato li kus miss ziók történet ében a Fülö p-szigetek a
sikeres evangeli záció példája. De hogy az ország egy házának mind pozitív,
mind negatív oldalait megértsük és fölmérjük , ismern ünk kell az egyh áz ered etét és fejlődését , azaz történeimét.
A Fülöp-szigetek lakói szívesen foglalj ák össze történ elm ünket a következő 
képpen : Mielőtt a második világháború után függetlenné váltak, 300 éve t töltöt43

tek egy spanyol kolostorban, 40 évet Hollywoodban és hármat egy japán kon centrációs táborban. E három korszak kö zül a spanyol gyarmati kormányzás
300 éve alakí totta legbefolyásosabb tényezóként a nemzet kultúrá já t és vall ásos életét.
A kereszténység elérkezik a Fülöp-szigetekre
A F űl őp -sz iq ct e k nevét is II. Fülöp sp anyol kirá ly után kapt a. Elsó kapcsolatuk a Nyu gatt al Magell án Ferd in ánd történelm i nevezetességú út ja , a világ
legelsó kö rül hajózása alkalmával ment végbe. Ez id őt ájt a szig etek maláj fajú
né pe még a kultu rális és poli ti kai fejlődés alac sony fokán állt, gyújtögetésből ,
hal ászatból és kezd etl eges földmúve l ésből élt , átfogó politikai szervezet és egység nélkül. M int a haso nló fokon álló legt öbb né p, animisták voltak. De ebben
az időb en szilárd ult meg az isz lám a maláj fél szig eten és Indonéziában. igy id e
is kezdett beh atoln i. és gyö keret vert M indanao és Sulu déli szigetén .
Am ikor Magell án 1521-ben kikötött Cebu szigetén, felállította a parton a
keresztet (Ceb u városában ma is mu togatják), és az exped lc ió káplánja megke resztelte Humeb ont . Ceb u " királyát", feleségével. Juanával és 800 emberével
együtt.
Több mint 40 év te lt el , mire Miguel Legazpi admirálisnak 1565-ben sikerült
a sp anyol ura lom tartás alapját megvetnie a szi getcsoporton. ism ét Cebuban.
Miközben a kato nák az új on nan elfoglalt város égett rom ja i közt keresgéltek,
megtalált ák a Gyerm ek Jé zus egy kis szobrát, amelyet ann ak ide jén Magell án
vitt Cebub a, és ajá ndék ba adott a megtért k irálynőnek. Múvészi értéke cseké ly,
de a ne mzet nagy vallási ki ncse lett, s ma is nagy tisztel etben része sítik a Szen t
Gye rm ek Bazilik ában ; a temp lom azon a helyen épült. ahol a szobrocskát meg talá lták .
Legazpi ham arosan Man ilát tette az új gyarmat tóvárosává. Gyorsan és
viszonylag könnyen meghód ította a szigetek nagyrészét ; a kicsiny egy ségekben (barang ay-k) él ö lako sság csekély ell enáll ást tanúsított. Csak a délen lakó
muzulmán móro k között mar adt eredm ényte len gya rmatos ító törekvésük. Ezek
mindmáig szila ju l és kitartóan elutas ftj ák a be illeszke dést a kereszt ény fi li pino
nemze tbe.
Egym ást követő pápai bullák bonyol ult politikai-egyházi rendszert (ún . Patronato) alak ítottak ki a szig etcsoporton. Ennek értelmében a spanyol ur alkodók
ki terje dt jogo kat kaptak a gyarmati egyházak fölött (pl. kijelölhettek püspököket
és más egyházi ti sztségv isel őket) , annak ellenében, hogy anyagilag támogatták
a misszionálást. Legazpi kIséretében már voltak mi sszionáriusok. Hamarosan
mások is jötte k Mexikón át Spanyolországból : ágostonosok, ferencesek , domonkoso k, 1581-tól jez suiták. Nagy buzgalommal, fáradhatatlan munkával aránylag
rövid i dő alatt a keresztény hitre térít ették a szigetek népét. Csak a mohamedá nok és néhány megközelíthetetlen hegyvidéken élő törzs állt ellen a missziós
mu nkának .
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Az evangelizálás korai szakaszában a missz iós módszer fó jellemvonása a
nyelvi alkalmazkodás és a települések létrehozása volt. Még ma is kb . 90 nyelvet és tájszólást beszélnek a Fülöp-szigeteken. A spanyol nyelv használata
lényegesen késleltette volna a megtérés folyamatát. A misszionáriusok tehát
megtanulták a helyi nyelveket, és Igy hirdették az igét. Továbbá a szétszóródott
népet úgy próbálták elérni, hogy összegyújtötték óket ..a harang köré" , vagyis
kis településekbe, amelyek középpontja a tágas templom, a ..convento" (paplak)
és a gyermekek tanltását szolgáló iskola volt. Voltak azonkIvül kápolnák a
szanaszét fekvő barriókban (falvakban), ahová a misszionárius csak nagyobb
időközönként jutott el. A bennszülöttek munkájukkal járultak hozzá a templomok és egyéb épületek létrejöttéhez.
Az egyházszervezet hamarosan kialakult. Súrlódások elkerülésére minden
szerzetesrend sajátos működési területet kapott. Manila püspöki székhely lett ,
majd rövidesen érsekség, három segédpüspökkel. 1582-84-lg Domlngo Sal azar
domonkos püspök elnökletével papi szinódus folyt le Manilában, ahol megvItatták az új egyház és a gyarmat problémáit. Mint a spanyol gyarmatosltás idején
általában, a misszionáriusok ezen az összejövetelen is védelmükbe vették a
bennszülötteket, keresztényeket és pogányokat egyaránt, a gyarmatosltók kizsákmányolása ellen. Egészen odáig mentek, hogy kétségbe vonták : van-e
egyáltalán joguk a spanyoloknak a Fülöp-szigeteken tartózkodni.

A gyarmati időkben a spanyolok száma a Fülöp-szigeteken többnyire felcsekély volt. .Nagyrészük Manilában lakott és néhány nagyobb központban. A legtöbb városban a plébános volt az ogyedüli nyugati. Mivel egyházi es
állami hatalma is volt, igen nagy tekintélyt és megbecsülést élvezett.
tűnóen

A bennszülött papság kérdése
A Fülöp-szigetek hosszú Ideig Mexikótól függtek mind polgári , mind egyházi
tekintetben. Mexikó volt a szervezeti minta. A 16. században az Egyház Mexikóban Idő előtti, sikertelen kIsérietet tett bennszülött papság létrehozására A
kudarc arra a kategorikus és negatív következtetésre vezetett, hogyagyarma·
tokon nem szabad bennszülötteket papnak engedni. Igaz , Manilában már 1611ben egyetemet alapitottak (Santo Tomas) , ahol spanyolok tanultak és néhány
filipino is, de az utóbbiakat nem engedték a szerzetekbe vagy az egyházmegyei
papság soraiba. Ez a diszkrimináció mélyen belenyúlt a 18. századba. I:s mikor
végre filIpinókat is kezdtek fölszentelni, nem nyújtottak nekik elégséges kiképzést, hogy felelős helyet tölthessenek be az Egyházban . Mint segédkező papok
liturgikus szolgálatot teljesItettek, de semmi reményük nem vc. It, hogy vezető
állásba jussanak. A túlnyomóan katolikus nemzetnek tet.át nem alakult ki megfelelő bennszülött papsága, s ez végzetesnek bizonyult később, a 19. századi
nacionalizmus idején, főleg pedig a spanyol gyarmati rendszer összeomlásakor,
amikor a spanyol papság nagyrészét kiűzték, vagy önként távoztak.
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Küzdelmek, akadályok és vlsszaesése k

A Fülöp-szigetek kereszténységének történetében az első ötven iN volt a
legsikeresebb, mondhatni az " aranykor" . Alkalmas és buzgó misszionáriusok
eredményesen megalapozták és felvirágoztatták az Egyházat. A bennszülött
papság kivételével minden alapvető intézménye megalakult : a hierarchia, plébániák , iskolák, egyetemeket és főiskolákat is beleértve, kórházak, árvaházak
és más szeretetművek. Ferences és domonkos misszionáriusok innen indulva
behatoltak Kínába, Japánba és az ázsiai szárazföld más országaiba. Tagadhatatlan, hogy sokan a Fülöp-szigetek gyarmatosílásának igazolására az ázsiai
kontinens, különösen Kína evangelizálásának kilátá sát használták fel.
A szigetcsoporton a spanyol kolónia és az Egyház is roppant akadályokkal
került szembe . A szigetek természeti forrásai szegények voltak, sohasem közelítették meg Holland-Indonézia vagy a későbbi brit gyarmat, India gazdasági
és kereskedelmi virágzását. Kezdetben a spanyol szerzetesek javitottak a földművelés módszerein, de a kormányzat keveset tett a gazdasági fejlődés érdekében . Hossz ú éveken át halálos viszálykodás folyt a spanyol és holland flotta
között, és Manila nem egyszer éppen hogy megmenekült a hollandok megszállásától és a pusztulástól.
Délen a fanatikus és szilajul független moharned án mórok is megkezdték
százados portyázásaikat Mindanao és a Visayan szigetcsoport partvidékén.
rabszolgaságba hurcolva alakosságot, fölégetve a keresztény városokat és
településeket. A megfélemedett nép a dombokra menekült, és a misszionáriusokkal való kapcsolat hlján sokan visszatértek etözö pr imit ív életmódjukhoz.
elhagyva keresztény hitüket és vallásgyakorlatalkat (remontados) .
Nagy bels ő feszültségek is voltak az Egyházba n. Majdnem minden miszszionárius valamelyik szerzetesrendbe tartozott ("barátok" és jezsuiták), és két
évszázadon át erőteljes ellenállást tanúsítottak a " püspöki (azaz kánoni) vizitációval" szemben . Ennek a látszólag értelmetlen és felelőtlen magatartásnak
megvolt az oka . Ugyanis a püspök " canonic a visitatio"-ja magával hozta a
" Patronato" alkalmazását a plébánia szintjén is. Vagyis a plébánosokat szintén
a helyettes patrónus, azaz a gyarmat kormányzója nevezhette volna ki, és az
egyszer kinevezetteket nem lehetett volna elmozdltani. Igy már nem tartoztak
volna szerzeteselöljáróik rendelkezése alá, ami a szerzetesi szellem és fegyelem komoly hanyatlását hozta volna magával. Ráadásul a .Patronato" rendszerben az egyházi tisztségviselők kiválasztását rendszerint politikai és világi
meggondolások befolyásolták, és gyakran méltatlanok kaptak fontos állásokat
az Egyházban .
A papság - püspökök és plébánosok egyaránt - elsődleges kötelességének
tekintette és széles körben gyakorolta a bennszülöttek védelmét a gyarmati
kizsákmányolás ellen. Igy elkerülhetetlenné váltak az összeütközések az egy·
háziak és a világi hatóságok között. Sokszor drámai összecsapások zajlottak
le érsekek és kormányzók. polgármesterek és plébánosok stb . között. Klkőz ős í411

tések hangzottak el , püspökök kerültek fogs ágb a és számk ivetésbe, mindkét
fél királyi beavatkozást kért , és végeérhetetlen folyamodványokat te rj esztett
eló . Egészben véve a Fülöp-szigetek egy háza jó emléket állitott magának a
bennszülöttek védelmében. Ennek hat ása meg mutatkozott a filip inóknak az
Egyházhoz való ragaszkodásában , vala mint a misszi onári usok rendk ivüli tek lntélyében és befolyásában.
Az Egyház és a fll1plno nacionalizmus

Az évek múltával elkerülhetetlenné vált bizonyos hany atlás. A pap ok szárnának növekedése elmaradt a kere sztény lako sságé mögött . A Mex ikóból idekerült kreol misszionáriusok és a belföldön kiképzettek (ho sszú ideig csak
spanyolok) nem mi nd ig érték el a megkivánt szinvonalat, és nyom ába sem léphettek elődeiknek .
Két évszázados ellenállás után a szerze tese k végül is megadtá k maguka t
az egyházi ügyekre kiterjedő felségjog pártolóinak, és belementek a püspöki
vizitációba. Sancho de Santa Justina y Rufina, Manila királypárti püspöke, hogy
ellensúlyozza a szerzetespapok hatalmát és be foly ását , si etve megyéspapnak
szentelt föl egy csomó filipinót, és gondjaikra b ízott sok ol yan pl ébán iát, amelyet eddig ..barátok" irányítottak. Az er edmény kata sztrofál is volt. (Manil ában
az a mondás járt a, hogyaPasig fo lyón - amely átszeli a váro st - nem marad t
ev e zős, mert mind pappá szentelték .. .)
A 18. század végén és a 19. elején az európai forradalmak és a napoleoni
háborúk minden utánpótlást lehetetlenné tettek az anyaországból, spanyol földrő l.
Liberális eszmék hatoltak be a szigetre, s a 1iI1pin ókban egyre növekedett a
vágy, hogy mind polgári, mind egyház i ügyekben megosszák a fele lő s sé get és
részesed jenek a vezetésben . Egyideig tehetség es, hazafias é rzel m ű filip ino
papok voltak a nemzeti érzések és törekvések szós zólói. Miután eltávolították
őket (hármat kivégeztek az 1872-es cavUei felkelés után , sok mást Guamba
száműztek) , a vezetés fi atal világiak kezébe kerü lt (pl. Dr. José Rizal , a nemzeti hős) . Ezek közül sokan szabadkőműves klub ok és más tit kos társaságok
tagjai voltak.
A 19. sz. utolsó negyedében a fili pino nacionalisták gyarmatellenes küzdelmének egyik legszerencsétlenebb voná sa a " ba ráto k" iránti gyúlölet volt. BiráIták és nevetségessé tették őket néh ány valóságos és még több képzeletbeli
visszaélés miatt, ir igykedtek rájuk állitólagos gazd agságukért, óke t te kintették
a filipino nemzeti törekvések és a szük ség es reformok fő akadályának. Az ún.
..pro pagandamozgalom " , amelyet fiatal nac ion alisták vezetl ek Spa nyolországban és a Fülöp-szigeteken is, nem volt kereszté nyellenes, még kato likusellenes
sem ; alapjában véve nacionalista maradt, cs upán a ..bar átok" ellen Irányult,
akik a gyarmati kormányzatlal való szo ros kap csolatuk folytán b űn b a k ká válta k
mindenért.
A tehetetlen és korrupt spanyol gyarmati kor mányzat félt , hogy elveszíti a
szigeteket (amint ez latin-amerikai gyarmataival történt), ezért hajthatatlan ma-
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gatartást tanús ított. 1896-ban Emilio Aguinaldo tábornok vezetésével nyflt for radalom tört ki. A spanyolok ezt eltiporták, és Aguinaldo Hong Kong-ba menekült. A Fülöp -szigetek hamarosan a nemzetközi hatalmi vetélkedés játékszerévé
lettek. Amikor Spanyolország és az Egyesült Allamok háborúba keveredett Kubáért , az amer ika iak megtámadták, megsemm isítették a spanyol hajóhadat, és
bevették Manilát. Szövetséget kötöttek a filipino nacionalistákkal. Utóbbiak,
ismét Aguinaldo vezetésével , 1898-ban kimondták függetlenségüket, és forradalm i nemzet i kormányt alakftottak. A függetlenség rövid életű volt. A párizsi
békeszerzódésben Spanyolország 20 millió dollár ellenében hamarosan áten gedte a Fülöp-sz igeteket az Egyesü lt Allamoknak. Igy keserves csalódásukra
egyik gyarmati uralom alól a másikb a j utotta k. Új ra harcba kezdtek, ezúttal
korább i szövetségeseik ellen , és beleteit néhány évbe. ami g leigázták óket.
Zúrzavar az Egyházban. Alkalmazkodás az új rendhez

A forradalom és az amerikaiak bevezette új pol itikai rend nagy megrázkódtatást Jelentett az Egyháznak. Az általános harcban sok spanyol pap életét vesztette, a megmaradtak legtöbbjét pedig koncentrációs táborba vitték. Gregorlo
AglIpay filip ino pap mintegy 70 társával együtt független egyházzá nyilvánította
magát (Iglesia Filipina Independiente). Elfoglalták - gyakran erőszakkal - a
templomokat és más épületeket, és igényt tartottak minden katolikus egyházi
tulajdonra. A h ivők kezdetben nem láttak nagy különbséget a régi római ill.
spanyol meg a független egyház között, és kb. 25 % -uk, legaiábbls névlegesen ,
az utóbb ihoz csatlakozott. Aglipay kijele ntette magáról , hogy ó "Obispo Maximo" (a legfóbb püspök) , és új, bennszülött hierarchiát hozott létre. De sem Ó,
sem " püspöktársai" nem tudták elérni, hogy érvényesen fölszentel jék óket. A
hozzá tartozó papok ugyan továbbra is a római ritu áléhoz és a hagyományos
ájtatosságokhoz ragaszkodtak, de a szakadár egyház hivatalos tan ít ása fokozatosan protestáns jellegűvé vált, sót gyakorlatilag unitáriussá. A nép támogatását
a skizma akkor veszítette el, amikor 1906-ban a l egfőbb bíróság minden egyházi tulajdont a katolikus egyh áznak ítélt oda. A tekintélyes régi egyházi épületektói és bevételi forrásaitól megfosztott függetl en egyház gyorsan talaját vesztette ; jelenleg a népességnek alig 4 % -a tartozik hozzá. (1961-ben teljes közö sségre léptek az amer ikai episzkopális egyh ázzal, most az képezi ki papjaikat.
és támogatja anyagilag őket.)
Mihelyt az amerikai kormányzat megszilárdult, a spanyol szerzetesek nagyrésze visszatért az anyaországba, jóllehet szab adon ott maradhattak volna . A
Szentszék apostoli delegátust küldött, hogy megtárgyalja az átmeneti korszak
kényes problémáit. XII I. leó " Quae mari Sinico " kezdetú apostoli konstitúciójában újjászervezte a Fülöp-szigetek katolikus egyhá zát. Megszüntette a "Patranato-t", új egyházmegyéket hozott létre , megszüntette a szerzetesrendek régi
kiváltsága it, és irányelveket szabott a filipino paps ág jobb kiképzésére. Felszámolták a " barátok " birtokait, ami hosszú idón át botránykó volt az emberek
szemében. A spanyol püspökök helyébe amerikai ak lép tek , s hamarosan elfog -

48

lalta székét az első filipino püspök. Mikor az amerikaiak átvették az uralmat ,
700-nál kevesebb filipino pap volt az országban . Ezek rosszul voltak kiképezve ,
készületlenek a felelős állásokra. és mikor a vezetés hirtelen rájuk szakadt ,
az eredmény igazán nem volt biztat ó.
Az amerikaiak magukkal hozták az egyház és állam szétválaszlásának és a
vallási türelemnek elvét. Rövidesen sokféle protestáns felekezet - bőséges
anyagi forrásokkal - erőteljes tevékenységbe fogolt. Ennek ellenére 80 év múlva
a népessé gne k csak 5 % -a tartozik hozzájuk ; a filipinók nagy része húséges
maradt a katolikus egyházhoz.
Az amerikaiak hamarosan kiterjedt, nem vallási jellegú nyilvános iskolai
rendszert építettek ki. Az iskolákat többnyire protestánsok és szabadkőmúvesek
vezették. A vallásoktatás tetszőleges lett, és mindig nehezebbé vált. Az amerikaiak kedveztek a liberális, egyházellenes nemességnek és értelmiségnek,
Igy az Egyház védekező állásba szorult.
Az Egyesült Á llamok katolikus egyháza elmulasztotta, hogy misszionáriusokat küldjön az eltávozott spanyolok helyébe. Csak 1910 körül kezdődött az
Európából ér kező új misszionárius csoportok munkája (pl. ír redemptoristák,
holland Szent Szív misszionáriusok, németek az Isteni Ige társaságából (SVD)).
Fokozatosan - főleg a két világháború között - jelentős katolikus iskolarendszer alakult ki, főleg közép- és főiskolai szinten. Ezek új vezető katolikus világi
réteget képeztek ki, s e világiak mind politikai , mind társadalmi téren hallatták
hangjukat. Újra megnyíltak a papnevelő intézetek, szolidabb nevelést nyújtva,
s Igy ellátták az Egyházat magasab b értelmi és erkölcsi színvonalú, megfelel őbb - bár még mindig elégtelen számú - papság gal.
A Japán megszállás és a függetlenség

Az újonnan fölépült Egyház sok reményét és várakozá sát megingatta a szigetek japá n megszállása és az amerikai hadsereg felszabadító háborúja. Sok
pap és szerzetes vesztette életét a harcban és koncentrációs táborokban. Rengeteg templomot és iskolát leromboltak. 1945-ben az ország teljesen függet Ienné vált, és amerikai segítséggel nagy újjáépítés indult meg.
Az egyházban a filipinók foglalták el a legjelentősebb helyeket. A hierarchia
több újjászervezésen esett át. 1959-ben elsőnek kreálták biborossá Rufino Santos manilai érseket. (Jelenleg két bíborosunk van: a manilai érsek , Jaime Sin
és a cebuí, Ju lio Rosales.)

A Jelen kérdései. KItekIntés
A függetlenedést követő években a lakosság gyors szaporodása (jelenleg
kb. 50 millió) és az e g yenlőtlen vagyonelosztás súlyos társadalmi problémákat
hozott magával. Az egyháznak is korszerúbbé kellett válnia. A II. vatikáni zsinat
határozataina k megvalósítása jel en tős megújulást jelentett. Az egyház még ma
sem szolgálj a egyformá n hiveit: a városi lakosság, a múvelte k és a jómódúak
több fi gyelemben részesülnek, mint a falusi és szegény osztályok. (A papok
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25 %-a Manilában él, jóllehet a főváros népessége az egész országénak csak
10 %-a.) A vagyonos elit tagjai külsőleg sokszor gyakorolják vallásukat, de nem
élnek elvei szerint. Az elhanyagolt szegények viszont - bár papok hiányában
meg vannak fosztva a vallásgyakorlat lehetőségeitől - életükkel jobban bizonyságot tesznek az evangéliumról.
A Fülöp-szigetek egyh áza nem egységes. Ter ületi elkötelezettségek, család i
és társadalmi háttér stb . megosztják a püspököket és a papságot. A papok j6része konzervativ marad vallási és szociális téren, sz árnos fiatalabb pap és
apáca viszont lelkesen dolgozik egy új , igazságosabb társadalmi rendért. Főleg
Mindanao egyházmegyéiben van ez igy, amelyeknek jellege missziósabb, "é lharcosabb" . Egyes rad lkállsok egés zen odáig mennek, hogy csatlakoznak az
" új néphadsereg "-nek a kormány erőszakos megdöntésére Irányuló törekvéseihez. Jaime Sin biboros és a hierarchia sok tag ja középutasabb : " bi ráló együttműködést" vallanak Marcos elnök tek int ély i uralmával. Kerülik a közvetlen
összeütközést, és remélik , hogy igy befolyást gyakorolhatnak a kormány magatartására és eljárásai ra. A kormányzat viszont bizonyos cs endes megegyezéssel
arra törekszik, hogy ne hivja ki az egyházat a katolikus vallásnak ellentmondó
törvényekkel a nevelés, válás és abortusz terén . Mások, élükön a cebul b íboressal, J. Rosalesszal, konzervativok hirében állnak, és jobban támogatják a kormányt.
Az Egyház helyzete a modern társadalomban igen nehéz . Az amerikai megszállás 40 éve alatt és a függetlenedés óta érvényesülő világi jellegű kultúra
sok hItben gyökerező hagyományos magatartást meg semmisített. A fiatalok
tömegei nőttek fel hitoktatás nélkül. Névleg katolikusok, és a nemzet egészében katolikusnak látszik. A városi templom ok (bár túl kevés van belőlük) jól
látogatottak ; de vidéken és sok barrióban a nép csak évente egyszer lát papot.
(A falusi lakosság 13 % -a kap rendszeres lelkigondozást, 67 % -át évenként látogat ja pap, a többihez egyáltalán el sem jut.) Vannak körmenetek és népi ájtatosságok ; babonák és katolikus vallásgyakorlatokkal keveredett félpogány maradványok. Az Egyház hallatja szavát jelentős ügyekben ; a Szentatyát mindenki
nagy lelkesedéssel és szeretettel fogadta. De még mindig nagy út vár a Fülöpszigetek egyházára, hogy ellen tudjon állni a modern világ materlalisztlkus és
szekularizáló támad ása inak, és hozzájárulhasso n egy keresztény elveken ala puló , Igazságosabb és mélt ányosabb társadalm i rend kialakul ásához.
Ha nem is a nemzet egésze, de egyes fili pinók még ma is keresik sajátos
jell egüket. Hasonló a helyzet, mint Magellán idej ében, amikor egyesek (Huma bon kir ály) szí vesen fog adták a kereszténységet és a nyugati techn ikai fejlő
dést, viszont a szila j nac ionali sta Lapu-Lapu (aki Magellánt is meggyIlkolta) a
faji széttöredezés és a kulturális visszamaradás mellett szavazott. Ma, évszázados gyarmati függés után , a nemzet független , és egyesek vágyakozva tekintenek vissza a gyarmatos ltást megelőző id őkre : arról álmodoznak, hogy hiteles,
keleti és ázsiai jellegű fil ipino kultúrát ho znak létre, Délkelet-Ázsia szomszédos
nemzeteihez hasonlóan . Ez azonban illúzió : nem lehetséges visszatérés a ke-

50

reszténység elótti idókhöz. A kereszténység ma a filipino nemzetnek és lelkének
szerves része. Nemzeti egység törzsi széttöredezés helyett ; béke törzsi háborúk helyett ; civilizáció kezdetl eges életformák helyett; nyugati technikai vívmányok - minde zt a kereszténység hozta. Nem valami elképzelt kereszténységelötti filipino kultúrához való visszatérésre van szükség a kereszténység elvetésével, hanem éppen a kereszténység elmélyítésé re. Igazabban filipino jellegúvé keli ten ni, és hitelesebben élni , mind nemzeti, mind személyes szinten.

Szabó Ferenc
DANIEL-ROPS, JI!ZUS I!S EGYHÁZA SZERETETI!NEK TANÜJA
Daniel-Rops, igazi nevén Jules-Charles-Henri Petiot, pályája első felében
mint regén yi ró és esszéista a század "katolikus Irói "-nak csoportjához tartozott,
de Igazában egyháztörténeti munkássá gával vált világhirúvé. ~Iete két utolsó
évtizedét szinte telj esen annak szentelte, hogy meglrja Jézus egyházának történetét. A "szent történetet" tulajdonképpe n Á brahámmal kezdte : "A Biblia
népe" . valamint "Jézus a maga korában" folyta tásakén t jelent meg a 11 kötetes,
monumentális egyháztörténet (XXIII. Jánosig) ; a zárókötet (Az új apostolok Egyháza) már befejezetlen maradt, mivel - aránylag fiatalon - 65 éves korában
(1965. júl. 2 7~ n ) elhunyt.
VI. Pál pápa, értesülve halálá ról, a k öve t kező részvéttáviratot küldte özvegyének (Madelel ne Bouvler-nak): "Mé ly fájdalommal értesültünk Daniel-Rops akadémi kus haláláról , akihez a megbecsülés és a szeretet régi szálai fúztek bennünket. Történeti múve tanúságtétel marad ; tanúskodik nagy tud ás ár ól. tehetségéröl és az Egyház iránti szeretetéről, amelynek jó szolgája volt. Istenhez
imádkozv a érte és együttérezve azzal, aki húség es élettársa volt , lsten meger6sllö kegyelme záloga ként adjunk Önre nagy megpró báltatásában különleges
apostoli áldásunkat.
H

Danlel-Rops lelki útja

J.-Ch.-Henr i Petiot nem volt " konvert ita" a szó szoros értelmében, F. Lelotte
SJ mégis felvette a XX. század konvertitáit bemutató nagy sorozat ába.' 1954-ben
jelent meg a róla szóló !üzet " Egy lelki út állomásai" címmel Pierre Arrou to llából. Lé nyegében ez a füzet az író pályájának els6 szakaszát mutatja be: miként
jutott el Daniel- Rops egy bizonyos dogma nélküli spiritualizmustói a kifejezett
katolikus hitig.
Henri Petiot 1901. jan. 19-én született Epinalban (Vogézek) . Apja tüzértis zt
volt. A gimnázium elvégzése után a grenoble-i egyetemen törté nelmet és földrajzot tanult, majd 1945-lg középi skolai tanár volt (Chambéry , Amiens, Neuillysur-Seine). A hábo rú után teljes en az ir odalmi és szerkesztói tevékenységnek
szentelte életét. Amikor 1945-ben megvált a tanIlástól, múvelnek bibliográfiája
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már mintegy harminc eimre emelkedett. Regényei és esszél tükrözik azt az
ágostoni vagy pascal i nyugtalanságot, amely életének első szakaszát leginkább
jellemzi.
Első könyve, Notre inquiétude (NyugtalanSlágunk) 1926-ban jelent meg. A
fiatal Iró szellemi ősei nyomán az egzisztenciális kérdések titokzatos értelmét
keresI. Ez még nem az az üdvös nyugtalanság, amely minden hivő-kereső lélek
jellemzője marad Agostontól a nagy misztikusokon keresztül egészen Claudelig
vagy Charles de Foucauld-ig . A fiatal Daniel-Rops mintegy tetszeleg szkeptikus
nyugtalanságával, van benne valami a gőgös reménytelenségből , és főleg Gide nyomában haladva - elutasít minden elkötelezettséget. " Az ember mindig
túl korán lehorgonyoz - irja - ; semmi sem veszélyesebb, mint a választás ,
de semmi sem szükségesebb. De később, Istenem , későbbi Mert, ha egyáltalán nem emészt jük fel egész tavaszunkat a részegítő keresésekben, ha a nyár
előtt már megtaláltuk útunkat, mi marad ösz ünkre? ~s nem lesz-e telünk túlságosan vigasztalan?"
Daniel-Rops célja az, hogyelérjen egy bizonyos intellektuális rendet, anélkül, hogy elhagyná gondjait, anélkül, hogy megadná magát vagy a lemondást
választaná. Nem tagadja a vallási tényt , nevezetesen a katolicizmus tényét.
Látja azt is, milyen fontos helyet foglal el lsten a XIX. század végének irodalmában. Bevallja, hogy lsten sohasem állt ennyira a fiatal nemzedék érdeklődésé
nek homlokterében. De saját nemzedékének válságát is megéli, amint a következő vallom ásból kitúnik : "Az ember katolikusnak születik, aztán a 18. és 19.
életéve között lelkiismereti válságot él át ... Ez a válság fájdalmas: gyakran
több évig tartó agónia . . . A serdülőt az távolítja el a vallástól, amit a tavasz
hfvásának vagy a világ ízének (goüt du monde) nevezhetnénk, ez utóbbi kifejezést határozottan teológiai értelemben véve . .. Az ilyen tanácsok: Legyetek
gyakorló keresztények, aztán a hit majd jönni fog ... fzetlennek túnnek a húszéves lelkeknek. Mindenki azt várja, hogy lsten majd csodát tesz javára."
Danlel-Rops egy későbbi esszéjében - Pascal és szívünk (1948) - bevallja,
hogy ez a kétes értékú lelkiállapot, amely lehet helyes felkészültség a teljes
hitre, de lehet veszélyes lejtő is, 16 éves korában hatalmasodott el rajta, de
szerencsére a keresztény távlatok felé nyitotta meg. Pascal Gondolatainak olvasása ragadta ki a közömbösség ből és késztette a nyugtalan keresésre. De a
kamasz még nem értette teljesen Pascal intellektuális nyugtalanságát, a "végtelen" gyötrő hfvását. Még abban a korban volt, amikor az ember inkább elmérgesfti és kéjjel kaparja sebét, ahogy Baudelaire mondja.
Mivel a pascali nyugtalanságot rosszul asszimilálja, egyelőre eltávolodik a
céltól. Egy ideig S. Reinach Orpheusának, és még inkább Gide Földi táplálékok
c. könyvének befolyása alá kerül, amelyek eltávolítják a hagyományos hittől.
Gide " lelkisége" sok fiatal Irót megkísértett : nem az örök élet, hanem az örök
elevenség! - hirdette ; IeszakItani minden perc virágát; óvakodni minden elkötelezettségtől , mert minden választás leszúkfti életIehetőségeinket. "Ne mondj
le semmiről, minden lemondás egy kis hal ál!" - hirdette a fiatal Babits ls.
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De a nyugtalanság mégis Daniel-Rops üdvére válik . Isten elói nem tud menekülni ; végül is "választ": elismeri, hogy lsten megragadta szívét. 1929-ben megjelent eís ö regénye (L 'árne obscure = A homályos lélek) f őh őse, Blaise Orlier
az írót testes íti meg. Róla írja: " teljesen eltávolodott a hitt ől : egy bizonyos
lustaság távolította el lstent ől . A lustaság és a rossz góg . Lemondott arról a
reményról, hogy lsten érdekében csodát tesz (íme a Nyugtalanságunk kifejezése) és mintegy er őszakot követ el rajta , hogy meggyőzze. Ez válság nélkül
történt. De mégis belső dr áma színhelye szeretett volna lenni. Ugyanakkor viszszaborzadt attól, hogy öncsaló módon koméd iát játsszon önmag ával. Szabadnak érezte magát, tele volt keseruséggel, és leverte a nyugtalanság : ez volt az
egyedüli érzés, amelyet nem talált középszerúnek." A hangnem már megváltozott. B. Orlier már nem tetszeleg a " ré s ze g í tő keresésekben" ; tele van . keserüséggel" és ez a nyugtalanság " leveri "; szabadnak érzi magát, de ugyanakkor
reménytelennek.
Danlel-Rops közben találkozott egy trappistával (a regényben Van vr tes
abbé képviseli ezt a papot , aki választásában segítette) . 1948-ban egy inter júban (Témoignage chrétien) vallott a trappistáról, akit nem nevezett meg. Isten
embere , akivel egy trappista kolostorban találkozott, megé reztett e vele, hogy
milyen is az igazi lelki élet, a "szent" emberben a megélt és megtestesült kereszténységet látta meg. 1932-ben a Monde sans ame (Lélek nélküli világ) már
úgy beszél a fiatalkori nyugtalanság ról, mint kamaszkori kríz is ről. Most már
túljutott ezen a fázison , ahol a nyugtalanság öntetszelgés volt , nem pedig állandó készenlét: "Hiú minden olyan nyugtalanság, amely önmagában tets zeleg,
bizonytalanságában és az általa kiváltott zavarokban ; hiú minden olyan nyugtalanság , amely nem törekszik a rendre , amely reménytelen - nem sóvárog a
nyugalomra." Távol vagyunk már attól a lelkiállapottól, amely azt panaszolta ,
hogy " az ember mindig túl korán lehorgonyoz" ,
A kegyelem titkos munkáját nem lehet " feltérképezni ". Daniel-Rop s " megtérésében" több természetes tényező készítette el6 a talajt ahhoz, hogy az igazi
hit kicsírázzék és kibontakozzék. Öröklés, környezet, érzékenység , tanulmányok,
betegség . . . egyszerre és egymást követően . Második regénye (Halál, hol a te
győzelmed?) 1934-ben már olyan " katoli kus írónak " mutatja, aki kész . küzden!
Istenért" . Ezután sorra jelennek meg esszéi , novellái, regényei, amelyek a nagy
katolikus írö k nyomán haladva elemzik az ember belső drámáját , a bún és a
felelősség kapcsolatát, a költészet és irodalom (Rimbaud , Kafka . . .), illetve a
nagy misztikusok tanúságát lsten távollétér61 és jelenlétéről, továbbá azt a szerepet, amelyet a kereszténység játszik, hogy megmentse haldokló civ il izációnkat. Daniel-Rops, szemlélve a jelenkori civi lizáció válságát, megállap íthatja ,
hogya haladő katolikus fiatalság forradalmi változásokat kíván a haldokló polgári társadalomban. Az újabb nemzedék, Rimbaud és a szürrealisták jelszava " Megváltoztatni az életet" - helyett Marxét választja : " Megváltoztatni a világot". Az új nemzedék vezérei: Blondel és Maritain, G. Marcel és E. Mounier ,
az Irók közül pedig Mauriac és Bernanos hatása a legnagyobb.

