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ANYA·SZENT·EGY-HÁZ

Nincs még egy nyelv a világon, amelyik ilyen tömören és szívhez
szólóan tudná egyetlen szóban kifejezni az Egyház lényegét.

A n y á n k az Egyház. Édesanyánknak köszönhetjük természetes éle
tünket; az Egyház adta nekünk a természetfölöttit, az tsten-auermek
séget a keresztségben. Anyánk fölnevelt, iskolába járatott, táplált, rtz
luizott; Egyház-Anyánk nevel a hitben és szeretetben, ő nyújtja nekünk
az Élet Kenyerét. Az édesanya teszi a család tartózkodási hely ét otthon
ná; Egyházunk az az otthon, amely mindenütt a földkerekségen, minden
életkorban, minden lelkiállapotban egyforma melegséget és meghittséget
nyújtva vár ránk. Hogyne szerétn énk ezt az Édesanyát! És hogyne sze
retnénk benne egymást, hiszen valamennyien beletartozunk! Egyetlen
család tagjai vagyunk. És van·e család, van-e otthon édesanya nélkül?

S z e n t ez az Egyház. Szeni, mert tanítása csalhatatlanul Istentől

való. Szeni, mert minden korban férfiak és nők ragyogó serege él benne
egészen Istennek és egészen embertársainak. Sokak világító példáját
ismerjük közülük, még sokkal többen maradnak rejtekben, de a velük
való találkozás elbüvöl, bátorít, vonz, alakítja életünket. Szetit min·
denekelőtt azért, mert Alapítója, Feje: Jézus Krisztus maga a Szent
Isten. Amikor Egyházában "meghosszabbította magát" közöttünk, vál
lalta ennek minden kockázatát. Tudta, hogy ez az Egyház bünös embe
rekből áll, súlyos teherként cipeli a megromlott emberi természet ezer
féle nyomorúságát, hibáját, hogya " r om lás undoksága" sokszor még a
vezetésre hivatottak körébe is eljut. Ö azonban nem lesz h űtlen hozzánk,
állandó közbenjárásával egyenlíti ki a m érleoet, és a jószándék minden
szikrái át, a szetetet minden moccanását Atyja elé tárja. Hogyne szetet
ném ezt az Egyházat, amely engem, a bünöst is befogad!

E g Y ez az Egyház. (Bár persze a szd eredeti formája: ui-h áz, nem
az egységet , hanem az üdvözítő mivoltot fejezi ki.) A dogmafejlődés·

ben az alapigazságok egysége; a sokt éle szertartásban a liturgia lényegé
nek egysége; a kis falusi egyházközségben a világegyház összetartozó
egysége. De itt fájdalmasan elakad a szó: az Egyház varratlan köntösét
mi emberek darabokra téptük, s a kereszténység kezdeti egysége immár
szinte álomnak t űnik. Mégis: a Szentl élek egyre erőteljesebben döröm·
bÖl a lelkeken. Szeretjük ösztönzéseit, és szeretjük mindazt, amiben már
egyek lehetünk, együtt dolgozhatunk más vallású testvéreinkkel. De va·
jon legalább belül, saját egyházunkban munkáljuk-e, megvalósítjuk-e az
egységet ?
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Ilyen gondolatok je gyében bocsátjuk útra j elen számunkat , am ely az
Egyház i ránti szeretetröl szól. Sokaknak jelent ez ma súlyos problémát,
a botlás kövét. Pedig egy embert sem ismerhetünk meg addig, am fg nem
szeretjük. Amíg nem fordulunk szeretö készséggel Egyház-Anyánk f elé,
sejtelmünk sem lesz sugárzó erejéról, ajándékainak gazdagságár ól.

Nemeshegyi Péter, Európa és ÁZsia or szágai ban szerzett böséges ta
pasztalatai alapján, ezt a sugárzást , ezt az egységet , ezt a boldog ottho
nosságot próbál ja élményein keresztül kö zvetíteni számunkra. Lukács
László cikkének logikája elöl nincs kitérés: az Egyház külsö-bel sö egy
sége nem valami tetszöleges hozzá tétel, hanem a Szentháromság egy
lsten m intájára lényegéhez tartozik, s a megvalósftásán való munkál
ko dás egyszerűen kötelessége mindannyiunknak. Az An yaszentegyh áz a
legtö bb emb er számára legkisebb sej t jé ben, a plébániában nyilvánul
meg konkr éten. Teleki Béla a plébániai élet teológiájához ad hét érdekes
mo dellt. Yves Congar, a nagy f rancia domonkos teológus , a vilá9iak
szerep ének érlékel űje és úttöróje az Egyházban már a Zsinat eWtt, az
E gyházról szóló könyvének ebben a kis részletében azt emeli ki , hogy
hel yesen kell megismernünk Egyházunkat, mert csak világos fogalma
kon épü lhet igazi, szolid ezeretet. Jól tudják ezt azok, akik szomjasan
igyekeznek lépést tartani az ú jabb fejlödéssel, s f eldolgozni elsösor ban
a II. Vati káni Zsinat dokumentumait. Giny Kranenburg az utóbbi idö
ben igen sok megrázkódtatáson átment H ollandiából valóban illetékes
arra, hogy f elel j en a kér désr e: m iért nem lett hűtlen, annyi más test
véréve l együtt, az Egyházhoz, miért tekinti változatlanul lelki otthoná
nak? Alszeghy Zoltán a teológus csendes higgadtságával érteti meg ve
lünk a nagyon tövis es tételt: az Egyház "bűnös szent Egyház" - nem
bil nös é s szent , hanem egyszerre és lényege szerint mind a kettöf Vé
gül Szabó Ferenc Emmanuel Mounier-ról szóló portréja egy magas hó
f okú életet mutat be az Egyház ölén.

