non ministrari, sed ministrare

szolgálat
57. szám

1983 Húsvét

TARTALOM
Akiké a

jövő

3
TANULMÁNYOK

Rácz Imre :

Kereső

fiatalok

5

Teleki Béla : Fiatalok és Jézus Krisztus
le h e tő sé g e i

Adolf Exeler : A hith irdetés

12
a fiata lok között

21

Kozma György: lsten : igen, Egyház: nem?

30

Lelóc zky Gyula : " Mi ndörökké fiatal"

34
42

Békési István : A Fiúk Városa

AZ EGYHÁZ SZAVA
A szentévet

meghirdető

bulla

50

II. János Pál a fiatalokhoz

53

Az ifjúság evangel izálása (Arg entin püspöki kar)

56

ESZMI:K I:S ESEMI:NYEK
A pápa spanyolországi útja (S. M.)
Hogyan lehetséges a

59

k ieng esztel őd és

a II. Vatikán i Zsinat után (Fr. Roger)

Taizéi fiatalok Rómában (S. M.)
A 87. Német Katolikus Nagygyülés

65
(Benkő

A.)

A kivonul ás élménye (Farkasfalvy Dénes)
Gondolatok (Eötvös József)
A tabern ákulum

előtt

61

(Alexia)

67
70
71
74

Mennyiségi tévedés (W. Willms)

75

A kat. egyház helyzet e Svédországba n (Remenyik László)

76

Egy rend hagyó aranymise (t Kis György)

n

Levelek a missz ióból

79
83

Levelesládánkb ól
KONYVSZEM LE
A keresztények Istene (OMC)

(Benkő

86
86
87
87
88
89
89
90

A.)

Tüskés-Knapp : Eljö vök hozzátok (Elek G.)
F. Var illon : lste n alázata és szenved ése (Fénye si M.)
Szennay András : lsten vándorló népe (Kerny G.)
A mennyei Atya szeret minket (Kozma Gy.)
György Attila : Keresztény tan ítás rajz okban (Kozm a Gy.)
Csanád Béla: Vasárnap i elmélk edések (Hegyi Gy.)
Keller- Rupp : Gott esbilder junge r Menschen (Eke B. Antal)
HALOTTAINK

92

Dr. Bárd János püs pök (Belon G.)

94

Dr. Balogh Józs ef (Volt kápl ánja)

95
96
97

Gyö ngyössy J akab István (Hala sy E.)
Tanay Ferenc (Oltártestvére )
Dr. Papp Art hur (Oltá rtestvé re)
Msgr . Dr.

C sert ő

Sándo r (R. )

P. Héder László Mária Sánd or O. S. M. (H. M. Körbel )
P. Németh János SJ (Confrater)
Sánta Ant al (Oltártestvére)
Dr. Porpáczy Gábor

E rnő

O. Praem. (Conirater)

Farkas Sándor (Néme th Károly)

98

99
100
100
102
102
103

Szolgálat (DIenst) . splrltuolle Ouartalschrtft, Klerusblatt. - Mit Druckerlaubnis
des Blsch öf llchen Ord lnar lats , Eisenstadt. - Eigentümer: Triigervereln U. C. H.•
A-9020 Klagenfurt. Kauímannqasse 2. - Für den Inhalt verantwortllch : Dr. Emmer ich Rácz. A-7000 Eisenstadt. Relchlgasse Sa . - Herausgeber und Veri eger :
György Hegyi. A-9800 Splttal /Drau, L1tzelhofenstraBe 9. - Kiadó és levelezési
cím: Hegyi György/Szolgálat . A-9800 Splttal/Drau , L1tzelhofenstraBe 9.
Druck : Elsenstiidter Graphlsche GesmbH. A-7000 Eisenstadt. J. Haydngasse 10.

AKIKÉ A JöVO
Elmélkedtünk már az éle tü k delén járók problémáiról ( 53. sz.) , számot szenteltünk az érett sze mél uiséqne k: (5 6.). Mulasztás lenne, ha nem
vizs gálnánk m eg Isten el6tt, m ilyen a viszonyunk azo khoz, akik a földkerekség lakosságának több m i nt felét teszik ki: a 30 évalattiakhoz.
Köztü k különle gesen fo ntos helyet foglalnak el a tizen- és huszonévesek ,
a fia talság. " A fiatalok ige n nagy jelent6ségű befolyást gyakorolnak a
mai társa dal om ban " - hirdette már 20 évve; ezel6tt a 11. Vatikáni Zsinat
(Apostolicam actuositat em 12).
K i k is a f iatalok? M i je llemzi a mai fiatalságot ? Rácz Imre tanulmányána k cím e: K er es6 f iatalok, i r ány t mutat a fel eletre. Válaszát nem·
csak elvon tan könyvek b6l meriti. Tanftóképz6i, f6is kolai tanári m űk á
dése m i ndennap os kap csolatot j elent a f iatalsággal: köztük él. - Teleki
Béla, gyakorló lel kipásztor és k épzett pedagógus, a f iataloknak Krisztushoz val ó vis zonyát vizsgálja. Csaknem ezer fiatal feleletét elemzi, ugyanakkor ta nulmányozz a az idevágó irodalmat is.
A hel yzet tárgyi lagos f elvázolása minden kérdésnél fon tos . V égs6
célunk m égsem a f iatalság arcélének kimerft6 megrajzolása. Egyrészt
tu djuk, hogya " másikat " - legyen az nép, személy, nem vagy generáció
- sohas em szabad puszta tárggyá letokoeni. Az igazán emberi kapcsolatok felép ít ésénél egyformán jelent6s mindkét érdekelt fél szerepének
tu datosítása. A m ásikról alkotott véleményben benne van saját k épünk
is. Másrészt az u tánunk következ6 nemzedék sok mindenben a mi magatartá sunk gyümölcse. A fiatal azzal a világgal találja magát szembe ,
amit m i al kottun k m eg. M ég az ún. ifjúsági kultúra: zene, ruházat , szórak ozás, művel6dé si leh et6ségek nagy részét is a feln6ttek készítik elő,
illetve ha sznosftják. A fiatal nem lesz nagykorúvá, ha szem élyesen állást
nem fo gla l avval a vi lágké ppel szemben, amit az előző korosztály teremtett. Az állásfoglalás igen lést, tagadást, újabb formák teremtését eredményezh eti.
A f ia talokról elmé lkedve nuilatkozunk: t ehát hozzájuk val ó viszonyunkr ól, saját telfoq ásunkrol, elgondolásainkról is. Van, aki eléqetietlen , keserű ké pet ra jzol róluk. Több mint háromezer éves babiloni cserép táb lá n találták a fel jegyzést: ,,A mai fiatalság gyökerében romlott:
ro ssz, istentelen, lusta. Soha többet nem lesz olyan, m int a r égi ifjúság,
és tö bbé nem is sücertü neki kultúránkat megőrizni." H onnét tudhatta
vol na az akkori bölcs, hogyazújabb nemzedék éppen vá ltoztatásaival
még magasabb kultúra fölépftését moztiit ja el6? A széls6séges elvetés
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"csak azért, mert fiatal" éppen olyan helytelen, mint a fiatalság feltétel
nélküli istenftése. - Felel6sségtudatunk felidézése épit6bb jellegű gondolatokhoz vezet. Nemrég irta egy riporter a fiatalságról: be kell ismer·
nünk, hogy soha ekkora szakadék nem tátongott apák és fiú k ktjzött,
mert mi feln6ttek nem adtuk meg az alapot, amire az életbe vetett hitüket felépithetik. De a beismerésnek karöltve kell járnia a fiatalokba eetett bizalommal, a velük folytatott nyilt párbeszéddel és 6szinte, autentikus életvezetéssel.
A bizalom alapját az a meggy6z6dés alkotja, hogy a másikban is mű
ktjdik Isten Lelke. A földi életben mindig megvan a lehet6ség arra, hogy
a jó mag kicsirtizzék, és az istengyermekség szárba szökhessék. Ez késztette legendásnak számitó alkotására J. Flanagant, a Fiúk Városának
alapitóját, akinek életét Békési István tollából olvashatjuk. Azokat a
fiatalokat gyűjWtte össze, akiket mások már .leirtak", semmi jóra valónak nem tartottak. Csodákat ért el velük. - A reménynek kell k épesitenie minket is arra, hogy ki tudjuk várni a fejl6déshez szükséges lépések megtevését. Kozma György, a Vatikáni Rádió munkatársa cikkét
ugyan nemcsak a fiatalokra vonatkoztatja, de f6leg köztük találkozunk
olyanokkal, akik Istenre igent mondanak, az Egyházra viszont nemet.
Értelmetlen lenne azt kivánni, hogy azonnal fogadják el az egyházi élet
teljességét, amihez mi magunk is talán csak lassan jutottunk el.
A bizalom a párbeszéd alapja. Lefegyverzi a másikat, és kitinomitja
saját hallásunkat is. Erre épit Adolf Exeler professzor, amikor a hithirdetés lehetóségeit kutatja a fiatalok között. ,,A hit dolgaiban is úgy kell
lenni, hogy az egyházi ifjúsági munka ne a fiatalokért, hanem velük folyjék." Az 6segyház megértette Joel prófétával: az Úr Lelke nemcsak az
tjregekre, hanem a fiatalokra is kiáradt (Csel 2,17).
Fiatal az, aki keres, aki mindig nyilt az isteni igazság teljesebb befogadására. Fiatal az, aki lelkesen meri követni Krisztust, mert barátját
ismerte föl benne. Ennek értelmében korra való tekintet nélkül minden
kereszténynek fiatalnak kell lennie. Az egyházban fiatalos lelkületnek
kell uralkodnia. Mindörökké fiatalnak kell maradnia, Lelóczky Gyula
megfogalmazásában. " Olvassun k bele a Szentfrásba, keressük, próbáljuk
meglelni ennek az tjrök fiatalságnak a nyitját ..." - Ma a Lélek épp
ilyen fiatalos lelkű pápát adott nekünk. KüZönösen megragadó a fiatalokkal való viszonya, a jóra való képességükbe vetett hite. Ezért hallgatják
lelkesedéssel, jóllehet nem alkuszik meg Krisztus tanitásának hirdetésében. Megérzik, hogy élni igyekszik azt, amit hirdet. Ha ez a lelkület tölt
el minket, akkor együtt követjük Krisztust, bármennyi legyen is éveink
száma, bármelyik nemzedékhez tartozzunk is.
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TANULMANYOK

Rácz Imre
KERESO FIATALOK

1. Mit értünk a "fiatalok" fogalmán
Az "ifjúság" , vagy ma használatosabb szóval a .,fiatalok" fogalom i d ő b eli
dimenziója eléggé vil ágos . Kisebb határeltolódásoktól eltekintve a kötelező
iskolai oktatás be fejezé sétől a családal apí tásig terjedő időt szo ktuk rajta érten i.
Ha azonban a dolog tartalm i dimenzióját vizs gáljuk, bonyolultabbá válik minden .
A fiatalságot rend szer int a fe jlődés idejének tekintjük. I:letünk azon fázisána k,
amelyben még nem lehet szó a " kész emberről " . De mikor mo ndhatjuk magunkat késznek, befe jezettnek ? Keres ztény teológiánk még a visio beatificát sem
tartj a tétlen karosszé kb en ülésnek. " A jó pap holtig tanul " közmondás is arra
utal, hogy nem szégyen ő sz vagy kopasz fejjel sem a ke re s ő k h öz , a nem mindennel megelégedettekhez tartozni.

Mai fogalmi meg ít élésünk et sokszo r eltorzítja az a tény , hogy rendszerint
rad ikális kisebbségek vind iká lják maguknak az ifjúság képv iseletének jog át, és
mennek sokszor irr aci onális követe léseikkel az utcára. Zürichben az egyik utóbbi tüntetésen a követk ező je lszavak is elhangzottak : ..Le a sarki jéggel, szabadságot Grönlandnak !" és ..Le az Alpokkal , szabad kilátást a Középtengerre !" .
Természetesen örizkedn ünk kell egy másik tévedéstől is : hog y kr itika nélkül
mindig azt a megmozdul ást tarts uk j e ll e mző ne k, amely a mi elképzelésünknek
felel meg , Az 1848-as fiatalok is nagyon k ül önb őző elbírálásban részes ültek
aszerint, hogy a béc si császári palo tából , vagy a budapesti nemzeti múzeum
lépcsőiről ít élték meg őket.
Az osztr ák tel evízió 1982 de cembe r 9-én ..Mi t beiden Bei nen fest in den
Wolken " (Mi nd két lábbal szil árda n a fe lh ő k b e n) c ímmel fil met sug árzott ki. lOváról , a gimn azista lányról sz ól, aki környeze tének, s ő t mag ának is reménytelenül
idegeire megy, terhé re van, oly annyira, hogy mindent elutas ít. s mint a tagadás
szell emének megtestesülése je len ik meg az élet k űl önb ő z ő vonalán . ..Miért is
születtem? Szívesebben ott maradtam volna, ahol azelőtt voltam " - foglalja
össze él etf ilozófiáját. Éva . ml ndenre fütyül " , nek i mindegy. hogy mi is történik
kör ülötte (..mir ist all es Wurst " ), eltaszítóan köz ömbös és érdektelen, egyszóval
kilép az é let b ő l, m lel őtt valób an megkezdte volna,
1982. október 6-án délu tán Béc sben bar átságta lan , húvö s idö volt , szeme rkélt az eső . A Step hansplatz nedves kövein mintegy 25 fiatal fiú és leány fek üdt ,

5

részben méteres kereszttel a mellé n, hogy emlékeztessen tiltakozva azokra a
holtakra, akik Argenti nában a generáli sok ura lmának estek áldozatul. Többen
röpcédulákat osztogattak, vagy vitat koztak a járókelőkkel az emberi jogok tis zteletben tartásának. valamint az Ausztr iában gyártott páncélkocsik export-tilalmának szükségességéről.
Két kép a mai fiatalok ról. M i n d k e ttő messzemenőleg autentikus. Nem egyedülálló, kivét eles tartást mutat be, inkább kategóri ákat fejez ki, amelyekhez
számtalan fiatal tarto zik . Megemlfthetném még a diszkotékról diszkotékre motorozókat, az iskolákban unatkozókat vagy itt-ott található str ébereket , a céltalan vil ágbolyongók nyári festői hadát , a katasztrófák, elemi csapáso k vagy
más szerencsétlenség után önként segítők csoportjait, a Taizében imádkozókat
vagy a szabadt éri po p-koncertek üvöltő tömegeit, a bru tális Roc ker-ba ndákat ,
a háború , atomfelszerelés, környezetszennyeződés ellen t ünt etőket , a Vöröskereszt vagy hasonló emberbaráti szervezetek önkéntes, fizetetlen munkatársait,
a fejlődő népeket segítő idealistákat, - hogy csupán néhány jellemző csoportot
emeljek ki.
Már ez a rövi d, semmi esetre sem k imeritő felsorolás is mut atja azt a színes
amely a mai pluralista társadalomban jellemzi a " fiatalok" fog almának tartalmi kategóriáját. Nagy szerepet játszik ebben az a diva tos gyorséltű
ség is, amely modern társadalmunkra je lle m ző, és termé szeténél fogva első 
sorban fiatal embereket nyűgöz le.

sokrétűséget,

2. A téma aktualltásár61
A " Furche" 1981. decembe r 16-i és a . Prásent " december 17-i számában
katolikus jellegű osztrák hetilap) nagy helyet foglalnak el a fi atalok
mal helyzetéről írt cikkek. Mindkét lap elsős orban osztrák felméréseket ta rt
szem előtt és értékel ki , ami természetesen nem zárja ki , hogy sok következ tetés általános érvényű . A .Fu rche" "Widerspruch und Bequ emlichkeit" (Ellentmond ás és kényelmesség) címen foglal ja össze mond anivaló ját. Hivatkoz ik az
Institut für Kirchliche Sozialforschung egy éwel korábban vég rehajtott kutatása
alapján kiadott tanulmányra : "Zur Rellgiösitiit und Kirchlichkeit von Jugendlichen in österreich 1980" (Az osztrák fiatalok vallásossága és egyháziassága
1980-ban). A " prii sent " egész sor illetékes közéleti személy t kért fel, hogy rövi den szóljanak hozzá elsősor ban két problémakörhöz : 1. Miben látják az ifjúság
körében észl elhető nyugtalanság és kontesztácló okait? 2. Mit kellene tenni
annak érdekében, hogy a " generációk közti háborút" meg akad ályozzuk, és a
jelenlegi ifjú sági mozgalom belső dinamikus erejét a társad alom t ovábbfejlő
dése érd ekében kamatoztassuk? Ezen ki vül interjú formájában az osztrák politikai pártok képv isel ő i is szóhoz jutottak.
(m indke ttő

Néhány további utalást a kérdés bő irodalmára a függelékben találhatunk.
Mindez mutat ja a problémakör időszerűségét.
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3. Az értékrend szerepe
A fiatalok a társadalomban helyet keresnek maguknak. Minél zártabb egy
közösség, annál biztosabb az egyének helye a közösségen belül. Minél vitatottabb az értékrend, amelyhez egy közösség igazodik, annál bizonytalanabbá
válik az egyén helyzete, és annál nehezebbé a helykeresés. Fuchs, Gaspari és
Millendorfer egyik tanulmányában ezt Igy fogalmazza meg : ..Minél rosszabb az
egyének szoclallzálása, minél nagyobb zavarok lépnek fel az emberek személyi
fejlődésében, minél nehezebb és rosszabb a másokhoz való viszonya hiányos
vagy zavart közlési képesség miatt, minél homályosabbak a sikerült életről való
elképzelések, minél kevésbé képes valaki tartós partneri viszonyt ápolni, és
végül minél inkább hiányzik az emberi kapcsolatok és az élettér szilárdsága,
annál inkább mutatkoznak rendszerint a szociálpszichológiai terheltség jelenségei, mint öngyilkosság, gyilkosság és bűnözés . Világosan látszik tehát az
összefüggés a személyi és emberi kapcsolatok minősége és a szociálpszichológiai terheltség foka között. E két jelenség között ugyanis ellentétes viszony
áll fenn: minél jobb minőséget mutatnak egy országon belül az emberi kapcsolatok, annál ritkábban lépnek fel a szociálpszichológiai terheltség jelei, és
fordítva" (Makropsychologische Untersuchung der Familie in Europa. Studia,
Wien 1977, 179. o.) .
De nem csupán a lélektan vonalán állapithatók meg az ilyen kihatások. Prof.
Schasching SJ az 1983-as osztrák katolikus napok előkészítésével kapcsolatban
múlt év november 19--én Eisenstadtban tartott előadásában nyomatékkal rámutatott a társadalom középsz inti berendezéseinek, különösen az egészséges csa ládoknak közösségstabilizáló szerepére. Jórészt ennek köszönheti pl. az olasz
nép viszonylagos politikai, gazdasági és társadalmi egyensúlyát, amel ynek a
papfrforma szerint már régen meg kellett volna dőlnie.
Társadalmi és részben egyházi értékrendszerünk jelenkori ingadozó bizonytalanságát tehát joggal tekinthetjük olyan akadálynak, amely a fiatalok egész séges fejlődésének útjában áll. Már pedig éppen aktuális gazdasági , társadalmi ,
politikai és egyházi helyzetünk lép fel mindannyiunkkal, de elsősorban az életük
alapjait lerakó fiatalokkal szemben fokozott követelményekkel. Messzemenő
rugalmasságot vár el tőlük (pl. munkahelyváltozás, átképzés), megköveteli a
politikai állásfoglalást és ténykedést eddig jórészt ismeretlen helyzetekben is
(pl. környezetvédelem), elvárja tőlük a felelős döntő képességet maguk és mások
érdekében (pl. korai házasságkötés, családtervezés) , valamint a gazdasági, társadalmi. politikaí, lélektani vagy vallási összefüggések mélyebb ismeretét. E
követelmények rendszerint kielégítő előkészület nélkül lépnek fel , hiszen a kötelező vagy önkéntes iskolalátogatás hosszú évei alatt mások döntenek a fíatalok helyett, és levesznek vállukról minden felelősséget. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogya fiatalok megterhelés nélkül nőnek fel. Sokszor éppen túl
sokat követel tőlük az iskola, hiszen nem kevesen szüleik elképzefésének megfelelően felsőbb kiképzésben részesülnek megfelelő adottság vagy érdeklődé s
nélkül.
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4. ~Ietcélok és vezérgondolatok
Az élet értelmének, céljának kérdése ma igen sok fiatal nál előté rben van.
Úgy látszik, itt is az a törvény érvényesül, hogy ha valami érték veszélyben forog, ösztönösen érezzük értelmét és létjogosultságát. Kiéhezett emberek nem
számlálják az alkalomadtán hozzáférhető kalóriákat. Viktor E. Frankl nyomatékkal mutat rá "Das Leiden am sinnlosen Leben" (Szenvedés az értelem nélküli
élet miatt) c. könyvében arra a nagy üresség re, amelyet amerikai egyetemisták
és befutott karrierista felnőttek között talált. Lényegileg ez a problémája a bevezetőben idézett I:vának ls.
Különösen azokat veszélyezteti a nagy egzisztenciális üresség, akiknek értékrendszere piramishoz hasonlft. Egyetlen érték alkotja a csúcsot, minden erre
a célra irányul. A csúcs (anyagi jólét, jövedelmező foglalkozás stb .) elérése
után nincs már hová menni. Hasonló eredményre jut az is, aki útközben kénytelen belátni, hogy hasztalan iparkodik, életcélját képtelen elérni. Másokat meg
a cél csömöre lankaszt le.
Azok, akik több oszlopra épitik fel életük épületét - az anyagi siker mellett
pl. az élettárs, család, foglalkozás, vallás, vagy a szabad Idő értelmes és kellemes eltöltése - , nem esnek kétségbe , nem üresednek ki azonnal, ha egy pillér
összeroppan, vagy kiábrándulást hoz.
Az utóbbi 10-15 év társadalmi fejlődése Európában és az Amerikai Egyesült
Allamokban az ifjúság körében politikai utópiákhoz vezetett , amelyek különösen
a hatvanas évek végén a .rntndent vagy semmit" radikális hangsúlyával kértek
szót. Ez a radikalizmus természeténél fogva nem vezethetett célhoz. Ezért többen az egész társadalmat elutas itva kivonultak belőle, sőt egyes túlzók vidéki
agrárközösségeket alapitottak, ahol tudatosan egyszerú életmódot folytattak
vagy folytatnak. Bár ezek a fiatalok az egészhez viszonyitva csak egy kis töredéket képvis elnek , életstilusuk mégsem marad hatás nélkül a többiekre sem.
Ezzel kapcsolatban szeretn ém megemlf teni azt a kisérletet, amelyet egy korábban eredményes menedzser családjával és néhány akadémikus képzettségú barátjával a burgenlandi P i n k afő n (Pinkafeld) a szentferenci Ideálok vonzása alatt
egy jó éwel ezelőtt megkezdett. Jelenleg öt család, öt nőtlen személy és egy
pap áll kapcsolatban és jön össze Időnkén t a város melletti Kálvária dombon
álló öreg épületben, amely valamikor remeteség volt. Most épiti k át úgy, hogy
beköltözhessenek. Hivatásukat folytatni akarják, s keresetüket alétszükségleten
felül a harmadik világ megsegitésére fogják fordftanl. A környék lakossága, k ülönösen a fiatalok, szivesen látják őket, hiszen mindegyikből derús megelégedettség árad, és ők is szeretettel várnak mindenkit mindenkor vendégül.
Az osztrák fiatalok többsége sokkal hagyományosabb törekvést mutat. Az
egészséget, őszinteséget és okosságot (l) tartja olyan értékeknek, amelyek a
személyes boldogság alapját képezik. Boldog házasság, jó családi élet, munkasiker és jó barátok állnak előtérben , ha arról beszélnek, hogy mit várnak el
életüktől. Politikai és vallási célok és érté kek inkább alárendelt szerepet játszanak . A politikai pártokat elsősorban érdekképviseleti és nem ideológiai nagy-
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ságnak tartják. A politikusokról nincs különösen jó véleményük, és kereken
40 % azt véli, hogy politikával becsületes ember ne foglalkozzék. J:rdekes, hogy
a tanoncok első helyen a "Politische Bildung " tantárg yat szeretnék törölni
órarendjükből. A politika és a pártpolitika utáni érdeklődés az iskolai képzettséggel arányosan növekszik.
Arra a kérdésre, hogy mit és milyen sorrendben szeretnén ek vásárolni , a
21 és 25 év közöttiek első helyen a gépkocsit, utána pedig szép lakást említenek. Ez a válasz arra utal , hogy minden kontesztáció ellenére a szülők generáció jának értékskálája sokban a gyermekekre is érvényes . Chri stof Gaspari,
a Furche már említett cikkén ek szerzö]e, találóan fogla lta össze mondanivalóját,
amikor "Widerspruch und Bequemlichkeit" cfm alatt jelentette meg irását. Az
alc fm még pontosabb : " A fiatalok elfordulnak az eddigi céloktól, de élvezik a
jólétet."
5. Hit és egy háziasság

A legu jabb demográfiai felmérés szerint Ausztriában a múlt évben 10 katolikus fiatal közül 3 minden vasárnap részt vett az istentiszteleten. Ugyananny ian
soha nem látogatják a vasárna pi szentmisét, mfg a maradék harmad szórványosan eljár. Itt a helyzet a politikai érdeklódéssel ellentétes tendenciát mutat.
Minél idósebbek a fi atalok és minél magasabb kiképzésben részesültek , annál
kevesebben jelenn ek meg vasárnaponként a templomban. A stati sztika szerint
a Hauptschule tanuló inak (10-14 évesek) még 43 %-a, a középiskolások 31 % -a,
de a föiskolásoknak csak 14 %-a rendszeres templomlátogató. A lányok aránya
mindenütt néhány százalékkal túlhaladja a fiúkét. A fi atalok egyharmada soha
sem szokott imádkozni. Csak mintegy 20 % imádko zik gyakran , a többiek ritkán. Növekvó korral és képzettséggel itt is fogyó tendenciát találunk.
A hit kérdéseivel való foglalkozás következő képet mutat: Azt amondatot,
hogy "Szfvesen foglalkozom hitbeli kérdésekkel" , 22 % tartja tel jesen, 49 %
némiképpen , 21 % inkább nem, 7 % pedig egyáltal án nem találónak. A templomba járók természetesen sokkal nagyobb százalékban foglalkoznak szfvesen
hitbeli kérdésekkel, mint az indifferensek.
Az Egyház jelentóségéről eléggé hasonlóan oszlik meg a fiatalság véleménye. 24 % nagyon , 40 % eléggé, 33 ofo ped ig egyáltalán nem sajnálná , ha az
Egyház a jövóben kevesebb jelentóséggel bfrna a társadalomban.
Csupán minden negyedik fiatal keresi az Egyház segftségével életének értelmét. Különösen ez a válasz kellene hogy elgondolkoztasson minket, annál
is Inkább , mivel a fóiskolásoknál mindössze 14 % tartozik ebbe a csoportba.
Ebból a szociológiai felmérésból hibás volna arra következtetni, hogy a mai
fiataloknál a vallásosság süllyedő hajóhoz hason 1ft. Az utóbbi években éppen
ellentétes Irányt észlelünk. Különösen az elmélkedési készséget és a hozzájuk
alkalmazott liturgia Iránti ér deklódés növekedését láthatjuk mindenütt, ahol
megfelelő lrányítás mellett erre le h ető ség nyflik. Egy okkal több, hogy sajnálattal emlf tsük a fiatal papok hiányát.
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6. A szekt ák Jelentósége
Az életük értelmét keresó és az Egyházon bel ül nem tal áló fiatalok egy része
a különbözó szektá k felé von zód ik , amelyek az utóbbi évekbe n gom ba mód jára
ütötték fel fejüket Nyugate urópába n is. A " Mun-szekta", a " Sc ientology-egyház"
(Dianetics), a " Transzcendentális el mé lkedés" (TM), hogy csak néh ányat em1ft sek az ismertebbek k özül, igyekeznek a fiat alok között követőke t verbuváin i.
E szektá k közös vo násai :
- a 18 éven felüliek alkotják a tagok többségét;
- a 60-as évek végén vagy a 70-esek elején jelentek meg Közép-Euröpában :
- követelményeik nagyban hasonlft anak egymáshoz;
- rendszerint a középos zt ály szellemil eg mozgékony és é rde k l őd ő fiatallal felé fordulnak;
- alapltójukat mint az abszolút igazság közvetítőjét tisztelik :
- szigorú életközösségeket alkotnak és
- hihetetlenül vonzólag hatnak elsős orban azokra a Hatalokra, akik éppen nehéz lelki
helyzetben vannak.
A csoporthoz való tart ozás ideje alatt a tago k személyiségében mélyreh ató
változások szoktak mu tatk ozni. Megem lí tek néh ány j ell emző jelenséget :
- eddig nem Ismert vagy nem gyakorolt alapelvek lépnek e lőtérbe és alkotnak egzisztenciális alapot;
- ell enséges és elutasító beállrtottsá g fejlödlk ki a csoporton kivüli ekkel szemben;
- az egész élet radikális formát ölt.
- a tagok teljesen alárendelik magukat a csoportnak vagy annak vezetőjé nek .

-

A tagságot rendsze ri nt a k övetkező , kívülr ől is észlel hetó jel enségek kísérik :
iskola. kiképzés vagy munkahely fel adása ;
személyi és családi kapcsolatok telbontása;
lemondás a személyes tulajdonrói a csoport Javára;
némely esetben törvényell enes cselekedet elkövetése ugyancsak a csoporthoz tartozás érdekében:
néha nehezen gyógyrtható lelki betegségek kitö rése, amelyek öngyilkossághoz is
vezethetnek.

Már ebból a rövid felsorolásból is látható , hogy a szek ták elleni küzdelem
nemcsak az igaz hit védelmét, de még annak el őtt e a humánum szolgálatát is
jelenti. Természetesen éppen itt nem anny ir a az egye nes harc vezet cé lhoz .
So kkal hatékonyabb a közvetett küzdelem : igye keznünk kell a fiatalok nak az
Egyház on belül mel eg otthont teremteni , ame lybó l nem érzik szükségesnek kitörni.
7. Part nerviszony, szex ualitá s
A fia tal oknak csup án két százaléka állítja, hog y késó bb nem óha jt házasságot kötn i. Személyes tapasztalatom szerint ezt majdnem kivétel nélkü l lányo k
mo nd já k, de késő b b alkalmas partnert ta lálva elég gyorsan elfe lejti k ko rábbi
szándé kukat. Motivációként kölcsö nös szeretet, a parl neri kapc so lat állan dósítása és a gye rmekek nevelésének biztosítása sze repel. Házastá rsu kt ól gyengéd-
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ség et, húséget, megbízhatóságot, gyermekszeretetet és szorgalmat várnak el.
Hasonló kérdésekre már nagyszüleik sem válaszoltak volna másként.
Az utóbbi években szalonképessé és általánossá vált nemi felvilágos ítás még
mindig nem múködik a fiatalok kívánsága szerint. A születésszabályozás ról ill.
a fogamzás meg akad ályo zásának lehető sége iről, valami nt a másik nem szex ualitásáról többet szeretnének tudn i. A több nemi tudással rendelkező fiatalok rendszerint szabadabban és toleránsabb an viselkednek a szexualitás terén. Legfontosabb szabályzó nak a szerelmet tartják. Ezért a fiúk 60 és a lányok 75 % -a
a nevelő k és lelki pásztorok erkölcsös életre buzdító munkája ellenére sem lát
semm i kivetni valót a házass ág előtti nemi kapcsolatban , ha az a kölcsönös
sze rel em ala pján áll. Az Egyh ázb an hivata losan érvényes nem i-erkölcsi normák
a nagy tö bb ség számára elvesztették érvén yüket. Ez termé szete sen nem azt
jelenti . hogy a mai fi atalság a féktelen promiszkuitás elvét képviseli. Am it házastársuktól elvárnak, annak érvényességét már a házasságkötés előtt sem igen
vonják kétségbe.

8. A káb ítószerekkel történó visszaélés
Mai él etünk e rá k fe n éj éről annyit olvashatunk az új ságo k hasáb jain, hog y
a vele való hos szabb foglalkozást megtakarithatom magamnak. Kíváncsiság,
ro sszul értelmezett barátság és cimbo raság, elcsábítás, frusztrác iók, az elhagyatottság tudatos vagy talán nem is tudatositott érzése hajt ja a fiatalokat
az esetek legnagyobb többség ében a kábítószerek csalfa világába.
A szorosan vett kábítószerek mell ett figyelmet érd emel az alkohol is. Némely vidéken lényegesen nagyobb kárt tesz, mint a k e l etrő l bec sempészett
mérgek. Ann ál is inkább, mivel az alk oholizmus bizonyos ker etek en belül nem
ütközik komolyabb társadalmi elutasltásb a. sőt helyenké nt mint egy a "n agykorúsodás " jeIének számit a dohányzáshoz hasonlóan. Legalább is a halálos
áldozato k száma a közl ek edés i balesetek következtében aligha alac sonyabb,
mi nt a kábítószereknél.
9. összefoglalás
A fiatalok ma - miként a múltban is - keres ik a nekik kijáró helyet a társadalomban. A hel ykeresés a mindenkor érvényes értékrendszerek szem elótt
tartásával történik, vagy úgy , hogy az értékek igenlése, vagy ped ig azo k elutasítása lép előté rb e . Tekintélyek a megftélésben ma nem sokat számítanak . A
fiatalok ma sokkal öntudatosabbak, mint talán egy félszáz addal ezelőtt, és gátlástalanabbul ftélik meg a felnőttek értékrendszerét. I:rvelésükben hajlanak a
fe kete-fehér eljárás ra, és nem szívesen foglalkoznak a valóságot hívebben
v i sszatükröző színbeli árnyalatokkal. Ezért hajlamosak bizonyos radikalizmusra.
Belső ellenálló képességük nem nagyon fejlett. Sikertelenség esetén elég gyorsan frusztráció vesz erőt rajtuk. Hangosan hirdetett szólamok aránylag könnyen
találnak hitelt köreikben. Jelenleg a jövőtől való félelmet idézik szívesen külón-
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b öz ö felszó lalásai kban. Ennek van természetesen pozitiv vetülete is. A technikai
és a tudományok min denh atóságába vetett szilárd hit megingásával
a fiatal ok újra kezdik felfedezni a vallá sból áradó e rőt , amely a belső kiüresedés periódusa után az élet értelmének keresésében nagy segítséget tud nyújtani.
fejl őd ésbe

Ha a mai fiatalokról beszélünk, akkor soh a nem szabad elfe lej tenün k azt a
amelye téren mutatkozik. Szem előtt kell tart anunk mind értékeiket, mind pedig negativ oldalai kat. Nem lehetetlen, hogy a jövőben a pozltlv
és a negatfv végletek tovább polarizálódnak. Orizkedjünk attól, hogy általánosítsuk valamelyik végl etet megítélésünkben . A félszemmel nézés rendszerint megnehezíti a helyes t ál ékoz ód ást.
sokrétűséget ,

Irodalom. Herbert Janig : Zur Situation der Jugend in Osterreich (report for schung und
informati on 1980 jún.). .Le bendige Seels orge' 1981 decem beri szám, különösen
G. Heine it: Ole Situ at lon der Jugend heute. - .Juqend und Kirche ' 1981 /82 . évf . 1. füzet .

Teleki Béla
FIATALOK IOS JIOZUS KRISZTUS

Egyházunk j övő je a fiatalokra épül. A fiatalok jövője viszont Krisztus kezében nyugszik. A Zsinat megsz lvlelésre méltó ajánlata : ..A felnőttek tart sák fon tosnak a baráti hangú beszélgetést a fiatalokkal. Ez tesz i lehetóvé mindkét félnek, hogy áth idalva a kork ülönbséget, megismerje a másikat. és átadja annak
a maga érték eit. A felnőttek e l s ő s o r b a n péld ájukkal, de alkalomszerű okos tanácsaikkal és hath atós támogatással is serkentsék az ifjúságot" (Apos tolicam
actuos itat em 12).
Az itt közölt anyag 16 éves tapasztalatomon alapu l. Ezt támasztják alá az
ifjak élménye i és nyil atk ozat ai. Közben felsorakoztatom az if júsági irodalom ide
von atkozó mozaikkockáit.
Krisztus nagyon közel áll minden emberhez. Isten i csendes módján ott van
minden fi atal mellett. Nem kell őt külön ..adni" . Különben is Kr isztus nem tárgy
és nem tantárgy. Ot nem szabad leadni , előadni és megma gyarázni , mint a fizikát vagy bioló giát. O nem pusztán történelmi személy , akit ki kell halászni a
történel em kö dé bő l. Ie kell porolni, és szépen felöltöztetve az ifjúság elé adni ,
mint pl. egy Nagy Sándo rt, Napoleont. Jézus Krisztus most is élő és itt jel enlevő személy. Ezért hozzá kell vezetni a fiatalokat, úgy, hogy meglássák és
befogadják magukba. Mert Krisztus egzis ztenciájának egyik helye a mindenkori
ember, így a fiatal is. Ilyen é rtelemben szüksége is van Krisztusnak a fiatalokra,
mert bennük akar tovább élni , és álta luk óhaj t műkö dni. Ezt a gondolatot emelte ki a Szentatya is Münchenben : ..Jézusnak szüksége van rátok , szüksége van
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fiatalokra a ti környezetetekből , akik hívását követik, és hajlandók úgy élni,
mint 6 . .. hogy fgy jelei lehessetek lsten működésének testvéreitek és nővé 
reitek között ."
Szeretném , ha soraim : reflektorozásom és oll6zásom egy apró, törpe lépés
lehetne ez irányban .

1. KI az a "flatal"?
Amikor fiatalokról beszélek , az emberi élet második évtizedét tartom szem
Pontosabban a 12 évesektől kezdve mindazokat a 24 éven aluliakat, akik
még nem léptek házasságra. Ez a 10-12 év az emberi életnek épp olyan sajátságos szakasza , mint a gyermek-, a felnőtt és az öregkor, de nagy különbséggel.
Mert a gyermekkor különleges mivoltát elismerjük, oltalmazzuk és gyámolftjuk
gyermekeinket, megengedjük, hogya gyermek gyermek legyen . A felnőtt kor önállós ágát is jól érezzük, és megköveteljük, hogy a felnőtt felnőtt legyen . Az öregkort is méltányoljuk, igyekszünk könnyíten i rajta , s mi sem természetesebb el6ttünk , mint az, hogy ezek az emberek öregesen viselkednek. Azt viszont nem igen
fogadjuk el, hogy a fiatal kor is az ember életének egy sajátságos szakasza.
Ezért a fiatalokat hol gyerekeknek, hol pedig felnőtt eknek vesszük . Nem enged jük meg nekik, hogy fiatalok legyenek. Neheztelünk rájuk, és szemükre vetjük , ha tizenévesen viselkednek.
előtt.

Tetszik nekünk felnőtteknek vagy sem, a fiatal kor mégis különálló és nagyo n
fontos szakasza az emberré v álásnak. Jelent6sége szempontjából a gyermekkor első négy éve mellé állíthatjuk. A fiatal teljesen " külön világ". Se nem gyerek, se nem felnőtt. Vagy pedig gyermek is és felnőtt is egyszerre . Szociális és
érzelm i vonalon olyan bizonytalan és labilis, mint egy gyerm ek. Viszont testi
és értelmi sfkon felnőtté válik. Ez az átmenet kora . Végletesen ellentmondásos
életszakasz. Ezért a tizenéves állandó feszültségben él. Az első számú problémát önmaga jelenti : a benne végbemenő testi-lelki változások, amelyek hirte len
szakadtak rá. A másik nehézséget a felnőttek okozzák , amikor a fiatalok alapvető jogait elvitatják , de ugyanakkor követelményeket támasztanak velük szemben. Persze a felnőttek szokásvilága is számtalan konfliktushelyzetet teremt.
Külön nehézség a tizenévesnek az a sok korlát, amibe vágyai ütköznek, bilincsbe verve valóságos vagy vélt érvényesülését. Külön problémakör az a tény,
hogy az iparilag fejlett társadalomban a fiatal kor jóval meghosszabbodott. Az
egyszerű népeknél az ifjúság testi-lelki fejlődési üteme higgadt, és 16-18 éves
korban már érett, felnőtt embernek számitanak. Az iparilag fejlett világban viszont az életmód , a hírközlő eszközök stb. a fiatalok fejlődését felgyorsftották,
de szociológiai érettség üket a 24-28. évre tolták ki.
A fiatalt testi fejlődése a 14-16. évben ..feln6tté" teszi. Nemileg érett lesz.
Ezért elhagy ja a gyerekes játékokat, sokszor még gyermekkori kapcsolatait is
felszámolja. A felnőttekhez viszont nem közeledhetik, nem viselkedhetik feln6ttesen. Visszatart ják ettől részben saját pszichés gátjai , részben a felnőttek tiI13

tása. Ezért befelé fordul, elzárkózi k, elk ülö nül. Ugya nakkor ő sem képes szeretet nélkül élni. Viszont szeretne saját lábára állni, és megjátssza az "önállósdit" .
A nehézségektől és a kudarctól való félel me az ábrándozás felle gvárába úzi.
Ezért a fiatal sokat töpreng önmagáról, a világról, a szerelemről, házasságról,
jövőről. Ilyenkor nagy segftség, ha a felnőttben megértő beszélgetőtársra talál.
Eközben alk alom ny fli k figyeimét Krisztus felé irányítani , és segíthetjük abban,
hogy Jézus sal alakítsa j övőj é t. A tizenéves sokat szenved tényleges vagy vélt
magányosságban és megnemértettségben. Menekvést csak az ugyanolyan nemúek , majd a másnemúek barátságában talál. Ez ment i meg az életnek. Pszichi kai kénysz er haj tja a baráti körbe. Ha környezete nem egyengeti számára a
barátság út ját , eltévedhet agalerik labirintusában. Ha viszont felismeri Kris ztusban legj obb bar átj át, kép es lesz krisztusi életet kialakltani.
A fiatal von zódás a a másik nem iránt először szubj ektív okokból áttételesen
jelentkezik, min t raj ongás szín észekért, múvés zekért, sztárokért. Arcképeiket,
aláírásaikat és múveiket gyújt i. Nagyon fontos , hog y találkozzék az igazi Krisztussal , aki raj ongását és rokonszenvét teljesen kl tudja elégíteni, azzal a Krisztu ssal , aki a legsikeresebb és legideállsabb ember. Csak Igy kötelezheti el
magát nek i életre szólóan.
A fiat al korban ls k ülönböző fejlődési szakaszokat mutathatunk ki, bár ezek
nagyon viszonylagosak. Minden fiatal nak egyéni fej lődési útja van. A prepubertás ideje a serdülés vi har előtti néh ány nyugodt éve (10-14) , amikor a fiatalt
fel kell készítenünk mindarra a változá sra , ami hamarosan a nyakába szakad.
A pub ertás a serdülés fo lyamata (12-18), jellemzi a testi érés és a szellemi fejl őd é s nagy ütem e. Ezután egy aránylag nyugodtabb i d ő s za k következik (16-22) :
a serd ülés által felvert hullámok csend esednek, és a fiatal befut a felnőtt kor
k i kötő jéb e '. (A Dire ctorium catechlsticum generale az ola sz terminológiát követve pre adolescens, adolescens és Ifjúkorról beszél.)
2. Jézus Krisztus a fiatalok teológi ai " helye"
Krisztus az a személy , akiben a fiatalok találkozhatnak itt és ma az Istennel'.
Ez a tal álkoz ás gazdag változato kban jelen ik meg. Isten ugyani s a kiny ilatkoztatásb an nemc sak emberi szót haszn ál, han em Igénybe veszi Jézus egész egzisztenciáját és tapasztal atvilágát: életvitelét, szavalt, cselekedeteit, emberekkel
való kapc solatait , tépelő d éseit , harcát, szenvedését, halálát és feltámadását.
Ezért lett a Názáreti Jézus egész egyénisége, minden cselekedete, sót tapasztalatvIlága "l ocu s theologicus" , az Istennel való találkozás, lsten tervrajza , lsten
és az ember kapcsolatának mintája, a vallásos élet példaképe a fiatal számára .
Ez az emberi tapasztalás összet ett és sokrétú, mert Jézus Krisztus mindenben hason lóvá lett az emberekhez, kivéve a búnI. Názáreti életében meg tapasztalta az ember családi életének sokrétú vonatkozásait : a gyermek, ifjú és felnótt
kort . Megvaló sftotta az alkotó, a dolgozó embert. Ismerte és felhasználta kultú rkörének lehetőségeit , az élet adta örömöket és megpróbálta tásokat. Jézu s
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minde n élménye igazán vallásos tapasztalat volt, de a fiatal számára ma is az.
Kiváló és sikeres kísérlet arra, hogy élje és megham isítataUanu l magyarázza
a vall ásos állásfoglalást, különösen az istengyermeki egzisztenciát, az élet különbözó talaj án.
Jézusban bontakozik ki az lsten mindenkit á tö l e l ő üdvözító terve . Ezért az
emberek minden kategóriája jelen van világában. Szereti az egyszerű és szegény embereket, a népet (Mk 6,34). Emberszámba veszi az élet peremére szorultakat, mint a szamariai vagy a házasságtöró asszonyt (Jn 4,7-26; 8,1-11 ). Nem
zárkózik el a nép vezetóitól sem. Méltányolj a pl. Nikod émus jószá ndékát (Jn
3,1-31), de szembefordu l a vezetók gonoszságával (Mt 23,13-36).
Igy lesz Jézus példakép és min ta a fiatal számára , baráti kézfogás , amely
vezeti öt a Föltámadott dicsóségébe, az új vil ágba , ahonnét ki van zárva a
fiatalt annyira kínzó magányo sság és megnemértettség. De már ebben a világban is Jézus Krisztus újjáalkot mindent, megú jítja az emberképet, hogy az olyan
lehes sen, amilyennek lsten alkottta (1Kor 12,13). Benne és vele jelenik meg a
földön az új teremtm ény, akit megszentelt a Lélek (2Kor 5,17; Gal 6,15), és aki
lsten népének, közösség ének tag ja (Ef 2,12-13.19). Ezért az Atya a Jézus mellett
álló fiatalban is fiát látja (Gal 3,27; Róm 6,3).
Jézus Krisztus ily módon az lsten jel enlétét megvalós ító jel, szentség a fiatal
számára, de a Krisztussal való barátkozás erejében a fiatal is ezzé lesz körn yezete számára. Idézett beszéd ében ezt mondja erról a Szentatya : ..Igy akarja
Kriszt us kísérni az emb ert az emberré válás útján. Kis ér, táplál és erósít minket az Egyház életében szavával és szentségeivel , húsvéti ünnepé nek testével
és vérével. Úgy tápl ál mink et, mint örök Fia az Istennek . Részesít i az embert
saját istenfiúságából, bensól eg ,megistenítve' öt, hogy ezáltal a szó teljes értelmében ,emberré' váljo n. Igy az ember, aki lsten képére és hasonlatosságára
van teremtve, eléri felnótt érettségét Istenben."

3. Jézus KrIsztus és a fiatalok a Bibliában
Jézus mindig különös szeretette l volt a fiatal okho z. Barátságát gyógyításokkai és halottak feltámasztásával is igazolta. Feltámasztotta a naimi Ifjút (Lk 7,
11-17), Ja irus leányát (Mk 3,21-43). Meggyógy ította a szamari ai asszony leányát
(Mt 15,21 -28), a holdkóros, ideg beteg fiút (Mt 17,14-21) és a királyi tisztviseló
fiát (Jn 4,46-54). Igaz, csak Jai rus 12 éves leányának ismerjü k a korát, de minden jel arr a vall , hogy az itt fel sorakoztatottak fiatalok voltak.
A fiatalokkal való kapcso lataiban is meleg érzelmeket táplá lt Jézus. Igazi
szeretet szálai f űzték a gazdag if júhoz : ..ránézett és megkedvelte " (Mt 19,16-22),
de ezt mondhatjuk a fiatal János apostolról is, ..akit Jézu s szeretett " (Jn 13,23).
A fiatalok is nagy ragaszkod ással csüngtek Jézuson . Megc sodálhatjuk azt az
elszántságot, amivel követték mindenhova. János pl. utána megy a fópap udvarába (Jn 18,15), sót a kereszt tövébe is (19,26). Önfeledt és csa ládias ragaszkodáss al hajtotta fejét az utolsó vacsorán Jézus keblére (Jn 13,23).
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Még a gazdag ifjú esete is azt mutatj a, milyen bizalommal fordulnak a fiatalok a tanftó Jézushoz (Mt 19,16-22). Igaz, egyes fiatalok ma is, úgy mint annak
idején Ő, szomorúan hagyják el, mert a gazdagság vagy más evilági érdek gátat
emel Jézussal való barátságuk elé.
Mire képes egy fiatal? Medd ig megy el Jézushoz való ragaszkodásában?
Mutat ja ezt az ifjú Márk, aki éjnek idején Krisztus után lopakodik. Amikor a
Getszemáni kertben az Urat elfogták, az apostolok, a " nagyok" elfutottak. Az
ifj ú Márk azonban " követte Jézust titokban." Csak akkor távozott, amikor öt
is el akarták fogni (Mk 14,51-52).