53

Pierre-Henri Simon, aki 1967-ben Daniel-Rops helyét foglalta el a Francia
Akadémiában , elődje életmúvét méltatva Igy jellemezte útját és helyét a két
háború közöttl francia szellemi életben :
Danlel-Bcps - amennyire életútját diszkréten megfigyelhetjOk - dogmák nél·
kOIl spiritualIzmustói Indult el, majd néhány év leforgása alatt eljutott a katolikus Iró végleges helyzetére. Volt egy Idő, amikor a domonkosok égisze alatt
megjelenő Sept c. hetilap ugyanazon oldalán szerepelt aláirásunk két vezércikk
alatt: a baloldalln az övé, éspedig kicsit . jobboldall" beállltottságú Irása alatt,
a jobboldalln pedig az enyém, a keresztény demokrácia balos hangsúlyával Irt
cikk alatt . . . Ha igaz az, hogy Damel-Bocs a konzervatfv nézetek felé hajlott,
ezt abban az értelemben kell vennOnk, hogy ezen az oldalon az erényeket és
nem a búnöket kereste : nem az osztályönzést - erről eléggé meggyőz bennünket .A nyomor és rnl" c. csodálatos esszéle, amely Péguynél ls .péguysebb"-.
hasonlóképpen nem a szemtelen nacionalizmust, hanem a hagyományokhoz
való hOséget, a politikai realizmust, egyszóval: összhangba akarta horni az
Igazságosságot és a rendet, a szabadságot és a hatalmat. Az Igazat megvallva,
nem Igen tetszett neki a parlamentáris demokrácia; úgy hitte , hogy az autoritárius rendszerek jobban képesek a perszonalIsta társadalom megvalósltására;
ez a meggyőzOdése az Ordre nouveau mellé állftotta és eltávolltotta az Esprit
körétől . . .'
P.-H. Simon író és akadémikus, aki a Mounier által alapított Esprit c. haladó
folyóirat köréhez tartozott, a harmincas években baráti kapcsolatban volt DanlelRops-szal. Ime jellemzése:
Komoly és szIvélyes, szilárd meggyőződéseiben és haj!él<ony a gyakorlatban,
munkás és társaságbeli ember, egyszerú és úri, takarékos és nagylelkű . Professzor, lrö, konferenciázó, kiadványsorozatok Igazgatója, újságok és folyóira.
tok muokat ársa, - nagy önmegtagadást klvánö, szoros órarendet követve hl·
hetetlen munkát végzett, sajátkezűleg válaszolt finom és Illa Irásával röviden
és pontosan, a naponta beérkező levelekre. Jóakarata és kedvessége szinte
klmerfthetetlen volt tanácsot kérő fiatalok, a nálánál szerényebben kezdő Irók
vagy a háború alatt fogságban levő barátok lránt. Nemcsak a felebarátot szerette, hanern szerette pályatársait ls, - mondlam-e. hogy ez a szeretet bravúrja? Láthatják, hogy szivesen beszélek OnOk előtt errol a fontos kortársról , e
hűséges társról , erről az energikus. Intelligens és jó emberről.

A "szent történet" krónIkása
A második világháborúig Daniel-Rops főleg mint regény- és esszélró volt
ismert. Közben , mint mondottuk, középiskolai tanár. A történelemtanár a háború végén elhagyja a katedrát, hogy ezentúl teljesen az Irásnak szentelje életét. Húsz év alatt megírja a .szent történetet" - az ószövetségi nép és Jézus
történetén kezdve végig a húsz évszázad egyháztörténetét. A bibliai történet
összegezésében felhasználja az akkori exegézis és a bibliai segédtudományok
legjobb és legbiztosabb eredményeit, majd pedig az egyház eredetét és kibontakozását dolgozza fel a legjobb források felhasználásával a nagyközönség
számára.
Daniel-Rops nehéz vállalkozásba fogott, amikor a bibliai történetet kívánta
megirni. A modern bibliakutatás hihetetlen lépésekkel haladt előre a múlt szá-
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zad végétól a második világháborúig . Új felfedezések, új módszere k, a liberális
bib liakritika, majd a Bultmann-féle mitosztalan itás forradalmasitották ezt a tudományágat. A fó probléma az volt, mik ént lehet összeegyeztetn i a t ö r t é n é s z é s a h i v ó k e t t Ő s h ű s é g é t . Ez az összeegyeztetés látszólag
lehetetl ennek tűn t. Legalábbis a racionalista felfogás szerint minden vallásos
( hivő ) ..elő f e l tevé s", főleg , ha ez ..misztiku s" t ermés zetű , elveszi a történész
szabadságát; gyanússá teszi a tárgyilagosságot az, ha a történész - miként
Daniel-Rops is - a párizsi érs ektől kér Imprimaturt könyvei kiadása el őtt . (Történeti munkáit a Fayard kiadó tette közzé.)
Ezzel a nézettel szemben ma már világos az, hogy nincs "elófeltevések"
nélküli történetfrás ; a pozi tiv ista történész sem "tárgyilagos" : az is egy bizonyos élet- és történelem felfog ást képv isel ; az intencion alitás belejátszik a
történelemi rásba, amely mind ig egy bizonyos ..rekon strukció ". S őt azt is mondhatjuk, hogy - ha vallási történetról van szó, ha a h ivő tudat megragadhatatlan
tényeihez kell nyúlni - ..tárgy ilagosabb an" ir hat az, aki a hit ált al megtapasztalta e tudati tényeket, mint az akitől teljesen idegen a hit világa. Mondanunk
sem kell, hogy Daniel-Rops a hivő ember szemével szemlél te és tanulmányo zta
az üdvösségtörténetet, majd az egyháztörténetet. Nem hallgatta el az árnyolda lakat, botrányos tényeket, de ugyanakkor igyekezett mindig felfedn i lsten jelenlétét a tört énelemben. Korunkban, amikor Nietzsche nyomán sokan azt hirdetik,
..Isten meghalt " , Daniel -Rops az e ll e n k ezőj é t mutatta meg monum entál is rn ű 
vével : lsten él és jelen van a történelemben ; az Egyház történetében jelen van
Lelkével Krisztus .
A Szent Történet els ő kötete (A Biblia népe) 1943-ban jelent meg. Több
ez, mint a zsidó nép története Ábrahámtól kezdve. (O.-R. nagyon helyesen Áb rahámmal kezdi e történetet ; a teremtéselbeszólést később tárgyal ja, hiszen ez
a fogság idején keletke zett ..előtörtén et " egészen más mű fajba tart ozik, mint
maga a tulajdonképpeni szent történet, amely Kr. e. 2000 körül Ábrahám exodusával induL) Daniel-Rops igazában a Krisztus elótti kétezer év tört énet i összefüggéseit bogozza ki : Mezopotám ia, ill. a három kontinen s találkozási pontja
vidékének szellemtörténeti távlatába állitja az egy Istenben hiv ő "választott nép"
történetét és üdvösségtörténeti szerepét. E vállalkozásban, amint maga kérdezi,
.,kl mondja meg, hogy - annyi tény között , amelyekben az emberi akaratnak
kisebb szerepe van, mint az isteni szándék nak - hol végzód ik a kritik a mezeje
és hol kezdőd ik a hité?" A hatalmas panoráma felvázolása után két következtetést von le. Egyrészt Renannal megállapitja, hogya legősibb i d ő któ l fogva
a szemita pásztor ..homlokán viseli az abszolút lsten bélyegét " : a Sinai sivatagtól a kánaáni dombokig a monote ista hit hordozója. Másrészt az egész Biblián
átvonul - a megsértett és bosszúálló lsten eszméje mögö tt - a bizalom és a
szeret et hulláma, egy igéret biztonsága, egy szövetség ereje, az üdvösség rnessiási várakozása , amely majd Jézus Krisztusban teljesedik be.
Jésus en son temps (Jézus a maga korában) c. könyve, amely 1945-ben
jelent meg, ennek a beteljesedésnek története : az Emberfia és az lsten Fia
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csodálatos története. Daniel-Rops Jézus-kö nyve valóságos bestseller lett a háború másnapján . Csak Franciaországban hamarosan 300 OOO példányszámot ért
el, nem szólva számos fordításáról. (1971-ben a Fayard és a Desclée kiadó
zsebkönyv-formátumban is megjelentette két kötetben .) Daniel-Rops felhasználja a mérsékelten haladó szentírástudomány eredményeit: fő l e g a két nagy
klasszikus , a domonkos Lagrange és a jezsuita L. de Grandmaison összegező
munkáira hivat kozik , illetve ezeket fogad ja el mértékadónak, de számos más
újabb kutatást is beépít szintéz isébe. Nem a hagyományos "Jézus élete"-múfaj t
követi , hanem már kamatoztatja a történetkritikai módszert is, amikor megrajzolja Jézus történetének tér-idő koord inátált és azt a Sitz im Leben-t , amelyben aztán a valószínú krono lógia szerint bemutatja az Emberfia és lsten Fia
történetét. A könyv élvezetes olvasmány, néha " regényesített" , de mindig ügyel
a "történeti hitel "-re. A múvelt nagyközönségnek ügyesen "tálalja" a szakt udományos kutat ások megbízható eredményeit.
A könyv a .Krlsztus jelenléte " c. fejezettel zárul. Ez a zárófejezet egyben
az író hitvallása is, és átvezetés az egyháztörténelemhez. Miután drá mai erőve l
megjelen ítette az emmauszi tanítványok epizódját, így következtet:
E meglnd ltó an egyszeru utolsó jele nettel szerétnénk elköszönnl Jézus alakjá tól.
Rembrandt a Louvre kis tab lóján tökéletesen felidézte a jelenetet . A terem
tele van árnyékkal; a fény magából Krisztusból árad elő. (. . .) A két tan ltvány
szIvét elárasztó meleg ml más, ha nem a Jelenlét jele? Ez készteti a vértanúkat arra , hogy feláldozzák testi életüket egy másik , végleges életért. E Jelenlétből táp lálják a nagy miszt ikusok hősies buzgóságukat és csendes drámájukat. Ezt a Jelenlétet hordj a magában a legegyszerubb h ivő , miután magához
véve a Kenyeret, erősebbnek, nagylelkúbbnek és égőbbnek érzi bensejét. Jézus
hivei a századok során számos formul ával fejez ik kl ezt a Jelenlét et : . a szeretet láthatatl an ork ánja", mondja Jean de Fécamp; .klmerlthetetlen mély ségú
örv ény " , írja lisieux-I Szent Teréz; de valamenny ien egyöntetúen áHitják léte zését . •Nem én élek, hanem Krisztus él bennem!" . kiáltja Szent Pál. Közel kétezer év óta a férfiak és nök megszámlálhatatlan serege beszélt errol e Jelenlétről mint a legbiztosabb valóságról. Jézus, aki felme nt a mennybe, továbbra
i s az a húsból való, élő lény marad , akit életében annyia n szerettek és szeret ·
nek tov ábbra ls él ő szeretettel. Avila i Szent Teréz, Szent Gertrud, Megteste.
sülésről nevezett boldog Mária tanúságtétele éppúgy, mint Szent Bernáté vagy
Assziszi Szent Ferencé mind ig megmarad . Amikor Szent Bernát ezt mondja
Krisztusról: .Közelebb van hozzám, mint én magam" , amiko r Claudel Igy határozza meg : .Valak l, aki jobban önmagam, mint én magam vaqyok", ezt a viss zautastthatatlan jele nlétet Idézik fel. Bár ezt mondják nekünk : . Elhagyjátok a
tény eket és a rnetaflzlk ába léptek át " , ml ezt válasroljuk: a teljesen kleqyen súlyozott, a .fels öbbrendü bon sens-szal megáldott" (Bergson) férfiak és n ők
ezerszer vlsszat érö állítá s a . hogy Jézus számukra valóban élő lény, ez szintén
tény. (. ..) A mikor Jézus eltúnt hive i tek intete elől. ezeket mondotta (Szt. Máté
ezzel fejez i be evangél iumá t) : •Veletek leszek a világ végezet éig: Jézus földi
külde t ésének harm inc egynéhány hónapja sor án türelmesen előkészltette ezeket az embereket, akik túl élték halálát; kiválasztotta , klképezte, megszervezte
őket ; nekik adta lelke legjavát. Most rajtuk volt a sor , hogy tanúságot tegyenek
a F ényről , amit kaptak ; és nem lankadnak e tanúságtételben. ~s az élő lsten
története ezután .t ltokzatos test" -ében folytatöd lk, amelyet az ő Jelenléte éltet; ez a századok szivébe beirt oogy valóság: Jézus Krisztus Egyháza.
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A "szent történet" befejezése után Dani el-Rops hozzáfogott a 11 kötetes
egyháztörténet megírásához. "Jézus Krisztus egyházának története" azzal fejeződik be, hogy XXIII. János pápa meghirdeti a II. vat ikáni zsinatot. ~Ietének
utolsó két évtizedét e monumentális mú megalkotására ezentell. Az utolsó kötet
halála évében jelent meg: " Ezek a keresztények, testvéreink." Ebben a zsinatot
meghirdető pápa ökumenikus szándékától vezet ve a keresztény megoszlást és
egységtörekvést vázolja fel a francia forradalomtól nap jainkig . A reformációval
és az újkori egyház történetével már a korábbi kötetekben is foglalkozott; itt
most kifejezetten a szakadás drámáját és az egységtörekvéseket mutatja be.
Meglepő, hogya korábban kissé " konzervatí v" és "intranzigens" katolikus történetíró mennyire nyitottá vált a Zsinat éveiben . O, aki XII. Piusz korában hozzászokott a szigorú " római vonalhoz" , ez utolsó kö tet Figyelmezt ető jében is
(csak ehhez írt ilyen Figyelmeztetőt) leszögezi : "E könyv szerzője katollkus,
teljesen húséges a katolikus, apostoli, római Egyház tanítóhivatalához, húséges
gyermekként aláveti magát Annak ( = a Pápa) tévedhetetlen tekintélyének,
akire a Szentlélek rábízta e tekintélyt, és aki számár a Krisztus helytartója a
földön . Ez azt jelenti, hogya jelen munkában előterjesztett vélemények, az itt
hozott ítéletek csak annyiban érvényesek a szerz ö szem ében, amennyiben az
Ecclesia Mater, az érinthetetlen igazságok őrzője is ilyeneknek tartja őket."
Egyesek , főleg protestáns körökben - némi joggal - bí rólt ák Daniel-Rops
kissé zárt " római katolicizmusát" . Igy pl. a protestáns André Siegfried akadémikus, amikor 1956-ban a Francia Akadémia tagjai köz ött köszöntötte a katolikus
írót. Siegfried egyébként nagyon elismerően eleme zte Daniel-Rops életmúvét.'
A kritika éppen a tévedhetetlen pápai tekintélyról vallott nézeteket érintette,
amely - mint ismeretes - a katolikus-protestá ns párbe széd legkényesebb pontja. Siegfried már Jézus történetének azon lapjait is kifogásol ja. amelyek Máté
16-ban a Péterre bízott főhatóság értelmezésére vonatkoznak. Még inkább bírálja a reformáció, nevezetesen Luther és Kálvin szerepének egyoldalú bemutatását. (Kétségtelen , hogy az újabb katolikus egyháztörténet már árnyaltabban
értékeli a nagy reformátorok szerepét, felfedezve a pozitív mozzanatokat is
múvükben. Egyébként Daniel-Rops utolsó ökumenikus kötete részben retraktációnak tekinthető.)
Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk P.-H. Simonnal, hogy Daniel-Rops orto doxiája nem abban nyilvánul meg, hogy tendenciózusan értelmezi az egyedi
tényeket, hanem inkább abban , hogy az Egyház történetében meglátja, kibontja
a hagyományhoz való húség nagy irányvonalait. Ahogy Claudel azt igyekezett
illusztrálni drámáiban, hogy - egy portugál közmondás szerint - " Isten egyenesen ir görbe vonalakkal is", Daniel-Rops az Egyház viharos, emberi hibáktól,
botrányoktól egyáltalán nem mentes történetében igyekszik felfedezni az lsten
által akart üdvösség történetét; megmutatni azt, miként teljesedik be a kegyelem és a hit révén, a keresztények esztelensége és búnei közepette, a krisztusi
üzenet.
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..De minek te ki n tsün k há tra? - je gy zi me g Simon. III van el ótt ünk Dan ielRo ps utolsó kötete : Ezek a kere szté nyek, testvéreink ; ebben fel fedezh etjük eg y
nyIIolI k ato lic izm us és egy kienge sztelödöll keresztény ség távlatait , amely fe lé
ifj úság u n k b át ran be tájolódoll, ané lkü l. ho gy hinn i me rt e volna . ho gy il y g yo rsan megny ílnak e távlato k."

+
P.-H . Simon az A k ad ém ián tartott beszédében jó l rámutatolI Dan iel-Ro p s
művén ek je len tóség ér e, amikor ezeket mondolIa :
Daniel-Rope korunk ama nagy szellemei közül való, akik megvédenek bennünket
a nih ilizmus kísértés ét ől . Második kötetében (Az apostolok és a vértanúk Egy·
háza) Irta : . A tragikus zürzevee ilye n korszakaiban ér lelödik az újjászület és .
A halandó civillzáclók romlás ában csiráznak a j övő é1ö valóságai ." Haszonnal
elmélkedhetünk ma ls ezek ről amondatokróL t:s világosan láthatjuIc, hogy ez
a bízalom nem a levegőben lóg : t eológiában gyökerezik és az eszlcatológláfa
nyiII k . Csakugyan: Danlel-Bops t ört énelmi optim izmusa pontosan ahhoz a masatartáshoz kapcsolódik . amelynek tudós exegétája és mosolygós apologétája Itt
(az Akadémián) Henri Bremond volt : a vall ásos humanizmushoz . (. ..) Abban
a korban, amikor a kutatások terjedelme, az elemzések szőrszá lhasogatás a és
a tagadások lele ményessége fe lforgat minden ért éket és megoldhatatlanná tes z
annyi prob lémát , naiv , de ugyanakkor rnerész dolog az, ha valaki mf ndennapi
evldenclák fölé halllk : ezek legalább azzal a méltósággal rendelkeznek . hogy
elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az ember összhangban élhessen
önmagával és másokkal. Péld ául még nem tllos azt hlnm1nk, hogy a t isztess ég
e lőbbre való , mint a szégyenl etes tett , a gyengédség értékesebb, mint a kegyetl enség, a teremtö lendület , mint a romboló düh, egyszóval : a lét előbbre
való a semmi nél. Igaz mar ad az. hogya rossz csökk enti a létet - és ezt tes zi
gyakran a góg, mind ig a gyúlö let - . és hogya jó növekedést hoz: ezt teszi a
bölcs esség és a szeretet. Ezt az elemi és mind ig üdvös morált - meg vagyok
gyóz6dve r6l a - egyedül a Biblia Iste ne és a meqfeszltett Jézus alapozze meg.
mivel ez az érte lem egyensúlya és a lélek egészsége. legalábbis Oanlel.Rops
példája azt mutatja . hogya természet és a kultú ra e t erméke nem megy veszendőbe , ha a kegyelem öntözi. és hogy szép embertlpus alakul kl. amik or az
evangélium fénye segitl az emberi palánta harmon ikus klborrtakozását.

Jegyzetek és iroda lom :

Daníel-Boos életének els ö szakaszát - .lelki útjának állom ásait " - jól bemutatja :
Pierre Arrou . O a n I e I • R o p s : . Convertls du XXe sibele· (szerk . F. l e/otte SJ ) .
nO 37. 1954. P. A rrou bövebben ls elemezte Danlel-Roos vallási fejlödését Tol aussi.
Nathanall l c. könyvében (Plon, Dantel -Boos fontos elöszavával) .
' Plerr e·Henrl Simo n, Olscours de réceotton II I'Académle Franealse , Simon 1967. november 9-én foglalta el Danlel-Hops székét a Francia Akadémiá n: a szokás szerint
elödje életművét méltatta . Ez a hosszú beszéd O.·R. rnüvének egyik legjobb öss zeqezése. lásd: la Documentatlon CatholIq ue, N° 1508, 1968.1.7, 17·12. oszlop .
' Oanlel.Ropsot 1955-ben választották a Francia Akadémia taglal közé. A következO év·
ben ( 1956. márc . 22-én) foglalta el Ed. le Roy székét . O.·R. Ed. Je Roy é l etm űvét rnéltatta, az övét pedig .válaszában" - André Slegfrled . l ásd: la Document otion
Cathollque , N° 1224, 1956.4.15.475·506. oszlop .
I
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AZ EGYHAZ SZAVA

II. JÁNOS PÁL BE5Z ~ D E MANILA 5ZE G~ N Y N E GYE D ~ B E N
A Pülöp-sztqetek kb. 7 mill iós íövaros éban legalább egy mil lió abarakktelepeken
lakó nincstelen szegény. Ezek egyikét. 8 Tondo-neqyedet ker este föl a pápa látogatása
során. Miután mint .szeretett barátait' üdvözölte lakóit . klj elentette , h~y Jövetelével
egyszerue n bizonyságot akar tenn i Krisztus szeret etéról. VIsszaemi ékezett arra. hogy
Pál pápa ls járt itt 11 évvel ezelőtt . Azóta sok minden jobbra változott itt. de azért még
bóven van tenn iva ló .

Ha so k mindennapos problémátokat lontolgatju k, ha rágo ndolunk a sok-sok
másutt lakó emberre, a nagyvá rosok nyomornegyed eiben és a Fülö p-szigetek
egyéb része inek el hanyagolt mezógazdaság i ter ületein, ak kor Krisztusról gon dol kodu nk . A szegé nyek arc ában Krisztus arcát látom. A szegén yek életében
Kriszt us éle tének visszatük rözödésé t. Meglordítva : a szeg ény ek és hát rányos
megkülönböztetésben részesülö k könnyebben azonosulnak Kr isztussal, mert
magu k közül valót fedeznek l el benn e. Jézus már életé nek kezdet ét ől , abban
az áld ott pillanatban , amikor Sz űz Mária Fi aként megszül etett. hon talan volt.
mer t nem akad t számára hely a száll áson (Lk 2,7). Amikor szüle i e l ősz ör vitték
l el J eruzsálembe, hogy bemutassák áldozatukat a templomban, a szegények
közé számitott ak, azok adományát ajánlották le l (Lk 2,24). Gye rmekko rában
menek ült volt, ar ra kényszerült, hogy lusson az üldözésben kitörő g yű lölet elói.
hogy elhagyja hazáját, és számkivetésben , ideg en földön é lj en. Mint serd ül ő
fiú zavarb a tud ta ejteni bölcsességével a tud ós tanítókat, de egyszerű ácsként
kétkezi munkát végzett , éppen úgy, mint nev előatyj a , József. Miután a názáreti
zsinagógában felo lvasta és megmagyarázta az Irást. az embere k elutasították
" az ács fiát " (Mt 13,55; Lk 4.29). A ldozata lett az igazsá gtalanságnak és kínzá snak, s halálra adták, anélkül , hogy vala ki is véde lmére kelt volna. Igen , a szegény ek testvé re volt ó ; ez volt a kül detése - mert az Atyaisten azért küldte és
a Szentlé lek arra kente föl, hogy hir desse az Evangélíumot a szegényeknek
(Lk 4,18). A szegények dic séretét hirdette. am ikor ezzel a nyugtalan ító felhívással fordul t mi ndazok hoz . akik követői akarnak lenni : " Boldogok a lelki szegények, mer t övék a men nye k ors zága " (Mt 5,3).
Boldogok a lelki szegények ! Ez a Hegyi Beszéd nyitánya. Jé zus itt a Bold ogságokat mi nden követó je programjá ul állította. Nemc sak kora embereinek sz éltak, ha nem minde n korok minden nemzed ékének ; felh ívás mindenkinek, aki
elfogadj a a ker esztény nevet. Ezt az üzenetet hirdettem Brazíliában a Rio de
Ja nei ro favel áiba n nyomorg ókn ak és Salv ador da Bahia sáros fé lszige te lakó inak. Ezt az üzenetet tá rom szegé ny és gazdag el é egyaránt. Ezt kell magáévá
ten nie és gya korlattá váltania az Egyháznak, a Fülöp- szigeteken ép púgy, min t
másutt. Minden egyháznak, ha a szegények egy háza akar lenní, jó l kell fi gyel nie
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erre a fe lh ívásra , fölfedeznie teljes mélységét, és valóra válta nia tel jes igazságát.
Itt Tondóban és az ország más részein sok szegé ny ember van, s láto m k özöltük a lélekben szegényeket is, akiket Jézu s áldoltnak hívott. Lelki szegények
azok , aki k szemü ket Istenen tart ják, és szí vük kitá rul isteni mú ködésének. Elfogad ják az éle t ajánd ék át mint az ég bő l j övő adományt, és értékelik, mert Istentől szárm azik. A Tere m tő irá nti hálával és embert ársaik iránti könyörüleltel
készek mego sztani azt, amijük van , a nagyobb szükségben é l ő k k e l. Szeretik
család jukat és gyermeke iket , s otthonukat, asztalukat megosztjéSk az éhes gyermekkel, az olthontalan fi atallal. A lelki szeg ények gazdagok emberi jótulajdonságokban ; köz el vann ak Istenhez, készek hallgatni hang jára és énekelni dicséretét.
Lelki szegén ynek lenni nem azt jelenti, hogy nem törődünk a közösség problémáival. Sőt senkinek sinc s él esebb érz éke az igazság Iránt, mint a szegényeknek , akik szenvedn ek a kö rülmények és az emberi önzés következtében rájuk
halmozódó igaz ságtalanságok alatt. Ere jüket az emberi összetartá sban tal álva ,
puszta létükkel is már jelzik az ig azságosság kötelezeltségét, amellyel szemben
talál ja mag át a társadalom és mindazok , akik gazdasági , kulturális vagy politikai téren hat alommal rendelkeznek. Ilyenformán az első Boldogságnak ez az
igazsága egy aránt megmutatja minden embernek a járandó utat. Az anyagi
szegé nységben é l ő k n e k ezt mond la : őrizzék meg méltóságukat, emberi méltóság ukat , féltve óv ják sérthetetlen emb eri jogaikat. Azt is mond ja nekik, hogy
saját mag uk is sokat elérhetnek, ha egye sítik ügyes ségüket és képess égeiket
s különösen elhatározásukat. hogy saját haladásuk és fejlődésük munkásai
akarnak lenn i.
A gazdagoknak, aki k anyagi jólétet é lveznek, vag y anyag i javak aránytalan
részét halmozzák fel , azt mond ja az első Boldogság : az embert nem az tesz i
nagg yá, am ije van , hanem az, am i, - nem am it szerz elt, hanem amit megoszt
másokkal. A gazdag ember lél ekben szegény, ha nem zárja be szívét, hanem
szembenéz a túrhetetlen helyzetekkel, amelyek áll andóvá teszik sokak szegénységét és nyomorát: emberekét , akik állandóan éhe sek és meg vannak fosztva
fejlódésüknek, emberi képességeik kife jlesztésének jogos l ehetőségeitől , ak iknek nincs emberhez méltó lak ásuk és elegendő ruházatuk, akik az alapvet ő
egészségügyi gondozás híján bet egségekben szenvednek, akik kétségbeesnek,
mert ni ncs munkájuk , amely lehetővé tenné, hogy bec sület esen gondoskodjanak családjuk sz ü kség l e tei rő l. Igen , lélekben szegény az a gazdag, ak i mindaddig nem nyugszik , am Ig egy fivére vag y nővére az igazságtalanság é s tehe tetlens ég kel epcé jében sínylődik. Lelki szegény az, aki a politikai hatalom birtokában meg emlékez ik arról , ho gy az csak a közjó érdekében adatolt, és sohasem szún ik meg keresn i az eszközöket, hog ya társadalom minden rétegét az
ember méltóság és egyenlőség követ elményei sze rint szervezze meg . Hiszen
ez szüle tési e lőjog a minden férfinak. asszonynak és gyermeknek, ak it lsten
létbe szó If tolt.
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Maga az Egyház, az Ázsiában, a Fülöp-szigeteken , a Tondóban levó egyház
gondosan figyelni akar a Boldogságok felhívására, és a szeg ények egyháza
akar lenni, mivel azt kell tennie, amit Jézus tett , s hirdetnie az Evangéliumot
a szegényeknek (Lk 4,18). De az Egyház elószeretete a szegén yek és hátrányos
helyzetben élők iránt nem jelenti, hogy egyetlen csopo rt, oszt ály vagy társadalmi réteg felé irányítja figyeimét és törődését. Ugyanazt az üzenetet hirdeti mindenkinek : hogy lsten szereti az embert, és elküldötte Fiát mind enk i üdvözítésére; hogy Jézus Krisztus a Megváltó, "az út, az iga zság és az élet " (Jn 14,6).
A szegények egyházának lenni azt jelenti, hogya Boldogságok nyelvén akar
szólni minden néphez, minden embercsoporthoz vagy hivatáshoz, minden ideológiához, minden politikai és gazdasági rendszerhez. Nem azért tesz így, mintha
politikai érdekeket akarna szolgálni, sem hogy hatalmat szerezzen, vagy ürügyet
adjon az erőszakra , hanem hogy megmentse az emb ert a maga emberségében
és természetfölötti rendeltetésében.
A szegények emberméltóságának, az emberies jövót illető reményének védelme nem fényúzés az Egyház számára , nem is opportunista stratégia, nem
is eszköz a tömegek kegyének megszerzésére. Hanem kötelessége : mert lsten
kívánja, hogy minden emberi lény annak a méltóságnak meg f e lelően éljen,
amit 6 adott nekik. Az Egyház küldetése, hogy az ember ösvényén járjon , .rnert
kivétel nélkül minden embert megváltott Krisztus , és mert minden emberrel ,
kivétel nélkül , valamiképpen egyesült Krisztu s, még akkor is, ha az nem veszi
észre" (Redemptor hominis 14). Ennélfogva az Egyház hirdetni akar ja a szegényeknek a teljes Evangéliumot; bátorítani akarja őket , hogy legyenek húek
a keresztségben kapott, az Eukarisztiától táplált, a kiengeszt elődés szentségében újjáéledt és támogatott isteni élethez. Ugyan ebb ól az okból bátor ítalak
benneteket, tondóiak és lsten egész népét a Fülöp-szigeteken : gyakoroljátok
egyéni és testületi felelősségeket a hitoktatás elórnozdlt ására, és igyekezzetek
teljesen átvinni a gyakorlatba az Egyház szociális tanításait. Legyetek meggyő
ződve: nagyon fontos a filipinók minden jövendő nemzedéke számára , hogy
tudatában legyenek a magas méltóságnak, amelyre hivatottak : örök életre
Krisztus Jézusban.
Drága tondói barátaim, legyetek húek Krisztushoz, és örömmel ölelj-étek át
üdvözítő evangéliumát. Ne ejtsenek kisértésbe olyan id eológiák , amelyek csak
anyagi értékeket vagy pusztán ideigvaló eszményeket hirdetnek, amelyek a
politikai, társadalmi és gazdasági fejlődést elválasztják a lélek dolgaitól , és a
boldogságot Krisztustól függetlenül keresik. A teljes felszabad ításotok felé vezető ösvény nem az erőszak, az osztályharc vagy a gyúlölet útja, hanem a
szereteté, a testvériségé és a békés összetartásé. Tudom, hogy ti, tondói szegények, megértetek engem, mert áldottak vagytok és tiétek a mennyek országa .
~s ha majd elmegyek, mindig emlékezzetek Jézusnak e szavaira : " Ha a Fiú
megszabadIt titeket, akkor igazán szabadok lesztek" (Jn 8,36).
Krisztusért magamévá teszem minden gondotokat és küzdelmeteket ; krlsztusi szeretetem miatt veletek vagyok eröteszüéseltekben, hogy magatoknak
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jövőt bizto sit satok ; Kr isztus irántatok való hat ártalan szere tete miatt hirdetem nektek az örök élet felemelő evan géliumát.
Imádkozom értetek, mindegyi kőtökért, családotokért, gyermekeitekért, a
tiata lo kért és öre ge kért, a bete gekért és szenvedőkért. Imádkozom, hogy Jézus
ereje legyen szi vetekben, amint együtt dolgoztok é letetek megjobbításán, azon,
hogy jó keresztények és jó polgárok legyetek. Imádkozom, hogy megtaláljátok
Jézust egym ásban és minden embertársban . I:s imádkozom, hogy együttesen
megtaláljátok és imádjátok öt, lsten örök Fiát, Anyjának, Már iának karjá ban .
Miasszo nyunk, a Béke Nagya sszonya , az Úti Boldogasszony legyen szeret ö
anyja mindnyájatoknak!
t'ljetek soká mindannyian I
Jézus, Testvérem, Te visszajöttél a föld re: egy másik ember arcát öltöd fel ,
akiben nem ismerlek föl.
Tanítsd meg a szememet, hogy lássam a valóságot : hogy felisme rje lek Téged , Istenem, a kisemberben, az egyszerú emberben, abban az egyszerú em berben, akit látok. (A vég ső [ öklv áns áqot és imét. mint a bevezető üdvözl ést
is, a pápa tagalog nyelven mon dotta .)