ls ten elgondolása az, hogy egymás kezén, együtt haladjunk a földi
életben Feléje. lsten szándéka az , hogy közöss éget alkossunk egymással
és 6 vele. Ezért alapította Jézus Krisztus az Egyházat. Természetesen
nem mindig kellemes az Egyház keretei közt élni. EWírásai szigorúaknak
vagy ér thet et leneknek tűnhetnek, botrányai kinosak, az együtt lét súr
lód ásokkal jár . Dehát keretek és parancsok nélkül széttuülatuink; dog
mák és egyházi tekintély nélkül a szektarianizmus veszélye fenyeget ;
közösség nélkül családtalanok és otthontalanok maradunk a földön.
Senki sem kí vánja, hogy ne lássunk világosan és ne morui i uk rossznak
a rosszat , az Egyházon belül is. De a kritikát szetetet éltesse , mint ahogy
a vér szerinti családunkban elöforduló nehéz do lgok sem akadályozzák
meg, hogy továbbra is szívünkben hordjuk öket. Ehhez a gyermeki és
testvéri, teherb író, élet re-halál ra szóló szetetethez szereine mostani szá
munk egy ki s szikrát hozzáadn i.
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TANULMANYOK

Nemeshegyi Péter

EGYHÁZSZERETET

.Krisztus szerette az egyházat , és feláldozta magát érte, hogya keresztség
ben isteni szavával megtiszUtva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egy
házat, amelyen sem szeplő , sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent
és szeplőte l en " (Ef 5,25-27). Megdöbbentőek ezek a szavak. Megdöbbentőek,

mert még mi keresztények ls úgy érezzük, hogy nem egyeznek meg tapasz
talatunkkal, érzése inkkel. Krisztus szerette az egyházat ; most is szereti. I:s mi
szeret jük-e az egyházat? Ha igaz, hogy a keresztény ember legfőbb köteles
sége " ugyanazt a lelkületet ápolni , amely Krisztus Jézusban volt" (Fil 2,5), akkor
világos, hogy az egyházat szerető Jézussa l együtt nekünk is szeretnünk kellene
az egyházat. De ez bizony nem könnyú feladat. Ha az egyház valóban "ragyo
gó, szeplőtelen, szent és ránctalan" lenne, akkor nem volna nehézség. De ki
merné állí tanl, hogy ezek a jelzók ráillenek a földi egyházra? Ha az egyház
történelem lapjait forgatjuk, szinte minden oldalon ott feketéllenek méltatlan,
pénzsóvár , hatalomra vágyó püspökök, romlott papok , erkölcste len, hadviselő ,

erőszakos pápák, egyházszakadás ok, eretnekségek, vallásháborúk, inkvizíciós
törvényszékek, kínzatások, boszor kányégetések, zsidó üldözések , erőszakos

hittérítés, a hatalmasok és gazdagok pártolása, a szegények elhanyagolása
és kizsákmányolása. Ha csak a múlt hibáiról lenne szó, még könnyebben túl
tehetnénk magunkat rajtuk. De ki merné állftani, hogya jelen egyházát nem
rút ítj ák el "szeplók és ráncok"? Jézus ragyogóan tiszta, fensége sen isten i
és mélyen emberi alak ját szeretn i nem nehéz. A "Szép Szúz Mária" is könnyen
meghódltja az embere k sz ív ét. A Jézus által elénk tárt jóságos mennye i Atya
alakja is hálás szeretetet ébreszt szivünkben. De az egyház? Ez a rengeteg
emberi gyarlósá ggal, búnnel, hibával, mulasztással megrakodott egyház? Le
het-e ezt az egyházat igazán szeretni?