4. A fiatalok és Jéz us Krisztus napja inkban
Jézus az ö örök és szeretettöl áthatott jelenlétével ma is a fiatalok mellett
áll, éppen úgy, mint a bib liai időkben . A mai fiatalok is érzik ezt a Krisztusközelség et, és igyekeznek találkozni vele : hallgatni szavát és nyomába szegőd
ni, úgy, mint a bibliai fiatalok. Krisztus és a fiatalok, valam int a fiatalok és Krisztus kapcsolata az örök jelen termő ágán virágzik.
Szinte gombamódra jelentkeznek az ún. kisközösségek vil ágszerte, mind
keleten, mind nyugato n, az ifjú ság körében is. Különbözők ugyan a neveik , de
az, aki körül csoportosulnak , ugyanaz : Jézus Krisztus.
Vannak olyan ifjúsági közösségek, mint pl. a "Jézus-forradalom" és a "Jesus People " egyes ágai, ahol Jézus puszta emberré zsugorodik. Ezek a fiatalok
nem képesek megl átni Jézusban az Istent és az Istennel való találkozás lehető
ségét. De Jézus Kris ztus számukra is olyan ember, aki fölvillanyoz a felebarát
szolg álatára, és akit érdemes követn i.
Az ifjú sági csoportok másik fajtája az, amely által fiataljaink az Istenember
Jézus Krisztushoz közelednek . Az ilyen lehetőséget nyújtó közösségek közül
kiemelném a "focolari ni" és a " karizmati kus megújulás" igen népes csoportjait.
Min dkettő t Suenens bíboros szavaival jellemezhetnénk : " A mozgalom lelkisége
alapjaiban vil ágosan Jézus felé tájékozódik ; tapasztalati alapon b e n s ő s é g e s ,
személyes viszony megélé sét jelenti. Krisztus, aki ,lélekben keresztel', előtér
ben áll. Bizalmas négyszemközti viszony fejlődik ki, ahol maga Jézus kezdeményezi a párbeszédet , megszó lit és felhívakölcsönösségre. Gyakran mintegy
újra felfed ezése ez a kereszténységn ek, amely többé nem ideológia, ,izmus ', hanem találkozás Jézus élő személyével , ezzel a legvalóságosabb valósággal." '

5. Fiatalok Jézus Krisztusról
Beszámolóm e részében a fiataloké a sz ö, Szavaikat idézem teljes eredetiségükbe n. Olyan kijele ntéseket igyekeztem összegyújteni , amelyeket jellemző
nek mondhatunk általában a fi atalokra.
A fiatalokat két nagy táborra oszthatjuk. Az egyiket nem érdekli Jézus Krisztus, elmenne k mellette, mintha nem is léteznék . A másik oldalon találj uk azokat
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a fiatalokat, ak ik észreveszik őt, és elkötelezik magukat neki. Az utóbbiak k ő
zött három csoportot különböztethetünk meg . Az egyik az ember Jézus nyomába lép; a másik az Istenembert látja benne; ismét mások Krisztussal és Krisztus
ellen vannak egyszerre".
•I:rdekes lenne megszólaitatni a vallásukat gyakorló fiatalokat , mit jelent nekik
gondoltam. Ezért 35 k öz éplskol ás és egyetemista csoportomat 1981 okt óberének egyik összejöveteién három részre osztottam.
Az első csoport azt a feladatot kapta: olvassák el és elmélkedjék át Mt 16,13-20·at,
és végül állapítsák meg: ki nekik , mit jelent életükben Jézus Krisztus . A csoportmunka
végén így számoltak be: . Jézus Kris ztus híd köztünk és az lsten között . Emberré lett,
hogy közelebb hozza hozzánk az Istent, Testvérünk ő és bizalmasunk. Jobb és közvetlenebb a kapcsolatunk vele, mlnt szüleinkkel. Közelebb áll hozzánk Jézus, mint az Atya,
mert O a földön járt, példájával mutatta be nekünk, hogyan éljünk . Barátunk O, akivel
mindent meg tudunk vitatni. Kapcsolatot teremtünk általa az Atyával, segítségével
sokkal jobban el tudjuk képzelni, mil yen az Atya . Benne mindannyian testvérek vagyunk.
Ot rohanó világunkban ls megtaláljuk, de azért félre kell néha vonulnunk. O az eröforrásunk, akit nem szabad elhanyagolnunk. Osszegezve: Krisztus nekünk kapcsolat,
Testvérünk, Barátunk, erőforrásunk . O az, aki a szem áldozásban újra kezdi az egészet:
A második csoportom azt a feladatot kapta: vizsgálják felül a mindennapi élet szemszögéből, kinek tartja ifjúságunk Krisztust. Igy összegezték munkájukat: .Jézus szeretete alapul szolgál életünkben . Lemondása segít nekünk abban, hogya többi ember ja·
vára lemondjunk saját ig ényeinkről. Szenvedésével enyhíti a ml szenvedésünket. Címszavakban kimondva: Jézus Krisztus útmutat ónk, példaképünk. tanítónk és segítőnk:
Fiataljaim harmadik csoportját azzal bíztam meg, hogy állapítsák meg és fogalmaz·
zák meg. kl nekik Kris ztus pusztán emberi vonalon. Az eredmény : . Jé zus Krisztus
Ideálunk és példaképünk minden helyzetben . Különösen vonz Krisztushoz az, hogy mlndenklve: együttérzett, és mindenkin segitett. O ismeri gyöngeségeinket. Megköveteli:
hozzunk meg minden áldozatot annak érdekében. hogy boldogok lehessünk. Jézus rnesbocsát ellenségeinek. Nem Ijed meg a veszélytől. Amikor felfeszftették, így tm ádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudj ák. mit cselekszenek:
A csoportmunka eredményeként rögzíthetjük: Krisztus nagyon közel áll a flatalokhoz. Ezt ők maguk is érzik . Ezért is mondják öt barátjuknak. testvérüknek és erőforrá
suknak életvitelükben .
Krlsztus" -

6. A fiatalok útja Jézus Krisztus felé
A kérdésben először is szem előtt kell tartanunk magát a fiatalt: az ifjúság
Krisztus-igényét, lehetőségeit és képességeit'.
A kisiskolás el őtt Jézus inkább " c sak lsten". Nevét sem alkalmazza a diák
helyesen . Vagy inkább neki van igaza, amikor a Teremtő és Gondviselő, sőt
gyakran az " Isten " helyett is Jézus nevét használja? "Jézus teremtette a világot" - halljuk szinte rendszeresen a hittanórán.
A preadolescens (prepubertáns) már képes elfogadni a valóságos Jézus
KrisztusI. Az Úr nyilvános élete mágnesként vonzza. ~Ietének eseményeivel sohasem telik el. Központi szerepet kapnak cselekedetei, szavai, amelyekkel igazolja vallásos állásfoglalását az emberek és az Atya iránt. Élete úgy bontakozik
ki e korosztály el őtt, mint harc a rossz, a bún ellen . Jézus a rosszat legyözö
hös.
2

17

Az adolescensek már psz ichikailag jóval érettebbek. Kr isztu sho z min t ideálhoz von zódnak, aki vágyaikat és óhajai kat be tölt i, mert ő Igazsá gos. Ez a Jézus
sarkallja ő ket is a többre. Különösen azé rt, mert észreveszik benne a barátot.
Ugyanakkor a fiatal saját Ideáljait testet öltve szemléli Kr isztusban. Igénye az
is, hogy hite személyes és személyhez fűzödö legyen . Jé zus segiti is őt az Aty ával folytatott párbeszédében. A ltala érti meg könnyebben az Aty át. A Krisztussal
való kapcsolat könnyit saját élete kereszt jelnek, főkép p a meg nemértésnek és
a magányosságnak elviselésében és legyőzésében . Ezért is igénylik fiataljaink,
hogy Kr isztussal a csöndes imádság szárnya in is találkozzanak.
Mi módon vezethetjük ezeket a fiatalokat Krisztush oz?
A keresztény ifj úság unkkal való foglalkozás általános mód szereit és eszköze it megtalálhatjuk az ifjúság ról i ródott több könyvben' . Ezen a helyen szeretnék rámutatn i olyan utakra, amelyek kinőnek a metodika keretéből . Két népes felmérésem nyomán csoportosttom a gondolatoka t' . Fiúknak, lányoknak,
diákoknak és munkásifjaknak osztottam ki kérdői ve im et. Csak egyben egyeztek :
vall ásgyakorlók voltak. Első alkalommal 694, a más ik esetben 319 fia tal töltötte
ki az íveket. Válaszaik nyomán a következő pontokról számol hat ok be :
1. A Krisztushoz vezetés és Krisztus-követés terén a száma dat ok szerint legfontosabbak az ifj úsági I e I k i n a p o k , lelkigyakor latok és más vallásos össze jövetelek. Fiatal ja in k kife jezetten igé nyli k a keresztény tartalomm al kitöltött
össze jövetelek gyakoribb , éve nkint többszöri megrendezését. A máso dik fel mérés fiataljainak 92,16 %-a szer etn e ilyeneken rés zt venni. Miért? " Jobban
meg ismerem Jézus út ját." "J ézus követését segIti e l ő ." " Gazdagabb lett em ."
" Sok hasonló gondolkodású fiatalt meg ismertem ." Az együttlét, a közös munk a
és érdeklődés erö sen befolyásolja fiatal ja ink Kri sztu sra való irányultságát. Természetesen ifjúságunk igé nyes is. Elvárják, hogy " legyen a lelkinapnak állandó
házigazd ája, aki mind ig bejelenti, mi fog következni " , " az el őad á s ok közötti
szünetet valami érde kességgel ki kell tölteni, pl. csop ortok összeismerkedtetésével , a témával kapcsolatos csoportmunkával" , " az előadások ne leg yenek akadém iku sak , túl magasak, több élettapasztalatot tartalmazzanak."
Érdemes felfigy eln ünk ifjúságunk igényére , miszerint a leghatásosabb Krisztushoz vez e tő út az együttmenetelés.
2. Karakteriszt ikus Krisztusho z vezető út a fiatalok s z ü I e i n e k vallásos
magatartása. Az ő példá juk neveli nemcsak a gyerekeket, hanem felnövekvő
ifjúságunkat is. A megkérdezett fiatalok 88,91 % -a anyját, 73.59 % -a apját vallá sosnak tartja . Önmagukat anyjukhoz mérten értékelik vall ásosnak (81,69 % ),
mig a vallásgyakorlás terén apjukat követik. Ezért 73,49 % jár templomba. Nagyon fontos tehát a fiatal szám ára a szülei vel val ó mél y érzelmi kapcsolat, és
az, hogy anyját, de f ők épp apját Jé zus Kr isztus hivének tapasztal ja. " A házastársak tehát , akik et az apas ág és anyaság méltósága és tiszte ékesít, szorgalmasan tel jesItsék a nevelés, különösen a vallásos nevelés feladatát, amely elso sorban rájuk tartozik" (Gaud ium et spes 48).
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3. Első felmérésem azt bizonyítja, hogy nagyon fontos szerepet tölt be ifjúságunk vallásos életében a p a p p a I való kapcsolat. A lelkinapon megjelent
majdnem 700 fiatal 57,66 %-a jó és rendszeres kapcsolatot tart papjával , 34,38 %
pedig időnként. Nem akarják ők a papot odahúzni maguk közé, sőt elvárják tőle,
hogy "éljen a hitből, de ebben a világban". A pap meghitt kapcsolata Jézus
Krisztussal kifejezett útmutatás lesz a fiatalnak, aki közeled ik Krisztushoz.
4. Igen fontos az ifjúság aktív bevonása a p I é b á n i a k ö z ö s s é g életébe. Ez egyébként a modern pedagógia és tanulásiélektan elve. Püspökeink
is kiemelik a Zsinaton : " Megnövekedett társadalmi súlyuk követelménye, hogy
azonos fokban egyre jelentősebb legyen apostoli tevékenységük is, amelyre
már természetes hajlandóságuk is alkalmassá teszi őket. Személyiségük tudatának növekedtével, meg az életkedv és a feltörő tettvágy hatására felelősséget
vállalnak magukra, és szerepet akarnak maguknak biztosítani a társadalmi és
kulturális életben. Ettől nagy remények beteljesülését várhatjuk, csak Krisztus
szelleme hassa át munkakedvüket ... Magukat a fiatalok legyenek az ifjúság
első és közvetlen apostolai" (AA 12). Fiataljaink ezt igénylik is, ahogy mutatja
első felmérésem. Arra a kérdésre: "Mit szeretnél változtatni közösségedben?"
- szinte egyhangúlag ezt a választ adták: Jobban bekapcsolni a fiatalokat, javítani a hívek és a papok kapcsolatán, és fokozni a hívek összetartozását. Számokban beszélve : 77,74 % szeretne tevőlegesen működni a plébániai közösségben , mégpedig 27,62 % a liturgiában, 43,35 % a hitoktatásban, 17,14 % a
családlátogatásban , 20,77 % a beteglátogatásban. Komolyan követelik, hogya
papok készítsék fel a híveket ilyen munkára, és aktiviz álják a fiatalokat a misén
kívül is. Ez a vágy nem szalmaláng . Plébániai közösségemben ténylegesen rn ű
ködnek a zene- és énekcsoportban, a liturgikus szakosztályban, sajtóosztályban és karitatív szakosztályban. Könnyebb megszerettetni velük Krisztust, ha
lehetővé teszem számukra, hogy krisztusian viselkedjenek, apostolkodjanak.
5. Nagyon jelentékeny a keresztény, vallásos s a j t ó hatása is a fiatalokra.
Valószinűleg a tévé és rádió hatása még nagyobb, de ezzel kapcsolatos felmérést nem végezhettem, mert környezetem fiataljai nélkülözik az ilyen irányú
élményeket és tapas ztalatokat. Teljes egészében elfogad hatjuk a zsinati atyák
szavait a kommunikációs eszközök felelőseihez : "Gondoljanak állandóan arra,
hogy az olvasók és nézők nagy része fiatalkorú. Ezeknek pedig igazán sz űk
ségük van olyan sajtótermékekre, ill. látványosságokra, amelyek tisztességes
szórakozást nyújtanak, és magasabb érdeklődésre is ösztönöznek. ügyeljenek
arra is, hogy vallásos témákat komoly és tapasztalt személyre bízzanak, és kellő
tisztelettel dolgozzanak fel " (IM 11). " Sajátos védelemben kell részesülniök a
fiataloknak a nekik ártalmas sajtótermékekkel és látványosságokkal szemben"
(IM 12). Fiataljaink általában szeretnek olvasni (84,95 %), fiúk , lányok egyaránt.
Ha nem is ilyen arányban , de vallásos témákról is. A Hitélet ifjúsági rovatát a
második felmérés értelmében 68,97 % olvassa rendszeresen (a lányok 10 %-kal
vezetnek a fiúk előtt). Miről olvasnak legszívesebben? Első helyre természetesen " az ifjúság problémái" kerülnek (51,01 %). Konkrétan: szeretnének olvasni
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az egyház és az ifjúság kapcsolatáról, a fiatalok hitkereséséről, fiúk-Iányok kapcsolatáról, hittancsoportok életéről, az ifjúság életéről, Krisztus és a fiatalok
kapcsolatáról. - Második témakörnek "a hittel és hitélettel kapcsolatos dolgokat" jel ölték . Harmadik helyen a "Jézus-témák" szerepelnek. Szép számban
kifejezetten is .Krlsztusröl és a hozzá vezető útról" szeretnének olvasni.
6. Nem mellőzhetjük az i m á d s á g Krisztushoz vezető útját sem. Fiataljaink 64,12 %-a napi, 16,86 % heti imádkozó. Az imádság tartotta őket, segített
nekik kitartani Jézus Krisztus mellett, a hitben . Gondoljunk ezen a helyen a
mind jobban terjedő imacsoportokra is. Megőrzött ifjúságunk nagyon komolyan
közeledik Krisztushoz éppen az imádság útján .
7. Statisztikailag is kimutathatjuk, hogy a s z e n t s é g e k vétele is biztos
út Krisztus felé, Jézus Krisztus teljesebb és mélyebb megismeréséhez vezet.
Keresztény ifjúságunk igényli is a szentségi életet. A megkérdezettek 49,93 %-a
gyakrabban gyón ik , 22,01 % havonta, 25,41 % évente. Az áldozást persze nem
kötik a gyónáshoz. ~vente 52,03 % , havonta 29,02 % áldozik, és 15,34 ofo minden
mise alatt Krisztus asztalához járul. A szentségekhez való gyakori járulás minden bizonnyal melegebb kapcsolatot teremt a fiatal és Krisztusa között.
8. Sokat segíthetnek a hit terén az i f j ú s á g i o k t a t á s különböző módjai. A fiatalok is érzik ezt, azért 44,67 % rendszeresen, 22,77 % hiányosan,
14,99 % ritkán jár is különböző vallásos összejövetelekre. Az ilyen oktatásokon
elsősorban az ifjúság problémáiról szeretnének hallani, majd azonnal Jézusról,
utána a hit általános kérdéseiről, Bibliáról , szeretetről, a katolikus élet szépségéről, a tízparancsról , az egyház történetéről, vértanúkról, - és ezekről a
témákról vitatkozni. Illetve 53,40 % előadásokat óhajt, 36,31 % vitát szeretne,
10,29 % pedig csoportmunkával akarja feldolgozni e témákat'.
" Veletek kapcsolatban, fiatalok - mondja a Szentatya a német ifjúságnak - ,
akik a mi [öv önk nagy reménye vagytok, kérem az aratás Urát, hogy mindegyikteket , minden fiatal embertársatokat ezen a földön küldjön munkásának nagy
aratásába." A mi óhajunk is csak ez lehet: Krisztushoz vezetni a fiatalokat, de
nem a mi utunkon, hanem a fiatalok saját ösvényén . A kapcsolatok és az egyéni
kibontakozás útja ez. Fontos és alapvető feladatunk ezért egyen getni ifjúságunk
jó kapcsolatát a szülőkkel, társakkal , papjaikkal. A kibontakozást pedig elő
segíti a vallási közösségbe való beiktatás, aktív tevékenység a pléb ánián, részvétel az ifjúsági csoport munkájában. A korona a Jézus Krisztussal való szentségi kapcsolat, szentségi együttlét és az ezt követő felszabadult krisztusi szeretetszolgálat lesz.
Jegyzetek
Az Ifjúkor pszichológiai metszetét lásd: Pszichológia, Tankönyvkiadó, Budapest , 1971,
228-256. 2 Az emberi tapasztalás és az evangélium párhuzamáról I. Joseph Gaveart:
Esperlenza umana e annunzio cristiano. Torino, 4. fej. és R. Egenter : Erfahrung Ist leben, München 1974. A csal ádi élmények sorsdöntő szerep ér öl vö. Gaetano Gattl : II mlnlstero catechlstlco della famiglia cr lstiana, EDB 1978, III. rész, II. fej . 3l. J. Suenens:
Új pünkösd? Prugg Verlag , Eisenstadt 1976, 81-82. Részletesebben a focolartnokröl:
I
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M. F. d'Antun: L'ld éal des Focolarini, in : ICI 3/1971, 380, vagy : Reveils spiritueis et
rénovatlon dans la vie religieuse , ln : Concilium 89/1973. A karizm atikus rneq újulásr öl:
K. et D. Hanaqhan: Le Retour de l'Esprlt , Cerf, Paris 1972. E. O 'Connor: The Pentecostal
M ovement in the Catholic Church , Ave Maria Press, Indiana, 1971. Suenens és Heribert
Mühle n múvel. • Tanulságos Idézetek találhatók A .-M . Carr é könyvében : Ki nekem J ézus Krisztus ? Prugg Verlag, Eisenst adt' 1977. 5 A fiatalok katekéziséről I. Joseph Colomb :
La estechese et les divers ages de I' homme, Parls-Tournal-Rome-New York, 7-11. fej .
• Az Ifjú sággal való foglalkozás metódusait 1.: M. Schwarz : 30 X 30 Modelle klrchllcher
Jugendarbeit , Herder, Wien 1979; J. Grlesbeck : Bausteine für die Jugendarbeit, Don
Bosco V., München 1975. 7 1. 1976 ápri lisáb an 694 fiatal (365 leány és 329 fiú) töltötte
kl a 43 kérdést tartalmazó k érdő ívet . köztük 443 di ák, 251 munkás. I:letkoruk: 15--25-lg .
(15--17-lg 234, 17-20·lg 210, 20-25 között 250.) 2. 1981 ápril is ában 319 14-26 éves
fiata l (133 fiú, 186 leány) töltötte kl a 9 k érd ésb ől álló k érdöfvet. 14-20 éves 250,
20-26 éves 69. • Az imádság neveIö hatásáról és életformáló módja irói: Jálics Ferenc :
Tanuljunk Imádkozni. Prugg V. Eisenst adt 1977. Paul Roth: Istennel mindig beszélget ünk.
OMC, Bécs 1978. A. Louf: Bennünk a Lélek Imádkozik. OMC, Bécs 1979. • Az Ifjúság vallásl problémáir ól: Piet Wesseling: Ongewoon [ournaal , H. Mellsse, Bilthoven, vagy:
Neobl öan dnevnlk, Zagreb 1968.

Adolf Exeler
A HITHIRDETI:S LEHETÖS I:GEI A FIATALOK KÖZÖTT

1. Helyzetfelmérés
Tapasztalati megbizonyosodás nélkül is föltételezhetjük : találó az a vélemény, amely szerint ma alig van " hithirdetés" a fiatalok között. Gyakran még
csak nem is törekszenek rá, olyan nehéz hozzá támaszpontot találni.
Nem minden ki fog egyetérteni ezzel a diagnózissal. Van egész sor értékes
kivétel. M in d en e ke l ő tt az ifjú sági istentiszteletekkel kapcsolatban olykor fontosabb a közös e l ő k é sz ü l e t , mint maga a lefolyás . Különösen olyan elj árással .
mint pl. F. J . Ortskemper rendszeresen teszi : Egy sor fiatalnak könyveket nyom
a kezébe, azok magu k keresgélnek bennük, hazaviszik, és az előzőleg megállapított témához szempontokat , anyagot hordanak össze, olyat , amit fontosnak tartanak. Persze aztán nagy készséggel kell jóváhagyni a fiatalok elképzeléseit. Ha túl gyakran állunk elő fékező meggondolásokkal, hamar osan elillan
az önálló fölfe dezések örö me. - Mégis úgy tűn ik, általá ban elég nagy a tanácstal anság a " hithirdetés" témakö rében. Sőt az az ember benyomása, hogya
felada tot a k ü lönb ö z ő fórumok egymásra tolják ; egyik sem érzi illetékesnek
magát. M ind en eke l őtt három fór um forog kérdésben: a plé bániai istentisztelet,
a hitoktatás és az egyházi ifjúsá gi munka. Az átlagos plébánia nem sokat tesz
a feladaté rt. Inkább panaszko dik a fiatalok miatt, vagy tehetetlenül lemond róluk, semmi nt hird etné nekik a hitet. Az ifjú sági beszédek kora rég lejárt. A hitoktatók nyomós érvekkel bizonyitják, hogy a hithirdetés már rég nem a hitoktatás feladata, - bár néha a fiatalok hitének Igen megr agadó bizonyságai mu-
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tatkoznak a hittanórán. Az ifjúsági munka terén pedi g oda nyilatkoznak, hogy
a hithirdetés nem igény, és az adott viszonyok között nem is lehetséges.
Ez a helyzetkép annyiban egyoldalú, mert nem nevezi meg a mai hithirdetés
két fontos helyét: az egyházi múvelődési házakat (pl. meditációs napok és kurzusok) és az ifjúsági mozgalmakat, főleg a kiscsoportokban. Sok használható
segédkönyv is van. De a könyvpiac és a helyi gyakorlat közt nagy a szakadék .
Sok könyvet vesznek, de közel sem merltik ki őket. Minden segédeszköz ellenére megmarad a nagy tanácstalanság benyomása . Sőt néha úgy látszik,
hogy ma minden más világnézeti áramlat és ideológ ia könnyebben gyújtja lángra a fiatalokat, mint az Egyház hivatalos hithirdetése.
Ha ez a benyomás csak valamennyire is igaz, akkor nem elég a módszer tanon itt-ott javitani , sem fokozott bevetésre, nagyobb erőfeszftésre felhivni.
Akkor a tapasztalatcserét kell erősiteni. Az érdekeltek kölcsönösen mondják
el nehézségeiket, de sikeres vállalkozásaikat is, idézzék a fiatalok kijelentéseit,
beszéljenek eljárásmódjukról, felhasznált segédeszközeikről. Ezen túlmenően
az sem fölösleges , hogy alapvetö elvi kérdéseket tegyünk föl ; ez történik megfontolásaink második részében .

2. Helyes-e a program?
Aligha szabadulunk ki a tanácstalanságból , ha nem vizsgáljuk felül alaposan a fiataloknak történő hithirdetés programját.
2.1 A hithirdetés meghaladott

elképzeléséből

fakadó problémák

Azt hiszem, az igehirdetésre vonatkozó megb izatás , ahogyan általában értik,
negativ hatást kelt. Ismerjük a Biblia kijelentéseit : "Menjetek
el az egész világba" (Mt 28,19). " Kérve kérlek ... hirdesd az evangéliumot, állj
vele elő , akár alkalmas, akár alkalmatlan" (2Tim 4,1-2). "Jaj nekem, ha nem
hirdetem az evangéliumot" (1Kor 9,16). Ilyen kijelentésekből erős lelkiismereti
nyomás származhat. Még erősebbé válik a nyomás, ha az idősebb nemzedék
tagjai rajongva emlegetik előttünk, milyen bravúrosan teljesftették a maguk
idejében az igehirdetés megbizatását. A (gyakran eszményitő) visszaemlékezés
régebbi ifjúsági beszédekre, hittanórákra és vallásos körökre közel fekvő kisértése az idősebb nemzedéknek. Micsoda idők voltak azok! Ma pedig .. . ? Igy aztán az egyházi ifjúsági munka sok k é p v i se l őj é n e k ma Igen szegényes
benyomása van önmagáról. Ehhez járul a táborok különbözősége az egyházon
belül. Az egyik oldalon - többnyire a közép- vagy idősebb nemzedék tagjai egész pontosan tudják, mit kell hirdetni, kezüknél van a dogmatika és a katekizmus ; a másikon csak vonakodva szólnak "Jézus ügyéről" . Az ifjúsági munkatársak között is különböző táborok vannak és feszültségek uralkodnak, más
és más az elképzelés arról, hogy mi a fontos , és rendszerint nem sok jót mondanak egymásról.
messzemenően

22

De egyáltalán nem biztos, hogy amit az idősebb keresztény nemzedék a hit
terén fontosnak tekint, ugyanazt tartják fontosnak a fiatalok is. Mint a német
szinó dus körkérdése megmutatta, a fiatalabb katolikusoknak ma az a benyomásuk, hogy az egyház elsősorban az időseb b nemzedék s ezeken belül is a
templomjárók által vallott értékek iránt érdeklődik, ezeknek kötelezi el magát,
de alig annak, amit a fiatalabb generáció fontos nak és értékesnek. Ameddig
ez az uralkodó benyomás, nem várhatjuk, hogy sikeres legyen az olyan hithirdetés, ami túln yomórészt az egyházba való kritikátlan besorolódást célozza.
E bből kiindulva egy alapvető jelentőségú tétel hez jutok :
2.2 Az ifjúság nem a hithirdetés tárgya , hanem a közlés önálló partnere
A " hithirdetés· em legetése eleve hamisan állíthatja be a váltókat, amenny iben szinte szükségsze rúen összefügg vele a beszélőkre és hallgatókra történő
felosztás. Az elsők adó alanyok, az utób biak befogadó tárgyak. Az elsők birtokon belüli ek, az utóbbiak nincstelenek; amazok rendelkeznek a hittel mint biztos javukkal , emezeket intve , hogy áhítatos tisz telettel fogadják a rájuk bizott
atyai örökséget.
Már most elkerülhetetlen, hogy idősebb emberek jelentékenyen másképpen
gondolkodjanak, érezzenek, tapasztaljanak és fogalmazzanak, mint fiatalabbak.
Ifj ak és felnőttek el képzelései ugyanarról a dologról igen különbözők . A felnőtt
rendet akar , megoldásokat, egyértelmú tanítást, ko rlátolt elkötelezést. A fiatal
szereti a nyitott kérdéseket és az egyéni meg rendülést.
Altalában meg kell állapítanunk : Az Egyház nem eléggé fiatal. Fogyasztó i
szerepre kárhoztatja a fiatalokat: tegyék magukévá pontosan azt, ami az öregebbek testére van szabva . Csakhogy éppen ez a szerep felel meg legkevésbé
fiatal embereknek. Ok olyasvalakit keresnek, aki erejük javát veszi igénybe és
használja fel.
Helyénvaló itt megvil ág ítani a különbséget Krisztus és az Egyház között.
Krisztust fiatal nak érzik , az Egyházat öregnek, sőt öregesnek.
I:rdemes egy kis történelmi megvilágításba helyezni ezt a jelenséget. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy a Jézus által kiváltott mozgalom (tág
értelemben) az ifjúságé volt. Jézus halálakor valószlnúleg fiatalabb volt, mint
az egyházi ifjúsági munka legtöbb felelős vezetője, tanitványai pedig még fiatalabbak. A vezető egyházi körök túlnyomó része idősebb , mint halálakor Jézus .
I:rdemes elgondolk ozni ezen .
Az egyháztörténelemben szintén lehetetlen észre nem vennünk, milye n jevan a fiataloknak a hit elevenen tar tásában . Az Egyház nagy korszakai
azok voltak, amikor a fiatal nemzedék saját kezdeményezéséből , saját módján
azonosult az evangéliummal , amikor a maga módján - nem ritkán kifejezetlen
az idősebb nemzedék elle nébe n - újra fölfedezte és megvalósítotla az evangéliumot. Ez ugyan legtöbb ször megzavarta a " birtokban lév ő " öregeket, de
előb bre vitte az Egyház egészét. Néhány péld a: Assisi Szent Ferenc kb. 20 éves
lentősége
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korában tért meg. 28 éves volt, mikor a pápa megerősltette e lső szabályát. Szent
Klára 16 éves fejjel szökött meg hazulról, hogy Ferenchez csatlakozzék. Arpádházi Szt. Erzsébet 24 esztendős korában halt meg; jótékonysági " ostobaságai"
és "túlzásai" , amelyek elüzésére vezette k, még sokkal előbbiek. Padovai Antal
21 éves korában kezdett prédikálni. Csak 36 évet ért meg. Tours-i Mártonnak
(316-397) nem püspöki múködése maradt meg legjobban az emberek emlékezetében, hanem hogy kettévágta köpenyét, és felét egy koldusnak adta; ekkor
még nem volt 18 éves, hiszen 18 éves korában keresztelkedett meg. L1sieux-i
Kis Teréz először mindenestül környezetének áthagyományozott jámborsági
form áiba kényszerült. De önálló bibl iaolvasása újra föl fedeztette vele az egészet.
Egy felnőttnek , akár jól képzett teológusnak is, valószínúleg túl sok gátlása lett
volna ilyen fölfedezése khez.
Ilyen történeti háttér előtt föl kell vetni a kérdést: Milyen esélyei vannak
ma, hogy a fiatal nemzedék újféleképpen , önállóan magáévá tegye és így újonnan fölfedezze az evangéliumot?
2.3 A fiatal nemzedéket önálló szerep illeti meg az Egyházban
Nem téveszthetjük szem elől , hogy az ifjúságnak a társadalomban és az egyházban betöltött szerepe között feszültség uralkodik. Társadalmi helyzetében
a fiatalság ma eleddig ismeretlen öntudatra és önmagáról alkotott elképzelésre
j utott. De az egyházat illetően nem éppen erő sen fejlett az öntudata. Kezdeményezéseit a valóságban vagy egyáltalán nem veszik komolyan, vagy hamar
megfékezik.
Ha ma nem akarunk eleve gátat állítani az ifjúságnak való hatékony hithirdetés elé, akkor mindenekelőtt az idősebb nemzedék irányában kell igényt
emelnünk. Készen kell állniok annak elismerésére, hogy a fiatalok nem akarják egyszerúen átvenni , amit ők számukra kigondoltak. Mi több : azt is meg kell
engedniök, hogy a fiatalok Jézussal egyesült szemléletmódjukkal gazdagftani
tudják az egyházat. A német szinódusi határozat szerint: " Minthogy a fiata l
ember különben is érzékeny az új iránt, éppen neki különös esélye van a hit
igazságának új fölfedezésére.·
Ha komolyan vesszük a fiataloknak az egyházban vitt önálló szerepét, akkor
nem elég csak arról beszélni, hogy az egyház szolgálja a fiatalokat; éppe n
ilyen fontos azt is elmondani, hogy a fiatalok szolgálatot tesznek az egyháznak
és embereinek, valamint a társadalomnak és tagjainak. Nem elég " a kellő játékteret" megadnia az ifjúsági munkának, " amelyben a felelős szabadság érvényesülhet " (szinódusi határozat) . A megadott játéktér könnyen játszótérré válhat
abból a célból , hogy a fiatalok kitombolhassák magukat, s Igy ne váljanak veszélyessé.
Döntő fontosságú , hogy az idősebb nemzedék komolyan veszi-e, tekintetbe
veszi-e, meggondolja-e a fiatalabbak önálló hozzájá rulását. A hit dolgaiban is
úgy kell lennie , hogy az egyházi ifjúsági munka ne a fiatalok é r t, hanem
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vel Ü k fo lyjék. Ha id6seb b papokkal és más hit okta tókkal beszélgetünk az
ifj úsági kat ek é zis ről , feltún ő , hogy egyesek egyszeriben készek kif ejten i, mi mindent akarnak ő k tenni. Ck , az időse b be k, ta nít ani akarnak, folyvást arról beszélnek, mi az ő kötele sségük, de arról alig, mit adhat nának nekik a fiatalok. Módszertanilag kevéssé gyakorolják be az önálló meg nyilatkozásra ösztönző eljárásokat.
A Biblia különben figy elemre méltó kijelentése kkel utal a fiatal ok önáll ó
szerep ére, a hit dolgaiban is. A Lukács-evangéliumban lsten angyala így hirdeti meg János múköd ését : "Az apák szí vét fiaik felé fordítja" (1,17). Az 119.
zsoltárban a fiatal , lsten szándéka iba behatolva , így beszél : " A vénekné l tapas ztaltabb vagyok , mert rend eléseidre hallga tok" (99. v.). A fiatal egyház magára
vonatkoztatta Joel jóslatát, hogy lsten Lelke nemcsak ör egekre , hanem fiatalokra is kiárad , nemcsak múvelt ekre , hanem az alsóbb rétegekhez tartozókra
is (Csel 2,17k).
E kijelentésekhez csatla kozva azt mondhatju k: az egyhá z mindig új onnan
az előtt a feladat előtt áll, hogy megtérjen a fi atalsághoz, és figyelmes hallgatója legyen . Persze nem egyszerú sze rep cse ré rő l van szó, úgyhogy most már
csak a fiataloké legyen a szó. Képt elen ség lenn e azt álllta nl, hogy az egyházban minden jó újítás fiataloktól származott, az öregek pedig legy enek szív esek
befogni a szájukat. Hanem part neri egy üttm úköd é srő l. Ebben az összefüggésben különösen nehéz kérd és az, hogy an jussanak kellőképpe n szóhoz az egyházban az ifjúság alsóbb rétegei.
A fiatalok önálló szerepe az egyházban nem magától é rtető dő . Jelenleg
ismét az az ir ány erősböd ik , hogy az egyház legyen zárt, keményen rendezett
szervezet , és egyoldalú hang súlyt kap a pásztorok iránti húséges oda adás. Ez
érthető . Az enged elm ességre való készség is növekvőben van. A néhány éve
még magától értetődő magasfokú "egyházi allergia" nagymértékben a múlté .
Persze azért nem kell éppen megúju lt intenzív egyháziassággal számol nunk.
A fiatalok közöss éget keresnek , de egyáltal án nem mi ndig az egyházat. Nem
kaptak sebeket az egyhá ztÓl, de nem is érde k l ő dnek különösebben iránta.
Ehhez számu kra túl ör eg, túl prüd és túls ágosan csak önmagával foglal kozik.
Ennek ellenére esélyei vannak a szil árd, zárt közösségnek. S őt új kelet jük mutatkozik az ifjúság kör ében pl. modern ifjúsági vall ások meggondolkoztató, több
tek intetben is veszélyes jelenségében , ame ly ektől nem óvhatunk eléggé.
Ennyit a hagyo mányos program kritikus felülvizsgál atáról. Meggondolásaink
harmadik, utolsó részében a lehetséges új kezdemény ezéseket kere ssük.

3.

Néhány új kIIndulási pont

3.1 " Hirdetés" helyett " a közlés kapcsolata "
Ahol csakis " hi rd e t é s rő l " beszélnek, ott nehezen lehet megvalósítan i a partneri elvet. A " hirdetés" szóval ui. szinte kényszerúen a hangos monologlzálás
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képzete kapcsolódik. Ha ehelyett eró sebben hangsúlyozzuk a közlé sben a kapcsolatot (kommuni káci ó), az semmiképpen sem szállítja le az igényességet a
hit dolgában. Isten Országa , igazságosság, szabadság , üdvösség , közösség ,
béke , az evangéli um minden középponti eszméje új kapcsolatot túz ki célul
az emberek között lsten erej ében. Krisztus üzenet ét nem puszta odahallgatássaI sajátftj uk el, hanem úgy, hogy részeseivé válunk. A lényeget, vagyis a hitet
elsósorb an nem szavak közvetít ik ; a hit közlés e mindenekelótt el even kapcsolat kérdése. Az újszö vetség i értelemben vett hit azt je lenti, hogy más hivőkkel
közösségben élü nk, szemün ket Jézusra szegezve. Persze épp ezen a téren
nehéz legyőzni az i dős e b b nemzed ék mélyen gyökerező bizalmatlanságát. Mostanában vil ágszerte erős nosztalg ia mutatkozik a régi katekizmus Iránt , amely
a megszo kott egy házias beszédmódot használta , és a hit minden ügyéről tel jes
felvilágosítást nyújtott. A hit egyes őrei úgy gondolják : ha továbbad juk a helye s
szavakat és mondatoka t, meg van mentve a keresztény hit. De közben könnyen
szem elöl tévesztik , hogy szavak és mondatok gyorsan üre s hüvellyé válhatnak,
ha nem duzzad bennük élet.
Az egyh áz ifjúsági munká jában fontos, hog y ugyanazt a dolgot egészen másképpe n is ki lehet fejezni. Ezért esetl eg kevésbé emlege ti a .Krlsztus, Mária ,
egyház" szavaka t, inkább olyan mozzanatokat, mint " béke, éhség , aggodalom,
remény" . A hit ennek meg f el elő közléséb en elsósorban az emberről van sz ö.
(Vö. a Redempto r hominis körl evelet!) Egyáltalán nem arról van sz ö. hogy elrejtsü k Krisztust, de arról sem, hogy kívül ről kényszerítsük rá az emberekre,
és így terhes idegen testnek érez zék . Úgy kell tudni megtapasztalni őt, mint az
élet d ö n t ő segitségét. Nem szf vese n beszé lek a feltámadásról, ha egyúttal nem
válik világossá, hogy ez a té ma összefügg az embe rek lázadásával minden
ellen , ami méltóságuka t pusztí tj a és aláássa. Nem szívesen beszélek az örök
életról, ha ennek reménye egy ben nem kapc solódik össze elkötelezett fáradozással az embersors már most érezhet ó, me g f e lel ő javításán.
Az ilyen megvált ozott hangsúly okna k más eljárásmódok is felelnek meg .
Már nem sokat várunk monologizáló prédikációktó!. Sokkal inkább kölcsönös
csoport munkától. Nem annyira tanítás ról van szó, mint lelki folyamatok elind ftásáról ; ez a folyamat ad otthont a hit megszületésének.
A felnó ttb en, aki erre a közl ó kapc solatra vállalkozik, nem elég a teológiai,
tárgyi tájékozottság ; épp en olyan fontos a meg feleló szociális beállltottság . Ez
magá ban fo glalja például , hog y készen kell állnia a megnyilatkozásra szeméIyes hit élm ényeire és beállítottságára vonatkozólag is, anélkül, hogy bármelyiket a többie kre kényszerftené. De azt is, hogy figyelm esen tud mások ra hallgatni, és biztatni képes az önálló megnyilvánul ásokat. Csak fgy nyújt hat iga zi
seg ftséget a hit terén , hiszen ez a segf tség nemcsak számításba veszi, hanem
e l ő is mozd ítja az önálló döntés szabadságát.
Hit nem valós ulhat meg az ugya núgy hivók közössége nél kü!. Ennek meg felelóen indftványozt a Hermann Steinkam p, hogy erőse b b e n hangsúlyozzuk a
" koinonia" mozzanatát , mint az érte lmile g felfo go tt " kérügmáét" . A köv etkez ó-
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képpen okolja meg : ..A fiatalok az élet értelmét feltáró rendszerek igazságta rtal mát inkább egy-egy hitelre méltó személyiségrő l próbálják leolv asni , mi nt hogy
az értékrendek ismerettartalmának szilárdság át vizsg álnák. A keresztény hitet
a hivők hitelessége, megbizhatósága alapján itélik meg , tov ábbá aszerint, mllyen vonzók emberileg a hitből meggyőző erővel él ő cso portok." Mindenekel őtt
igazi emberek közti ka pcsolat az igény.
A közlés kapcsolatára való készség önzetlen szolg álatk észséget jelent. Paradox módon az igazán önzetlen szolg álat mag ának az egy házna k tesz jót ; reá
is érvényes: ..Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti ért em és az
evangéliumért, az megmenti " (Mk 8,35párh ). Ha az egy ház missziós jelle g ű akar
lenni, nem lehet önközpontú .
A mai ifjúság széles köreiben erősen fejlett a másféle kifejezési form ák
iránti érzék, vagy legalább ennek készsége. A közlek ed ő képesség sokféle kifejezési készséget jelent; épp úgy mag ába zárja a mozdulatok és mimi ka iránti
érzéket, mint a fellépés bátorságát (játékban, pantom imb an, szindarabban) és
a nyitottságot a zene meg a csend iránt. Ahol bizta tják a sok féle ki f ej e zőképes
séget - koll ázsok. tréfás darabok, rajzok stb . - , ott k if e jl ődh e t a fö lfedezés,
a kreatív elsajátítás.
Nem módszertani trükkökről van itt szó, hanem elsőso rban másfajta beáll ítottságróI. Már nem tanitunk, hanem báb áskodu nk . Ezért olyan módsze rek kerülnek használatba, amelyek ösztönzést adnak, kérd ezésre ind ít anak, fölfedezésre , önálló fejlődésre segítenek.
3.2 A hit ügyének új fölfed ezése
A fiatalság többet követel jobb módszern él : új látást a hit dolgában . A kiindulási pontok igen különbözők. Nem is egyezne meg az eddi g mondotta kkal,
ha csak egyetlen utat tar tanánk lehetségesnek. Mégis legalább egye t meg akarok nevezn i, ahonnét kiindulva újonnan fölfedezhetjük a hit ügyét.
A hangadó katekizmusok vezető eszméjét a refo rm ác ió ideje ót a így fogalmazhatjuk: "Teljesítsd vallási kötelességed et , hűséges engedelm ességgel az
egyház iránt, hogya mennybe jussl" Három köt eless éget áll ít otta k elé nk : higygyük, amit az egyház tanít ; tartsuk meg lsten és az egyház paranc sait ; használjuk a kegyelemeszközöket. Népszerű . klvc natben" a kötelesség ek hangsúlyozása abebiztositás gondolatához vezet , nem ped ig kock ázatvállal ásr a, vagy
éppen a hit melletti szenvedélyes elkötelezésre. De nagyon is kérdéses, az
legyen-e a keresztény mindenekfölöt!i igyekezete, hogy teljesí tse köt ele sség eit,
különben pedig maradjon minden a régiben . Jé zus ig ehird etésében minden ek előtt a gondolkodás átalakulásáról és .meqt érésröl" van szó. Aki ezt felfogta,
azon fog igyekezni, hogy önmagában és a világban - másokkal együ tt - úgy
változtassa meg a dolgokat, hogy lehetőleg me ssz em enően megfeleljenek híte
és élete reményt nyújtó horízontjának.
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Hogy egészen más kilátásu nk nyíljék a hit ügyére, felállltok egy másik vezérmotivumot : " Merj nekiinduini egész életeddel; merj mindig újból, bízva
lste n ígér eteiben és a hason ló gondo lkodásúak k özösséq ébenl" Kics it részletesebben : Izrael Istene, Jézus Krisztus Isten e kicsalogat a tehetetlen megnyugvás és egziszten ciá lis restség bozótjából. Az életre és reményre ad indí tékokat ; végtelen j ö v ő t nyit meg az emb er elótt. Olyan mozgást indított el,
amely legyózi az embe r eli degenedését azzal, hogy legyózi az ön zést. Az evangéliu m az a jóhí r, hogy ez a mozg ás kitörölhetetl enü l behatolt ebbe a mi világunkba. Ugyanakkor megh ívás is, hog y lsten erejével tevékenyen részt vegyünk
benne, továb badj uk lsten szeretetét, mint vilá gala kí tó, ragályos hatalmat.
A nek iindulás motívuma fon tos lelki ene rgiákat tud felszabadítani. A fiatalok
ismerik a nyomasz tó szúkö sség élm ényét. Tud ják, mit jelent záto nyra futn i. De
sokan megélték a tágass ágot és szabadságot is. Ismer ik a sz üt öktöt való távolod ás sür getó ösztöné t, a kénysze r kör éból való kitörést, az elnyomásukra
irányuló kísérleteken való felhá bo rodás t. ~rde me s célokat kere snek , de biztonságos otthonra is vágynak . Nem vad, céltalan csavarg ásról és hontalanságról
van sz ö, Ugyanaz a Lé lek, aki az embe rt mind ig új nekiindulásra ösztönzi, a
Viga sztaló is, aki a magát elve szett nek hitt ember t is hordozza.
Ebból a nézópo ntból vi lágossá válhat : A hit fenyeg etett állapotában nem
az a legn agyobb baj, hogy az egyháznak rosszul megy : a legrosszabb az egzisztenc iális restség, amiko r az emberek többé már nem is akarnak neki indulni ;
a zátonyra fut ás, amikor minde n értelmetlennek tún ik , mert nem látnak többé
kiutat.
A neki ind ulás távlata bátor ít, reményt ad, mindig új ra kezdetet és bocsánatot. Elindul egy mozgás, amely énekr e késztet és ün nepre h ív. Létre jö n a " gyülekezet" élménye.
Természetesen nem elég csak nagy távla toka t megny ilni. Az értelem megtalálásához mindenko r hozzáta rtozi k a közvetl en találkoz ás is hasonlóan gon dolkodó és érz ő emberekkel. Sót gyakran az értelem és a megv áltás élményét
adja a találkozás egyetlen embe rrel is, akié rt é rdemes élni. Egyetlen tal álkozás
segít kiszabad ítani zátonyr a fut ott hely zetekb ól és beállítottságból.
3.3 A föltételes gond olkodás báto rsága
A hitet túlságosan is felülról intézték. Mások gondolkodtak a hivők hel yett.
Meghatározott fo rmulákat adta k elé nk. Megmondják az embereknek, mit kell
akarnio k, és a legk isebb elhajlás is gyanús. Nem csoda , ha az ilyen teljesen
kézben tartott és felü lról el rendelt hit nem duzzad éppen az elevenségtól és
vállalko zó szell emtól.
Ahol a fölt ételes gondolkodásnak ni ncs helye az egyházban, ott a fiatalokból kif ogy a szusz. Mert hiszen csa k két lehet óségü k van : vagy bele illeszkednek
a megadott keretekbe, vagy elt ávolo dna k. Valami új nem juthat eszükbe, hiszen
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az a dolog te rmész etén él fogv a még nem vált be, még nincs átgondolva. Egyikmásik csa kugyan bolondság vo lna , lehe tetlen vagy káros. Hogy is lehetne másképp! De ha e b b ő l az a köv etkeztetés, hogy az új hátr ányo s helyzetben van a
beválttal és átgondolttal szemben, ak kor magának a hitnek életsze rű miv olta
forog veszélyben .
Ahol meg eng ed ik és előse gíti k a hi potetikus gondolkodást, ahol elkezdik
kiszínezni : mi mind en lehetne a keres zt énys é g b ő l , ha kom olyan vennék, ott
világossá válik , hogy még egyáltal án nem fe dez tük föl egészében a hit ügyét,
sem egyénileg, sem tárgy ilag . Az egyház még távol van attól, hogy kimerítette
volna lehetőségeit. Kr isztu s kimer íthetetl en gazdagságának (vö. Ef 3,8) sosem
j utunk a végére. Az egyh áz bámu lato san vitális elindulása Latin-Amerikában
bizonyára döntő módon összefügg azzal, hogy ott új szemmel látták meg és
újra értelmezték a hit összefügg ését az élet valóságával, egészen a nagy társadalmi össze függés ekig . Ez a folyamat természetesen nem volt veszélytelen; de
szükség volt rá, hogy kij ussanak a halálos apátiából.
3.4 Hit és élet áll andó összefüggése
Ninc s olyan hitbeli képzés, aminek közvetve vagy közvetlenül ne lennének
társadalm i hat ásai is. Társad alm ilag je le ntős tény len ne az is, ha a keresztények
visszahúzódnának a társadalom bó l. Ezért a hit kér désének nem szabad egyházközpontú b esz űk ülesre vezetn ie. Az egyház ifjúsági munkája - ott is, ahol kifejezetten a hit kérdé seivel fog lalkozik - az egyház ban é s a társa dalomban

tört énik.
Figyelemre méltó , hogy ma vall ásilag el kötelezett fiataloknál sokszor tapasztaljuk a lelki és társad alomerkö lcs i el kötelezés világos kapcsolatát. Nem lehet
az egyikre igent mondani, a másikat meg lebecsülni. Egyes hivatalos képvisel ők látszólag ilyen módon szeretn ék felosztani a taizéi jelenséget. Ez azonban
nem megy. Az egy ik egész szorosan összetartozik a másikkal.
De nemcsak a nagy társad alomban való életvitelről van szó: a sz űk környezetben is hit és élet szoros kapcsolatára tö rekszenek. Kérd eznünk kell tehát:
nem legalábbis e gye n lően fontos-e a hitvallással az " életvall omás", vagyis
annak meg vall ása, mi a fontos az embernek.
Az itt felsorolt elvi megfo nto láso kat tapasztalatcseréknek kell követniök.
meglepetéssel tap aszt aljuk majd , mi minden történik ténylegesen,
és mi történhetnék egy kis fant áziával és ke ll ő sze mélyes részvétellel. Mindenesetre ellene kellen e szeg üln ünk annak a bénító elképzelésnek, hogya hit közlése a mostani fiataloknál szóba se m kerülhet. Mind ig számolnunk kell azzal
a lehetőségge l , hogy fiatal ker esztények hitük szellemével megszégyenítik és
kihívják a felnőtteket , de legfőképpen mega jándéko zzák ő ket.