és gyermekeiteknek méltó

A PÁPA A JAPÁN FIATALOK KöZöTT

Tokió kb. 10OOO személvr befogadó sportcsarnokában a pápa a fiateiokkal találkozott . Hozzájuk szólva .teljes blzalornmal" buzditotta öket, hogy .g yőzzék le az önzés
minden kís ért ését. és tárják tágra szívOket a transzcendens értékek és az egész vil ág
felé: Majd a fiatalok kérdéseket tettek föl , s ezekre a pápa válaszolt. E l ős zör arra
felelt, miért beszélt japánul: tiszteletből a nemzet Iránt, mert minden nemzet kultúrája,
lelke elsősorban nyelvében fejeződik ki, és e ngedelmességből Krisztus Iránt, hiszen
.mlnden népet" a saját nyelvén kell tanitan!.
Attérek most második kérdésetekre, amelye t a legfontosabbnak tartok: a
r e m é n y r e vonatkozólag. A kérdés nagyon j elentős, egyenesen alapvető,
ami kor az emberi életről van szó. Az ember bizonyos értelemben nem is élhet
remény nél kül. Kell, hogy valamire vágyakozzék, hogy célja legyen az életben,
és úgy é rezze, el is érheti ezt. A reménység , mint helye sen jeg yezté tek meg ,
összefügg a jövővel. De ugyanakkor meghatározza lelkünk jel enlegi állapotát.
Most remélünk abban , amit majd később fogunk elérni.
Azonkívü l a remény mindig összefügg val ami értékkel, amit meg kell szereznünk . Mondhatnám másképpen is: egy é rtékkel, amit meg akarunk adni életünknek. Ezért a reményben életünk értelmének alapfelfogása fejezö di k ki.
Az élet értelmének ez a felfogása lényegében nem attól függ, amink van,
hanem attól , hogy világosan felismerjük emberségünk, emberméltóságunk érté két.
A hozzám küldött anyagot olvasva egyfelől keserúen vettem tudomásul a
s e rd ü l ő k öngyilkosságáról szö l ö tájék oztatást, másfelő l épülésselolvastam egy
rokkant fiatal tanúságtételét, aki mély en megértette életé nak jelen tóségét.
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Tudjátok, hogy Krisztus nevében jövök ide. Szeretném megmond ani nekte k.
hogy éppen Krisztus a reménység Mestere, Ó nevel rá, ó a forrása. Ha meghall gatj uk szavalt , ha éljük az Eletet . amit meg akar osztani minden emberrel, megtalál/uk az élet tel/esebb értelmét.
Igen , Krisztus legmélyéig kinyilván ít ja nekünk az emberi élet értel mét. Megmutat ja végső jövőjét is Istenben. Ez a jövendó túl van a föld i élet határán. A
reménység, amelyet Krisztus ád nekünk, erősebb a halálnál.
l A pápa ezután a sportra vonatkozó kérdésre válaszolt . személ yes tapasztalatai
alapJán· , Idézve az .ép testben ép l élek" elvét és Idemelve a sport összefüggését a
tenn észet szeretetével.]
A s z e r e t e t . Ez a kérdés nagyon jelentős .
Ismeretes, hogy az Evangélium, Krisztus tanítása a szeretete t a legnagyobb
parancsnak nyil vánít ja : " Szeresd Uradat, Istenedet teljes szive d ből , telj es lelkedből és teljes elmédből . . . Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" (Mt 22,
37.39). E két parancsolat egyet alkot egym ással , és kö lcsö nösen feltétel ezi egymást. Krisztus tan ít ása és példája szerint Istent mindenek fölö tt kell szeretnünk ,
a felebarátot pedig az ember mértéke szer int. Szent János levelében ugyanakkor azt olvassuk : " Aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szere theti az Istent
sem, akit nem lát " (1Jn 4,20). Az lsten iránti szeretet tehát az ember, a felebarát szeretetében valósul meg és találja bizon yos értelemben igazolását, akit
úgy kell szeretnünk, mint önmagunkat. A felebarát ped ig mind en ember kivétel
nélkül ; ezért beszél Krisztus az ellenségszeretetről is. Igy mondja : "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal , akik gyűlölnek. Azokr a, akik átkoznak
benneteket , mondjatok áldást , és imádkozzatok ü l d özőit e ké rt" (Lk 6,27-28). Külön ben O maga adott példát erre a szeretetr e. amikor a ker esztrefeszités idetén imádkozott azoké rt, akik halálra adták.
Ezen a ponton vetőd ik fel a ti kérdésetek : hogy lehet. hogy az ember szeressen, ami kor érzi , hogy gyűlölik, mi több : amikor saját maga gyűlöletet vagy
legalá bbis rosszin dula tot, mondjuk ellenszenvet érez magában egyesek iránt ?
IOrzelmeink szempontjából itt csakugyan nehéz ség , s öt " ellentmondás" van :
amikor ellenszenvet vagy gyűlöletet " érzek" , ugyanakkor hogyan "érezhetek"
szeretetet?
Csakhogy a szeretet nem vezethető vissza csak az érzelemre . Mélyebb gyökerei is vann ak az emberben, annak szellem i énj ében, értelmé ben és akaratá ban. Ha be akarjuk váltani a szeretet par anc sát (különö sen az elle nségszeretet
esetében), éppen ezekig a mély gyökerekig kell visszamennünk. Ennek következtében talán " nehezebbé" , de egyben " nagyobbá" is váli k. Nemcsak az ér zelmek visszahatásaitól hagyjuk vezetn i magunkat benn e, hane m az igazi jó
szemléletétől. Ilyen módon megtanuljuk irányítani. megn eveljük érzelmeinket.
Ez türelmet és kitartást kíván . Krisztus azt mondta egyszer : " Türelmetekben
fogjátok birtokolni lelketeket" (Lk 21,10 a Vulgáta szerint) . Nos. igazán és teljesen csak az tud szere tni , aki képes " birtokolni" lelkét. birtokába keriti önmagát .
hogy " aJándékká váljék a többi ek számára " . Mindezt Kr isztus nem csupán szavával, hanem példájával is tanitja.
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Most már rövi debben felelek a többi kérdésre. Az a tény, hogy az emberek
testvérek, először is azt jelenti, hogy min dannak ellenére, ami megosztja őket
- faj , nyelv, nemzetiség , vallás - , mégis hasonlitanak. Mindegyik ember ; mindnyájan emberek.
De ezt az elsődleges jelentést ki kell egészíteni a másodikkal. Azokat hIvjuk
fivéreknek és nővéreknek , akik ugyanazoknak a szülőknek , ugyanannak az
édesapának-édesanyának gyermekei. Az emberek Krisztus tanítása szerint
(és a legáltalánosabb vallásos érzés szerint is) testvérek, mert lsten az Atyjuk.
Krisztus ezt az lsten atyaságáról szóló igazságot evangéliumának középpontjába állítja. Amikor tanítványai kérik, tanítsa meg őket imádkozni, olyan imát
tanit meg velük, amely e szavakkal kezdődik: ..MI Atyánk " . . . (Mt 6,9) Ez az
imádság nagyon segít bennünket a felebarát , különösen pedig a körülöttünk
levő rosszakaratú emberek szeretetében. Többek között ezt mondjuk benne :
..bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vét őknek" (Mt 6,12). (Talán ennek a találkozásnak a végén majd elmondjuk ezt
az imádságot.)
Kérdeztetek a z e n é r ő I is. Nem tudok játszani semmiféle hangszeren.
Sohasem szenteltem magam tevékenyen a múvészet e területének. Viszont igen
mélyen átélem a zene szépségét, - és nagyon szeretek énekelni. Sok órát
töltöttem el (különösen vakáció idején) a fiatalokkal együtt énekelve. ~s a szünidőm ben most is a fiatalok különféle csoportjai jönnek Castel Gandolfóba és
énekelnek. Remélem , egy szép napon ti is eljöttök majd . . . bár tudom, hogy
nagy a távolság!
Ami a zene fajtáját illeti, úgy túnik, különösen mélyen átélern a liturgikus
zene (a gregorián!) szépségét, de szeretem a kortárs muzsikát is: például
Gershwint, Armstrongot, Taki Rentarót, Toshiro Mayuzumit és másokat. Természetesen közel áll hozzám Chopin vagy Szymanowski (tudom, hogy a varsói X.
nemzetközi Chopin-versenyen az egyik első díjazott honfitársatok, Ak iko Ebi
volt), de Beethoven , Bach és Mozart is, például a ti Seiyi Ozawátok és Jwaki
Hirojukitok mesteri el őad ásában.
Minthogy időnk korlátolt, megbocsátjátok, ha tömören pró bálok felelni a
b é k é t illető igen jelentős kérdéssorra. Annál is inkább, mer t a témáról más
fontos alkalmakkor is beszélhetek. Japánba jövetelem egyik indítéka az is volt ,
hogy megálljak Hirosimában, az első atombomba felrobbanásának helyén, ami
szörnyúséges figyelmeztetés az emberiségnek. Olvasva az anyagot, amit küldetek , megfigyeltem, hogy igen mélyen foglalkoztat benneteket a bé ke, az igazi
béke kérdése ; ez helyes és érthető is, főként az 1945-ös tapasztalatok után .
Fejtegetéseitekben megjegyzitek, hogy a béke nem támaszkodhatik pusztán
..a fegyverkezés egyensúlyára" , nem tételezheti föl az erősek uralmát a gyöngéken , nem haladhat együtt semm iféle parancsuralommal . . .
Az Egyház ugyanigy gondolkodik, és ugyanIgy tanIt. Megmutatta ezt a II. Vatikáni Zsinat, XXII I. János pápa a ..Pacem in terrls'' enciklikában, VI. Pál egész
fáradhatatlan béketevékenységében, többek között minden évben január 1--ére
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külön békeü zenettel. I:n folytatn i próbálom ezt a tevékenységet. (Itt a Szentatya
megemlékezett saját békeüzen eteirő l és néhány alapgondolatáról a békét
ill e tő e n . )

A béke nem helyben maradást jelent (mint néhányotok vélekedik), hanem
roppant erőfeszltést, amelyben mindenkinek megvan a maga része.
KI kell alak ftani a lelkiism eret et és a fe le l ő s s ég érzé st. Szolidárisnak kell lenni
azokkal , aki knek a jogait sértik. " Látni - ltél ni - cselekedni" kell.
Igy hát bizonyára sok tenn ivalótok van nektek fiatalokn ak is : itt Japánban
tiétek a holnap . Elmélkedjetek minden békepárto ló pro gramon, - azokon is,
amelyekben az összes vallások képv is e lő i jutta tjá k kifejezésre gondolataikat.
Az első Ilyen konferencia éppen Japánban , Kjótóban vol t 1970-ben.
Krisztus azt mond ja : " Boldogok a béke s ség szerző k " (Mt 5,9).
Legyetek ti is a béke munkása ivál

erőfeszltést ,

ISTEN ANYJA ISTEN OOVöZITO TERV~BEN
Már az e lső századokban külö nös tiszteletet tanúsított a katolikus egyház
Máría Iránt. A " Magnificat" prófétai szavait teljeslt ette be ezzel : " Boldognak
hirdet majd engem mi nden nemzedék."
Az Egyház kivánja, hogy minden i d ő k mi nden embere ilyen tisztelettel forduljon Mária felé. Az az egyedülálló, minden angyalt és szentet meg előző helyzet
ugyanis , amelyet lsten üdvözltö terv ében Máriának juttatott, különösen segíti
az imádó tiszteletet, amelyet az emberré lett Istenn ek, valamint az Atyának és
a Szentléleknek kell bemutatnunk.
Az Egyház ugyan mind ig ajánlotta a vértanúk és szentek tiszte letét, de sohasem kényszerltette ránk bármely ikük külön ös tiszteletét : a szentek gazdag
seregéből szabadon kiválaszthat juk azokat, akiknek élete példa és ösztönzés
saját keresztény törekvéseinkben.
Egészen másként áll a dolog a Mária-tis ztelettel, mert Mária a szentek szentje, a h ivők legnagyobbika , a búnösök között szeplőtelen : a megváltottak elseje .
Bármilyen szerény is terem tményi szerepe a Teremtő végtelen szentségé hez viszonyitva, pótolhatatlan ő az lsten akarta üdvösségtervben .
Bizonyos , hogy lst en Anyjának tisztele te különféle formákat ölthet. A liturgiában és a személye s vall ásgyakorlatb an minden kor úgy fejeződ ik ki, amint az
időnek , a helynek és a gondolkodásmódn ak megfelel. De mind ig megkfván ja
az Egyház, hogy Mária tisztelete Krisztus titka inak mélyebb megértéséhez és
tökéletesebb imádásához vezessen .
A II. Vatikán i Zsinat az Eqyh ázr ól szóló konstitúció utolsó fejezetében hasonllthatatlanul tárta elénk Mária szere pének magasztos voltát az üdvössé g
tervében . Sehol másutt nem tündököl fel úgy a " kegyelemmel teljes " méltó sága, mint itt. Röviden emlékeztetni akarunk benneteket az itt előado tt tan ít ásra,
5
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Márla közel van hozzánk

Mária közel van hozzánk, ember, mint mi, ugyanolyan hús-vér ember , tagja
az emberi nemnek . Szüksége van a megváltás kegyelmére, akárcsak nekünk.
Már ezért is közel van hozzánk. De az emberi nemhez való tartozása, teremtményi mivolta és Év ától való származása nem elég igazolni a tiszteletet,
amellyel az Egyház adózik nekI.
Még közelebb van hozzánk a kegyelem által. Mint "á ldottat az asszonyok

között ", a Megváltó Anyjává választotta ki lsten. Benne és általa vette fel lsten
Fia a mi emberi természetünket. Mária anyasága által lett Krisztus a testvérünkké. Isten az ö mindenható teremtői tekintetével " lenézett szolgálója alacsonyságára, és nagy dolgot cselekedett vele" . Ezért a Mária-tisztelet szüntelen köszönet az Úrnak, aki eljött megváltásunkra.
Márla pótolhatatlan lsten Udvösségtervé ben

lsten bizony ára másképpen is megválthatott volna bennünket, mint hogy
" amikor elérkezett az idők teljessége, asszonytól született" (Gal 4,4), és meghalt a kereszten . De végtelen bölcsességében akarta, kiválasztotta és próbára
tette azt a valak it, aki hivatva vol t, hogy a mi nevünkben igent mondjon az
üdvösségre. Ebben az értelemben - és ez az üdvösségtörténet egyedül helyes
értelme - Mária szerepe pótolhatatlan az üdvösség tervében.
A megváltás nem más, mint a Fiú odaadása a világnak a megtestesülésben
és a kereszthalálban. De hogy ez az odaadás megtörténhessék, az Atya nagylelkúségén kívül szükséges a befogadó fél bizalma is. Igaz, a Fiát odaadó Atya,
az engedelmes Fiú és az adományt kiárasztó Lélek, mind a három végtelen, a
befogadó Szúz pedig alázatos teremtmény : Iston előtt "s emmi" . De e nélkül a
semmi nélkül, Mária hite nélkül lsten szeretete nem Fiának odaadásában fejezödnék kl.
Igy Mária az ö "igen" szavával lsten emberek iránti szeretetének jegyese ;
rajta keresztül válhat hatékonnyá ez a szeretet. Ezzel minden ember anyjává
válik, aki aláveti magát az üdvösség tervének. Feladata egyedülálló és pótolhatatlan.
Márla, mlntaképOnk a hitben

A Zsinat világosan kiemelte, hogy Mária szabadon felelt lsten kérdésére.
Mária minden hivő számára a h itből , a reményből és a szeretetből táplálkozó
élet mintaképe.
Az angyal i üdvözl etkor úgy lép elénk , mint tiszta lsten-várás ; elsőül viszi
bele az Ószövetség vágyakozását az Újszövetségbe. Alázatában - mint lsten
szolgálóleánya - semmi sem szegül ellene lsten ajándékának, Istenének, aki
mindig egyedül és semmiből terem t. Ez a semmi , aki ő lenni akar, ez az a szeplőtelen méh, ahonnét "a föld megtermi Megváltóját" (vö. Iz 45,8).
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Igy követhetjük útján tovább. Jézus Krisztus mindenben magára veszi emberségünket, kivéve a búnt ; növekedik korban és bölcsességben. Mária e növekedést maradéktalan odaadással követi, a jászolt61 a kereszt tövéig . Csodáljuk hitének növeked ését, amely egyre tisztul Jézus rejtett élete és nyilvános
múködése alatt, s mindenekelőtt keresztáldozatának ór ájában.
Amikor Jézus teljes szabadsággal magára vette szenvedését , Mária is igent
mondott Krisztusnak az embe rekért elszenvedett halálára. Egyedül benne van
meg az a lelki nagyság, hogy tudja elveszíteni az ember Krisztust. Ezért szenteli Jézus szava minden ember anyjául. Az Egyház Kris ztusnak a keresztről
lekiált ott szavaiban: " Asszony, ime a fia d" és " Fiú, ime az anyád" Mária egyetemes anyai küldetését látta meg.
Krisztus feltámadása után is nyitott Mária füle Fia kivá nságaira , és prób álja
megval6sftanl őket. Krisztus nagy kivánsága és halála előtti igérete azonban
az, hogy elküld i a SzentIeiket.
Mária Imádkozik, hogy Jöjjön el. Várja az utols6 vacsora termében az apostolokkal együtt. Azután pedig - hogy IgenJe, amelyet minden megváltott ember
képviseleté ben kimondott, Időn és téren túl továb b folytatódhassék - Fia testestül-lelkestül felveszi az Atya dlcs 6ségébe.
Márla, közben járónk
" Anyai szeretetével gondoskodik Fiának t estvéreiről , akik még zarándok úto n vann ak, a sok veszedelemben és bajban, amig el nem érkezne k a boldog
hazába" (LG 62).
Folytatj a feladatá t: segit Fiának múve megvalósftásában, hiszen az "min denkor él, hogy közbenjárjon értünk" (Zsid 7,25). De nem szabad úgy képzelnünk öt, mint közve titőt köztünk és Krisztus között, aki "egyedüli k özvetít ő
lsten és az embe r közt" , hanem annak kell gondolnunk, aki a val6ságban : első
a megvált otta k között , nővérünk és anyánk , aki álland6an bátorit bennünket,
hogy vállaljuk Megvált 6nk, Krisztus megbizását.
Legnag yobb örö me, ha a Megvált6 igazi képét hord juk magunkban. Ha őrá
nézünk, nem feledhetjük sem a betlehemi Kisded et, sem a Keresztrefeszitettet
a Golgotán. Megmutatja nekünk annak múködését, aki nagyot cselekedett vele.
Ezért tisztelhetjük őt mint az Egyház Anyját : Krisztus kegyelmének anyai kiosztójá t minden jóa karatú ember számára.
A ml Mária-tiszteletünk
Máriának a Megváltó üdvösségtervében elfoglalt egyedül áll6 helye alapján
intün k benneteket, kedves fivéreink és nővéreink , legyetek figyelemmel Máriatiszteletetekben az Egyház tan ítására és érzelmeire.
M i n d e n ekel ő tt utalunk előttetek arra a kettős veszedelemre, ami re a Zsinat
rámutatott (LG 67): hogy lebec süljük a Mária-ti sztelet befolyását az egyes keresztény életé re és elvitatju k lsten Anyjától különl eges méltóság át ; másfelől
viszont hogy zsákmánya leszün k a könnyenhivésnek vagy múlékony, terméket67

len érzelem nek, ami nem az igazi hitből fakad, s ezért joggal sértheti tőlünk
különvált fivéreinket és nővéreinket. Szilárd remény él ugyanis bennünk, hogy
az igazi és alázatos Mária-tisztelet nem választja el a keresztényeket, hanem
hatékony eszköz egységkeresésük erősítésére.
Óvnunk kell titeket attól az egészségtelen szenvedélytől, hogy jelenések
után futkossatok. Elb izonytalanodott korunkban nagyon sokan készek összetéveszten i saját kiváns ágaikat lsten szavával. Ezért megkivánjuk tőletek, hogy
pontosan megfigyeljétek az Egyház irányelveit ezekben a dolgokban , ahol olyan
könnyen kevered ik igaz és hamis, hit és babona , Sátán és a Szeplőtelenül Fogantatott. Gondo ljunk arra , hogy üdvösségünkhöz semmiféle jelenés nem sz ükséges, hogya hiteles jelenések a legkevésbé feltúnők, és hogy amit a legnagyszerúbb jelenések hirdetnek, az sem pótolhatja soha a hitből élő élet mélységét és szépségét.
Az Egyház azt kivánja, hogy Máriában az engedelmesség és az lsten üdvö-

zít ö tervébe vetett hit mintaképét tiszteljük.
Az Egyház azt kéri tőlünk, hogy megzavarhatatlanul hirdessük a Máriának
osztályrészül jutott kiváltságokat és kegyelm i bizonyságokat : a szeplőtelen fogantatá st és a személyes búntől való mentességet; szűzl anyaságot; haladást
a hitben és az élet szentségben egészen a mennybe val ő testi fölvételig, ahol
közbenj ár értünk mint az Egyház Anyja, amelynek ő a példaképe.
Ha püspökeitek lsten Anyjának tiszteletére átnyújtják nektek ezt az üzenetet.
azzal mindeneke lőtt azt szeretnék kifejezni, hogy naponta imában szeretnének
egyesüln i veletek, igy hirdetve lsten Anyjának nagyságát és méltóságát.
Urunk Jézus Krisztus, az Atyaisten Fia, aki Szúz Máriától született, áldjon
meg és őrizzen meg benneteket a Szentlélek ereje által.
A svájci püspökök

Ha az Apostolok cselekedeteit olvassuk és hallunk benne az elsö vltákról a tanítványok között (11.15). akkor fölismerjük : lsten lelke gyakran igen kemény viták által
lök előre az igazság felé . ~ppen ma nagy vigasztalás ez mindannyiunknak . Mert csaló dik. aki azt hiszi. hogy az egyes ember vagy egy egész köz össéq úJJászületése végbemehet fájdalmak és súlyos konfl iktusok nélkül. Isten lelke néha szelid szellöben, néha
viharban müködtk. M indkettő hozzátartoz ik az Egyházhoz. Nem minden vihar valö a
gonosztól ; nem minden külsö békesség az Istentől. Csupán az a fontos . hogy feltétel
nélkü l alávessük magunkat lsten akaratának és kérjük: hadd Ismerjük fel az Ovét!
lsten l elke sok olyasmit követel tőlünk, hogy Inkább azt mondanánk: ~des Istenem.
hagyj békén kérlek , hiszen Igy sokkal kedélyesebb! - De az Egyházban az lsten akarta
új csaknem mindig a kríz isből származik . mert a feltámadás lsten akarta újsága a
halál kriz ls éből származott . A krizls pedig mindig a döntő Igazolódás ideje. Az Úr az
elhatározó kr izlsb en ezt adta feladatul tanltványa lnak: "Vlrrasszatok és imádkozzatok.
hogy a kisértésben (a kri zlsben) el ne essetek!" - Péter aludt. MI ne aludjuk el azt
az I d őt. amikor alkalmunk van bebizonyltanl hltelünketl (R. Silberer)
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ESZMt::K ÉS ESEMI::NYEK

A PÁPA ÚTJA A FOLöP-SZIG ETEKRE I:S JAPÁNBA

.Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy azt a gondolatot sugalltad szeretett pápánknak, II. János Pálnak, hogy meglátogassa országunkat. Hozd el őt szerencsésen hozzánk, és őrködjél fölötte, hiszen a te szeretetüzenetedet hozza népünknek. Add, hogy a nap kedvesen mosolyogjon rá, kedvezőtlen időjárásnak
ne legyen kitéve, betegség ne érje, kéz ne emelkedjék ártalmára.
De mindenekfölött, Atyánk, készíts elő bennünket jövetelére, hogy a legteljesebb hittel fogadjuk mint Fiad helytartóját a földön. Hozzon lelkünkben
nemzeti és egyéni szinten bő és tartós gyümölcsöt örvendezésünk. Tegyen
bennünket az Egyház szilárdan elkötelezett gyermekeivé, gyújtsa lángra miszsziós buzgalmunkat, hogy Krisztus világossága láthatóan kisugározzék belőlünk.
I:s mindannyiunkat, akik most üdvözöljük Szentatyánkat, találj egyszer méltóknak, hogy Boldog Lorenzo Rulzunk és az összes angyalok és szentek társaságában mindörökké dicsérjünk téged a mennyben. Amen."
Ez a filipinók lelkét tükröző kedves ima szolgált egyik előkészületül a Szentatya látogatására. Febr. 16-ától 27-éig , 12 napig tartott ez a 35 OOO km-t átfogó
út, amely Pakisztán érintésével a Fülöp-szigetekre, majd annak széltében-hoszszában való bejárása után Guam szigetén át Japánba. innen pedig az I:szaki
sarkot átrepülve hazafelé vezetett. Útja során összesen 56 beszédet mondott
el. Mint az eddigiek, ez az utazás is lelkipásztori jellegú volt , de minden eddiginél inkább kidomborodott missziós jellege is.
A pakisztáni Karachiban a pápa gépe 3 óra hosszat időzött. Cordeiro érsek
így mutatta be az országot : "Hivők földje ez." A Szentatya 8 püspökkel együtt
mutatta be a szentmisét. Zia-ul-Hak, a mohamedán elnök is üdvözölte . Különben intézkedésére a katolikusok féljeggyel utazhattak oda, s igy többen eljuthattak, hogy lássák a Szentatyát.
A Fülöp-szigeteken kltűzött látogatás időpontját már négyszer halasztották
el különböző okok miatt. Igy az országnak sok ideje volt a k ülső-bels ő fel készülésre. Rossz nyelvek mégis azt állftották, hogy Lorenzo Ruiz első csodája
lesz, ha idejére készen lesz minden . Mégis sikerült. A látogatás minden szempontból fenomenális siker volt, és csak remélni lehet, hogy hatása is maradandó lesz. Marcos elnök és felesége ugyan szerette volna , ha a pápa több időt
ford it az ő kedvük szerinti programokra. De ő minden népréteggel akart találkozni. Igy igen jól kigondolt terv szerint minden hely és csoport sajátos problémát képviselt, és minden beszéde és megnyilatkozása az Egyház válaszát
tartalmazta az illető problémakörre. Vázlatos ismertetésünket misszionáriusaink :
P. Kráhl, P. Halász és P. Bellé r élm énybeszámolóiból és küldeményeiből veszszük.
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A fővárosban , Manil ában a pápa először a szerzetesnőkhöz beszélt a Mindenkor Segitő Szúz baclaranl kegytemplom ában, majd a székesegyházban a
papok és szerzetesek részvételével tartott szentmisét. Délután az elnök l palotában 45 percig tárgyalt az elnökkel, szólt a filipino néphez , és végighallgatta
a tiszteletére rendezett programot, amelynek keretében sokezer gyerek üdvözölte. Utána az ázsiai püspökökkel találkozott. Másnap reggel a diákságnak
beszélt a Szent Tamás egyetemen . Meglátogatta a tondói nyomornegyedet:
eredetileg föl kellett volna keresnie egy csal ádot (mint VI. Pál tette , aki meg
is ebédelt velük) , de időhiány miatt erre nem került sor . Ugyanaznap 28 OOO
értelm iséginek - orvo sok, ügyvédek , üzletemberek - tartott igen érdekes beszédet, hivatásukat fejtegetve. Délut án került sor az út fénypontjára , Lorenzo
Ruiz és 16 vértanútársa boldoggá avatására a Lunet án. A japánok ölték meg
őket a 17. században. Ruiz világi katekéta volt. Igen jelentős tény, hogy ez
volt a legelső Rómán kIvüli boldoggá avatás. " lO letemben nem láttam még ekkora ernbert őrneqet " - írja levelező nk. Százával osztották ki a papok a szentáldozást.
Homfliája végén a Szentatya hangsúlyozottan az Azsiában élő
kínalak felé fordult , majd az ünnepség után száz tagú küldöttségüket fogadta.
Altaluk egész Kinának küldte megbecsülő szeret etét és üzenetét: "A kegyelem nek és az átalakulásnak ebben a korszakában azt mondom : Nyissátok meg
sziveteket és szellemeteket Istennek, aki gondviselésével Irányitja az összes
események et, és minden történésben az ő tervét valósi tja meg. Az emberi szenvedésből , sőt a gyöngeségből vagy hibából kiindulva is új növekedést teremt
az Úr. Oszintén és egész szivembői remélem, hogy a közeljövőben találkozhatunk , dicsérve az Urat . .. u A keresztény vIlágsajtó nagy jelentőséget tulajdon ltott ennek a megnyilatkozásának.
A székesegyházban kivonuláskor a pápa éppen P. Papilla Lajos magyar
misszionárius, a Xavier School volt igazgatója közelében haladt el. O odafordult hozzá, és angolul kérte : " Szentatya, áldd meg Magyarországot'" A
Szentatya ránézett , kezét nyújtotta, és Igy szólt : " Naponta imádkozom Magyarországért. u
19-én reggel a pápa a Quezon Circle-nél tartott szabadté ri misét több mint
egy millió embernek. A felajánlási körmenetben Teréz anya ls részt vett. Utána
átment Cebu szigetére. Itt fogadtatása talán még az előzön is túltett. Amerre
végig ment, akkora volt a tömeg , hogy autója alig tudott haladni, többs zör leállt ,
s Igy természetesen mindenhová késve érkezett. Egyenesen a Szent Szív iskola
sportcsarnokába ment. Az udvarban a diákok üdvözölték. A csarnokban több
mint 3000 pap, szerzetes, apáca és szeminarista gyúlt össze meghallgatására.
"IOn szerettem volna - Irja P. Kráhl - , ha az utca másik oldalán élő szegénynegyedbői legalább egy delegáció lehetett volna jelen , de azt mondták, hogy
tíz jöhet, nem több . A diákjaink szüleinek is lett volna bőven hely, de azokat
sem engedték be. De az az egy óra, amit közöttünk töltött, minden szempontból tökéletes és felejthetetlen . A szeminaristák (kb. 1000) szépen énekeltek, s
a végén a pápa rögtönözve néhány szellemes , tréfás megjegyzést tett. u Délután
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a város utcáin ment végig, s meg kellett voln a állnia néhány percre a Santo
Nino bazili ka előtt, amelynek udvarán 20 OOO Isko lásgyerek várt, hogy énekeljen neki. Mivel erre a sietség miatt nem került sor, a Gyerm ek Jézus szobr át
a lahug i repü lőtérre vitték a misére. Miko r a pápa cebui dial ektusban köszöntötte a népet , és megcsókolta a kis szobrot, szem nem maradt szárazon . A liturgia igen sz ép volt: 3000 tagú énekkar ének elt latin, angol és cebuano énekeket (a pápa a végén külön meggratulált a és megáldotta őket) , a népénekeket
pedig az egész nép. Felajánl áskor több százan táncolt ak "sin ulog"-ot az olt ár
előtt. A Szentatya a keresztény családi életrő l beszélt. 230 gyereknek nyújt ott
e l s ő á l d ozá st. Külö nben a pápai oltár köveit arról a sz igetről hozták , ahol Magellán káplánja az első misét mondta 1521-ben a Fülöp-szigeteken . A misének
8 órára lett vége. Vacsora után a bíboros palot ája e l ő tt több ezer fiatal megszerenádozta apápát. - Másnap megke zdődött a szigetcsoporton való vándorútja . Davaóban a repülőtéren mondott mise után az iszlám képv ise lő ivel találkozott ; Pakisztán után ez volt a második alka lom , hogy a 800 milliós muzulmán
világ felé tanúság ot tegyen az Egyház t i sztel etéről és jói ndulatáról. Bacolodban
a cukornád ültetvények tula jdonosaihoz és munk ásaihoz szólt, Holl óban a katolikus világiak szervezeteihe z. 21-én Legazpiban a földmúveseknek misézett ,
utána menekültek csoportjával találkozott - az ő probl émáikra Pakisztánba n
is kit ért -, majd visszatért Manilába , ahol a Radio Veritas stúdiójában elmondta
nagy üzenetét Ázsia népeihez, ért ékelve szellemi örökség üket, bátor ítva sajátos fejlődésüket, kifejezve a béke ügyében érzett aggodalma it, és méltatva a
keresztények szerepét a kont inensen. Este találkozott többek között a több i
kereszt ény egyház képvis előivel. Vasárnap, febr. 22-én Bagu lo repülőteren mondotta el búcs úmiséjét. " Az atmoszféra mindig érzel emmel tölt ött voll. A nép
magán ki vül volt lelk esedésében . A pápa közvetlensége mindenkit magához
vonzott. Nem találkoztam egyetlen negatív kijelentéssel vagy meg jegyzés sel
sem" - foglalja össze a hangu latot P. Bellé r. A pápa Rómába visszatérve kijelentette, hogy a Santo Nino nagy tiszteletét szimbolikusnak érzi. Krisztus még
..kics iny " itt Ázsiában a kereszt ények kisded nyájában. De ki tud ja, milyen
.,növekedés" van benne lsten tervében ! lmádkozzunk ezért!
Guam sziget ére 1655-ben érkezett az e lső misszionárius. Ma aposto li helynökség. 125 OOO lakosából 95 OOO katolikus. Kis papnevelő intézete is van. A sziget a szomorú emlékú vietnami háború idején az amerikai lég ierők fő támaszpontja volt : ez és a tömegturizmus a fogyasztő i társadalom sok rossz szokását
terjesztette el. A pápa 22-én este találkozott a helyi klérus sal, majd másnap a
fele lakosság részvételével szentm isét mutatott be. Búcsúzóul hálásan jegyezte
meg: nA köztetek való tartózkod ás megúj itotta lelkemet. "
23-án, hétfő n délután a Szentatya Tokióba érkezett. El ső alkalommal töltött
hosszabb időt olyan országban, ahol a keresztények létszáma elenyésző. A
történelemben előszö r ta lálkozott egy római pápa egy japán császárral. Erre
másnap került sor. Első találkozásai a helyi egyház ké pv i s e l ő i n e k, majd külön
a japán püspökökne k szólt ak. 24-én reggel a külö n böző keresztény és nem71

keresztény vallások képviselói látogatták meg. KIvánságára külön beiktattak
egy látogatást a jezsuiták vezette Soph ia egyetemen (sajnos az ott tanItó P.
Nemesh egyi éppen Rómában tartózkodott l). Délután szabadtéri misét mondott,
utána fiata lok ezreivel " di alogizált " , abban a lelkes és közvetlen légkörben,
ami ezeket a találkozásait mind ig jellemzi.
A követk ező két napot a pápa Hirosimában és Nagaszakiban, az atombernbátói súj tott városokban töltötte mint " a béke követe " . Hlrosimában kilenc nyelven kiálto tta bele szenv ed élyes békefe lh ivását a világba a .B éke-parkr-ban.
Este már Nagaszaki ban mutatott be ün nepélyes szentm isét, amelynek során ismét péld átl an esemény az or szág tö rténetében - 15 dlakónust (köztük tiz
japá nt) szentelt pap pá. Másnap a stadi onban tartott szentm isén pedig 77 felnőtt
kat ekument ker esztelt meg. Fölkere ste a " vértanúk dombját ", ahol 1597. febr .
5-én 26 keresz té ny1 végeztek ki, ellátogatott a kato likus kórh ázban az atombo mba hatásaitól sze n vedő beteg ekhez . Természetesen ott szer epelt programjában a min orita kolo stornak, Boldog Maximilian Kolbe múködési helyének
megt ek intése ls.
" A pápa látogatá sa ór iási siker volt - írja munkatársunk Japánból. - Azzal,
hogy japán ul misézett és pr édiká lt, egyszeriben meghódltotta a japánok szivét.
A ki ejtése szin te kifog ástalan volt , és é rezni lehetett, hogy ért i, amit mond .
Azzal ped ig , hogy megsimogatt a az öreg , beteg lengyel ferences missz ionárius
kopasz fejét (a 85 éves Zénó testvérról. B. Kolbe munkatársáról van szó. Szerk .),
átölelte a gyer mekb énulásos fi atalokat, megcsókolta az atombomba nyomait
v i se l ő ör egeket , könnyet csalt az emberek szemébe. A legnagyobb japán újságok napokon keresztüllapszámuk egy jó részét a pápa i látogatásról szóló
beszámoló knak szentelték, a legpo zitívabb hangnemben . A hetilapok mind kű
l őnszá m ot adtak ki, a televizió ped ig elvitte kép ét, szavát szinte minden lakásba. Ot nap alatt ann yit ér t el itt a pápa , amit ml misszionáriusok évtizedek alatt
sem tu dunk elérni : megi smertett e mill iókkal, vonzó, autent ikus form ában , Jézus
alakj át, szavát, szeretetét. Mo st rajtunk a sor , hogy az elvetett mag körül munkáljuk a föld et. "
Jap áni látogatása végeztével a Szentatyának abban a nem mindennapi élményb en lehetett része, hogya sz ö szoros értelmében újra kezdte ugyanazt a
napo t. Ugya nis 26-án este ült rep ü l őre. de az Idókülönbség miatt hét órai út
után ugyanaznap (I) déle lótt érkezett meg az Alaska-beli Anchorage városába,
az eszkimók közé . Itt 50 OOO hivő jelenlétében mondott szentmisét. A természet
nagy kedvelóje, megi hletve az örök hó környezetének szépségétól, lend ületes
hom fli át mondott a Teremtő lsten nagyságáról és a Szentlélek rn űk öd éséröl,
Három eszkim ó n6 jelle gzetes fehér zubbonnyal ajándékozta meg a pápát. Kipróbálta a kutya szánt is, amelyet kilenc kutya húzott. Az emberek egy része ,
a maga mód ján követve a bibliai Zakeust, a háztetőre mászott fel, hogy jobban
lássák.
A fáradh atatl an vándor 27-én délben érkezett vissza Rómába . Utazásának
óh ajtott célját talán ő maga fejezte ki legtömörebben Davaóban : " Ha látogatá72

som eléri, hogy egy kicsit jobban szeressétek egymást. akkor gyümölcsözó és
R.
hasznos volt."
AZ EGYHÁZ SZENVEDÖ SZOLGÁJA