I:s mégis: Jézus szeret te és szereti ezt az egyházat. Annyira szeret i, hogy
feláldozta az életét érte . Nem azért, mert már szép ez az egyház és méltó sze
retetére . Hanem azért, mert Jézus jó. Jó, mint ahogyan jó az ő mennyei Atyja ,
"ki felkelti napját jókra ls és gonoszokra ls, esőt ad Igazaknak is, búnösöknek
is" (Mt 6,45) és " jó a hálátlanokhoz és gonoszokhoz" (Lk 6,35). Ha Jézus tudta
szeretni egyházát és megad ta nekünk ugyanazt a Szentlelket, aki az ő szereteté
nek volt forrása, akkor nekünk sem lehetetlen szeretni az egyházat. Nemcsak
hogy nem lehetetlen, hanem szükséges. Mert igazán csak úgy él bennünk az
isteni szeretet, ha szeretni tudju k az egyházat is. Láthatatlan Istent, a szent-
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irás lapjaira irt Jézust, Máriát, elvont fogalomként elgondol t emb eriséget " sze
retni" könnyű. De ez még nem valóságos szeretet, hanem csak képzelödés. A
szeretet konkrét, fogható. A szeretet ott létezik , ahol testi valóságukban létező

konkrét emberekkel élünk együtt, egymás terhét hordozzuk, egym ás lábát mos
suk. Itt lesz az lsten-szeretet is valóság. Mert "ha az lsten így szeretett minket
nekünk is szeretnünk kell e g y m á s t" (1Jn 4,11), " se szóval , se nyelwel,
hanem tettel és igazsággal " (1Jn 3,18). Lássuk teh át, hogy miként is szület
hetik meg bennünk ez a Jézus akarta, igazi egyházszeretet.

Aberkiosz sirfellrata

1883-ban fede zett fel egy kutat ó a mai Törökország területé . Frigia tarto
mányban egy Kr. u. 180 körül készült sí rkövet. A feli ratot egy Aberkiosz nevű

keresztény kész !tette még halála el őtt, Szándéko san burkolt, szimbolikus ki
fejezésekkel i rja le életútját. Magyar fordításban a felirat így hangzik:

I:n, egy választott ország polgára.
Még életemben készitte tt em ezt (a sírk övet) ,
Hogy Itt legyen nyugvóhelye testemnek.
Nevem: Aberkiosz.
Egy t iszta pásztornak vagyok tanltványa.
Eza pásztor a hegyeken és rnezökön legelteti juhnyálalt.
Szemel nagyok, mIndent látnak.
O tanította nekem (az élet) megbIzható Igéit.
O küldött engem Rómába, hogy lássam a királyi országot
I:s az arany palásttal, arany clpell ökkel ékes királynőt .

Ott látt am a ragyogó pecséttel ékesltett népet.
Meglátogattam Szlrla vidékét és mInden városát:
NiszIbiszbe ls ellátogattam, az Eufrátesz túlpartján.
Mindenütt beszédtársakra találtam.
Pál volt . .. (Itt néhány szó hiányzik] .
Mindenütt a hit volt vezérem;
Mindenütt eledelt adott nekem a hit ,
I:s egy óriási, t iszta halat,
Melyet a t iszta Szüz fogott a forrásban,
I:s bar átalnak adott örökre eledelül.
Nemes bora van e Szüznek:
VIzzei kevert bort és kenyeret osztogat.
I:n, Aberkiosz Itt álltam és a szöveget diktálv a ( kőbe] vésettem
Hetvenkét esztendős koromban.
Aki megérti ezt aszöveget
I:s egy gondolaton van velem,
Imádkozzék Aberkioszért.

Ezernyolcszáz év távlatából cseng felénk és visszhangzik szívünkben az
öreg Aberkiosz vallomása. Igen , mint Ö, mi is egy " nagyszemű, mindent látó,
tiszta Pásztornak " vagyunk tan ítványai. Mint 6, mi is ettől az egy Pásztortól
tanultuk az örök élet megb izható igéit. Mint 6, mi is megtapaszla ljuk, hogy ez
a Pásztor minden hegyen és minden mezön , világszerte legelteti nyáját. Ettöl
a Pásztortól vezetve látog athatjuk meg nemcsak Rómát , Szlriát és a mezopo-
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támiai Niszibiszt, hanem az öt világrész minden országát, és ott találjuk az
"arany palásttal ékes királynót", a "tiszta Szúzet", vagyis az egyházat, és a
" ragyogó pecséttel" , vagyis a keresztséggel ékesített hivő népet. Az egy, közös
hit kötelékében egyesülve, ettől az egyháztól kapjuk, kenyér és bor formájában,
az "óriási , tiszta Halat", vagyis Jézus Krisztust. (Köztudomású dolog , hogy a
görög ichthys [hal] szót, mint .Jesous Christos Yios Theou Sótér" [Jézus Krisz
tus, lsten Fia, Odvözlt ó] kezdőbetúiből alkotott szót, az ókor keresztényei Krisz
tus jelvényének tartották.) Ennek a királynónek országában mindenütt egy a hit ,
és ezért mindenütt beszédtársakra találunk, olyan emberekre, akik "egy gondo
laton vannak", nemcsak a 2. századi Aberkiosszal, hanem Péterrel, Pállal , vala
mennyi szenttel és apostollal, és magával "hitünknek szerzőjével és bevégzójé
vel, Jézus Krisztussal" (Zsid. 12,2).