ValószInűleg

Forrás: Adolf Exeler: Möglichkelten der Glaubensverkündlgung in der auöerschultschen Jugendarbeit, ln: Helmatlos ln der Kirche? hrsg. v. Dinger/V olk, Kösel-Verlaq,
München 1980. Rövldftett fordftás.
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Kozma György
ISTEN: IGEN, EGYHÁZ: NEM?

" Túl gyakran fordul el ő, hogy az egyház régimódi, és nem tud kikeemeregn i
múltjának terheló eseményeiból. Sokszor oly módon tolmácsol ja a rábizott
üzenetet, ahogy nem is lenne megvalósitható. Nem egyszer másodlagos és mellékes dolgokat vesz komolyan, és elnéz más, a mai i d ő k b e n sokkal fontosabb
dolg ok fölött, vagy legaláb bis eli ntézi őke t egy felületes Intézked éssel, amelyet
maga sem vesz komolyan. Még a II. Vati káni Zsinat után is húségesebb a b et ű
höz, mint a törvény szelle méhez . .. " - Mindezt nem egy hitehagyott, meghasonlott ember írta, hanem a zsinat egyik legism erteb b hittud ósa : Karl Rahner.
(Schriften IX/ 482.) Nem a csalódás hangj a csendül ki mondataiból, hanem a
féltő szereteté .
Tegyünk mindjárt külön bséget azok között, akikne k a c ímben említett sz ólam csak ürügy vagy álarc, és azok között , akiknek fáj mindaz a gyenges ég,
amely Krisztus Titokzatos Testének emb eri arcát elc súfítja. Akik csak ideológiát
akarnak gyártani eltökélt éle tmódj ukhoz, azok úgy hivatkoznak az egyház hibáira, hogy valójában semmi konk rét igény nem olvasható ki szavaikból. K.
Rahner imént idézett szavai azonba n arról tanúskodnak, hogy neki valós, jogos
és konkrét igényei voltak az egyházzal szemben, és mivel nem látja megvalósulva őket, szenved szere tete tárgyának hiányosságaitól. Nem önmag át tekinti,
hanem azt, akit szeret.
Az alábbi eszmefuttatás arra a kérd ésre keresi a választ, amelyet ugyanúgy
feltesz magának a gyakorló hivó, mint az egyházzal csak most ismerkedó megtéró: M i é r t m o n d j a k i g e n t a z e g y h á z r a? Minden fogyatékosságával együtt.
Schütz Antal az egyház tagjai között különb séget tesz. Vannak , akik cent rifugális mozgással kifelé tartanak az egyházból , és a fenn álló hibákra hivatkoznak, pedig valójában csak arról van szó, hogy erkölcsi követelm ényeit tart ják
megvalósíthatatlannak, vagy tévhiteik oml otta k össze, amelyeket - alaptalanu l
- az egyház tanításával azonosítotlak. Rendszeri nt maga lsten rombolja le
ezeket a bálványokat, és akinek nincs elég gyakor lata a kegyelmi tények felismerésében, az ilyenkor elpártol az egyháztól. Igy fordulhat eló, hogy betegség,
csapások idején a vallás ellen fordulna k sokan: " Miért enged i az lsten ?'" lndokolással. Pedig csak az tör tént, hogy lsten maga rombolt le benn ük egy hamis
elképzelést, amely biztosftó társaságnak nézte a vallást. Az ilyenek gondolkodásmódja semmiben sem külön bözi k a terro risták, vagy egyes mod ern fil ozófiák
gyakorlatától, akik kiterveltek maguknak egy bizonyos, jó nak ít élt életmódot,
és ahhoz gyártják az ideológiát. Az ilyen m eggyőződ é s nem világnézet, nem a
valóság megismerésére való törekvé s, hanem több é-kevésbé erőszakos vil ágformálás saját képükre és hasonlatosságukra.
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Akik azonban centripetális mozq ással befelé igyekeznek az egyházba , szintén meglepetten torpanhatnak meg az ajtóban, mert olyasmit tapasztalnak,
amire nem számítottak. Talán furcsán hangzik, de igaz: az ilyeneknél nemcsak
az okozhat nehézséget, hogy valami hamis elképzeléssel kopogtattak lsten háznépe otthonába. hanem az is, hogy nem hagyhatnak ki szükséges fejlődési
szakaszokat.
Vegyük fontolóra mindkét csoport problémáját, hogy választ találjunk számukra abban a nagy kérdésben, miért döntsenek mégis az egyház mellett. jóIlehet valóban létező hibákat tapasztalnak benne.
1. Akik távozóban vannak az egyháztól , és különböző hibákra hivatkoznak,
ne felejtsék el, hogy lényeges különbség van egy e g z i s z t e n c i á I i s d ö n t é s és egy k r i t i k u s m e g j e g y z é s között. Egy létünket és lényegünket
érintő döntés eredménye az e I k ö t e I e z e t t s é g : szabad akaratból származó tetteink egy cél érdekében való megbízható, tartós sorompóba állítása.
Részünkről cselekvő magatartást igényel. A kritikai megjegyzések ellenben bizonyos fogyasztói felfogásból fakadnak, és inkább passzív magatartást feltételeznek. Arról beszélnek, hogy mit vártunk, de elképzeléseink nem teljesedtek.
Jóllehet mindkét gondolatsor : az egzisztenciális döntés előtti, vagy a kritikus
megjegyzés előtti folyamat egy megfogalmazott mondatban végződik, természetük alapjában véve döntően különbözik. A kettőt összekeverni ugyanolyan
végzetes tévedés lenne, mint a teremtő magatartást a szenvedéshez hasonlítani. Newman bíboros írta: bármely hivőnek ezer megoldatlan kérdése lehet a
hittel kapcsolatban, anélkül, hogy hitbeli kételyei lennének. A kérdés nem döntés, mint a kételkedés. Aki az egyházban tapasztalt - esetleg tényleges - hibák
miatt egzisztenciális döntést akarna hozni, az ugyanabba a tévedésbe esne,
mint az aggályos lélek, amikor hitbeli jogos kérdései miatt bünösnek, hitetlennek hiszi magát, holott erről szó sincs.
Az Európai Püspökkari Konferenciák 1982-es szimpozionjának megnyitó beszédében Hume blboros különbséget tett a "szakramentalizált" és az "evangelizált" keresztények között. Az utóbbiak jellemzője, hogy személyesen elkötelezték magukat Krisztusnak, míg az első csoportba tartozókat megtanították a
szentségek vételének "technikájára", de személyes elkötelezettségről szó sem
volt. Ilyen keresztények között nem csoda, ha külsö , kedvezőtlen körülmények
között elpártolnak egy olyan életmódtól, amely feltételezte volna ugyan a személyes elkötelezettséget, de valójában nélkülözte. Akik az elkötelezettség dolgában járatlanok, azok könnyen össze fogják téveszteni a kritikus megjegyzéseket az egzisztenciális döntésekkel. Az egyháztag sággal járó személyes elkötelezettség a házastársi kapcsolathoz hasonlítható. Egy idős embert tréfából megkérdeztek, hányszor akart elválni feleségétől. Meghökkenten válaszolt: " Agyonütni persze sokszor akartam, de elválni?!?" Ez az ember minden filozófiai felkészültség nékül is jól ismerte a különbséget a hibák észlelése és a feladaltól
való menekülés között.
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Szalézi Szent Ferencról jegyezték fel, hogy amikor mások méltatlan viselkedése miatt kétely és csügge dés fogta el , ezzel vágta el a bizonytalankodást :
" Nem az ó kedvükért kezdtem meg a jót, a kedv ükért tehát abba sem hagyoml "
Vagyis amiko r a keresztény embe r elkötel ezettsé géró l beszél ünk , akkor nem
az embere khez való h ű s ég kategór iájában mozgunk, hanem Istennel való kapcsolatunkról van sz ó, Az egyházba nem a jó társaság kedv éért kerültünk. Tréfásan azt is szoktá k mondani, ezér t nevezik az egyház tagja i testv érnek egymást, és nem baráto knak, hiszen barátait az ember megválogathatja. Ak i meg
van gyózódve arról , hogy lste n hívta az egyházba, az logi kusan akkor fog megválni az egyháztól, ha az Isten ben csal ódott. Saját tévedésünkból persze eló fordulhat, hogy " csalódunk" Isten ben, de akkor nem fogjuk így fel állítani a kérdést: lsten igen , egyház : nem!
Az egyházban csalódók kül ön kategóriáját képviselik azo k, ak ik az egyh ázi
vezetósé g, paps ág vélt vagy tényleges hib ái miatt készülnek távozni az atyai
házból. Az ilyenek - valljuk meg - túlzott je lentósé get tula jdonítanak a hierarchiának . Jézus nem az egyház létét, hanem a hit tis ztaságának ő rzé sé t és a
tanúságtételt bízta apostolai ra és utódaira. Soha nem kell az egyh áz létét félteni még akár botrán yos éle tű pápák tól sem {sokkal kevesebb volt belólük a
tört énelem folyam án, min t amennyit " rebesgetnek" ll. Még csak az egyház önazonosságát sem kell fél teni esetl eges rossz helyi vezetóségtó l. A Szentlélek
jelenl éte a biztosíték arra, hog y az egyház ezekból a kr ízisekból kikerül. A Lélek működés ének jellemzóje azon ban, hog y b e I ü I r ó I hat. Aki kívül kerül
az O vonzásán, aki megtagadja a közössé get azokk al, akik között már készIti
a megoldást, az legfeljebb annyi t mondhat el magáról , hogy kiállt a játszmából.
Ezt azonban egy elkötelezett ember nem teszi.
Mit tegyünk, ha ilyen jelenséggel kerü lünk szembe? Elóször ls tud atosítsuk
azokban , akik az egyház hibái ra hivatkoz va kiáll nak a sorból , hogy az egyház
nem azonos a papsággal, a hierarchi ával. Nemcsak azért , mert a hívek vannak
abszolút számbeli fölényben, hane m azért is, mert a hierarch ia létjogosultságát
is a hívek szolgálata adja meg. Ha tehát egyházat emlegetnek, e l ső s e r b a n az
egyház tagjainak többs égét értsék ezen. Ugyanakko r tudatosítsuk az egyháztól
el pártolókban azt is, hogy azok az erkölcsi követelmények, amelyek alól egyházellenes szólamaik révén felmentve érzik magu kat , az egyházon kívül is k ötelezik óket: a házastársi h ű s ég , a becsület , az igazmo ndás, megb ízhatóság,
figyelm es szeretet , az élet tisztelete nem azért kötelez, mert egyhá zi parancs,
vagy mert a kere szténysé g révén áthatotta egész kultúránkat , társadalmi normáinkat, hanem embersé günk nek ís tartozunk ezek megtartásával. Nagyon sz űk
látókörű szemlélet lenne azt hin ni, hogy az egyh áztól való függés m egszűntével
megszabadulhatunk ezektól a " kötöttségektól" . Végül - nem utolsó sorban arra törekedjünk, hogya tény leges hibákat, amelyek másokat távozásra indítanának, igyekezzün k klk üs z ő b ő l n l ,
2. Az egyház felé közeledó, de megtorpanó megt érók problémája adott esetben t öbb is lehet, mint az el ő z ő kategóriá kban említett híveké. Nemcsak téves
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elképzelésekben való csalódás álHthatja meg őket. Karl Rahner (Schriften VIII/
355-373) öt mozzanatot különböztet meg abban a folyamatban, amely révén
lsten egyetemes üdvözítő akarata Krisztus által az emberekben megvalósul :
lsten anoním módon múködni kezd kegyelmével az emberben ; a lelkiismerete
szavára hallgató ember ismeretlenül is, de együttmúködik ezzel a kegyelemmel ;
a harmadik fázisban ez az együttmúködés tudatossá válik ; majd felismerve a
kegyelem közösségi dimenz ióját, közösséget keres (vagy formál) azokkal, akik
szintén tudatosan együttmúködnek a kegyelemmel ; végül pedig ez a közösség
az egyöntetúség kedvéért intézményesített formákat alakit kl, amelyek révén
a kegyelemmel való együttmúködést gyakorolja. Minden emberben ugyanaz a
kegyelem múködik ugyanúgy. Ez az alapja a missziós munkának, ez ad távlatot
az ökumenikus törekvéseknek, és ez teszi érthetővé azok megtorpanását, akik
talán még csak a harmadik lépcsőn állnak az imént felsoroltak közül, de rögtön
az ötödik fázis követelményeivel találják magukat szemben . Ha egy lsten után
érdeklődni kezdő ember oda nyilatkozik, hogy nem akar misére járni , szentolvasót imádkozni (Isten : igen , egyház : nem), még nem kell feltételeznünk, hogy
a kárhozat fia, pusztán arról van szó, hogy a negyedik lépcsőt nem tudja
átugorni.
A keresztény vallások, így a katolikus egyház is három alapvető területen
hoz létre intézményesített formákat. Krisztus prófétai, királyi és papi múködésének megfelelően a hit megfogalmazásában (dogmák), az egyház kormányzásában (jog) és a szentségek, illetve a liturgia területén alakít kl közösségi
formákat. Mint a zsinat óta újra ismeretes , ezek a közösségi formák nem változhatatlanok és nem tartanak örökké. Ha csak pl. az erkölcsi követe lményekre
gondolunk: hányszor m ódosul nak ezek az ember i környezet változásai miatt ,
amelyre alkalmazni kell őket?1 Menny ivel más értelmet kap pl. a ..Ne ölj" parancsa egy vérbosszúra berendezkedett társadalomban, mint a mútőasztalon,
vagy a szülőszobábani
Mit tegyünk, ha az egyház felé közeledő, de megtorpanó embertől halljuk
a jólismert kife jezést : lsten-igen, egyház-nem? Próbáljuk megérteni, hogya
kegyelmi élet fejlődésének öt szakasza közül melyiknél tart , és segítsük átlépni
a k ö vet k e z ő szakaszba . Ha még csak magányos élményei vannak a kegyelemmel való együttmúködésről , kóstoltassuk meg vele a közösség jó ízét,
eredményességét. Ha másokkal összefogva keresi a kegyelemmel való együttmúködést, mutassunk rá a meglévő intézményes formák értelmére, de arra is,
hogy ezek a jogos igényeknek megfelelően változhatnak is, bizonyos rendezett
keretek között . A p r ó f é t a i tevékenység , vagyis a tan ítás területén jogos
kívánalomnak tekinthető a nagyobb érthetőség igénye. Ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy sokszor az ún... deduktív" (általános elvek alkalmazása a konkrét
esetekre) módszer helyett sokkal eredményesebb az " Induktív" magyarázat,
amely a konkrét emberből Indul ki, és jut el a kegyelmi valóság ig. Az igehirdetés ezenkívül sokkal érzékenyebb lehetne a kérügma, a katekézis és a homília
közötti különbségekre, és sokkal tudatosabban kellene alkalmaznia az adott
3
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esetben megfelel6 múfajt. Az egyház ..k i r á I Y i" , vagyis vezetői tevékeny ségé ben világosan különbséget kelle ne tenni az ún. intézményes és a funkcionális tekintély között. A mai ember az utóbbira érzékeny, és csak azt tud ja elfogadni. Vagyis nem azzal szerez magának tekintélyt egy akármilyen szintú
egyházi vezető , hogy bizonyos pozicióhoz jutott az egyházb an, hanem azzal,
hogy ezt a feladatot j ó I tölti bel Jóllehet az egyház felépitése hierarchikus,
mégis bizonyos demo kratikusabb vezetést okvetlenül be kell vezetn ie : a vezetési strlus kérdésében, a szakértők bevonása területén . Ha egy adott közösség
tagja i talán még nem elég érettek közösségi döntések megho zatalára, a fele16s vezető ne kibúvót, hanem feladatot lásson ebben a tényben. Az egyház
p a p i tevékenysége ma megköveteli az érthetőbb szimbólumok és az érthetőbb
nyelv használatát. Ha a liturgia jelen form ája mellett csak is történeti érveket
lehet felhozni, az biztos jele az ide jétmú lt form ának . Ahogy a néhány századdal
ezelőtt élt keresztényeknek joguk volt saját világu kat , kifejezéseiket a liturgiába
ép iten l, ugyanúgy megvan ez a joga és Igénye a mai embernek ls, és egyetlen
értelmes érvet sem lehet hozni amellett, hogya rég iek ehhez jobban értettek.
Mind ezzel csak azt akartuk körvonalazni, hogy az intézményesített formák
milyen Irányba n keresik a tov ábbl épést. Feltételezhetjük, hogy az ilyen téren
történő változ ások sok kifogást tesznek tárgytalanná.
Befejez ésül csak egy megjegyzést : Valószínúleg minden idő ben igaz marad
mai lelkipásztorok megf igyelése, amelyet így szoktak megfogalmazni : ..amilyen
a hívek viszonya a paphoz, olya n a jó Istenhez Is" 1 Ennek az aranyigazságnak
a teológiai gyökereit a ..pap : alter Christus" kérdésében keil keresnünk. Mint
lelkipásztori feladat, ez a tény kihfvás a valód i tanúságtételre, amelyre minden
apostol, minden megkeresztelt ember küldetést kapott. Mint hétköznapi, tapas zta lati tény : állandó figyelmeztetés személyes fel elösségünkre : keresztény életünk minös ége nem mag ánügy. Amiko r valak i a hibák láttán elfordul az egyháztó l, való jában megvalósltja azt a teológiai igazs ágot , amely szer int minden búnnek van kollektív vetülete is, és a k iengesztelődésnek is közösségi dimenziót
is kell tulajdon ítanunk. Az elp ártolókat sokszor nem változtathatjuk meg, magunkat azonban mindig jobbíthatjuk !

Lelóczky Gyula
" M I N D ö R ö K K ~ FIATAL "

Az egyháztörténel em tanu lmányozása arra a m eggyőződésre vezet , hogy
az Egyház nemcsak a legrégi bb intézmény a földö n, de egyúttal a legfiatalabb
is. Semmilyen más emberi csopo rtosulásnak nem volt meg az a rugalmassága,
ami az Egyházban megvan s amely révén a történelem során főn ix módjára
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ismételten újjá tudott születni, meg tudott fiatalodni. Gondoljunk akár a "sötét
századok" (8.-10.) utáni középkori egyházi renaissance-ra, akár a protestáns
reformációt követ ö katoliku s reformkorszakra, akár XXIII. János pápa és a
II. Vatik áni Zsinat "ablaknyitására " : az Egyház új ra és újra legyözhetetlen fiatalos energiáról tesz tanúságot. Szent jeit húsz évszázadon át ugyanaz az ifjúi
lelkesedés fúti. A 2. századi Antióchiai Ign ácot, a 16. századi Morus Tamást vagy
a 20. század i Maximil ián Kolbét ugyanaz a Lélek teszi képessé vértanúságra;
évszázadok választják el Remete Szent Antalt Clairvaux-i Szent Bernáttól, Assisi
Szent Ferenc et a kalkuttai Teréz anyától , még is az igénytelen szegénységnek
ugyanaz az örült szeretete hajt ja, úzi öket a pusztába, a kolostorba, a koldulóösvényre vagy a legszegényebbek közé . Csakugyan azt kell mondanunk, hogy
az Egyh áz a fiatalok Egyháza : mindenki, aki részt vesz az Egyház kegyelmi
életében, és abban a mértékben, amennyire részt vesz benn e, bármi legyen
is évei nek száma, mind ig fia tal marad. Olvassunk bele a Szentfrásba, keressük,
próbáljuk meglelni ennek az örök fiatalságnak a nyitját, próbáljuk megfejteni
a titkot, mi tartja meg az Egyházat , az Egyház tagjait mindig fiatalnak.

Krisztus jövetelével új nap virradt a világra. A betlehemi csillag Igazi hajnalcsillag volt : új kor hajna lát jelezte. Az új ég és új föld (Jel 21,1) látomása
már ott derengett a pásztorok szeme el őtt , amikor angyalok vették öket körül,
amikor a jászo lba fektetett Gyermeket csodálták. Némaságával már a pólyába
takart Gyermek ezt hirdette : " Ime, én újjá alkotom az egész teremtést" (Jel
21,5). Elsö csodájával Jézus a vizet borrá változtatta : jelenléte drámai változást
hoz a vil ágba , a régit val ami új, valami minöségileg jobb és nemesebb váltja
fel , mámorító szeretet köt i össze a világot Istennel. Jézus a hét elsö napján
támadt fel halottaiból: vele , múvével új teremtés veszi kezdetét, feltámadt testében új világ kelt ki a s írb ől . Minden keresztény valami új születésének tanúja
a világban. Hite képessé teszi öt, hogy lássa : eltúnik minden, ami rég i és öreg ,
s egy ifjú új vil ág van szül etöben . Az evangéliumok, a levelek és a többi írások
ismételten hang súlyozz ák, hogy Jézus új szövetséget hozott (Lk 22,20; 1Kor
11,25; 2Kor 3,6; Zsid 9,15; 12,24), új tan ítást (Mk 1,27), új parancsot (Jn 13,34;
1Jn 2,7-8; 2Jn 5) hird et, s formálódik már az új Jeruzsálem (Jel 3,12; 21,2),
amelyben új ének (Jel 5,9; 14,3) dicséri az Urat.
Az egész teremtésnek ez az újjáalkotása végsö soron a végett a teremtmény vég ett történik, aki azt eredetileg elrontotta : az emberért. Jézusban a
világ egy Ember által újul meg , hogya z ember megújuljon. Krisztus megváltó
múve újjáteremt minden embert, aki hatni engedi magában Jézus múködését,
szeretetét. Ereje el ősz ör a keresztségben ér el bennünket, az hozza meg számunkra az új életet: " A keresztségben eltemetkeztünk vele a halálba, hogy ,
miként Krisztus az Atya dicsöségéböl feltámadt a halálból, úgy mi is új életre
keljünk" (Róm 6,4); "Istenünk . .. megmentett minket, nem azért , mert igazak
voltak tetteink, hane m irgalmasságból, s a Szentl élekben való újjászületés és
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megújulás fürdőjében, akit Ddvözttönk, Jézus Krisztus által bőven árasztott
ránk" (Tit 3,4-6).
Újjászületésünk ebben a fürdőben nem csupán egyetlen alkalommal történő
esemény, mint ahogy az fizikai belépésünk a világba, hanem állandó folyamat:
a keresztség nem egyszeri új élet fürdője, de igazi örök ifjúság forrása számunkra. Állandóan születünk Krisztusban, és amint maga "Jézus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma és mindörökké" (Zsid 13,8), úgy a Krisztusban való folytonos születésünk állandó lelki ifjúságot ad számunkra : "Bár a k ülső ember
romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul" (2Kor 4,16).
Ez a folytonos újjászületés nem könnyű folyamat. Naponta szülési kínokat
kell elszenvednünk, hogy megszülessék bennünk az új ember : "Sírtok majd és
jajgattok, . .. szomorkodtok, de szomorúságtok örömre változik. Az asszony
is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája. Amikor azonban megszülelik a
gyermeke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol
többé gyötrelmére" (Jn 16,20-21). A tegnap kínja a ma anyja, mai életem Krisztusban a tegnap gyermeke. Amint Krisztusnak kereszthalálába került a mi megváltásunk, úgy nekünk is bizonyos értelemben mindennapos meghalás az újjászületés ára: "Tudjuk, hogya régi embert bennünk azért feszítették vele (Krisztussal) együtt keresztre, hogya bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé
a bűnnek" (Róm 6,6); "Meghaltunk annak, ami fogva tartott, s ezért új lélekkel
szolgálunk, nem az elavult betű szerint" (Róm 7,6).
E küzdelem során új, krisztusi normák szerint megélt emberséget kell kikovácsolnunk mindennapjaink számára: "Vessétek le a régi embert szokásaival
együtt és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására,
a teljes megismerésig" (Kol 3,9-10); "Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a rég i embert, újuljatok meg lélekben, hogy magatokra tudjátok
ölteni az új embert, mely Istenhez hasonlónak lett teremtve" (Ef 4,24; vö. Róm
12,2; 1Kor 5,7-8).
A két imént idézett szöveg egybehangzó kifejezéspárja - " Teremtójének
képmására" , " Istenhez hasonlónak lett teremtve" - az ember megújulásának
igazi értelmére utal. Amint a gyermek hasonlít szüleire, úgy hasonlítunk mi is
Istenre azért, mert lsten gyermekei vagyunk. Megújulásunk csakugyan sz ületés,
új születés Istentói Krisztusban. E születés révén nemcsak mint teremtmények
vagyunk gyermekei a Teremtó Istennek, hanem Jézus istenfiúságában részesedünk : úgy lesz lsten az Atyánk, mint ahogy O Jézus Atyja.
Ez a csodálkozó, örömteli, nagyszerű felismerés járja át a páli leveleket és
János írásait : lsten gyermekei vagyunk! A római levél összekapcsolja lstengyermekségünk témáját az egész teremtés megújulása gondolatával: "Akiket
lsten Lelke vezérel , azok lsten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis,
hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el,
általa szólít juk: Abba , Atyai A Lélek maga tesz tanúság ot lelkünkben, hogy
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lsten fiai vagyunk. Ha pedig gyermeke i, akkor örökösei is, Istennek örököse i,
Krisztusnak társörökös ei . . . Maga a természet sóvárogva várja lsten fiainak
megnyilvánulását . .. Az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindmáig" (Róm 8,14-17.19.22). Bár már most is Jézus bizalmas megszólításával
.Abba't-nak nevezhetjük Istent , míg ebben a világban élünk, egészen a végső
parúziáig , sohasem vagyunk tel jesen, befe jezetten , végérvényesen lsten fiai :
mindig van bennünk még valami a " régi ember "-ből. Csak ahogy tisztulunk
Krisztusban s hozzá mind inkább hasonlóvá válunk, úgy leszünk egyre Inkább,
egyre teljesebben lsten gyermekei. Azt találjuk tehát itt is, amit már fentebb
említettünk : születésünk Istenben nem egyszeri esemény, hanem állandó folyamat. Ebben az életben egyszerre vagyunk is lsten fiai meg nem is, azok vagyunk,
de nem teljesen. Ezért állandó forró vággyal várjuk a majd csak az Atya végső
ölelésében befejezetté váló istengyermekségünket : " B e n s ő n k b e n hordozzuk a
Lélek csiráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot , testünk feltámadását "
(Róm 8,23). Az, amit most birtoklunk, már valóságos istenfiúság , mégis végsó,
befejezett formájához hasonlítva csírának tűnik csupán : " Ennek az életnek a
szenvedései ." nem mérhetók az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk" (Róm 8,18). Mivel pedig születésünk állandó folyamat, lsten
kegyelme állandó gyermeki frissességgel , ártatlansággal, mondhatnánk hamvassággal , s ugyanakkor a fiatalság duzzadó erejével tölt el bennünket.
Az efezusi levél " nyitánya" , ez a széles folyó lassú hömpölygéséhez hasonló
himnusz istengyermekségünket az üdvösségtörténet ténye inek nagy összefüggéseibe állítja be : lsten Jézus Krisztusban kiválasztott minket " a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte, szeretetből arra
rendelve bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata tetszése szerint gyermekeivé legyünk, hogy magasztaljuk dicsőséges ajándékát , amellyel szeretett
Fiában jóságosan mega jándékozott minket" (1,4-6). Ugyanennek a levélnek
második, buzdító felében Pál figyelmeztet bennünket az istengyermekségból
folyó kötelezettségre : " Kövessétek tehát lsten példá ját, mint szeretett gyerme kei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus szeretett minket" (5,1-2; vö. Fil 2,5).
Az Atya és gyermek közötti hasonlóság témája itt további motívummal gazdagodik : akkor válunk hasonlóvá az Atyához, ha úgy szeretünk, ahogyan Krisztus
szeretett. De ez a hasonlóság nemcsak a Krisztusban történő születésünkból
fakadó tény, hanem ránk háruló feladat ls. Koszto lányi írta valahol, hogy negyven éves korában az ember már felelős saját arcvonásaiért. De talán Igaz ez
már fiatalabb korban is, és inkább Oscar Wilde-nak van Igaza, aki a . Dorlan
Gray arcképe" című regényében azt meséli el, hogyan ölt ifjú hő sének rejtekhelyen őrzött arcképe minden bűnös tett után egyre gonoszabb arcvonásokat.
Nekünk ennek fordítottjára kell törekednünk : Istennek tetsző tettekkel egyre
inkább Istenhez hasonlóvá kell tennünk Istengyermek! lelkünk arcvonásait. Kis
változtatással, új szempontból nézve, ugyanezt a tanítást olvassuk a Róm 8,29ben is, ahol , mintegy visszhangként a Róm 8,14-24 versekben kifejtett gondolatokra, Pál arról beszél, hogy lsten gyermekei a Fiú testvérei, és így a Fiúhoz
37

kell hasonlóvá válniok: "Akiket (Isten) eleve ismert, azokat eleve arra rendelte.
hogy Fiának képmását öltsék magukra, Igy ő lesz az elsőszülött a sok testvér
között. "
János evangéliumának Prológusa szintén mint az üdvösségtörténet egyik
fontos eseményét szemléli lsten gyermekeivé válásunkat: " Akik befogadták (az
Igét), azoknak (az Ige) hatalmat adott, hogy lsten gyermekei legyenek, azoknak,
akik hisznek nevében, akik .. . Istenből születtek" (1,12-13). Az első JánosIevéinek egyik kedves témája az istenfiúság. Ez lsten irántunk való nagy szeretetének legbeszédesebb jele: "Nézzétek, mekkora szeretettel árasztott el bennünket az Atya: lsten gyermekeinek hivnak minket és azok is vagyunk" (3,1).
I:s ha már mostani istengyermekségünk is nagy ajándék, ez még növekedni fog
bennünk egészen a teljes hasonulásig: "Szeretteim, most lsten gyermekei
vagyunk már, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk . Azt tudjuk, hogy ha
megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fog juk , amint van" (3,2). Tetteink
jósága Jánosnál nem annyira az istengyermekségből folyó morális kötelezettség, mint inkább annak természetes következménye. Isten gyermeke hiszi, hogy
Jézus a Krisztus (5,1), nem vétkezik (3,9; 5,18), hanem igazságot cselekszik
(2,29; 3,10), legföképpen pedig szereti testvérét (3,10; 4,7; 5,1). Istenfiúságunk
tehát a minden gonoszság feletti győzelem kulcsa: "Mindenki, aki az Istentől
született, legyőzi a világot" (5,4).
összegezve az elmondottakat, talán nem túl nagy merészség azt állItani,
hogy amit lsten Fiának mond: "Fiam vagy, ma nemzettelek" (Zsolt 2,7; Apcs
13,33; Zsid 1,5; 5,5), az átvitt értelemben miránk is áll: minden nap, minden
egyes " ma" során állandóan lsten gyermekeivé válunk. Isten szavának minden
új olvasása, szentségeinek minden új vétele újra és újra , egyre tökéletesebben
lsten fiaivá , leányaivá tesz bennünket: "Nem pusztulásra Itélt, hanem elpusztlthatatlan magból születtetek újjá, az lsten élő és örök szava által. Mert . .. az
Úr szava örökké megmarad" (1Pét 1,23-24; vö. 1Jn 3,9). Isten élő és életet adó,
semmiből létet előhoz ó. örökké megmaradó szava keltett bennünket életre.
Amint ez a szó, ez a mag nem láthat pusztulást, úgy nem láthat romlást , elmúlást, öregedést annak gyümölcse sem, ami mi vagyunk.
Istennek nem úgy vagyunk gyermekei, mint természetes szüleinknek. A szülők szetet ő gondoskodással törődnek gyermekeikkel, de a gyermek születésétől fogva már önálló, szüleltöl független létező, szülei nem állnak vele állandó
biológiai kapcsolatban. A sz öl ötő és sz őlővessz ők (Jn 15,1-8) képe szerint
Krisztusban az Atyával állandó élő, éltető élet-kapcsolatban állunk. A kegyelem
rendjében nincsen Krisztustól különálló életünk. Krisztus révén állandóan egyek
vagyunk az Atyával, Tőle kapunk életet, erőt. Elszakadni Tőle annyi lenne, mint
meghalni. Ez az állandó élő szeretet-kapcsolat a forrása erőnk és ifjúságunk
saséhoz hasonló (Zsolt 103,5) megújulásának.
A keresztény magatartás gyermeki, de nem gyermeteg. Tisztán kell látnunk
ezt a követelményt az evangéliumi gyermekség lelkületének helyes megértésé-
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hez. Maga Jézus, aki tanításában a gyermekké válás meglepó ideálját állította
hallgatói elé, a gyermekséget nem tekinti mindenestül pozitív, követendő normának. Egy alkalommal a gyermekes viselkedésmódot, mint negatív példát
emUti: kortársait, akik különböző - egymásnak ellentmondó - ürügyekkel Keresztelő Jánost is és Jézust is elutasltják, éretlen, pillanatnyi szeszélyeiket követő, utcán játszadozó gyerekekhez hasonlítja (Mt 11,16; Lk 7,32).
Pál, szóhasználatát tekintve, nem annyira a lelki gyermekség , mint inkább
a keresztény nagykorúság tanitója : nincs sok jó szava a gyermeki állapotról.
Számára a gyermekség negatív életszakasz, szükséges közbülső állomás, amelyen át kell jutnunk, hogy elérjük az érettséget. A felnőtt bizonyos lenézéssel
elveti magától a beszéd , gondolkodás, ítélet gyermekes módját (vö. 1Kor 13,
8-13). Másutt úgy állítja szembe a gyermekkort a nagykorúsággal, mint szolgaságot a szabadsággal : " Amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a
szolgától, jóllehet mindennek az ura" (Gal 4,1).
Az üdvösségtörténet távlatában Krisztus eljöveteléig az egész emberiség
kiskorú gyermek volt , s csak az idők teljességében vált nagykorúvá: "Amig kiskorúak voltunk, a világ elemei nek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett
az idők teljessége, az lsten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és 6 alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából.
hogya fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az lsten fial vagytok, a Fia Lelkét
árasztotta szivünkbe az lsten, aki öt így szól It ja: Abba, Atyai Tehát nem vagy
többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor lsten kegyelméből örökös is" (Gal 4,
3-7). Pál szemléletében tehát az ember akkor válik nagykorúvá. amikor lsten
fia lesz, éppen a fiúvá válás teszi nagykorúvá.

A lelki fejlődésben minden egyes kereszténynek túl kell nőnie a gyermekkoron . Ezt vannak hivatva előmozdítani az Egyházban a különféle szolgálatra
rendelt elöljárók: az ő hivatásuk, hogy "fölépítsék Krisztus testét, amig mindnyájan el nem jutunk a hitben és az lsten Fia megismerésében az egységre,
és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tan ít ás
és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor" (Ef 4,12-14). Az
elérendő tökéletességnek ez az ideálja, .Krlsztus teljes életkora", vagy a . férfikor" a szeretet gyakorlásának elsajátítása révén érhető el, - annak a szeretetnek, amely "nem szűnlk meg soha" (1Kor 13,8.11). A nagykorú kereszténynek
az eszménye felnőtt, de nem öregember. hanem ereje teljében levó Ifjú . Pál
példái, melyekkel a keresztény élet küzdelmes voltát illusztrálja, mutatják, hogy
amikor az eszményi hivóre gondol, fiatal férfi képe áll a szeme előtt: erőteljes
atléta (versenyfutó, boxoló: 1Kor 9,24-27) vagy a római légiók harcba készülő
katonája (Ef 6,10-17).
Bár Szent Pál a gyermekség hasonlatát leveleiben következetesen negativ
példa gyanán t alkalmazza, mégis az 6 tollából olvashatjuk a keresztény evan39

géliuml gyermekség és érettség egységének, a kettő együttes birtoklása szükségességének legszebb, legtömörebb megfogalmazását: "Testvérek, értelem
dolgában ne legyetek gyermekek. Csak a gonoszság terén marad jatok kiskorúak , gondolkodásotokban azonban legyetek fe lnőttek" (1Kor 14,20). Annak
az evangéliumi kettős követelménynek az alkalmazása ez a tanács , amit Jézus
igy fejezett ki: " Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
Legyetek tehát okosak, mint a kigyók, és egys zerű ek , mint a galambok" (Mt
10,16).

Az igazi keresztény azért marad mindig fiatal , mert lélekben gyermekké
vált, magáévá tette és életében " aprópénzre váltotta" az evangéliumi lelki gyermekség Ideálj át. A lelk i gyermekség nem egyéb, mint istenfiúságunk megé lése
a legnagyobb mértékben , a legradikálisabb módon , - nem egyéb, mint teljesen
hasonlóvá lenn i Jézushoz , a legérettebb és leggyermekibb Emberhez, akinek
egész egzisztenciája kimerült a puszta tényben , hogy O az Atyának Fia. A lelki
gyermek eszménye, Jézus példá jához hasonlóan, a szegénnyé válás, kicsivé
válás, az egészen kiüresedés eszménye . Az "Isten szegénye" kifejezéssel megfogalmazott ószövet ségi emberideál Jézus szótárában "gyermek" néven szerepel. Mert a gyermek még inkább másoktól függ , másoknak kiszolgáltatott, mint
a szegény. A kisgyermek a szegény " par excellence ", a gyökeres megfosztottság, teljes erőtlenség állapotában levő ember. A tanitványnak tudatában kell
lennie, hogy lsten előtt nincstelen, erőtlen , kifosztott, s ugyanakkor keserűség
nélkül , örömmel el kell fogadnia a szegénységnek ezt az állapotát, mindent az
Atyától kell várnia , elfogadnia. Ez a szegénység a tanitvány alapvető lelki magatartása. A gyermeknek a szegénnyel való azonositása azt mutatja, hogy amit
Jézus példának állit a gyermekben, az se nem az ártatlanság, se nem pusztán
az engedelmes ség vagy egyszerűség , hanem az alázat és kiüresedettség, amely
nyitott , bizalommal teli szivvel ajándékként fogad el mindent az Atyától.

Ha az Ószövetségben lsten szavát csak az " Isten szegénye" tudta meghallan i, lsten végleges szavát, a názáreti Jézusban emberré lett Szót csak a
gyermek képes felfogn i. Jézussal lsten végsö üzenete , utolsó és maradandó,
mindig új, mindig fiatal Szava tört be elöregedett, romlást , elmúlást, halált hozó
világunkba , s azt csak az erre az új szóra fogékony, fiatal lelkek tudják magukévá tenni. " Abban az órában Jézus k itörő örömmel dicsőitette az Istent a
Szentlélekben , ezekkel a szavakkal : , D i c s ő i tI e k, Atyám, ég és föld Ura, hogy
elrejtetted ezeket (az ország titkait) a bölcsek és okosak elől , és kinyilvánitottad a kics inyeknek'" (Lk 10,21). Az idézetben a "kicsinyek"-nek megfelelő görög szó olyan kicsi gyermeket jelent, aki még beszélni sem tud , akit mindenre
tanltani kell, aki csak kapni képes , akinek egész lénye alakitásra, befogadásra
van beállftva. Iiyen kic sinnyé válni annyit jelent, mint elismerni tudatlanságunkat, engedni , hogy lsten tanítson, ő adjon nekünk fényt , meleget, értelmet. Az
ilyen gyermeki lélek az a jó termőföld , mely gazdag termést hoz. De lsten szava
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alakítja is az azt befogadó tala jt : " Ti már tiszt ák vagytok, a tő lem kapott tanítás
hatására" (Jn 15,3). Ez a nyitottság lsten felé, ez a tanulékonyság, alakíthatóság, hajlékonyság lsten gyermekének, a mind ig fiatal kereszténynek egyik fö
jellemvonása.
Hallatlan dolgot m űvelt Jézus , amikor Izrael Istenét a családon belül használt bizalmas megszólítással .Abbav-nak, édesa pának nevezte . A megszólft ás
egyszerre juttatta kifejezésre gyermeki lelkületét és bizalmas fiúi kapcsolatát
az Atyával. Amikor a Lk 10,21 versben mind járt a biza lmas " Atya", " Abba" megszólftás után a klcslnyekröl sz ól, az összefüggés lsten atyai kapcsol atát a kIcsinyek felé is sejteti. Talán éppen amiatt ujjong Jézus kitörö örömmel, hogy
lsten családja új gyermekekkel gyarapszik. Hisz nem a szülö tanítja a szólni
sem tudó kisgyermeket beszélni? S éppen a titkok kinyilvánítása nem szóra,
értésra tanítás tevékenysége? A következő vers a legintimebb szülö-gyermeki
kapcsolatról szól : "Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az
Atya , azt csak a Fiú vagy akinek a Fiú ki akar ja nyilatkoztatni" (Lk 10,22).
Minden jel arra mutat , hogya " kicsinyek" szó Itt nemcsak egyszerűen kisgyermeket, hanem istengyermeket jelent.
Ha a gyermekek a kinyilatkoztatás letéteményesei, az lsten ország a felé is
a gyermek magatartását kell tanúsítanunk. " Kisgyermekeket hoztak hozzá, hogy
tegye rájuk a kezét . De a tanítványok elutasftották öket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. ,Hagyjátok - mondta -, hadd jöjj enek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok öket. Igazán mondom nektek, aki nem úgy fogadja
az lsten országát , mint egy gyermek, nem jut be od a.' Aztán megölelte öket ,
és kezét rájuk téve megáldotta öket " (Mk 10,13-16). A kulcsszó a "fogadja" :
egészen szenvedö értelmű elfogadást, befogadást jelent, éspedig a jelenben.
Az Ország elsősorban ajándék, kegyelem , s úgy is kell fogadnunk, mint ajándékot: ugyanazzal a bizalommal, alázattal, amellyel egy gyermek fogad ja a szüleitől mindazt, amire szüksége van. Az Országot nem lehet meghódítani, bevenni,
mint egy várat , nem lehet érdemekkel megvásárolni, csak ingyenesen , ajándékként kapni. Jézus egy hasonló mondásában ezt olvassuk : " Úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot " (Lk 12,32). Egy ilyen atyai kezdeményezés elött az ember részéröl a válasz egyedül a hálás elfogadás lehet.
Az Ország befogadása a jelenben történ ik . Mert lsten országa nem azonos
a mennyországgal, az már itt a földön jelenlevő, működö, hatékony való ság:
"Az lsten országa közöttetek van" (Lk 17,21); " A mennyek országa kézzel elérhető közelségben van" (Mt 4,17). Ezt az itt és most aktfvan jelenlevő, kovászként működö országot csak fiatalos, gyermeki lelkű ember képes befogadni.
A "nem jut be oda" szavak kategórikus kijelentést foglalnak magukban : a gyermekhez való hasonlóság nélkül lehetetlen belépni az Országba . Más összefüggésbe helyezve , Máté másutt ugyanezt a követelményt még világosabban
kifejezi: ,,(Jézus) azt mondta: ,Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg,
s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országá41

ba. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gye rmek, az a legnagyobb a mennyek
országában '" (Mt 18,3-4) .
Mit jelent fiatalnak lenni? Valaki ezt egy szer úgy határozta meg, hogy fiatal
az, akinek több a terve, mint az emléke. Azaz ak i számára fontosabb a holnap,
mint a tegnap. A zsidóknak a pusztában mi ndennap csa k egy napra való mannát volt szabad gyújten iök. Jézus úgy ta nít ot t bennün ket imá dk ozni, hog y csak
azt kérjük, ad ja meg az Úr rnln dennapl kenyerünket ma. Az lst en embere,
amikor egész egzisztenciájával bizalommal Istenre hagyatkozik, tudja, hogy
mindig megkapja , am ire szüksége van. Nem kell ag gódnia sem él ele-i ta la, sem
ruhája miatt (MI 6,25), sem gondjai miatt (Fil 4,6) , sem kincsei miatt, mert egyellen kincse az Úr (MI 6,19-21) . Az lsten embere fiatal , mert a hol nap embere.
Mint lsten munkatársa , az Atya dolgai ban fáradoz ik , s aggódás né lkül, egész
lényével, szíve minden vágyá va l a holnapnak feszül : az egys zerú ho lnapnak,
amely a mát köv eti a maga apróbb-nagyobb fe lad atai val, és újabb ta lál kozást
ígér Istennel, és az utolsó, nagy, véget nem érő , örök Holnapnak : " A lélek és
a menyasszon y hív : Jöjj el! . . . Jöjj el , Ur am J ézus !" (Jel 22,17.20).

Békési István
A FI ÚK VÁRO SA
1948. máju s 15. Egy 62 éves amerika i pa p a betegek kenetét veszi fel a
berl ini katon akórházban . Elvé gződött a szertartás, elhangzott a vég ső Amen .
"Amen " - feleli Father Flanagan, és ezzel a szóval kezünkbe adta a kul csot
az ifjúság , főleg az elve szett fiatalok érdekében felőrlódött áldozatos éle té ne k
megértéséhez.