A tények közismertek : Május 13-án, szerdán délután, az álta lános kihallgatásra indulva, a Szentatya éppen a 40 magyar zarándoknak szánt magyar nyelvű
üdvözletet gyakorolta : "Szivem melegével köszöntöm Magyarországról jött gyermekeimetl Örömmel áldalak meg benneteket, szer ette iteket és az egész szeretett magyar népet !" Szokása szer int nyitott gépkocsiban haladt végig a Szent
Péter téren , integetve, áldást adva, a közel ébe e ső gyerekeket megöle lve. IOppen egy kislányt adott viss za anyja kar jába , amikor eldörd ült a 23 éves török
merénylő , Mehmet Ali Agca revolvere. Egy go lyó a pápa altestén hatolt át,
összeroncsolva a beleket, de mil lIméterekkel elk erülve az életfontosságú szerveket. Egy másik pedig a bal kéz mutatóujjának egy ujjpereoét roncsoita
szét. Vele együtt megsebe sült két nő is, egyik éppen iengyel származású . A
Gemelli klinikán azonnal öt és fél órás műtétet hajtottak végre a Szentatyán.
Robusztus szervezete örvendetes gyorsasággal birkózott meg a következmé nyekk el : jún ius 3-án már visszatérhetett a Vatikánba. Sajnos, újabb kompl ikáció
lépett fel : egy ritka v írusfert öz és (citomegalo-v frus ; ugyanez mut atkozott a másik súlyosan megsebesült zarándoknál is), ezért jún. 20-án vissza kellett költöznie a kllnikára. Gyógyulása után, aug . 5-én , Havasbo ldogasszony napján került sor az előrelátott második, kisebb műtétre , majd aug . 14-én, kerek 3 hónapos kórházi tartózkodás után ünnepélyesen búcsút mondott a Gemellinek.
16-án Castel Gandolfóba ment az el ő írt pihenés idejére.
A Zsinat sokszor emlegette " az idők jeleit". II. Jáno s Pál ilyen " jel" korunk
Egyházának . Az volt már a megválaszt ása is : századok után ismét nem-ola sz
pápa került az Egyház élére , másféle egyéniséggel , más hagyományok k ő z ű l ,
szenvedésekben megacélozódott élet után. Jel eddig i tevékenysége : A válságokkai vívódó, elbátortalanodott mai kereszténységbe és a világba belekiáltotta
Krisztus nagy köszöntését : " Ne fél jetek !" Izzó hivat ástudattal járta a világot ,
hirdette az Evangéliumot. Szavainak belső hatását nincs mód lemérn i, de kétségtelen , hogy megnyerő embersége, megingathatatlan sugárzó hite, ősz inte
krisztusi szeretete mindenkit meghód ltott, aki közvetlenebb érintkezésbe került
vele, - s ezek száma a h lrk özl ö eszközökön keresztül lég ió.
IOs bizonyos, hogy ez a jelenleg i, az egyh áztörténelemben páratlan sorsforduló sem valami " s zö rn yű véletlen " , nem is csak " a gonoszság lilkának "
elszomorltó érvényesülése. Jel volt a pápa a betegágyon is, az orvo soknak való
engedelmességében , a szenvedő Egyházzal való tudatos közösségében, csen des vágyakozásával és nyugodt odaadásával, megbocsátó szeretetével és egyszerű közvetlenségéve!. Példaadó magatartásáért külön köszönetet mondtak
a klinika professzorai. Tanúskodnak erről vasárnap déli, hangszalagra mondott
üzeneteI.
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Ange lus 1981. máj. 17.
Dicsértessék a J ézus Kri sztus !
Kedves Fivéreim és N ővére im! Tudom , hogy ezek ben a napo kban és k ül őnösen a Regina Coeli-nek ebben az órájában együtt vagytok velem.
Megindultan mondok köszönetet imáItokért, és mindnyájat okat megáldalak.
Különösen közel vagyok a velem együtt megsebesült két szemé lyhez.
Imádkozom a testvérért, aki eltalált, és ószintén meg bo csátotta m neki.
Krisztussal egyesülve, aki egys zerre Pap és Aldozat, felál dozo m szenve déseimet az Egyházért és a világért.
Neked. Mária, megismétlem : Totus Tuus ego sum.
Angelus 1981 . máj. 24.
Dicsértessék a Jézus Kris ztus !
Ma különösen minden beteghe z szeretnék fordulni, és - mint aki velük
együtt beteg - a vigasz és a remény egy szavát intézn i hozzájuk.
Amikor Péter székére való megválas ztásom utáni nap láto gatóba jötte m a
Gemelli kl inikára, azt mondottam : pápai szo lgálatomba n m inden ekelőtt azokra
akarok támaszkodni , akik szenve dnek .
A Gondviselés úgy intéz kedett, hogy bet egként tértem vissza a Gemelli klini kára. Most megerősítem akkor kifejezett meggyöződésemet : a szenvedés ,
amelyet a szenvedő Krisztussal egyesülve válla l az ember , hasonlíthatatla n
erejú az iste ni üdvösség terv megval6s ítására. Szent Pállal ismétlem tehát :
"Örömmel szenvedek értetek, és testemb en kiegészít em, ami Kr isztus szenvodéséből hiányzik , testének, az Egyházn ak javára" (Ko l 1,24) .
Felhivok minden beteget , áldozzák föl szenvedéseiket velem együtt Krisztusnak az Egyház és az emberiség javára. A Boldogságos Szúz Mária legyen támaszunk és vigaszunk.
Szívélyes üdvözl etemet kiterjesztem mindazokra, akik imáb an egyesü lnek
velem, és akik ezekben a napokban elküldték szeretetü k tan úságát. Megk öszönöm lelk i kö zel ségüket, és biztosítom ő ke t megemlékezésemról az Úrban.
Meliton or todox pátri árk a mondotta: ..Vérév el mego sztja Kr isztusnak és
Egyházának szenvedésé!. Saj át tes tén viselt sebe ivel erős e b b h ird et ő j e lesz a
feltámadásn ak az egész világ számára." A Szentatya most a gyako rlat ban "vizsgázott" abb61, amit hirdetett. I:s jól vizsgázott az Egyház és a világ is, egyé rtel mú felhábo rod ásával, egyhan gú imájával , aggodalmával, szeretetének ezerféle
megnyi lvánulásával. Hiszünk Szentatyánk szenvedésé nek egyházé pftó értékében, és bizalommal tesszük továb bi sor sát az Egyház Fejéne k és az Egyh áz
Anyjának kezéb e.
Olvas6ink nevében mi is levél be n köszöntöttúk , bizto sítottuk imáikr61, szol idaritásukról. Erre jú l. 31- 1 dátummal az alábbi olas z nyelv ú válasz érkezett :
" T i sz t e l e n d ő Atya! A Pápa lelk ének nagy vig aszára és tets zésére szolgáltak
azok a sz e re t ő szavak és j6kívánságok , amelyeket - a mag yar papok egység -
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múvének nevében is - hozzá intéze tt. gyógyulást kívánva nek i. és tiszteletet
nyll vání tva iránta születésnapjára .
A Szentatya megb ízásából szív es köszönet et mondok az oda adó ti szteletnek ezért a megn yilvánul ásáért . mindenekfölött pedig az Úrhoz inté zett könyörgésekért, hog y sikeresen átvészelve a jelenleg i megpróbáltatást. mielőbb folytath assa gondoskod ó pásztori tev éken ységét.
Orömest rés zesítem Ont és mindazokat, ak ik köz ös nagy aggo dalm unkban
a fiúi kegyel et és az egyh ázias érzé s tanúságait juttatták kifejezésre , az apostoli áld ásb an, amel yet Krisztus Helytartója bősége s mennyei kegyelm ek záloga ként küld .
Oszinte ti sztelett el híve az Úrban
+ E. Mart ín ez (Somal o) h. álla mti tkár"
Alig hogy Szentatyánk ismét vissz atér t a nyilv ánosság elé , egy ik legelső megemlé kezése rán k magy arokra vonatkozott :
Angelus 1981. aug. 16.

Minthogy a mai vasárnap egybeesik Szent István, Magyaror szág kir álya emlékezetével, aki lelki atyja volt ennek a nemzetnek, a keresztény hit megszilárdító ja és védelmezője ebben a nemes országban , azt szeretn ém, hogy imánkat
mindazon fivéreink és nőv é re i n k javáé rt ajánl juk fel, akik ehhe z az országhoz
tarto znak. A magyar püspökökhöz intézett külön levelei mben már többször kifejeztem annak a hitnek, erkölcsnek és kultúrána k nag y örö kségére vonatkozó
igazság ot, amelynek kezdete Szent István személyében és külde tésében található. t S ma is, veletek együtt, akik a Szent Péter té ren részt vesztek imánkban ,
szeretném Magyaro rszág védőszen tjének , Szent Istv ánnak és Krisztus Anyjának, a sze retett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjába ajá nla ni ezt a fontos örökséget, mint a kereszt ény hagyom ány és az európai
kult úra szerves részét. Mi ndazokat, akik a hazában élnek, vagy a haza határain
túl, biztosítom szíves rágondolá somról, és szeretettel esdem le rájuk a különleges mennyei áldás okat. Ne szün jünk meg imádkozni egy másért !
Osszeállította S. M.

A KONSTANTINAPOLYI ÉS AZ EFEZ USI ZS INAT ÉVFORDULÖJA RÖMABAN

Gyümöl cso ltó Boldogasszony ünnepén a pápa levelet intézett az Egyház
püsp ökeihez. Ebben méltatta az 1600 éwel ezelőtt , 381·ben tartott első konstantiná pol yi és az 1500 éve, 481-ben lefolyt efezusi egyetemes zsinat jelentőségét.
Az első mindjárt a niceai zsinat után következett, és a Szentl élekre vonatkozó
tanftá s kido lgo zásával véglegesített e azt a hitvallást, amelyet ma minde n vasárna p a szentmiséb en imádk ozunk. A másodiknak értéke fől eg kris zto lógiai :
világosan kifejtette Jéz us Krisztus isteni és embe ri termé szeté t, s ezzel szo ros
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összefüggésben megállap ította Szüz Máriának, az "Istenszülőnek " egyedülálló
méltóságát. A Szentatya kívánsága az volt, hogy pünkösd re minél több püspök
gyülekezzék össze az egész világról Rómában, s közösen üljék meg a kettós
évfordulót. .Igya Pünkösd ünnepe ebben az évben a Szentlélekbe, az Úrba
és Eltetöbe vetett hit fönséges és hálás megvallása lesz . . . s ugyanakkor alázatos kö nyörgés, forró segítségül hívás, hogy ugyan ez a Szentlélek segitsen
bennünket ,meg új ítani a föld szlnét', a II. vatikán i zsinat elgondolása szerinti
egyház-megúj ító munka következtében is ." Meghívást kaptak az ünnepségre
az ortodox egyh ázak képviselői is , hiszen ezeket a szakadás elötti zsinatokat
ök is eli smerik . Igy ez a római pünkösd ökumenikus jelleget is kapott.
A püspökök örömm el tettek eleget a Szent atya meghívásának. Mintegy
50 bíboros és 250 püspök jelent meg ; magyar részről Lékai László bíborosprímás. Jún ius 6-án , szombaton este 6 órakor a Szent Péter bazil ikában a ben cések lat in és görög nyelven elénekelték az ünnep el ső vecsernyéjét. A konstantinápolyi pátriárka képviseletében Damaszkinosz ortodox metropolita tartott
mélyértelmü, franci a nyelvü elmélkedést. Gondolatait Szent Páln ak a rómaiakhoz írt levelére és az egyház atyák tan ítására alapozta. A SzentIeiket úgy rnutatta be, mint az egyházi közösség megalkotóját és helyreállftóját. " Higgyetek
nekem, gyermeke im - idézte Hitvalló Maximosz szavait -, semmi más nem
okozta az Egyházban a szakadásokat és eretnekségeket, mint az, hogy nem
szeretjük Istent és fel ebarátunkat. "
Másnap a tercia eléneklésével kezdődött a liturgia, majd a pápát helyettesítö
Confalonieri bíborosdékán koncel ebrált szen tmi sét mulatott be a jelenlevö f6pásztorokkal . A Szentatya a merénylet következtében nem jelenhetett meg, dc
hangszalagra vett beszédét az evangélium után közvetítették. Sőt a mise végé n
ö maga is meg jelent a bazilika b el ső erkélyén. Ez volt az els ö alkalom, hogy
a nyilvánosság előtt muta tkozott. Óriási lelkesedé s fogadta . Rövid üdvözlet után
áldását adta. Délben hatalmas tömeg gyúlt össze a téren, várva a Szentatyát.
Az emberek kicsit zavarba jöttek, amikor meghallották a jól ismert hangot, de
öt magát nem látták ; az Angelu st megelözö szavait ugyanis szintén már el őbb
hangszalagra vették. Utána azonban ö maga is dolgozószobá ja ablakába lé pett .
elimádkozta a néppel a Regina coeli-t és áldást adott.
Este 6 órakor a Santa Maria Maggiore ba zilikában került sor az ünnepségek
záróaktusára. Elénekelték az ünnep másod ik vecsernyéjét, majd pedig a bizánci liturg ia csodálatos Mária-d icséretét, az Akath isztosz himnuszt. Ezután a
róma i nép köztiszte letben álló kegyképével, a Salus Populi Romani-val körmenetet tartottak a bazilika körül, és hangszalagról meghallgatták a Szentatya második beszédét. Ez három részből állt: hódolat a Szentléleknek és Máriának ;
köszönet a Szentlélek ajándékáért, amelyet a feltámadt Krisztus adott és sz üntelenül ad övé inek ; ima lsten Anyjához az Egyházért. " Te, aki az egyházzal voltál küldeté se kezdetén , járj közben ért e, hogy elmenve az egész világra, tegyen
Kris ztus tan ítványává minden népet, és hirdesse az evangéliurnot minden teremtménynek. Az isteni Igazság és a Szeretet Lelke hatoljon be minden ember
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szfvébe, hiszen e nélkül az igazság és szeretet nélkü l nem élhetik igazán az
élet teljességét. Te, aki legteljesebben megismerted a Szentlélek erejét, amikor
megadatott neked, hogy szűzl méhedben megfogand és a világra hozd az örök
Igét, eszközöld ki az Egyháznak azt , hogy állandóan újjászülhesse vizb ől és
Szentlélekből az egész emberi család gyermekeit , nyelvre, fajra, kultúrára való
tekintet nélkül, megadva nekik Igy , hogy lsten gyermekei lehessenek. "
A római ünnepséggel egyidőben Konstantinápolyban I. Dim itriosz pátriárka
is megülte a két zs inat emlékezetét. Ezen Fürstenberg b íboros vezetésével egy
szentszéki küldöttség vett részt, amely a pápa levelét vitte a pátriárkának.
Itt említjük meg, hogy a Szentatya sürgetésére megalakult német ökurnen lkus bizottság elsö ülésén (München , május 6/7) k öz ös nyilatkozatot bocsátott
ki az évfordulóra, amelyet pünkösd ünnepén olv astak fel a híveknek. A reformáció óta ez az els ő eset német földön az ös szes keresztény egyházak Ilyen
közös megnyIlvánulására. Megállapitják, hogya ni ceai-konstanti nápolyi hitvallás
" az egyetlen ökumenikus hitvallás, amely a keleti és nyugati, a római katolikus
és a protestáns kereszténységet minden szétv áláson át összeköti. Az Evangéliumnak ez a közösen tanús ftott igazsága mutatja, hogy Egyházunkban a szakadás nem hatolt a gyökérlg ." Kelet-Németországban az evangél ikus és katolikus
egyházi vezetők szintén köz ös nyilatkozatot adtak ki.
R.

A NAGYVÁRADI SZI!KESEGYHÁZ FELSZENTELI:SI:NEK 200. I!VFORDULOJA
Székesegyházunkat az Európa-szerte híres, daliás Szent László király (t 1095) emeltette . Nagy, szép, négy tornyos, 48 mel1 ékoltáros épület volt, a Boldogasszony tlszteletére szentelve. Sajnos, 161B·ban lerombolták.
Következett a török hódoltság Ideje. Osszes templomaink romokban hevertek, híveink árván maradtak. De a sok könnyes Imát meghallgatta lsten . 1692. Június 6-án, Úr·
napján, báró Helsler Donát vezetésével a felszabaditó sereg visszafogiaita a várost .
A tábori püspök, a pálosrendi Benkovich Ágoston egy rögtönzött tábori oltárnál jún. 8-án
Intonáita a hálaadó Te Deumot. A katonák hamarosan összeállftottak egy kis fatemplomot, amelynek Szent Brigitta lett a védőszentje. Ez volt a város egyetlen temploma
és egyben székesegyháza. Ma ls megvan: a Körös-partl református nagytemplom mögött, újabban nagy tömbházak udvarán húzódik meg szerényen. 1723-ban a ferencesek,
t73D-ban a pálosok, 1770·ben az örmények és 1786-ban a görögkatolikus kisoroszok rutének - és amagyarajkú gör. kat. hivek örökölték .
A .sz ékeseqyház" persze sz üknek bizonyult. Ezért Benkovlch püspök a szinte szemben lévő romos épületet, a jezsult ák Szent Egyed t iszteletére szentelt templomát hozatta rendbe. Igy lett ez a harmadik székesegyház, - de csak pár hónapig, mert a
püspök újabb, nagyobb templomot építt etett 1693-ban. Ez a máig ls fennálló és v árosunk központi részén lévő Körös-part í Szent László templom . Ma ls múködlk, mint új·
városi plébánia; Szent Egyed templomát pedig 1792-ben a román görögkatolikusok
kapták.
Végül felépült az ötödik, a mal székesegyházunk. Alapkövét gróf Forgách Pál püsp ök
1752. máj. 1-én tette le. Akkoriban még nem Ismerték a betont. A laza talajra hogyan
építsenek Ilyen nagyszabású épületet? Megoldásul alapként 14 OOO vastag tölgyfacö/ő.
p öt vertek le. Ezek hegyébe roppant vastag gerendákat erősítettek, s ezekre rakták le
az alapfalakat. Már az ablakokig ért az épftkezés, amikor Vécra helyezték át a püspö.
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köt. (gy utóda, báró Patachich Ádám (1759-1776) fejezte be az építkezést, ami 28 évig
tartott, de nagyon szépen sikerűlt. Az új székesegyházat gróf Kollonlcs László, 6 éve
erdélyi püspök, volt nagyváradi nagyprépost ezentelte fel 1780. jún. 25-én: egyben
megkapta a váradi püspöki kinevezést is .
Székesegyházunk az ország legnagyobb és legszebb barokk sUlusú temploma. Olasz
barokk sUIben kezdték építeni Giovanni Ricca terve alapján . Majd az osztrák Franz
Hlldebrandt folytatta osztrák barokk stilben, .Copf" díszítéssel. Hossza 68 m, szélessége 30 m (a föhajóé 15 m), a kupola magassága 24 rn, a tornyoké 61 m. 1897·ben
carrara i fehér márvány főoltá rt kapott. Jeles müemlék templom. 3 manuáloe. 30 regisz ·
teres, 2050 síp ú orgonája 1780·ban készült.
Az ünnepi hálaadó szentm lsén, 1980. jún. 22·én telve volt a templom. A szönok
Zöldy Endre f öesperes-kanonok, székesegyh ázi pl ébános volt. Szentáldozás után dr.
Hosszú László helynök beszélt. Meleghangú, le lkes szavait élénk figyelemmel hallpatták. Oröm volt látni a sok áldozó között a f iatalok nagy számát. Az ünnepség a pápai
himnusz lelkes eléneklésével ért véget. Délután nagyszerü crsona- és énekkari hang.
H. N.
verseny volt , amely re újból megtelt a templom .

PÁLYAUDVARI GONDOLATOK
Pax et gaudium Chr isti repleant corda vestra!
Krisztusban, a mi Urunkban nagy szeretettel kívánok áldást és kegyelmet mlndazoknak, akik Karácsonyra , Ojévre, Húsvétra, Pünkösdre és most születésem 80. évfordulójára szóval vagy Irással vagy segítséggel is megbizonyItották szeretetüket. Vlszonz ásul most ls lelkern -aztvern kibányászott kincseiből szeretnék kedveskedni néhány .pálya.
udvari gondolattal.·
1. Honnan ez a cím? Május elej én Arisztiddal együtt kértük a betegek kenetét. O
azért, mert rohamosan gyöngül. és bármely éjjel örök álomba merülhet. !!n azért, rnert
minden öreg évenként egyszer ájt atosságból föl veheti. Arisztid talán gyorsvonattal
megy el. (Kovács Arisztid OSB valóban még az év nov. 23·án meghalt. Szeli<.) Nekem
talán személyvonatra kell v árnern. és az t alán még egy-két földi állomásoo megáll ,
m iel őbb rátérne a mennyei vágányra .
2. Húsvét idej én minden este elmond juk az emmauszi tanítványok szavát: Maradj
velünk Uram, mert esteledik. De még nincs Itt az éjszaka. Remélem, hogy az nem is
lesz az örök söt étség . hanem az örök élet hajnalpirkadása: .dles natal is": - igazi
szület ésnap,
3. Aranym isém óta már csak egy kívánság él bennem. Az emlékképre rá is nyomat tam, - egyetlenegy betü megváltoztatásával, - Zrínyi Miklós lelszavát. O [ öszerencsét kívánt: .sors bona, nihil al lud", - de nem kapta meg. !!n a jó halált kívánom :
- .Mors bona, nihil allud " - és Szent Benedek Atyánk közbenjárására rem élern. hogy
elnyerem.
4. Mit kell ezért tennünk? A római Sancta Sabina bazilikában egy sír fölirata Igy
tanit: .Ut moriens víverem . velim vivere rnorlturus" : - hogy ft halál életet hozzon,
úgy szer étnék élni, mint aki készül a halálra .
5. Ettől kezdve ha templom vagy kápolna mellett megyek el. úgy köszöntöm a szerit ségi Jézust, mint aki az élet cirkusz ában az O glad látora lehettem: .Ave Rex Christe,
moriturus te salutat" : - Ddvözl égy Kris zt us Király. köszönt téged . aki legalább halálában szeretne a tiéd lenni.
6. Megkapott egy hindu bölcs szava: .Amlkor megszülettél, te sírtál. és körülötted
mindenki moso lygott. !!Ij úgy, hogy ami kor eltávozol. te mosolyogj. és 8 többiek slrjanak: Talán-talán így ls lesz . M int fiatal pap, klfrtam magamnak ezt az imát: .Istenem.
tudom, hogy mint minden embern ek, nekem is van árnyékom . Csak azt a kegyelmet
kérem, hogy az én árnyékom emberszívre ne essék. Miattam senkinek az élete szomorúbb vagy nehezebb ne legyen: Talán-tal án ezt a kegyelmet is megadta az Úr .
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7. Hogy senki t élre ne értse ezeket a pályaudvari gondolatokat , el kell mondanom .
hogy most minden mlsém előtt a régi l épcs ö-zsolt ért igy mondom el: .lntrolbo ad altare
Del, Qui laetificavit juventutem meam et nunc beattf tcat senectutem rneam" : örvendetes volt az Ifjúságom , és most boldog az Öl'egségem, mert ha visszatekintek eddigi
életemre, elmondhatom - lsten kegyelmével -; .Non InutilJs vlxl " : - nem volt haszontalan az életem . Imádkozhattam Hozzá. dolgozhattam I:rte , és megtanultam szenvednl ls, csak egyet nem: embertől félni. - Van három dolog, amihez kérem lsten
szabadít ó erejét . LIbera me Domine: a készületlen haláltól, - mulasztásaimtól , - és
az esetleges rejtett, Idegen bünelrnt öl.
8. Nem vagyok életunt, csak földet unt. Szent Pállal mondom: .Cupio dlssolvi et
esse cum Christo" : - vágyva-vágyódom már, hogy Krisztusnál és Krisztussal lehessek.
De ugyancsak véle és az öreg Szent Márton püspökkel vallom azt ls: . Non recuso laborern" . Ha az Úr még föl akar használni és kivánja, hogy tegyek valamit az O dlcs öségére és a lelkek javára, készen állok . Tudom ugyanis, hogy eröt és kegyelmet ls
ad majd hozzá. Ha azután igy sikerül majd a vonatomra szállni, akkor talán elmondhatl ék r6lam: lstennel élt , - reméljük, most Istennél él. Az O magvetóje lehett em
a földön, az aratásnak a mennyben örvendhetek.
9. Nem lettem embergyülölő sem, pedig nehéz ezt ma elkerüln i. De én egyre jobban
elszakadtam HoratIustói , és Krisztush oz csatlakoztam. Még papok ls dicsérték Horatius
bölcsességét : . Odl profanum vulgus et areeo": - meggyülöltem ezt a profán tömeget.
és távol tartom magam től ük és őket magamtól. Igy tesz ma nagyon sok ember, ha
csak emberileg gondolkozik. Jézus azonban azt mondta: .M tsereor super turbam" . I:n
is egyre jobban csak szánni tudom ezt a szegény nyomorult mai embelliséget, főként
az Ifjúságot; nem ls tudják, hogy mit cselekesznek.
10. Ezek után kérve kérem az Urat, hogy életem utol só estéj én ls elmondhassam
azt a két fohászt, melyet most ls lefekvéskor utolj ára imádkozom: .Aty ám, kezedbe
ajánlom lelkemet: I:s: . Uram, adj örök nyugodalmat nékem, és az öröl< világosság
fényeskedjék nékem:
t P. Szunyogh Xavér Ferenc OSB (1975j

A TABERNÁKU LUM ELOTT
Megint csak Hozzád menekülök, Uram! Kö nyörül j rajtam !
Környezetem és türelmetlenségem a kétségb ees és szélére sod ort . Elf elejtettem, hogy legföbb feladatom itt a tü relem gy akorlása. Talán azé rt küldt ed
súrltve a türelempróbákat, hogy új ra rádöbben jek hivatás om ra. Meg ke ll en e
köszö nnöm őket, s e hel yett kétségbeesem . - Azért jövök Hozzád most, hogy
kérjelek : ne csak a próbákat, kegyelm edet is s ű rftve küldd. Elfogy a lélegzetem . Nem b irom az iramo t.
Uram Jézusom, tudom, hogy Te reng eteg tü relm et gy akoroltál föld i életedben . A Tizenkettő ugyancsak mester volt az alkalmak szol gál tat ásában. Meg a
többi ko rt árs is. - I:s mennyi türelmet gy akorol sz a történ el em folyamán . A népekkel, egyesekkel, velem szemben. Ha csak egy napomat néze m is .. . Való ban Isteni türelem kell hozzá, hogy elv isel j. Ezt én gyorsan el fe le jtem, és a
legelső alkalomnál úgy gondolom, jogosan türe lme tle n kedhetem .
A nap folyamán gyakran az utamba akad egy- két so kat b eszélő ember.
Iszonyú néha a szóáradat. Ko r- és kórtü nel. Jócs kán akad ilyen embertársam .
Velük szemben majdnem mindig vereséget szenvedek. Pers ze tal álok . rnent ö
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k ör űlm ényeket . " Ha a sok sz övegből csak nem világlik ki, mit kívánnak tőlem,
sürgetnem kell a lényeget. Ezt többnyire türelmetlenül teszem. Mert jogosnak
látszik. Tudom Uram , hogy mégsem az. Mert egyfelől talán csak az a lényeg,
hogy vég ighalIgassam a besz élót. másfelől hogy ne vesz ltsem el a türelmemet.
Te tudod, Jézusom, hogy ez a legri tkább esetben sikerül. Segits, hogy egy
kics it türelmesebb legyek I
Olyan embertársak is akad nak , ak ik mindig mindent jobban tudnak, és örökké tan ácsokat osztogatnak. Menekülnék el ől ük. De nem lehe ti Csak a türelem
seg ít. Szabadlts meg a t ürelmetlens éqt öl.
A vil ág ügye inek rendetlen folyása láttán ..jámbor" környezetem azzal fenyegetőzik , hogy egyszer majd Te is elveszted a tü relmedet, és közibénk sújtasz.
Ezen persze meg kell döbbennem . Me rt a Te türelmed akkora, hogy még ezt
a szúk gondolkodásmódot is elv iseled. - De elrendeznénk ..ml" helyetted a
világ folyását és az egyesek sorsát I Még az egyházé t is. Sok mindent nem túrnénk, am it Te tűrsz . Természetesen külsöségeket. A lényeget szívesen hagynánk , mert az nekünk is türelempr6bát jelentene.
Uram ! adj erót, hogy ha nem is értem ezt a gondolkodásmódot, visel jem
el türelemmel. Hogy embertársam anny ira más, mint én . Hogy néha minden
ellenem esk üszik , és magamnak is elviselhetetlen vagyok. Te elviselsz, Uram !
Tanits türelemre l Hogy örökké botladozom . . . Adj tü relmet az újrakezdéshez.
Hogy mindennap ugyanazokkal a türelmet igényl6 emberekkel találkozom : add ,
hogy türelmes legyek hozzájukl Uraml mi lenne vel ünk türelem nélkül? MI lenne
belől ünk, ha Te lennél türelmetlen velünk szemben? A Te végtelen türelmed
éltet és tart bennünket. Add , hogy hál áb ól mi is elv iseljük egymást. Türelmed
csodája, hogy itt vagy köztünk napr61 napra. Tűröd a közönyt, hidegséget, me1l ő z é s t. Boc sásd meg türelmetlenségünket Veled , embertársainkkal, önmagunkkal szemben , és adj a Tiédhez hasonló türelmes szívet. Amen .
Alexia

LEVELEK A MISSZIOBOL
Ma Parayao faluban vagyok . Nem elsó alkalom . A havi mise és beteglátogatások
gyakran v isznek oda. De ez ma egyedülálló alkalom: barr lo-f lesta, azaz templombúcsú .
A lighogy megpillantják a Volkswagenemet, a fúvós zenekar tz -es hangerővel rázendít.
úgyhogy még az elözö est i tánco lás ba belefáradt, mélyen alvó emberek ls kirepülnek
az ágyukból. Felharsan a kiáltás : ITT A PATER ! Ahogy klszállokaz autöböl . barátságo .
san köszöntenek a korán kelök, - engem , a Legio Mariae három nöl segítőjét és a
két ministránst . Azután jönnek a hivők : fürg én a gyerekek, utánuk lassan a felnőttek .
Egyeseknek még majd leragad a szemük , mások viszont már - vagy tegnap óta még
mindig - be vannak cs fpve a Védöszent t iszte letére.
A templom körül ott állnak a keresked ők bódéi : ennivaló, sör, limonádé, játékok
és minden, ami szemnek-sz ájnak kedves . Sok Idegen arcot látni a tömegben : rokonok ,
Ismer ösök. barátok messze f öldröl és kív áncstak a szornszéd falvakból. A védőszent
tlszteletéröl és a vérrokonság beblzonyftásárOl van sz ö. Az Ilyen gesztusok többnyire
súlyos hozzájárulást jelentenek a kápolna karbantartásához. A jótevő nevét azután
bevés ik a kápolna falába . Minél többet ad . annál nagyobbak a b&tOk.
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A gyóntatás után kezdődik az ünnepl mise. Prédikációs témának a hitetlen Tamásról szóló evangéliumi szöveget választottam. I:s rájuk húzom a vizes lepedőt: "Tamás
azért veszitette el a hitét Krisztusban, mert okosabbnak tartotta magát, mint a többi
tíz apostol. Mikor aztán a többiek együtt Imádkoztak, ő valahol másutt kóborolt. Eppen
Igy csináljátok ti ls, kedveseimi Alig jártok már a vasárnapi szentmisére. Mindig
ugyanaz a buta megjegyzés: ,Mit kapunk ezért a p átertöl? Ad legalább valamit enni?'
Közben lát benneteket az ember az utcán csavarogni, a kocsmában ülni , a kakasviadalon ész nélkül üvöltöznl, de templomba nem jöttök. Hanem ha egy szektás prédikátor jelenik meg a faluban, hogy tévedéseket csepegtessen belétek, akkor úgy rohantok
utána, mint a bolondok. I:s ha valami bolond éppenséggel azt állítja, hogy ő maga a
legszentebb Szentháromság, akkor hozzá kúsztok, hogy meggyőgyitson! Azért hát még
egyszer: miért is veszitette el Szent Tamás a hitét ... ?I" .Mert lődörgött" - hangzik
f ől egy asszonyi hang a h átt érből . Remélhetőleg az apjuk éppen mellette állt.
Szentmise után megkezdödik a keresztelés. Tömegfelvonulás. A nevek bejegyzése
Idegekre megy. Óriási mulatság zajkulisszávaI. Az ember alig hallja a sz ülök és a keresztelendők nevét. Mindenki a nyakára tódul. és izzad az örömtől. Szinház belépő
jegyek nélkül. A tolongástól mindig nagyobb lesz a kápolnában a hőség . A kicsik sirni
kezdenek. A szertartás feleletei és Imái egyszerúen elmerülnek a lárm ában. Mindennek ellenére úgy látszik, a jó lsten szereti őket - és én ls. Ez után a pogány keresztény lárma után ebédre hivnak . Kinn ujjong a fiatalság a közös játéknál. Micsoda bolond ünnepl Es ilyen barrlo-fiestából 60 darab van az egyházi év folyamán . Csak klbirja az ember.
P. Bellér Lajos SVD
Our Lady of the Purificatlon Parlsh
Blnmaley, Pangaslnan 0715
Phillpplnes

+
I:n most leginkább olyanokkal foglalkozom, akikkel senki nem akar törődni. Szellemi
fogyatékosok és derékba tört fiatalok, akik építkezésnél vagyautószerencsétlenség
alkalmával szenvednek aitesti b énulast egész életü kre. Senki nem akarja befogadni
őket, és ezek az alapjában véve egészséges szervezetú fiatalok évekig szenvednek,
mig a végén elevenen elrohadnak ; igazán szánalomra méltók. De ha átsegítl valaki
őket a halált okozó bajon, értékes kétkezi munkások, nincsenek a társadalom terhére.
- Febr. 2-án több mint 1000 gyereket megvendégeltünk, köztük 300 fogyatékost. Egy.
szerü falukról szedtük óket össze. - I:n hiszem , hogy ha én itt bármilyen apostoll
eredményt érek el, azt az otthonlak buzgó Imája okozza. (A Testvér ez évben ünnepelte 50 éves jubileumát a Jézustársaságban és 70 éves születésnapját. Gratulálunkl
Munkájáról r észletes beszámolót közöltünk 45. számunkban. Szerk.)
Gömöri Pál SJ
Lutsao, Chiayl Hslen
Taiwan 611, R. O. C.