Iltl tapasztalatok

E sorok írója akkor tapasztalta meg ezeket a dolgokat először személye
sen, amikor 28 éwel ezelőtt hajóm elhagyta a kis Európát , hogy útnak induljon
a nagy Azsiába. Akkoriban még csak nagypénzú emberek utaztak repülőgépen ,

és ml bizony szegények voltunk. Magamfajta, Krisztus követségében járó em
berek (bennszülött püspökök és papok, európai hlthirdetók, apácák, missziós
orvosok stb.) több mint harmincan utaztunk együtt az olasz gőzösön, és szel
tük vele az Indiai és a Csendes Óceán habjait. Igy akármelyik kikötőben álltunk
is meg, mindig volt ott valamelyikünknek barátja, ismeróse. Az egyiptomi Port
Said-ban az első ember, akit afrikai földön egy katolikus templomot megláto
gatva olaszul megszóHtottam , nem volt más, mint egy magyar ferences testvér.
Adenben szintén a ferencesek láttak vendégül , és ajándékoztak meg oltárgyer
tyákkal, mert a hajón fogytán volt készletünk. A pakisztáni Karachiban a székes
egyház melletti szerzetesházban fogadtak az ottani szegényeknek szolg áló
apácák. Az indiai Bombay-ban én volt am otthon, mert jezsuitáknál térhettem
be. Felejthetetlen élmény maradt a hajnali mise az egyetemi templomban: hét
köznap volt , de mégis tele volt a templom fehér ruhás, barna arcú, tiszta szemú
indiai fiatalokkal, akik áhitatosan imádkoztak, és valamennyien szentáldozáshoz
járultak. A Sri-Lanka-I Colombóban Iskolatestvérek vettek gond jaikba, és vezet
tek körül a városban, megmutatván a pálmafákkal körülvett, nyitott csarnoknak
túnó nagy Szent Antal templomot. ahol sohasem fogy ki az ájtatoskodók serege.
Hong-Kongban a következő hajóra várva egy hetet töltöttem az ottani papnevel
dében, ahol elóször láttam nemcsak bambuszerdót és evőpálcikákat, hanem
harmóniumokat nyekeregtetó, vidáman futballozó, buzgón imádkozó kínai kis
papokat ls, meg egy keresztelési szertartást az egyik nagy plébániatemplom
ban, ahol egyszerre több mint száz felnőtt klnai lett a keresztség által tagja
az egyháznak. Igy végre elértem utam célját, a legtávolabbi keleten fekvö Ja
pánt, ahol megint a "tiszta Szúz" várt rám, osztogatván kenyér színében Jézust
a velem "egy gondolaton levő" ..beszéd-társak" gyülekezetében.
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Japánl tapasztalatok

Az azóta eltelt 28 esztendő alatt sokfelé küldött a "t iszta Pásztor " . Bejártam
egész Japánt az északi Hokkaidótól le egészen a messze déli Okinawá ig. So
hasem túristáskodni mentem, hanem mindig hivtak szentbeszédekre, kurzusok
ra, lelkigyakorlatokra, mert hallani kivánták Jézus evangé liumát , "az élet meg
bizható igéit" . Mindenütt ugyanazt tapasztaltam, akár plébániai hivek, akár kár
melita apácák, akár egyetemista diákok, akár szerzetespapok, akár közép isko
lás diákok vagy diáklányok voltak a hallgatók: ragyog az emberek szeme, ami
kor az igazi Pásztor küldetésében hittel mondom nekik az egyház hite által
megőrzött krisztusi evangél iumot. Amikor hallgatóim nem keresztények, akkor
sem éreztem magamat távol tőlük, hiszen őket is szereti és megváltotta Jézus .
De amikor keresztények között voltam , akkor éreztem magamat igazán otthon .
Egy húron pendült a lelkünk, bár a földteke két ellentétes pontján születtünk.

Senki sem fejezte ki jobban ezt a csodálatos tényt , mint az a nagaszaki
szegény öregasszony, aki 15 társával együtt 1865. március 17-én belopódzko
dott a 300 éves üldözés után először megnyilt katolikus templomba, és az ott
levő francia misszionáriusnak, Petit jean atyának , kezét szivére téve odasúgta:
" Mindnyájunk szive olyan, mint a tiéd I" 300 éven keresztül üldözték Japánban
a legkegyetlenebb mödon a kereszténységet; rengeteg volt a vértanú és a ke
reszténységgel gyanúsitott minden embert a feszület megtaposás ára kény
szerItettek. Igy mindenki azt gondolta, hogy magva sem maradt Japánban a
16.-17. századi virágzó kereszténységnek. De nem Igy volt. Körülbelül 30 OOO
szegényember titokban megőrizte és továbbadta a keresztény hitet, titokban
megkeresztelték gyermekeiket. Igy élt tovább az egyház Japánban püspökök
és papok nélkül 300 éven keresztül. IOs amikor ismét megjelent egy katolikus
pap az országban, bár még tilos volt kereszténynek lenni (a templomot csak
külföldiek számára engedélyezték), mégis azonnal felkeresték, hogy megvali
hassák: "A szlv ünk olyan, mint a tiéd ." A dolognak persze híre ment , és egy
újabb üldözési hul lám lett a következménye. Több éven keresztül börtönbe zár
ták, éheztették, ütötték, verték, kínozták a keresztényeket, hogy hagyják el hitü
ket ; de végül is nem a hivők , hanem az üldözők fáradtak kl és ma a 30 OOO-ből