Hal álhírére a Fiúk Város ának nevelői és a fiatalok egy családként siettek
a kápolnába imádkozni az alapítóért. Hazavárták, de már csak zárt koporsóját
kapt ák vissza . Ott van az ma is a Fiúk Városa kápolnájában, gyermekeihez közel. Rajla az egys zerú felirat : " Father Flanagan, a Fiúk Városa alapítója. Szerette Krisztu st és szerette az embereket. 1886. júl. 13.-1 948. máj. 15."
Nevét és múvé t már éle té ben széltében-hosszában isme rté k. Nemc sa k a hivó
világ és nemcsak Amerika. Oursler Fulton és Will - apa és fiú - .Fathe r Flanagan of Boys Town " (A Fiúk Városáról nevezett Flanagan atya) címmel írta
meg méltó életraj zát.
Nagy utak kis vándo ra
A kics iny és akkor még nem is szaba d, anya giakban mindig szegén y, de
lel kiekben gazdag frországból indult el a kis Edward Josef Flanagan. Ap ja,
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John k isbérlő-farmer volt . I:desanyja - ké sőb b majd a Fiúk Városának "mamája", mint Don Bosc o édesanyja is - , Nóra, a régi vágású fr édesanya. A nagyon
szegé ny család kemé ny napi munkáb an, együttdolgozó szellemben kereste
meg a mindennapit ; szerették az Istent és a hitet, nagyon szerették egymást,
és álmodta k valami szebb és nagyobb j ö vő rő l. A kisfiú játszott, majd segít ett,
legeltette édesapja teheneit , birkáit. Csendes fiú volt mindig , beteges, gyengécske. Szeretett csendben el üldögélni, és messze, messze nézett .. .
Kevés, de jell e mző emlék maradt életének erről a szakaszáról. Alig volt hat
éves, apja juhait ő rizte . Az fr juhok is elkóborolnak. A kisfiú fül ét egyi k kis kos
bégetés e üti meg. Utána mászik a tüskés boz6tba. Mire kiszabadítja és vállára
véve visszakúszik vele, véres a kis pásztor keze. Amikor felér a tiszt ásta. ott
ta lálja apját térden, olvasója a kezében , és hálálkod ik Istennek a fiú tett éért is,
szerencsés visszatértéért is. Szakadékba, bozótba leereszkedő kis legényk éknek nem szabad utánu k kiáltani, mert ez megzavarná fi gyelmüket, és a segítő
kész hang lenne vesztük. Ettől az édesapától hallotta azt a kit ételt is, ami sarkcsillagként vezette az elveszettekért való harcban . Apja a beteg vagy bogáncscsal tele tehenekkel bajlódott szinte egész nap, mikor a tehé nsereg , mint a
bibliai megszállott cso rda, belerohant a pocsolyába. " Gonosz, rossz boc ik, bolond , gonosz bocik !" - kiabálta a kisfiú. "Kisfiam - mondta az apja - , nem
rosszak ezek, nem gon osz bocik. Tőlük csak ennyi telik." ("Th ey only don't know
any bette r" , szószerint : éppen csak nem tudnak job bat.)
Négy fiú , hét leány volt a családban, és fgy a nagyapóval együtt 14 ember
ült asztalhoz, mikor mindenki otthon volt. " A könyvfaló" lett a kis Ed neve,
amikor iskolá ba kezdett járni - az iskola néhány mérföldnyire volt - , mert még
pásztor kodás közben is egy-egy Dickens, Scott vagy Macaulay-köt et volt a kezében. Latinra, görög re, franciára már kollégiumba járó i d őse b b testvére , Patrik
tanította, majd késő b b a plébános . Amiko r a fi ú kijelentette, hogy pap akar
lenni , a családi tanács igent mondott. Tehát ő is kollégiumba került.
Sligo nemcsak a kollégiumáról hfres . Az fr szabadságmozgalomban is sokszor szerepelt a város neve. A környéket, a táj romantikus szépségét és legendákkaI, népmesé kkel, hiedelmekkel gazdag világát Yeats is meg frta . Itt töltötte
Eddy ifj úsága nagy részét. De a kollégium nem volt romantikus hely. Sem jobb,
sem rosszabb , mint a kor fi úiskolái, amelyekről Dick ens és a több iek frtak. A
pálca, a korb ács és a szí], a pof on és a többi testi fenyítés, a fegyelmi szigor ,
mind a puritán szellem túlkapásai voltak. Nem rossz előké szl tö m űh ely és gyakorlótér az érzékeny , jófejű és gyenge egészségű fiún ak. Sokat tanult itt azon
a vonalo n, hogyan nem szabad a fiatalok kal bánni , és milyen sebeke t lehet
vágni a fiatal szíve ken.
Négy év múlva kitűnő eredmén nyel érettségizett. Ugyanabban az évben,
19D4-ben szentelték pappá Dublinb an bátyjá t, Patrikot. Mielőtt beosztást kapott
vol na, Amer ikába h lvták, Omahába, Nebrasca területére. Nelli nővérük akkoriban már New York -ban volt. Eldö ntötték, hogy átviszi magával az Ojvllágba
öccsét, és majd ott kezdi meg a szemináriumot.
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New Yo rk és Amerika Eddy odaérkeztekor az a világ vo lt, a mi ről mi európaiak Nick Carter, Buffa lo Bill , Bőrha risnya iskolapad al att ol vasott vagy könyvtárból kapott indián történeteiből értesültünk. Itt látta az e lső zsidó és kinai
bevándorlót, az el ső feketét az utcán . A japán-orosz háború légkö rében látt a
a fiatalok minden ok nélküli csatáit és utcai harcait - egyik japán volt , másik
orosz - , a nagyváros utcagyermekeit.
Farley érsek, mivel nem volt egyetemi fokozata , nem engedte mind járt szemináriumba, hanem három éves kurzust kellett végeznie a St. Mary akadémián .
A fény esen let ett baccalaureatu s után végre mehetett volna papnövendéknek.
Csakhogy mikor a karács onyi éj féli mise után a zsúfolt katedrális ból kime nt a
hideg téli éjszakába, kétoldal i tüdőgyull adással került kórhá zba. Sokan feladták
a reményt, hogy pap lehessen , ha meg is gyógyulna. De ő nem! A kórházi ágyon
tanulni kezdett. Napi két órára kapott engedélyt. Tanárai is meglepődte k, hogy
szinte legj obba n végzett az oszt ályban. A vizsga eredménye kitünő volt , de az
orvosi vizsgálat é l e v erő . Újra baj volt a tüdejével. Száraz, egészséges levegőre
volt szüksége. A családi tanács akkor Omahába irányit ott a pap-bátyjához. Feltúnt az ottani püsp öknek. " Ilyen fiatalembereket szoktunk mi Rómába küldeni."
1907. okt. 4-én érkezett oda , hogya Gergely-egyetemen tanuljon. Újra túlmagát. Jött a kemény római tél fútetlen szobákkal. Januárban vissza
kellett térn ie Omahába. Ott javu lt az állap ot a, megenged ték, hogy valami könynyebb munk át végezzen. Omaha Chicago mellett Amerika . legnagyobb " begyújtő " városa . A farmvidék állatait és gabonáját itt viszik piacra. Hamarosan
állást kapott az egyi k húsgy árban mint könyvelő . Itt is nyitott szemmel figyelte
az életet. Nem is ártott egi nagyüzem be l s ő él etébe, anyagi vezetés ébe betekinten i. Kés őbb szi nte ..nagyüzemmé" lett a Fiúk Városa is.
erőltette

Végre egyenesben
A legközelebbi orvosi vizs gála t eredménye ke d vező vol t. Még annak sem
mondott ell en az orv os, hogy tovább tanuljon . De valami egészséges, jó hegyi
levegőn I Rómában vo ltak valamikor Innsbruckból jött teológus társai is. A család biztosította a költségeket. Inn sbrucki tanulm ányi évei voltak minden tekintetben a leg szebbek.
1912. júl. 28-án szentelték fel. Senki sem jöhetett át a családból a nagy
napra . Neveltetése is elég áldozat volt. De a célnál volt , az oltárnál.
Ame rikába visszatérve , Omaha főp ásztora egy évr e káplán nak küldte O'Neil be. Idősebb pl ébánosától megtanulta, hogya lelkipászto ri munkák és go ndok
között sajá t lel ki életének ápolása, az imádság és elmélkedés szelleme d ö n tő
j e l e n t ősé g ú. Már ott is találkozott " az orsz águtak vándoraival" , idősebb és
fiatalabb kiadásban egyaránt. Látta elhagyatott sorsukat és testi-lelki nyomorukat, valamint a társadalom magatartását irányukban. Igazi szánalomra inditotta
ez. Valam it tenn i kell értük, ebben biztos vo lt. Hol és hogyan , azt még nem
látta .
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A Fiúk Városa a felnöttek szállodájával kezdödött. 1913 nyara Amerika gabonatermö államaiban katasztrofális volt: höhullám és rettenetes szárazság. Az idénymunkások munka nélkül maradtak, kereset nélkül kellett szembenézn iök a téllel.
Elöször ingyen konyhával iparkodott a fiatal pap segíteni. De otthon is kellett
a fejük fölé . Egy használaton kívüli szállodát bérelt ki. Az állandó lakók száma
télen át 70 fö körül mozgott, de volt, mikor százan is aludtak ott. A takarításban, a ház körüli munkákban igyekezett mindenkit foglalkoztatni. Mint otthon ,
az ö nagy családjukban. Lassan a város is felfigyelt rájuk. A következö év jobb
volt, de azért télire többen vissza jöttek. Nagyobb szálláshely, nagyobb hotel
várta már öket. Az atya jól tudta, hogy jönnek majd az igazán elhagyottak, a
szerencsétlenek, a részegesek és hasonszörűek. Ezek részére " az alsóbb régiókban", a pincében rendeztek be legalább ideiglenes szállóhelyet. Az országutak vándorai, a tehervonatok ingyen utasai jöttek, jöttek a hontalanok
útján. Köztük a "magyar grófi ivadék", aki éjszakai szállást kért , és utána igazi
segítötársa lett, egy ízben életének megmentöje, máskor kínos helyzetböl kiszabadítója.
Jöttek a fiatalok is. Ezek számára - mert nem akarta , hogy az " öreg betyárokkai" sokat érintkezzenek - az emeleten nyitott egy hálótermet.
Kezdte látogatni a gyermekbíróságokat. Szinte megdermedt a törvény betű
jének szigorú alkalmazása láttán. A gyerekeket, fiatalokat úgy kezelték, mintha
felnöttek lettek volna. Úgy is ítélkeztek fölöttük. Megszerezte a legjobb szakkönyveket , és tanulmányozta a törvényeket. Világosan látta, mennyire a felnötteké a felelösség il fiatalság romlása miatt: az újság , a rádió, mozi (akkor még
nem volt tévé), a pénzimádat mennyire árt a fiataloknak. A felnöttek világát
megváltoztatni képtelen, még reformálásuk is nehéz. De tenni kell valamit a
fiatalokért I Romlásuk és segítésük kérdése nem törvény ügye, nem közbiztonsági kérdés csak. Sokkal inkább erkölcsi és vallási.
A Flúk Otthona

Eljött a nagy nap, amikor az omahai fiatalkorú bíróság bírája odahívta az
atyát ítélethirdetés elött a bírói asztalhoz , és felelösségére bízta az elsö két
gyereket. Utánuk jött a többi. Omaha többségében nem volt katolikus város,
ma sem az. Egyesek megbotránkozó megrökönyödéssel, mások megbecsülö
tisztelettel néztek a fiatal papra . Legjobban maguk a gyerekek voltak meglepve.
Sporttal kezdte velük, a baseball-pálya kiépítésével. De tudta, hogy ezeknek
külön otthont kell teremteni. Nemcsak szállodát, nemcsak egy hálót ermet. Föpásztora megértette, de figyelmeztette : anyagi segítséget nemigen adhat. Családja elősz ör ellenszegült, aztán mégis megígérte segítségét.
Sok kritika és fejcsóváló helytelenítés kísérte vállalkozását. Míg tekintetbe
nem vesszük, hogy az amerikai erkölcsi felfogás és közéleti szellem alapja a
skót presbiteriánus, a puritán felfogás, soha meg nem értjük öket. A derék
embert itt jutalmazza az lsten. A becsületes ember mindig sikeresen oldja meg
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az életét. Szém fiai a választottak, a többit fegyelmezze, tartsa kordában a
társadalom . Ha kell, irtsa ki ő ke t. Gondoljunk csak az angol törvénykönyvre,
ahol a múlt században még több mint száz fajta bűntettért kötél járt. A b űn 
tények nagy része a tul ajdo n ellen i vétek volt, akár pár fillér, akár csak egy
szem alma ell opása. Dickens nem a levegőből szedte alakjait, sem a problémákat.
Hogy a fiat alok " fegyel mezésével" vajmi keveset értek el, szomorú példák
igazolták. A jav ítóintézete kben az eleinte tal án csak megtévedt gyermek "szakérté " lett a lopás, betö rés és más bűn ü gy e k vonal án. Hogy meg lehet őket menteni, azt kevés ember hitte.
1917. dec . 12-én megnyí lt az el s ő otthon a fiúk számára. Havi 90 dollárért
bérelte a páter, amit előre kelle tt fizetni. Zsidó üzletemberek , szabadkőműv es
protestáns jótevő k - pénzük neki k ink ább volt - átsegítették az első hónap
nehézségein . Az érsek megáldotta a két emel etes, vörös téglás épületet, és
adott "kölcsön " két n ővé rt meg egy novic iát, hogy seg ítsen ek nek i. Házról házra koldulták össze a berendezés darabjait. Ot gyermekkel indultak; kar ácsonyra,
ali g két héttel a megnyitás után, 25 volt: hazulról elszal adtak és a fiatalkorú
bíróság rájuk bízott "javítandó alanyai." De megjött a nagy karácsonyi ajándék
is: az érsek felmentette a pátert minden más pléb ánia i kötelezettség alól. Ismeretlen jótevő még a karácson yi vacsoráról is gondoskodott: kaptak egy nagy
fazék savanyúkáposztát.
Janu ár végére töb b mint 50 gyermek volt Fr. Flanagan ifjúság i otthonában.
Kijárta, hogy befogadták őket az általános iskolába, a .rendes " gyerekek közé.
Nem ment könnyen . De most már sokszor éppen a rend őrség és a fiatalkorú
bíróság bí rái jöttek segítsé gére, mert látták, mit ért el eddig. A város is segiteni kezdte.
Az épület zsúfolt volt. Egy ügynök tízszer nagyobb befogadó k épességű
házat mutatott neki, nagy te rmekkel és játszótérn ek alk almas udvarral. Nem
tudta , hogy azért nem kell senkinek, mert az " Amerikai Német Otthon" épülete,
és a németgyűlölet kellős közepén, 1918 tavaszán indultak Európába az amerikai csapatok, hogy " mindö rökre véget vessenek a háborúnak" . . . Akkor jött
rá, hol jár, mikor a bejárathoz közeledve egy kődar ab repült el a feje mellett.
De a házat kibé relte. Tágas volt és ol csó, és a fi úknak hely kellett : sporttevékenységre, az éppen megalakul t ének- és zenekarnak, és hogyagyerekeket
hasznos munkára tanítsák. Júniusban költöztek be az új otthonba. Gazdasági
téren .ö stermetök" lettek, mert igy olcsóbb volt a főzelék és más kerti vetemény.
lrországból átjött egyik unokaöccse , Pat Norton. Volt már állandó segitője ,
szinte jobbkeze. A város hölgyei - vallá skúlönbség nélk ü) - felk arolták őket,
sorra járták az üzleteket clp ő ért. ruhafélékért. Olcsón, vagy ingyen megkapták,
ami a kereskedő nyakán maradt. Mire 1919-ben hazajö ttek az amerikai katonák
(és nem ölték meg a háborút mindörökr e, s ő t elkez dték a béketárgyalásokat ,
az új háború melegágyát), megtörtén t a csoda . A gyerekek otthona anyagilag
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egyenesben volt. Távoli áll amokból is jöttek lakók önkén t, mert hallották, hogy
"valahol van egy pap, aki őket is befogadja" . Vagy küldötték ő k et az ifjúsági
bíróságról, esetleg hozták a rendőrök. Flanagan mindenkit befogado tt, ha volt
még egy fekvőhely . De a német otthon is kezdett szűk lenn i.
A " város" megtalálja végleges otthonát
Az ügynök összehozta Mr. David Baummal, egy nagy farm tulajdonosával.
A józan üzletember megjegyezte : " Egész Omaha rajtam nevet majd , hogy odaadom a birto koma t egy cso mó rossz gyerekk el való kísérletezés céljára." A
pap csak annyit felelt : " Mr. Baum, nin csenek rossz gyermekek l" A derék farmer végül is beadta a derekát, és átengedte a 94 holdas far mot. A foglaló t sem
fogadta el, hiszen az alak ításokra sok pénz kell ett.

1921. okt. 22-én vonul t be Flanagan atya több mint 200 fiú val a nagy farmra.
Vele jött édesanyja, Nóra , hogy most már a saját 11 gyermeke helyett fia nagy
család jának legyen az édesanyja. Ma a Fiúk Városa mellett a legmod ernebb
országút megy el , külön postája (1934 óta) és - vil ághíre van. Mindez akkor legfeljebb Fr. Flanagan lelkében volt meg, vagy még ott sem. Terül et volt bőven ,
de a lakásvis zonyoki Miből ép ítsenek, akár csak barakkokat is?
Ami most történt, tipiku san amerikai. A város üzlet emberei gyűlést hívtak
össze. Felvetették a problémát : segíteni kell az atyána k. Kalkuláltak, menny ire
lenne szükségük? A szakértők szerint legalább 200 OOO dollárra. Megalakult a
négytagú szervező bizottság ; egyik tagja később a Kolumbu s Lovagok nagymestere lett , másik szabadkőműves páholymester, a harm adi k a nagy zsidó
szervezet elnöke és még egy protestáns. De a gyű jtés végső heteiben még sok
hiányzott az összegből. Akkor jöttek az asszonyok I Máskor tálc án szokt ak g yű j
teni , most vödröt fogtak. Felo sztották maguk között a várost. és házról házra
jártak. Ki tud , ki mer ellen álln i, ha n ők kopognak az ajtón ? Tisztel etreméltó vezetők feleségei , édesanyák, akik az anyátl an, apátlan, otthontalan gyermekeknek gyűjtenek l 215 ezer do ll árra l zárult a nagy g yű jtés . 1922 márc iusában megvolt az első kapavágás , az új ötem eletes nagy központot elkezdték ép fteni.
A következő 25 év az állandó növekedés , a mind ig nagyobb megbec sülés ,
az egyre növekvő létszám és fe lel ő s ség ideje volt. Fr. Flanaga n bátran haladt
e l őre . Az csak természetes , hogy nem harco k, küzde lmek, csalód ások és gondterhes éjszakák nélkül. Bírta , mert bírn ia kell ett. Mert a gyerek ek jöttek, jöttek . . . Sokszor csak egy cédu lával a kezükben , vagy a kabátju kra t űzve : " Fr.
Flanagan , kérem segItsen rajta . Vegye fel." Más amerika i áll amokból is jö ttek
.beutalt" fiúk rendőrautón , kísérettel, egy-egy jólelkű bíró ítélete alap ján. Legtöbb esetben komoly, főbenjáró esetben is hallgattak rá az ügyészek, bí róság
és rendőrség .
Jött a kis csavargó, aki az öreg csava rgóval egy teherkocs iban tal álta magát
az ezer meg ezer kil omé tereket rohanó amerikai vonaton. Az öreg megszánta
a fiút , és Omahánál leküldte a vonat ról. "Valahol van egy hely, már nem tudom
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pontosan a nevét, ott van egy pap, annak se emlékszem a nevére. Oda menj,
majd befogad. Hogy találod meg? Csak kérdezősködjl" Rendőr állította meg
a kis csavargót Omaha utcáin, és megkérdezte, mit keres. "Azt a helyet és azt
a papot." Elirányította: " Csak arra tovább, és látod majd a kl írást: Boys Town ."
ő

Az iskolában - saját iskolájuk volt - kitűnő eredményeket értek el a gyerekek. Több kisérlet után bevezették az önkormányzatot. A fiúk maguk választották a tisztségviselőket, éspedig az amerikai életből annyira ismert "programbeszédek" alapján. Heti két mozit igérhetett a jelölt a szokásos egy helyett,
több kimenőt a városba stb . A "polgármester", a négy esküdt, a tanácstagok,
a jegyző felelősséget és hatalmat ls kaptak. Otletesek voltak a büntetések. Például vig és kacagtató mozidarabokat háttal a vászonnak kellett végigállnI. Vagy
a fürdéshez minden előkészületet megtenni: nekivetkőzés, még a fürdő előtt
kötelező zuhany is, - és azután a vízparton állva , legjobb esetben ülve nézni,
mint lubickolnak a többiek . Nagy büntetés volt a kimenő megvonása. Vagy
"kényszermunka" , azaz a takarításban vagy másban "ráadást" dolgoznI. Testi
fenyítéket soha nem engedett meg az atya a Fiúk Városában. A sligói tapasztalat és a javítóintézetek fegyelmezési gyakorlata elég lecke volt egy életre.
Volt a Fiúk Városának néger polgármestere is, volt olasz, ír és mások. A fiúk
későbbi egyéni és közélete mutatta, hogya kísérlet sikeres volt.
Iskol átk - a szokásos amerikai középiskola, ipariskola és mezőgazdasági
iskola - bátran megállják az összehasonlítást a Jónevű intézetekkel. Felszerelésük, módszereik is korszerűek. Egyben különböznek a szokványos Iskoláktól:
Itt nemcsak tanitani akarnak, órákat adni és pénzt keresni. Itt nevelni is kell,
és abban mindenkinek ki kell vennie a részét. Itt hivatás a nevelő munka.
A baseball-csapat állta a versenyt bárkivel. I:nekkaruk megjárta a nagy elóadó termeket. Cirkuszuk járta a környező városokat egy ideig. Ez volt talán az
egyetlen vállalkozása, ami nem sikerült, de tapasztalatnak és a fiatal tehetségek
felszínre bukkanására jó volt. Az atya erősen hitte, hogy minden gyermekben
van valami. Csak rá kell találni, csak teret kell neki adni. Nem a mulyák szoktak
kalandok után vágyni, és átlag nem az "anyámasszony katonái" szoktak a törvénnyel és a társadalommal szembekerülni.
Flanagan atya titka

A .Fatherr-ból közben " Monsig no re " lett. I:desanyja után Nelli nővére lett
a Fiúk Városának " mamája" . A háború kitörésekor fiai önként Jelentkeztek, és
ott is kivágták a rezet. Az életben legtöbbje nagyon derekasan megállta a helyét,
és vissza-v iszatértek: ott esküdni, családjukat megmutatni. Mindez azt bizonyította: igaz volt az álom , szent volt a terv és Igaz volt alapállása. amelyhez halálig
ragaszkodott : nincsenek rossz gyerekek! Ezért ment örömmel Japánba, Koreába, a Fülöp-szigetekre, Rómába, Ausztriába és Németországba. Nehogy valaki
a gyűlölet és a bosszú órájában megkisérelje az ő alapfelfogását igy módos itanl: " az ,ellenség' gyermekei rosszak" . Nincsenek rossz gyerekekl
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..Több ez a mondat, mint hitvallás - írta halála után a .Christian Heraid"
c. tekintélyes protestáns lap szerkesztője . - Ebben van sikerének titka és magyarázata . Tudta, hogy minden emberi személy legbelsőbb magja az isteni
szikra, amit kioltani nem lehet. Emberi gonosztett és őrökölt terheltség nem
képes ezt a szikrát megsemmisíteni. A szeretet volt Fr. Flanagan igazi ereje , ez
adott neki tekintélyt. Szeretet az lsten iránt. Ez a végső, ez a döntő erő, és Fr.
Flanagan bebizonyította, hogy bár ez az erő igazi teljességében csak a téren
és időn túl, az örökkévalóságban valósul meg, itt és ma, ebben a földi életben
is győztes er övé lesz a fiatalok életében. Ez a pap mindenki barátja volt. Szeretete nem ismerte a hitvallás vagy a bőrszín elválasztó korlátait. Húséges volt
a benne élő isteni , királyi szikrához. "
Los Angeles-ből Magnin rabbi szólt a zsidóság képviseletében : ..Mint Ábrahám ott ült sátora előtt , hogy meglássa és beinvitálja az utasokat, úgy állt ott
ez a pap az amerikai élet keresztútján, hogy észrevegye azokat a csavargókat,
a szeplös képú, tépett nadrágú , piszkos inges vagy trikós fiatalokat. Kinyújtotta
utánuk a kezét és szívére ölelte őket. Egyik fekete volt, a másik zsidó, a harmadik katolikus vagy valamilyen fajta protestáns. Volt , akit rendes nevén soha
nem szólitottak, mert nem is tudták a nevét ; volt, aki soha nem szólította Istent ,
mert senki sem mutatta meg neki, hogy lsten is van, mig Fr. Flanagannal nem
találkoztak."
Találóan mond ják lelkületéről , módszereiről életirói: ..Egyszerúségében olyan
ártatlan, olyan szelid volt az atya, mint egy galamb. De Mesterének és a nagy
parancsnak szolgálatában megvolt benne a kígyó okossága is. Az évek során
sok csatát nyert, akár hivatalokkal, akár magánszemélyekkel kellett fial érdekében szembeszállni. A legmegfelelőbb taktikai múveletek alkalmazásában épp
annyira ügyes volt, mint amilyen nemeslelkú és megbocsátó, akár győzött , akár
vesztett egy-egy ügyben. Bárkivel is kellett lándzsát törnie, az Illető a küzdelem
végén úgy ment el, hogy megtanulta becsülni és tisztelni rátermettségét, és be
kellett látnia , hogy ezt az embert a küzdelemben a Mestere iránti mélységes
buzgalom és szeretet vezérli és nem más indítóok. Inditóoka lelki volt. Soha
nem felejtette a lelki elem döntő fontosságát. Ha ezt nem vesszük tekintetbe szokta mondani -, semmire sem megyünk a fiatalokkal."

Európai magyar papi lelkigyakorlat
aug. 8-án estétől 12-én délig
Hely: Innsbruck, Haus der Begegnung
Vezeti : Alszeghy Zoltán SJ, a római Gergely-egyetem tanára
Jelentkezés Hegyi György atyánál, A-9800 Splttal/Drau,
LitzelhofenstraBe 9.
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AZ EGYHAZ SZAVA

A SZENT~VET MEGHIRDETO BULLA

II. János Pál, római püspök, a katolikus Egyház minden hivőjének: Odvözlet
és apostoli áldás!
1. "Aperite portas Hedernptorl !" " Nyissáto k meg a kapukat a Megváltónak!"
Ezt a felhfvást intézem a megváltás j ubileumi éve alkalmából az egész Egyházhoz, és fgy megújítom Péter utódává való választásom másnapján elmondolI
hívásomat. Allól a pillanallól kezdve érzelmeim és gondolataim különösképpen
a Megváltó Krisztus felé fordultak, az ő húsvéli litka felé , amely az isteni kinyilatkoztatás csúcspontja és lsten irgalmasságának végső megnyilvánulása minden kor emberei iránt.
A római püspök egyetemes szolgálata éppen a megváltás eseményében gyökerezik, amit Krisztus halálával és feltámadásával viII végbe; és maga a Megváltó állítolla ezt a hivatalt ugyanennek az eseménynek. az egész üdvösségtörténet középpontjának szolgálatába.
2. Bár minden egyes liturgikus év megváltásunk litkainak ünneplése, de
Krisztus megváltó halálának jubileuma természetessé teszi, hogy bensőségeseb
ben üljük meg ezt az ünnepet. XI. Pius pápa már 1933-ban szerencsés sugallattal rendkivüli szentév alakjában emlékezell meg a megváltás 1900. évfordulójáról , anélkül, hogy pontosan meg akarta volna határozni, milyen időpontban történt meg az Úr keresztrefeszftése.
Mivel erre az 1983-as évre esik e horderejében mindent meghaladó esemény
1950. fordulója, megérlelődött bennem az elhatározás, amit már 1982. nov. 26-án
közöltem a b íborosi testülettel, hogy ti. egy teljes évet szenteljünk a megváltás
különös emlékezetének, és így mélyebben áthassa az egész Egyház gondolkodását és cselekvését.
Ez a szentév márc . 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kezdődik.
Arra az Istentől akart pillanatra emlékeztet e nap, amikor az örök Ige a Szentlélek erejéből Szűz Márla ölén emberré lett , és fgy magára vette testünket,
" hogy halála által lefegyverezze azt, akinek hatalma van a halál fölölt, vagyis
az ördögöt, és megszabadftsa azokat, akiket a halálfélelem egész életükben
rabszolgaságban tartott " (Zsid 2,14k). A szentév 1984. ápr . 22-én, húsvétvasárnap
zárul, a tel jes öröm napján, amit Kr isztus megváltó áldozata hoz meg nekünk ;
ez az áldozat mindig újból "csodálatos módon szüli és táplálja" az Egyházat
(húsvétvasárnapi felajánlási ima).
Legyen hát ez valóban szentév, a kegyelem és üdvösség igazi ideje, fokozollan megszentelt azáltal . hogy korunk emberisége elfogadja a megváltás kegyelme it. Történ jék ez lsten egész népének lelki megújulásával. E nép feje
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Krisztus , aki "vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadt"
(Róm 4,25).
3. Az Egyház egész életét áthatja a megváltás; abból veszi erejét. Megváltásunkért jött Krisztus az Atya öléről a világba és adta oda magát a kereszten
az emberiség iránti legnagyobb szeretet tettével. Testét és vérét " emlékezetére"
hátrahagyta az Egyháznak, és megtette azt a kiengesztelődés szolgájának a búnbocsánat teljhatalmával.
Az embernek a megváltást lsten szavának hirdetése és a szentségek közvetítik annak az üdvösségrendnek keretében, amelyben az Egyház mint Krisztus Teste " az üdvösség egyetemes szentségévé" (LG 48) lett.
A Szentatya Itt röviden Jellemzi a hét szentség és a szentelmények kegyelmi hat ásalt. Eszerint a szentév . rendes év, amelyet rendk ivüli módon ünneplünk". újra fölfedezve a megvált ás kin cseit. Igy je ll ege vil ágosan lelkipásztori, bekapcsolódás az
Egyház kegyel mi rendjébe .

Másrészt világosnak kell lennie, hogy ez a különleges jelleggel telftelt idő,
amelyben minden kereszténynek szól a felhívás , hogy mélyebben engesztelőd
jék ki az Atyaistennel Fiában , Jézus Krisztusban, csak akkor éri el célját teljesen, ha mindenki, minden egyes személy újonnan kiáll a kiengesztelődés szolgálatában - nemcsak Krisztus minden tanítványa között , hanem minden ember
között - és a béke szolgálatában minden nép között. Az igazi keresztény hitnek
és életnek szükségképpen olyan szeretetben kell gyümölcsöznie, amely megteszi az igazságot és előmozditja az igazságosságot.
4. A megváltás különleges szentéve mindenekelőtt azt a tudatot szeretné
új életre kelteni az Egyház fiaiban és leányaiban , "hogy kitüntetett helyzetük
nem saját érdeme iknek, hanem Krisztus különös kegyelmének tulajdonftandó ;
ha nem felelnek meg neki gondolkodásukban, beszéd ükben és cselekedeteikben, akkor az üdvösség helyett szIgorúbb ítélet lesz osztályrészük" (LG 14).
Következésképpen minden h ivő mindenekelőtt tudja meg, hogy felszólítást
kapott a búnb ánat és megújulás különös aktus ára. Hiszen ez magának az Egyháznak állandó magatartása is: " Egyszerre szent és állandóan tisztulásra szoruló , folyvást a bún bánat és a megújulás útját járja" (uo. 8). Igy követi Krisztusnak az emberekhez szóló felhívását nyilvános múködése elején : "Térjetek meg,
és higgyetek az evanqéllurnnakl" (Mk 1,15) ...
5. A búntől való mentesség tehát a Megváltó Jézus Krisztusba és Egyházába
vetett hit gyümölcse és elsőrendú követelménye . Azért szabad ított meg bennünket , hogy szabadok maradjunk, és részesedjünk szentségi Testének ajándékában , testének, az Egyháznak épftésére.
Ennek a szabadságnak érdekében alapította Urunk Jézus Krisztus az Egyházban a búnbánat szentségét, hogy azok, akik a keresztség után vétkeztek,
újból kiengesztelődjenek Istennel, akit megsértettek és az Egyházzal. amelyet
megsebezt ek.
Ebbe az összefüggésbe tartozik a megtérésre szóló általános felhfvás. Mivel
valamennyien búnösök , mindenkinek szüksége van a lélek, értelem és élet mély
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megvállozásá ra, amit a Szent i rás éppen metanoiának, megté résnek nevez. Ezt
a magatartást lsten igéje, az Úr irgaimasságának kinyilatkoztatása ébreszti
fel és mozditja eló, mindennekelótt a szentségek vételében valós ul meg, és a
testvéri szeretet, a testvéri szolgálat sokféle alakjában mutatkozik.
A kegyelem állapotának helyreállítására üdvösségrendünkben rendes k ör űl 
mények között nem elég saját vétkeink belső beismerése, sem pedig a külsó
jóvátétel. Hiszen Krisztus , a Megváltó Egyházat alapított, és azt az üdvösség
egyetemes szentségévé tette. Ezzel megvetette az alapját annak, hogy az egyes
ember üdvössége az Egyház ölén és az Egyház litka által valósuljon meg . . .
Erre az életadó kapcsolatra mutat a szentségi feloldozás jele is, amelyben a
megbocsátó Krisztus szolgájának személyében eléri a bocsánatra szoruló embert a maga páratlan személyiségében, és újra felszítja benne azt a hitbeli
meggyózódést, amitól minden további függ: "az lsten Fiába vetett hitet, aki
szeretett engem , és odaadta magát értem" (Gal 2,20).
6. A Szentatya Itt tovább fejtegeti a bünbánat szentségének lényegét, amely mindig
az Egyház tette , és annak pásztorai szolgáltatj ák kl.
7. Különösen Jelentős, hogy a szentévre eső püspöki szinódus ls a kiengesztelődést
és b űnbánatot választotta tárgyául.
8. •A megváltás évének különleges kegyelme tehát az önmagát ajándékozó lsten
szeretetének újrafelfedezése és Krisztus húsvéti t itka kikutathatatlan gazdagságának
elmélyítése, elsajátítva minden formá jában a keresztény élet mindennapjai során :
Ezt szolgálják a szentév különbözö gyakorlatai és sajátos [ellemz ö]e, a szentévi búcsú
is . Utóbbi term észetesen föltételezi a megtisztulást és benső ráhangolódást.

9. Az egész Egyház, a püspököktól a legkisebb és legegyszerűbb hivóig,
érzi a hivást, hogy a megváltástól számitott 20. századnak ebben az utolsó
szakaszában megújult és elmélyült adventi szellemben éljen , amely a már közeli harmadik évezredre késziti el ő . Érzi a hívást ugyanarra az érzületre, amivel
Szűz Mária várta az Úr születését emberi természetünk gyöngeségében . Amint
Mária a megvált ás hajnalhasadásakor az Egyház elótt jár t hitben és szeretetben, úgy járjon elótte ma is, amikor ezzel a szentévvel megkezdi útját a megváltás legköz elebbi ezredévébe . .. A Megváltó Krisztus melletti tanúságával az
Egyház is, mint Mária, új remény lángját gyújthatja meg az egész világ számára.
10. A megváltás egyszersm indenkorra megvalósult, de alkalmazni kell és ki
kell terjeszteni a világ mind ig nagyobb és mélyebb megszentelése érdekében .
Ebben az évében bensóséges remény éltet, hogy minden Krisztus-hivó találkozik e szándékban, azok a testvéreink is, akik valódi, ha nem is teljes közösségben vannak velünk : az lsten emberré lett Fiába, Megvállónkba és Urunkba
vetett közös hit és közös keresztség révén. . . Már most örvendezünk, hogy
sokan készúlódnek az idén különösen ünnepelni Krisztust, mint a világ életét.
Sikert kívánok szándékuknak, és áldást kérek rá az Úrtól.
t l. A pápa átté r a szentév lefolyására és gyakorlataira. Ezeket csak általánosságban határozza meg, mivel a jublleumot egyszerre ünneplik Rómában és az egész világon, s a részletek megállapítását az egyes egyházmegyék püspöke ire hagyja. A lényeg
a b űnbánatra és megt érésre való felh ívás, s a búcsú elnyeréséhez a személyes és teljes
szentségi gyónás meg a méltó szentáldozás . A zarándokokat k isérő papok egyház-
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megyéjükön kIvül is élhetnek jurisdikciójukkal. A szentévi búcsút kétféleképpen lehet
elnyerni:
A) Ha valaki áhitattal részt vesz egy e célra kijelölt közösséqt, egyházmegyei. esetleg plébániai megnyilvánuláson . Ez lehet jubileumi szentmise [ajánlatos a kiengesztelődésről. a bűn ök bocsánatáért. a szerétet ért. az egyetértésért. vagy a Jézus drága
vér éról szóló mise szövegelt venni. használható a kiengesztelődésről szóló két kánon
valamelyike): Igeliturgia [alkalmazott vagy kibővített olvasmányos óra. laudes. vecsor nye); személyes gyónással végződő búnbánatl szertartás: egy szentséq, pl. a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatása; a keresztút elimádkozása . A püspök kötheti a búcsút
népmisszlón vagy lelkinapon való részvételhez ls . Minden esetben imádkozni kell a
pápa szándékára ••különösen azért. hogyamegváltás eseményét minden népnek hirdethessék. és azok. akik hisznek a Megváltó Krisztusban. minden nemzetben szabadon
megvallhassák hitüket. Kivánatos. hogy az ünnepi részvételt a lehetőség szerint az
Irgalmasság valami cselekedete kIsérje . Ezzel folytatja és fejezi kl a búnbánó keresztény a megtérésre való igyekezetét:
B) Ha valaki egyénileg. még Inkább családjával együtt meglátogat egy kllelölt templomot. ott egy Ideig elmélkedik. megújltja hitét a Hiszekegy és Miatyánk elmoodásá·
val. és - mint fentebb - a pápa szándékára Imádkozik. Rómában a Szentatya a négy
patriarkális bazilikának egyikét. egy katakombát. vagy a Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikát jelöli kl. A világ más egyházmegyéiben a püspökök határozzák meg a templomokat. és gondoskodjanak arról. .hogy lehetőleg maradjon meg a zarándoklat értelme.
amely szimbolikus tartalmában kifejezi a lélek sz ükséaletét, keresését. néha szent
nyugtalanságát. amint vágyakozik rneqerösltent vagy helyreálIltani a szeretet kötelékét
az Atyalstennel. a megváltó Fiúístennel és \ll Szentlélek Istennel. aki a megváltást a
szivekben hatékonnyá teszi: A gyenge egészségúek mehetnek ol ébánlatemplomukba.
a betegek. öregek. rabok lelkileg egyesüljenek a zarándokokkal. felajánlva lrnáikat,
szenvedéseiket. A klauzúrás szerzetesek saját templomukban nyerhetik el a búcsút .
Minden búcsú felajánlható a szenvedö lelkekért ls .
12. A Szentatya maga nyitja meg a vatikáni bazilika szent kapuját márc . 25-én. A
püspökök saját székesegyházukban nyissák meg a szentévet. A pápa mindenkit feih Iv
a jubileum buzgó megülésére. és a Szüzanya kezébe és anyai szívébe ajánlja a szentév
sikerét.
Itt jelezzük azt a másik fontos egyházi eseményt. hogya Szeritatya jan . 25-én aláirta az új egyházi törvénykőnyv [kódex) életbe lépésére vonatkozó • •Sacrae disciplinae
leges· kezdetú apostoli konstitúciót. Ez a nap pontosan 24. évfordulója volt annak.
hogy XXIII. János pápa meghirdette a kódex átdolgozását a II. vatikáni zsinat szellemében. Az új törvénykönyv rövidesen megjelenik. a latin eredetiböl fordítva. a különböz ö nyelveken . és 1983 advent jének első vasárnapjával lép életbe. Ismertetésére még
viaszatérünk. (Szerk.)

II . JÁNOS PÁL A FIATALOKHOZ

Brescia. 1982. szept. 27.
Beszéde elején a pápa melegen köszöntötte a VI. Pálról elnevezett dómtéren összegyúlt Ifjúságot. • Mlnden rend ű és rangú fiatalok. tanulök. földmúvesek vagy gyári munkások. legyetek meggyőződve. hogy mindannyian ott vagytok a pápa szIvében. melegen üdvözöl és megáld benneteket: Megemlékezett a hely történelmi emlékeIről és
VI. Pál Itt eltöltött Ifjúságáról. Gondolatmenetének kiinduló pontjául tőle választott egy
Idézetet a - vallási és helyi - hagyomány fontosságáról. .Legyetek méltók nemes
és gazdag hagyományot okhozi· - szólította fel hallgatóit.
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A hűség problémája és követelménye ez.
A hűség nem merül ki a múltból kapott örök ség szorgos őrzéséb e n és bölcs
értékesftésében . A hűség a jövőbe vetett pillantás, a j övőért való elköte lezettség. Ez volt VI. Pál türelmes zsinat-utáni pedagógiájának egyik gyújtó pont ja.
Szeretném , ha a ti ifjúságotoknak is sarkcsillaga len ne. VI. Pál pápa már nem
él, nincs többé az élők között. De ma fiatalnak látjuk őt. Látjuk fiatalon városának fiataljai közt. Lépjünk hátré bb két-három nemzedékkel , és olyan fiatal nak
látj uk őt, mint amilyenek ti vagytok . Mit mondana nektek az a VI. Pál, aki ma
már nem él, de valamikor bresc iai fiatal volt? Mit mondana? Ime ezt :
Ti várakozásaitok lencséjét - helyesen - a holnapra álHtjátok be. De a
semm iből nem fakad holnap. Nincs , nem lehetséges ürességre vagy futóho mokra alapozott j övő . Csak ha a tegnapi fiatalok nemzedékeitől kapott emberi és
keresztény értékek örökségére támaszkodtok, akkor viheti tek előb b re a vil ágot
új, érvénye s fejlődés útján .
Kedveseim, éljétek fiatalságotokat hitel es kereszté ny stilusban. Vagyis mutassátok meg mélységes meggyőződéstekkel és ezzel egyb ehangzó viselkedéstekkel, hogy Jézus Krisztus a kortársunk. Tehát nemcsak VI. Pál: Jézus Krisztus a kort ársunk. Igy élj ük meg a hagyom ányt. A múlt kinc seivel ép ftjük a j övő t.
Akkor lesz Jézus Krisztus a kortá rsunk : nem valami jeles múzeumi tárgy , hanem az abszolút ~Iő, korunk emberének útitársa.
A kereszt énység a fiatalok vall ása. Ez nem frázis, és ha jól ért jük , nem is
kizáró jellegű állftás. Az Úr szava mindenkinek van szánva és mindenkinek jó .
De azért különleges rokonságot mutat a fiatalkorral : bel ső erej e folytán , hogy
meghód ítson és újjászüljön, titokzatos ereje folytán, hogy a lel ki halad ás irányát
állandóan a lendületre, a n emeslelkűségre , a lelkesedésre - a fiatal kor megannyi j e lle mzőj é re álHtsa be.
Az életkorral járó előnyök mérhetetlen nagy jó, de egyben múlandó . Jaj
lenne nekünk , ha erről elfeledkeznénk . Az Evangél ium fátyolt vet annak a fiatalnak a sorsára, akinek nem volt bátorsága igennel feleln i Jézus hívására (vö.
Mt 19,16-30párh.). Gazdag volt ez az ifjú, de boldog nem ; fejlőd és nélküli, élettörtén et nélküli személyiség . Kedves fiataljaim , egy ikőtök sem szeretne cserélni
vele.
Viszont biztos vagyok benne , hogy szívesen Ismeritek föl magatokat azokban a hasonló korúakban , akik lelkes kiáltozással tettek tanúságot Jézus mellett jeruzsálemi bevonulásakor, szenvedésének közeledtén .
VI. Pál azt kívánta , hogy ennek az eseménynek fiatalos hangsúlya konkréten k i fe jeződ jék a virá gvasárnap liturgiájában a vatikáni bazilikában: behozta
azt a szép szokást , hogy Ilyenkor fiatalokkal vette körül magát. Igy akart kellően
rávilágftanl , hogya nép között, amely megérezte a Messiás közelségét , . a leglelke sebbek és legakti vabbak a fiatal ok voltak. Ok voltak a Messiás előhírnöke i.
Ok kitalálták a titkát ; ők kiálltak mellette, merészen , boldog örömmel. Ok megértették, hogy lsten órája ez" (VI. Pál 1976-os beszédéből) .
Ma is lsten órája van. Az ifjúság tudja , vagy legalábbis megér zi ezt.
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Giulio Bevilacqua, a lánglelkú bíborosplébános, bresciaiak egész nemzedékeinek hasonlíthatatlan mestere és barátja, a modern ifjúság válságát
elemezve, jellegzetes kit ör ő energiájával észrevette - ha negatív jelenségek
közepett is - egy "életösztön" jelenlétét, " amely azt mondja : a .nern-re nem
lehet életet építeni " .
A Krisztusnak mondott "igen " legyen életstílusotok eltörölhetetlen verete .
Teljes és tiszta, határozott és hangos " igen", amely szóba sem áll szofizmákkal,
félreértésekkel , ingadozással. A " ma" iránti éles érzék, ami jellemzó rátok fiatalokra, a hit látómezejétól kap összhangot és lendületet, attól a bIzonyosságtói, hogya Feltámadott Krisztus múködik a mának történetében és az ember
szívében .
Egészséges és erő s fiatalok, szivetekhez szólok, amelyet megjelölt Krisztus
pecsétje. Az ó nevében és az á tekintélyével ismételem nektek a boldogságok
üzenetét, amelyet mindenest ül áthat a mennyei eró, s ugyanakkor beletestesül
a mindennapi élet fáradozásába. Azt mondom nektek : mérjétek magatokat lsten
magasságaival, és kutassátok szorgalmasan bels ő világotok legrejtettebb zónáit.
Akkor mindig vála szt fogtok találni miértjeitekre. Kicsoda Krisztus? Kicsoda
Krisztus? Krisztus az, aki minden miértünkre felelni tud . Megértitek majd, hogy
ezer nehézségnek sincs ere je egyetlen kétséget szülni ; hogy semmiféle nekizúduló szikladarab nem ingathatja meg a becsületesség, a tisztaság , a nemesIeiküség ép itményét. A II. vatikáni zsinat szavával ismétlem nektek: " Az Egyház bizalommal és szeretettel tekint rátok . . . Nézzetek rá, és megtaláljátok
benne Krisztus arcát, az igazi , alázatos és bölcs hósét, az igazság és szeretet
prófétájáét, a fiatalok társáét és barátjáét. " lA fiataloknak szóló üzenetból.)
Különben , kedv ese lm , egylkótöknek sem szabad elfelejteni, hogy ez a személyes Krlsztus--élmény a tanúságtétel világos kötelezettségét hozza magával
azok irányában, akik még nem részesültek a Megváltóval való ilyen szabad itó
találkozás jótéteményében . Hiszen hogy is lenne leh etséges megismerni Krisztust és fölfedezni benne a döntó feleletet az ember legmélyebb várakozásaira
úgy , hogy egyben ösztönszerúen ne éreznénk szükségét, hogy a többieket is
részeltessük ennek a fölfedezésnek kimerfthetetlen torr ásából fakad6 örömünkben?
Mindegyikótöknek feladata, hogy Krisztus " pr6fétája" legyen, apostola legyen
a hasonl6 korúak között. Aki már nem remél, aki nem tud többé megnyilni másoknak, aki torkig van az anyagiakkai, aki áldozata a fogyaszt6i társadalom
gondolkodásának, a félelemnek, a gyönyörhajhászásnak, annak hirdetnetek kell
a feltámadott Urat, az ó életét, az ó reménységét, az á Országát, az á szere tetét.
tljétek Krlsztust, és még " meg fog játok fertózni " a világot! A mai ember,
fóleg a mai fiatal , a szabadságot és jövót hozó igazságot kere sI. Szükség van
rátok , szük ség van olyan fiatalokra, akik igaz, meggyózódéses m6don. " megtestesülten " tudják bemutatni Krisztus üzenetét ; olyan fiatalokra, akik ószintén
és állandóan tovább tudják adni a Val6ságot, amely utolérte és magába olvasz -
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totta őket, amely mérh etetl enül föl öttü k áll, és ösztön zést ad, hog y a mindennap
történetének barázdáiba a végtelen mag vait vessék.
Ebben a feladatban nagy segítségtekre lehetnek a különösen is a fiataloknak szentelt művek és szervezetek, amelyek a bresciai hagyománynak tekintélyes , sokaktól csodált részét alkotják.
Nagy tetszéssel láttam, hogya röviddel ezelőtt zárult egyházmegyei szinódus egyik részlegét a fiatalok és a gyerekek lelkipásztori gondozásának szentelte . Fölidézett elveket és körvonalazott útmutatásokat annak érdekében, hogy
értékelje a fiatalok társulatalt. mozgalmait, csoportjait; azzal a céllal, hogy mindig jobban megfeleljenek a megújító lendületnek. Mert ennek kell áthatnia az
olyan közösség minden rétegét, amely Krisztust követi és Ot hirdeti. Ugyanakkor meg kell felelniök az új nemzedékek szükségleteinek is.
A Szentatya Itt különösen kiemelte Néri Szent Fülöp alaplt ás ának. az oratoriánusoknak munkáját.

Kedveselm, sok fiatal társatok próbálkozik a hiteles értékek fára dságos
keresésével ; de túlságosan sokszor járják inkább a halál, mint az élet és a reménység ösvényeit. Nektek kell elvinnetek hozzájuk a bizonyosságokat, amelyeket abból kaptok, hogy bele vagytok gyökerezve Krisztusba és az Egyházba ,
lsten szavához közeledtek és az Eukarisztiával táplálkoztok. Mindegyikőtökre
szükség van. t:rezzétek magatokat azok adósai nak, akik kételyek és aggodalmak közt élnek, akik nem tudnak többé hinni, sem remélni ; érezzétek magatokat mindenki adósának Krisztus szeretetében, amely titeket utolért és megmentett , és Tőle támogatva vigyétek el örömének üzenetét minden fiatal nak , minden
embernek, minden testvérnek.
A pápa az Angelussal fejezte be szavalt, utalva a Megtestesülés titkára és Márla
anyai ezerepére .