+
A Jövőt Illetőleg nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint a világ többi népe. Az
Egyház Jogi helyzete kifogástalan. A kormányzat tiszteletben tart minden vallásos
meggyőződést. Az általános jólét, az agrár, ipari és kereskedelmi élet zajlása viszont
nem nagy előmozdltója a vallásos életnek. Inkább a hitközöny és anyagelvúség melegágya. Az Egyház küszködik vele mindenféle akciókkaI. Az Ifjúság Jól belekapcsolódik.
A formózal fiatalság jó, ami a külföldieknek ls feltúnlk. Minden jó akcióra kapható,
áldozatok árán ls. Egyházmegyénkben ezen a nyáron (1980) 500·nál több elemista vett
részt két hetes hitoktatási kurzuson. Mindenütt tolakodtak a nem keresztény gyerekek
ls. - Valahol egy tan ítönö hallott egy nagy inségben éló bénult csal ádapáról Elmondta
diákjainak. "Mit tudnátok tenni értük?" "Tudunk: Tüstént gyújtést rendeztek, zsebpénzükböl azonnal összeadtak annyit, ami elég volt 15 kiló rizs és 6 liter főzőolaj be6
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vásárlá sára. Már az éjszakába nyú lt az Idő, amikor sietv e kézbesitették adomá nyukat .
•Nem szabad éheznlök." Ezek a diák lányok nem ls voltak keresztények . . .
A hlvósereg szétszóródása a modern .v ándorl ásokkal" összefüggésben erősen foly.
tatód lk . Gondozásuk nagy gond és sok munk a, jó és kevé sbé jó tapasztalatok kal. PI.
nemrég látogatott meg egy f iatal meny ecske , volt hívern. hét lányával : Fides , Spes,
Mária, Lucia, Gabr iell a, Rafaéla, Michaéla - szinte az egés z mennyei udvart beszervezte a családba . "s még várn ak egy kis Józsikát is. Val ami édes kis banda . Sohasem
láttak, de a nyakamba borulnának és öl embe üln ének egy ki s puszival . ha én kezdeném. Annyi jót hallottak mamájuktól a p áterr ől . Isten megál dotta őke t. Búc súzáskor
2000 taiwan i dollárt adtak kórházunk szegény bet egei számára. - Hason ló eset Yí-chuban. Egyedül ment el. viss zajött öt ödmagával. M ind tal prae sett híve Urunkn ak. Az a
tel jesen eln épt elenedett hi t község újra f elv irágzott . Az Idén mi sszi ót kértek , és jól
sikerült. A nagyh eti szertartásokat sok év óta Ismét tö megesen megülhe tték. Bérrnálásra hivták meg püsp ökünket . aki őszin tén bold og vo lt .
P. Koch István SJ
166/A Kal Yuan Rd.
Potzu, Chlayl Hslen
Taiwan 613, R. O. C .

+
A kínal-rnaqya r sz ötár munkája sz épen halad. Az egyi k lekt or Chia -len Kecsk és,
egy Chicagóban é lő kl nal hölgy , egy magyarn ak özvegye . Tíz évig élt Budapesten , és
ott végzett egy et emet. O nézi át a ford ít ást, össze hasonlítva a kínai szöveget a magyarral. Dr . Zso ldos Imre SVD, a taiwani Fujen kato likus egyetem tanára is átn ézi a
szövege t. Megjegyzéseiket f igye lembe véve, kijav íto m a sz öt ár szövegét , és ezt küldöm átnézésre a Ma gyar Tudományos A kadémia lektor ának. Az ő megjegyzéseit f igyelembe véve újra kij avítom a sz ót árt. és most már a vég leges szöveget küld öm el a
kiadónak, amely en már nem lehet változtatn i. Ez egy maga 120 l éqlposte-k űld ern ényt
jelenti Kérjék a rep ül őg épek ő rangyala it , hogy ő ri zz ék a k ézíratokat.
A zonkfvül lassankint előkészltem a magyar- kInai szót ár anyag át . Ez vol t P. Zs ámár álma kb. 30 évv el eze lőtt. Egyelőre egyszer ű f eladat . M inden reggel , ami kor otthon
vagyok , kiszed ek 60 kifejezést. A kis papír lapra rá írom a magyar szót , hátla pjára az
olvasást, a tónust és a k ínai frásjel et . Amíkor 30 OOO kif ejezés kezemben les z, átnézern
az egészet, és kipótolom a hiányzó kifej ezéseket . Termés zetesen ez a sz öt ár nem lesz
olyan nagy, mint pl. Országh angol -magyar sz ét ára . de hasznos középszótár le sz, és
később majd k lbő v fth e tik . Ha kész lesz, az A kadémiai Kiadó ezt ls ki adj a. lm ádkozzanak kedves Olvasóínk ezért a más ik nagy magyar mű ért. Ha a jó lsten segit benn ünket, ezzel megelőzzük a többi európa i nemzet et , mert ők még nem gondolnak ennek
elk észftésére . Ha mind a két szót ár az olvasók kezében lesz. nagy szolg álatot tettünk
a klnal és magyar kult úra közel edésére .
Közben is mét plébános lettem. Kb. két év múlv a, remélem, mind a két szót árt befejezhetem, és akkor életem utolsó éveit (ha még le sz néhány ) teljesen az evangellzá·
clóra ford íthatom . Várom már azt a boldog I dőt !
P. Vajd a Tibor SJ
(ugyanott. mint Fr. Gömör/l

+
"ppen azokban a napokban, amikor a mtss t ös küldemény megérkezet t. keres tem ,
hogy honnan kaparj ak elő egy kis pén zt, hogy egy nagyon szegény f iúnak segftsek ta.
nulmányal végzéséhez . Szegény családból származ ik Jounan, sok gyerek van otthon .
Be kell járni a a szomszédos kis v árosba az iskolába. (Kb . 17-1 8 éves. ) Tegnapelött
vettünk neki egy jó bic iklIt. 65 egyiptom i pfund , azaz kb. 1300 schilling . Nagyon boldog
volt a f iú.
Az Idén új a beosztásom. Nem megyek többet a d élelőtti orvos t-ápol ást szolgálatba
a több iekkel, mert egy másik n ővé rt helyettesltek az Iskolában. Ingyenes elemi Iskola.
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egy egyiptomi szervezet tulajdona . MI Itt alkalmazottak vagyunk, és segíteni kell az
Iskola vezetésében, támogatn I a gyenge egyiptomi tanulókat. A gyerekek nagyon szegények. Ami az idén különösen megkap: hogy olyan rosszul tápláltak, gyöngék, vitaminhiányban szenvednek . 300 gyerek van az iskolában. Akartam egy akciót csinálni,
hogy naponta tízórait adjunk nekik, de lehete tlen. Most próbálok a Caritastól tejport
kapni, és azt naponta kiosztani . Itt ls nagyon é re z h e tő az infláció. Nagyon-nagyon magasba ugrottak az árak, ami nem segít a szegények életében.
Prohászka Ilona rscj
Religieuses du Sacré Coeur
Benl Ebeid (Minla) , Egyiptom

+
Sok köszönet levelükért és a csekkért ls. Igazán nagyon meg voltam lepve, és
örülök a missz iós munkámra érkezett segíts égnek. A pénz egy részét arra fogom felhasználni, hogy ennivalót vegyek egy beteg asszonynak, aki nem tud [árnl. Már két
éve óta betegen fekszik. Háromszor vittem be a kórházba, de néhány nap múlva hazaküldik. Gyakran azt gondolom, hogy az a véleményük: ez nem tud fizetni, jobb, hogy
otthon haljon meg. Egy asszony főz neki mindennap valamit, különben semmi jövedalme. Sok embert ment meg a szenvedésével, rnert mindig olyan türelmes. Valahányszor
megkérdem, hogy van, azt mondja : .k ícslt jobban:
Itt Copiapóban nagyszabásúan üljük meg a Szűzanya ünnepét febr. 2-án. 200 éwel
ezelőtt egy bányász egy kis Mária-szobrot talált, amely azután lassanként nagyon
ismert lett. Sokfelöl jöttek az emberek, és lába elé hordták szenvedéseiket. Gyakran
megígérik egyesek, hogy néhány évig az ünnepen táncolni fognak a tiszteletére, ha
meghallgatja imájukat. Sokan beszélnek nekem csodákról, amelyekben általa r észesültek. Nagyon szép, amikor a szobrot keresztülviszik az utcákon, és a sok táncoló csoport előtte meg utána megy . Megragadó, hogyan tudnak az emberek órák hosszat kltart őn táncolni a sivatagi hőségben a drága Szúzanya tiszteletére. Egyik csoportban
volt egy kisgyerek, akinek slp helyett egy csücskös üveg volt a szájában, és úgy táncolt a nagyobbak után. Sokszor azt kívánja az ember, bárcsak mindig fényképezőgép
lenne kéznél, akkor sok sz ép felvételt lehetne csinálnI. - Nov. 8-ától kezdődik az áJ.
tatosság a Szűzanya tiszteletére, olyanformán, mint Európában május folyamán, és
dec. 8-án végzödik a hónap a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével, A paphiány Igen nagy.
Püspökünknek csak 18 papja van az egész egyházmegye részére.
EI Salvadorban két nővérünket agyonlőtték. Az egyik 7 évig dolgozott Chilében.
Santiago székesegyházában a chilei egyház szentmisét mondott érte. 60 pap állt az
oltárnál, és a dóm tele volt. Éreztük, hogy az Egyház Krisztus teste, amelyben ő Jelen
van: ha egy rész szenved, szenved az egész test.
Itt Chilében ebben az évben (1980) ünnepeltük a XI. eukarisztikus kongresszust. Az
emberek kitárták szívüket az édes Jézusnak, és igen megható volt, milyen sokan kerültek ezzel közelebb a jó Istenhez . Olyan férfiak is részt vettek, akik különben sosem
mutatkoznak a templomban.
Én jél vagyok, nagyon sok a munkám, de Igen boldog vagyok, hogy életemet mesoszthatom Itt a szegényekkel. (A nővér osztrák, Marosi atya biztatására ment a mlszszióba. Vö. 25. számunkati Szerk.)
Sr. Elfriede-Marie de Jésus
Casllla 385
Coplapo. Chile

+
Ranchiban a nyáron olyan nagy volt az Ivóvízhiány, hogya falvakból teherautókon
szállították a szomjas népnek a vizet, és pénzért adták el, de még veszekedtek ls
érte. Ilyesmit nem hallanak ugye nyugaton? Nem ls gondolják az emberek, mennyi bő-
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ségben részesülnek, amiko r a csapból foly ik a v íz ... Az encephaliti s, amit a szúnyogok terjesztenek, az idén is mutatja magát. A kolera , a vérhas, malárta. tlfusz monszun
Idején mutatkozn ak. Rengeteg munkája van az ápoló k. rendtársa tmnak. Hála lsten ,
mind ig bírjuk, és egész vidáman . M inden napnak megvannak a maga bajai , de az örömei ls. Attól függ , ki hogyan viseli a keresztet.
Az esős évszakban öt hónapra megszünik a közlekedés. Az országút ig terjedő 12
km-es út két és f él órás gyaloglást igényel, és 3 folyó vágja el. Nem túlságosan szélesek, de veszélyesek. Kis diákjaink nem t udják ő ket átúszni, igy sokszor elmarad az
iskola . Hogyha ezeken a folyó kon hidakat épít hetnénk, akkor egész éven át lehetne
közlekedés és szállítás. Egy régen kivándorolt magyar néni l evel é b őlol vas tam Kariadából , ahogy akivándoroltak összef ogtak, építették az ut akat, hidakat stb . Akkor támadt
ez a gondolatom . (gy megkezdem a .k oldul ást" , az építést t ársadalmi munkában végezné népünk. Az elsó adományt a hidakra Onöktól kaptuk. Isten fizesse meg jóságukat!
Belga jezsuit a pl ébánosunk egy szép t ágas és egész modern templomot épített.
Csodálatos an segített a nép munkával, nagy részük pénzzel is. Október elején mind
a 18 falu népe lelkigya korlatot végzett a katek isták és néhány lelkész ir ányításáv al.
A szentelésen tö bb mint 5000 ember volt jelen . 45 papunk koncelebrálta a szentmisét
az érs ekünkkel. Az indiai liturgia még szebbé t ette az egész szertartást. Szent mise
előtt virágot hintó, tá ncoló lányok proce ssziója , utánuk a riz skal ásszal feld íszített
cserépvázákkal t áncoló lányok csoportja . Jó énekk arunk igen kitett magáért. Rengeteg
nőv ér jött más h el y e kről ls, és 18 belga vendég, plébánosunk rokonaI. Mí alakásunk
egyik helyén szalmán húzódtunk meg, de annyit örv endeztünk az egészen. Mi nden fal u
elö ljárója fel ajánlotta a falu népét a M indenkor S eg itő Szüz Anyának .
Mióta itt vagyunk, háromszor akartak ránk t örni a rablók. Most febr. 13·án, amiko r
együtt voltunk és vacso ráztunk, 7 óra tájban bezárt ák a tan ít ólnkat és leányainkat egy
szobába, és követe lt ék rajtu k az ajtónk kul csát . Nem adt ák oda nekik, de az egyik
polc on megt alált ák, és föl fegyv erezve bej öttek . Elképzelhetik a meglep etésünket. Az
egyik rám szegezte a revolvert : .P énzt, vagy meq ölörnl" Nem tudom hogyan, de én
még a szép indiai szokás szerint köszöntöttem ls őket. Be akartak hatolni a hívatalomba. Hogy ez meg ne tö rténj ék, Intett em az egy ik n őv érünkn ek . akinél volt valamí 600
rúp ia aprópénz, hogy adja nekik. Úgy f elf alták azt a pénzt , mint az éhes kutyák . Közben az egyik le akarta rántani az egyik rendtársunk karóráját. A nővérke mondta: . Ne
nyúl jon hozzám, én majd lehúzom , és legyen csak a magáé: A több i n ő vérk e ügyese n
a hátuk mögött levette a karó ráját és a zsebébe rejtett e. IOn kértem a jó Szent Józsefet ,
segítsen. Közben jött egy ötletem : A hivatalom ajtaja el őtt úgy tettem, mintha elájult am vo lna. Ekkor a rablók elmentek. Az asztalo n tal áltak még két ébre sztö ór át , azt is
elvitték, és még néhány ruhadarabot. Azon az este n késön csendben gondolkodtunk
az es et ről . Még hála Istennek, hogy nem gyil kolta k meg bennünket, mint sok más
helyen te szik. Azóta minden zajra felke lünk, és nem nagyon élvezh erunk nyugodt éjszakákat. Az eset ut án a pl ébánián volt a sor . Két hét ig prób áltak betörni, de nem
siker ült. Egy hét múlv a alkalmazottaink a vásárban ráismert ek az egyik rablóra. A rabló
ls fe lismerte öket, és mint a viHám, els zaladt. Erről érte síleltem a rendőrséget. Tesznek-e val amit vagy sem? Legtöbbször néhány hét után szabadon bocsátják őket , utána
újra kezdik a gono szságot , csak még jobban ki tanít ják egymást a börtönben . Nemcsak
mi, de még a legszegényebb családok is ki vannak téve nekik. Pedig ezek nem szegény csal ádokból származnak. Ily esmi nem történt húsz évvel ezelőtt. Most kiképzett
modern rablókkal kell küzdeni. Mé gis jön a szép Húsvét , és örvendezn i akarunk lélekben.
Mother Theresla (Pushpa nővér )
Bardih , P. O. A mgaon, Via Gumla 835207
Ot . Ranchl-Bihar, India
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LEVELESLADANKBOL
Marosi atya halála lesújtott személyesen ls. de fáj vesztesége az erdélyi egyházmegyének és püspökének ls egyaránt. Szinte nem ls hisszük. hogy többé nincs az a
paptestv ér. aki széttárt kezekkel. számítgatás nélküli szolgáló seq ítséq ével . szíve rn éIyéból fakadó mosolyával várt mindig minket a Kárpátok közül ... Halonq önk, megértönk, s az egyik legnagyobb segltónk volt. Nagyon fáj. hogy elvesztettük. Elhívta öt a
Legnagyobb Szerétet. hogy megmutassa neki : érdemes .túlzásba vinni" a felebaráti
szeretet szent parancsatt Ma már megkapta érte a szent jutalmát. A Szolgálat egyik
oszlopa volt. legyen most is az IOgi Szolgálat egyik leghathatósabb rnunkása, aki rövid.
de oly tartalmas papi életének érdemeivel kieszközölheti. hogy drága Szüzanyánk és
földi testvéreink - a szentek egyessége címén - ezután ls velünk lehessenek••ahogy
lehet". Fóleg az általa megmutatott úton . .. aki nem sokat rnutatta ezt az utat. hanem
naponta jártal
- O nem halt meg. Jézus Szentséges Szivébe elóre rnent, és oda várja gyermekeit.
óriásI nagy családját az egész földkerekségről: megszámlálhatatlanok vagyunk. akiket
25 év óta lelkileg táplált. és most könyörgünk Hozzá. Papi életét a pat énára tette. és
mint Abrah ámnak, az ő ivadékát ls megsokszorozta az Úr.
- A jó Atya a szeretetet élte és adta. Ezt pedig mi nem tudjuk mindannyian elmondani. Valahogy mindig vétünk ezen erény ellen. Atya velünk maradtl Lelke továbbra
is köztünk tevékenykedik. Imádkozzunk. hogy a megboldogult Atya útján jámi tudjunk .
- Annak ellenére. hogy hiszem. hogy Maros i atya a legboldogabb húsvétját ünnepelhetí, mégis nagy ürt hagy maqa után . Ez különösen áll az Ilyenekre. aklk egyebet
sem tettek . mint jót honfitársaikkai. IOdesanyám nem tudott az ősszel betelni azzal.
hogy milyen nagy szeretettel fogadta 6ket Marosi atya. ennyire szívélyesen. barátian
sehol sem fogadták. bár egész útjukon sok szeretetet, megértést. segítséget kaptak .
P. Orosz mondta egyszer: az a fontos. hogy az emberek sok jót soroljanak fel lsten
előtt arról . aki meghalt. Marosi atyáról nyilván sokat sorolnak fel az emberek.
- Ez a pap igazán nem önmagáért élt. Igazi .Krlsztus-követő· volt. a szó legigazibb
értelmében; életmüve embertársainak segltése volt. nemcsak paptestvérel é. hanem a
laikusoké is. Senkit sem ismerek. aki bármi ügyben hiába fordult hozzál Most meg
fogja kapni érte Urától. Urunktól és Odvözítőnkt61 csodálatos jutalmát. és nem érte.
hanem hozzá fordulhatunk ism ét segítségért. s 6 ezután is meg fog tennr mindent . . .
- Könnyeimet nem tudtam visszatartani. Marosi Atya volt eddigi életemben az
elsö, akit soha nem láttam. de ekinek szeretete a szeretet hullámhosszán a .Szolgálat" által hozzám. és rajtam keresztül a .Napbaöltözött Asszony" szolgáihoz eljutott.
Szeretetteljes jóságát szentmlsemondatással köszöntem meg. Kérjük az Irgalmas Istent. jutalmazza meg örök javakkal hüséges Szolgája nagylelkü önzetlen szeretetét.
- Talán a legelsó szavam annak emléke. aki szinte gondviseló szerepet t öltött be.
mikor elindltotta a Szolgálatot és tán azzal a sokszor már csüggedőkben is ébren tartotta a hitet. Valóban szolgálat volt az élete. és adjon ls az Úr lsten Imádságaink szerint "boldog nyugalmat és örök emléket" neki.
- Amikor Marosi Laci Szegeden ötödéves volt. én akkor voltam elsó éves. Ameddig
itt dolgozott Magyarországon a nagyváradi egyházmegyében. addig ls a legbuzgóbb
és legügyesebb papok közé tartozott. Mindig meleg gondolattal gondoltam rá. Oszinte
szlvb öl sajnálom . Szerettem Ot. Szerettük Ot.
- Marosi atyával évenkint egyszer váltottunk levelet. Soraiból naqy emberszeretettel megáldott. kincseket magában hordó lélek birtokosát ismertem meg. E levelem
is mély íti bennem reá visszaemlékezésemet. Szeretettel órzöm értékes soraít. Míndazok részére. akik átvették tóle a feladatokat. egyszerü szíwel kérem a jó lsten se.
gítségét. hogy töretlenül és minél több eredménnyel foiytassák jelmondatuknak. a
.non mtnlstrarl, sed rnlnlstrare" -nak megvalós ítását.
- Engem mínt református lelkIpásztort ls mélyen érintett a váratlan szomorú hir
Marosi László testvérünk haláláról. Soha nem láttam öt, mégIs Ismerős számomra. s
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bár nagy volt a távolság köztünk. aztvernhez mindIg közel éreztem . Az áldásból. amIt
lsten Benne adott , nekem ls jutott, szeretete Irásain ls átsugárzott. Ezért gyászukban
én ls osztozom . !:rte, szolgál atáért Istent magasztalom .
_ Nagyon megdöbbentett Marosi Atya halála . Hiszen halála előtt néhány nappal
kaptam tőle kedves testvéri levelet !:desapám halála alkalmából. Oly an jól esett tőle
az együttérző meleg szerétet. amivel vigasztalt. Igy most már kedves emlékként örzöm meg szivemben nemcsak sok éven át megtapasztalt kedvességét , hanem azt a
hitvalló vigasztalást ls, amit ő ls a halál árnyékából küldött nekem. Sok éve már, hogy
Ismeretlenül és .másvallásúként". de mint volt bencés diák .bekopogtattam" egy
levél által hozzá, és oly an szivesen állt mindenben segits égemre . Igaz embert és lstenünk Igaz és Jó szolgáját Ismertem meg benne. Ha módomban lenne , hálásan tennék
a slrlára egy szál virágot, de Imádságom áldó szava hiszem, hogy utoléri Istenhez tért
lelkét.
- Sokat Imádkozom Marosi atyáért, meg hozzá ls, hogy tartsa egybe a klntl-bentl
magyarokat.
- A szomorú hir nyomán bizonyára özönével érkező részvétnyIlatkozatok csak csekély kifejezője lesz és lehet annak a fájdalomnak, amely a magyar papságot s benne
mindazokat eltölti, akik Marosi Atya áldozatos, fáradhatatlan , nagyon sok munkát [elentő s ezen keresztül kimondhatatlanul értékes szolgálatának részesei lehettek. Milyen
szomjasan vártuk a Szolgálat minden számát! Mennyi örömet, segitséget, lelki élményt
jelentettek a könyvek , amelyeket nekünk juttatott. S mindent vállalt önzetlenül. Jézus
Krisztusért és Egyházunkért. De Hazánkért ls , melynek hűségesen helytálló tagja volt.
Jutalma legyen Az, akit lelkével, minden erejével szolgált!

+
Münchenben csak akkor láttam a Szentatyát, amikor a városháza előtti téren a
Márla-oszlop előtt elmondta a hfvekkel együtt az esti Úrangyalát és áldást adott . Késve
jött a művészeknek tartott beszédről. A tér és az odavezető utak telve voltak emberek.
kel. akik fegyelmezetten vártak : a mikrofonból Irányftották a közös énekeket és az
örvendetes olvasót felváltva. Igazi áhitat volt a téren . Am ikor a pápát kisérő kocsik
befordul tak a térre, mintegy varázsütésre Izgalom fogta el az embereket.•Most röntön pánik fog kitörni, tol akodnl fognak" - gondoltam magamban. De ugyanolyan gyor ·
san Ismét nyugalom lett úrrá. Egy csoport hangosan kiáltani kezdte : .Arno te". de a
körülállók csendre Intették őket. Lassan szltálnl kezdett az eső, amfg a Szentatya felváltva a tömeggel elmondta az Úrangyalát, áld ást adott . és tovább vitte átlátszó kocsija. Nagyon lassan tudta csak elhagyni a tömeg a teret. de nyugodtan és fegyelmezet.
ten. Bennem pedig visszamaradt ennek az Imádságos órának a hangulata . .Mllyen
szép Igy nyugodtan, áhitatosan. közösen Imádkozni egymással és a Szentatyával. Igy
kellene máskor ls Imádkoznom: Ez volt a Szentatya tanitása számomra .

+
- Nagyon megrendftett, rettenetes volt a merénylet Szentatyánk elleni Egészen
belebetegedtünkl Mintha minden . összed ölt" volna! Azért most már jobbl Láthatjuk
és hallhatjuk a hangját, arcát ! Nagyon sokat Imádkozunk érte ml magyarok I
- Most nagyon sokat szenvedek a Szentatyánkért. s oly nehéz a szfvem !:rte,
sokat Imádkozom, hogy teljesen gyógyuljon meg. és többé ne bántsa soha senkI. A
legszentebb, a legáldottabb nekünk, s a világ Lelkel Itthon nagyon, de nagyon szeret·
Jük Ot! Bár tudná és sejtené , hogy Ovele dobog a szivünk.

+
Néhány kis érdekes apróságot sorol nék fel Schütz Antalról : Ha valaki bekopogott
hozzá, rögtön ajtót nyitott, és a kölcs önös üdvözlés után ezzel a kérdéssel kezdte:
.MI jót hozott?" Ha az lllet ö zavarában nem válaszolt rögtön, fgy segitette kl: .Hát
magát hozta!" - Középiskolai tanár korában végigtérdelte a diákmisét. Egyszer egy
törődött egészségű Idősebb rendtársa ült melléje, mire ő hogy ne adjon alkalmat
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az összehasonlftásra _ finom tap intattal néhány paddal előbbre ment térdeln I. - Mikor a
predestináció magyarázásának végére ért, ezt mondta: • Tisztelendő Urakl Predestináció
ide , predestináció oda! Amig az ember jó szivvel tud ja mondani, hogy Uram Istenem,
addig hiheti, hogy a választottak között van: - .A szociális magatartás ott kezdődik
_ mondta - , hogy az ember megtanulja csendesen betenn i az ajtót maga után, hogy
a zajjal senkit se zavarjon: - Prohászka egyik volt lelki leánya mondotta, hogy egy
ízben váratlanul kopogtatott Schütznél , s ő elég röv iden elutasltotta. Következő tataikozásukkor ezt mondta neki : .A múltkor elutasitottam, mert sürgős dolgom volt . Ez
az igazság. De minthogy az élet nemcsak Igazságon épül, hanem szereteten ls, azért
kérem: bocsásson megl ' - .Isten a történelemben' c. könyvéről mondta: .A leqkedvesebb könyv em, húsz es zte n d őn át dolgozt am rajta . I:s tudja, milyen tanulságot vontam le belőle? lsten a történelemben ls, meg az ember életében ls - elh ihetl nekem,
a kenyerem javát már megettem, sőt az utolsó lépéseknél tartok - , az én életemben
is, szinte bújócskát játszik: nem láttok engem ... viszontláttok engem . A keresztény
ember, a hazafelé tartó ember éppúgy , mint a történelem , napsugaras tájakon is jár,
meg felh ő árnyékolta utakon is . De a törté nelem logikája tudja , hogy nem a felh ő é
az utolsó sz ö. 1:5 az ember is , ha végiggondolta útja it, tudja, hogy Ismét kisüt a nap:
,rövid idé múlva viszontl áttok engem':

+

(Lelkipásztori rapasztalatok.) Nagy munkába kezdtem : szeretném a községben lévő
öregeket és betegeket a bejelentésektől függetlenül fölkeresni, és ellátni őket az
ünnepekre, s amennyiben sikerül, a betegek szentség ével is. Nagyon sokan vannak,
akik szeretnék, de bete gség miatt nem tudn ak templomba Járni, ill. eddig senki sem
kereste meg őket, rnert távol laknak. Van olyan hely, amelyik 4-5 km-re esik a ternplomtól. Kocslm nincs, igya jó időben gyalog sétálva és egyben az emberekkel Ismerkedve látogatok mindenfelé. Sok helyen a gyerekeket is igy ismertem meg. Nem lehet
ma már arra várni, hogy az emberek jöjjenek hozzánk, - nekünk kell rnennl. Ezt kell
észrevenni, és akkor lesznek hivek.
- A betegek ellátása teljes egészében az én munkám, amIt nagyon szeretek. Ilyenkor látni, mennyi a beteg, magányos ember, aki szinte meggyógyul attól, ha elmondhatja fájdalmait valakinek , ha meghallgatják: már ez is segitség, hiszen sokukat még
a gyerekeik sem nézik meg, mert rohannak a pénz után.
- Lelkipásztori szempontból arra használom fel a ror át ékat. hogy minden reggel
tartok egy t íz perces elmélkedést a papságról. UI. készírem elő a községet, hogy mlIyen nagy kegyelem, ha elérkezünk júniusban az első közséq ünkböl való pap prirn íclájához . Vannak a hajnali szentm iséken 5Q-SO-an, és biztosan tovább adnak valamit másoknak, akik nincsenek itt. M ilyen jó lenne elü ltet ni egy új hiv atás magvát is . .. Dehát ahhoz kellene igazán val lásos édesanya is a fiatalabb generációbóll
- ElsMldozóimnak először a szüleikkel foglalkoztam pár alkalommal, mert ők nem
részesültek annak idején oktatásban. Nagyon nehezen lehet öket megközeliteni , de
aztán hüségesek, és a gyerekekkel ls jönnek.
- Olyan lelkes hittanos gárda van jelen leg (Iegklsebbtőllegnagyobb lg) , hogy én
sem tudom megállani, hogy valamiképpen ne szits am ezt a lelkesedést, ezt a tüzet .
Ha mással nem is tudom , legalább a könyve immel. .Alapftottunk" egy kis .k ör-könyvtárat", amelynek az a lényege, hogy ha valaki elolvasta, akkor a nevét fölfrja a hátsó
lapra, és tov ább adja annak, akinek a neve még nem szerepel a névsorban.
- A gyerekek között bábbal szeml éltettem, és nagyon jól hozz ászoktam. Csak
nagyon költséges a csináltatása, és nagyon ritkán lehet jó szakemberhez jutni, aki
szívvel -l élekkel csinálja, és tudja ls, milyenek lehettek a bibliai alakok . Az Itteni lekolák már csodálatosan fel vannak szerelve szemléltető eszközökkel. I:s bizony a mal
gyerek , ha nem is olyan fokban , mint az iskolában, de min imálisan Igényli a htttan órán ls a szemléltetést, hogy érdekes legyen, - nagyon sok gyerek a jelen oktatási
mód miatt nagyon vizionálIs beállitottságú - jobban "Ol" az anyag, ha egy kis szemléltető képhez kötöm .
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_ Me g kezdődött a tanév és egyben a hitoktatás ls. Az Idén átvettem a nyolcad ikosok oktatását és nevelését. Azért hangsúlyozom a . nevelés " szöt, mert rádöbbentem
egy.két évvel ezelőtt. hogy nem elégedhetünk meg a gyenmekek tárgyi rudásával. hanem fonmálnl kell jellemüket. egyéniségüket ls . Ebben a munkában elsődleges szerep
Jut a Bibliának. Nagyon szeretném, ha minden gyermek megszeret né és használná ls
az Újszövetségi Szentrrást .
_ Lelkipásztori gyakorlatomban nagy gondot ford itok arra , hogy a Szentrrást hl·
velm kezébe adjam. Minden évben az első szentáldozáshoz járuló gyenmekelmnek
ajándékozom az Újszövetséget. HIttanóráimon tapasztalom. hogy mennyire olvassák.
Természetese n a szül öket ls buzdítom. hogya gyermek a családi közösséqben hangosan olvasson minden este egy-egy részt , amit megbeszélés tl:rgyává t egyenek.
- 154 bérmálkozóm volt. Előtte nap 6 pap gyóntatott két órán keresztül. mert
Itt a gyerm eket nacvszülök . szülök. keresztszülők és testvérek kisérik kétol dalt elsöáldozásra és bénmálásra ls. Volt olyan, akit kilencen kisértek áldoznI.
- A fiata lságnak ma fejezzük be a .Jegyesképzőt· . Nyolc alkalomma l Jöttek össze
szép számmal. Akik részt vettek rajta, kapnak egy Igazolást , és már csak eskü vőre
kell elmenniök a jelentkezés után. Vidékről ls többen Jöttek.
- Ilyenkor nálunk az adventi szent Időben megkezdőd ik a . Száll ást kere s a Szent
Család' ájtatosság végzése . A hajnali szentmise végén megál dják az előimádko zó k
által elhozott Szent Család képeket. 1979-ben pl. 25-öt . Városunk. M ezőkövesd minden
része képviselve van. Kilenc estén keresztül más-más házn á' végzik az ájtatosságot.
Megvannak a hagyományos énekel-Imát . A messze sz ézadok m é l ys ég e i bő l apáról fiúra
szállva jutottak el hozzánk. Am ikor a Szent Család képét égő gyertyék közé odahelye zik a család asztalára. a házigazda üdvözli . és fogadalmat tesz a házastársi hüs éqre,
hogy a Szent Család példáját követt. Megcsókolja a képet, és tov ábbadja csókra a
gyenmekeiknek. azután a jelenlevöknek. és úgy kerül vissza az asztal ra. Meghat ó lát ni
az édesapát és édesanyát, amikor szemük sarkából egy·egy könnycsep pet kltörüln ek.
Ezek a könnyek a gyémántnál is nagyobb kincsei a családnak. Házanként 50--60 személy gyül össze. A sok kis ház ablakából klszürödö fény bevll áglt az adventi esték
sötétjébe. a magyar család ok életébe.

+

(Egy nöolvasönk hozzászólása a . paptestvér örwallomáséhoz", Szolgálat 45/90 :]
Megdöbbentett ez a két sor: . Aztán a társak, az emberek . . . Gyakran elé m áll nak
barátság címén, szerelem eimén . behálóznak. gátolnak Feléd haladásomban . ... Nem
Igy van! kiáltottam fel. Valahol t anit ani kellene, hogy az embereket mind Jézus kül di
felénk. hogy két ember találkozásából az lsten szeretete növekedjék. Persze, Itt nagyon
résen kell lenni, hogy bele ne ragadjon az ember! Személyes tapasztalatom, hogy rnlndig Jézus Krisztus a kezdeményező fél, mert azokat az embereket nem ker estem. Látszólag .véletlen ül" t alálkoztunk. Később, amiko r ez tu datosodott bennem, utá nanyemoztam, és akkor csodálkozva adtam hálát Jézusnak az ajándéké rt. (A saját szempontjából természetesen mind a kettejüknek Igaza van. Szerk .]