400 OOO katol ikus lett Japánban .

"Szivünk olyan, mint a tiéd": ezt tapasztaltam meg az Itteni papneveldében
ls, ahol már 14 éve élek együtt Japán minden vidékéről jövö papnövendékek
kel. Van köztük 18 éves kislegény és doktorátust végzett meglett férfi , vannak ,
akik az anyatejjel sz tvták magukba a hitet: szüleik vagy nagyszüleik, vagy pedig
(Nagaszak i-vidék iek esetében) őseik voltak a megtérök, és olyanok, akik saját
maguk találtak rá felnőtt korukban Krisztusra, és tették reá életüket : van köztük
mindenféle tehetség, mindenféle temperamentum. De "ugyanolyan a szivünk" ,
és nap mint nap vesszük magunkhoz együtt az Úr Jézus szent testét és vérét.
Rajtam kivül egy koreai pap és egy vietnami kispap van itt , úgyhogy hárman
vagyunk külföldiek 65 japán között. De nem vagyunk idegenben: egy a hltünk,
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együtt törekszünk a szeretetre. Nem azt akarom mondani persze , hogy nincse
nek vit ák, nincsenek ellentétek. De ezek nem fajul nak gyógyíthatatlan szaka
dássá, mert van egy közös forrás, amelyből mindn yájan iszunk és élünk : Jézus,
aki szereti az egyházat, szeret minket. Mert m i vag y u n k a z ő e g y h á z a .
Nem épület az egyház, nem is szervezet csupán, nemcsa k püspökök, papok,
szerzetesek gyülekezete: az egyház mi vagyun k, gyarló , de hivő kereszté nyek,
akik körülveszik Krisztus asztalát. Itt , a misén lesz az egyház mindig új ra egy
házzá, görögül-latinul "ecclesia" -vá, vagyis az lste n szava által összehívott
(ek-kaleo) emberek gyülekez etévé, akik egy hitte l, egy reménnyel , egy szere
tettel eszik az Isteni Ige, Jézus Krisztus testét és isszák értünk hullatott szent
vérét , hogy Jézus benn ünk éljen és mi őbenne, és hogy az az élet, mely az
Atyából a Fiúba árad, tovább áradjon mibe lénk, és mibennünk is örök életté
váljék (Jn 6,56-58).

Ázsiai tapasztalatok

Persze az ilyen tapasztalatok nemcsak Japánra szorí tkoznak. Sokszor jártam
apostoli munkában más országokb an is. Több ízben voltam Koreában. Dél-Korea
ma az egyház nagy fáján a legrohamosabban növekedő ág. Tavaly is 140 OOO-rel
emelkedett a katolikusok száma, úgyhogy már 1 800 OOO-en vannak . Zsúfoltak
a templomok, papneveldék, szerzetházak. A pusani székesegyházban tarto tt
előadássorozatom ra 1200 hivő sereglett össze. Tolm ács segítségével beszéltem
nekik az egyházról. Szemük áll ása, arcbő rü k színe más, mint a fehér emberé,
de "szivük olyan , mint az enyém" . Az előadás utáni tapsvihar nem nekem szólt ,
hanem Jézus evangé liumának, hiszen csak azt mondtam nekik. Szinte vala
mennyi japánul Irt könyvemet lefordltották koreai ra, és sokan olvassák. Mennyi
" ismeretlen ismerősöm " van a vil ágon ! I:s mindez azért. mert van Jézus, van
egyház.

Négyszeres, egy-egy hónapos tanárkodásom egy vietnami egyetemi pap
neveldében most már rég i emlék, de felejthetetlen marad. Mint Magyarország
ról ideszakadt, Japánban múködő pap, franc iául magyaráztam nekik az egy
háztant , kegyelemtant és más hittudományi tantárgyakat, de a nemzetiségi és
nyelvi különbség nem volt akadály. A körny ezet szokatlan volt : eukaliptusz-fák
rezgették a kertben függőlegesen álló leve leiket, bizarr formájú, szín pompás
orchideák virágzottak, egy éjszaka bód ító illatot árasztó bokor mellett mentem
el minden reggel a kápoln ába az éj sötétségéből pillanatok alatt nappallá
változó trópusi hajnalban, de ott már várt a 120 kispap , zengett a lágy vietnami
szentének ajkukon, és együtt járul tunk az Úr asztaláho z. Sokszor gond olok most
is rájuk, és kérem a "tiszta Pásztort " , hogy most már ő viselje gond jukat.