AZ IFJIJSÁG EVANGELIZÁLÁSA

"Az Egyház az ifjúságban a megújhodás mérhetetlen erejét látja, saját magának szimbólumát" (Puebiai dokumentum 1178).
"A körülmények a fiatalok iránti egészen különös figyelemre hívnak fel bennünket. Számbeli gyarapodásuk és növekvő je lenlétük a társadalomban, a rájuk
törő problémák mindenkiben föl kell , hogy ébresszék annak gondját, hogy lelkesen és okosan felajánlják nekik az evangéliumi eszmény megismerését és
átélését. Másrészt azonban szükséges, hogy a hit és imádság révén kellően
kialakult fiatalok váljanak mindinkább az ifjúság apostolaivá. Az Egyház nagyon
szárnlt rájuk " (Evangelii nuntiandi 72).
Az argentin püspöki karnak ezt a témaválasztását és ezt az ülését azok a
remények ind itották, amelyeket az Egyház mindenkor a fIatalságba vetett; az a
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követelmény, hogy különös figyelmet szentel jünk a fiat alokn ak, számbeli és társadalmi jel e n tőségü k , valamint az őket környező nehézségek miatt ; tovább á
annak szüksé ge, hogy a katolikus fiat alok valós ágos befolyást gyakoroljana k
saját vilá guk ban.
"Ifjúságon" a 17. életévvel kezdődő szakaszt ért jük, ami kor a fiatal, túlju tva
a serdülés korán, reálisan vállalja életét, és felelősen bekapcsolód ik a kör ülvevő világba. Ebben a szakasz ban történnek meg az a l a pv e t ő v átaszt ások , és
nemes törekvések jutnak kifejezésre.
A fiatalság ma új társadalmi test gyanánt jelen ik meg, sajátos jellemvonásokkai; megvannak a maga eszméi , a maga értékei, és a társadalomban különleges
dinamlzmust képv isel. Azonban erőszakos ideológiák, a fog yasztói társadalom
magatartásának elharapózása, a közéleti részvétel strukturális hiányosságai, a
nevelés iránti részvétlen ség meg a felnőttek hibá i - hozzájárulva az örö költ
bűnös természethez - gyakran eltérítik őket az élvezetek vagy a bírvágy , a végletes túl zások vagy a közönyösség felé .
Mindazonáltal meg kell jegyezni , hogy - az Egyházban vagy más környezetből is - so k férfi és nő , sok csalá d és intézmé ny juttatta hatékonyan kife jezésre
az ifjúságra vonatkozó gond ját. Hála nevelő munk ájuknak és a nálunk szerencsére uralkodó eleven családi érzésnek, a fiatalok számos csoportja megőrizte lelki egészségét és az élet iránti hiteles érzéket. Ezért sok negat ív jel
ell enér e is megalapozott reményeket táplálhatunk ifjús águnkat illető en. I:s ezért
intézünk ma felhívást hozzátok mi argentin püspökök is, hogy lelkesen dolgozzatok ezen a k i e m elk e d ő új lelkipásztori téren . A következő jelszót indí tványozzuk erre : Az egész Egyház evangellzálja az egész IfJúságot.
Ennek az evangelizáló cselekvésnek végbevlvője az egé sz Egyház. Mert
lsten egés z népe - személyek és inté zmények - küldetést kapott az evangelizálásra , és mert az egész Egyház érdeklőd ik saját és a társada lom jövőj e
iránt.
Továb bá az egész if júsághoz fordulunk, tel jes ter jede lmében és összetett
voltá ban, mind en fia talhoz különbség nélkül , mert Jézus Kri sztus evangéliuma
az üdvösség üzene te, és el kell érkeznie a legtávolabbiakhoz is. Ezért ennek
a lel kipász tori prioritásnak - amely feltételezi az ifjúsági szervezet ek jelenlét ét
- meg kell hal adnia saját határait.
Meg akarjuk érinteni az egész argentin ifjúság szívét , nemcsak azért , hogy
megalkossa a jövendő világot, hanem azért is, hogy ma f el e l ő s tudat ára ébredjen I ste n tő l rábfzott szerepének az Egyházban és a hazában .
Ez az evangelizációs folyamat két nagy feladatot foglal magában :
1. Az argen tin ifjúság valódi mivoltának lelkipásztori ismerete.
Átfo gó és árnyalt ismeretről van szó, amely nem puszt án pozitfv és negat ív
magatartásokat ír le, hanem fölfedezi az érdekeket és értékeket is. Olyan feltárásról , amely megadja a nélkü lözhetetle n adatokat a konkrét és reális evangelizáláshoz. A hit tekintetéröl, amely felméri a városon vagy falun , a család ,
az iskola, a hadsereg, a munka vagy az élvezetek világában élő fiatalok sorsát
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és helyzetét, és számot vet a fiatal testi vagy szellemi károsultakkal is. Ez a tekintet rávetődik magára az Egyházra is, hogy fölfedezze, milyen fokban illeszkedtek bele közösségeinkbe a fiatalok, és kiértékelje az evangelizálás céljából
alkalmazott mód szereket, eszközöket és kellékeket.
2. A fi atalok valóságos helyzetének megfelelő evangelizálás.
Ez az evang eliz áló cselekvés magában foglalja, hogy
a) Húség esek vagyunk a kiny ilatkoztatott üzenethez, úgy, amint az Egyh áz
álta lános tan ftóh ivatala átadj a, és figyelünk azokra, akikhez közvetftjük, számolva korukka l, társadalm i és kulturális helyzetükkel.
b) Az evangélium üzenetéből indulunk ki, és elvezetjük a fiatalokat a hitben
való n eve l ő dé s fokozatos fo lyamatára. Ez föltételezi Jézus Krisztus személyének ig azi és tel jes elfogadását.
c) Meg fel elő nyelvet , kifejezésmódot alkalmazunk , amely az élet tanúságára,
az evangéli um egés z formáló ere jére támaszkodik, hogy átalakitsuk a fia talok
egyén i és közösségi lelkiismer etét.
Követke zésképpen az Egyháznak segítenie kell a fiatalokat, hogya hitn ek
ez a vála sza a hitigazságokban való megotthonosodás felé vegyen irányt: a
lelkiség belet estesül jön az életbe; gyakorolják az emberi erényeket ; a fiatalok
egymást evangelizálják : konkréten kapcsolódjanak be a társadalomba és a
poli tikába : fe lelő ssé g t u d a tt a l válasszák meg hivatásukat.
A fi atalok lelk i gondozásának ez az elsőbbségben részesitése m i ndenekelőtt
magukat a fiatalokat kötelez i el. Meghrvjuk őket, hogy szenteljék magukat szeretette l és lelke sedéssel a fiat alok közti apostolkodásnak.
A szentséges Szúz Mária, a fiatalok mint akép e vezessen bennünket ebben
a fel adatb an, mint az evangelizáció Csill aga.
Ezen a napon, amikor mint Lujan i Miasszonyunkat hazánk védőasszonya
ként tis ztel jü k, az ő kezébe tess zük le bizalommal ezt a főfeladatot, hogy az
egész argentin egyház, a Szentlélektől vezérelve, elvigye az evangéllumot az
egész ifj úságnak.
Luj ani Miasszonyunk ünnepén, 1981 máj. 8-án, San Miguel-ben
Az argentin püs pök i kar

Keresztút egy szóban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hivatástudat
Aldozatkészség
Al ázatosság
Szeretet
Irgalmasság
Buzgóság
Remény

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Búnbánat
Kitartás
Tisztaság
Türelem
önfeláldozás
Hit
Húség

" Szerettél engemet - szeretl ek Tégedet !"
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ESZMi:K ~S ESEM~NYEK

A PÁPA SPANYOLORSZÁGI ÚTJA
1982. okt. 31-étől nov . 1O-ig tartott a Szentatya 16. kü lföldi utazása : bra zília i
útjá n kívül a leghosszabb idő , amit eddig egyetlen ország megl átogatására
szentelt. 16 helységet látogatott meg, 11 szentmisét és 43 beszédet tartott, kb.
7500 km-es utat járt be. Szállása a madridi nunciatúrán volt , od a té rt vissza olykor ugyancsak későn - fárasztó napi klr ándul ásal utá n.
Fogadtatására megjelent Juan Carlos király, az egyh áz és az álfam képMég aznap este szólt a püspö ki karhoz telj es ülésükön . Emlékez tett e
őke t arra. hogy lste n népének és az egyházi egysé gnek szolg ái. Feladatuk a
Zsinat határozatainak megvalósítása, mind két irányú túlz ástól óvakodva. - A
püspökkari értekezlet megnyitása után este 9-kor a gu ada lupei Szűzről elnevezett plébániatemplomba ment , itt kö rmeneten vett részt, az O lt ár i sz en t s égről
beszé lt , és megnyitotta az éjszakai szen tségimádást.

viselői.

Nov. 1-e, Mindenszentek ünnepe, a pápa pap pá szentelésének 36. évford ulója vo lt. Ezt a napot Avilában a Teréz-emlékév berekesztés ének szente lte . A
Me gtes tesülés zárda kertj ében reggel kb . 3000 szemlé lődő s zerz et esnőhöz szólt,
s öket " az Egyház elöörseinek" neve zte az e l jövendő Ország fe lé . Majd a 7
spanyol püspökkel kb. egy millió hi vő jel enlét ében szabadté ri misét mutatott
be azzal a kehellyel, amelyet Keresztes Szt. János használt. Beszéd ében Te réz
lelkiségét és kri sztol ógiáját elemezte. Kitért a nők sze rep ére az Egyházban .
Ezut án meglátogatott a a Szent József kolostort s abban Teréz celláját, meg a
férfi kármelitákat. Délután át ment Alba de Tormes-b e. ahol Teréz meg halt , fö lkereste celláját és sírját. Este az ős i salamancai egyeteme n tal álko zott a teológiai ha llgat ókkal és tanáraikkal. Hangsúlyozta neki k, hogya teológ iának egyszerre kell k o rszer ű n ek és h ivő n e k lennie .
Nov. 2-án regge l a pápa az egyik mad ridi temetöben misézett az elhunytaké rt. I: lő k és holtak találkozása - mon dta - nem látszat, hanem valós ág. Ezt
a napot a fővá ro sb a n tö ltötte , fölkereste a királyi családot és a politikai vezető
ket , a turizmus vil ágsz ervezetének szék házát, fo gadta a dip lomác iai testü letet.
Este a Plaza de Um án a " családok miséjé re " ker ült sor . Utána még ta lálkozott
a szerze tesek és vil ági intéz mé nyek képviselőivel.
Nov. 3-án reg gel ök umen iku s találko zók voltak so ro n : a sp anyol történelemben je lentös szerepet játszó zsidókkal és a nem katolikus ker esztén yekkel.
Majd honfitársa it fogadta. Az egy ete mi váro sban találkozott az értelmiségiekkel
és az egyetemi hallgatókkal. Itt mondott a : " Egyik legsz eb b név , amit lsten magának adott, az igazságé." Délután Madrid egyik mun kásnegyedében fölszen59

telte az új Szent Bertalan plébániatemplomot. Este a "Real Madrid " futba llcsapat stadionjában a fiatalok várták, több mint 110 ezren, de sokan kinn rekedtek. "Az Úr kegyelme, békéje és vidámsága legyen veletek !" - köszöntötte
őket. Két leány és egy fiatalember to lmács olta nek i a fiatalok kérdéseit. Megrendítő volt , amikor így szóltak hozzá : " Te tudod, honnan jön a remény. Ne
hagyj el minket, míg nem tanítottál meg remélni. " A Szentatya 40 perc es szózatát 36-szor szak ították meg tetszésnyilvánítások. A végén az örömódát énekelték. Egy gitárt és egy tor reádor-köpenyt ajándékoztak többek között a pápának.
Nov. 4-én a guadalupei kegy templomban tartott igeliturgián a pápai beszéd
főleg az emigr ánsok és elvándorlók kérdése ivel foglalkozott. Ezután helikopteren Toledóba repült , és ott délben szabadtéri szentmisét mutatott be. It t a
világiak szerepéről szólt az Egyházban : sónak, világosságnak kell lenn iök. Délután a nagys zemináriumban üdvö zölte a szeminaristákat, utána Segoviába repült. Itt van Kere sztes Szent János sírja. A pápa igeliturg ia során ki emelte a
szenthez fűződő személyes viszonyát : disszertációját róla írta , s közben barátjává és mesterévé lett. Sírjához most gyertyát vitt. - Mivel ez a Szentatya nevenapja volt , Madridba visszaérkezve jókívánságo kat hozó küld öttség fogadta.
Lement a kertbe közé jük, fiatalok gyűrűje vett e körül , s ő - mint rendesen örömmel i d őzöt t el velük.
Alig hat ór ai alvás után felvirradt nov. 5-ének reggele , amikor a pápa Sevillába repül t. A Cam po de la Feria hatalmas térségén 800 OOO ember szo rongott, hogy jelen legyen a 10 órakor kezdődő szentmisén. Ennek során ker ült
sor a második pápai boldoggá avatásra Rómán kívül : a kereszt ről nevezett Angela irgalmas n őv érére . A pápát igazi ..andalúziai temperamentummal" ünnepeI ték. Homiliájáb an igen konkrétan szólt a mezőgazdaság problémáiról. Mise
alatt a fiatalok szokásos liturg ikus táncukat mutatták be.
Délután Granada váro sa volt sor on. Sevillától 214 km-re . A pápa üdvözölte
a Fájdalmas Szúz kegyképét, majd igeli turgiát tartott a keresztény nevelőknek
és hitoktatóknak. " Egyszerre Krisztus d iákjai és apostolai vagytok" - mondotta
nekik. Este 3/4 1Q-re érkezett vissza Madridba.
Nov. 6-ának délelőtt jét a pápa Loyo lában és J avierben töltötte, baszk földön ,
a két nagy jezsu ita szent , Ignác és Xavéri Szent Ferenc szülővárosában . Meglátogatta Szent Ignác kápolnává alakított szobáját, fogadta P. Dezza h ű s é g
nyilatkozatát és meghallgatta a beteg Arrupe rendfőnök t ávirat át. majd a szerzeteseknek misét mondott, hűségre , tanúság tételre. a püspökkel való együttműködésre , imádságos életre buzdítva őket. Külön szólt a baszkokhoz. anyanyelvükön is. - Javierben félszáz misszionáriusnak nyújtotta át a missziós feszületet , felid ézve nagy védőszent jük példáját. Délutá n megérkezett Saragossába,
az Oszlopos Már iához (Madonna del Pil ar), s itt este 1/2 9-kor előimádkozta az
olvasót. amint első szom bat onként a rádióba n szokta. Mária oltalmába ajánlott a
az országot. Ez vol t az egyetlen éjjel, amikor nem tért vis sza Madridba, hanem
vasárnap reggel mindjárt Montser rat felé indult.
60

Nov. 7-én eső, köd , havaseső nehezítette a pápa útját. Igy másfél órás késéssel ér kezett az 1430 m magasan fekvő ősi kegyhelyre, s nem mondott misét,
csak igeliturg iát tartott. Bemutatta hódolatát a Mária-kegykép e lőtt , elénekelték
a Salve Reginát és a czestochowai himnuszt lengyeiül. A pápa itt katalán nyelven beszélt.
Délut án Barcel onában a munkásokkal és munkaadókkal találkozott, enciklikája gondolatait és a kölcsönös megtérés szükségét hangoztatva. Majd - zuhogó esőben - ismét a családoknak mutatott be szentm isét, kb. 200 OOO hivő
jelenlétében . A Szűzanyához külön imát intézett az édesanyákért.
Nov. 8-án reggel a Szentatya a látogatása alatt , nov. 4-én terroristák által
meggyilkolt Victor Lago tábornok özvegyét és négy fiát fogadta , hogy így is
tiltakozzék a terrorcselekmények ellen , amelyeket beszédei sor án is többször
szóvá tett. Majd Valenciába repült. A dómban köszöntötte a "védtelenek Anyja "
kegyk épet , és beszédet intézett az öregekhez. A nap fénypontja az az ünnepélyes szabadtéri mise volt , amelyben pappá szentelt csaknem másfélszáz diakónust. Délután a szemin áriumban volt fogad ás, s a pápa üzenetet hagyott az
összes spanyol szeminaristának, akiket az Egyház reményének nevezett. Az Egyházhoz való hűség azt jelenti, hogy elfogadják : ember i gyöngeségekkel küzdve
teljesíti küldetését. - Ezután programon kívül helikopteren az árvíz sújtotta
Alci rába ment, ahonnét alig akarták elengedni. Este igeliturgián találkozott
mintegy 12 OOO madri di nővérrel. " Számíts ránki" - biztatták a nővérek .
Nov. 9-ét, látogatásának utolsó napját a Szentatya az idősebb Szent Jakab
apostol sírját őrző hires zarándokhelyn ek, Compostelának szentelte. A szentmise homiliájában stilusosan az " úton lévő Egyházról" beszélt. Az Egyházban
minden tisztség és feladat : szolgálat. - A dómban imádkozott a szent sirjánál.
Ebéd után a tengerészekkel találkozott, akiknek azt a gondolatot adta, hogy hit
nélkül a vilá g hajótörést szenved, a mélybe hull. Majd a székes egyházban , a
királyi pár és a spanyol meg európai érteimiségek képviselői előtt ünnepélyes
üzenetet intézett Európához. " IOn, II. János Pál, Péter lengyel utóda , Róma püspöke és az egyetemes egyház pásztora , szeretetből fakadó felhivással fordulok
hozzád, vén Európai Találd meg újra önmagad , légy önmag ad, fedezd fel újra
gyökereidet, talál d meg újra lelki egységedet !" Az Egyház ajánlkozik Európa
szolgálatára. - Ezután a pápa búcsút vett a spanyol földtől , s éjfél felé visszaérkezett Rómába.
S. M.

HOGYAN LEHETS~GES A KIENGESZTELOOJ:S A II. VATIKANI ZSINAT UTAN

A II. Vati káni Zsinatról megmaradó benyomás, húsz évvel megnyitása után,
ez: sikeresen megvalósított kísé rlet volt, hogy Krisztus és az Egyház szívének
legbensejéig hatolj anak. Mi a lényeges a hitben , hogy élettel járja át az Egyház
közösségé t? Ez a kérdés vízjegyként íródott a zsinat egész lefolyásába.
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Amint az ülésszakek négy évében reggelenként a Szent Péter bazilika felé
tartottunk, a közeledés mindig egyforma vidámsággal töltött el: a Tiberis part jára érve az égbolt kitágult, lebegővé vált, fénybe borult. A bazilikába érkezve ,
m iel ő lt a meg fi g ye lők tr ibünjére mentünk volna , először csendes imába merü ltünk olt , ahol az Eukar isztiát őrizték. A Kr isztus kimondhatatlan jelenlétében
való tartó zkod ás ajándékaként közvetlenül megsejtettük az Ország egyik lényeges valóságát : az Eukarisztiát, ugyanannak az egybehangzó hitnek és gondolkodásnak forrását. A Zsinat, a századok meg erősltelte bizton sággal meritve
lsten szavából , mi nden eddi gi nél inkább elénk vetítette, hogya katolikus Egyház elsősorban és mindenek e lő tt az Euka riszt ia egyháza .
Egyre tágabb katolicitás

A Zsinat tö bb lényeges valóság mélyére hatolt. Többek közölt Ilyenek voltak : az Egyház miszté ri uma; a Szenti r ás mint a hit forrása ; a kollegiálisan élt
püspöki szolgálat; Róma püspökének szolgálata, aki - jobban mint valaha ökume ni kus jellegű pásztorkodás megvalósltása felé tart; a papnak mint a közössé g öss ze gyűjtőjéne k szolgálata , - ezzel talán túl röv iden foglalkoztak ; a
laikátus a lelkip ásztori ajándékokban való több-kevesebb részesedésével, amit
add ig kevéssé kuta tta k kl ; és minden között a legsürgetöbb követelmény : az
alapvető emberi jog ok támoga tása.
A Zsinatnak gondja volt rá, hogy ne elégedjék meg a hit valóság ainak egymás mellé állításával, hanem élő és szerves hierarchiájukban mutalta be öket :
nem mindegyik találh ató ugyanazon a sikon, mind jelentös, de a saját , jobban
vagy kevésbé központi hely én. Nem túlz ás azt mondani, hogy ezzel az eljárássai a Zsinat megváltoztatta e való ságo k bemuta tását, hiszen odáig egészükben
kellett elfoga dni vagy visszau tasIt ani ők et.
A dolgoknak ez a szemlé letmódj a a továbbiakban lehetövé tette a katolicitás értelmének elmé lyít ését: nem határvona l, ink ább a lényeges magból kiind ulva mind tágabb ko ncentrikus körök egym ásra követk ezése. amelyek túlterjednek még az Egyház látható határain is.
Nem látj uk-e, hogy amikor mind inkább Istenre összpontosulunk, amikor
mindig jobban a bensö lényeg hez közeledünk, akkor saját életünkben éppúgy,
mint az Egyház közösségé nek életében eloszlik a sz űkkebl űs éq és a klsajátft ás
szelleme? Nem tűni k-e egyszerre nevetség esnek . hogy határok meghú zását tart juk szüksége snek? Ez a magatartás megérte ti Krisztus go ndo latának végtelen
tágasságát és egyet emességét: " Aki nincs ellenünk, az velünk van" (Mk 9,40).
Magának a zsin at \etolyásának sor án a katolikus Egyház olyan közösségként jelent meg, amely az egyetemesség, a katolicitás erős érzékét kapta. Tuda tában van, hogy enne k úgyszólván a " karizmáját " birtokolja.
Elmélkedjünk ezen. Nem pontos an a katolicitás iránti erös érzéke tart ja- e
vissza a katoli kus Egyházat, hogy relativizál ja magát más egyházakhoz vlszcnyítva? Oe ugyanakkor nem hivatott-e a katolikus Egyház arra , hogy minden keresz-
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ténynek kinyilatkoztassa a katolicitást, mint a megvalósulás útján haladó reménységet, mint saját láthatóságát meghaladó valóságot, amelybe mintegy önmagán túllendülve próbál bekapcsolódni?
Ilyenformán amikor Krisztus Péterre b ízza az Egyházat, nem azért teszi- e,
hogy legyen minden megkeresztelt pásztora, még azoké is, ak ik ideiglenesen
visszautasítják? I:s vajon az egész földkerekségre kiterjedő egyetemes hivat ásában a katolikus Egyház nem vállalhatna-e manapság még sokkal többet, mint
gondolná? Távolról sem merítette még ki az Istentől felajánlott mérhetetlen
lehetőségeket annak érdekében, hogy először a bizalom és megbocsátás kovászává váljék a keresztény családban, azután pedig még szélesebben: élesztővé az egész embercsalád tésztájában .
Különben nem Krisztus Testének tagjai-e, s következésképpen nem a katc llkus Egyház közösségébe tartoznak-e azok a keresztények, akik készek bizalommal viseltetni közös hite iránt?
Mintha elmulaszto tt uk volna az ökumenizmus egy órá/át ...
A Zsinat elején akkorának túnt az ökumenikus lendület, hogy már-már eggyé
kovácsolta a szétszakadt egyhá zakat. XXIII. János azt állitotta : ..Nem akarunk
történelmi pert csinálni, nem igyekszünk megtudni , kinek nem volt és kinek
volt iga za." Majd VI. Pál mint egyetemes pásztor bocsánatot kért a nemkatolikusoktói , amennyiben a megkereszteltek különválásának okaiban a katolikus
Egyházat hiba terheli. A Zsinat utat nyitott, ígéret támadt, Istentől származó
esemény robbant ki : a Zsinat képessé vált megford ítani a százados szaka dásokat.
De íme : a Zsinat után következő korszakban sajnos meg kell ett állapitani,
hogy az egység nem érkezett el. Mintha elmulasztottuk volna az ökumen izmusnak egy óráját. Elmélyültek a kapcsolatok, a barátságok, de nem tud tuk elérn i
a célt. Azóta a nemes ökumenikus hivatás - hogy megmaradhasson - nem
párhuzamos utakat hozott-e létre? A hitvallások nem tehettek egyebet, mint
hogy folytatták külön-külön útjukat, minden bizonnyal békés együttélésben,
amelyet párbeszédek és bizottságok t ápláltak. de nem jutottak el a kiengesztelődésig.

Nem volt jelentőség nélküli , hogya ke resztények meg ism erték egy mást küés utána felszfnre hozták a megegyezéseket. De ez még nem
a kiengesztelődés . A keresztény hitvallások felelősei inkább azt sejteti k ma,
hogy több évtiz edre lesz szükség az ökumen izmus fölvetette strukturá lis kérdések megoldásához.
lönbözőségükben ,

Konkr etizál/uk ma a Zsinat egyik nagy megll'itását
Hogy ma, tizenhat évvel a II. Vatikáni Zs inat vége után, előbbre halad jun k,
alkalmazni lehetne az ökumenikus kiengesztelődésre a Zsinat nagy meg látását :
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először

és mindenekelőtt Krisztus és az Egyház legbenső lényegéhez kapcso-

lódjunk.
Ha az ökumenikus szervezetek számára szükségszerú, hogya rájuk jellemkitartással folytassák útjukat, viszont lehetetlen elfelejtenünk, hogy az Evangéliumban a kiengesztelődés a pillanat dinamikus erejével történik. Közvetlenül,
minden pillanatban éljük át: "Ha kiengesztelődés nélkül közeledsz az oltárhoz,
fuss előbb kiengesztelődni testv éreddel." Innét pedig út nyilik az átmeneti korszakra, az egyházi intézmények kiengesztelődését megelőző korszakra : a közvetlen megvalósítás evangéliumi útja .
ző

A jelenlegi átmeneti korszakban mindenki számára lehetséges, hogy szeméIyesen és késedelem nélkül elővételezze a kiengesztelődést, a lényeg felé
tartva . Azt jelenti ez, hogy fölveszi magába azoknak az adományoknak javát,
amelyeket Jézus Kris ztus letéteményezett az ő népében kétezer éves vándorlásuk során. Magától értetődik , hogy az Evangélium Krisztusának ezt a közvetlen
választ csakis személyes életünkben adhat juk meg.
Fölvenn i magunkba az ortodox Egyházak ajándékainak javát annyit tesz,
mint rábízni magunkat a Feltámadott Lelkére. Fölvenni magunkba a reformációból keletke zett Egyházak javát annyit tesz, mint megbízni lsten Szavában, hogy
átvigyük mindennapi életünk gyakorlatába. Fölvenni magunkba a katolikus Egyház ajándékai nak javát annyit tesz, hogy befogadjuk a feltámadott Krisztus pótolhatatlan jelenlétét az Eukarisztiában , befogadjuk abban a megbocsátásban
is, amit a kiengesztelődés forrásánál kapunk ... Az Eukarisztia, amely az Egyház misztikus víziójára nyll ik, egészen odáig juttathat, hogy megadja az emberi személy rnlsztlkus látását.
A katolikus keresztény számára a többiek adományai javának befogadása
semmiképpen sem jelentheti hitének relativizálását. Próbáljuk hát megérteni,
miért nem fogadhatja el a katolikus Egyház az interkommúnlót, miután az az
eukarisztikus hit nivellálásának kockázatával jár.
A nem katol ikusnak született keresztényt saját eredeti adományai javának
összhangba hozatala a katolikus Egyház hitével nem viheti arra, hogy
megtörje övéi lelkét. Hogy tehát ne váljék számukra a tagadás szimbólumává ,
figyelnie kell arra , hogy megőrizze az eredeti családjához való tartozás kötelékét.
benső

Sok fiatallal azt a kérdést tettük fel magunknak : Ha egyszer az az egyedülálló közösség , amelynek a neve Egyház, a megbocsátás és a bizalom földje,
nem képes-e akkor megfordítani a földkerekségen a gyúlölet és a csüggedés
áramlatait, hogy sok-sok nót és férfit Krisztus teljességébe kapcsoljon, és szépséges emberi reményt keltsen, nemcsak a hív őkben , hanem hitetlenekben is?
Frere Roger taizéi prior (Róma, 1982. okt. 9.)
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TAIZ~I FIATALOK RÖMÁBAN

Rog er Schu tz taiz éi perjel a Szentatya iránti figye l e m bő l t ava lyelőtt - a
merénylet évében - elhalasztotta az újra Róm ában tervezett tal álkozőt. A múlt
év végén került rá a sor. Karácsony másna pj ára kb . 25 OOO fiat al gyúlt össze
Rómáb a csakn em minden európai ors zágból, és még az újévi Béke-V ilágnapon
is jelen voltak. A vend égeket a róma i egyh ázkö zségek fogadták be, mego sztották az ottani mindennapi keresztény életet. Roger testv ér a háborútól megszaggatott Libanonból érkezett , magával hozva " Levél a kat akombákbó l" c. írását.
A fiatalok a " k i e n g e szte lő d é s " jelszavával gyúltek egybe. A találkozón felszó lítást kapt ak , hogy kezdjék meg, mind en ekel őtt kö zvetl en környezet ükben , " a
kieng e s z t e l őd é s zarán dokútját": vi gyé k meg a közelükben l évő embereknek
a békét, és "a djá k tov ább máso knak azt a keveset , amit ki-ki felfogott az evangéliumbóL" Rog er testvér bej elentette, hogy 1985. aug . 3-7. között lesz a " fiatalok zsinatának" lezárása Ta izéban . Kíséretében még 50 testvér jött el Taizéból (a kö zösség létszám a ma több mi nt 80) : a Szentatya közös imára és klhallgatásra fog adta őket jan. t-én este .
A " zará ndokút" jellege or szágok szeri nt válto zó. A ném et n ye lvterü letrő l
jelen levő kb . 5000 fi atal pl. három ikont cs in ált at ott a taizéi templom Meg fesz ített-képe nyom án, és ezeket az év folyamán vándorútra küldik, egyházközségekhez, k órh ázakba . iskolákba, családokba, szerz etközösség ekbe, mindenfajta emberekhez, " mi nt egyszerú je iét annak, hogy Kr isztus minden embert, kivétel
nélkül megl átogat : ő , ak i keresztje és felt ámad ása által minden embernek
meghozta a ki e ng e s zt el őd é st. "
A .Levél a katakombákból" a bizalmat és az önátadást sürget I. Aki ma kiengesztelödött ként próbál élni, gyakran úgy fogja érezni, hogy katakombában van. Az első
keresztények a hit l ény e g é b ől meritették bátorságukat. Az élő lsten utáni vágyakozás
életre és békére vezet. •Talán ellene veted: Hogyan vágyakozhat valaki lsten után, ha
még nem is ismeri? - Nyisd fel az Irást . A felt ámadt Krisztus Jézus által megismerteti magát az é lő lsten. Közeledj az Eukarisztiához egyszerúen, mintegy gyermeki szívvel. Lassanként jobban felfog od. Hogy mindennap újrakezdd, bízzál a Szentlélekben.
O a szívedben lakik. Ne támaszkodj pusztán a saját hitedre. Támaszkodj mindazokra,
akik el őtted jártak és akik ma kísérnek (az egyházra): További eszközök: a meqbocs átás. a szernl él ödés. az lma és cselekvés egysége. - A levél . az egyházakhoz szóló
telh ív ással" vég ződi k . aminek helyi továbbterjesztését Roger testvér a j e le n l e vő fiatalokra bízta: . Egyház, légy azzá, ami le gb ens ő d b en vagy: az é lő k földje, a kiengesztelődés földje. az egyszerüség földj e: . Nylsd meg a remény kapuit ; nyisd tágra a
bizalom kapuit; szélesre tárd az öröm kapuit ; nyisd meg b első életed kapuit: .Bárcsak
az egyházi szervezetek és Intézmények. inkább, mint valaha, hagynák, hogya lelkip ásztori gondokért dobogó szív lobogó lángja átalakltsa szolgálatukat . . . Orömre hívott meg
lsten, nem szomo rkod ásr a. az eszközök nagy egyszerüségére, nem szigorú kopárságra.
A müalkotások lst en ajá ndék ai, e rős it ik a szeretet ámulatát , táplálják a csodálkozó
megrendülést a közös Imában. - Halmozás helyett merj osztoznI. Az Istenbe vetett
hit és bizalom megköveteli a kockázatvállalást .•
Roger testvér egy hosszú . utö lrat ban" még sok konkrét ajánlatot hoz a felhívás
megvalósítására.
5
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A róma i talál kozó fénypontja a Szen tatyáv al való találkozó volt a Szent Péter bazil ikában dec. 3O-án este , közös igeliturgián. A fia talok, szokásuk szerint
a földön ülve, már délután 4 órától énekelve, imádk ozva, meditálva várták. Szent
Péter sír ja elött ott volt a taizéi nagy kereszti kon. A Confessio-t hordszékes betegek koszorú ja övezte. Az érkező Szentatyát Roge r te stvér köszöntött e: ..Azért
jött ünk Rómába , hogy imádkozzunk, hogy b e n s ő s é g g e l tö ltekezzünk a kata kombákban, a hit e b ölcs ölben . A katakomba-keresztények nyomdokain megértjük,
hogy a mai széttépett em beriségben lényeges napról napra a hit alapjaira
összpontosuln l, arra , am i az Egyh áz egyetlen közös sége szívének legmélyén
van . Igy világosan kitún ik , hogy a kiengesztelődést sohasem élh etjük meg a
hit ért ékeinek niveliálásával. Igen , már sok fiatal kiengesztelődötlként él. Új
elkülönülések alkalma len ne, ha elfogadnák, hogy létezik fiatalok egyh áza, vagy
osztályegyház, vagy szegények egyháza, vagy faji egyház, vagy kis értelmiségi
avagy egyéb csoportok egyháza. Innen származik részben figyelmünk a plébániák iránt : ezekben a helyi közösségekben nem mi választj uk meg társ ainkat,
és minden életkor képv iselve van . . . Azért jöttünk ide , hogy szeressük a római
egyházat, amely élen jár a szeretetben püs pökének szolgálata által. Az egyetemes pásztor, a róma i püspök nem hivatotl-e vajon arra , hogy minden megkereszteltnek pászto ra legyen, azoké is, akik - akár katolikusok, akár nem ez idő szerint nem értik meg szolgálatát? . .. Sok mai fiatal és kevé sbé fiata l,
aki szereti az Egyházat, azt várja tőle, hogy - nagyon egyszerú eszközökkel legyen mintegy az egyszerúség világftótornya az egé sz embercsalád fölött, annak érdekében , hogya befogadás, a közösség, az egy etemesség helye lehessen . . . Milyen jókor jön az 1983-as szentév! Sokan el jö vünk majd Rómába , és
úgy fogjuk átélni, mint a béke és a kiengesztelődés évét. - Át járva a for ró vágytól , hogya kiengesztelődés és a béke kovászai legyünk, ké rünk Istentől tüzes
lelket, az Egyház egysége lelkületének szenvedélyét, és világarányúra tágult
szf vet. •
Az igelitu rgia szent frási rés ze k bő l és a h ivők kö n yö rg é s e ib ől állt. Fr. Roger
egy menekült leánykával a karjában imád kozott. A pápa ezután hosszú elmélyedés ben térdelt Szent Péter sírjánál. Végül elmondta beszédét, amely válasz volt
a fiata lo k hozzá intézett hét kér désére. Az alábbiakba n megkfséreljük röviden
összefoglalni a ké rdéseket és a válaszokat.
1) Hogyan lehetünk az öröm és bizalom tanúi nyugtal anságtól és félelem től
átjárt korunkban? - Vála sz (franciáu l) : Hitünk által ; a gyakorlati biztosít ékot
ped ig az adja. ha úgy igyekezünk szeretni, mint Jézus. Nem jelenti ez azt, hogy
szemet hunynánk a bajok előtt. De nem a rosszé a végső szó. Krisztus reményt
nyújt nekünk a szenv edé sben is, és ha Vele har colun k, béke lesz a sz fvü nkben.
2) Lehetnek-e a kis világi közösségek a szemlélődé s kov ászal a plébániákon,
amelyek fontosságát jól látják? - A páp a (olaszul) nagy örömmel helyeselte a
szándék ot. ..Ti megértitek és el akarjátok kerülni a veszélyt, hogy begubózzatok
saját csoportotokba, saj át választástokba, saját megérzéseitekbe .. . Illeszkedjetek be hát a plébániákra , hogy adjatok és hogy kapjatok ... Elviszitek majd
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oda kérdéseiteket és felhívásaitokat ; ti is megkapjátok a többiek kérdéseit és
megismeritek kijelölt plébánostok felelősségét, velük együtt egyházat képeztek
imában és szeretetben."
3) Milyen kockázatokat vállalhatnak a fiatalok a béke, az emberi élet és
emberméltóság védelme érdekében? - A pápa itt (németül) elsősorban a dialógusra utalt. A fiata lok próbáljanak odahatni, hogy az emberek komolyan akarják a békét, és küzdjenek a nagyobb igazságosságért.
4) Lehet-e a mai egyház ösztönzője a javak igazságosabb elosztásának? Felelet (spanyolul) : nagyon is, és ezt állandóan meg is teszi. De az igazságosság és az élet érdekében való föllépés csak akkor hiteles, ha magunk járunk
elöl jó péld ával.
5) Hogyan lehetséges a k iengeszte lődés , ha a másik fél visszautasítja békejobbunkat? - Válas z (portug álul) : igyekezzünk elébe menni ellenségeinknek,
jót tenni velük (vö. Péld 25,21-22; Mt 5,43-48), főleg pedig imádkozzunk értük.
Legyünk a béke emb erei, anélkül , hogy ez megalkuvást jelentene a hit értékeivel.
6) Az Evangél ium arra hiv, hogy mindenek fölött szeressük a Feltámadott
Krisztust, és ad juk át neki életünket. Mit vár a Szentatya ebben a tekintetben
a jelenlevőktől? - Válasz (angolul): " Nyissátok ki a kapukat a Megváltónak",
amint a szentév jeligéj e mondja, eng esztelődjünk ki Istennel, és engedjük, hogy
Krisztus megragadjon, áttormáljon bennünket.

7) Kérhetik-e a fiatalok, hogy a Szentatya olykor imádkozzék béke-zarándokútjaikért? - Válasz (ismét franciául) : a pápa mindennap imádkozik a fiatalokért,
különösen azokért, akik élik az Evangéliumot.

A Szentatya röviden anyanyelvükön köszöntötte a jelenlevő horvát, lengyel,
és szlovén fiatalokat. Az összejövetel este 8 óra előtt apostoli áldással zárult.
S.M.

A 87. N~MET KATOLIKUS NAGYGYOL~S
A különböző fe lfogású beszámolók egyértelműen hangsúlyozták, hogya legutolsó, 1982. szept. 1. és 5. között megtartott 87. Német Katolikus Nagygyűlés
az ifjúságé volt. A Düsseldorfban összegyűlt 100 OOO résztvevő kétharmada nem
töltötte be a 30. életévét. nA keresztény Credo nem puszta hitvallás : nyilatkozat
is az emberről, remény a világnak. Az élet kialakításának és megújításának motorja. A hit élése képes ít arra , hogy keresztény módon száll junk síkra a szabadságért, a vesz élyeztetett életért, az emberi méltóságért és jogokért, az igazságosságért és békéért, Európáért és államunk biztosításáért. Térjetek meg és
higgyetek - újítsátok meg a világot - jelszavával a 87. Német Katolikus Nagygyűlés utat és irányt jelöl ennek megvalósításához. .. [gy köszöntötte a résztvevőket a prog ram könyv bevezetőjében Prof. Dr. Hans Maier bajor kultuszml-
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niszter , a Nagygyúlés hivat alos szervezőjének , a Német Kato likusok Közpon ti
Bizottságának elnöke. Egyútt al megj elölte a Nagygyúlés feladatát.
A Német Katolikus Nagygyúlések jelenlegi módozata el s ő so rb a n nem tételeket kíván kidolgozni. Tömegmozgató nyilvános ülésekkel sem akar elkápráztatni.
Ezek nem hiányoztak. A békefelvon uláso n kb. 30 OOO-en vett ek részt, mig az
ünnepélyt befejező liturgián 90 OOO-en. Be se fé rtek aspo rtpá lyára : 10 OOO ember kiszorult a közeli térre. Mindenekelőtt alkalmat akart nyújtani, hogy a jelszóban kif eje zett gondolatot és az ezt része ire bontó nap i alaptémákat (1. nap :
Mit ker esünk : korunk kérdése i - Isten-keresés ; 2. nap : I:letünk forrása : hitün k ;
3. nap : A bevet ési terület : keresztény hit és társadalompolitikai tevékenység)
minél több oldalról és min él változatosabb módszerrel világítsák meg. Ez által
nyilvánul meg a katolicizmus gazdagsága, az egy hiten belüli pluralizm us. Igy
találhat legkönnyebben feleletet minden résztvevő igényeire. Ennek megfelelőe n
a program igen változatos és sokr ét ű volt. Minden reggel 20 helyen ünnepelté k
a szentmisét : előre jelezve, hogy ki és miről fog prédikálni, elmélkedni. A " Lelki
központ " és " A Csend oázisa" egész nap tárva tartotta kapuit, és le hetősé get
nyújtott imára , szemlélődésre . Vagy 20 egyé b .Közpo nt" és " Ta lálkozó" rnúk6dött megszakítás nélkül : Ifjúsági Központ, N ő k Találkozója, Vi lágegyház,
Békemúhely, Munkásközpont stb. Délelőtt és délután fontos szerephez ju tottak
a különféle fórumbeszélgetések, pódiumviták, előadássorozatok, zene i múso rok,
írói találkozók, szentírásmagyarázatok . A hivatalos rendezvények száma 100 körül forgott. A sokrétúség a választás kínját is ere dményezhette . Csemeg ének
számítható rendezvények este k egy i dő re . PI. szep t. 2.-án d u. fél három ko r tar tottak egy pódiumvitát a nyolc bol dogsá gról Sc hnackenbur g pro fesszor részvéte lével. Ugyanakkorr a hirdették meg Karl Rahne r e lőadását " Ahol a Lél ek
mozgat " címmel. A harmad ik csarnokban pedig Metz professzor beszélt a reményről.

A programgazd agság növ eked ett az ún. "Kirche von unten" (Egyház "alulról") rende zvényeivel. A 70-es évek elejétől érezhető feszültség a Német Kato likusok Központ i Bizott sága és néhány, fő l e g f iatalokból álló, kri ti kus arc él ű
mozgalom és csoport között, Gyámkodásnak tekintik a Közpo nti Bizottság dön téseit. Már 1980-ban külön programot állítottak föl. Most sem sik erült megegyezn iök a Központi Bizottsággal. Annál kevésbé, mert szolidaritást vállaltak
olyan mozgalmakkal és csoportokkal (pl. Altern at ív Katoli kus ok, Homoszexuélisok és az Egyház) , amelyeknél a hierarchi a megkérdője lezte a katolik us j elző
jogosultságát.
Teljes szakításra mégsem került sor. Egyrészt a hivatalos vezető bizo ttság
az " alulról jövők" rendelkezésére bocsátotta a düs seldorfi kiállítási pavil on
egyik csarno kát és két kato likus templ omot. Másrészt nem egy előadó mindkettő programján vállal t szerepet. Végül maga a fiatalság nagy többsé ge nem
sok sú lyt helyezett a " ve z e t ő k " har c ára. Egya ránt vett részt a hivatalos és az
alternat!v programon , ha ezt megfelelőnek ítélte. Mindkét rendezvény je lvényét
k it űzt ék a mellükre.
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Az elmélyülést, a szeretet meghirdetését és megnyilvánulását keresték. Lelkesen énekeltek, sőt tánccal is kísérték a liturgikus funkciókat, amikor szívhez
szóltak. Piros kártyát (mint a futballmeccsek bírái) mutattak Böckle professzornak, amikor - szerintük - nem elég radikálisan állt ki a béke érdekében (a
" f e l ü l rő l " szervezett előadáson) ; de hidegen maradtak, sőt ki is fütyülték Ernesto Cardenalt, amikor lelkendezve beszélt a gyermekek részvételéről a szandinista páncélkocsikon (az "alulról" rendezett gyülésen) . Oszintén és következetesen foglaltak állást a düsseldorfi Katolikus Nagygyülés egyik fő témája,
a béke mellett. A német katolikusok érettségéről tanúskodik maga a tény, hogy
egymás között mégsem " keltek háborúra a békéért" - ahogy Maier professzor
megjegyezte . Képesek voltak legalábbis elfogadni a másik felfogását, eltérő
gondolkodását, eljárásmódját. Mindkét irányzat, bár kettős programmal, őszin
tén katolikus meggyőződéssel kereste a megtérés útját. I:rthető, hogy viharos
lelkesedéssel tapsolták meg Lustiger párizsi bíborost a zárógyülésen, amikor
kijelentette: " Meglepetés számomra, amit itt láttam, hallottam és átéltem - új
fiatalságot láttam. Bensőmben azt gondoltam , hogy Németország , mint Franciaország is, a többi nyugati országhoz hasonlóan öreg ország, kiöregedett ország .
Öreg és lelkileg kimerült. Azok a népek, amelyek így élnek, nem képesek szeretni. Az a nép pedig , amelyik nem szeret, nem hisz a többi nép szeretetében
sem. Keresztények lehetnek ezek a népek? A Nyugat találta ki a szekularizációt
és " Isten halálát" . Nyugati világunk tolta félre az Egyházat, mint elévült akadályt, amely egy jó , kényelmes és gazdag életet megnehezít.
De milyen életről is van szó? Ezt kérdezik a fiatalok évtizedek óta. És mert
az öregebb nemzedék hallgatott, a fiatalok nem találtak más utat, mint a nihilizmusét, amelyik mindent szétzúz, amelyik megveti az életet. Az ifjabb nemzedék, minden gazdagság örököse, a valóságban csak kétségbeesést örökölt.
Manapság áruházakban zsebkönyv kiadásban árulják Nietzschét. Mindenki fogyaszthatja.
Ezekben a napokban azonban egy másik fiatalságot láttam és hallottam itt ,
amelyik kíváncsian, szabadon és tehermentesen kérdezi az Egyházat. Ez a nemzedék túl van a nihilizmuson. A jón és rosszon túl született, és ezért akarja
most tudni, mi a jó . Ebben a nemzedékben sokan megtalálták már Krisztust,
aki a jót mutatja. Ebben a nemzedékben új tanítványok támadnak, akik még
nem sokat tudnak Mesterükről. Még az út elején állnak. Ez a nemzedék megtalálja a mennyek országának gazdagságát, talentumait, amelyeket mi elástunk.
De most azt kell mondanom nektek: engedjétek gyümölcsözni talentumaitokati Nálatok sikerülni kell annak, amit mi elrontottunk. Nektek már nem kell
felfedezni a világot: egyesítenetek kell. A nyugati nemzetek meghódították a
világot, nektek vissza kell adni az embert önmagának s Istennek. Mi hódítók
voltunk, ti legyetek apos toloki Mi a világ gazdagságát akartuk birtokolni, ti adjátok továb b lsten gazdagságát. Mi vásár lókat kerestünk, tí fogadjátok testvéreiteket. Történelmi ór ában érkeztetek. MI örülünk ennek . A tőlünk felépített
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világ kicsúszik k eze l nkb ől . I:s ti idő b en érkeztetek, hogy Krisztusnak, a Megváltónak szavait hirdessük nektek.
De figyeljetek. Még nem fedeztétek fel az összes forrást, ami kiolthatja a
világ sokrétü szomját. Imádkoznotok kell - örömben és szomorús ágban egyaránt. Igy tegyetek tanúságot arról, hogy az ember nemcs ak kenyérből él, hanem
abból a szóból, amely lsten szájából származik . Mint Krisztus és Krisztussal
együtt kell szeretnetek az Istent, hogy ne láncoljon le az evil ági gazdagok birtokvágya. Csak Igy lesztek képesek testvéreiteket a végsők ig szeretni , ügy,
ahogy Krisztus szeretett minket.
Hálát kell adnotok azért, hogy lsten kiválasztott benneteket, hogy Egyházának gyermeke i lehettek. Szeressétek ezt az Egyházat, szeressétek az életet,
amit lsten rátok bizott. Akkor lesztek képesek kezetekben hordani a világ reménységét."
Benkő Antal

A KIVONULÁS I:LMI:NYE

(Kiv 14,5-31)
Az lsten Igéje végre meggyőzött arról , hogy Egyiptomban nincs maradásunk.
Végül ls útra keltünk , hogy elhagyjuk a magát kereső ember országát, hogy
lerázzuk magunkról a húsos fazekak keserű boldogságát, kiszabaduljun k abból
a rabszolgaságból, amely ben a céltalan robot és a zalros és durva esték öröme
egyaránt biztosi tva van : abból a biztonság ból, amely csak a halál hoz hasonlftható. De lám, pár napi vándorlás után tengerparthoz érünk . Ez a lélek életé nek
zsákutcája : az ember saját erejé ből végrehajtott Exodusának csődje.
Ott állsz a szerteszét futó , határtalan habok határánál. már tudod , hogy rnögötted nem messze az üldöző sereg menetelése hallik, zörög a harci szekerek
sora, előtted nincsen út. Úgy borul rád ez az áthatolhatatl an éjszaka, mint maga
a csüggedés és reménytelenség. Minden Exodusban ez a krit ikus pillanat, a
" punctum saliens" , az a pont, amelytől minden jö vő függ . " Haec nox est",
mond ja a húsvéti gyertya éneke , ez az az éjszaka, amelyben minden bizonytalans ág és megkisértettség összefolyik : elfogy lábad alól az út, nincs más
bizonyoss ág, mint az a félelem , amely a szivet dobogtatja, félelem a mögötted
dübörgő se regtől és fél elem az előtted hullámzó -mora jló bizonytalanság tenger ét öl, " Erat autem nox " - éjszaka volt - mondja a Szeret ett Tanltvány evangéliuma , amikor a Nagy Árulás és a Végtelen Szeretet : az Utol só Vacsora éjjeléről Ir. Ez az az éj , amikor már nincs mód magunkban b íznl , nem elég a
józan valószlnüségek, bölcs számltgatások mankóira támaszkodni, nem kielé~Itő az, amit az értelem , az emberi hagyomány , a polgári józan ság, az egyéni
és kollektfv önárnítás módozata i felklnálnak. "A sötétsé g szövetséges a klsértö vei" (Sík Sándor : Alexius) , és ez az az éjsz aka, amikor szövetség ük már nem
rejtett , hanem nyilt hadüzenet a reszkető és pislákoló hit világossága elle n.
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Ilyenkor csak a prófétaság lelke marad : a mózesi hit, a mózesi látásmód,
a Mózesnek adott kinyilatkoztatás ereje . .Yahv é" - Ó, aki van, akinek léte létez öbb , mint az éjszaka áthatolhatatlan és súlyos valósága - " Ő maga harcol
értetek" , nem azért indított útnak , nem azért hívott, nem azért adta meg az elindulás, a kezdés, az útrake lés l eh etőségeit, hogy most nyomorultul elpusztulni
hagyjon .
Ebben a látásm6dban a szemrehányó lázadozás szelleme lehiggad, s a hit
túzoszlopa kigyúl. Közted és az egyiptomi sereg között jelenik meg, mint egy
áthatolhatatla n tüzes fal : elvála sztás, elkülönítés, lsten oldalára soroló megszentelódés ez, elóvételezése a Kivonulásnak, egy már megkezdett Exodus,
ami a népet szentté teszi, lsten tulaj donává avatja, még m ielőtt ténylegesen
átkeine a tengeren. Az lsten oltalmazó túzoszlopa ott ragyog az aggódó szemek
tükrében, mint a hit világo sságának jelképe, és ott tornyosul az üldöző sereg
és az Istenhez szegódó nép között, mint a megváltó isteni jelenlét lobog ása.
Ez a fény teszi az éjszakát bírhatóvá és já rhat6vá. Ime elöl , a jövendó háborgó és zavaros hullámai felett az lsten Lelke mint forró szélvihar készíti az
utat , szárítj a fel az ingoványt, sodorja szét a habokat. Figyeld a kinyújtott veszsző t , a mózesi hit és a mózesi szó irányítását: ott , arra , az engedelmes szív
számára készít i már útját az lsten az éjszakában.
Az Exodu s élménye olyan , mint egy himnusz, amit Istennek a veszélyból
kimen eküló népe teli torokból énekel. Csak az átkelés után lehet tel jes átéléssel elénekelni , csak az els ő bátor lépések után válik világossá : " a lovat lovasával teng erbe taszította ... Az Úr az én erőm , az én dalom I" (Kiv 15,1-4) Most
Izrael gyer meke mi mást tehet, mint hogy társaiba, szüle ibe , a kiválasztott sereg
közösségé be fog ózva nagyot lép e lő re a tenger fövenyén , bátran berohan oda,
ahol még az imént tomboló hullámok jelezték, hogy nincs lehetóség az átkelésre .
Farkasfalvy Dénes

GONDOLATOK
A k ül ö nb ö z ő vallások csak az emberi termé szet egyenló ségét bizonyítják,
egyenlóségét éppen lelkül eténe k legmagasabb vágyaib an, legnemesebb aspirati oi ban (törekvései ben).
Ha az isteni gondviselés múködését hisszük az ún. nagy dolgok ban, melyek
nemzetek vagy az egész emberi nem jólétére befoly ást gyakorolnak : nincs
semmi ok, melyért benne saját létünk intézésében kétkedhetnénk. Azon lényhez mérve, mely e minden séget terem té s fönntartja, a földgömb s az egyes
emberszív egyaránt parányi: s az a gond olat, hogy mind e milliónyi égitesteknek, melyeket egünk ön látunk, útját egy ész jelölte ki : gyöng e elménknek épp
oly megfog hatatlan , mint hogy saját útja ink felelt egy mindenható lény jósága
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őrködik . Az isteni gondviselést vagy tagadnunk kell mindenben, vagy elismernünk.
Az istenség eszméje olyan, mint a nap , melynek reflectált világát mindenütt
megtaláljuk, de amelybe gyönge szemünkkel egyenesen néznünk nem lehet ; s
ha valaki az istenség eszméjét, tiszta észlelés útján keresve, rnldőn a világosság kútfejéhez közelíteni akart, a fénytől elvakítva sötétben érzi magát, s végre
ezen eszme valóságán kétkedni kezd, éppen nem csodálkozom rajta. Természetesnek tartom azt is, ha sokan elfoglalva a mindennapi élet gondjaitól s
örömeitől, éppen nem törődnek az eszmével; hisz Istennek léte - hogy anyagi
hasonlattal éljek - olyan, mint a lég köre, mely mindenfelől egyaránt hat, s
melyet épp ezért észre sem veszünk. Sem azon tudományos atheismusban,
mely a metaphysikai speculatio eredménye, sem azon közönyösségben, mely
nem csak napjainkban, de mindig létezett, semmi meqlepöt nem látok. De
hogy valakinek hitét a természettudományokban tett haladás ingathatja meg,
ezt érteni teljességgel nem tudom . Vagy evilág kevésbé nagy-e, mióta az egyes
ködfoltokban, melyeket a csillagok között észreveszünk, egész világrendszereket ismerünk fel; avagy életünk vált-e kevésbé bámulatossá, mióta amikroscop
megmutatja, hogy azon lényeken kívül, melyeket eddig ismertünk, az élő s
érező teremtményeknek egy véghetetlen sora létezik; vagy talán a nagy mindenség csodálatos rendje s emberi szívünk még csodálatosabb ellentétei megfoghatóbbak-e, mióta a természet egyes törvényeit valamivel jobban ismerjük,
s a világ nagy s kicsiny dolgainak kapcsolata valamivel világosabb lett előt
tünk? Több és több okot találunk, mely bámulatra ragad, és semmit, mi e dolgok keletkezését megmagyarázhatná. Minden lépés, melyet a természettudományok körében teszünk, csak azon tárgyak számát szaporítja, melyeknek első
okát nem ismerjük, s a bámulatos harmonia, melyben az egész áll, s melyet
éppen haladásunk után mindig tisztábban látunk, csak azon bámulatot emelheti, mellyel e mindenség teremtője előtt meghajlunk.
Mentől tágabbra terjed valakire nézve a physikai lehetőségek köre, annál
több szüksége van arra, hogy akarata erkölcsi korlátok által szoríttassék meg.