PAPI JUBILEUMOK
Gyémántmisék
Kettós gyémántm isét ünnepel t a budapesti Szent Család pl ébániate mplomban
Fuhrmann Ernó, a Kölcsey Gimnázium volt hitt anára és Serlózó József,
a budapesti MÁV kórház voltlelkésze.
Nagy György c. apát. ny. plé bános Mosdóson Jézus Szive ünnepén ülte meg
gyémántmiséjél.
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Aranymisék
BIrinyi József lazarista, Budapest-szentimrevárosi lelkész ápr . 6-án. Kézvezetője
Szabó Géza plébános, szónoka Rajz Mihály mátyásföldi plébános volt.
P. SUmegh Lothár OSB, máriacelli magyar gyóntató jún . 21-én az ottani bazilikában. K é zv ez e t őj e P. Weremund superior, szónoka P. Nyers János SDB
gráci magyar lelkész volt.
Msgr. Feuerbach Péter, Frankfurt-Kalbach plébánosa ugyancsak jún . 21-én.
Szónok a Dr. Cserháti József pécsi megyéspüspök volt.
Kövecses József, a győri székeskáptalan prépostkanonokja jún . 22-én a székesegyházban. Homfli át mondott Póka György szemin. rektor. Segédlete
vol t tanitványaiból állott: öt papot vezetett az újmisés olt árhoz, kettőt
pedi g hivatásában támogatott.
Sallal László kanonok, c. prépost, esperes jún. 29-én Balatonakaliban, ahol 47
éve műkö d ik . Szónoka Paskai László megyéspüspök volt.
Sándor Frigyes püspöki tanács os júl. 5-én a Budapest-szemeretelepi templomban. A szentbeszédet Bánk József érsekpüspök mondta.
Dr. Jaszovszky József a St. Patri k's Seminary fókápolnájában (USA) júl. 19-én,
a Pázmáneum kápolnájában pedi g júl. 26-án.
P. Fábry Antal SJ (Frankfurt) júl. 30-án Makkos-Márián koncelebrálva . Szónokuk
P. Tamás János volt.
P. Kovács Jenó SJ aug. 2-án Máriaremetén. Kézvezetóje Neményi Lajos prépostpléb ános, szónoka P. Pálos Ant al SJ volt.
Pllspökklnevezés Erdélyben. A Szentatya Jakab Antal gyulafehérvári püspök
segédp üspök évé Bálint Lajos székelyudvarh elyi plébánost nevezte ki,
nov ai püspöki cí mrnel. Az új segédpüspök 1929. júl. 6-án született, a teológ iát a gyu lafehérvári szemináriumban végez te. 1957. ápr. 28-án szentelték pappá. 1978 óta Székelyudvarhely plé bánosa .

~d e s s ég e s Uram, for ditsd irgalmas szemedet kegyelmesen erre a népre és
egyben Egyházad titokzatos testére: mert szent nevednek nagyobb dicséretére
válik , ha ter emtményeid ekkora sokasá gán könyörülsz, mint ha csupán rajtam
nyomorulto n, aki annyira megbántottam fölségedet. Hogyan is vigasztalódhatnék meg az életet élvezve, ha a te néped halálban maradna? és ha látom a
b űnök sötétségét szeretetreméltó Jegyesedben, a magam és más teremtményeid
hibá iból kifolyól ag? (Sienai Szent Katalin)
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KUNYVSZEMLE

J. Loew-M. MesIIn (szerk.): H i s t o i r e d e I' E: g I i s e p a r e II e - m il m e (Az
Egyház története saját elöadásában) . Fayard, Paris 1978, 679 o.
Ez a maga nemében páratlan gyüJtemény létrejöttét a Fribourg-ban müködö .hit
ískolájá" -nak köszönheti (vö . Szolgálat 30/82) . A kurzusok sor án egyre inkább rájöttek,
mennyire fontos a Szentír ás melle tt az Egyház múltjának tanulmányozása is . Claudel
a hagyományt emberhez hasonlította, aki jár. •Csak úgy tud elöre haladni, ha a talajra
támaszkodva, egyik lábát a másik után rakja . Ha mind a két lábával megálIna a földön,
nem haladna, Ha eg y időben mind a két lábát a levegőbe emelné, elesne." - Lassanként kialakult módszerük, amelynek gyümölcse ez a könyv is: A vezető tanár nagy
vonásokban felvázolja az egyháztörténelemnek egy-egy korszakát, jeles képviselőivel
és probl émáival; utána a tan ítványok hozzáfognak a kor jellemző szövegeinek tanulmányozásához, így beleélik magukat a kor valóságába és a különféle helyzetekbe.
A clm önmagáért beszél. Nem elbe szélt e s emé n ytö rté n e trő l van Itt szó, hanem
tanúságtételek , dokumentumok sorozatáról. a szó legjobb értelmében vett .antolöqlár öl". Mint minden antológia, ez ls válogatás a hagyomány gazdag kincséből. A szerk észt ök Igyekeztek széles és változ atos anyagot adnI.
Időrendben a szokásos négy nagy fejezetre tagolják az Egyház történetét: az ókor,
a középkor, az újkor és korunk egyháza. De még egy ötödik részt ls hozzátesznek:
.A II. vatikáni zsinat egyháza: Joggal, hiszen a Zsinat v ízválasztó volt az Egyház
történetében , Ezt a részt Jacques Loew dolgozta kl.
Minden korszakon belül hét nagy fogalomkörbe csoportos ított ák a szövegeket: Az
Egyház mint közösség; lsten Ismerete; A kereszt ény élmény ; Istentisztelet és ájtatos.
ságok; Egyház és karitász; A keresztény misszió; Egyház és állam . A szövegek egyaránt származnak pápáktól , szentektöl. egyházatyáktól , reformátoroktól , egyházi Iróktól ,
államférfiaktói stb . Több mint 200, általában elég t erjedelmes szemelvényt tartalmaz
a kötet. A végén irodalmi tájékoztatást, szójegyzéket (a szakkifejezések magyarázatát),
az Idézett ezerz ök röv id életrajzát tal áljuk , valamint egy nagyszeru időrendi táblázatot.
párhuzamosan a vil ágtörténel em és az egyháztörténelem eseményeivel. A gondosan
összeállított tárgymutató sem hiányz ik , - Orömmel értesülünk, hogya Szent István
Társulat a hézagpótló gyüjtem ény kiadására készül.
A nagy mü egyik sz erkesztöj ét, Jacques Loew domonkos atyát már Jól Ismeri a
magyar közönség (Elmélkedések Jézus Krisztus ról OMC 1975; Beszélgetések OMC
1975l. Michel MesIín az összehasonlftó vallástörténet tanára, a Sorbonne vallástudományi részlegének vezetője. Több könyvet ezentelt a kereszténység első századainak,
vallási és kulturális környezetének . •A vall ástudom ány ért" c. könyvében (1973) e tudoS. M .
mány módszer ét igyekezett körvonalazn l.

Ú t a z Ó m e g a f e I é , Válog atás Teilhard de Chardin müveiből, fordította Rezek
Román OSB, 1980, 686 lap, 19X25-ös formátum , Teilhard néhány f ényképével. Válogatta, szerkesztette, a k iegészítő szövepet írta : Golen Károly; lektorálta Dr Nylrí
Tamás.

Ez az impozáns Tellhard-antolöq la méltó megeml ékezés Teilhard de Chardin sz ületésének 100. évfordulójáról. .Az emberi [elens éq" kivételével tartalmazza Teilhard va.
lamennyi fontosabb nem szaktudományos (teh át filozófiai , vallásos, teol ógiai) írását ,
beleértve az Isteni rnlllöt ls, amely már 1965-ben külön könyvben ls megjelent P. Rezek
fordltás ában. Az emberi jelenséget Rezek fordítás ában 1968-ban adta kl a washingtoni
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Occldental Press ; Tellhard-nak ez a főm ű v e 1973-ban Rónay György és Bittel Lajos
for dltásába n ls megjelent a budapest i Gondola t kiadónáI. (Most a Tellhard-centen árium ra újra megj elent ett e a köte tet az állami kiadó, éspedig IB OOO példányba n.) Említsük
meg még a Dienes Valéria által forditott Teilhard-ant oló giát. amelyet . Hit az ernberben" címmel 19GB-ban t ett közzé a Szent Istvá n Társulat. (Ez a kötet Inkább Teil hard
filozó fia i jell egű tanulmányaiból válogatott.)
A mostani nagyszabású antológ ia szerkeszt és ét Golen Károly végezte. Csak ellsmerés Ill et i a gondos munkáért . Teilhard nagy barátjától és rendt árs át ól. Pierre Leroytói kért értő és lényeget láttató előszót. Golen Károly a tájék oztat óban felvázolja a
válogat ás szempontjait . Tei lhard Műve l (Oeuvres, Seuil ) 13 kötet es sorozat ának 9 kötetéből válog at ta azokat a t anulmá nyokat , cikkeket , beszédeket , amely ek átf ogó képet
adnak a jezsui t a tu dós és gondolkodó vall ásos eszmevil ágáról , sőt misztikus vlzt öl áról. (Ebben a vizióban összefonódik a t udomány. a filo zófi a és a teo lógia-misztika.)
Mondottuk, hogy Itt nem szerepelnek a paleontológus szigorúan vett t udományos frásai,
sem pedi g szé l e s körű levelezése. Term észetesen , a te lj es Teilhard megismeréséhez
ez is szükséges. De. hála a Sao Pauloban dolg ozó Rezek Román . emberf elettl" Tellhard-akcióján ak [fo rditó, kommentál ó és te rj e s zt ő tevékenységének) , a közönség az
említett két fráscsoporth oz és a Teilhard-ról szóló legfontosabb munkákhoz ls hozzáférhet magyar nyelven, vagy nyomta tásban, vagy sokszorosított füzetek fonn ájában.
Golen Károlya szövegválogatást három nagy részbe csoportosította (az egyes részeken belül i dőrendbe n szerepelnek az írások ): "Egy világkép születése" , .Út az
Úm ega fel é" ••A j övő zarándoka" . A z e lső rész essz él valóban Teil hard világképének
genezls ét Ill usztráljá k (ezek - a M ise a v ilág felett és az Isteni m i lí ő c. elm élked éseket nem számítva - lényegében a háború alatti írások) . De a 2. és 3. rész írásait
csupán az Időre nd i egymásutániság kapcsolja össze. Más - alapvetőb b - szempontok
szer int ls lehetett volna csoportosí tani őket. PI. ön é l e t raj z-j ell e g ű írások. filozó fiai,
teológiai és misztikus vonatko zású essz ék. Igaz. Teilhard szellemi genezise nem lineár is, ezért nehéz "csoport osítani" frásait. A kezdet i vízió kiszél esedik és elmélyük.
mint ahogy a magból vagy a csfrá ból kibontakozik a virág vagy a fa.
Az antológia végén Golen Károly röviden felvázolja Teilhard de Chardín életének
főbb állom ásait ( .S zármazás és hivatás") . Jelzi a tudós gondolkodó baráti kapcsolatait. a szellem i befolyá sokat ls. Ille tve rámutat szellem i-lelki küzdelme ire. Tudjuk. hogy
rn űvel az egyházi és rendi cenzúra miatt - lényegében csak halála után lettek Ismertek szélesebb körökben (kivéve szaktudományos írásait ). A kötet végén megtaláljuk Teilha rd kulcsfogalmainak szójeg yzékét (ez lényeg ében ugyanaz, mint amit P. Rezek
Az emberi jelenség végén közölt) , tov ábbá egy váloga tott bibl iográfiát: Teilhar d fontosabb rn űve l, az életművéve l fog lalkozó jelentősebb idegen nyeív ű könyvek. végül magyar nyelven kiadott m üveí.
A S zerk e s ztő nagyon helyesen átvette a SeuII-kiadó fontosabb jegyz eteit az egyes
írások jellemzésére . vagy bizonyos nehezebben érthető . Illetve f élreérthető kitételek
megvIl ágítására. Miv el - amint ez történni szokott minden nagy gondolkodó értelmezésénél - a te ilh ardizmus gyakran eltér a Mest er eredeti szándékától , igen lényeges,
hogy magának Teilh ard-nak a m üvelt fogadj uk el mértékadónak az értelmezésnél; éspedig figye lembe véve azt, hogy keres ő, tapogatódzó . a régit pontosabban újrafoga l·
mazó gondolkodóról van szó, vagyis Teilhard eszmevIlága maga is genezis a szó szoros értel mében. A rész csaki s az egész összefü ggésében ér thető. a kezdet i tapoqat ödzás a csúcsról viss zafel é tekintv e vilá gosodik meg.
Néhány megjegyz és a ford ításró l. Akik valamel yest is ismer ik Teilhard m üveít, tudják. hogy sokszor Igen nehéz magyarr a fordftaní kulcsfogalmait, neologizmusalt . A probléma jórészt onnan adódik , hogy Teilh ard "kltágftj a· az egyes szaktudományok (paleontológia. fízika, bio lógia, pszichológia) fogalmaina k hagyományos jel entését. éppen
azzal a céll al. hogy a . teljes látást" , az álta lánosft ott evol ucionizmust , Illetve annak
egyetemes törvényszerúségeit érzékelte sse. (PI. "tudat" -ról beszél az emberi és állati
léts ík alatti létezők eset ében ls .) Ebbő l nem egyszer fél reérté sek származhatnak, ha

91

valaki nem veszi figyelembe a teilha rd-I kifejezések sajátos jelentésé t. (A . tu dat" általánosftott kife jezése a dolqok-létez ök belső oldalát vagy Immanencla-fokát Jelöli ,
amely az anyag bonyolódásával növek szik , küszöböket lép át, mignem eljut az emberi
öntudatlg.) Teilhard hüperfizlkáját vagy sajátos fenomenológláját a f ilo zófus pontosabban meghatározhatj a. Ugyanigy a teológus is pontos abban fog almaz bizonyos természetfelettl valóságokról szólva .
Rezek Román gyakran remekel , főleg k öl tő i Irások fordltásásában kongeniális . Az
összetett, tek erv ényes mondatokat helyes en .tördell" . De Teilhard nehéz körmondata lt
a fe lbontássa l még többs zör világosabbá tehette voln a. Követ kezetesebben kellett volna
ragaszkodnia ahhoz, hogy ugyanazt a franc ia kulcsk ifejezést ugyanazzal a magyar szóval vagy kifejezéssel ford lts a minden esetben (pl. az .unton cr éatrice' [383.] egyszer
.terernt ö egyesü lés ' , máskor . te rerntö egyes Jtés·) . Egy fontos szakaszban, ahol Teil hard Bergson víziójával vet i egybe a sajátját (A teremtő egyesül és c. esszében ) hibásan .terernt ö Fejlőd és' áil a . te re rntö Egyesülés' helyett (91. old .l . Szúrópróbálm
során sok más pontatl anságra is felfigyelt em : néha hiányoznak fontos szavak vagy
félmond atok, máskor meg a fordító értelmez, hozzátesz az eredeti szöveqhez, A nélkül ,
hogy szolgaian fordítana, j obban kellene ragaszkodnia az eredeti szöveghez . Egyeset·
leges újabb k iadás eset én gondosan át kell ene jav ítani a sajtóh ibákat.
Bef ej ezésül őszintén gratulálunk a fordítónak, a szerkesztön ek és nem ut olsó sorban a Szt. István Társul atnak a remek Teilhard -antológ ia megjelentetéséhez.
Szabó F.

K é r d e z z ü k m e g a S z e n t í r á s t . Bibliás kate kizmus. OsszeálHtotta az Esztergoml Főegyh á zmegye Katechetikai Bizottsága. Szent István T. Budapest 1980, 87 o.
A k e r e s z t é n y h á z a s s á g . Rövid összefogla lás a házasság szentségéről. OsszeállI totta a Magyar Püspöki Kar Hitoktatási Bizott ságának III. munkacsoportja. Szent
István Társulat, Budapest 1980,47 o.
A tapasztalat és elvi érvek Igazolják, hogy alaptalan volt egyesek félelme , akik még
a . karektzmus" szót ls kerülni akart ák, mivel . gyerekes· mell ékíze lenne, és a .mag o·
lást' segitené elő . Az utóbbi években egyre több felnőtt-katekizmus je lenik meg Európában. Ilyen pl. a ném et kateketikai bizottság kiadványa: Grundriss des Glaubens.
Kathollscher Katech ismus . (Kösel Verlag, München 1980, 269 o.) Fontos, hogy vissza állItsuk a szó eredeti és Igazi értelmét: az első századok keresztényei fe lnőttként t értek meg, s éppen az ő hit ük megalapozását, elmélyftés ét szolgálta a katekézis . A he.
Iyes pedagógia pedig mind ig hangoztatta, hogy sok esetben nem elég valami t pusztán
megérten i , az anyagot rögzíten i ls kell , hogy gyor san és határozottan tudjunk cselekednl. Az egyszerű , röv id és csattanós megf ogalmazás kelléke a helyes tanul ásnak.
Dicséret Illeti a két magyar kiadványt, amelyek kifejezetten ls ezt a célt kivánják
elérn i.
a) A bibliás katekizmus kiterjed a hit főbb kérdései re. KIIndulásának vagy h áromszáz olyan kérdé st választottak, . amll yen megfordul a hit ét már nagyjából Ismerő , de
sok mindenre pontosa bb, megfelelőbb választ ke reső és érdeklődő ember fejében:
A feleleteket a Szentírásból merítették. Remélik, hogy ezt Idézve a h ivő mélyebb és
közvetlenebb kapcsolatba jut lste n igéjével, a kereszténység alapokmányaival.
Az anyagot három részre osztották fel, s mind egyiket 12 pontra tago lt ák. Az e lső
a fontosabb dogmatikai pontokat tárgyalj a: lsten, Jézus, Egyház (Jézus tanit), a m ásodlk a szentségtant és imaéletet (Jézus segít), a harmadik a keresztény erkölcstant
(Jézus Irányt mutat) . A pontok végén röv id magyarázat egészíti ki az anyagot, és
Imával fejeződik be.
A kérdésfeltevés általába n Igen Jó, tükrözi a mal ember problematikáját . A felelet·
ként kiválasztott szentfrásl Idézetek találóak, rövidek . Néha csak a gondolatot adják
vissza, utalva a hosszabb, il l. párhuzamos helyekre.
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Esetleges úlabb kiadás nyerhet azzal. ha a .szellern" és .l élek" kulcsszavak használata egységesebb lesz (vö. 15.• 21. kérdés és a pont végén adott magyarázat), tisztább az erény és kegyelem összefüggése (63. o.) és az örök III. megdicsőült élet vi·
szonya (11-1 2. pont}, Egy·másik választ ls lehetne frappánsabbá csiszolni (pl. a férfi
és nő egyenjogúsága : 16., 134. kérdés; a házasság felbonthatatlanságának érve : 133.
kér dés) . Az Ifjabb Pli niust nehéz Jézus kortársának tekinteni (17. o.).
b) A házassági katekizmus néhány bevezető gondolatot ad az ember boldogságáről
és a keresztény életről, összefoglalva a hit fő igazságalt, majd hat pontban tárgyal a
házasság szentségéről, a hitvesi szeretetről, az egymásért élésről stb . Igen érdekes
a . Flgyele m és fegyele m· c. pont és a g yermeká l dásrő l szóló kérdése k.
A f elel etek hosszabbak, mint az általános katekézisben. Inkább elmélyítő és gon·
dolkozta tó jellegüek. ami a házasságra felkészülők esetében valószinüleg jó talajra
talál. Csaknem minden pont egy-egy odavágó szentírá si vagy irodalmi idézettel v éqzödlk, Előnyös a füzet kis formátuma is.
Reméljük. hogy mindkét írás a hívek százezreinek kezébe kerül, és egyetlen házasságra készülő pár sem hagyja el a plébániát a különösképpen nekik szánt katek izmus
nélkül. Sőt alkalma lesz ennek nyomán lelkipásztorával megbeszélni mindazokat a kérdéseket , amelyek áttanulmányozása közben Krisztusban egymást szeretö fiatal szlv ükben felmerül nek.
Be n kő A .
Szeret et b en b o I d o g a n . Felkészülés a kereszté ny házasságra. Szerk.
Koroncz László. Szent Istv án Társulat, Budapest 1980. 245 o.
A család - ezen keresztü l a nemzet - erkölcsi javát szo lqál ö, t art almas és ta rtós
életszövetség re prób álja felkészíteni olvasóját a könyv. amel y három fő részre és a
függelékre t agolódik.•Kedves Fiatalok" megszólít ással közvetle n hangú előszó olvasható, és ugyanolya n hangvételü bevezetővel kezdődik a második és harmadik rész ls.
Az el ső rész - Kereszt ény vagyok - hittani alapismereteket elevenit fel a katekizáló módszerhez hasonlóa n úgy. hogya kérdést egy·két mondatos válasz vagy utalás,
maj d a részlet esebb kifejtés követi. A ezerz ök többek között létünk nagy kérdéseivei
(Miért élünk? Van-e lsten?), Jézus Krisztus Isteni és emberi mlvoltával , az egyházzal,
az Isteni kegyelmet k özvet ítö jelekkel kapcsolatban keres ik és adják meg a választ.
sokszor meritve a .könyvek k önyvéből", a Szentfrásból. A kereső ember vívód ásalt
költöktől vett rövi d idézetek érzékeltetik (pl. Babits , Ady. József A., Illyés).
A második rész - Keresztény házasságot kötök - feldolgozásí módja hasonló az
elö zöhöz. Az egyes alcímek (Hitvesi szeretet, Egymásért élüok, Milyen házastársat válasszak? st b.) sok, érdeklődésre számot tartó kérdé st vetnek fel. Mégis úgy tűnik,
hogya gyakori kérd ésfeltevések. bár legtöbbször a lényegre irányitják a figyelmet,
sz étapr özz ák a mondaniv alót . Bizonyos mértékü összevonás ta lán egységesebb benyomást eredményezett voln a. Viszont szépen hatja át a fejeze tet a s ze retet rő l szóló
tanítás, amel y Igazi távla tokat ad a házasságnak s a kö nyv szavaival a következőkép
pen foglalható össze: . Az életre szóló szeretet nem lehet mástól. csak Iste ntől. O
maga a végtelen Szeret et . Igazán szeretni annyi. mint adni. Minden jótettben, amit
embertársainknak nyújtunk, saját emberi létünkból ajándékozunk valamit. Ez boldogit
bennünket. A szentségi házasság a szeretetben való tökéletes önátadást jelenti:
A .Keresztény családi életet élek" címü harmadik rész abban nyújt eligazítást, hogy
az Iste ntől való szerétet jegyében hogyan kell munkálkodniuk a házastársaknak egymás és a családtagok boldogságáért. •Mindennap áldozatot kell hoznod otthonod boldogságáért· : közös munkával, Imádsággal, szeretetgyakorlással. gyermekneveléssel.
az ünnepnapok megszentelésével. A helyes kapcsola tokat .klfelé" is - szül ök. nagy.
sz ül ök, rnunkat ársak, baráto k, bar át nő k - ápolni kell, mer t ezek kölcsö nhatásban állnak a családdal. Ugyanakkor a családi élet v e s zé l y ektő l sem mente s. A könyv leszögezi: minden felmerü l ő prob léma (véleménykülönbség. test i és lelki betegs ég stb.)
emberi jóakarattal . lelkler óvel. Istenbe vetett hittel és bizalommal megoldható .
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A függeléke t jórészt biológu s-pszic hológus szakemberek m üvelböl vett szószerint i
Idézetek alkotják (A legbizalmasabb kapcsolat, A fo g a m zásme gelőzés módszereI). A
jelen munka valláserkölcsös alapon a lelki felkészftésre helyezi a fő súly t : az elengedhete tlenül szükséges anatómiai Ismeretek közlésé t , ill etve a részletes ebb felv ll ágosftást a függelékben megjelölt forrásokra bízza,
Hasznosak a szemléltető jellegű ún. tanmesék és az életből vett t örténetek, de
néhol kissé mesterkéltnek tűnnek (pl. az áteredő bűnnél a f öldbirtokos esete). Néhány sajtóhiba - főleg fejezeteimben, 59. old. - elkerülhető lett voln a.
A Szent István Társulat e vállalkozása nagyban segíti a d öntő lépés előtt álló ,
vallásos fiatalt olyan életszemlélet kialakításában, hogy boldogságát már Itt a föld ön
megtalálhassa.
Említésre méltó, ami a könyvből kimaradt: a fedőlapon Mic helange lo: Adám t eremtése c. freskójának egy részlete látható.
M . G.

Az O M C új kiadványai
Wilh elm Egger: B e v e z e t é s a z Ú j s z Ö vet s é g b e. Ford. Dr. L1ptay György.
Opus Mystici Corporis Verlag, Bécs 1981. 160 o.
W. Egger: Egy a ti tanítótok. Munkafüzet a Máté-evangéliumhoz. OMC , Bécs 1980,32 o.
Ford. Dr. Cselényi István.
Egger professzor két igen hasznos kiadványának fordftásával ajándékozta meg ismét
az OMC a magyar közönséget.
Az első nek alcime mutatja már, milyen irányt követ a szerz ö: . Egyben bepil lant ás
a teológiájába: Nem elvontan tárgyal az újszö vetség könyvelnek történelmi valóságáról, keletkez és ér ől. megértésüknek kulcsáról. Lelküle tébe akar bevezet ni , célját tá rja
fel , alapgondolatait ismertetI. Ewel segftl elő, hogy az olv asó magáévá tehesse Jézus
tanítását, felismerhesse küldet ésének gyökerét, megélhesse lsten megváltó te rvé t Jézus halálában és feltámadásában. Elvezet tehát a történelmi Jézusig, bár hangsúlyo zza,
hogy az Irások a hit fényében állítják őt elénk, s ezen keresztül jut hatunk el ml ls gyújtópontjukba. - Egger könyve a bécsi teo lógiai levelező tan fol yam hallgatóinak szánt
előadásait foglalja össze. Szembe kellett tehát néznie a szentí ráskutatás mai kérdései vei: a történelemkritikai módszerrel, az evangéliumok szerkesztésé nek problema t ikájával, az egyes szövegek . élet szerinti hely ének" (Slt z im Leben) felf smerésével stb .
Elmondhatjuk, hogy remekül oldotta meg a rábízott fela datot. V e l ős en , vi lágosan s
egyúttal kiegyensúlyozottan vezet végig a legfon tosabb problémákon. I:ppen ezért nagy
haszonnal forgathatják azok is , akik nem tudnak részt venni il yen kurzuson, mégi s kulcsot szeretnének kapni az újszövetség megértéséhez. Csak sajnálni lehet, hogy a
szükre szabott keretek nem engedik meg az újszövetség minden könyvének elmélyítését. A szerzö elsősorban az evangélfumokra és Szent Pál föbb gondolatair a összpontosítja figyeimét. - A jól sikerült fordltás és az Irodalmi ut alások magyar vonatkozású klegészitése még hasznosabbá tette ezt az érték es munkát .
Máté evangélfumához készült munkafüzetében a Lukács-evangéliumn ál alkalmazott
és bevált elveket követi a brixeni profe sszor (I. Szolgálat 46. sz.l. Jogosan t ételezi f el,
hogy olvasói már elsajátltották a bibliaolvasás s a hozzá kapcsolt közös megbeszélés,
elmélkedés módszereit. Az idevágó megjegyzéseket tehát rövidite tte ebben a füzetben ,
s több helyet szentel a mátéi kulcsfogalmak értelmezésének. Igy segíti az elm ély ülést,
anélkül. hogy kész szöveggel elébe vágna a személ yes munkának. Sokrétű Indlt ást
nyújt a megbeszélés elfndltását szolgáló sorokban ls. Viszont a Lukács-f üzet 10 szemelvényével szemben Mátéból csak nyolc szerepel. Egy példabeszéd és egy az egy.
házat kifejezetten érintő szöveg elemzése még gazdagabbá t ehetn é ezt az egyébként
Szabó László
szintén sikerült munkát .
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Carlo Carretto: V á r o s b a n p u s z t a i m a g á n y o d . Indítások a szernl élödö
Imára. Ford. Boros Ildikó. Opus Mystici Corporis Verlag, Bécs 1981, 116 o.
Korunk egyik közismert egyén iségétől (mondjuk, hogy .guru· .jától?) származik ez
a mély és gazdag tartalmú könyvecske. Sokáig az olasz Kato likus Akció Ifjúsági taqozat ának elnöke, majd Foucauld rendjébe, Jézus KIstestvérei közé lép . Először a Szaharában tölt tíz évet, most Assisi mellett remetéskedik . Ugyanakkor írásaival és elő
adásaival szinte az egész világot bejárja. Ez a kiadvány a Hong Koriq-ban 1977-ben
tartott előadások gyümölcse. .ór ák hosszat beszélgettünk az Evangéliumról, az elkötelezettségról, az lrnádkozásröl. - Carlo testvér - vetette fel a kérdést egy építészhallgató - " . olyan lelkesen beszélsz a szaharat tartózkod ásr ól. hogy azt a benyomást kelted, semmi sem pótolhatja ezt az egyedüllétet. ~n nem tudok odamennI. Mit
csináljak tehát? ... Miért nem írsz nekünk egy könyvet segitségül, hogy sivatagunkat
Itt a városban ls megtalálhassuk?' .Ebben a pillanatban megszületett szivemben a
,Puszta a városban' eszméje:
Akik magányosan érzik magukat a városok k örenqeteq ében, de még nem tudtak
ebból Istennel való pusztai találkozást teremteni ; akik a munka terhe alatt úgy érzik,
hogy nehezen tudnak imádkozni, és azok is, akik az Imádság mélyére szeretnének
evezni, új eröt merítenek Carlo testvér útjából. Mert nála sem a külsö környezet volt
a döntő. Akkor kezdett klvetk özní biztosnak látszó önmagából , amikor úgy érezte magát.
.rnlnt akit futószalaghoz l áncoltak. összetörve a mindennapi iga alatt. - Anyám Imáira
gondoltam, akinek öt gyermek szaladgált a lába körül, és a parasztokra, akik nyáridő
ben naponta tizenkét órát ls kénytelenek dolgozni. Ha az imádsághoz csak egy kevés
nyugalomra ls szükség lenne, ezek a szegények sosem tudtak volna Imádkozni: üerengeni kezd előtte, hogya lényeg a benső kiüresedésben és a Jézussal való találkozásban rejlik.
Hét témát ajánl, a hét egy-egy napjára . Isten jelenlétéból Indul kl (hétfő), orsz ágán - a szerétet gyakorlásán - keresztül elvezet a feltámadáslg, Jézus Igéretéig
(vasárnap). Elrn ényszerűséqe magával ragad , lényeglátása szemlélődésre serkent. Aki
kicsit ls engedi, hogy szive mélye feltörjön, aki megértette, hogy nem a látszat a d öntő, az örömmel veszi kezébe ezeket a sorokat. és engedi magát a puszta magányába
vezettetni, hogy ott Krisztust és az embert ls megtalálja.
Fényesi Márk
J é z u s . Hit és élet füzetsorozat 3. Ford . Jál<y Jolán . Opus Mystici Corporis Verlag .
Bécs. 1980. 34 o.
Ez a füzet a .Fétes et Salsons' c. francia folyóirat 325-ik számának fordítása. A kis
mú a keresztény hit középpontjáról, Jézusról szól. Megtaláljuk benne a legszüksége ·
sebb szentirástudományi és történelmi ismeretek összefoglalását, de nem száraz adatszerúség formájában, hanem olvasmánvos. érdekes be állításban , Előnye, hogy számot
vet kortársaink nagyrészének járatl anságával a vallást és a történelmet illetően. Számukra, ha jól átgondolják, az elöadottak nyomán meglepetésként hathat az a fel ismerés. hogy a történelem látszólagos logikátlanságában - itt az üdvösségtörténet eseményel világos logika szer int sorakoznak egymás után: a feszült várakozás a Megvál·
tóra, erre következik Jézus csodálatos élete és utolérhetetlen tanitása, majd ehhez
kapcsolódik két évezred, az O két évezrede . mert Jézus nem emlék. hanem jelenlét.
Külön kíemeljük a Jézus imájáról szóló oldalakat. A plasztikus leírások imájáról a
pusztában, az éjszakai ég alatt az Olajfák hegyén és Galileában mély vallásos élménye.
ket kelthetnek.
A szöveget jól megválogatott képsorozat kiséri . Ezek hangulatos keretet adnak a
mondanivalónak.
A füzet f őként templomi hirdetőtáblák számára készült. de felhasználható biblia.
órákon és csoportos megbeszélések alkalmával ls. Igy járulhat hozzá nem csupán az
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egyes hivők krisztocentrikus lelkiségének klalakltáséhoz, hanem annak az egyetemes
Kr lsztus-k özpont úséqnak tudatosításához ls, amelyet a II. Vatikáni Zsinat (Gaudium
et spes, 45.. vö. Ef 1,10) vall.
Kerny Géza

Gánóczy Sándor: A z E g Y h á z. Róma 1980, 156 o. (tkk 111/1)
A Zsinat a Lumen Gentium dogmatikus konstitúcióban szinte teljesen újrafoqalrnazta a szokásos egyháztant . Még a fogalmazás fennkölt szépségével ls kifejezést adott
belsó örömének és reményének, hogy az igy magára talált és a világnak magát igy
feltáró Egyház örömet és reményt támaszt mindenki szivében, és Krisztus fénye, meqváltó szeretete újra az egész világ reményforrásává lesz.
A würzburgi egyetemen tanitó tudós szerzö ennek a fontos kérdésnek tanára és
kutatója . Elismert Kálvln-szakértO ls . Igy szabatos, Oszinte és htvö könyvét az egész
magyar keresztény közösség haszonnal olvashatja és tanulmányozhatja.
A négy fejezete im világosan megmondja, milyen keretben akart a szerzO a .régl
és úr lelk iismeretes , szakszerű felmérése alapján helyes képet adni az Egyházról:
I. Jézus és az Egyház. II. Újszövetségi beszéd az Egyházról. III. Az egyházi lét elemel
a Biblián kívüli hagyományban . IV. A II. Vatikáni Zsinat tan ítása.
MódszerérOI ezt mondja : • .. . kérdést Intéz a zsinati és szentirási szövegekhez
egyaránt, egyforma szakhúséggel kutat mindkét területen hátterek és összefüggések
felderltésére. Eközben gondol . .. arra a felelOsségteljes húségre, amely Ot a krlaztusl
és egyházi hit hagyományához köti . . . Célja : nemcsak leirni és átgondolni, hanem egy
nagymúltú élő valóságot új önismerethez és öntevékenységhez hozzávezetni ... egy·
ben hlvö ls, de olyan hlvö, akit nem fog el szorongás, ha értelem és tudomány lépnek
a porond ra ... Nyugodt az a tekintet, amelyet az Egyház misztériumára vet. mert felmérte, ml abban az emberi és mi emberen feletti, ml maradandó és ml változó, ml
fel érthet ő ésszel és ml é rth e t ő csak az istenhit megértésével" (6-7).
Talán jobb lett volna a .közös paps áq" helyett a szok ásos "egyetemes papság·
kifejezést használni, és az lsten . üton járó" népét a szokásos módon .zarándok" -nak
mondani. Szokatlan - bár é rth e t ő - az .agyonjogositott· [elzö a 37.0.-on. De ezek a
megjegyzések és a mindig Idegen nyelven előadó, lr ö professzornak Itt-ott nehézkes
fogalmazása nem von le semmit a könyv é rt é ké ből . Az kltünő.
Békési I.
Gyürki László: S z e n t P á I a p o s t o I ú t j a i. Ecclesia, Budapest 1980, 350 o.
Dr. Gyürki László olaszfai plébános, a Szent ír ás szakembere Immár második blbllkus munkájával jelentkezik. Új könyve mintegy a pár évvel ezel őtt megjelent .Odvözi.
t önk sz ülöföldién" folytatása. Két kisázsiai utazás élményeiből kiindulva mutatja be a
nemzetek apostolának múködését, és ezen keresztül bevezet Szent Pál leveleinek olvasásába. Ú maga így határozza meg könyve múfaját az előszóban: .Ez az irás elsösorban nem életrajz akar lenni, s nem ls Szent Pál teológiájának a tárgyalása. Szerétnénk elkisérni apostoli útja in azt az embert, aki teljesen a Lélek Inditásának enqedelmeskedett. Ennek során Ismertetjük majd a legfontosabb geográfial és történeti adatokat, amelyek hasznosak lesznek annak a világnak a megismerésében, amelyben az
apostol misszióját végezte . Ezek ismeretében majd még jobban megértjük és measzeretjük Krisztus rend ithetetlen apostolát, akinek nincs nyugalma, mert Krisztus szeretete sürgeti. Ezért igyekszik elvinni az evangélium örömhirét minden népnek egészen
a föld határáig: Gyürki a lényeges földrajzi, történeti, kultúrtörténeti és biblikus ls·
rneretek összegezésével megrajzolja azt az élethelyzetet, amelyben Pál levelei measzülettek . Jól rávllág it arra, hogy Pál apostol példát mutat a mal evangelizálásban el·
kötelezett kereszténynek : alkalmazkodás a kulturális körúlményekhez, Krisztus rnlsztériumának központi helye az igehirdetésben , a Lélek Inditásainak követése - ezek
azok a lényeges szempontok, amelyeket ma ls figyelembe kell vennünk az örömhir
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hirdetésekor. A munka kiváló bevezetés az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál levelel helyes értelmezésébe. A könyvet szárnos fekete-fehér (nem a legtökéletesebben
stkerült) fénykép, Időrendi táblázat és tárgymutató egészíti kl.
Szabó F.