Még folytathatnám sokáig, saját élményeim vagy barátaim élményei alapján ,
az ázsiai egyházról való beszámolót. Az evangélium szociális követelményeit
újra felfedező Fülöp-szigeti szegények egyháza ; a régi kínai bölcsességet fel
értékelő és a kereszténységgel egybeolvasztani törekvő taiwan i egyház; a sok
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megpróbáltatáson keresztül hitét csodálatosan megőrző kínai egyház; a fiatal
ságtól duzzadó és rohamosan fejlődő Indonéziai egyház: mennyi élet, mennyi
probléma, mennyi vitalitás I Nem csoda, hogy a tavalyi püspöki szinóduson az
ázsiai püspökök felszólalásai tették a legnagyobb benyomást. Ok nem a múltat
sírták vissza; nem csupán egyházon belü li kis problémákkal vesződtek. Ok tud
ták, hogy mint Krisztus egyháza milyen küldetésben járunk az egész világ, az
egész emberiség javára. A béke, az igazságosság, a kölcsönös kiengesztelő

dés, a vallások megbékélése, a társadalmi bajok orvoslása, a nemzetközi Igaz
ságtalanságok kiküszöbölése: ezek voltak azok a nagy kérdések, amelyekről

szóltak. Az egyház, ahogy ők látják, nem befelé forduló zárt közösség, hanem
az egész emberiség szegényeit szolgáló, békéjét előmozdító, testvériségét
é p í t ő világméretű élcsoport.

Az egész világon

Szeretem Azsia fiatal egyházait. De szeretem az öreg európai egyházakat
is. Mint magyar ember elég sok nyelvet beszélek, úgyhogy módomban volt köz
vetlenül érintkezni sok nemzet egyházának fiaival. Németországban németül,
Olaszországban olaszul, Kanadában a magyar plébániákon magyarul miséz
tem, prédikáltam, és mindenütt megtapasztaltam: ..ugyanolyan a szívünk".
Mindegyik nemzet persze a maga méd ján dicséri Istent és éli hitéletét. Mások
a tisztaságtól ragyogó, remekül szervezett német plébániák ' miséi szépen be
tanult egységes szenténekeikkel: mások a misék az olasz plébániákon, ahol
minden kapásból megy, és az új szenténekek némelyike olyan, hogy táncra
lehet perdülni rájuk: mások a kanadai magyar plébániák miséi, ahol a régi és
új kivándorlók talál ják meg lelki és szell emi gyökerüket annak az Istennek
szívében, akié a föld és minden határa i. De mindenütt ugyanazt a ..tiszta halat"
nyújthattam a h ivőknek, akik mind tudták, hogy ..drága kincs a hit , tűrni és
reméln i megtan ít" (Arany) , és hogy ..szer etni tisztán : megistenülés" (Reményik) .

Mert az egek országának vagyunk állam polgárai, minden föld i országban
idegenként élünk ; de mert az egyetemes egyháznak vagyunk tagjai, minden
ország hazánk . Miéink az apostolok és a vértanúk, miéink a hitvallók és szú
zek, miénk Szent Agoston és Szent Tamás , miénk Assziszi Szent Ferenc és
Liziői Szent Teréz , miénk egy kétezeréves múlt , egy az egész földet átfogó
jelen és egy örök j övő, miénk a világ , az élet, a halál ; miénk minden, mi ped ig
Krisztusé vagyunk. Krisztus pedig az Istené (1Kor 3.22-23).

A szeplők és ráncok?

De az a sok hiba , bűn , szeplő és ránc az egyházban? Azokat a vi lágért sem
szabad letag adni vagy szép itgetni. Az egyház bűnösök egyháza . De az egyház
ba maga Krisztus ép itett be olyan elemeket, melyek [avulásra, gyógyulásra.
megújulásra vezetnek. Ott a két nagy tükör: az evangéliumi Jézus és a jövendó
örök élet testvér i közössége. A történelem útját Járó egyház ebben a két tükör-
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ben szeml él i magát, és innen nyer állandó ösztön zést a megtérésre, tisztulásra,
tökéletesedés re. Hányszor lopakodott be az egyház ba a romlás, még a leg
magasabb helyeken is ; de csodálatosképpen valahogy mindig fakadt egy új
é l tető forrás: jött a megúj ulás, megtisztulás. Minden emberi cso por tnál, mozga
lernnál. szervezetnél befurakodik a gonosz. A csupán emberi múvek esetében
az ilyen betegségből szinte soha sincs gyógyulás. A rossz rosszat szül, a moz
galom szétzüllik, a cso port feloszli k, a szervezet vagy kényszerzubbonnyá
váli k, vagy összeroppa n az elég edetlenek nyomása alatt. Elöregszenek a moz
galmak, szervezetek. Elöregszenek, és vagy erőszakos halállal, vagy végelgyen
gü lésben elha lnak. Az egyház is néha mintha elöregedett volna. De az egyház
ban ott rejtőzköd ik a min dig fiatal Szentl élek. Ahogy már Szent Iréneusz mond
ta: "a Szentl élek megfiatalítja edényét, az egyházat" .