Vallásos kételyeinknek legfőbb oka azon határtalan bizalom, mellyel saját
eszünk korlátlan hatalma s csalhatatlansága ir ánt viseltetünk. Ha a tudományban tovább haladva, elménk szűk korlátait ismerni tanultuk, sönbizodalmunk
elenyészik : akkor kedélyünk szüksége visszavezet a vallásossághoz. Valamint
az, ki mindig egy irányban halad, ha ereje ki nem fogy, megkerülve az egész
földet, végre oda juthat vissza, honnan kiindult: úgy az, ki vallását a tudomány
után fáradva vesztette el, azt csak a tudomány által nyerheti vissza. Mennél
buzgóbban, rnentől több sikerrel halad irányában, annál bizonyosabban s annál
előbb fog visszatérni.
A vallás oly szoros összeköttetésben áll kedélyi és szellemi életünkkel, hatása annyira attól függ, hogy az szellemi és kedélyi szükségeinknek megfeleljen, hogy, midőn ezek változnak, módosulnia kell a vallásnak ls, és így kétségtelen, hogy mindaz, ami vallásunkban nem az emberi természet, hanem csak

72

bizonyos míveltségi állapotoknak felel meg - így pl. a szertartások, vagy a mód ,
mely szerént bizonyos igazságok kimondatnak - míveltségi fokunk mellett nem
ta rtha tja fel magát. E bből azonban nem minden vallásosságnak megszúnése,
hanem csak formáinak módosulása következik.
Kereshetjük Istent eszün kke l. de megtaláln i őt csak a szív által lehet. Vallásos meggyőződéshez csak revelat io útján juthatunk , de vajon nem revelatio-e
az is, mely életünk nehéz pillanataiban saját keblünkb en nyilat kozik?
Ha azo n hatástól, melyet testünk betegsége a léle kre gyakorol , valaki azon
következést akarja vonni : hogy lelkünk múködése csak testi orga nismusunk
következményei, gondoljunk azon hatásra, melyet a hangszer megromlása a
múvész előadására tesz . Megromlott hangszerrel a legnagyobb múvész sem
idézhet elé harmoniát, de vajon ebből az következik-e, hogy a zene csak a
hangszern ek tulajdonítható?
Többnyire annál türelmetlenebbek vagyunk mások véleményei iránt, mennél
inkább kétkedünk saját állitásaink helyességében.
Nem korun k tudományos, hanem korunknak industrialis iránya az, mitől vallásunkat fél thetjük . Ha Mózes egész kosmogon iája hamisnak bizonyul is be, ez
hitünket azon erkö lcsi igazságokban nem fog ja meg ingatni, melyek valamint
a kereszténységnek, úgy egész polgáriasodásunknak alao ját képezik : de mi történik akkor, ha végre ezen erkölcsi elvek támadtatnak meg , vagy ha az egész
társaság úgy jár el, mintha ez elveket többé nem ismern é. Valam int Kopernik(us) , Galilei és Newton nagy találmányai vallásunkat nem ingatták meg , úgy
nem fogják azt megingatni korunk új felfedezései sem; s az egyház, mely a
föl dnek mozgását összhangzásba tudta hozni tanaival, ugyanazt fogja tenní
geologiai felfedezéseinkkel is : de azon ellentétet, mel y az indust ria lism us miatt
gyakorlatilag követett morál s a keres ztény vall ás elvei között létez ik, nem
egyenlítheti ki senki a világon.
Mi engem a keresztény hit valóságáról meggyőz, nem csodáiban fekszik.
Minden hit csodákat tesz , vagy lát legalább, és igy minden hitnek megvan
csodás tö rténete. A nagyszerú vallásunkban éppe n az, hogy oly egyszerú.
Abba n, minek csaknem kétezer éves története van, sok olyat is találunk,
mi aljasnak látszik. A századok, mint a vizek folyásokban nem legtisztább részeiket rakják le, s ha a keresztény civilisatió hosszú múlt ját tekintjük, valóban
nincs mit bámu lnu nk egyes kinövésein, de ne feledjük el, hogy a fát nemcsak
hasadozott kérgéből - mely százados sebhelyeket visel , hanem dús lombjaiból ,
virágaiból s gyümölcséből ítéljük meg , s vajon ki a kereszténységet ekként
tekinti, nem fogja-e elismerni nagyszerú jótékonyságát?
Megeléged ésünk nem helyzet ünktől , hanem annak felfogásától függ .
Az embe rek nagy része csupa sietés által fosztja meg magát élte legszebb
ö röm e i tő l.

!:Ietü nk term ékeny fö ldjében mi nden megtermi gyümölcsét, s valamint a bún
vagy tévedés nem marad büntetés nélkül, úgy minden jó meghozza jutalmát
legal ább az által, hogy jobbá tesz benn ünk et.
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Bizonyos, hogy vala mi nt rem ényünk, úgyaggodalmaink sem tel jesüln ek
egés zen so ha.
Minden ember sajá t bo ldogsága után fárad , de azt mindenki csak másban
talá lhatja fel.
Am int valóban jó ember csa k az lehet, kinek egysz ersmind esze van : úgy
valóban ok os csa k jó em be r lehet.
Az ész csak relatív, a je ll e m absolu t bec csel bír.
Minden hatalom, melye t más tárgya k fel ett gyakorlunk, attól függ , mellyel
saját mag unk felett b irunk .
Az er ény nem egyé b, min t hogy magu nk is teljesítsünk mindent, mit másoktól követel ünk .
Csak mikor szeret, akk or elé gszi k meg szívü nk önm agával.
Szükséges, hogy bizodalmunkb an óvat osak legyünk, de még szükségesebb,
hogy óvat osak legyün k bizod almatl anságunkban .
Az önz és mind ig magá ban hordja büntetését.
Nem oly nagy a vi lág s nem ol y kic si szí vünk, hogy ez, ha szer et, amazt
magába ne foglalhatná.
Életünk é gő szövétnekhez haso nló, mely majd lassabba n, majd sebe sebben ,
de szünt elen fo gy. Bol dog , ki m időn létének e mul andó ság ára gondol, azzal
vigasztalhatja magát. hogy sokaknak világ ított.
Eötvös Jó zsef (1813-1871) hason ló c lmú k ö n yvé bő l

A TABERNÁKULUM ELOTT
Hozzád jövök , magá nyos utaim hú kis érőj e! Mert Te vag y az út, az iga zság
és az élet. - Engedj egy pill ant ást vetni földi uta id ra, hogy hozzá juk igazitsam
a mag améi t.
J ézusom ! föl di élete d el s ő útjait Názáretben jártad . 30 évig tartott ez a
rejtett vándorlás. Sok at nem is tud unk róla . Csak egy röv id, de súlyos mondat
tudósit éle tu tad e sza kasz áról. ,, '" engedelmeskedett nekik" (Lk 2,51) . Az
Atya helyettesei nek.
Azt án rátért él Paleszt ina köves , po ros út jaira. Hamarosan kis cs apat kísért.
Utaid mottó ja a názáret i : eng edelmeskedni az Atyának. Húségesen vég igjártad
az általa kije lölt uta kat. Nem keresté l kényelm es klt ér ők et. nem akartál gyorsan
célho z érni. - Uram , ugye so k szép utat is bejártál! Nemcsak nehezet. Hiszen
voltak jóbará tai d, húséges k í sérő id is.
Hova vezette k uta id? Az Atyához. Hány magányos ór át töltöttél vele engedelmes szeretetcse rében ! Utaid o ázlsal.
Azért jöttél, hogy eny hí ts d a testi-l elki nyomort. Az emb erekhez jöttél. Tanítani, vig asztal ni. Búnöket meg bocsá tan i, betegeket gyógyi tani, halottakat föltámas ztan i. Bar áti körben fel üdü ln i.
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Aztán jö tte k a köves, meredek, véres utak. A Getszemáni kertbe, majd az
áruló elé vezettek . Föl a Go lgotáfa. Engedelmesked ni a kereszthalálig. Végül
a feltámadás dicsősé gé n keres ztül vissz a az Atyá hoz .
Uram , ha visszanézek életem már megtett útjaira, csak csod álni és magasztalni tudom irgalmadat. Csak köszönni tudom jóságodat, hogy annyi görbe és
k e r ü lő út ellené re sem eng edtél elté vedni. Mert sokszor letértem a Te utaid ról
és já rtam a magaméit. Sok ell e nkező megtapasztalás ellenére is hajlandó voltam hin ni, hogy eze k jobba k, A nehéz utakat megkerültem , kikerültem . ~n balga!
Igy akartam hozz ád jutn i. Nem gondolva, hog yakitérő k kel kegyelmeid elől
térek kl. Mennyi haszontalan sze nvedés től megmenekülök, ha egyszerüen a Te
uta idat járom. De az okoskodás, Uram ! Az alkudozás és kényelemkeresés. Engem is k ísértek őszin t e jó barátok. Jó volt velük vándorolni. Útjelzőjü k Feléd
muta tott. - Volt ak másféle kisérő k is. Velük is elindultam mellékutak nem
ti los, de számom ra haszon talan szépségeit élvezni. A csalódás torditott vissza .
A legszebb és legne hezeb b utakat Veled já rtam, Istenem! Mikor mindenki
elhagyott és egyedül maradtam a ves zélyes útvesztő kön, Te hüségesen hozzám
sz eg ő d té l, és a he lyes út ra vezér elté l. Meredek és gö röngyös utak voltak ezek .
Csak Veled lehetett járni rajtuk. Érlelő meghitt utak . .. Aldott légy értük!
Uram ! nem tudom medd ig kell még vándorolnom földi utakon , a lélek ösvénye in. Marad j velem , mert már esteledi k. Maradj velem, hogy el ne vétsem
az utat. Hogy meglássam és megér tsem nyo mdokaidat. Kisérjen továb bra is
félt ő sze retete d, hogy hazataláljak. Hozzád Uram, vándori ásom céljához és betelj esülésé hez.
Alex ia

MENNYIS~GI T~VED~S

Olyan gazdagok
sose vo ltunk
mint ma
de olyan ka pzsik
sem voltu nk soha
min t ma

Olyan torkig lakottak
sose voltunk
mint ma
olyan telhetetlenek
sem voltunk soha
mi nt ma

Olyan ruhatárunk
sose volt még
mint ma
olyan egy-Ing re vetkezetlek
olyan mezftelenek
sem voltunk soha
mint ma

Olyan szép házaink
sose volta k
mi nt ma
ol yan házatlanok
olyan hazátlanok
sem vol tu nk soh a
mint ma
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An ny ifel ő l biztosítottak
sose voltunk
mint ma
olyan bizonytalanok
sem voltun k soha
mint ma

Olyan távolságokra
sose utaztunk
mint ma
de ol y szú knek sem
ta láltu k a földet
min t ma
Annyi i dő n k
sose volt még
mint ma
de annyi ra
sosem untuk magun kat
mint ma
Annyit még
sose tudtun k
mint ma
az átt eki ntés t
sose veszlett ük el ÍJgy
mint ma
Olyan sokat
sose láttunk
mint ma

de ol y vakok sem
voltu nk soh a
mint ma
Akkora fén yb en
sose fürödtünk
mint ma
de oly sötét
sem volt még soha
mint ma
Olyan kockázat nélkül
sose éltünk
mint ma
olyan elsz igeteltek
sem voltunk soha
mint ma
Oly szorosan egymás mellett
sose élt ek az emberek
mint ma
olyan messze egymástól
sem voltak soha
mint ma
A fe jlettség olyan fokán
sose álltunk
mint ma
de annyira a végét
sose jártuk
mint ma
Wilhelm Willms

A KATOLI KUS EGYHÁZ HELYZETE

SV~DORSZÁGBAN

N ~H ÁNY KDLSO T~NYEZO . Területil eg Svédország majd ötször akkora. mint a mal Ma·
gyarország. Lakossága azonban csak 8 millió körüli : legnagyobb része városokban él.
A katoli kus egyházat az l S00-as évek egyházszakadásal után évszázadokig üldözték.
Azonban 200 évvel eze lőtt újra láthatóan rneqlelent: ezért 1983 Jubil eumi év számunkra.
A bevándorlások és az ugyan kisszámú. de fontos hazai katolizálások nyomán a katoltkus egyház ma Svédországban a legnagyobb ún.•független· vall ás ítt . a svéd luter ánus
állarneqyh ázt öl) , m e ge l őzve más .gyillekezeteket·. Statisztikailag 105 OOO katolikus
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van Itt, de mivel sok katolikus bevándorló nem jelentkezik a pl ébániákon, számuk bizto san magasabb. Az egész ország katcllkus szempontból egy egyházmegye, egy püspökkel (a német származású Hubertus Brandenbur g) . 33 egyházközséggel. valami nt
több f érfi és nő i szerzetesrenddel. A papok összes száma kb. 100, ebból kb. 8 . bennsz ül ött" , a többi bevándorolt.
TÁRSADALMI és egyéni szinten Svédors zág elv Ilágiasodott, anyagelvú vil ágnézet szerint rendezkedi k be. A vallás i tudatlanság és közöny óri ási méretek et öltött. A többség
prote stánsnak sem mondhat ó, hiszen - legal ábbis kü lsőleg - a keres ztény hit alapjait sem vall ja. (A sziveket csak ls t en ismer i !) A meg nem kereszteltek száma is növekszlk; a svéd áll amegyháznak már f élmillió meg nem kereszte lt . ta gja· van.
A KATOLIKUS EGYHÁZ mal munkája részben az utóbbi 200 év gyako rlati követelmé nyei·
ből követke zik . Egyházközségek alakultak, te mplomok épülte k. A gazdag Svédországban a katolikus egyház szegény. A legt öbb anyagi t ámogatás még ma is kü l fö l d rő l érkezik (pl. Nyugat németországból) . A legfontosabb lelkipásztori tevéke nységen kivül
(s zentrn ls ék . szents égek és szente lmények kiszol gáltatása, hitok tatás stb .) bizonyos
.egyesületi' munkálk odás is folyik (pl. Kato likus Fiata lság, stb.), valamint egy Egyházmegyei Lelkip ásztori Tanács ls megalakult . Részt veszü nk az ökumenikus munkában
is , elmélet ile g és gyakorl atil ag. Az ún. •t ársadal mi jele nlét ' . fő leg intellektuáli s t erületeken, elég széles kör ü. Egyéni véleményem szerin t mi is bizonyos .v árakoz ö magatart ást' tanúsít unk Svédország - hit ünk szeri nt - legnagyobb és legége tőbb problémája előtt: EBBEN AZ ORSZÁGBAN AZ EMBEREK TÚLNYOMÚ TOBBSI:GE AZ EVANGWUM BECSOLETES I:S ELI:GSI:GES MEGHIRDETI:SE NI:LKDL KI:NYTELEN I:LNI. Egy
kis ebbség vall ásil ag . nagyf ogyasztó' , míg a nagy többs ég . éhe nhal". Okok és utak
keresése nem ennek a beszámolónak a cél ja . Imádkozzunk azonban a kegyelem ajándékai ért Svédorsz ág számára - egy belső misszió és megújulás reményében.
Szent György Egyházközség, Karlskoga
Remenyik László plé bános

EGY RENDHAGYÚ ARANYMIS E
Ar anymlsémre nem akartam senkit szónoknak f elkérni , nehogy engem dicsé rje n,
mint ezt már hasonló alk almakko r meg szoktá k ten nI. Félt em a sablonos ünneplésektő l
is . Ezért idejébe n leintettem mindenféle ilyen irá nyú vellettast. Felhatalmazást kaptam .
hogy teljes búcsúval egybekötött pápai áldást oszt hatt am egyetlen ker esztvetéssel az
egész h i vő s ere gne k . Ezért a j ubil eumi papi áldást is egyetlen keresztvetéssel adtam
az egész te mplomot m eg töltő híveknek . Furcsa lett volna szerintem a pápai áldást
megtold ani azzal. hogy én mi nden résztvevőn e k külö n-külö n a fejére te szem a kezemet.
Ott képet sem osztottunk. de utól ag mind en egyházközségi adózónak a lakására vi sznek egy-egy k épec s k ét . Az aposto li korm ányzó ur at is megkért em, hogya szokástól
e lté rő e n ne int ézzen hozzám d i cs érő lelratot , amit fe l szokt ak olv asni a t emplomban:
meg is t ett e. Úgy éreztem , hogy az aranymis ének egyetle n lényeges kelléke a . Te
Deum' , a hálaadás, és éppen azért tartottam szükségesnek fe lsorolni : mennyi hálával
tartozom az Úrnak. Sokkal többet kell ett volna elmondanom, de csak a legfontosabbakra s zor ltkoztarn, hogy ne legyek túl hosszú . Elmaradt a szokásos nagy ebéd ls . Ebéden
csak a családtagok vett ek részt. az egyházközségi képvi se lőte stü let! tagokat és a helybeli papokat mise utánra hivtam egy korty italra és harapnivaló ra. Nem való a mai
idők be n száz te rltékes tort üln I. Ehelyett a templomnak adtam valamit . amennyi be ke·
rült volna a tor, ne rnondj ák, hogy zsugoris ágból fújta m le. Ajándékokat mégi s kaptam,
ezt ls rest ell em, de ezt már nem tudtam vi sszautas it anI. Kissé kli zzadtam, el fáradtam.
de rövid egy óra alatt lefolyt minden . A vendégek kel csak pár percig voltam együtt,
káplánom volt a házigazda. én meg lepihentem .
Beszédem a következőképpen hangzott :
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. Kedves Hlvekl Te Deumos hálaadásra j ött ünk össze . azért óhajtok ma az én jó
hfvelmhez sz ölnl. mert kötelességemnek tartom elmondani : mennyi hálával tartozom
az Irgalmas Ist ennek. és hogy kérj em a K. Híveket. segftsenek nekem hálát adni az
ú rnak a vett kegyel mekért.
Hálával tartozom Istennek elsősorba n azért. hogy egészséges . jó katolikus csel édból származhattam . Ozvegy anyámtól Igen jó nevelést kaptam. Az Úr adott annyi tehetsége t. szorpalrnat , hogy becsülettel tudtam elvé gezni t anulmán yaimat a középlskol ában ls . de az egyet emen ls.
Külö n meg kell ma köszönnöm az Úrn ak a papi hivatást. Nem érdemeltem meg . Ez
Istennek ingyen adománya volt . Kispap korom ban azért Imádkoztam. hogy lsten er ösltse
és védelmezze meg bennem a papi hivatást. Pap koromban naponta kellett volna rneqköszönnöm az Úrnak. hogy megőrizte bennem.
50 év e lő tt . Szent László ünnepén szent eltek pappá Itt a székesegyházban nyolc
tá rsammal együtt. Négyen maradtunk életbe n. a többit hazahfvta az Úr . Nem tudom.
mivel érdemeltem meg azt. hogy ma ls élek. és ma be tudom mutatni az Úrn ak ezt a
hálaadó szentmisét .
Boldo gan gondolok viss za papi pályafutá som minden mozzanatá ra. Voltam falus f
káplán . városi káplán 16 hónapig. pap neve lő és t eol ógiai tan ár közel 20 évig . plébános
Kaposvár ott 11 évig. és Itt Veszprémben már a 16. évet fejezem be. Igen nagy kegye·
lemne k tartom . hogya papi munkát mi ndenfé le beoszt ásban szar ettem. nem volt az
nekem robot , iga, teher. nyüg. Orö mm el végeztem . nem f áradtam bele . nem fásu ltam
el. Ha az egyik munkakörből a másikba kellett át l épnem. sajn álattal váltam meg a rég i
munkak ört öl, de iparkodtam magamat bele élni az újba . Egyiket sem unt am meg . Nem az én érdemem . Istentő l kaptam az e rőt .
Igen nagy kegyelemnek tar tom azt ls. hogy az Úr egészs éget adott a munkához . A
legú jabb id őkig rit kán voltam beteg. De most t izedik hónapja. hogy gyengélkedem.
Ism ét lsten ajándék ának kell tulajdoníta nom . hogy a bet egségben sem csü ggedtem
el. elfogadtam türe lemmel. vártam a fel gyógyulást bizalomm al . mert az Úr adott hozzá
erőt , kegyelmet. amit meg kell köszönni.
Azért is nagy hálával tartozom a Gondviselésnek. hogy 50 év alatt elmondhattam
18540 szentmisét, meghall gath attam 276 OOO gyónást. és eskette m 714 párt . Or ömmel
gondo lok err e vissz a. de nem tudom: hogyan fogok majd eze krő l az Úr ft é lő s zék e el őtt
számot 'adni. Hiszen gyarló ember vagyo k, napjában hétszer ls elbotol hatok. Az az egy
gondolat vig asztal. hogy mindig jó szándékkal vállalta m és végeztem a papi funkciókat .
és soha senkinek rosszat nem akartam.
De midőn megköszönöm Mindenható Uramnak a sok jót és kegyelmet. lTlC{J kell
köszönnöm a kapott megpr óbál tatásoka t ls . Az Irgalma s lsten nem küldött sok és terhes keres ztet. Am it küld ött. az sohasem volt elvise lhetet len. és az Úr mind ig adott
hozzá erőt és türelm et. Itt kell megem lí tenem a 3-4 súlyosabb betegs éget . a 7-8 kórházi tartózkodást . a 4 mütétet . Sokszor elmo ndottam ezekkel kapcsolatban. hogy meg
kell köszönnöm az úrnak ezeket a ker eszteke t . mert a bet egágyban tudtam meg Igen
soks zor : mennyi jó ember. mennyi önfelál dozó orvos és ápoló áll mel lett ünk, miko r
bajban vagyu nk . Egészséges koromba n nem volt al kalm am ezt megtudn!. Ezért ls meg
kell köszönnöm a betegségeket .
Hogy most már tizedik hónapja betegeskedem. ezt ls el kell fog adnom lsten kezéből. Ami pedig a jövőt Illeti . három do log leh ets éges : vagy meggyógyulok. vagy rneqhalok, vagy nagyon sokáig leszek s zenvedő fekvő beteg . De akármelyik lesz ls lsten
akarata, egyforma alázatta l kell mondanom: . Uram, legyen meg a Te szent akaratod :
Most pedig arra kérem a K. Híveket . segítsenek nekem hálát adni az Úrnak a vég·
telen sok kegyelemért. amellyel elhalmozott . Egyben segíts enek Imádkozni. hogy kl tartó lehessek az Úr szolgá lat ában. hüségesaz O szeret etében. és elnyerhessem a
végső pillanatban ls az O üdvözít ö kegyel mei t . Amen:
Kis György ves zprémi kanonok

78

It

1969) levele 1963-ból

LEVELEK A MISSZI ÓBÓl
Még sohasern voltam olyan helyzetben , mint a t ájfun után 1981 karácsonyán, és
amikor segélyk iáltásomat papírra vetettem és elküldtem, Igazán söt ét en látó és levert
voltam. De a válaszok sok bátorságot öntöttek belé m. Mis sziós barátaink támogatását
és szeret etét jobban érezhett em. mint a múltban bármikor. Az Úrist en nagy csapással
láto gatott meg bennünket, de a hazaiak szeretet ét ls annál Inkább megta paszta lnunk
engedt e. Ism ételt en szívből köszönöm .
Különben a bennszülöttek minden szenvedés ell enére könnyebben veszik a dolgokat. m ínt ml , és hamar abb túlteszi k magukat rajt a. A pusztulás legtöbb nyoma kifelé
már eltű nt . A buja trópusi növényzet be nőtte a romokat . és a kedves fillppínók Jó
kedélye ls sok mindent betakart és fel edésbe mer ftett . Sok száz ház kisebbnek és
szerényebbnek épült fel újra . De az április-májusi jó rizsaratás is sokat segített. Az
úJjáép ités fol yik tovább. A hazulról mindi g újból befutó adományokkal enyhíthetjük a
nyomort, ahol a segítség éppen a legszükségesebb: sokgyermekes nagy családokban.
árva gyerekekné l , özvegyeknéi. vagy olyan hely en, ahol súlyos beteg van.
Hagyomány nálunk. hogy máju sban minde n fal u és t elepül és ünnepet ül I.Flores
de Mayo") . Azt gondol tam. a múlt évben bizto san kevesebb ilye n .ftesta" lesz. Csalódtam. Még több mis ét mondattak Május K irá l ynőj én ek tiszte let ére . A külsó pompa
kisebb volt, de a falvak lakói még nagyobb buzgalommal könyörö gtek az lstenanyához.
Május utolsó 3 het ében 46 flestát ültü nk meg szent misével , a hónap során Victoriában
428 gyermeket kereszteltem meg és 31 párt eskettem .
Mú lt húsvét után egy darabig egyedül voltam a pl ébánlán: május folyamán két fi atal
káplánt kaptam. egyik újmisés. Kicsit kimerültem , mert cursillót is t art ott am f érf laknak és karizm atikus bevezető szemináriumot. Elöljáróim megengedték , hogy nyáron
Európába utazzam. Főleg német és osztr ák házunkban t art ózkodtam. Hazai célom pedi g
jó IOdesanyám sírja volt, akit utolsó szabadságom óta az Úr magához hívott. Dec. t t-é n
indultam vissza a Fülöp-szigetekre .
Az utóbbi években sikerült annyira megnyernem a hegyi pogányok bizalmát. hogy
hozzáfoghattam egy manqy án-k özpont épit éséhez. Ez több célt szolgáló épület lenne:
kápolna. gyülek ezeti terem, szállás a katek étáknak. tájfun eseté n a hegylakók védelmet ís t alálnának benne. Talán egyeseknek kedvük támad ebben segíten i. Ezek az egy·
sz e rű mangyánok ls hivatottak arra , hogy lsten gyer mekei legyenek. IOn most ezt egyi k
legfőbb feladatomnak tekintem .
P. Halász Lajos SVD
Victo ria. Or. Mindo ro 4415
Phll lpplnes

•
Mint elórelátható volt. elvesztettük a háborút Angl ia el len. A követ kezmények hamarosan é re zhe tővé váltak . A kormányn ak mennie kellett, egyik a mási kat vádolta;
jött a pénz elé rté kt elenedése, felszöktek az árak, Igen sok a munkanélk üli. Sokan nem
tudják fi zetni a h ázb ért . és az utcára kerülnek. Püspökünk egy nagy akcióval 27 OOO embernek adott enni 140 napon át. Sokan lopni kényszerülnek, hogy éhen ne pusztulj anak.
Szivesen dolqozn ának. de hiába. Ráadásul északon nagy áradások voltak kb. 200 OOO
hektáron. Sokan mind enüket elv eszítették.
Másrészt a pápa látogatása nagyon megel evenitett e a vallá sos életet. kül önösen
az ifj úság között , amely most Ismét Inkább a vallás ban keresi probl émái megoldását,
és többet Imádkozik . Szeptember közepén 500 OOO fi ú és lány megint gyalog ment
60 km-t Lujánba. Októberben másfél millió ember zarándokolt oda Buenos Alres -böl.
Sokan Imádkozzék az olvas ör.
Feledhetetlen marad védőszentünk ünnepe a négyes j ubIle ummai : érsekünk 25 éves
p üsp ökséq ét, két pap ezüstmiséjét és egy nővér ezüst jub ileumát ünnepel tük. Mind a
négyen Innen valók . Egyetlen évben egy kis falub ól. Nem rekord ez? Trlduummal k é-
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szültünk a nagy napra . Az ünnepl misén húsz pap konceleb rált. Az emberek nem fér·
tek be a templomba. A végén úgy zengett a Te Deum , hogya falak ls belerem egtek .
Az egyszerű ebéden 600 szem ély vett részt. Versek. beszédek, énekek hangzottak el,
ajándékot osztottunk. Este olcsó t áncmulatság volt. Ami étel vagy pénz maradt, mind
a szegényeké lett. Igazl ünnep az egész falunak . és senki rés zé ről sem hangzott el
kritika.
Aug . tü- én újra megszülettem. Hazafelé tartottam egy papi gyűlésről. amikor egy
asszonyateherautóJával tel jes erővel a kocsimba ütközött. A kormánykerékre zuhantam, és több min t egy hónapi g e rő s fáj dalma im voltak , de szerencsére semmim sem
tört el . úgyhogy tov ább tudtam végezni a munkámat. A Szüzanya és őrzőangyalom
ment ett meg. különben most nem írn ám le ezt .
Nov . t -én betöl töttem a 66 évet. Lassan megöregszik az ember. De a szíve fiatal
marad .
P. Tunkel Jenő SVD
San Miguel Arcángel , Argentlna
Legut óbb azt írtam. hogy ut olj ára je lentkezem Bacoból. Másképpen lett. A püspök
már kije lölte ut ódomat. de aztán azzal jött hozzám: . A páterre másutt van szüks égem,
maradj még egy kicsi t Bacóban." (gy most hete nként egys zer·kétszer Calap anba utazom a missz iós házba. kics it ut ánanézek a dolgok nak, és megint visszajövök. l lyenfor mán nem keve sebb. Inkább több lett a munk ám. Egészségemre nem panaszkodhatom. csak a lábam nem akarja az Igazságot . ha a rizsföldek között, csúszós utakon
kell v ándorol nom.
Kateklstálm az Idén rendkivül szorga lmasok voltak. Okt óber végéig mind a 19 lsko lánkban megvolt az e l sőá l d ozá s, 405 gyerm ekkel. A k özéplskola 13 osztályába 700 t anul ó jár. Az oszt ályok elég nagyok , egyikb en sincs SO·nél kevesebb .
P. Tunkel Vikto r SVD
St . Raphael MIssion House
Calap án 4401, Or. Mlndoro
Phlllpplnes
Hálás köszönet az adományért . Isten f izesse megl Egy németországi magyar orvos
úgy segit l a kórh ázunkat. hogy 30 % kedvezménnyel küld jó német orvosságokat. A
napokban adott fel egy küld eményt . Az ára éppen annyi volt. mint a Szolgálat ado mányal Mindjárt el is küldtem nekI.
Kórházi orv osunk a múlt május ban itthagyott minket , a helyettes orvosoknak többet
kell ett f izetni. a munkájuk sem volt k iel ég itő . igy a bevétel megcsappant. A hó végére
600 doll árral keve sebb volt a bevét el . mint a kiad ás. De amikor a havi elszámolást
elvégeztük. nem hiányzott semmI! S ez nem az első Ilyen eset. Hála Istennek és szent
Józsefn ek. akinek oltalmába van ajánlva a Szent Család kórház!
M inden jót. Ist en áldását. Szeretettel üdvözlöm a Paptestvéreket ls .
Császár György SJ
Holy Family Hospital
611 Lut sao, Chia -Yl, Taiwan
Szeretet az lsten! (A nővér ezzel szokta kezdeni leveleit. Szerk .)
Szepternberben meg voltunk hiva egy házszentelésre. A családatyát ml nevelt ük
fel öt éves kor áig . és egy jó katoli kus családba adtuk örökbe . Felnevelték szépen, megn ős ült . Van 7 fi úgyermek és 5 leány. a legkisebb hat éves. Kltúnő katolikus család.
bold ogok. mi nden gyermek engedelm eskedik a szül őknek . Gondoltam, ha minden katolikus család igy nevel né fel a gyermekeket . a világ nem volna ebben a rossz állapotban.
Most megint úgy hall juk , hogy a korm ány vissza akarja adni a kat . egyháznak az
álla mosit ott Iskol ák közül azokat. amelyek a templomudvarban vannak . De hogy Igaz
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les z-e? mert amit a mai nap mondanak, az már holnap megsemmisül. A katolikus

sz ülök nagyon s zeretn ék, mert gyermekeiknek nem kell ene a mohamedán Iskolában
tanulni az iszl ám vall ást.
A kis csokoládéinknak nagyon leesett a számuk, csak tizen vannak. Ugyanis valaki
a jó mohamedán fe lebarátaink közül elte rje sztett e, hogy a nővérek kereskedést ű zn e k
az elh agyott kicsinyekkel. Ok követik el a hibát, és a kat oli kusokra tol ják a fele l ős
séget . Például ha az orvos megtudja, hogy az újszülött nem kell a szülóknek, átveszi
egy kézi r ás ált al a kis lelket . kij elöl egy á p o l ónőt a gyerme k gondozására. 2-3 hónapig
ott tartja a kórh ázban, és ami kor látj a, hogya kis gyermek jó egészségben van, eladj ák j ó pénzért, 2-3000 rupiáért . Nincs igazság ebben az áldott iszlám országban, mlndenhol csak a romlott ság ur alkodi k, közben tartj ák a szent Korán minden be tűjét a
far izeusok módjára. Mi itt dol gozunk e háládatlan népek között, Igyekezve a szeretetet
gyakorolni és jó példát adnI.
Itt küldök képet a h ím z ő i skol án kró l. Ez a 42 legszegényebb gyermek, reggel 8 ő ra
kor jönn ek, és 1 óráig maradnak. Munkájukért még fize t ést is kapnak. Tanítjuk ők et
szabnl-varrnl, háztart ási rnunk ákra , kisgye rmeket ápolni és nevelnI. Akik nem tudnak
lml-olvasnl , mindennap egy órát kapnak a tanul ásra. A katolikuso kat tanítju k hitt anra,
a muzulm án leányok ez id ő alatt j átszanak az udvaron.
Nagyon az épen köszönj ük a szép segíts éget . Franciska n övér két hónapra való élelmet szerzett be 78 szegény gyermek nek , lisztet, lenc sét , teát, cukrot és tö bbfél e apróságot . Ezért a gyermek ek mindennap elmondják a rózsafüzért a [ötev ök szándékára.
Nagyon szépen kérem imáikat a bennszülött fiatal papokért, hogy a Szentlélek
isten adj on nekik sok kegyel met és végleges kit art ást . Oly nagy szüksége van az Egy·
háznak a jó papokra . A napokban hallo m, hogy két pakisz t áni fiatal pap elhagyta a
papi hivatást . Ez engem nagyon el szomorít . hogy ennyi re nem ért ik meg a méltós ágát
a hiv atásuknak öt évi tanu lás után sem. De bízunk az Úr Jézus kegyelmében és Jóságá·
ban, hogy O nem fogja elhagyni az Egyházat .
Múlt t avasszal nekem kelle tt elké szlt enem a mis eruhát 3 széles stólával egy új
püspök fel szent elésére. Sajnos most már a munka nem megy oly gyorsan a kezem
alatt , mint amikor fia talabb voltam, és a szemem sem olyan Jó, mint az el múlt ld ökben, de nem panaszol kodhatom, mert az Úr Jézus végtelenü I jó Irántam, amiért nem
tudok elég hálát adni , minden szépen rendben ment .
Sr. Márla Györgylke f. m. m.
Azlz Bhattl Rd. 242
Rawalplndl , W. Paklstan

Az adomány mind ig jó l jön, annyia n vannak itt, akiknek még ennlvaióra ls aIIg telik,
ha meg orv osságról és kórházi k e z el és ről van szó, azt kevesen engedhet ik meg rnapuknak. Elvben mindenkit befogadnak az álla mi k órh ázakba. de orvosságot nem adnak. és
minden beteggel családta gnak kell éjj el·nappal tart ózkodni , mert olyan kevés a kórházi
szem élyzet . nem tudnak min denkive l t örödul. Beteg hiv eink seglt ése orvoss ággal. látogatással, egy-egy [ ö sz öval, Imával és áldással Igen hatásos prédik áció . A pl ébániánk
Ingyen tanácsadást tart és orvos ságot ad naponta egy-egy szegény városnegyedben.
és höl gyek látogatják a betegeke t a kórházakban. Persze még egy millió sem lenne
elég, ha az ember mindenkit segíteni akarna.
Nem mintha csak a szegények szorulnának részvétre . ,"ppen tegnap este volt itt
Paterno Lu, aki azt hiszem egész D élkelet-Azal ában a legnagyobb k ókuszolaj-termel ö.
és ugyanúgy lamentá lt, mint egy koldus, mert az öccsét operálják hasnyálmirigyrákkai ,
és aligha ússza meg. A fundamentáli s prob léma millIomosok számára ls megmarad, és
csak hittel oldható meg.
Itt Cebuban igen szép volt a 82-es húsvét , és Igen el voltunk foglalva. A nagyheti
trlduum Itt rnunkasz ünot, és min den t emplom zsúfolva volt . A nagycsüt örtök i mise
utá n Itt az a szo kás . hogy végigl átogat ják a reposltorlumokat (ahová az Oltáriszent6
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séget elteszik) a templomokban. van aki éjfélig. és az utcák zsúfolt ak é n e k lő és Imádkozó zarándokokkal. Igen megható megnyilvánulás a a hagyományos hitn ek. A barrio
népének is megtartottuk a nagyheti szertartásokat az Isko lánk sportcsarnok éban. hogy
mind elférjen. tOppen Itt volt egy fiatal Illlpp lnó jezsuita. aki Innen való. és meetanttotta a fia talokat az énekekre. Igen sz ép volt. a húsvét i vigili a olvasmányalt az ősz ö
vetségból még dramatizálták ls . Húsvét után nem ártott egy kis pihenés. miután két
helyen kellett végigcsinálni mindent. Nagycsütörtö kön este olya n meleg volt. és úgy
izzadtam. hogyahomlokomról az Izzadtság az .apostolok" lábára csurgott alábmosási
szertartás alatt . ..
Nekem az a szerencsém vagy Inkább klv álts áuom. hogy nemcsak a gazdag kinalaknak és flllpplnóknak viselhetem lelki gondját. hanem a barrio szegényeinek ls. nemcsak lelkileg . hanem bizonyos mértékig testileg ls . Itt akinal plébánlán ls kiveszem
a részemet . 82 novemberéig 600·at koreszteltem (egyenként). több százat eskettem
(mind nászmisévelJ. naponta két mis ét mondok , hétvégeken 3--4·et. De a baj az. hogy
itt mindenért pénzt adnak. még egy olvasó vagy autó megáldásáért ls. és Inkább funkclonárlusok vagyunk. mint az .atva" meqtestesít öle a hívek számára. Jó részüket nem
is Ismerjük. mert nem vagyunk területi plébánia. és mindenhonnan jönnek Ide. A bar rlöban egészen más a viszony. Ott két kápolnában zsúfolt gyülekezetnek mlsézem vasérnap és péntek este. és apraja-naqyla torkaszakadtából énekel; négy napközi otthont
tartunk fenn szegény család okból való gyerekek számára Ingyen koszttal: betegeknek
orvosságot szerzek vagy kórházban biztositok ingyen kezelést. a szegény halottaknak
meg minimálIsan tisztességes temetést biztosítok. Igy az évek folyamá n valamilyen
fo rmában mindenkivel kapcsolatba jutottam . Ilyen környezetben sokkal elégedettebb
az ember. mert annyi alkalom van önzetlenül, lsten szeretetéből tenni valamit. és ami·
kor .Father" -nek szől ítanak. nemcsak üres cím .
P. Kráhl József SJ
P.O.Box 98 ·
Cebu City . Phlll ppines

EI sem tudják képzelni. mit jelent nekünk az Onök segi tsége : imálk és anyagi tárnogatásuk. s mindenekelőtt a barátságuk . Hiszen a munka nem lesz könnyebb. Inkább
évről évre nehezebb. Anvaqelvüséq, élvezethajhászás. szegénység és politikai btzonytalanság nagyon megnehezíti az Egyház munkáját. Az ember tehetetlennek és magányosnak érzi magát . Ezért van szükségünk imái kra. Minél tovább vagyok a misszióban . annál
inkább meg vagyok győződve. hogy Imádság nélkül semmit sem érthetünk el. Az ember megpróbál mindent: nem sikerül. Azt hiszi. meate tte. ami csak t öle telt: semmi
eredmény . tOs egyszerre megtörténik. Magunk ls elc sodálkozunk, hogyan reagál nak
az emberek. és a helyzet magától rendeződik. Hozz ászo ktart am magam. hogy rnlkor a
szentmisében magam előtt látom az embereket. arra kére m az Urat : . Terjeszd Te kl a
kezed erre az egyházközségre. és áldd meg ő ke t . Újl ts d meg őket Szentlelkedben!'
tOs ez segít . O segit.
Hamarosan a megváltás ünnepét üljük. Fájdalmas. hogy sokan. templomjárók is. bár
öntudatlanul. az önmegváltásban hisznek . nem pedig az Odvözítönek szolgáltatják kl
magukat . A legnagyobb boldogságot kívánom Onöknek: hogy befogadjuk Jézust önmagunkba. családunkba. egyházközségeinkbe. itt és otthon. és szabad kezet adjunk
neki . hadd lehessen Megváltónkká .
P. Bell ér Lajos SVD
Our Lady of PurIf IcatI on Parlsh
Blnmaley. Pangaslnan 0715
Phillpplnes
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LEVELESLADANKBÓl
- KI fiatal? KI öreg?
Fiatal az, aki egy . z és zl öt" követ - keresztény értelemben : aki csakugyan követi
Krisztust. Szerinte kell kiképeznie a ma annyit emlegetett lelkIIsmeretét: .Ugyanazt
a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt" (Fil 2,5) . Con-sclentla
kell, az, hogy magunkat egynek tudjuk Vele. Eszerint kell Igazodnia cselekvésünknek .
A kereszt énység . kl árusít ása" mélyen leszállitott árakon, valamiféle .mlnl-kereszt énvs éq" senkinek sem tud örömet szerezni, sem a .reduk ált" kereszténynek, sem másképpen gondol kodó környezeté nek.
Oreg az. aki - még ha az arca piros és az Izmai duzzadnak is - nem lát már semmi t maga előtt , nem tart semmi felé, aki azt hiszi, nincs semmi, ami megérné, hogy
sikra szálljon érte . Vajon a trén ing, a fáradság , az erómegfeszltés, a csúcsteljesltmény
csak a sport testi szektorában érvényes? Nem kötelessége-e minden embernek , mint
lsten páratl an gondolatának, hogy megvalósitsa önmagát, meghfvását, hivatását? Mi ért
nem vesszük komolyan az Irás szavát : . Legyet ek t ök életesek". vagyis egészen jók ,
szent ek, . amint mennyei Atyátok t ök életes" (Mt 5,48). Vajon nincs más példaképünk
az ifjú ság számára, mint fIlmsztárok és olimpiai bajnokok?
- Január B- án voltam 15 éves . Az évek teltek, és én egy nagy fölfedezést tettem:
az Imádság mlndenekel ött lsten irántam való szerétet ének mély tudomásul vétele. Ha
imáds ágomban elmondom neki , hogy szeretem , akkor a szeretetet gyakorolom. Egy
másik szempont. amit szint én nem lehet és nem szabad elfelejteni : imádság nélkül
nem döbbenünk rá saját gyarlós águnkra. Az Imádság nyitja kl a reggel kapuját, és az
csukj a be az ajtót este .
- A szeretetböl végzett szolgálatok valahogy megkétszerezi k az ember véges erejét . Nem latoigatom soha, birom vagy nem, csak érzem, tennem kell. Hogy nagyon
fár adt vagyok? hogy sokszor állva el tudnék aludni? vagy amikor megyek haza este a
busszal. azonnal csukódik le a szemem? Igyekszem elterelni a figye lmem róla ; hogyan
mondja a szeretet himnusza? Addig jó, amig tenni tudunk valamit másokért I:rte. Csak
addi g akarok szolg ální , amig a Mester akaratával is egyezik . Oly sz ép példákat hallan i
fia talokról, akik gyakorolják a felebaráti szeretetet, páran összefognak , beosztva egymást, ellátnak magukra maradt kis öregeket, bevásárolnak, kitakaritanak, mcsnak. vasalnak, elvégzik a javításokat, felolvasnak, ebédról gondoskodnak, s meghallgatják a
már annyi szor hallott ki sebb-nagyobb panaszokat . Ezért kell kérnünk az Urat , hogy soksok il yen lelkes kis fi atal legyen, akik megérzik, hogy a szeretet, az önzetlen, a nem
pénzért, nem viszon zást várv a, hanem egyedül Istenért vállalt szeretetszolgálatok élt eti k az embert, célt , ért elmet , tartalmat adva az életnek. Istenem, milyen más lenne
a világ, ha sokan megérten ék ezt az annyira sürgető tennivalót. Ha nem értenék félre
a másik at , nem egy kézlegyint éssel intéznék el : .majd m áskor" , nem .cstn álja m ás"
válasszal, .pihennl is kell" szöveggel altatnák el a lelkiismeretüket, akkor, akkor igazi
béke, boldo gság lenne. Egy ember kevés. de kettö már tehet valamit .
- Itt egy hito ktat ó n őv érnek kitűnő ötlete támadt: gyermekálarcosbálat rendezett,
ahol a gyerekek egy·egy bibl iai alaknak öltöztek fel, fölvonultak , és mindegyik elmondta
a mondókáját , hogy ki-rnl , és miért van benne a Bibli ában. A legnagyobb tapsot egy
négy éves dundi kis fiú aratta : Abrah ámnak öltözött, és nagy selypítve elmondta, hogy
ö Abrah ám, hitünk atyja!
- .Ez szuper volt" - mondta az egyik gyerek az els ö gyónás után. Már elótte a
hlttanórákon Igyekeztünk fölkelteni az örömöt szemléltető történetekkel és a gyermek hez alk almazkodó előkészltéssel. Kértük a sz ülöket, hogy otthon ls vegyenek tudomást
gyermekük ünnepéről, sőt ha lehet, szakftsanak maguknak Időt, és kísérjék el a templomba . Sokan meg ls tették. A gyermekek félkörben az oltár körül ültek le, mögöttük
a sz ül ök. Harangszó Jelezte a gyónás kezdetét . Minden gyerek választhatott a két gyóntató között . A várakozók közben az elsőáldozási énekeket énekelték. A kisflúk és
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lányok sugárzó arccal jöttek elő a gyóntatószobából. Különösen ünnepélyes pillanat
volt. amikor mindegyik meggyújthatta gyónási gyertyáját. amelyet előzőleg a hittanórán
kedve szerint föld/sz/tett. Mikor mindenki elkészült. közösen elmondták az emlékképecskék hátára Irt Imát. A .nem hivatalos" befejezést a gyerekek vidám ugrándozása
jelentette a templomkapu előtt. örömükben. hogy Jézus megbocsátott nekik.
- Mikor megkaptam a könyvet. a következő összejöveteire elvittem fiatal társaimnak. és rögtön hozzákezdtünk az olvasáshoz. majd az olvasottak megbeszéléséhez.
Szerintem és a többiek szerint ls egy rész elolvasása elég hosszadalmas. és a vége
felé már nem nagyon figyelnek a szövegre . A következőkben megpróbálom úgy, hogy
csak egy rész felét olvassuk el. és azt beszéljük meg. Azon is gondolkoztam. hogy
mivel hetente egyszer jövünk össze, egymásnak odaadjuk a könyvet, [gy egy hét alatt
mindenki el tud olvasni egy részt. s a következő összejövetelen megbeszélnénk. Megpróbálom mind a két lehetőséget. s amelyik jobban sikerül. azt fogjuk tovább csinálnI.
Olyat ls csináltunk már. hogy egy-egy papírra felírok néhány témát Jézus életéből (pl.
az Úr imádsága. csodák a tengeren, Jézus úr a halál felett), s kl melyiket húzza. arról
kell elmélkednie 5-10 percet és beszélnie 5-6 percig. Ezt nagyon kedvelik.
Az ünnepek elmúltával megbeszéltük, hogyan csináljuk a továbbiakban az összejöveteleket. A következőkben állapodtunk meg: Közös imával kezdjük, majd az Újszövetségi Szentfrásból olvasunk fel részleteket . A felolvasás után megbeszéljük. hogy
mlr öl sz öl az Idézet, majd éneklés következik. Mindenki hoz egy-egy alkalommal egy
őt érdeklő s a vallással összefüggő könyvet, cikket. Ezt felolvassa , s azután ezt ls
megbeszéljük. klt ml ragadott meg. Ezután Ismét énekelünk. s közös Imával fejezzük
be. Sajnos két probléma van az összejövetelekkel kapcsolatban : 1. A Plébánosunk
éppen akkor nem ér rá, s Igy nem tudjuk vele megbeszélni az esetleges problémákat.
Az atyának más Időpontban lenne Jó, de sajnos ml akkor nem tudunk összejönnI. Nem
tudom , mit csináljak. Legalább Időnként ott kellene lennie . 2. A létszám egyre csökken.
tI. azok a lányok. akikhez fiú jár. már nem akarnak járni. nem tudom miért? Fiatalabbak
pedig nem jönnek . Idöhlányra hivatkozva. A plébánosunk azt mondta, hogy csináljunk
nagyobb propagandát . Mi gitáros énekeket éneklünk, kirándulnl járunk. tábori mlséket
tartunk, de Igy sem jönnek többen . Nem tudom. mit kellene csinálni?
(Lengyelországból :) Hála Istennek. tanulmányaim a vége felé közelednek. Kisboldogasszony ünnepén. szept , 8-án, az Isteni Ige Társasága megalapításának 107. évfordulóján. 11 kollégámmal együtt letettem az örökfogadaimat. 19-én a pelplnl segédpüspök dlakónussá szentelt. A papszentelésem május l-én lesz szülőfalumban . Az élet
a rendházban normáltsan folyik. Az Idén 20 újmisésünk volt. ebből IS-en utaztak kl a
missziókba . A noviciátusba 53 Ifjút vett fel a tartományfőnököm . Hála Istennek. hlvatásokban itt nincs hiány. Elöbb úgy volt. hogy kienged nek 3 évre a missziókba, a Társaságom Egyesült Allamok-beli keleti tartományához tartozó Kls-Antlllák szlqetcsopcrtra. Hat szigeten dolgozunk ott, a központ Antigua szigetén van . De generálisom úgy
határozott, hogy Jobb lesz számomra és a leendő jugoszláv rendtartomány részére ls,
ha szentel ésem után 3 évre otthon maradok Bácskában, és csak utána utaznék kl 3 év
missziós tapasztalatszerz ésre. Mit tegyek, ilyen az élet .
Nyáron Magyarországon jártam, s alkalmam volt a Leányfalun épülő lelkigyakorlatos
ház megtekintésére. Igazán örültem, látva a szép helyen. modern, okos beosztással
épülő új magyar egyházi épületet. Nem egy külföldi lelkIgyakorlatos házat Ismerek,
de mondhatom, bármelyikkel versenyre kelhet. Úgy mondták, hogy 30 lelklgyakorlatoző
vehet részt egyszerre: ennyi egyágyas szoba áll rendelkezésre . saját fürdőszobával.
Ezt a létszámot szerencsésnek tartom . Anyagilag a nyugati hasonló házak ls csak egy·
házi hozzájárulással tudják fenntartani magukat, hiszen nem kívánhatnak elsőosztályú
szállodai árakat. De ez valamik éppen megtérül, mert a hitükben, egyházias érzület ükben megújult hivek szivesebben és bővebben fizetnek majd hozzájárulást saját egyház-
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községükben és adakoznak más célokra ls . Úgy tap asztaltarn. hogya hívekben komoly
mutatkozik a h áz ir ánt . Hallottam azonban negatív vélemén yeket is: .Nem
lesz képes magát fenntartan i. úgysem lesz el ég je l e n tk e ző : . A belef ektetett sok pénzt
fordttottá k volna Inkább rest aurálásra szorul ó templ omokra. pl ébániákra: - Vajon a
lelki épület ek nem szorulna k tat aroz ásra? Nem ér-e többet egy talán kiss é kopott, de
buzgó hivekkel megt ölt ött t empl om. mi nt egy újj á varázsolt, de még vasárnap ls üres
iste nháza? Ugyan melyikben lesz töb b öröme a lelkipásztornak? IOn örülök ennek a
30 éven át nélkülözött intézm énynek. és imádkozom sikeres l élekmentő és lelkis éget
fej l e s z tő munkájáért .
é rde klődés