Szilágyi István: K á I v á r I á k. Corvina, Budapest 1980, 143 o. 93 fekete-fehér fény.
kép.
A kötet szerzője tervező építészmérnök; egykori tanára, dr . Vargha László ny. egyetemi docens ösztönzésére foglalkozik barokk épít észetünknek ezekkel az elfelejtett
emlékeivel. Eddigi publikációit szakmai körök ls elismeréssel fogadták, a szerzőt továbbl kutat ásra ös zt önözté k. Ennek eredménye a most megjelent kötet.
A kálvárlákra vonatkozó írott forrásokat és a tárgyi emlékeket a helyszinen lelkiIsmeretesen kutató szakember első összefoglaló tanulmányát az ~pités-~pitészet
tudomány IV. kötetének 1-2. számában jelentette meg. Külön közzétette a szornbathelyi kálváriáról összegyűjtött adatait. (Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv I.
k. 150.) Most pedig a Corvina kiadó adta közre ízl éses kötetben. gazdag képdokumantáclóval a Magyarország területén található kálváriák leír ását, rövid történetét és a
hozzájuk kapcsolódó épftményeket. A könyv az "~pitészetl hagyományok" sorozatban
jelent meg Zádor Anna szerkesztésében, Dobos Lajos fényképeivel. A rajzokat Hoppe
László, a térképeket és helysztnrajzokat Kiss Marianne kész ítette.
A szerzö művében alapos tájékoztatást ad a kálváriaépités eszmel hátteréről, a
magyar kálvárlák keletkezéséről és elterjedéséröl, amit a kötet belső borltólapján egy
térkép ls szemléltet. Kutatásának meqlepö eredménye, hogya magyar kálvárlák épit·
tetésében a jezsuita és pálos rend szerepe a jelentősebb . Jóllehet a keresztút falálH·
tásának és megáldásának kiváltsága a ferenceseket Illette, az ő szerepük elsödleqesen
a templomokban található keresztutak terén érvényesül. Az Ismertetett tanulmány
ezért nagyon helyesen a kálvária és a keresztút különbözöséqét, ugyanakkor eszmel
kapcsolódását is tisztázza. Külön fejezetben tárgyalja a stációs kálvárlákat. Ahol van,
ott bemutatja a kálváriához kapcsolódó kápolnákat, szent lépcsőket és remetelakokat .
Az olvasó nemcsak a népi vallásosság történetére. hanem az általános magyar müvelődéstörténetre vonatkozó érdekes adatokat ls találhat, amikor e hiányt pótló könyvet
kézbe veszi, továbbá a témakörben való további tájékozódást segItő Irodalmat. Nagyon
hasznos lenne. ha német és francia nyelven rövid tartalmi kivonatot adott volna a szerkesztö . Ezért a külföldön élő és e témakörben kutató szakemberek lennének hálásak.

S. F.
A k I k K r I s z t u s k ö vet s é g é b e n J á r n a k. Kiadta a Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatásgondozó Bizottsága. Budapest, 1981 , 342 o.
Lékai László blborosprímás ajánlásával és Szennay András főapát előszav éval Je.
lent meg. Egész munkaközösség műve. Ennek tagjai : Hevenesi János, Brückner Ákos,
Horváth Lóránt, Porpáczy Ernő, Rédly Elemér, Szalai János és Vághy István. C élkit ű
zése a papi hivatások előmozditása.
A hivatások élesztésére Igen sok gondolatot nyújt. Ezek felhasználhatók prédlk ációkban, szentségimádási órákon . biblikus szent örákon . Találhatunk a könyv lapjain
ilyen Irányú egyeteml3'S könyörgéseket, valamint egyéb Imákat. Számit a szenvedö betegekre is olyan értelemben. hogy türelmes keresztviselésükkel esdjék le a hivatások
kegyelmét. Számtalan ért ékes hivatás elsö jele már a gyermeki vonzódás az oltár
szolgálata Iránt, ezért kitér a ministránsok nevelésére. A terjedelmes mű tartalmaz a
témával kapcsolatos lelkiolvasmányokat ls.
A becsületesség megkívánja, hogya papi hivatás Iránt érdeklődök őszinte felvllá90sltást kapjanak. és ne későn Jöjjenek rá, hogy csak az érem kedvező oldalát mutatták be nekik. Kiadványunk meg ls felel ennek a követelménynek. Karl Rahnerrel hlrdetl, hogya lövő papja átvert szIvű ember. Viszont éppen szívében stigmával tl3'SZ hl·
7
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teles tanúságot az evangélium mellett, és ez az áldozatvállalás az igazi hivatás egyi k
próbaköve ls . Ezzel szemben viszont rámutat az érem másik oldalára. Igaz, hogy szó
sem lehet semmiféle helytelen triumfal izmusról , mintha a papság előnyt, kiváltságot,
vagy éppenséggel világ i hatalmat jelent ene, vagy csak Igényeine ls Ilyet, de nem hall ·
gat a hit győzelmes voltáról : .Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek,
amelyben üdvözülhetn énk." S a fiatal számára vonzó, hogy egy életen keresztül hírdethetI és szolgálhatja Krisztus f elt étl en diadalát . Ez hosszú évezredeken keresztOl bontakozlk kl. Útja az ősevangélIumtól a Jelenések könyve győze lmi himnuszáig vezet .
Az olvasó ebben a könyvben megismerheti a lelkipásztori munka széles skáláját.
érzékeny ponton ér int i az eszményekre fog ékony Ifjú lelket. Hiszen
S ez ismét cs
rájön, hogy ha észrevesz i magában a hivatás jelelt , és ha nem követt a hlvó szót, akkor
nem egyszeruen egy munkaterOleten j árul hozzá negatív magatartásával a muokaerö hiányhoz, hanem ennek a vonakodásnak a konkrét következményei ls feltárulnak. Anél .
kOI , hogy szentimentális lenne, megje lenhet előtte nagyon ls reális lehetőségként olyan
gyermekek képe, akik nem lesznek elsőáldozók , rnert nincs . aki oktassa öket, jegye ·
se ké, akiket nem Indit el senki az Igazi áldozatos szeretetközösség útján ; az elárvult
oltár, az elnémult szószék, és az üres gyóntatószék. Nincs, elei annak rácsán keresztül .
a szülók lelkIIsmeretének felrázásával, megmentse a még meg nem születettek életét.
Sok halálos ágy mellett nem áll vigasztaló lelki pásztor.
A rnünek sz ép lapjai szólnak a hazai és kOIföldi papok felemelő példálról. Ezekben
hatalmas vonzóerő rejlik. Tudjuk, hogy kimagasló papi egyéniség delejes hatésa érlntette meg Ágostont akkor, amikor megismerte Mllánó püspökét. Tanúskodik róla a
Vallomásokban Szent Ambrus személyiségének felejthetetlen rajzával. De nem volt ez
máshogy Sik Sándor hitével és hivatásával sem . O is megénekelte: .Hallottam a píecon szólni Pált, hallottam Ágoston és Ottokárt", Az egyháztőrténelemnek ezek a nagy
alakjai Irásalkon kereszt ül, s még Inkább a közvetlen személyes tapasztalat által a hl vatás kegyelmének kiváltságos eszközeivé váltak . De vannak Ilyenek a névtelen nagy.
ságok között ls, mint az az atya , aki huszonkét papot vezetett az oltárhoz, és egy sem
hagyta ott a hivatását (239. o.) .
Ez a könyv elkalrnes arra, hogy ráébresszen mindenkit, aki Krisztus követségében
jár, különösképoen pedig a fiatal papjainkat. hogy milyen feladatuk és milyen lehetOségelk vannak a papi és a szerzetes i utánpótlás életfontos ságú ügyének szolgálatában .
Karny Géza

A gyönge Egyházban bizonyitsuk be Krisztus iránti szeretetllnk erejét. Ez a szeretet
nem kics inyes és nem far izeusi ; Ismeri a .szeplöket és r áncokat" az Egyház arcán, de
nem számlálgatja őket . A szeretet mind ig .m lndent elv isel. mindent elh isz, mindent
remél, mindent eltűr" - Ilyen az Egyház iránti szeretet ls, amely örvendezve és szomorúan, fe lháborodva és csendesen . tarelmesen és heves buzgalommal lép fel ennek
az Egyháznak érdekében . I:s aztán éppen ebben a szeretetben megy végbe az Egyház
átváltozása nyomoruságból túláradó bőségbe, torzalakból halhatatlan szépségbe , csönd .
ben és feltartóztathatatlanul. egészen az Idők végezetéig . (Hugo Rahner)
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Zeiényi Menyhért, a kassai szemináriu m érd. spi rituálisa 1980 karácso nyán Eperjesen. A ferences templomban temették. A missziók nagy apostola volt,
évenként magyar és szlovák nyelvű évkönyvet ls adott ki róluk .
Korompal János László p üsp. tanácsos, gerendási pléb. jan . 25--én. Gyulán temették (72,47)
Horváth István tb. kanonok, nagyma rosi esperespléb. márc. 6-án (79,49)
Bartalos Gyula érs . tanácso s, ny. pléb . márc, 14-én az eszter gomi kórházban.
Mátraverebélyen temetté k (79,54)
Béres Gábor érs . tan. gyémántmisés ny. to rnaszentandrási plébán os Székesfehérvárott. M ű kö d és i helyén temett ék márc. 19-én (84,61)
Varga Imre ny. veszkényi esperesp léb. márc. 27-én Mosonszentmiklóson (69,44)
Száraz János ny. plébános, váci egyházmegyés
Helyes László piarista, ny. gimn. tanár ápr. 2-án Kecskeméten. A piarista templom kriptájába temették (67,49,41)
Hajós Gyula Mik lós CCD Pannonhalmán. Apr. 7-én temetté k G yő rö tt (84,65.60)
Simon Ferenc Cir ill OCD ápr. 7-én Attyapusztán. Pápakovácsiban temették
(79,59,53)
Borsos Bálin t ny. taranyi plébános
Zámbó György ny. balatonedericsi pléb. ápr. 7-én Pannonhalmán (68,44,42)
Faragó Ferenc ny. pléb. ápr. 7-én Ma rosűjvá ro tt (Erdé ly) (70,45)
Dorn Antal csesztvei esperespléb. ápr. 8-án. Szügyön temetté k (47,24)
Bánhalmi István érsek csanádi ny. esperespléb. ápr. 13-án. Baján temették (72)
Keller Lajos lazarista. az irg . nővérek magyar tartományának volt igazgat ója
ápr. 19-én Pannonh almán. Rákoskeresztúron temelt ék (95,70,55)
Schmidt János szenti stváni esperespléb. ápr. 24-én. Köröstarjánban temett ék
(61 ,36)
Tomecz József c. kanon ok, ny. esperespléb. ápr. 25-én. Öb udán temették (80,55)
P. Banykó Viktor SJ ápr. 28-án Szolnokon. Pannonhalmán temelték (69,46,37)
Koltay Lajos bagod i esperesp léb. ápr. 30-án (65,39)
Dr. Pataki István Benedek premontrei, ny. segédlel kész máj. 4-én Budapesten.
PiIlscsabán temelt ék (64,37)
Bellázy Ernő ny. plé bános máj. 8-án Ausztriában (85)
MarkavIts Lajos apátistvánfalvai esperespléb. máj. 13-án (73,46)
PaJthényl Sándor kanonok, esperes, rákosligetl pléb. máj. 29-én. Sopronban,
a Szent Mihály tem etőben temelték (68)
Msgr. Aufsalz Mihály a ju goszláviai Magyar csernyén máj. 29-én (70,48)
Komáromi Lajos Titusz OSB jún . 10-én Felsösege sden (72,51,45)
Takács Dezső piarista tanár jún. 1O-én. Veszprémbe n temelték (71.52,43)
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Olmos Imre OFM plébános jún . 10-én. Rákoskeresztúron temelték (74,50)
Füzesi István aldebrői plébános, c. esperes
Lukács István vitkai plébános jún. 15-én. Geszteréden temették (58,32)
Nagy Péter esperes, mocsai plébános Györött jún . 21-én (88,62)
Márfl Imre vasasszonyfai esperespléb. Szombathelyen jún . 21-én (40,17)
Dr. Kiss István c. apát, a székesfehérvári Papi Olthon igazgatója jún . 28-án .
A Hosszú temetöbe temették (75,51)
NeJedly János, a Márla Testvérek rendjének tagja, Bejrútban . A rendi sírboltba
ternatték
Dr. Földes Józsel tb . kanonok, pl éb , júl. 1Q-én Budapesten. Az Új Köztemetőbe
temették (68,45)
Gylmóthy Károly protonotárius kanonok, Bp .-krisztinavárosi plébános júl. 1O-én.
Farkasréten temelték (58)
Dr. Széplaky Lajos felsó-krlsztinavárosi káplán júl. 13-án. Óbudán temelték
(53,30)
Wllleslts Ferenc ny. esperesplébános, gyémántmisés, a szombathelyi egyházmegye nesztora, júl. 17-én Budapesten. Szigligeten temelték (88,65)
Várhegyi Ernő SDB aranymisés júl. 17-én. Öb udá n temették (77,60,52)
Msgr. Gere Vince gyémántmisés, ny. adai (Jugoszlávia) plébános. Júl. 15-én
tem elte Zvekanovié megyéspüspök (87,64)
Pataki László tb. kanonok, a szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatója, az eukarisztikus kongresszuson részt vevő mag yar zarándokcsoport tagja, júl.
19-én szIvinfarktusban Lourdes-ban. Pécsett temelték
Körös József c. apát , esperes, darnózseli plébános. Júl. 22-én temelték (62,38)
Czlrákl Géza László OSB júl. 27-én Győröt t. A bencés templom kr iptájába temelték (66,34,30)
Lukács Béla SDB aug . 2-án Pannonhalmán (65,47,36)
Elhunyt paptestvéreinket foglal juk mementólnkba I

+
SZUNYOGH XAVI:R FERENC OSB
(1895-1980)
A magyar liturg ikus rrn>zgalom atyja , a bencés szellemiség úJjáélesztője 1895. m ájus 13-án született a nógrádmegyel Teresk én. az egykori bencés apátság helyén. I:des·
apja postás volt, akit hamarosan Pestre helyeztek. Lelki fejlődésére a későbbi püspö kök: Majláth, Prohászka és Shvoy atya voltak hatással. 1913-ban a Szent Benedek·
rendbe lépett . Már teológus korában a bencés klasszikusokat fordItja, és kapcsolatba
lép a liturgikus mozgalom vezetőivel. Magyar-latin szakos tanári oklevelet szerez a
budapesti egyetemen, a pozsonyin pedig pedagógiából doktorátust . 1918-1920·lg Komáromban tanár, egyesületeket vezet, újságot szerkeszt. 1920/21-ben Komárom újv árosban szervezi meg az egyházközséget. EbbOl a rendk ívül aktiv életből hlvja vissza a
dlspozlc l ó Pannonhalmára sz ámvevőnek . 1922-ben Németországban jár, és személyes
kapcsolatba lép Romano Guardinivei és Odo Casellal. Házatérve liturgikus heteket szer-
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vez először Pápán a tanlt öképzöben, majd Pesten a papságnak és a hfveknek ls . Hogy
mennyire Ismeretlen volt akkor még a liturgia, mutatja egy katolikus sajtótermék meajegyzése: .Szunyogh, a nagy letargikus'. Ekkor már Kószegen volt tanár, cserkészparancsnok, k órusvezet ő. Római zarándoklatot szervez, amelyen Németh László az
olasz tolmácsa. 1928·ban a rend budapesti gimnáziumába he lyezik. A tan ítás mellett
tanulmányi klrándulásra viszi tanftványa it a pestkörnyéki nyomortelepekre. Előadáso ·
kat, lelkigyakorlatokat tart mindenütt, de legszfvesebben a Márla-utcában a kato likus
háziasszonyoknak és az ottan i cselédelhelyezöben, amely késöbb az elsö magyar llturgikus központ lesz . •A szoci ális diák' cfmen kis f űzetet ad kl, amelyben nemcsak a
címnek megfelelö elveit foglalta össze, hanem az akkori közhangulattaJ szemben a
szomszéd népek megbecsülését hangoztatja.
IOdesapja révén feikérik a postasok lelki gondozására, rábfzzák a rendórlegénység
vall áserkölcs i oktatását, majd a vlllamosalkalmazottakét ls. Igy nem csoda, ha az
egyenruhésok közül sokan előre köszöntötték, leál1ftották a forgaimat. vagy a már
mozgó villamost. Ami nekünk k isdiákoknak persze nagyon Impon ált.
Mint tanár nem tartozott a szigorú tanárok közé , de megkedveltette különösen a
magyar Irodalmat, és az életre nevelt. Az el ölrásokon és tanmeneteken néha túltette
magát, de sok mindenben megelözte korát. az önálló kutatásra ös zt önzött . vagy pl.
hanglemezröl elemeztünk operakat vagy zeneműveket. Fesztelen Óráit teleszötte aktua IItásokkal, utazása inak élettapasztalataival. Egyszer k issé megkésve érk ezett az órár a.
és így mentegette magát : .Most esküdtem Bajor Glzlvel1" - Csodálkozás unkra azután
hozzáfűzte : .a ftlmcenz úra-blzotts áq tagjai lettünk:
Szunyogh atya legnagyobb érdeme kétségtelenül a v ilágszerte terledő liturgikus
mozgalom meggyökereztetése és n épszerüstt ése Magyarországon. Kapcsolatban állt e
mozgalom legjelentösebb képvlsel ölvel . Persch Plus Irja róla a 30-as évek végén lap.
jában, a Bibel und Llturqle-ben: Magyarországon a liturg ikus megújulás és Szunyogh
páter egy fogalom . A liturgiát népszerűsltő művel mellett a magyarnyelvű mlsszál é
kiadása egyik legnagyobb érdeme. Még köszegl tanár korában kis füzetekben Jelentette
meg a v ásár- és ünnepnapi változö m iseszövegeket egy kis Imakönyv nagyságú állandó
résszel. A teljes magyar misszálé Ismételt kiadásával és ma ls jól használható magya·
rázataival megérdemelné, hogy egyszeruen róla nevezn énk el . mint a német nyelv.
területen a .sehott" -ot, De nemcsak könyvtárat k ltevő könyveivel, hanem els ősorban
é l ős z ó va l terjesztette a liturgia Ismeret ét és szeretetét. Az országnak t öbb mint 300
helységében tartott előadást, mlsszl öt, leHdgyakorlatot, trlduumot. 12 ezern él ls több
beszédet mondott. Kezdeti nye lvh ibáj át szlvös kitartással küzdötte le . Nem élt különös
szónok i fogásokkal, de tartalmas és gyakorlati mondanivalójával, világos tagolásával
mindig lekötötte a figyelmet. Beszéde it sokszor közvet ítette a rádió ls . Liturg ikus
beszédei mellett huzamosabb ldön át közvetített ék szent irásmagyarázatait ls. Ezzel és
a szentfrást magyarázÓ könyve ivel a bib likus apostolságot ls föllend ftette . Söt éppen
a biblia révén kapcsolatot t alált a protestánsok felé ls . Csendes nap tartására hívták
meg a KIE·be (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) , és Igy az ökumenikus mozgalom egyik
elökészltö munkásának ls tekinthetjük. Szellemes és találó címeket adott k önyvelnek.
pl . a liturgikus év átélését el öseqttö hat kötetes - kéziratban maradt - sorozatának:
Rorate (Advent), Gloria (Karácsony), M iserere (Nagyböjt), Alleluja (Húsvét), Veni
Sancte (Pünkösd) és Deo gratias (Pünkösd utáni ldö) , vagy szentírást magyarázó
sorozatának: Szent Péter Krisztus sziklája, Szent Pál Krisztus szikrája , Hét mennyei
üzenet. . . (az evangéliumok magyarázata kéziratban maradt). Egyik legnépszerűbb
kiadványsorozata a szentségekröl és szentelményekr61 szólt. A bilingvis és magyará .
zatokkal ellátott keresztelési füzete t pl. a papok százai szerezték be, és az anyanyelvet
legalábbis részben használva, elővételezt ék a II. vat ikáni zsinat újltását.
Egyik leghőbb vágya volt, hogyamegújuló bencés lelkiségnek és egyben a liturgi.
kus apostolságnak központot. él6 példát nyújtó intézményt tudjon alapftanl. Szerette
volna az ösl kával apátaágot - ahol Szt. Gellért utolsó éjszakáját töltötte - fel újitanI.
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Terve nem valósulhatott meg, de a háború után szüleinek hagyatékából és diákjai munkájával fölépltette Szt. Szabina celláját, ahol azután IIturglkus·blbllkus lelki napokat
tartott.
Kedélye, jö palóc humora sose hagyta cserben . Kül önösen sok tréfás megjegyzésre
adott alkalmat neve és termete . Pest i tanár korában ajánlotta ls vékonypénzú rendtársának, Dombos Fülöpnek, hogy cseré ljenek nevet . Egyszer a tömegben megjegyezte
valak i: .K I ez az elef ánt?" - Megfordulva mosolyogva mutatkozott be: .Bocsánatl
Szunyogh vagyok l· Szablnal magányában ls, saját maga nyomorúsága ellenére, mindig
meg tudta vigasztalni és egy·egy jó anekdotával derüre hangolni a hozzá vetödéket.
Némely új ltása még baráta it és I s me rő sei t ls meghökkentette - bár a zsinat reformja
majdnem mi nden tervét , új ltását valóra váltotta - , Ilyenkor moso lyogva jegyezte meg :
jó, hogy nem az Inkv lzlcl ó korában szOletett, mert akkor már régen megégették volna.
Egy kórházi főorvos mondo tta: Szunyogh aty át idöszakenként O mind ig kórházba utalna .
akkor ls, ha nem beteg , mert a betegekre tü relme, humora gyógy Itólag hat. Pár hónappal halála elört, amikor lábtöréssel kerü lt kórházba , ezzel fogadta egy ik látogatóját:
.H át azt már tudom, hogya következö olImplán nem vesz ek részt!"
lsten kegyelméből megérte szentelésének 60.. majd 1980 nyarán 61. évfordulóját.
Budapest egyik legnagy obb templomát, a józsefvárosit zsúfolás ig megtöltöttélc volt
tanltványal, tisztel öl. Maga beszélt ezeken, de még a m ise szöveqelt ls maga állItotta
össze. Egész életének alape lve it hagyta testamentumul ezekben csakúgy, mint gépIrásos kör leveleiben ls. UtóbblakkaJ azokat kereste fel , akiket lelki gyermekeinek, szellemi örököseinek tekintett.
Pannonhalmán halt meg, Budapesten a józsefvárosi templomban volt a beszentelése, és kIvánsága szerlnt szülOfalujában, az egykori bencés apátsági templom szépen
restaurált altemplomában helyezték örök nyugalomra .
Szunyogh atyának szellemi örököse és tanltványa tulajdonképpen mInden magyar
pop, aki a megújftott liturgia szerint végzi a szentmisét, III. minden hlvö ls, aki abból
akar lelki táp lálékot mer lten l egyéni és közösségi élete számára. Világszerte az a szokás, hogy Ilyen esetekben Intézményeket alop ftanak vagy neveznek el az III etö rOl, és
Igyekeznek hagyat ékát feldolgoznl , kiadn I.
I!letének egy nehéz szakaszában Igy írta alá leveleit: Pater Allelujal Valóban az
volt. egész életével lsten dtcs ös éq ét akarta szolgálni , és az O derújét sugározni ,
Galambos Ireneusz OSB

PETRES KALMAN
(1890-1981)
Január 14-é1l élJei, életé nek 910 , papságának 66. évében , mélységes nyugalommal
és derűs lélekkel viselt hosszas szenvedés után , az Oltáriszentséggel gyakran megerOsltve edta v issza húséges lelkét TeremtOjének.
Gazdag és termékeny papi életének állomásai: Cs lksomlyó , PIskitelep, Nagyszeben ·
KOIváros, Kolozsvár segédlelkészi múkOdésének helyeI. Majd Marosvásárhelyen htttanár, Ifjúsági lelklvezetö, a f lúnevelö Intézet alIgazgatója, Gyergyószentmiklóson zárdalgozgató, k és öbb a tan ltóképzO Igazgatój a. Marosvásárhelyen Intézeti régens, a csík som lyói tanltóképzO hittanára, régense és Igazgatója, legutóbb radnóti kanonok-Iöes .
peres , plébános .
Hatvanhat éven át sohasem akart egyebet a változatos munkaterületeken, mint Istent, Egyházát a legteljesebb odaadással, elkötelezettséggel életének utolsó leheletéig
szolgálni . Olyan pap volt, ak i nyugállományra sohasem gondolt, hanem szelfd lelkével
lsten jóságát, Irgalmát, szeretetét hirdette - 8 szenvedésben is, mindaddig, amIg
Mestere haza nem hlvta.

102

Január 17-én ternert ék a radnóti templomból. 11 órakor érte bemutatott szentm ise
és szertartás utá n.
•Velük örve ndte m. mikor mondtál<: Megyünk az Úr házába' (11. zsoltár). Kálmán
Bácsi, eljutottál a könnyek völgyén át az örök hazába, szi ved vágyának boldog otthonába. Amen.
Gyászjelentése nyomán
A jeles m üvész, Borsos Miklós a következőképpen örökltí meg önéletrajzában Petres emlékét: . Osztályfón ököm véleménye : .Mondtam már, hogy te nem tudsz festen i .
A krikszekreszald csak a prefektus úrnak (Petres Kálmán) tetszenek.' Ez engem meleg
[ öérzéssel töltött el , mert a prefektus urat nagyon szerettem és tiszteltem . A prefektus úr, ha a nagy játszótéren sétálva meglátott. mindjárt elkérte a vázlatlcönyvemet ,
s én húztam ls kl boldogan a zsebemból . . . Füzetem nézegetése közben az arcát figyeltem, melyen észrevehető tetszés nyilvánult meg újabb és újabb rajzalm láttán.
Itt és Igy kezdöd ött az a hullámzó, hol lanyhuló, hol fölbuzgó rajzolás . s ebból hamarosan visszavonhatatlan szenvedély alakult kl." (VIsszanéztem félutamból 65.)

KLOZIK ISTVAN
(1904-1981)
"letének 77., áldozópapságának 54. évében a szent Útravalóval megerósltve k ölt ő 
zött az örökkévalóságba febr. 17-én. Nagyváradon .
M int papnövendék nagyon szelid. buzgó lelkú testvér volt. O volt az újoncok maglsz·
tere is. Esze vágott, mInt a borotva. Legkedvesebb tantárgyát, a Schütz-Iéle lat in dog.
matlkát csak elóvette, az új leckét lassan, figyelmesen egyszer átolvasta, becsukta a
könyv et, s jelesre tudta az anY89ot.
Pappá szenteí ése után ~rm indszenten . Ady Endre szülőhelyén kezdte pályafutását
mint kápl án és hitoktató , utána még négy helyen volt hasonló mlnöséqben, 1936-ban
plébános lett Bélfenyéren, majd Belényesen, ~Iesden és Margittán múködött 1978. ápr.
l ·lg . amikor nyugalomba vonult mint érd, esperes .
Utolsó éveiben agyvérzést kapott. Felgyógyult, de nem volt jól. Egyik jó család
vott e gondozás ba. ~rszükülllt kínozta , üszkösödnl kezdett a jobb lábujja. Az orvosok
térdb61 levágták a lábát, de már nem épült fel .
Temetésén - a váradi kapuc inus sirkertben - jó hatvanan voltunk papok . de sokan a hivek ls . Gyöngélkedő ordináriusunk, dr. Hosszú László megblzásából dr. Dászkál
lstván kanonok. Irodaigazgató temette segédlettel. Szép napsütéses Idő volt. Kérjük
az Urat, fogadja be országába , ahol a dicsőség fénye ragyogja be lelkéti
Confrate r

GALAMB GYlJRGY esperes-parochus
(190S-1980)
1905. ápr. 2-án született Hajdúdorogon, földbirtokos család hetedik gyermekeként.
Szülei mélyen vallásos görög katolikusok voltak. ennek köszönhető a komoly papi hivatás, ami korán jelentkezett, és szülei örömmel egyeztek bele, hogy kövesse. ~rett·
ségl után Pestre ment, később Esztergomba. Itt fejezte be teológiai tanulmányait. Két
évig nem szentelték föl, ez Idő alatt Hajdúdorogon végezte áldásos munkáját. Meg·
szerv ezt e a szivgárdát. Kalotot. Hittant tanított. Ekkor érlelőd ött meg benne a nagy
elhatározás: mindent Istennek adni. mindent a lelkekérti NőtlenOI szentelte fel 1937·
ben Nyiregyházán M iklóssy István hajdúdorogi püspök. Első állomáshelye Nyirpazony,
azut án Balkán y, Csegöld, Rozsály . Szinte minden helyet ő maga ezervezett meg. Ennek
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a nagy szervez ö munkának köszönhető, hogy X. Plus pápa szentté avatására személyre
szóló meghlvót kapott Rómából.
Mindig a legszegényebb, legelhagyatottabb helyeket választotta, ahová mások nem
mentek . Ajtaja mind ig nyitva volt a szegények, a bajban lévők számára. Szerény falatját szö szerint megosztotta . Kocsija soha nem volt. Pénzét ls mindig elosztotta a rá·
szorulóknak . Soha nem hordta a piros clngulust. Nem szerette, ha esperes úrnak sz öIrtották. Végtelenül egyszerű, Istennek élő pap volt.
Müködött még Kálmánházán, Hajdúdorogon; Innen átjárt Hajdúnánásra . Járta a tanyavilágot, hogya lelkekbe eröt öntsön . Több mint 100 embert vezetett vissza az Egyház·
ba. Úgy működött , mint egy rnlssz l és pap. Azután Eszláron, majd TIszanagyfalun volt ,
- Itt kápolnát épített . Innen Kokadra ment , ahol a cigányokat patronalta. Szetrd báránnyá változtak, amikor megjelent, bármilyen cIv akodásban voltak előtte.
Mivel járatos volt a szláv nyelvekben , a püspök Máriapócsra helyezte, ahol szinte
élrandóan gyóntatta a búcsúra érkező zarándokokat.
Pócson már gyengélkedett, de még egy évIg működött . Gyakran végezte szentmls éjét a könnyező Szűzanya oltárán. Végül 197B·ban nyugdljazták. Ekkor végleg Dorogra
költözött, jó testvére házába, aki hűséges gondozója volt haláláig. Agyvérzést kapott.
Még felépült annyira , hogy bejárt a görög katolikus székesegyh ázba misézni. Mint egy
óramű, olyan pontosan megjelent minden reggel 7-kor az oltárnál. MIséjére mindig
másfél órai Imával készült. Bemutatta a szentmIseáldozatot, s együtt hordozta Krlsztussal a keresztjét. Egyszer aztán hiába várták a hivek, már nem bIrt elj önn], végképp
otthon maradt. Készült a halálr a - éjjel égett a villany , s ő Imádkozott, hol könyv
volt a kezében, hol az olvasója.
19BO. jún. 13-án - Szent Antal , a szegények pártfogója napján - szünt meg nemes
szIve dobognl.
Egyik hfve

LENDVAI GYULA SDB
(1903-1979)
Gógánfán (Veszprém m.) született 1903. júl. 27-én. Az alsó négy gimnázium elvég·
z ése után mint Már la·f lú, késő i hivatás került az ős i búcsújáróhelyre, Péllf öldszentkeresztre a Szalézi Intézetbe 1923. jún. 4-én. Novlc látusát hat hónappal meg kellett hoszsz:abb ltanl gyenge egészség i állapo ta miatt. Az első fogadalmat 1927. febr. 24-én tette
le, az örök fogadalmat 1930. márc . 3-án VIsegrádon . Teológiai tanulmányait a Szalézi
Hittudományi Főiskolán végezte, amely ebben az Időben Esztergomtáborban volt. 1934.
jún . 24-én szentelte pappá Serédi Jusztin ián blborosprím áa Esztergomban .
IOrteimes, egyszerű , Igaz, ősz inte , Jóindulat ú, egyenes jellemű , minden jóra , az épre
fogékony, jámbor lelkületű fiatal volt , és az ls maradt mindvégig. Tehetségével és
szorgalmával még a teológia előtt pótolta a hiányzó gimnáziumi osztályokat. Valamit
értett a zenéhez, s ennek a későbbi Időkben jó hasznát látta . Tehetsége meqrnutatkozott ír ésalban, kis alk almi versek készltésében. lA Don Bosco naptár sz ázesztendös
jövendőmondó verseit ls többször ő lrta.l
Vezető, elöljárói tisztséget nem viselt. Inkább a háttérben húzódott meg, és szerény keretek között dolgozott, tette , amit rábíztak és amit tehetett.
Mindenkivel szemben kifogástalan és igen finom modort tan ús ított . Egyformán sz épen beszélt és bánt az emberekkel. Mind ig átlátszó élem és Igyekezem buzgó szerzetes és pap volt , Don Bosco hűséges követője. Bölcs életszemlélettel meg tudta különböztetn i a lényegest a lényegtelentól, a körülötte folyó kis életek alakulását és a vi·
lágban kavargó nagy történelmet ls Ilyen lényeglátó bölcsességgel nézte, s tudta, hogy
mit hová kell helyezn I. Kötelességeit lelkIismeretesen teljesitette. Az elöljárók,
a rendtársak várakozásának Igyekezett megfelelnI. Istent mindenekfölött szerette. a
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Szűzanyát nagyon tisztelte. Társas águnkho z ragaszkodott . a fogadalmak és szabályo k
szellemében élt. A lelkieken volt mind ig a hangsú ly . Az anyagiakhoz nem értett. Nagy
számtani tudásával képtelen volt kl számítanl , hogyan ls lehet száz forintot el költ eni . . .
Soha senkit nem bánto tt . Ha őt b ántották. elv iselte. Ha néha erélyesebben lépet t
is fel . annak megvolt az oka. és ebben ls mért éket t artott. mint m indenben .
Különböző intézetekben m üködött : Visegrád . óbuda, Esztergomtábor. Gyula . Szornbathelv. Tanakajd. Nemesbőd .
1950-ben hazaköltözött a sz ül öí házba. M ajd Bucs u község megb ízott lel késze vo lt
nem egészen egy év ig. Temetésén a mostani plébá nos az egyházközségi ké pviselőkkel
és a kántorral képviselte a közsé get . A s lrn ál igy m éltatta : . Az Alpesek tövében
lévő kis község temploma körül ma is ös sze gy űlnek a férfia k. és sokszor emlegetik
Gyula atyát. A z énekkart külön szeretette l szerv ezte és vezette: Az által a bevezetett
Keresztények SegItsége misét ma ls v égzik minden hónap 24-i\n .
Külön öröm e volt . hogya missziókban dolgozó rendt ársaival leveiezhet ett. Ennek
tudható be. hogy sok szentm isét vég zett a missziókért .
Ot község kántora vol t : Gógánfa. Z al aerdőd . Dabron c. Keléd és Hetyefő . Gyalog .
kerékpáron. kismotoron jött. Útsz élen szerelte [ ármüv ét. Nem st ipend iumért. nem fuvardll ért. hanem a kötelességteljesltés öröm éért jött. Halálával nagyon szegény lett
ez a vidék. mert hallgatna k orgon ál . és nem jön .az Atya l"
Ap r. 9-én. nagyh étfőn ment a gógánfai körorvoshoz . A rendelóból a kórhá zba vitte
a rnent ö. Előtte is. a kórh ázban is e lintézte le l ki ügyeit . Szentk enettel megerós ftve bár nyilvánosan ls felvette a temp lomban - ápr. 20·án reggelre halv a találták a kórházi ágyon . Olyan csende sen ment el. mint ami lyen csendesen élt. Békef i László sümegi prépost temette 24-i\n . Koszorúkkal feld iszltett s lrj át elhagyv a eszembe ju tott .
hányszor kért egy kis zöldet, virágot . hogy ervigye a Szűzanyána k . Igen. kis szob ájában a S zű zan ya előtt mind ig volt v alam i . vagy t éli zöld . vagy ny ári virág ...