Az egyházszeretet nem jelenti a hibák elhallgatását, a kritika kizárását. Szent
János sz lvb ől szerette az egyházat, de ja j, milyen szigorúan bírálta leveleiben
Ázsia hét egyházát (Je l 2,1-22)1 Kritizálni lehet és kell , de szeretetből. Manap
ság sokszor az egyház iránti kritika nem szeretetből , hanem gőgből fak ad. A
gőgös ember nem tudja szeretni az egyházat, mert senkit sem tud szeretni
igazán. Tele van önmag ával, és csak a h asonszőrúeket kedveli. Mindent pel
lengérre állít, de eszébe sem jut , hogy az ő keresztény életében is volna ki
fogásolni való . Álm ában sem gondo l arra, hogy ha ő álln a f el elős és nehéz
posztok on, talán ugyan olya n önzően vagy gyáván viselk ednék, mint azok , akiket
most olyan nagy hangon bí rál. Ha valaki mintegy elvál asztja magát az egyház
tól és kívü lről szemlélve kritizál ja, akkor ez a kr itika nem lesz gyümölcsöző .

Mert az ilye n ember elfe lejti , hogy m i vagyun k az egyház és n e k ü n k a kö
teless égünk, hogy imánkkal, munkánkkal , életünkke l, szavunkkal segítsünk
abban, hogy az egyház kr isztusibb á váljé k. Megmondotta már Szent Iréneusz:
"Vannak, akik úgy akarják megreformáln i az egyházat, hogy elsza kadna k tő l e .

De bárm i jót is hoz ez a reform, nagyobb a kár, amit a szakadással okozn ak."

Az egyház szüntele n megreformálásának munkája nem remény telen, sőt biz
tos sikerrel számolhat. Igaz, nem ebben a világban, hanem Atyánk országáb an.
Az a "szent és szeplőtelen" egyház, amelyről az efezusi levél beszél , nem evi
lági , hanem eszkatoló gikus valóság, amelyet a föld i egyház megközelf thet
ugyan , de soha el nem érhet. De bármennyire távol állunk is még ettő l az ideál
tól , Kris ztus s z e r e t i jegyesét, az egyházat. Ez a krisztusi megbocsátó sze
retet a jövő záloga, mert az ő szerete ténél nagyobb erő nincsen.

Hálásak népe

Az egyház Krisztus teste , Kr isztus nyája, az lsten templ oma, az lsten szőleje

és búzaföldje ; az egyház lsten népe , a mennyei Atya családj a, Krisztus jegyese.
Az egyház az Úr vacsoráj án résztvevő közösség, az örök élet isteni igéi által
egybehívott gyülekezet, a Szentlélek által vezetett sereg. Az egyház az emberi
nem szolgálója, a szegények pártfogója, az igazságos ság h irdetője , a szeretet
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gyakorlója. Az egyház a hivők serege, a reménykedők gyülekezete, a szeretetre
törekvők dandárja, az imádkozók kórusa.

De mindenekfelett az egyház a hálásak népe. "Méltó és igazságos, illő és
üdvösséges, neked mindig és mindenütt hálát adni, szentséges Atyánk!" A
mise liturgiájának e szavai 2000 éve zengenek nap mint nap az egyházban
az egész földtekén. Nem szüntek meg ezek a szavak a római egyházüldözés
viharában, a középkori pestisjárványok borzalmában, a 100 éves és 30 éves
háború szörnyüségeiben, a forradalmak és terrorok zűrzavarában, két világ
háború vérforgatagában sem. " Mindig és mindenütt hálát adni!" Az igazságot
hivő ember hálás ember. A reményből élő ember hálás ember. A szeretetet
i sme rő és élő ember hálás ember. Az embert emberré a hála teszi. A hálátlan
ság és állandó követelődzés pedig elégedetlen ördöggé.

Az egyházat a régi szentatyák a holdhoz hasonlították. A hold maga nem
fényforrás: a naptól kapja fényét , és általa világft olyan szépen és titokzatosan
az éjszaka csillagos egén . Ha tudna a hold érezni, milyen hálás volna a nap
nak, hogy az ő jóvoltából ilyen szépen ragyog és világít! Az egyház napja :
Krisztus. Tőle kapja a Szentlélek fénysugarát. Az egyház ezt tudja, és ezért
hálás. Mi vagyunk az egyház, és azért m i vagyunk hálásak. Hogy van lsten .
van Krisztus, van egyház, van bünbocsánat, van Oltáriszentség, van szer étet.
van élet. Most és mindörökké.