(Egy éles szern ű történész olvasónk hozzászólást küldött be a •Testvér eink. a szentek" II . s orozat ához. Hálásan köszönjük! Itt közöljük. old al és sor megjelölésével. a
főbb hibákat és érdekes kiegé szíté seket .) 114.: Izidor élete után nem árt ott volna megjegyezni . hogy a mórok el ől holttestét (Leanderrel együtt) Leonba menek ftett ék. Igy a
mal turista hiába keresi sírját a sevillai székesegyházban. - 135/ 13: . anyai nagyanyja·
helyett . atyai nagyanyja· olvasandó! - 140.: Gell ért 980 t áján, s nem 1380-ban sz ületett! - 157.: A mal kut atások szerint nem King a volt IV. Béla hat lánya k özül az els ö.
Volt egy Margit is. akit egy dalmát herceg vett feles égül . de még 20 éves kora előtt
meghal t. Akkor a szület ett legkisebb lányt újból Marqttns k nevezt ék el. - 177/8 .:
Igen zavaró a pápák elnevez ése: VIII. Kelemen és XII I. Benedek neve el é minden esetben kl kellen e írni. hogy .el lenpápa ", mert mindkét néven lett évszázadokkal k és öbb
törvén yes pápa is . - 187.: Erthetöbb lenne Kázmér tr ónkövetel ése, ha beírt ák volna.
hogy éppen Vit éz János és Janus Pannonius hívta legj obban Magyarorsz ágra. 190.: O
(Márkai Jakab) volt a Szeged-alsóvárosi templom els ö gvárdiánja. - 193. alu lról 13.:
IV. Gyula helyett II. Gyula a helyes! - 201 /1. : Flaciust a magyar tankönyvek l llyrlcusnak nevezik. - 239/6 .: XI. Ince nem a 18.. hanem a 17. sz. egyetlen boldoggá avatott
pápája.
•Maga volt a szeretet" - ezt írták Brückner atya s írköv ére tan ltván yai tíz évve l
az esztergom-szentgyörgymeze i te met őbe n . Azót a. hogy az idő és a tér korlá t ain kívül él, még közelebb áll hozzánk. egyszerre seq ít, bátorit , lelkealt mindnyájunkat .
Hányan vagyunk. akik az O bátor ít ásának és ímái nak köszönhet jük. hogy megtartottuk
házastársi hűs ég ünk et . és váll altu k az újabb gyermekáldást. hogy d e rű s e n ápolt uk
éveken át súlyos beteg szüleinket vagy f érjünk szül eit. MegtanItott arra. hogy észrevegyük a másik ember gondj át . baját, hogy számunkra senki se legyen Idegen! Élete
közvet len példa volt. Mindenkit meghallgatott. mindenkit megvigasztalt . mindenkire
volt tlz perce. ugyanakkor mindig sietett. hogy minél több emberhez közve ttt s a Kriszt us sz erétet ét. A II. vil ágháború alatt az esztergomi szemin árIum pincéj ében több száz
embern ek nyújtott menedéket vallásra. világnézetre való tek intet nélkül. A háború
utáni években maga vitte a rászorulóknak az élelmet . ruhát . amit t anftvány al küldtek.
Halála napjáig fáradh atatlanul látogatta a magányos öreqe ke t , a kórh ázi betegeket. és
áll andó. közvetlen kapcsol atban állt egykori tan ítván yainak családj ával. Számon tar totta a gyermekek és unokák név- és sz ületésnap iát. az évf ordulókat . Rövid. néhány
soros levelei egy-egy szent írási Idézettel rendszer esen erős ttett é k lel ki gyermekeit.
aklktöl gyakran kért Imát és áldozatot egy-egy lélek ért . Különösen szerette a gyer·
mekeket. Igazi jóbarátjuk volt, közvetl en természetességgel beszélgetett velü k Jézusról, a Szent Családról. A családoknál végzett szertart ásokb an fontos szerepe volt a
legkisebbnek is . Házszenteléskor vagy beteg áldoztatásakor egyik a stólát vette kl a
t áskaból és tette az atya nyakába, a másik a gyertyát gYújtotta meg . .. Szorgalmazta
az Iskolás kor előtti szentáldozást. SzIvesen tette az elsőáldozást a család külön ünnép évé. Irányftásával az el őkész ít ést a sz ülökre bízta. Ezekkel a kis lelki gyermekeivel
aztán éveken át , 8-10 éves korukig szentgy ónás e lött és után együtt Imádkozott a
t abernákulum el ött. Igy tanította meg őket Jézussal beszélgetnI.
e ze lő tt
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KUNYVSZEMLE

A k e r e s z t é n y e k I s t e n e . Hit és IO let képes füzet sorozat 5. Ford . Jáky Jolán .
Opus Mystici Corporis Verl ag. Bécs 1982. 36 o .
A Fé tes et Salsons c . kltü n ö fr anci a foly óiratn ak Imm ár ötöd ik füze te ez magyaru l.
Az lsten keres ése . lénye. szolgá latá nak út ja mindi g klh lv ást és fela datot Jelent az ernber számára . A jelen füzet koru nk emberé nek nyel v én mutat ir ányt. Egyszersmind .
eimének meqfelel öen, a kereszté nyek Istenéhez akar közelebb vinni , Istent ebben a
tükörben bemutatni.
Tudatosttanl akarja hit ünket . Allj on ki mind en v ihart: legyünk képes ek összeeqy eztetnl Istenbe vet ett hitünket a világban tapaszt alh ató ross zal, szilárd maradjon , ha hullámzik is kö rü löttünk a n e mh i vők közönye vagy tagadása. Sokakn ak ugyanis .Isten
már nem magától értetődő· .
Gondol atmenetét bibliai alapokra építi. A brahám és Jákob példáján Ismerteti a hit
lényeges elemeit és azt, ami közös a ker eszt ények, zsidók és mohamedánok között .
Főleg azonb an Jézus Isten -kép ét tá rja fö l. O nyil atkoztatja kl végérvén yesen, hogy miért
Atyánk az lst en. •Jézusban maga ls ten beszé l és mutat kozik meg nyiltan: A Jézus i
kinyilatkoztatás azonban túl mutat önmagá n: fe lfedi a Lel ket , aki .rne sszebb ragad
bennünk et" (vö . 2Kor 5,16-17).
A fü zet ki emeli. hogy . a hi t nem lehet btzony lt ás", hiv atkozva a benne rejlő szabad
választásr a. Viss zahat ást jelent az 50-100 évve l ezel őtt i túlságos racion ali zmusra.
Remél jük azért . hogy a soroz at egy másik füzetébe n hely Jut az értelmi bizony it ékok
bemutatásának is . Kár len ne őke t t eljesen m ell őzni ; egyesek ezeket is Igényl ik hitük
kiteljesedéséhez.
A gazdagon illusztrá lt füzet ige n haszno s le het a keres ők kezében , és elm élyül ésr e
készteti a már hív óket .
Benkő A .

Tüskés Gábor -

Knapp I:va: E I j ö v ö k h o z z á t o k. OMC Bécs 1982, 67 o.

M agyar újdonságot kaptu nk Tüskés Gábor és Knapp Éva könyvével. Nyugaton már
múl tja van a hasonló irá nyú müveknek . nálunk ez az els ő prób álkozás. Nagy el őnye .
hogy egészen magya r . Úgy is , hogy magyar gyö ker eki g hatol. A múl tb ól hoz felsz ínr e
valami é l ő t és éltetőt. A könyv lapjain gyéren fen nm aradt rom ánkori emlé kei nkke l
isme rk edhetünk . Ezek szól nak hozzánk, tol mácsoljá k elmúl t századok üzenet ét . A k épek hez kapcsolódó elmélkedések szöveg e szentlrásl id ézet ekre tám aszkodik . M eg·
kis érli ugyanolyan tömören szemlélt etni az emberi lét igazságait. mint az ábrázolt pl asztika. Kép és szöveg kiegészítik egymá st . Segíts égük kel behatolh atunk a mondan ivaló
lényegébe .
A z elm élkedések is úgy hat nak ránk. mint egy rom án bazilika. Törnörek , m élvrernen öen alaove tők. A m ü négy fejeze tre oszlik : Szabadságr a hfvattatok , Távo zz től em
Sátán . Közel edjetek Istenhez, Teljesedjetek be Szentl élek kel. A föl épít és v égigvezet
az emb eri ség és az egyes embe r életú tjá n. All omásai : a t eremtés , b űnbe es és , a jó és
ros sz harca. küzdelem-kudarc, f él el em-remény, végül Imádságos Istenhez t érés .
Ad ám döbbenete a b únbees és ut án nekünk is összeszorít ja a torkunkat . A küzd ö
ember els zánt arcv onásai hely tá llásra bi zta t nak. A csapd ába esett sorsa alázatra és
éberségre int. Az Imádkozó felemelt karjai. üres tenyer e az embe r alapáll ása l ste n
előtt . Tőle vár mindent . Hozzá vágyik v issz a. Től e várja a fényt vándorútjára.
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Az elmélkedések nyomán ki rajzolódik előttünk a középkor i ember világa . Erős hite .
kapcsol ata Teremtőj éh e z és az örök Igazságokhoz. Kár, hogy az elmélkedések egyes
részein a f ogalmazás és bizonyos fog almak zavaról ag hatn ak. Egy·egy ilyen mondat
nél kül egységesebb, foly ékonyabb lenne a gondolat menet. PI. . l: l ő tükrök . befelé ég·
nek. Onmaga lenyomata. Az Úr angyala az I:gi Ember ."
KIvánjuk , hogy a könyv átl mádkozása bőséges gyümöl csöt teremjen a lelkekben .
Elek G.

Franc;ois Varillon: I s t e n a I á z a t a é s s z e n ve d é s e . Ford. Szabó Ferenc.
Róma 1982, 220 o.
A második vil ágháborút követő évek egyik legkiemelkedőbb f ranci a kato lik us egyéni·
ségének két munkáját (L'humi lité de Dieu, Le souHrance de Dieu) t ett e hozz áférhetővé
a magyar olvasók számára Szabó Ferenc. Varillon élet rajzát és mélt atását ugyancsak
az ő toll ábólolvashattuk a Szolgálat 55. számában. Lényegében ez most a kötet bevezet ő tanulmánya . A s z e rz ő tanú ságt étel nek szánja írását . EI akarja mondanl, hogyan
éli meg ő Ist ent , főké n t kiü resedésének titkát . a szenvedéshez való viszonyát . A hegeli
gondolat okat tovább é p ítő mai kri sztológia egyik középponti kérdése : Változh at-e lsten,
szenvedhet-e lsten? (Vö. Bultmann : . a megf eszített lst en" , Als zeqhy-Fllck: a keres zt
teo lógi ája). Mivel megtestesült, kere sztre fe szít ett Fiában belép ett az időb e , vállalta
az emberi áll apotot , nem lehet az a változhatatl an •T ök élet ess éq" , aminek . Aki nek a
görög fil ozófia gondol ta az ist enséget . Mive l l ste n Szeret et , emberekhez lehajló lr qalom, nem tud nem együtt szenv edni Fiával és az emberekk el. Mindezt nem szárazon
fejti ki az író, hanem melegen és mégis a kérdések mély ére hatolva ; hit éhez h űen.
de mégsem iskol ás merevséggel ; vIl ágt ávlatokban gondolko zva, s ugyanakkor jell eg·
zetes francia telitetts éggel. Kiérezni sor aiból , hogy átéli kortársai problémái t, ezekre
keres fele let, - mive l saj át magának is kérdésesek voltak . Nyel ve sokszor költői.
eszm élőd éseiben képeket, Jelen eteket állí t az olvasó elé . - Gratu láció ill et i meg a fo rdítót , aki nemcs ak techn ika i szempontból oldotta meg remekül fel adatát . Varillon írásá t
azok olv assák haszonnal. akik Ist ennel való kapcsolatu kban hasonló mélys égre t öre kszenek .
Fényes i Márk

Szennay András: I s t e n v á n d o r I ó n é p e . Szent Istv án Társulat , Budapest, 1982.
365 o.
A szerzö müvét e l ső so rba n t anítván yainak, hittudományí hall gatóknak ajánlja. tehát
őke t és a hozzáju k hasonló színvonaion álló olvasókat tart ott a szem el őtt mondanlvalója összeállí tásában. Célja nem annyi ra az Egyház Ismereté nek, hanem inkább a
keresztény hit nek elmélyíté se. Fő szempont ja az. hogy Jézushoz vezesse az olvasókat.
Már közzétett írásainak és el6adásainak anyagából válogatt a össze a tanulmányköte t egyes fej ezeteit . Találunk benne olyat , amely 1968-ból, de oly at is, amely 1981-b61
való. vagyis a hittudomány tört énet ének egyík legmozgalmasabb korából származnak.
Azok, akiket alapos t eológi ai képzettsé g birtokában ért a vih arosan gyors változás,
tudták. hogy nem a vált ozhat atl an ist eni ele met ért e sérelem, hanem a történelmi fe]löd és fol yt án kialakult gondolkod ásmód és gyakorla t alakult. Sz e rzőn k leszögezi . hogy
szemünk el 6tt kell tartanunk az Egyház egész tr adíciój át és az egyházi tanítóh ivatal
vezető szerepét . Megnyugtatj a azokat . akik már a hitt étel ek felszámolásától t art anak,
hogy szó sincs erről . és hiv atkoz ik a je len j e lentő s kézikö nyvei re (Handbuch theolegischer GrundbegrlHe, Sacramentum Mundi. M yst erium Salut ial , Ezek alapvető t ételeikben egységesen adják el6 a katollkus Egyház tan lt ását . A vil ágos és egységes
tanítás elej ét veszi annak, hogy valaki a biztos tájékoztatás hiányára hivatk ozzék, és
azt mondja : . fontos, hogy hiszek, de már mell ékes, hogy mi t hiszek" . A hit Igényes.

87

A ragaszkodás hozzá sokszor megkövet eli az életb evágó döntés eket. Ezek pedig értelmes módon csak úgy tört énhetn ek meg, ha nem Időnként elhomályosuló, hanem állandóan fénylő , szilá rd csillag mutatja az Irányt . Egyébként a tan itóh ivatal ált al még vég·
legesen el nem döntött, t ehát vitatható kérdésekben a j elenre is von atkoztatja azt,
hogy ezekben ls megvan a változ ás l e h etős é ge . Azok a t örekv ések és megfontolások ,
amelyeket ma tal án sokan ls képvise lnek, egyszer majd t úlhaladottakká válhatnak.
Különösen nagy súlyt vet a remény felke lt ésére. Nem kerüli el figye imét Rahner
megáll apítása. hogy posztateisztlkus fázisban élünk . Mo rel Gyula már azt a kérd ést
is fel veti : nem érke zet t-e el az az Idő, amikor a hivatalosan képviselt ateizmusban ls
sajátságos jellegú .szekularizáció " figyelhető meg, bizonyos elt ávolodás attól a merev
á l lá s p onttő l . amely abszolú t igénnyel lép fe l, és fel tét len elismeré st követ el ?
A tud ós szerz ö számt alan helye n ki tér a keresztény élet gyakorla ti követel ményeire.
M egfe lelő nyomatékot ad a központ i jellegű evangéliu mi követe lménynek, az ernbertár s szeret et ének. Bibli ai alapon t eszi ezt. Elkerüli azt , hogy a hivő ezekben az lndlt ásokban . szere te tt öl csepegő " , nem hiteles szólam okat lásson, de azt ls , hogy kívülálló úgy vegye csupán, hogy ez ma az Egyház nyilvános megjelenésének egyi k proto koll kell éke. Nem új Igazság, mégis mindig újból hangsúlyozni kell, hogy a rné ly és
ősz inte imaélet, Igazi Kr lsztu s-k övet és elképze lhetetlen a szeretet parancsa Iránt i
lelkIIsmereti érzékenység nélkül. Itt már nem annyira a g y ű lö le t és a megvetés meqnyilv ánulásáról és a szüks éges és lehets éges segitség megtagadásáról van sz ö, hanem
a szeretet bármi lyen megsért é séről.
A könyv lapja i nyomán az olvasó fel figyelhet azokra, akik az Egyházban minden
felt űn és nél kül járj ák a szeretet útját, akik . a nap terhét , munkáját viseli k, és végzik ;
az áldozatos kereszt ény családok t agjair a, akik lemondá saik során valóban az életszents ég ut ján járnak; a .sz űrke', cím és rang nélk üli lelkipászt orokra, akik egyaránt
nyitottak Istenük és a reájuk bizott emberte stvérek felé". Korunkb an az emberiség
életére különösen na gyjele n tőségű , áldásos hatás, hogy az Egyház,mi sszlós tevékeny.
sége és a fejl ődő országok sokirá nyú megsegíté se ált al, t art ós és erős kapcsol atot
létes it és t art fenn a különbözö népek között. Ezzel olya n t árs adalm i erő ne k bizonyul ,
amely minden más közösséget meghaladó mértékben járul hozzá a népeket és fajokat
elválasztó e l őíté le tek lek üzdés éhez. Ezt Weidenho lzer, a Kepler Egyetem neves szoclológusa az Egyház tört énelmi teljesítm ényének nevezI. Az utóbbi és más je lenségek
tov ábbi érté kes munkater ületet jelentenek a pozit iv t ények megl átására és teológiai
fe ldolgozására alaposan felk észült szerz ö számára.
Kerny Géza

A M e n n y e i A t Y a s z e r e t m i n k e t . Szent Istv án Társulat, Budapest 1982,
64

o.

A Magyar Püspöki Kar ált al meghird etett újabb hittankönyv-pályázat e l s ő kötete
látott napvIl ágot . e lme ugyan azonos az előző , ki sgyermekek nek szánt hittank önyv ével, de j e l e ntő s változ áson ment át . L e g sz em b e ötl őbb e k Kis Márla kedves, de nem
édeskés, a gyermek szemével látó rajzaI. Ezek egészen új je lleget kölcsönöznek a híttankönyvne k, és még olyan részletekre is kiterjed nek, hogy pl. a legtöbb rajzon három
gyermekes családot láthatunk. A leckék közül elm aradtak az elvont fog almazású Igaz·
ságok. Isten megism erésében, az lma tan ításában a gyermek emberi kapcsolatai révén
magyarázza meg az új Ismeretet. Az énekelhe tő leckék kottál t ls megt alálhatjuk a
könyv végén , a módosított lmarészben azonban hiába kerestü k a s z ép, székely eredetú
esti Imát. Az egyes részeket összefoglaló, 10-10 kérdésből és fe l e l etből áll ó leckeanyag szerencsés, em léke ztető fo rmában rögzlti a könyv főbb hitIgazságait . - Leg·
nagyobb változáso n a k is é rő módszertani füzet ment át . Nemcsak te rjedelmében bövült, hanem számos hasznos mondani valóval. MIg a sz ülönek gyakorl ati tanácsot ad
a család i hitokt atásra vonatkozólag , nem feledkezik meg magának a szül önek az evan-
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gellzálásáról sem. Minden egyes lecke külön kiemeli az oktatói és nevelői célt . számtalan alkalmat klnál a gyermekekkel való közös. kötetlen szövegezésű Imára. A leckékhez fűzött f eladat ok t alán nem olya n konkrétak. mint az előző kiadásban. és Inkább a
gyermek magatartására vonatkoznak . Nem fektetnek nagy súlyt az egyes kreatfv foglalkozásokra (szines-papír rnunkák, gyurmázás). de nem egy lecke után a felnőtteknek
szóló fe ladatot tal álhatunk. amely a gyermek előtti helyes magatartásra. beszédmódra
vonat kozik. Az egyes igazságok magyarázatánál (pl. a 2. leckében) talán nem nevezhet jük szerencsésnek azt a mödot. amely a hitoktató által képviselt igazságot kifejezette n szembehelyezi a gyermek véleményével. Sokkal szerencsésebb együtt keresni
az igazságot . Egészében véve ez a hittankönyv szerencsés ötvözete a külföldi és hazai
hitoktatói tapasz talatoknak . (A Mikulásról szóló lecke magyarázata pl. egy német édesanyát ld éz.) A gyermekek jóra való ösztönzésében követi a népmesék motiválási
mechanizmusát .
Kozma Gy.

Györ gy Attila : K e r e s z t é n y t a n f t á s r a j z o k b a n . Szent Istv án Társulat,
Budapest 1981. 195 o.
György Attila a 3 kötetes hitoktatási példatár és a szentekről szölö gyermek-szentbeszédek könyve után most egy újabb hitoktatói segédeszközzel ajándékozza meg olvasóit. Jóllehet a bevezető és a gyermekeknek frt levé l mindenkinek ajánlja a kladványt . elsősorban a hit okt atóknak nyújt segi tséget . A teljes általános iskolai hittant.
erkölcstant és szentségtant dolgozza fel szines rajzokban és hozzájuk fűzött magyarázatokban . A rajzok pedagógiai hatásukat csak akkor fejtik ki. ha magyarázat közben
a gyermekek maguk is tevékenven résztvesz nek az emlékeztető képek megalkot ásában. A könyvben található rajzok szélén A és B betű jelzi az elsőá ldozás I. III. a bérmálási előkészü let anyagához tartozó leckéket. A magyarázó szövegek végén katekizmusi
t ömörséggel megfogalmazott egy mondatos összefoglalást tal álhatunk. amelyek a megt anulandó. f eln őtt korban ls ellqazító házi fe ladat anyagául szolgálnak .
Kozma Gy.

Csanád Béla: Vas á r n a p I e I m é I k e d é s e k . Ecclesia. Budapest 1982. 536 o.
Csanád Béla könyve eredeti hangsúlyt ad a . kereszt ény ünnepnek": a vasárnapnak
azzal. hogya bevezetóben egész tanulmá nnyal rnutatla be .a feltámadás napját". történetét és megünnepiését . Ezzel megadja könyvének célját is: Megszent elni a vasárnapot . hogy az ember is megszentelódjék rajt a keresztül. A három évre elosztott vasárnapi ciklusok minden elmélkedése. szemeivénye. költeménye - nem egy közülük
magáé a szerz öé - e cél felé mutat .
A könyv szinte kfnálja magát. hogy ne csak vasárnap. hanem hétköznapokon is
vegyük kézbe és merítsünk belőle.
Sokan talán elvontnak. nehéznek. magasröptűnek t alálj ák a megfogalmazást, az
Idézeteket, de észre kell venni a szerz ö törekvését : . szllárd eledel t" nyúltani. egyben
ösztönzést. elirányítást adni. A vallásosság olyan megalapozása felé mutat, ami . ratlo nablle obsequium". értelmes meghódolás . Nem elég csak úgy .által ában" vallásosnak
lenni. hanem a mélybe kell ásni . mert nekünk Krisztus a .mlnden" . A személyes állásf ogl alás ele ngedhetetlenü l szükséges a mal világban . Jézussal .életta nl" egységben
kell lennünk (187. o.l ,
Erkölcsi következménye ennek a testvéries viselkedés. a szolidaritás másokkal
ember i vonalon; a hit őrzése és növekedésének segitése termész etfölötti síkon. Az
elmélkedéseken végighúzódik a kereszt énnyé levés és kereszténnyé érés fonala. Kényszeríti olvasóját: nézzen magába. találja meg azokat a pontoka t. ahol élete elté r az
evangéli umi normáktól , s vegyen magán e rőt, hogy nagy .nevelönk" tanítását megvalósits a életében. Az olvasó , elm él ked ő nemcsak n eve l ő d i k . hanem maga is nevel.
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A nemrégi ben ünnepel t Kodály Zol tántól való a kijelentés: A szent rnls e megé rdemli .
hogy minden egyes esetben megkomponálják. S ha már akko r lehetett Igy tenni. menynyivel Inkább ma! Nos, Csanád Béla könyvének segitségével valóban megkomponálható
a szentmise . Több mint 70 lr öt, teológust , költ öt Idéz. legtöbbet Karl Rahnert, s Igy bő,
tedtett asztalt készit egy·egy vasárnapra vagy ünnepre.
Európa nem egy országában már szok ássá vált, hogy egy·egy vasárnapnak témát
adjanak : kIemelik valamelyik gondolatát, és [gy mélyebben hatolnak bele Urunk rnlsztériuma lba. Sok esetben 7--8 személy ls járul az ambóhoz. hogy fe lolvasson. elrnélkedjé k. kérjen. köszöntsön, hálát adjon ... Csanád könyve még Inkább hozzájárult
ahhoz, hogy ilyen liturgikus elm élyedéshez újabb anyagot adjon.
Hiányt pótol azzal is a szerz ö, hogy kitér a jelekre, jelk épekre . és kifejti jelentésű
ket . Guardini Orökm écs c . kis könyve óta nem Igen találunk müvet, amely ezt tette
volna . Ugyancsak nagy szolgálatot tesz azzal. hogya szentmise akklamáclólt és egyes
részelt bemutatja . Eredeti és szintén felhasználásra alkalmas a Miatyánk költői parafrázlsa . Sokan azzal zárkóznak el ilyenek használatától , hogy a mai ember elvesz ítette
érzékét a je lek és je lké pek Iránt . Nem Inkább arról van sz ö, hogy nem kap elég eligazí.
t ást ezen a téren?
A szerzö szívvel-l élekkel benne van a krlsztusl szférában , és minden t örekvése az,
hogy olvasölt ls oda segItse .
Köszönjük a gazdag tartalmú kötetet. és reméljük folytatását . amire már vannak

elölelek .
Hegyi Gy.

Keller, Alb ert - Rupp, Walte r: G o t t e s b I I d e r j u n g e r M e n s c h e n . .Elne
gewlsse Warme , ein gewlsser Bückhalt ." (Fiatalok lsten-képe. •Valami melegség.
valami t ámasz." ) - Hrsg .: Eberhard von Gemmingen - Kathollsche Fernseharbelt,
Mainz. Butzon u. Bercker, Kevelaer 1981, 71 o.
A fiatalságrói szóló mal hatalmas Irodalomból kevés jellemzi olyan találóan Istenkeresésüket és egyszersmind a velük való helyes dialógus Irányelveit. mint ez az
egyébként rövldlélegzetü füzet.
Eredetét Ismerve jobban megértjük a belefektetett gondot és hozzáértést. A Z.D.F.
(2. német televizió , NSZK) .Kontakte - Magazin für l ebensfragen' (Kapcsolatokt:letkérdések magazinja) sorozatához készült. Százezrek kiváncsi és krItiku s szeme
előtt látott először napvilágot. Nyomtatásban megjelent formája nemcsak hüen adja
vissza a forgatókönyvet, hanem kl ls bóvltl. A televízióhoz szükséges dinamizmust
találó magyarázatok egészltik kl.
Négy részre oszlik. Megnyitóként templomi jelenetet mutat be. Ifjúsági mise végső
akkordjai, virágosztás, lelkes hangulat. Majd a m üsorvezet ö kifejti a t émát : sokan t anácsolták, ne nyúl jon ehhez a tárgyhoz, mégis megrendezték, mert ma Ismé t életké rdés lett sok fiatal számára . - Az első jelenet vltát ábrázol. Az anya csodálkozva teszi
fel a kérdést 16 éves lányának és 18 éves fiának : hol maradtak több mint két óráig?
Azt mondták, mis ére mennek; a pap prédikált ilyen hosszan? Megrőkönyödlk a felele ten: .Mise? prédikáció? - mi énekeltünk és vitatkoztunk: A hivő, de saját lát ószögén nehezen felül k e re kedő édesanya azt hajtogatja. hogy Istenről nem vitatkozni kell .
Hinni kell neki és engedelmeskednI. Végül ls a fiatalok kiborulnak. A leány szobájába
rohan, naplójába temetkezik: csak Tamás Iránti szere lme ad értelmet életének! - KI·
érezni , hogya fiataloknak a vita életszükséget. Csak Igy lesznek képesek állá st foglalni a felnőttektől kapott és hirdetett értékekkel szemben .
A második. kulcs jelenetben nyolc fiatal beszélget az adás egyik rendezőjével. Képeken keresztül érzékeltetik, minek és milyennek tartják Istent. Olivér: . A vlláqrnl ndenség titka szlrnbollzálja számomra lsten véqtelens ép ét." Hilda : .Istenben valamíképpen beszédpartnerre ls találok és támaszra - s ez hihetetlenül jó nekem: KrIstóf :
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.Isten nélkül életem teljesen értelmetlen lenne: Tamás: .Nekem ez a kö lsten képe.
mert kifü rkészhetetlen. és telj esen sohasem átlátszó: Egy másik Tamás a term észetben t alálj a meg leginkább. mfg Dorotty a részére Kandinsky szinekból és vonalakból
áll ó elvont képe jelzi, hogy Iste nt sem fölfogni. sem fogalmakkal kifejezni nem tudjuk.
Gabriella: .Isten minden ember és emberi kapcsolat mögött meghúzódik; a kapcsolat
nekem bizto nság. bensőség és bizalom: Ezért emlékezteti Ist enre főké n t egy útszélen
ülő , de mégis biztonságot sugárzó gyermek képe . Tamás II I. a köd jelképébe n találja meg Istent - . benne vagyok , nem tudom, ml jön utána, a távolságok elrnosödnak . .. amikor Beethoven 9. szimfóniáját hallom, erre a ködre és Istenre gondolok:
- A beszélgetést v e z et ő müncheni egyetem i lelkész megadja saját l st en -k ép ét ls . Majd
rámut at , hogy a fiatalok spontán és első pillanatra furcsán ható kifejezései mögött
mély Igazságok rej tőznek. Ne a szavakra figye ljü nk, hanem közlé sük t arta lmára, keresésük ért el mére.
A harmadik jele netben ismét az édesanyát látjuk t izenéves gyermekeivel. A hangulat már nyugodtabb . Vera kijelenti, hogy nem veszi tragikusan az esetet. •Jobb veszkednl , mint egyszeruen a rnell özés homályába takarni a dolgokat. Jónak tartanám, ha
néhanapján olya n problémákat ls megtárgyalnánk, amiről az emberek egyébként nem
beszélnek - mint például Is tenrő l: Kris tóf hozzáteszi: .Ez igaz. Szint e sehol , még
az ún. vall ásos családokba n sem beszélnek Isten rő l: - A vé g s ő, 4. jelenet ben újra
megjelenik a képernyőn az összes résztvevők i sten-képe.
A prog ram több éve van már m üsorcn, 45 perces adásokkal. Eddig hét adás jele nt
meg könyv formájában ls . Egyikük (Fájdalom-szenvedés-halál. Hogy engedheti meg
ezt ls te n?) már második kiadásban. - Két másik füzet érdemel még külö n emli té st.
Gustl Gebhardt, pszlchol équsn ö és nevelő, az Ifjúság szexuáli s felfogását vizsgálj a.
Gertrud Stetter, rádiós és t éve-szakiré pedig .Felel ös szexualttá s" eimmel az emberi
mélt óságnak megfelelő nemi élet és családtervezés kérdésé t tárgyalja .•A n őg yóg y á.
szok - irja - messzemenö tabletta-unottságot tapasztalnak a nők között, ami - többek között - a gyönyö r nélkülözésének következmé nye: Úgy látszik, éppen akkor jut
váls ágba az Igazi szaretet éléséve l járó gyönyör , amikor a table tta azt az Illúziót kel ti,
hogy .mindent szabad, nincs veszé ly". Sürgös tehát, hogy rnegszabaduljunk a meaterséges f ogamzásgátló módszerek mellékízétől és mellékhatásaitól. Ajánlj a a dr. J. H őtz e r
től ki dolg ozott és ma már tudományosan elismert módszert - tanúságtételek és szakértő k véleménye alapján . Többek közt dr. Trobisch lelkész felesége ls nyil at kozik (vö.
Trobis ch: Kettesben, OMC, Bécs) . Az ún. sympto-therrnalls módszer, amely csaknem
száz százalékos biztons ágot nyújt , természetes eljárás. és a házastár sak szeretteljes
együttmuködésére épül. (Vö. Szolgálat 53/45 .)
A füzetek nem térhetnek kl minden részletkérdésre. De jól megvilágitják a fel vetett
t émákat . amelyekre nézve a fiatalság megértő, de bizto s útmutatást kere s.
Eke B. Ant al

Utólag kaptunk értesítést a k övetkező aranym isékről: Hahót Ferenc ny. lelkész
Mohácson jú n. 27-én. Szóno ka volt tanítv ánya, dr . Goják János, a Magyar Kurír
fősz e rkesz t ő j e volt.
Szlnger József esperesplé bános, tb. kanonok jún . 27-én Kisdorogon. Kézvezetője Cserh áti József megyéspüspök volt.
- Helyreigazítás. " A magyar misekönyv kezdetei" c. c ikkünkből (55/86 ) kimaradt Hajnal György (Buda pest) neve, aki az utolsó, 7. kiad ás előkészítésében
végzett szép munkát.
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Sundha usen Józs ef, a berchtesg aden i (NSZK) öregolthon lelkésze, 1977-ig espe res Temesvár mellelt, 1981. jan . 13-án (70)
ld. Lászl ó Dénes ny . pl éb . Kolozsvárolt 1982. jún . 30-án (75,52)
Újváry László Ödön Györg y ny. esp er espl éb . Nagyvára don szept. 7-én (61,36)
Szóke Dömötö r KaJet án domonkos te stvér okt. 12-én . Szajo lb an temelték (69)
Falu Imre esp ere spléb . okt. 14-én . Az Újpest-kertváro si pléb ániatemplom krlpt ájá ba temelté k (73,50)
Bo gd án Fere nc esztergo mi meg yés, ny. templomig . a fehérvári papi olthonban
okt. 30-án . Uto lj ára a kőb án yai lengyel tem plomb an m űk öd ött . Az Új közt em etőbe temelték (69,44)
Csiszár Teo dóz OFM no v. 2-án Bud apesten (82,64,54)
Dervenkár Györg y volt aszófői plé b. no v. 5-é n. Újud varon tem . (55,22)
Kab la Lajo s li de cei (CSSR ) es pe res p léb. ok t. 28-án. Rozsnyón tem . (81,57)
Dr. Czuczor Feren c Meny hért OSB IOrsekújváro tt (CSSR) nov. 4-én (70,50,45)
Tóth István ny. pl éb . Mél ykú to n nov . 6-án (64,40)
Dr. Bóna József ny. pléb . nov. 7-én . A kisp est i Új tem e t őbe tem . (79)
Tarnóc zl Géza héhalmi pléb. nov . 15-én . Etesen temelték (57,32)
Dr. Rohály Feren c püspöki tan ác so s, tb . kanonok, érd . teol. tanár nov. 17-én
Székesfehérváro tt. Makón tem ett ék (78,55)
Hanz llk István érs . taná cs os, ny. fogh ázlelkész a fehérvá ri olthonban nov. 21-én .
S z ülőfö ldjén, a szlovákiai Velc icén temelték (91,65)
Ács bolt Jáno s SJ Luts aóban (Taiwan) nov. 24-én (81,58)
Dr. Ráb ai And rás Benedek irg. rend i, ny. nem eské ri le lkész Pannonh al mán nov .
26-án. Rába szentandráson tem elték (73,46)
P. Kiss Pál Elemér OFM, a Pe stl őr inc-ke rtváro s i lelkészség ny. ve z etője nov .
29-én Szék esfeh érvárott. A szedreskerti temetőbe tem . (78)
Márky An tal p üsp, tan., kü be kházi plé b. A Szeg ed -b elvárosi teme t őbe tem . (61,32)
Dr. Gerg ely Józ sef püsp. tan . Fehérv áro tt. Kemendolláron tem . (82,58)
Berkes László ny. pléb . Egy eken (73,49)
Káro lyi Antal ny. es pe resp léb., váci egyházmegyés (79,57)
Bo gd ányi Feren c göncru szkai p lé bános (72,46)
Huszár Sánd or volt tisz tabez dé di pl éb, (52,21)
Polg ár Albert Borsod náda sd-lemezgyári es pe res plé b . (71,48)
Rák István hernádvécse i esper espléb. (70,45)
Sándor Imre Miskolc-görömbölyi pléb. (69.46)
Scheuerma nn Káro ly ho llóh ázai lelké sz (67,41)
Ken esei Györ gy tb . fő e s p e re s , templo mig . dec. 1-én Sopronban . A Szt. M ihály
temető b e temelté k (75,51)
Pál József pápai pre lát us, c . fő es p . , lónyai (Erdély) plébános dec . 2-án (56,33)
Zsombo k Feren c ny. b aji lelkész dec. 10-én . Tat án temett ék (78,55)
P. Ábrahám György SJ d ec. 12-én Bu dapest en . Pannonhalmán tem . (70,53,41)
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Suta Józsel Sándor Evermód premontrei kanonok, gyémántm isés tanár Nagyváradon dec . is-an (85,61)
Balogh Ferenc c. apát, ny. pellérdi pléb . dec . 16-án. Pécsett tem. (75,50)
Fejes László soproni esp . pléb. dec. H-én. A Szt. Mihály temetőbe tem . (54,27)
Orbán Józse l ny. nagyatádi esperespléb. dec . H-én Fehérvárott. A Szentháromság (Hos szú) temetőbe temették (73,50)
Dr. Bozzay László ny. hittanár dec . 20-án Budapesten . Farkasréten tem . (78,54)
Mltró János érd. Iőesp . , ny. parochus dec . 21-én. Porcsalmán temették (88,65)
Kóczán Lajos érd. esperes, ny. vérteskethelyi pléb., napi szentm iséjét még bemutatva, dec. 29-én. A fehérvári Hosszú temetőbe tem. (74,50)
Mag Béla c. apát, Bp.-terézvárosi pléb. az Opus Pacis igazgatója dec . 30-án.
A kispesti Jézus Szíve templom kriptájába tem ették (72,48)
Fuhrmann Emó gyémántrnisés, pápai kamarás , ny. hittanár 1983. jan . 4-én Budap esten . Az új köztemetőbe temették (86,62)
Dani Ger gely gyímesbükki (Erdély) esp . pléb. mise közben jan . 5-én (64,31)
Dr. Plelffer János gyémántmisés nagyprépost, érd. teol. tanár, egyháztörténész,
püspöki levéltáros jan . 9-én Sopronban . A Szt. Mihály temetőbe tem .
(86,61)
Kovallczky Györ gy bírósági helynök, konzultor, tb. esperes, selyeb i parochus
jan. 11-én (64,41)
Dr. Barti Lórlnc protonot. kanonok, ny. teol. tanár jan . 16-án Esztergomban. A
bazili ka kriptájába tem ették (74,49)
P. Lld onl (LItványi) György SJ misszionárius jan . 1O-én Tokióban (82,62,50)
Návay György OFM, gimn. taná r, jan. 18-án. Óbudán temették (71)
Ar adi Józsel lelkész Békéscsabán . Jan . 24-én temette Udvardy püspök (73,30)
P. Takács János SJ, volt kínai misszionárius Sydney-ben (Ausztrália) jan . 28-án
(77,61,46)
Porpáczy György Gergely premontrei, ny. csabrendeki pléb . jan. 28-án. Csomán
tem. (69,45)
Raffa i Imre érs. tanácsos, ny. hittanár febr . 6-án Kalocsán (83,60)
Sallg a Pál tiszapalkonyaí pléb . febr. 6-án. Jánkmajtison tem. (52,28)
Kovács Miklós ny. karácsondi esperespléb. febr. 6-án (78,54)
Boros József székesegyházi kanonok, Iőesp . febr. 7-én Gyárben . A székesegyház kriptájába temették (74,48)
Dr. Bezák Mi klós tb. kanonok, teol. tanár Budapesten. A remetekertváros i templom kriptájába tem. (62,39)
Léh István piarista, vasmisés, érd . újoncmester febr. 20-án Budapesten. Az új
köztemet6be tem. (93,73,68)
P. Ard al Tibor SJ febr . 24-én Pannonhalmán (70,50,40)
Dr. Török Jenó piarista, az Opus Mystici Corporis kiadó alapítója és igazgatója,
márc . 5-én Bécsben. A váci piarista sírboltba temették (75,49)
Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!
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Dr . BARO JAN OS püspök
(1908-1982)
Nagy adottságok és nagy lehetőségek embere szállt sírba Bárd János püspökkel.
Jól lehetne sírkövéül egy félbetört oszlopot állftanl. Mínden. amibe belekezdett. nagy
sikereket és nagy eredményeket Igért. de valahogy nem futotta ki magát betegség
vagy más körülmények miatt.
1908. aug. 27-én született a szatmármegyei Mérken egyszerü falusi család ból. Kis.
vidéki gimnáziumokban kezdett tanulmányait a kalocsai jezsultáknál folytatta. ahol az
egész gimnázium legjobb tanulójaként ünnepelté k. Az osztályelsőség arany- és még
négy tárgy legjobbjá nak ez üst-é rrn ét kapta meg az érettségi elóttl évben. Kltünó érettségl után Rómába küldték a Germanlkurnba, de a filozófia három évének dokto rátu sa
után betegsége miatt haza kellett Jönnie . Felgyógyulása után Kalocs árt. maj d lnnsbru ckban folytatta tanulmányait . és teológ iai doktorátussal végezte . Közben 1933·ban pappá
szentelik. Tanulm ányai végeztével Hajósra kerül káplénnak . ahol Ism ét beteg lesz. Tl rolban gyógykezeltetl magát. közben a kórházlelkészséget is ellátja. Itt szer zett t apasztalatalról szívesen beszélt. és élete folyamán sokszor értékesítette. 1937·ben a pes t i
Szent Imre kollégiumban lesz tanulmányi felügyeló. 1939-ben pedig teológiai tanár és
lelkIIgazgató Kalocsán . Tanítv ányai most is emlegetik filozófiai órái t világos és élvezetes magyarázatai miatt. Közben nekilátott az akkor divatos Nicolal Hartmann filozófiai
müve lnek. Vlsszhangot kiváltó testes könyvet ls frt róla. Az akkori Pázmány Egy etem
Hittudományi Karának elóbb bekebelezett doktora. majd magántanára lett Kecskés Pálnál. Schütz Antal nagy reményeket f űz ött hozzá. de a k és öbblek folyamá n abbamara dt
ez az Iránya. Pedig a francia Enclklopedlsták müvelt forgatva akart egy bölcselett-httvédelmi múvet frni . - Mint lelkIIgazgató Grósz érsek megblzásából megszervezte az
egyházmegyei hivatásgondozó rnozqalrnat, az Opus Vocatlonls-t . 1946-ban Budapestre
kerül az Actio Cat holi ca előbb titkári. majd Igazgatói állásába : mint Ilyen szervezte
meg a beteg papok országos segélyszervezetét. az EUGE·t a most is meql évö Papi
Otthonnal és Ferenc kórház zal. Sok betegségében magára hagyott papon segitett. 1951
tavaszán kapott kinevezést mint ulplal c. püspök Grósz érsek segédpüspökeként. Püspökszentelése után egy hónappal Grósz érseket eltávolftják Kalocs áról. Talán ez v álthatott kl belöle olyan állapotot. hogy vérnyomása a legsz élső határokon mozgott. Két
évig rektorkodott a szegedi szemináriumban. majd visszakerül Kalocs ára. Egészsége
Grósz érsek hazatérte után sem Javul. I:rseke halála után elóbb Kerekegyházán. majd
Oregcsertőn segf t a lelkipásztorkodásban. míg dr . 11Ias érsek visszaviszi Kalocsára
kanonoki székébe. amit 1946-ban kapott.
Kltünö emlékezete volt . Már a gim názium ban megtanul ta és felmondta a kézi lati n
szótár összes szavalt. Németül. franciául. angolul és olaszul klt ün öen beszélt. S őt 1944
telén oroszul ls úgy megtanult. hogy kleltés ét hallva az orosz katonák nem akarták
elhinni. hogy nem született orosz . Az újszövetségi szentírást szószerint megt anult a.
Szint e sportot csinál t belöle . hogyelkezdetett valakivel egy szentírási részt. és ő Iolytarta. Mindezek mellett az adottságai mellett egyáltalán nem volt magas ra tö rő karr lerlst a, és mintha egy kicsit fölötte állt volna az evilági dolgoknak . Pedig a realitások
Iránt kltünő érzéke volt . Az emberekkel való kapcsolatot meleg szívve l és érdeklődő
együttérzéssel ápolta, akár papok voltak azok, akár falusi nénikék vagy favágók. A
valóságok Iránti érzéke megnyilatkozott papi összejövetel eken elhangzott felszólalásai·
ban: az előad óken mindig a lelkipásztorkodó papság legizg atóbb és legtisztázatlanabb
kérdéseit kérte számon . Meleg paptestvéri szeretettel fogadta a nála gyónásra vagy
tanácskérésre jelentkezőket. Főpásztorával szemben is a tisztelet és az alkalmazkodás
hfve vol t.
Az tény. hogy betegségére való hivatkozással viss zavonul t a sze repléstől. Ha hívták
is. annyi sok óvlntézkedést kívánt. hogy nem kis gond jába került a megh fvónak. Hogy
miért nem akarta vállalni a munka terén bekövetkező halált. azt nem tudj uk . De tud at aban volt annak. hogy bárme ly percben meghalhat és lsten elé állhat.
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Belső élete zárt volt. Talán az Iróasztalfiókjában maradt müvét (Levelek Flmöteus hoz - egy fiatal paphoz) forgatva lehetne belehatolni lelkivilágába, és talán meg lehetne találni azokat a t itkos ruqökat. amik szerepet játszottak élete alakulásában.
Pár héttel halála elótt arról a nagy lépésről beszélgettünk. amit meg kell tennünk.
míg az időból az örökkévalóságba lépünk. Készen volt rá. Halála úgy következett be
1982. szept . 23-án este, ahogy várta: váratlanul. (Televíziónézés közben.) A nyitott
t évékészül ék előtt ülve találtak rá reggel. Szeptember 27-én temette el Paskai László
érsek nyolc püspök és az egyházmegye szinte valamennyi papjának jelenlétében . R. I. p.
Belon Gellért