A rendtá rsak zöme Budapesten búcsú zott tő le konce lebrált szentmise keretében .
ahol M árton Béla noviciustársa mondott ról a rneleq , öszlnt e részvéttől át itatott meg ·
emlé kezést .
A zalaerdődlek úgy ha t ároztak . hogy ernl éket a temp lomba n is megörökít ik . a pl ébánosok márványtábláján. Az újonnan áll ftott emléket éppen a papi hivatások vas árnapjá n. 1979. máj . 6-án áldotta meg a falu pl ébánosa .
Confratres

KOVACS GYULA pápai kamarás
(1897-1 980)
A szeles. havas i d ő j á r á s ell enére ls csaknem 40 pap kisérte utolsó útjára decern ber 27-én. Szép te metése vol t. Még Egerból ls jö tt küld ötts ég Csontos Barna apát vezet éséve l . akivel jó barátság f ű zt e össze. Ot t volt Magy ar Ferenc. az Új Ember szer keszt öle, akit még káplán kor ában Gyul a bács i vezetett. s állItott bele a m üködésbe,
Egy kis falu plébánosa volt . hIvein ek száma az ezret sem ért e el . de a lélek . amel y
benne dolgozott. messz e túlszárnyalta a község határait .
Testvérei közül még ketten lettek papok . (Zoltán öccs ét 25. számunkban búcsúztattuk.) A rozsnyói szeminár iumb an kezdt e tanu lmányait. de 1918·ban Egerben folytatta .
mint negyedéves te ológus . Az akkor i hábo rús légk örbe n igyekezett a jó szellem et
e rős ite n I. A főduktorral (Péczeli Imr e) egyetért ésben kivitték az el öllát öknél. hogy
a napl elmélkedésre negyedóra hel yett fél órát kapj anak: az ét kezés idején le lk i köny.
vet olvassanak az ebéd lőben ; körlevelet Int éztek a több i szem inárium növendékeihez.
hogy ragaszkodj anak a papi nőtlenség eszméj éhez.
Az Úr ügye Iránti buzgóság vezette egész életén át . ImádságQs. a gyakori szent áldozást. Jézus Szive tisztel eté t te rj e s ztő pap volt. Elsó káplánl helyén plébá nosa k i·
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fogásolta. hogy . sok ostya fogy · . Vett l isztet, ostyát s üttete tt . de a szentáldozások
számát nem engedte csökkennl . Figyelme hamarosan a falusi fiatalság felé fordult .
Meg akart a tartani öket hitü kben. magyarságukban. Bubnlcs püspök tudtával meqszervezte a . Szlovenszk61 Katol ikus Ifjús ági Egyesület· -et (SZJ<IE) . Több száz helyi szervezetben folyt a t anítás , jóra nevelés . 1932·től az .lfjúságunk· c. havilap útján ls taní .
totta, vezette ők et, j61 megválogatott seqltöt ársalv al. Jó szönok volt . Gyűléseken.
templomokban beszélt . A lényegeset rnél yen bevés te hallgatói lelkébe. Közben clkkeket írt több helyi lapba. Néhány lel ki könyve is megjel ent . (S. O. S. Térj meg! Szabad
egy szóra?)
1934·ben foglalta el a tomagörgöi (ma Hrhov) plébániát. Választása azért esett e
kis hely re, hogya mozgalmi élet munkáj ának ls eleget tehessen. Híveinek élt, lelkük kel tö rődve , de nemcsak lelkükkel. Az Ifjúságnak kultúrházat ép íttetett, J övedelmét
jótékonykodásra fordftotta. Az e lsö péntek szinte ünnep számba ment . Utolsó éveiben
reggel 3--4 órakor már a te mplomban volt . hogy a munkába menók l s gyónhassanak.
áldozhassanak. Jötte k ls . nem hiába várta ő ke t.
1949-ben bört önbe került. Ott agyvé rzést kapott . de fels zívódott. lába azonban las san sorvadnl kezdett . Bott al , majd 1975-tő l mankóval Járt. A feltámadási , úm8?1 körmeneten két e rős férfi tarto tta . amíg ö az Oltáriszentséget vitte . Erős akarattal végezte munkáját . Minden gyermek be volt irat kozva hittanra . Hittanórát el nem hagyott
volna. Ha a kocs i nem jött ért e (a református le jk ész vitte , mert egy időben volt a
hlttan) , akkor gyalog ballagott man k óivel az Iskolába . Aranymiséjére új harangot akart
venni, de nem sik erült. Hiv ei azonban renov álták a templomot, plébániát .
Egy szintén sokat sze nvedő paptestvére írj a: .Iga z. önzetlen barát és paptestvér
volt . H órrapokon keresztü l imádk oztatta hlvelt, mln lstránsait értem és édesanyámért.
Hetenként kaptam töle a levelet , még a k6rházba ls Pozsonyba. b átorttett. v igasztalt.
irta az egyházmegyei újságokat. Dec . 22~n , hal ála délutánján még olvastam legutóbb
érkezett level ét :
Csendben ünnepelte gyémántmiséj ét is . Nem akart nyugdíjba rnenni , mert tudta.
hogy nem lesz a községnek papja . Szolgálatban akart meghaln i. és ezért szorgalmas an
imádkozott ls . Meg is kapta ezt a kegyelme t . Dec . 21-én még elvégezte vasárnapi szolgálatát. két szentmi sét mondott szok ás szerint . Este rosszul lett, és bétfön. 22·én
délután megszünt föl di élete .
Hivei szerették. Hogyne, his zen 46 évig vezette öket. Rossz lábával nagyon nehéz
vol t számára a közleked és. fe l a hegyre . de áldozat os hlve í. ai<lk k özűl vagy 70 család
volt már autós. beosztott ák egymás közt a szolgálatot, és a plébán ia ajtajából autón
vitt ék föl a sekres tye ajtaj áig, majd hozták vis sza szerétett lelkiaty juket .
A temetési szentmi sén Belá k Zoltán káptalani helynök beszéde után hangszalagon
az ő beszéde hangzott fel: .Kedves hiv eim! En már elm entem , de ti is utánam jöttölc
mindnyájan . . : Bocsánatot kért t ölük, buzd ította öke ra hitb en való Idtartásra.
A község száz szemé lyes ebédet adott a t emetés résztvevői . termész etesen el s ösorban a papság részére .
HIvei már évekke l e zel ő tt megcs ináltattá k síremlékét , hogy közöttük pihenjen .
Kovács Jenő
Ott maradt köztük. e lődje sfrhant ja mellert.
NEMETH ANTAL P. PIUSZ OFM
(1903-1980)
A Sopron megyel Fertő rá koshoz tartozó Piuszpusztán született 1903.jú l. 15-én rné lyen vallásos szül ökt öl. Edesepja fegyőr volt. Edesanyja Boldogasszonyból származott ,
s e tőle kapott fe születet haláláig kegyelettel órlzte.
Papi élet ének áll omásai: Zalaeg erszeg. Veszprém . Hévizen k lhelyezett káplán. Köz.
ben kisegftctt Búcsúszentlászlón . Andocson és Ne9ykanlzsán. 1931 -36-lg Budapesten .
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Majd 1936-tól az esztergom i fer ences gim názium tórténelem-fö ldraj z tanáraként sugá·
rozta ferences artv ének melegét a tl atalok felé . 1950-53·lg Szentendrén ta nított . utána
halálá ig Ismét kedves városáb an, Esztergomban élt.
Mindnyájan épültünk szer énysé qén . igényte lenségén és fáradhatatl an munkaszeretetén. Mindenkinek h üs éqes, jó t estvére volt. Sok kedves ember i megnyl latkozása.
derűs mosolya és bája átsz ötte életünket. Olyan testvé runktől búcsúztu nk, akinek él ete
méltán beleilIenék a FIorettibe. Szent Ferenc Vir ágoskertjébe. Első fo gadalmától kezdve
Szent Ferenc példája. tudatos egyszeru sége, szerénys ége, d erűs felfogása , szel fdsége
vezette az élet napfényes ösvényein és sebeke t fakasztó keres ztútján egyaránt .
Hű maradt Jézus Krisztus evangélI umához: ezért tud ta Igazán szive mélyéból szeretnl rendt ársalt és rendünket , fel ebaráta it és növendékeit. Elismerést érdemlő ért ékes munkát végzett, mert hagyt a. hogy Krisztus lrányftsa . Fiatal pap korában - leküzdve minden büszkeséget - vállalta . hogy Szent Ferenc alázatos péld ájára házról házra
Járjon és alamizsn át kérjen a szent cél érdekében .
Krisztusi ezeretettel nézett növend ékélre . jó katolikusokká akart a neveln i ők et . és
lelki fu rdalást érzett, hogy megte tt-e ezen a t éren minden tőle telhetőt . Ferences tűre 
lemmel és jósággal törődött a rábizot t öre gekkel és betege kk el. M int az esztergomi
Szent Antal ferences szeretetotthon Igazgatój a (1945-50) személyesen végezte számukra a gYÚJtést az ostrom alatti és utáni nehéz évek ben.
Egyszeru, de a lélek mélyéból fakadó szavakkal v igasztalta azokat . aki ket megt ört
az élet. Ezért kerestél< f el oly sokan a gyóntatószékben . Szívesen klseg ftett plébániá·
kon (Bernecebarát i , Sóreks ár. Mogyorosbánya stb .) , Sokakat vezetett ki bölcsességével gondjaik útvesztőjéból, sok növendék et tartott vissza jó tanácsával a komoly ballépéstől. Külsejében , szobáje berendezésében ferenc es egyszerus égre törekedett. Bár
a Rend bizalma rendi tanác sossá és vlk áriussá ls megtett e. ő mégis egyszerű közlegényként kivánt szolq élní. és soha nem fűtötte érvé nyesülési vágy.
Nagyon szerette a tudományt. A múzeumi előad ásoknek még betegen is a legszor·
galmasabb látogatója volt. Kiváló búvára volt a középkori magyar egyháztörténetnek
és a rendi történetnek. s erre nagy kedwel tan ította a rend kispapj ait . Sokat búvár ·
kodott a veszprémi egyházmegyével kapcs olatos an, sok adatot összeg yűjtött .
Jó nevelő ls vol t. Egys ze rű en önmagát adta. mint a fo rr ásviz. Ak irol növendékei
megérzik. hogy egyenes gondolkodású. ti szta szfvü és szereti öket , annak fáradozását
ők ls ezeretettel viszonozzák. Szent vol t el őtte a n evelői hivatá s, igazi krisztus i külde rés . vagy ahogy a zsinat mondja: apostoll te vékeny ség.
Alázatossága és szerénysége mögött meghúzódó hős i e sségé ről tanúskodik az az
utolsó S-10 esztendő. ami kor oly közel kerü lt a szenvedéshez. A szenvedésben nem csak szükséges rosszat láto tt. nemcsak t öv lsl<oronának tek int ette, hanem a győzelem
koszorújána k ls . Nyugodtan fogadta a Haláltestvér közeledését . a bet egek szentségéve l
Ismételten me gerősftve .
1980. dec. t t- én, gyászzsolo zsma és koncel ebrál t szentm ise után helyeztük el testé t
a boldog feltámadás reményében az esztergomi ferences te mplom kriptájába. Végaka.
ratában kedvesen írta: . A Jó lsten fi zessen meg mindenkinek az értem végzett szentmts éért, keres ztúti áltatose ápé rt , minden lmá ért, foh ászért . A gyás7ért. utazásért és
minden legkisebb fáradságért ."
Confrater

P. SCHWARZFElO ER IMRE SOS
(1904-1981)
A szalvatorlánus rend hos szú idej e külföldre szakadt tagja Kozánn lsl ényben. Pécs
közelében született 1904.febr. 27-00. 1926-ban képett be az Isteni Ddvözltö társulatába .
1927·ben tette első fogadaImát. Novtcí átusa után teológiai tanulmányait a passaui fllo -
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zóftal-teológial főiskolán végezte. A passaui dómban szentelték pappá 1932. márc .
13-án. Szerzetesi életének első Idejében a rend plébánláin , Temesvárott rnüködött, A
. bécsí döntés' után Magyarországra jött, majd a vtsszac satolt Újverb ászon (Bécskal
az ottani állami magyar glmnázlumhQz tartoz ó fiúi nterná tus t a nehézségek ellenére ls
hihetetlen energi ával és rekord idő alatt Ielépttette. Az újabb változásig ő volt azután
az Intézet Igazgatója. 1945 után átmenet ileg NSZK·bel l rendházainkban . majd Be1glum·
ban ta rt özkodott . Végül a kolumbi ai Cartagen ában, a rend ottani házában müködött .
főleg mint német nyelvtanár. Harminckét évig tanított a váro s különbözö Isk oláiban .
Hosszú betegs ég után végül is agyvérzés vitte el. 1981 . febr . 9-én. Másnap temette az
ottan i érsek. 12 pappal koncel ebrálva , a városi temetőben .
Baranyai sváb családból származot t. szerétett épiteni, szervezni , ma azt mondanánk. jó . rnenedzser" volt , - míg temperamentuma Kláver Szent Pét er föl djén le nem
higgadt .
Rendtársai Bécsból és Cartag enából

BOGNÁR MIKLÖS LUDOLF O. Praern.
(1923-19801
A zalamegyel Kálócfán születe tt. Középiskoláit a keszthelyi premon t rei gimnázium ·
ban végezte; 1941 ·ben érettségizett. Még ugyanabban az évben öltötte magára Szent
Nobert fehér ruháját Csem án. ahol novlc iátusát s teológiai t anulmányait végezte . Kovács Sándor szombathelyi püspök szent elte pappá 1946. június 16-án. Tanulmányait a
Pázmány Péter Tudományegyetemen fol ytatta. és természetrajz-földraj ztooá1'i okleve let szerzett . 1948-tól káplánként működött a budapest -ttsztvlse löte lep i plébánián. 1950
után egy budapesti gyárban helyezkedett el mi nt asztalos segédmunkás. Szívós kltartása itt ls meghozta gyümö lcsét. Munkája rnellett . újabb tanulmányok végzésére hetenként kétszer Sopronba utazott, ahol 1973-ban megszerezte a faipari mérnöki dtplo mát. Ezáltal helyzete a gyárban megszilárdult. Emellett még arra ls futotta erejéből.
hogy mint okleveles karnagy. vasárnaponkén t az egyik budapest i templomban énekkarával emEtIjEt az istent isztelet fényét. Kát évvel ezelőtt súlyos szívin farktus ért e. Kény·
szernyugalomba kellett vonuln ia, de tová bbra is vezényelte szívéhez nőtt énekkar át.
utoljára 1980 Krísztus Király ünnepén . December elején rosszabbul tett. s ezért kör házba kérte magát . Ott halt meg agyvé rzésben 1980. dec. 14-00.
Szívós kitartás . rend i testvéreihez való melegsrivú ragaszkodás és az adott sz ö
szents ége jellemezte egyéni ségét. Ez utóbbit rendfőnöke . Slmonffy J e nő prépo st ls
nagyra becsülte benne. Egykori újoncm est ere pedig a köve tkező jellemző esetet jegye z·
te fel róla : Az 1945-ős nehéz közleked ési viszonyok között otthoni látogatásra kapott
engedélyt. Nagyboldogasszony ünnepén letelt a szabadság. Az elöest én még üres vol t
a szobája . Már fel adtuk a reményt . hogy ő vezethesse a kispapok énekkarát e nagy
ünnepen. Auguszt us 15-én regge l 6 órakor - hihetetlen közlekedési viszontagságokon
törve át magát - mégi s ott volt a kápolnában . Ez a megbízható h elytál~ ása harm inc
éven át jelentett garanciát pléb ánosa számára is, hogy énekkarával mindig ott les z a
vasárnapi szentmisén .
Két évvel eze l őtt bete ljesed ett sziv e álma: Rómába látogat hat ott . ahol rendi tes tvérei között újra . fehéren és k éken " járh atott. Most hogy elt ávozott körűnkböl. a
Szüzanya szfneiben mondhat ja el Fiának . mennyire szerettel:desanyját.
Confrater

KUNTAR JÖZSEF pia ri sta
(1899--1 978)
A megboldogu lt 1899. január t t- én született az oszt rák határ melletti Rábakethelyen
családból. Szüleit korán elvesztette . Gimnázium i tanulmányalt a szomsz é-

földműves
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dos Szentgotthárdon végezte. Igen küzdelmes gyermekkor után már 17 éves korában
behfvták katonának, s (gy részt vett az elsö világháborúban. Az érettségi vizsgát katonaként gyorstanfolyam keretében tette le. 1921-ben, utazás közben hosszabban elbeszélgetett egy piarista atyával, s gondviselésszerűen ennek hatására kapta hivatását .
Igy viszonylag későn, 22 éves korában lépett a Rendbe (1921. aug. 27-én). Pappá
szentelése 11927. jún.26) és a tanári diploma rneq szerzése után a Rend debreceni ,
szegedi, tatai és kecskeméti Intézeteiben tanitotta szaktárgyait, a történelmet és
eleinte kisebb mértékben a lat in nyelvet ls.
Legkedvesebb m üködést helye Tata volt. Leginkább Itteni tanltv ányelval, de a dabrecenlekkel és a sze ged Iekkel ls tartotta a kapcsolatot, érettségi talélkoz ölkon szlve sen, szinte hivatásszerűen megjelent. Kecskeméten vonult nyugalomba 1960 szepremberének elején. Utána készségesen segitett a fiatalabb rendtársaknak a diákotthoni ta nulók stúdiumI felügyeletében. Még Idösebb korában ls készségesen segitett a ternp loml munkában, és szívesen tevékenykedett a rendház kertjében . 1978. október 3-án
halt meg - néhány napos betegeskedés után - csaknem 80 éves korában .
Kuntár József atya mindig csendesen, szinte vfsszavonultan élte szerzetes -tanári
életét. Igyekezett soha senkinek sem terhére lenni. A szomszédságában lakó rendtársak legtöbbször azt hihették, hogy nem tartózkodik a szobájában, annyira nesztelenül
élt cellájában. Csendes vtsszevonultsáqa nem jelentett szófukarságot, a közösségben
beszédes volt, különösen az érettségi találkozókr61 visszstérve.
A tanári lelkiismeretesség és pontosság mintaképe volt. Nem egyszer éjfélig k észült a tanltásl órákra, hogy az új pedagógiai követelményeknek és az új tananyag klvánalmalnak megfeleljan. A k örösséq í összejövetelekr6I, sam a tanítási órákról soht
nem késett egyetlen percet sem . A s:rerzetesl szabályokat pontosan megtartotta, példaadó volt a rend! fegyelemben . A nyllvánossáq előtti külsö életet kerülte . Belső , komoly életre törekedett.
Valami nehezen megfogalmazható kedves merevség mindig jellemezte egyéniségét,
különösen lclösebb korában. Ebben a magatartásában tiszteletre méltó meg nem alkuvása, határtalan becsülatessége és t1sztalelkúsége rejtőz ött. Nehéz helyzetekben gyak·
ran Ismételt mondása volt: .Contra spem ln spem", Ezzel a töretlen akaraterö és állandó munkakedv fontosságát hangsulyozta. LelkIIsmeretes Iskolai munkája, a szerzetesi
fegyelemben tanúsitott hűsége és kristálytiszta jelleme mindenkor buzdítást és példa.
adást jelent .
Confreter
Dr. TELLER JÓZSEF piarist a
(1902-1979]
Testvérünk csendes és hűséges szolgálatban élte le közel nyolc évtizedre terjedő
életét.
Etyeken (Fejér m.) született 1902.ápr. 3-án. lOrettségi után lépett a Kegyes Iskolák
rendjébe . Tanulmányaiban tanus ított szorgalma alapján úlrnlsés évét (1926/27) Bécsben tölthette. Képzettsége és pedagógiai rátermettsége révén 7 évi nagykanizsai ta nárkod6s után Budapestre került. Itteni Intézetünkben múködött 1933-tól 1948-lg. Többször volt osztályfönök. Szaktárgyait következetes igényességgel tanította és kérte
számon. Ezért később hálával emlegették volt tanítványai.

Az Iskolák államosítását követö két évben segédlelkészként működött. Apaszto·
ráclóban mindig készségesen vett részt továbbra is, különösen a gyóntatások vállalá !Iéval. Halála elött egy héttel még több misét végiggyóntatott az egyik külvárosi templomban.
Mint nyugdíjas szívesen adott magánórákat, fgy élete utolsó hetéig tanitott Kalazancl Szent József hű fiaként. Volt tanítványai és más felnőttek örömrnel vették igény.
be tanftását , vagy hozták hozzá kOlön németre fiaikat, mert tudták , hogy kitűnő né.
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met tanár. .fIatalabb rendtársai is mindig bizalommal fordulhattak hozzá, és sz ámlthattak szakszerű segitségére. Az utolsó Időkig rendszeresen kért és kapott kOIföldön
él ő rokonaitól szakkönyveket és lelki Irodalmat.
Tanltv ányain kivül "agyon s zűk körben ér int kezett emberekkel. Sokat olvasott, rnealepöen tájékozott vol t a legújabb események, problémák terén ls. Zárkózottsága rn ögött meleg sziv, egyenes , t iszta, lst e n fé lő lélek lakott. Munkáját ls, Imáit ls pontosan
és gondosan végezte. Kedves Imája volt a mindennapi szento lvasó . - Megható volt
magas életkort megért édesanyja Iránti szeret ete. Rendszeresen hazajárt szülófalujába,
és kemény kétkezi munkával segített odahaza.
Arany miséjét nemcsak Idehaza szül öfaluj ában. hanem külföldre szakadt testvére
családjával Mariazellben is megünnepelte.
Rövid, egyhetes nehéz szenvedés után hunyt el a Széher út i kórtuizban 1979. jan .
B-án. Kéré9ének megfel el ő en Etyaken édesanyja mellé teme tték .

Confre tre s
I:LO JOZSEf
(1918-19801
. Benarangoztak· ' " - Ezt nem ő mondta . O az első agyérgörcsére mondta, hogy
. elsöt baranqoztak" : a súlyos bénulást hozó második görcsre mosolyogva mondta :
.rnásodl kat haranqoztak", Csendes, szerény, akegyelemból .élő· szolgája volt az lstennek. Nyilt minden szépre és kész minden jóra . 26 évet töltött Pakodon. Szerette a
gyermekeket, kül önös gondja volt a hito ktatásra. Szerette híveit, egész tehetségével
szolgálta öket. Az Úr házénak ékességét csodálat ra méltó türelemmel szerette. M ind
a temploma, mind a plébán lája olyan vizes volt, hogy alig fejeződött be egy-egy felújl·
tás, már e l ölről kezdhette. S kezdte. Ugyanígy épItette a lelkek templomát. LelkIIs meretesség ére jell emz6, hogy az új li tu rgia énekel t magnóra énekeltette, s úgy tanulgatta
a pref ácl ókat.
Hogy mennyire szerette paptestvére it, azt az ls bizonyítja, hogya nyár folyamán,
amikor papi lelkigyakorlat tartására Indultam, még benéztem hozzá . Azzal engedett tovább: .m inden Imámát és bet egségemet f elajánlom érte tek". - Legyen kedves az Úr
elö tt ez az áldozat.
A . beharangszó· nem ért e készületl enül. Kris ztus Király el öttí szombaton szerette
volna megünnepe.!ni hiveIve i a csod ásérem 150. évfordulój át. Ekkorra már kórházba
kerül t, . a kereszt olt árára' . HAIAs öröm mel fogadta a szentsége ket . UtAna Igy szólt :
. Rosszull étem éjszakáj án (egy egés z éjszaka a földön feküdt) vol t ldóm felkészOlnl
a hazameneteire : olyan szívesen mente m volna: olyan szívesen mennék ," Szerette az
lst en és meghallgatta, hiszen sokat Imádkozott élet ében.
Koporsój a mell ett megköszönte munkálkodásét a veszpr émi püspök és segédpüs pök: és híveí . - A hívek búcsúzój ában elhang zott a k övetkező mondat ls: .Bocsásson
meg, ha szava sokszor a puszt ában hangzó és a lel ki puszt aságban elvesző hang volt .
Bocsásson meg, ha az elvetett mag nem mindig hullott jó tal ajba ."
Mive l ls könyöröghetnénk mássa l , mint a csodásérem foh ászával : . 0 bún nélkü l
fogantato tt Szüz MAria, könyörögj érettünk. kik hozzád menekszünk !"
Gy. G.
Dr . RACZ KAROLY BONAVENTURA OSM
(1914-1 9801
Az árpádföl di Szent Anna temp lom bejárata mellett fekete lobog6t lengetett a cs ínovembe ri sz él, Ez a látvány fogadta a kis templomot zsúfol ásig megtölt6 gyászolökat, A csal ádtagok, a barátok , szerzetes és paptestvérek mellett mükOdése korábbi
állomásairóI, még MIndszentrol is érkeztek hfvek. Búcsúznl [öttünk Károly atyától.
pős
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akit az Úr 1980. okt. rt-én, életének 67., szerzetespaos áqánek 43. évében váratlanul
magához szólltott. Az újpesti Magyeri úti temetőben kisértük utolsó földi útjára, végakarata szerint. Megrendltő szavakkal vett végső búcsút tőle dr. Brunárl Ferenc prelátus, egykori hittanára, aid PB?i útj ára indította . Külön búcsúztatták az egykori szol9álati helyelröl jött küldöttségek azoknak a hiveknek képviseletében , akik olyan sok
év múltán ls emlékező szeretettel gondoltak rá.
Négy évtizedes papsá9a Szent Péter székén él. Rómában kezdödön . Hosszú tanulmanyok után Itt szantelték pappá 1938. április 16-án. Itt tett fogadalmat ls a Szervita
Rendben, hogy életét a Boldogságos Szüzanya szolgálatának szentel I. Még ugyanabben
az évben a filozófia doktora lett. A második világháború éveiben egy v öröskeresztes
körházvooaton szolgált. Nemcsak papi hivatását, gyakorolta, hanem ha szükség volt
rá, ha sok volt a sebesült, a mútóben is segédkezett. Sokszor a tűzvonal közelében .
a bombázók ámyékában.
A háború után 1946-1g a Szervita Rendben tev ékenykedett, majd Törtelen lett seqédlelkész. 1947-ben hittanár Kunszentmiklóson, 1947 és 1952 között Mátyásföldön segéd.
lelkész. 1952·tól 61·lg Klspest·Wekerletelepen plébán os, majd 1961 és 63 körött Mind.
szenten kerületi esperes. 1963-tól 1972-1g az Újpesti Szent József Egyházközség plé ·
bánosa, érd . esperes . ~Iete utolsó évtizedében tapasztalt és bölcs vezetője az árpád.
földi híveknek. O szépltette meg a kedves kis t emplomot, renov áltatta a plébánia
épületét. Sok terve volt még. Többek között azon fáradozott, hogy egy orgonával váltsa
fel a templom öreg hannón iumát. Ezt már nem tudta megvalósftanl. Hosszú külföld i
útról Indult haza, de lsten akaratából nem evilág i , hanem mennyei hazálába érkezett
meg.
Nagy ürt hagyott maga után . Alapos és rendk ivüli müveltsége, az élet minden terű 
letére kiterjedő érdeklődése élete utolsó pillanatáig megmaradt. Igehirdetésében is
átfogó tudása és sokoldalúsága tükröződ ött. Ez a tudás és alaposság párosult benne
a meleg papi és emberi szíwel, igaz embers égével. Tudta, hogy nem a külsőség az
igazán lényeges . •Mlndlg fontosabb emberségesnek lennünk, min t jómodort mutatnunk"
- mondta gyakran . Mindamellett nem volt szükségtelenül érzelgős. Határozott és
eivel mellett minden körülmények között kitartó, híveiért, baráta iért, tanftványalért
bátran síkra szálló személyiség volt. Megdöbbenve állt a v ilágon mindinkább alural kodó embertelenség előtt. Tudta, ennek legfőbb oka, hogy nincs méltósága az emberi
személyiségnek. Mert nincs méltósága az emberek között Istennek. Tudta, hogy csak
az Istenben való hit vezetheti a helyes útra a vllágot. Nekünk . h ivő embereknek kell
a legtöbbet tennGnk ennek érdekében .
Ezeknek 8 gondolatoknak a Jegyében őrizzük meg Károly Aty a emlékét szIvünkben .
Balogh László - Schali< Gyll1a

P. ECKER JENO JOZSEF SJ
(1888-1981)
1888. február 21-én született Köszegen. ~desapja vaskereskedő volt. M int egyház·
megyés kispapot szentelték pappá 1910. Június 26-án. Az első világháborúban katonal6lkészként szolgált. A háború alatt érlelődött meg benne szerzetesi hivatása. 1921 .
eugusztus 13-án lépett a Jézus Társaséq ába. Szegeden végezte a noviciátust P. Müller
Lajos vezetése alatt. Majd éveken át ooer áríusként müködö tt. Néhány évet az amerika i
Egyesllit Államokban töltött, mint a magyar katolikusok lelkipásztora . A harm incas
évek közeoén tért vissza Magyarországba, és az újonnan létesitett hódmezővásárhelyi
plébánia első plébánosa lett. Innan került Erdély északi részének viss zacsatolása után
a szatmári rendházba, ahol közel négy évtizeden keresztúl végzett igen eredménye s
lelkipásztori mookát. A környékbeli papok is szivesen keresték fel az egyre n épszerübbé való jó atyát.

111

A hetvenes évek k özep étöl kezdve már gyengélkedett, úgyhogy 1976-ban a szenvedés vasárnapján a hívekkel együtt felvette a szentkenetet, majd kevéssel halála
előtt, 1981. január 21-én a székeseqyh áz plébánosa újból részesItette őt e szentséqben. Ot éve már csak szebáj ában tudott misézni, ebben hűséges ápolója, Schmidt testvér volt mindig szfves segftségére . Utolsó szentmiséjét 1981. január 19-én celebrálta .
Még január zs-én elvégezte szentgyónását. Január 31-én, hajnali két órakor elvesztette
eszméletét, és délután három órakor csendesen elszállt testéből a lélek. Schmidt testvér halála pillanatában ls ott volt mellette . A beteg atya az utolsó napokban minden
este megköszönte minden fáradozását. ~ Iete uto lsó hat napján különösen sokat szenvedett. Az ételeket nem tudta már magában tartani , és a vízelete véres volt. Való·
színűleg rákja volt.
Halála beálltakor Rényi Ferenc kanonok , székesegyházi plébános rendeletére megszólaltak a székesegyház és a Kálv ária temp lom harangjai , hogy hírül vigyék Szatmárnémeti hivO népének: szeretett lelkipászto ruk az Úrhoz költözött. Ezzel meghalt Szatmárnémetiben az utolsó Jezsuita atya. Még halála napján fölravatalozták a Kálvária
templomban . A temetés február 3-án du. két órakor volt . Hogy mennyire szarették a
szatmárnémeti hivek, mutatja, hogy bár munkanap volt, annyi htvö jött össze, mint a
Jézus SzIve búcsún. A román rendtartomány nyolc meglévő tagjából hatan jelen voltak.
Magyar részről Gedeon testvér volt ott. A gyászmisén heten koncelebráltak, köztük a
román provinciális. Rényi kanonok mondta a szentbeszédet. A székesegyház kórusa
énekelt. Slpos Ferenc apostoll kormányzó vezetésével mintegy hatvan pap vett részt
a gyászszertartáson . Nagyon sok hlvö járult szentáldozáshoz. A szentmise után négy
fiatal pap vitte kl a templomból a koporsót. Szép, napos IdO volt , így hatalmas menet
kisérte egészen a sIr ig . A közös Jezsuita sírba, huszonhat elődje mellé temették Ecker
atyát. Hogy menny ire szerétt ék. az most a temetésén és tavaly, 70 éves papi lublleumán ls meql átszott. Az Úr adjon neki olyan jutalmat, amilyet az O SzIve dlktáll
Confrater

Dr. SCHWEIGHOFFER GYULA GOTTFRID OCls t .
(1917-1981 )
Istenben boldogult testv érünk a Veszprém megye l Nagytevelen született. 1935-ben
lépett a ciszterci rendbe, és 1943-ban szentelték átdoz öpa ppá. A rend budai glmná·
zlumában tanárkodott két évig . Az államosltás után röv id Ideig még lelkészkedhetett,
de 1951-ben már a budapest i Központi PapnevelO Intézet alkalmazottja. 1959-től 1978-lg.
nyugdljba vonulásáig állami gimnáziumokban volt tanár . 1981 -ben halt meg Budapesten .
Egyénisége, benső vil ága a Központ i Szeminár iumban eltöltött nehéz évek alatt
kapta a legnagyobb sebet. Magányos és magába fordult emberré lett. Amikor újra tanárkodni kezdhetett, fellélegzett, és belsO feszültsége megcslllapodott. Pedagógiai
munkáj ában sok megértést és melegséget kapott tanltványa itól, s neveJOként lélekformál6nak, a szívek-lelkek pásztorának is érezhette magát .
Mindezek ellenére mindv égig hiányzott neki a szerzetescsalád melegsége, és magányos ember maradt . Ennek terhén kívül örökölt belsö magatartása tette egyénlségét
bonyolulttá. Nemcsak saját eltökéltségéért és eszményei ért kellett megküzdenie ;
érezte és viselte az ered et, a származás gyökereinek szlv6 hatalmát ls. Egész életén
át önazonosságát kereste . Családjának, hovatartozásának, örökölt kultúrájának a méIyeit tapogatta ki szüntelenül, arra törekedve, hogy annak eleme it tágabb környeseté vel és e környezet szellemi tartalmával egyensúlyba hozza.
Szerzetesi életének hűségét és nevelO munkáj ának lelkIIsmeretes alaposságát valamlfé le könnyed derü és sz éps éqre mohó szellem i becsvágy ötvözte egybe , ami érzékennyé tette az ember és világa legparányibb értékelnek felismerésére ls.
NekOnk korán - rnert még számftottunk rá - , súlyos műtét következtében, várat -s -n
lanul , de szelid és jó halállal sz611totta magához az Úr.
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