DR. BALOGH JÓZSEF
(1911-1980)
1911 . okt. 18-án született a Somogy megyel Buzsákon. I:desapJát korán elvesztette
az első világháborúban . Mélyen vallásos édesanyja nagy hatást gyakorolt rá. Példaadó
szaretet f űzte testvéréhez és sógomójéhez, akik édesanyja halála után gondoskodtak
róla.
Felsőbb tanulm ányait a római Gerqely-eqyeternen végezte 1930-38 kör ött, ott is
szentelték pappá 1936. okt. 25-én. és ott szerzett teológiai doktorátust. Rövid attalai
és pápai káplánság után ismé t két évig tanult az Orök Városban mint a Magyar T őr
téneti Intézet ösztöndllasa. oklev éltaní és levéltárosi k épes ít ést szerezve. Itthon különbözó helyeken volt káplán és hitoktató, majd nyolc éven át zselickislaki plébános .
Itt sikerült befejeznie a megkezdett zselicszentpáli templom építését.
1959-től másfél évtizeden át volt a nagykanizsai Szent Imre plébánia vezetóje. Küzdelrnes, nélkülözésekkel teli évek. De ó nem futamodott meg a nehézségek elöl. Igye·
kezett megnyerni a gyermekeket. vonzóvá tette a diákmiséket. Isten igéjét buzgón és
mindig alapos felkészültséggel hirdette . Ezekben az években Indult el hazánkban is a
liturgikus reform. Az elsők körött Igyekezett megvalósítani ennek rendelkezéseit. Klalakított a az új liturgikus teret, sz ép szembeoltárt csináltatott. Sok próbálkozás után
sike rült megoldania a plébániaépület kérdésé t is.
A lelki pásztori munkából súlyos betegsége emelte ki. Mútétje után 1975-ben nyugalomba vonult. Állapota az épen javul t, kedves tudományának és a helytörténeti kutat ásoknak szentelte Idejét. Mikor 1977-ben kinevezték a Hittudományi Akadémia egyház·
történeti katedrájára mint rendkivüli tanárt , úgy érezte, ifjúságának vágya vált ezzel
valóra . Két évig tanított: hallgatói lelkesedtek érte , és szívesen látogatták előadásait.
Egyik professzortársa így jellemezte Itteni müködését: .B ár csak rövid Ideig tan ította
szaktárgyát, de ez is elég volt ahhoz. hogy meg tudja szerettetni tanttványalval ." Sajnos
betegsége újra kiújult, lemondott a katedráról és balatonmáriafürdői otthonába tért
vissza.
Mély hite és nagy lelkiereje élete utolsó szakaszában nyilvánult meg legszebben,
amikor hősiesen vállalta gyógyithatatlan betegségének keresztjét . és tudatosan készült
a halál ra, amely 1980. aug. 14·én váltotta meg szenvedéseitől a marcali kórházban.
Dr. Vanyó László dékán búcsúztatta temetési mlsél én, Paskai püspök temette három
püspök, Igen sok pap és szép számmal megjelent egykori hivei jelenlétében. Végaka.
rata szerint édesanyja mellé temették a kalvárlal temetőben, szülőfalujában . Végren·
deletéből kicsendül nemcsak hite. de mély alázata ls: .Kérem Istent, legyen Irgalmas
bír ám. Keresztény életem gyarlóságait, papi szolgálatban elkövetett botlásaimat bocsás sa meg Irgalma s szeretet e. Részesitsen abban a boldogságban , amelyet Krisztus a kereszten megi gért a m egté rő jobb lato rnak.'
Volt káplánja
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GYONGYOSSV JAKAB ISTVAN
(1914-1982)
Szülei igen vallásos emberek voltak. Több földjük volt. mint amit maguk m eqm üvelhettek volna. Édesapja csak olyan embert fogadott fel munkásának, aki vállalta. hogy
nem káromkodik .•Mert tudod - mondta neki -. gyermekeim vannak. és az ő lelkükért
felelős vagyok, nem adhatunk nekik rossz példát: A gazda, a családja és a cselédek
együtt jártak a kunszállási templomba. Több ottani embertől hallottam : .Nem lettünk
volna oly hamar a magunk gazdái, ha nem a Lojzl gazda emberséges kommencióját
kaptuk volna:
~desanyja 13 gyermeknek adott életet. Otöt eltemetett kicsiny korban, nyolcat felnevelt, Volt lelkiereje mellettük még egy kilencedik rokon kislányt is odavállalnI. A
mindennapos olvasóból és szentáldozásból merítette az erőt .
~desapja lelkiségének középpontja a Jézus Szive-tisztelet volt. Megadatott neki.
hogy éppen Jézus Szive ünnepén távozzék a földről. Haldoklásában a családtagok és
munkásai ls sorban eléje járultak elköszönnl. Egyik részes munkása így köszönt el
tőle: . Lojzl gazda! Ha eljut a fölséges Úristen trónusa elé, esdjen kl nekünk egy jó
áldott esőt, hiszen látja, minden tönk remegy ebben a nagy szárazságban: Abban az
évben április közepétől Június közepéig nem vo lt ott csapadék. Alkonyatkor meghalt a
gazda. rekkenő nyári hőségben . ~s két havi szárazság után még aznap este rneqkezdödött minden zivatar nélkül egy reggelig tartó áldott. bőséges eső .
MI sem természetesebb, mint hogy ez az édesapa így bocsátotta fiát a papi hivat ás
követésére : . Ha pap leszel. fiam, csakis Jézus Szíve szerinti pap légy!·
A fiú igyekezett egész életében tartani magát ehhez az intelemhez. Mintegy 16 OOO
napig volt pap. Halálos ágyán vallotta meg nővérének, hogy ezalatt egyetlen egyszer
maradt el a breviáriuma, a kórházban. nagy rnüt éte napján. Fülöpjakabról engesztelésből gyalogzarándoklatra vezette híveit az akkori Pálosszentkútra,kenyéren·vlzen vezekelve. Ottani híveit úgy nevelte Jézus Szíve tiszteletére. hogy érdemes volt elsöpénteke n hajnali 4-től a gyóntatószékben ülnie.
Jézus módjára mindig az egyszerű kisembereket szerette. Csodálatosan értett tanyai
hívei nyelvén. Mindig ámulva hallgattam, mikor a parabolázó Jézust követve, a tanyai
nép életéből vett képekkel, hasonla tokkal fűszerezte beszédeit. Nem csoda. ha évt lzedek múltán is szeretettel emlegetik tanításait volt hívei.
A Kalot és a Kalász voltak kezdődő papi évei nek lendületes katolikus mozgalmai.
Teljes erejével ragadott meg minden akkori lehetőséget a katollkus hit és a magyarság
ápolására. Hajdani legényegylet l és lányköri tagjai lettek a későb bi képviselőtestületi
tagok, a hittanos gyerekek szülel, ill. később nagyszülei , mindmáig oszlopai a lendületes fülöpjakabi hitéletnek ,
Tőle hallottam először a közismert mondást: . Szomorú egy szent a szomorú szent ."
Mondhatta . Mert nem vetett meg egy-két koccintásnyi bort a vendégszeretet kedvéért.
Minthogy Fülöpjakabon nagy dIvat a húsvéthétfői locsolkodás. és az Idősebbek a felnőt
teket is elvárják. ő is körüljárt legényeivel, később képviselőtestületI tagjaival. Lakodalom sem Igen múlhatott el nélküle. Igaz, ő tanitotta a vőfélyeket a rigmusra . Igy aztán nyoma sem volt, a sokfelé elharapózó trágársá goknak, hanem vidáman, de tisztességgel lehete tt szórakozni a lakodalmi estéke n.
Húsz évi plébánosság után került el onnan. Hatv an, Mindszent, Cinkota és Izsák
lettek további állomáshelyeI. Clnkot án Kaczlba József vol t az elődje, lzs ákon Marosi
Izidor. Mondogatta ls. hogy ő már csak olyan helyre megy, ahol püsp ökk é lesz az előd.
Mindenütt korrekt. buzgó, építő-tatarozó munkát folytatott. szlvböl jövő Istenszeretettel és természetes, meleg vendégszeretettel párosulva .
Utolsó plébániájára, Izsákra 63 évese n került. Vil ági állásban már nyugdíját élvezhette volna . Mondogatták is egyesek, hogy nekik már csak a fogyó erők és a hosszabbodó prédikációk jutottak, Izsáki éveit egyre hosszabb kórházi kezelések és a már ern-
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lített nagy müt ét nehezítették. Még is pár év alatt tat arost att a a plébániát, a te m e t ő 
kápolnát. beker íttette a tem et ör. szép Márta-szebr ot far agtatott a t emplom részére
stb . A pasztorációban is kitartott. míg csak fel tudott keln i. A körmenet eket a nyílt
utc ákon vezette, jegy esoktatásokat. esket ést, tem et éseket maga végezte. Annyi hit·
tanosuk volt, még hozzá az iskolában, hogyagyerekpasztoráció igencs ak igénybe vette
a kápl án atyát. A fe l nőtteké a plébános dolga volt . Adm in isztr ációj a szinte halála napjáig naprakész volt. Betegágyából dikt álta a kü l ö n bö z ő Jelentéseket. és a végén személyesen aláírta. mikor többre már nem volt ereje . A bete gszobájában végzett szentmi sén 12 hivév ei együtt vette f el a betegek szents égét , és másnap a templomban még
50-en vett ék fel , lel kiaty juk Iránt i szolId aritástói vezetve .
Haldokl ásában még együtt Imádkozta a szentolvasót és a Sz űz szül öje Istennek . ..
kezdetü imáds ágot a körülvevők kel. Utolsó fohás za ez volt : . Jézusomnak édes Szíve.
add. hogy t éged mind ig j obban szeresselek! Am en .. . amen . . . amen!" Aztán papt ársai . nővére , kanto ra. harangozój a és az őt végtelen kedvességgel és szakért elemmel
ápoló híve. Feri bácsi elmondták föl ötte a léleka jánl ást. és ott virrasztottak vele , ha]nali fél k ettőko r bekövetkezett halálá ig .
M indezzel együtt igaz. hogy izsáki híveinek a korább iakhoz képest fogy ó emberi
e rőfe szítés ek jutott ak, de a kegyelmek megszerzésében d öntő áldozatokb ól nekik jutott
a l e gb őv e bben.
Igy nem csoda. ha ősz inte gyásszal siratták ők ls . és a beszentel és ut án két autóbusszal és számos személya utóval kís érték szül öfaluj ának, Kunszáll ásnak tem etőj é be .
Mintegy 1500 gyászoló Imájától kísérve temettük ápr. l-én délut án szülei sírja mell é.
Paptestv ére és Fülöpjakabon volt utóda : Halasy Endre

TANAV FERENC
(1900-1982)
1975. jún. 22-én a sagl templomban együtt ünnepeltük oltá rte stv érünk. 46 éven keres ztül h űs é ce a . buzgó alsósá gi lelk ipásztor aranymiséjét . Akko r aranymisés szónoka
voltam. Most pedig az Iste ni Gondvis el és nagypént eken este 8 órakor a régi paplakba
vezet ett. hogy a torlódó nagyheti lel kipásztori elfogl alt ságok közepette legalább pár
percre benézzek esperes urun khoz. és boldog húsvéti ünnepet kívánhassak nekI. Köszönésemre f elriadt mély aléltságából, arcán az agónia jelei vel. Rögt ön a hit- reményszerete t felind ításába kezdtem. Még egy felsz akadó sóhaj, és - kilehelte lelk ét. IOn
zárt am le szemeit .
t:vek óta készült a nagy út ra. amelyról halandó számára nincs visszatérés. Idejében,
telj es öntu datta l rés zesült a szents égekben. Húsvéthétfón temettük: örök sorsát a hit
szemén át. húsvét fényében látjuk és hittel valljuk . IOppen ezért eml ékezetünkb en ne
a fáradt, megtört s z l v ű . 82 éves lelkipásztor élj en. aki munkáját már csak áldozatos
paptestvérek segitség ével tudta az utolsó években ell átn I. Hanem egy hivat ásának
é lő . tiszta é le t ű , kötel ességtudó papi egyéniség , aki t anult ságával, szerénys égével,
udvariass ágával. szívjós ágával Kris ztus igaz munkatársaként élt. müködött közöttünk
és értünk.
A fi atal. tehetséges pap 4 évvel felszentelése után Budapesten a Pázmány Péter
Tudományegyetem hallgatóinak Szent Imre koll égium ában az egyetemisták prefektusa ,
tanulm ányi felügyelője volt. Majd többek között hitoktató a szombathelyi polgári iskolában. Buzgó hitoktatói müködését egy ismerős tan ítványa még ma ls hálásan emlegetI.
1936·tól lett sági plébános. Aranymis éje alkalmából az egyházközség vil ágI elnöke többek között azt mondotta, hogya nehéz történelmi Időkben ls megalkuvás nélkül állt
nyája élén . mint felelős pásztor. és hogy közel fél évszázad alatt jóformán egyszer
sem ment hosszabb szabadságra. legfeljebb eqy-k ét napra. Lelkipásztori munkája mellett 41 éven keresztül volt mindannyiunk szeretve tisztelt kerületi esperese .
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1946 ót a Ismert em öt. amióta ker ületének papjaként dolgozom én Js. Kiss é z árk ő 
zott t ermészete lassan olvadt f el. míg az évek hosszú során át baráti szeretetébe
fogadott . De mind ig péld át mut atott kerül et e papjainak udvartass ápban, apostoll egy·
sze rű s é pb en, szívjóságban. Különösen kitünt egyházi felettesel : a pápa és püspöke ink
iránti mindenkori tisztelettud ásában. ir ányelveik, útmutatásaIk engedel mes el foqad ás ában és készséges való ra vált ásában.
Bízón kérjük a lelki arat ás Urát , küldjö n új munkásokat aratásába, hogy az elt ávozott ak helyébe lsten Szíve szeri nt pásztor ok ker ül jenek Ismét . akik meggyózően hirdethessék lsten Országának húsvét i örö mhírét jó Esperesünk példáj ára . szavukkal és élet ükkel.
Oltártestvére

Dr . PAPP ARTHUR c. kanonok . rákosheg yi plébános
(190&--1982)
Halála gyászt és veszteség et jelent az amúgy ís nagy paphiánnyal küzdö váci egy·
házmegyéne k, mert ismét eg\wel kevesebb pap lép az oltárhoz . az amb óhoz. a gyóntató székbe és a betegek ágyához.
53 éven át viselte a papi éle tnek sokszor nem könnyü Igáj át . Magas kora ellenére
is hüséggel szolq álta az oltárt és a rábízott lelkeket . úgy. ahogy ezentel ésekor fogadta :
usque ad ultlmum halltum . az ut olsó leheleti g. Szinte szószerint vehetj ük ezt . his zen
már bet egen, az orvos figyel mezt etése ell enére ls maga végezte a nagyheti szartartások és a húsvéti liturgia jórészét . Elmondhatluk . hogy a munka , a lel kipászt ori munka
mezejéről lépett az Iste ni Főpa p. Krisz tus elé.
Eukariszt ikus lelkületü pap volt. Szentm is éj ét, hacs ak beteg nem volt. el nem rnulasztotta . Ahol müködött - már kispesti kápl án korában is -, bevezett e az el ső cs ütörtök i szentórát a hívek lelki felkészftés ére els ő pént ekre . Ezeket ő maga szerette
tartani imával . elmé lkedéssel.
Jézushoz, a jó Pásztorhoz hason lóan szer ett e a testi és lelki betegeket. O maga is
gyakran gyónt. és szívesen gyóntatott. El s ő pénteken korán kiült a gyón tatószék be.
még akkor is. ha nem volt gyónó. Sokszor elmesélte. hogy édesapja egyszer mér gesen
ment el a te mplomból e lsőp é n t e ke n. mert nem volt ott a pap. és nem tudott meqgyónni. rnlel öt t a gyárb a ment volna. A kkor ö megfogadta, hogy mind ig ide jében ott
lesz. Büszkén mes élte azt ls, hogy 53 év alatt soha. sehonn an, semmiféle papi rnunkáról nem késett el. A gyón tatószékben és a betegek ágyánál ls mindig a jóságos atya
vol t . akihez szíve sen fo rdulta k. és ak itő l nem félt ek.
Nem egysze r mond ta : mi nél öregebb vagyok. annál jobban szer etem a hiv atásomat .
Ezt nemcsak rnondta , hanem úgy is viselkedett .
Lelkipászt or i módszereiben ötlete s. egyéni és nagyon emberi tudott lenni, amivel
megnyerte hívei bizalm át. Sokszor elmo ndta. hogyan vette rá az öreg hadfi t betegágyán a szentségek felvéte lére . Hi ába kért ék hozzátartozói , nem áll t kötélnek. Arthur
atya odaáll t az öregú r el é. s zalut ált. és Igy szólt : Tábornok úr. megfújták a trombitát .
Takarodó ! Rapportra kell mennI! - Csak nem? - kérdezte a beteg . De Igen. - rnondt a Ar t hur atya . - No. akkor készít sen f el a rapportra! I:s fel készítette .
Rákoshegyen 25 éven át volt szeretett és nagyrabe csült lelkipásztora hive inek. A
templ omot nemr ég renováltatta k iv ü l ről és be l ülről. Amikor autót nyert bet étkönyv ével . eladt a. és árát tel jes egészében a t emplomnak adta . M áskor ls az egyházi szol gálatból kapott pénzt el s ősorban a templomra és a pléb ániára ford ította . Nem volt
anyagias . Szerény vol t életmó djában és ölt özetében ls .
Igaz pap volt . nem volt benne álnokság . Nem hordott álarcot, lelki ál ruhát. Nem
volt kétszínü és fari zeus. Ami a sz lvén, az a száján ls . Ezen ugyan néha egyesek meabot ránkoztak. de ember volt. és kl merte mondani azt, amit mások nem rnertek , ha
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úgy ls érezték . Sokszor mondta : csak ember légy . A pap csak úgy tudja megérteni és
fel emeln i ember-hlve ít, ha maga ls tud nagyon ember lenn i, hisz nem angyalok. hanem
emberek üdvözí tés ére és szeretetére kaptunk hiv atás t .
Sokunknak volt nemcsak Ismerőse. hanem atyai jóbarátja ls. Közel ében lenn i mindig
örömet. vidámságot és lelki bátorítást j elentett. Fiat al paptestvérei nket mindig az öreg
papok me gbecsülésére biztatta . mond ván: Te ls leszel öreg .
Sokszor mondt a nekem és talán másnak is: Te leszel az én örökösöm. Nem vettük
komolyan. Mégis sok at örököltünk tőle. Jóságos emberszlv ét. mel eg paptestv éri szeretetét, embe rségét, betegek és öregek tiszteletét , becsül et es helytáll ását . Ezeket a
kincseket akarjuk őrizni és továbbadni. Orökségül kaptuk a szer étet et . Sokszor a lelkünkre kötö tte : a szeretet minden . Ezt adta és ezt kapta ls.
Am ikor h írű l vettük halálát. azt mondtuk: Szegény Arthur atya! Azt hiszem . hogy
nem jó l és nem keresz tényül beszé lünk [gy. Vajon szegény-e, aki a slralomv ölgyet felcseréli azzal a hazával. ahol nincs gyász, sem szomorús ág? Szegény-e az, aki hosszú
távollét után és megfá radtan hazamegy , ahol az Orök Főpap, az Úr Jézus öl elő karjai
várják?
Oltártestvére

MSGR. DR. CSERTÖ SANDOR
(1913-1982)
Nagylózson szüle tett 1913. jan . 29-én, mint hatod ik és egyben utolsó gyermek. A
csalá dot mély vallásosság, Istenfélelem és szorgalom Jellemez te . Rajta kivül még két
testvére lett pap. egyi kük domonkos szerzetes. Gimnáziumi t anulm ányait a soproni
bencéseknéI végez te jeles eredmé nnyel. A Már ia-kongregáció prefektusa volt. O ls , mint
két bátyja. Inn sbruckban végezte teológiai tanulmánya it szülei költségé n. Hat év alatt
magsze rezte a bölcseleti lice nciátu st és a teológiai doktorátust. Papi tev ékenységét
mint esztergomi egyházmegyés Dorogon kezdte káplánk ént. Egy év múlva Budapestre
kerül t az érseki hivatalba . 9 éven át várkáplánként és érsekhe ly nökl ti tk árként m üködött. Az Act io Cat holi ca titkára volt . 1948-ban a róma i Szt . Tamás pápai egyet emen
folytatta Jogi tanulmányait . További pályafutása 1953-től a Hittani Kongregáci óhoz fúz öd ött : arch ívtsta . majd irodafőn ök, 1OO9-ben pedig a Szentatya fő ügy éssz é (promotor
ius tltlae) nevezte ki. Ratzinger bíboros. a kongregáció új elnöke nem engedte nyugdljba: nagyon becsülte mint teológust és jogászt. aki képv is elte a folyta tólagosságot
Seper bíboros halá la után . Az oszt rák kormánya nagy ezüst érem mel t üntette kl. II . János Pál pápa a Szent Pét er bazilika pro tonotár ius kanono kj ává neve zte kl. és megbizta a kápt alan tItkárságával. 1980. dec. ID-én foglalta el kanonoki szék ét. Msgr. Sabattanl propr efektus a temetési miséjén mondo tt beszédében [gy emlékezett meg
ottani m üköd és ér öl: . Nyomban feltűnt a káptalan t agjainak személyének f inomsága,
nemes sége, mindenki Iránt tanús ito tt nagy tisztel et e. igyekezete, hogy hasznára vál jék
a Bazil ikának, szeretete a kóruslma iránt, káptal ani t itkári megbizat ásának húséges
véghez vitele . viselkedésének töké letes fegyelmezettsége a veleszü letett mértékletesség-érzékke l ."
Ugyanebból a gyászbeszédból értesülü nk halálán ak körülm ényeiről :
. M últ vasárnap (1982. aug. 22-én) , ugyanebben az ór ában , ebben a Bazilikában paptestvé rünk . Msgr. C s e rtő Sándor vezette az ünnepélyes kápt alani vesperást . A liturgikus ténykedést , mint mindig, megélénkitette sok hi vő, főleg szerzetesnö öntudatos és
aktí v részvét ele. O szokásához híven ünnepélyesen és ben s őséges en vezette, gondosan Int onálv a a hi mnus zokat, antlfónákat, respcnzörtumokat . Senki sem sejthette, hogy
ali g négy nap múlva a mennyei li tu rgiába vitetik . Földi életének utolsó órál ls ehhez
a Bazi likához kapcsol ódnak. ami nincs j e l e n tőség nélk ül. Csütörtök reggel misézni Jött
Ide, de erős rosszullét fogta el. Kics it pihen t . Igy be tudta mutatni a szent áldozatot.
A sekresty éböl visszament a t emplomba hál aadásra. De ami kor ki menni készül t. a fő-
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kapuban utol ért e a halál. Igy evilá gi papi életét. Krisztus helytartója húséges szol gáJának életét éppen Itt feje zte be• .apud Sanctum Petrum . unde unltas sacerdotalis exorta
est' (Szent Péternél, ahonnét a papi egység sz árrnazlk) ."
Test ét végrendeletének kívánsága szerint Rómában. a Campo Teuton ico-ban (német
temetóben) helyezték nyugalomra.
R.

P. HJ:DER LASZLÖ MARIA SANDOR O. S. M .
(1908-1982)
Hirt el en halt meg okt . t ü-én rendjének. a szerv itáknak házában. az ausztr iai M aria
Luggau kegyhelyen.
1908. okt . 4-én született Budapest en. Ott járt gi mnáziumba. és érett ség i ut án jelöltnek jelentkezett a magyar szerv it a rendta rt om ányba . Noviciátusra Monte Berleo -ba
küldt ék, ott kapta meg 1927. szept , 24-én a rendi ruhát. és tette le 1928. szept . 25-én
egyszerú fogadalmát . Teológiai tanulm ányok ra Rómába került. a Hitterjesztési Kongr egáció kollégiumában fi lozóf iából doktorált . rendjében pedig teo lógia i baccalaureátus t
szerzett. 1931. okt . 31-én tett ünnepély es fog adalmat . 1934. júl. 8-án pedig pappá szentelték.
1935-ben hazatért Magyarorsz ágba. Hamarosan noviciusmester és a kispapok rnestere lett az egri kolostorban. 1938/3 9-ben M áriaremet én noviciusmest er és soc ius .
Ekkor er kölcst anprofesszornak Rómába hívt ák. De 1941 -ben visszaküldték Budapestre
a tart omány ir ányításának feladatával. 1946-ban. ami kor a magyar rendtartomány egyházjogila g megala kult. őt választották e l s ő főnök én ek . De mivel 1947-ben az általános
rendi gyúlés rendi t anácsadóv á választotta. ism ét Rómába került . újból teológ iát is tanított . amelle tt a gazdasági v e z ető t isztét is betö ltötte . 1951-55 között meghívták filozófi ai lektornak az írországi Bernburbbe . majd egy év íg lo ndoni kolostorun kban m üköd ött, egy tov ábbi eszt e nd őn át pedig há zfő nök volt Düss eldorfban. 1957-1963-lg Fir enzében (Sett e Santl) fil ozófiai t anszéken t anított . 1963-71-ig Montrealban a kanadai
rendházak körzeti elöl járója; e lő b b a magyar. azután az ol asz pl ébánlán lakott. 1971-ben
jött az osztr ák provi nciába. e l ősz ö r ln nsbruckba, majd 1979-ben Forchtensteinbe. végül
1 98 1 - tő l haláláig Maria Luggau-ban vol t .
Pályafutásából láts zik. hogy megvo lt ak benne Mária igazi szolg ájának jell emvon ásai :
vándorlás i készség mint tanús ágtétel az I deigle ne s ség rő l és rend elkez ésr e áll ásról. és
áll hatat os kit art ás a kereszt alat t . hogy az embere knek a megvált ást közvetitse. Feltün ö volt benne. aki egész éle té n át tudo mánnyal foglal kozott . a gyermekek ir ánti szeretet . Sok rendtestvére . akikke l életében találko zott . szivesen fog visszaemlékezni rá .
A t ir oli rendtartomány igen hálás neki. hogy uto lsó éveiben ol y nagy lendül ettel és
készséggel dol gozott nálunk . Most már odafönn ünnepli velünk rendjének 750 éves
jubileumát. s örv endezik azon. hogy .Mária szolq ái" 30 nemzet között, 822 rendh ázban.
6500 rendt aggal fáradoznak az emberek javán.
P. Hugo M ari a Körbel szervita provinciá lis

P. NEMETH JANOS SJ
(1910-1982)
Egyeden sz ül etett, Sopron megyében. Kilencen voltak t estvérek. Csal ádja. de sz ül öfaluja is mélyen vallásos légk ört adott élet éhez. Rokons ágából négy nagybácsi és két
unokate stvé r volt pap. Egy edrő l ó a t izenegyedi k pap.
12- 13 éves lehete tt. amikor egyszer vasvill ával szénát rakott az udvaron. Nem
tudh att a. hogy 3 év kör üli kishúga a szénát tároló jászolban alszik. és villáját odadobta.
A vér rel borí tott arc ú Ilo nkát édesapj uk vitte a másik falub an l evő orvoshoz. Nem
tudták . ml van a szem éve l . mert az ls vérrel volt tele . M it tett János? Nem sokan tet100

ték volna ugyanazt. A templomba rohant. és imádkozott. Azokban a napokban reggel.
délben. este ott térdelt az oltárnál. A plébános egyszer hallotta véletlenül: .Istenem.
ugye te tudod. hogy nem akartam? Nem tudtam. hogy húgocskám ott alszik . Ugye meggyógyítod? Ugye nem veszti el a szerne vll áqát?" Mikor végre lekerült a kötés a kis
sebes ült r ő l . és kide rült, hogy lát, János fölujjongott. és szaladt a templomba megköszönnI.
Azonos nevú nagybát yja, mint fiatal pap, Fejér megyében . Sukorón müködött. és
János. aki Székesfehérv árott járt gimnáziumba. a vakácíóban sokat megfordult nála.
Egy nap Velencére ment a pap-bácsi temetni. és János egyedül maradt h áz őrz önek .
Ekkor Idegen pap közeledett a plébánia felé . O Illően fogadta, és kiv ánsága szerint
először a templomba vezette . A látogató azután k érte , mutassa meg az Irodát ls . •Onnek szlvesen. de idegent nem szabad beengednem : . Hát ha én is csak álruh ás
csavargó vagyok . fiam! Mért bízol bennem?" - .Mert aki így Imádkozik. mint ön. és
ilye n jóságot áraszt a tekintete . attól nem kell f élnem!" A vend ég aztán leült az Irodában. és az anyakönyveket kérte . János odaadta . De mikor tekintette a vendég mögött a
falon függő kép re esett, fölismerte : Prohászka Ottokár megyéspüspök ül előtte. A püspök kérdésére aztán elmondotta. hogy ha leérettségizik. pap és szerzetes szeretne lenn i.
1930. aug. 14-én kopogtatott a zuglIgeti Manrézában. a Jézustársaság novlcl átusában. A kiképzés 11 éve alatt csön dben formálódott. Hogy-hogy nem, magunk között az
. Ist enes J ános" nevet adtuk neki. és ez rá is ragadt. Emögött azonban őszinte megbecsülés volt. mert valódi jámborságot éreztünk ki belőle . 1941. jún . 22-én szentelték
pappá Szegeden. Harmadik prob áclös éve után Hödrnezövás árhelyre került káplánnak
a Szent István plébániára . Itt bontakozott ki mint igazi lelkipásztor. Sok vásárhelyi fiú
köszönhette neki hivatását. Onnan elkerülve egy évig, 1952 decemberéig Szegeden egy
magánkertészetben dolgozott. majd 1954 októberéig Pannonhalmán kertészkedett a
Szociális Ott honban. Inne n kerül t Püspökszent lászlóra. ahol csaknem 28 éven át olyan
harmonikusan tudta egyesiteni a kertészs éget és lelkipásztorságot, de az idegenvezetői
szerepet ls. A cse ndes névt elenséget töltötte meg naponkint! húséggel. jócselekedetekkel. Az arbo rétu m bokralnak, fáinak csodálatos élete. szépsége mögött a jó Istent
látta. és mások nak ls meg tudta mutatnI. Egy vendége frja róla: . Sohasem fele jtem
el. ahogy beszélt a fákról. ahogyan lehajolt egy-egy lev élért. hogy megmutassa a fonákját: .Nézzék, kedveselm. milyen szép az erezete. milyen sz ép a formá ja. milyen
gazdag ötletú formatervező a jó lsten!' Úgy járt ott az arborétumban . mintha a kitett
Oltáriszent ség előtt járna. csendesen, fegyelmezetten, öss zes zedett e n. Isten színe előtt .
A katonai szolgálatra behívott kispapoknak úgy küldte karácsonvra. húsvétra a cso magokat. mintha édesapjuk lett volna . Jött ek ls hozzá. és csak ők maguk tudnák elmondani. hogy le lki leg mi t kaptak tőle .
Első gondja azonban a rábízott Idős nővérek voltak . Naponta meglátogatta a betegszobák lakóit . Volt eset, hogy agyérelmeszesedéses nővér éjjel ls hivatta. 1:5 ő ment,
lecsillapította a nyugtalankodót . Főleg a haldoklókkal volt nagylelkú. Ott virrasztott
mellettük, amíg csak tehette .
Beszédei re nagy gonddal készült . Főleg az életben adódó apró kis eseményekhez
volt szeme. A z újságból kivágta és eltette. de föl is használta, ami megragadta. Sajátos udvariasság és finomság jellemezte . Mindig megtalálta a kellő határt. hogy se túl
bizalmas ne legyen, se pedig tartózkodó . Minden kis szolq álatot, szívességet külön
megköszönt. Lev el eIben ls nagy tisztelettel írt. Még a megszokott mondatokból ls klérző dött, hogy nála ez nem formaság . Szerett ék őt a cigányok . akiket igen megbecsült
és segitet t. Egy alkalommal egy öt év körüli kis cigány fiúcska Inni kért tőle . Erre ő
egy szé p poharat t ett tálcára. bele málnasz örpöt. úgy nyújtotta oda. A kisfiú megjegyezte: . Bácst. maga nagyon jó ember!" - .Mtb öl gondolod, klsflarn?" - .M ert én
sohasem ittam még pohárból, csak csu porb öl."
Rokonainak nagy figyelme t szentelt. Hosszú, értekezésnek ls beillő leveleket irt
nekik hitb eli ké rdé sek ről. Vendégszeretete ls felejthetetlen lesz sokaknak. Mindig tartott sz örpöket, édességet. alm át , hogy ki nálha sson .
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Lelkiségében, amennyi re ebbe beteklnthettün k, a hagyományos aszketikus elv eken
nyugodott minden . Isten végte lenül jó. és Jézus Szent Szlvén át szeret mlnket , tehát
nekünk ls tiszta, jó szándékkal. rend ezett szeretetben kell él nünk . Al apjában heves,
Indulatos term észet e volt, de nagy mértékben uralma alá fogta . Tudott mind járt bocs ánatot kérn I. Ut olsó kórh ázba Indulása e lő tt ls nyilvánosan kért a nővérektől bocsánatot.
Hoss zú éveke n át fo kozódó epe- és vesebaj ellenére hűs égesen helyt állt. Három
évvel halá la el őtt súlyos ves emütéten esett át . 1982 márc ius ában és áprilisában kétszer
já rta meg az ur ológlát , s végü l a klin ikán halt meg máj . 9-én hajnali 4 órakor. maq ányosan. Mindvégig szeliden és t ürelm esen v is elkedett.
•Adn á a jó lsten - Ir la egy paptestvér - , hogy ilyen pap sok legyen, és hogy magam is il yen lehessek !"
P. Vácz J en ő SJ
SANTA ANTAL
(1932-1982)
Nagyon buzgó. komoly pap volt . Fiat alon került Füzesgyarmatra. ahol biz ony nehéz
munka várt a. Nemcsak azért. mert négy fili ája is volt. hanem mert két kápolna között
kellett megosztania rnunkálát, és bizo ny elé g szik esek itt a lelkek. Sok szeretettel
látog atta hiv eit. mindenk ih ez el ment , minden ki hez volt egy-egy kedves szava. Szer ették,
mikor házszent el ésr e felkereste őket . Ezt az áldó fáradozást a szegedi t anyákr ól hozta
magával, ahol rég ót a szokásban vannak a házszentelések . Zeneileg Igen müvelt , jó
énekes pap vo lt . A zene és ének sok emb er lelkét megfogta. Megtanft otta a Kodálymis ét ls. és a hivek örömmel énekelték.
Mi ndig nagy örömet érzett , mikor felfedezte egy·egy papi hivatás calr álát. és olyan
szer ete tt el ápolta, mint a legjobb édesatya. Igen jó szomsz éd volt . Készségge l segit ett
mind enütt . Fő p ásztora ls mélt ányolta azt a munkát, amit Füzesgyarmaton végzett: hét
nehéz eszte n dő ut án Magyarcs anádra került plébánosnak. Nagyon megszerette új apostoll te rül et ét. Nagy buzgalommal látott hozzá a templom szépl téséhez . A zonban nem
fele jtkezett me g régi hi vei rő l sem, és alkal omadtán rneq-meql átoqatta őket. Fiatal kora
ót a járt mctorral . autóva l, és Igen óvatosan vezetett. M indenkit Igen meglepett. mikor
halálos kimene telű b al e setéről ért esült ünk . Ot hétig szenvedett a szegedi klinikán.
Sajnos éle tét nem tudták meg mentenI. Július 31-én halt meg . Igen sokan - nagy r észvéttel, igaz szeretettel vették kör ül koporsóját .
Olt árt estv ére
DR. PORPACZY GABOR ERNO O. PRAEM.
(1920-1 982)
trtékes , buzgó pap és szerzetes volt Ernő testvérünk . Igy foglal ta össze életrajzát
egy ten gerentú li rendt árs a. Az egyszerű szavak méltóképpen Jellemz ik küls ö esern ényekben . látványos ered ményekben tal án szegény. de belső lelki értékekben annál
gazdagabb életé t. hűs ég es papi szolg álat át .
A vasmegyei Rábah fdvégen szül et ett 1920. Július to- én. Szombathelyen volt pre montrei diák. majd t estvérb áty j át követve 1938. aug. 14-én belépett a csornai premo ntrei
rendbe. A te ol ógiá t Rómában v égezte, ott szentelték pappá 1943. ápr . 8-án. A hábo rús
események miatt hazatérve, t anulm ányait Szegeden fejezte be. A doktorátust 1947·ben
szerezte meg Budapest en. A csornai hittudományi főiskolán a szentfrástudományt tan I·
to tt a 1950·lg, majd a rendi közöss ég me g s zű n t éve l a győri egyházmegye papjaként folyt att a lelkipásztori rnunkálát. 1950-ben Tatán volt káplán, 1951-ben pedig lelkész Csornán. 1951 -58 között Rábaszentmlhályon adminisztrátorké nt müködött. 1958 áprilisában
visszatért Csom ára. ahol mint a pr épostsági templom gondviselője és a Nagyboldog·
asszony Lelkészség hIv einek buzgó lelkipásztora dolgozott. trdemeit megyésfőpásztora
espere si eimme l tü nt ette kl. Ebb ől a munkából szólít ott a őt magához az Orö k Pásztor.
1982 július 2-án súlyos agytrombóz iss ai került a csornai kórházba. ahol nagy t ürelernmel vis elt hoss zú szenvedés után , betegsége alatt az Oltáriszent séget napont a magá.
hoz v éve és a szentkene tte l m egerős ltve , aug. 3-án adta vissza lelkét Te remtőj é n e k .
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Koporsóját aug. 10-én közel száz pap és Igen nagy számú hivOsereg kísérte körmenetben a prépostsági templomból a csornai Szent An ta l -te m e t ő rendi sIrk ert jébe . Lelk iüdvéért a gyászmisét sz árnos koncelebránssal együtt Fábián Arp ád szornbathelyl megyéspü spök végezte, holttestét pedig a sirn ál Pataky Kornél győri megyéspüspök szentelte be. Temetés i menetében soka n látták egy buzgó papi munkában eltöltött élet befejezO diadalmenetét.
A prépostsági templomban folytatta elődj ének, Vályl Hugó bencés t anárnak ternplornsz épít ö munkáját . Múk ödés e évei ben új padokat, új harangot, teljes központi f ütést kapott a templom . De még jobban átfútötte az eukari sztik us Jézus iránti szeretet .
Szentm iséj én hétk öznap ls 3()-40 htvö járu lt a szent áldozáshoz . Hogy híveit a mélt ó
részvételben segItse, a fe lajánl ási könyör gése khez s az áldozás ut áni hálaadáshoz 2-3
perces elmélkedéseket készített az év mind en napj ára. Nem rajta múlt, hogy nyomtatásban ezideig még nem válh attak közkinccsé. A papok számára készült s a hivat ások ébresztését szolgáló elmélkedései azonban megjel ent ek 1981 -ben. ( .Aklk Krisztus
követségében [ árnak" 278---335.1
Szerzet esi egys zerúségben és Igényt elenségben élt . A nap mi nden órájában készséggel áll t híveinek és paptestvér einek szolgálatára , akik közül többen lelkiatyjukat
veszitették el benne . Templomáról az a hir járta , hogy a fé l já rás odajár gyónnI. Több
alk alomm al kérté k fel , hogy papok számára ls ta rt son rekoll ekciót , lelkigyakorlatot .
Papi életének hattyúdal a volt az ez év Júniusában Pannonhalm án a szombathelyi egy·
házmegye papsága számára tartott lel kigy akorl ata. Ennek elm él kedéseiben a két apostolfejed elem lelkipásztori leveleinek alapján áll ította hallgatói elé a krisztusi lelk tpásztor alakját , az apostolok tan ítás át , M écs László vers eibOi mest eri en kiválaszt ott
idézetekk el illuszt rálva.
Szerény lehetOsége ihez mérten áll ott az őt fe inevelO, majd befo gadó rendi család
szolq álat ára is . Gondozta az elhuny t ak sírjalt. szer étet t el várta az éló ket . A történelem
viharában szétsz örödott rendtársai vallották vend égszeretet érOl: valahányszor Csornára
jöttünk, mindig éreztük , hogy hazajöttünk.
Adja meg az Orök Pásztor, hogy az O Szents éges Szivében és eukari szt ikus rendje
szentjeinek társaságában nyerje el az örök boldogságot.
Confr ater
FARKAS SANDOR
(1901-19821
Föpásztora, nagyszámú papság és a hívek 1982. máj . 27-én vettek tő l e búcsút a
novai temetőb en . 48 évi g, halál áig volt a plébánia lelkipásztora. M áj . 19-én a jó lst en
váratlanul hívt a magához. Szeretettel emlékez ünk életút jára.
Zalaegerszegen született 1901. febr . 8-án. Itt végezte a gimn áziumot. !:Iet re szóló
hatással voltak rá hittanárai: Gélln Gyula, Pehm József és Székely László, világi tanár ai
közül Marton Bold izsár, a később i Mar cell atya . Szülei orvosi pályára szánták, O azonban papnak készült. A t eológi át Szombathe lyen végezte. Mlke s János I öp ás zt ora az
els ö év ut án kül földi egyetemre akart a külden i ; de elöljá rói azt aján lották : ne küldje,
inkább . alázatossáqra fo gj ák nevelni: Sokszor elmondta, hogy életé ben ekkor kezdödött az . alázatoss ágra nevel és" , ami szinte mindv égig t artott.
Mi kes püspök 1924. jún . 22-én szent elt e pappá. Els ő állo másként a sárv ári polgári
is kolákban hitoktató volt. Munk akörét szerette . !:Iete végéig szlvesen, szeretettel és
nagy türelemmel tudott tanitanll Újmisés buzgóságára jeil em ző volt, hogy O kezdeményezte az i rgalmas nőv ére k kápolnáj ában a re ggel 6 órai szentm is éket .
Egy év múlva I öpásztor a Kőszegre hely ezte a Kel cz-Adelffy f lúnevelOlnt ézetb e prefektusnak. Szivvel-lélekkel az Int ézetnek élt . Igazgatója. Németh Károly utódát látta
benne. Csakhogy ezekben az években a szombathe lyi egyházmegye zalai részében
megindult a régi nagy plébániák felosztása. A szervezO Pehm József zalaegerszegi
apátplébános 1928-ban hozta létre a reszneki lelk észs écet . s élére egykori növ éndékét.
k és öbb plébániájá nak kispa pját, Farkas Sándort választotta kl. Ot évi g volt az új lelkészség lelkipásztora . s példás hi tél etet valósftott meg, amibOi még ma ls élnek a
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reszneki hívek. Ekkor még nem gondolh atta, hogy élete végéig zalai lelk ipásztor lesz .
1933 ösz én püspöke Novára küldte pl ébánoshe lyet te snek. hamarosan pl éb ánoss a nevezte kl. Nova a göcseji táj egység szivében fekszik, járás I székhely volt, egyházil ag
öt faluból áll ó plébánia, nagy távolságra a matert öl. Az egyházmegye egyik legneh e·
zebb plébániája volt . A szombathelyi püspökök volt ak kegyurai. Hatalmas templomának
te rvez öle valószínúleg azonos a szornbathelyl székesegyh ázéval , kupolált pedig Dorff melster fr eskói díszíti k. Plébános elődje anyagilag tönkrement . félbe hagyta a nagy,
kétszintes plébánia épít és ét.
Farkas készséggel kezdett munkához. Rendezte az anyagi ügyek et, befejezte a pl éb ánlát. rendbehozta a templomot. Ezzel párhuzamosan teljes erővel, a term észetében
rejlő keménys éggel kezdett hozzá a lelkiélet megújításához is . Az eredmény nem maradt el. Főp ásztora bizalm ának jeiéül már 1936-ben kerüle ti esperessé nevezte kl. 1969-lg
töltötte be ezt a hiv atalt . Kezét tehát az egész göcsej i részt magába fogla ló espere si
kerületre t ette. Szívén viselte minden ügyét. Az ott uralkodó rendről és fegyelmezett·
sé g rő l mindig d icséről eg nyil atkoztak a főesperesek.
Jó népszónok vo lt , sokat préd ikált a kerül et fal valban , de távolabbi vidékekre ls
szívesen hívt ák. Sok lelkigyakor latot tartott híveknek. szerzetes nők nek . A közügyek·
kel ls törőd ö tt. szívügye volt az elmaradott vid ék felemelése. Jó tolla is volt, fiatalon
sokat cikk ezett a megyel újs ágban. Sok mindent elért amegye vezetőség énél a novai
járás érdekében. Az egész j árásból mentek hozzá az embere k a legkülönbözőbb ügyekkel.
A . göcsejl pátri árka" helyben érte meg a t ársadalmi, gazdasági átalakulásokat.
amik számára é rt hetően sok nehézséget, gyötrődést jelentett ek. Tanúja vol t , hogyan
épült le plébániáj án a mozgalmas élet. 1950-ben Nova megszúnt [árásl székhely lenni,
a hivatalokkal soken elköltöztek . A mezőgazdaság át szervezése idej én a lakoss ág [elent ös része elvandorolt városra Ipari munkát váll alni. Igya göcseji falv ak nagyon elnéptelenedtek. Ehhez járult az egyházközségben az Idősebbek elöreged ése és az a
t ény, hogy a fi atalok már nem léptek elégg é a nyomukba . Jóllehet a realitások tudata ban élt. akarat lanul is a régi Id ők lebegt ek szeme e lőtt . mindig összehasonlitásokat
tett , így a je len eredm ényeinek sohasem t udott igazán örülni. De készséggel vállalta
a jelen fe ladat ait is : a megmaradt nyáj őrzés ét . Mi ndig volt annyi ereje . hogy újra kezdjen, és azt tegye , amit a jelen kívánt. Mihelyt hívei megint jobb anyagi helyzetbe kerültek, az általa már töb bször restaurált egyházi épületeket újból rendbehozatta, sőt
közvetlen ül halála el őtt , túl 80. évén, Ismét megkezd te a múemléktemplom küls ö rendbe hozata l át. Utolsó főpásztora, Fábián Árpád 1975-ben tb. kanonokká nevezte kl.
Sokan t isztelték, szerették, de sokan voltak azok ls, akik nem értették meg. Aki
hoss zú éveket tö lt ött el mellette munkat ársként, együtt élt át vele szép és nehéz napokat. az megtal ált a élet éhez a kulcsot. Farkas Sándor az elvek embere volt, élete az
elvek hűséges követésében telt el. Újmisés jelmondatát : . Légy hú rnlndhal állq" (Jel
2,10) töret lenül megvalós ította. - Másik elve volt : .Mindenkinek megtenni mind ent ,
s enkitől nem várni semmit: .Igy lehet csak az élete t klbírnl " - t ett e hozzá. Nagy szíve
volt, minden kin segített. Nagyon sok kéréssel ford ult ak hozzá hívei, s legtöbb esetben
eredm ényes volt közbenjárása. Am ikor jót ett eiért hálátlanságban volt része. elvét akkor sem adta fel, s azért tudott újra meg újra jó t tennI.
Igényes volt magával szemben. Mély lelkiéletet élt . Mi ndvégig olvasott, tanult.
szelle mil eg is elfogl alta magát . Ezzel magyarázható, hogy ha testileg meg ls öregedett.
szell emileg ép maradt .
Utolsó egy-két évében különösen sokat gyö trődött . Az öregség jele volt talán már
nála, hogy különösen f ájt neki a hálátlans ág, érzéket lens ég. Akar atlanu l ls panaszra
nyílt ak ajkai . de mindig bízalmasan és úgy, hogya szeretetet meg ne sértse vele . A
halála előtt i napokban nagyon fáradt és kimerült volt. Egy nappal halála előtt testvéröccs éhez utazott fel Budapest re. Ott lett rosszul, és a hozzá érkező orvos keze között állt meg fáradt szive. Teste most ott pihen a göcseji dombok között. Lelke pedig
- hisszük - már megkapta Istentől a húségeseknek kij áró örök Jutalmat.
Németh Károly
104