Lukács László

UNA SANCTA

Az egyház a maga egészében éli meg az evangéliumot. A krisztusi örökség
egyik vagy másik része mégis elhaiványulhat az idők folyamán, hogy aztán újra
ráirányuljon a figyelem : a Szentlélek gondoskodik arról, hogy lényeges elem
sohase maradjon el , ill. hogy ha valami fontos feledésbe merült volna , akkor
újra fölfedezzék .

"Az egyház ébredezik a lelkekben." Néhány évtized optimizmusa után úgy
látszhatott, még sincsen igaza Romano Guardininek, aki ezt a mondatot a hu
szas évek elején leirta. A sokféleség varázsában élő, egyéni és nemzeti függet
lenségre törekvő modern ember új életérzését bevitte az egyházba is. A II. Va
tikáni zsinat egyik alapelve az volt , hogy - elméletben és gyakorlatban egya
ránt - el kell ismernünk a helyi egyházak jelentőségét az egyetemes egyház
ban, sőt az egyén i karizmák jelentöségét a tanítás és vezetés hivatalból blztosí
tott kegyelmei mellett.

Egység és sokféleség mindig feszültségben volt eqym ással az egyház törté
nelmében. Mindig megkísértett az uniformizált egység veszélye , amely bürok-
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ratikus eszközökkel próbált erős központi szervezetet kiépíteni. De másrészt
megkísértett a független sokféleség veszélye is: egyesek, kisközösségek vagy
mozgalmak az egyház emberi tökéletlenségeinek láttán a kritika vagy a reform
igényével fordultak szembe az egyház egészével vagy annak vezetésével , s
végül elszakadtak tőle.

Igazi egység csak sokféleség ből jöhet létre, a sokféleség viszont csak az
egységben érheti el a maga teljességét. A zsinat óta egyházunkban minden
szinten és formában tért hódított a pluralizmus, s jelentős gazdagodást hozott.
De csak akkor válhat teljessé, ha ezáltal nem gyöngül az egység , sőt kiteljese
dik az lsten akarta sokféleségben.

Napjainkban az egység vágya ébredezik az egyházban. S a sokféleséget
is csak úgy tudja élőbbé. evangéliumibbá és teljesebbé tenn i, ha nyíltabb és
odaadóbb szívvel követi Krisztus végakaratát: ..Legyenek mindnyá jan egyek .·

Az egység keresése a leghatározottabban és legerőteljesebben az ökumeni
kus mozgalomban öltött látható formákat. Joggal mondják ezt a huszadik szá
zadi egyháztörténelem legfontosabb eseményének. A keresztény egyházak közti
ellenségeskedést a párbeszéd váltotta föl, majd az együttmúködés a különböző

keresztények és keresztény közösségek között. Ma már egyre többen őszinte

odaadással keresik az egység hez vezető utat, s teszik meg a lehetséges és
szükséges lépéseket.

Az egységre törekvésnek van azonban még két másik iránya is, amely egye
lőre még nem olyan látványos és konkrét, mint az ökumenikus mozgalom, pedig
ezek adják meg az ökumené igazi alapját és távlata it is. Az egyik messzibbre
nyúlik a keresztény egyházak körénél, s az egész emberiségre nyílik rá; a má
sik viszont közelre tekint, s egy egyházon - magunkról beszélve : a római kato
likus egyházon -, sőt egy egyházmegyén, egy egyházközségen, egy szentmise
közösségén belül célozza meg az egységet.

Az emberiség egysége és az egyház egysége azonban valójában nem két
egymástÓl független feladat. Az egyház egysége nem öncél, hanem az emberi
séget szolgálja, s csak akkor jut el a beteljesüléshez, ha az egész emberiséget
fölemelheti Istenhez a kiengesztelődött emberek közösségében. Az egységet
legbelül, magunkon kell kezdenünk. Céltalan és hiteltelen volna ökumenikus
mozgalomról beszélni akkor, ha az ökumenizmus, tehát a másik megbecsülésé
nek, testvérül elfogadásának szelleme nem járja át emberi és egyházi életünket
egyaránt, s ha az egyház a mindennapi élet és kultusz gyakorlatában nem az
Istentől nekünk ajándékozott egység életét tart ja legdrágább kincsének és leg
nagyszerúbb feladatának.

I. Az egyház: Krisztus szentsége

lsten, aki a Szeretet, Krisztusban vált láthatóvá és jelenvalóvá. Isten kinyilat
koztatása azonban nem csupán objektív ismeretközlés, tárgyilagos előadás,

hanem szubjektrv önközlés, a szeretet feltárulkozása. Hasonlattal élve : egy
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filmet lehet üres padsorok előtt is vet ítenl, ha müsorra tűzték. - a szeretet
csak a jelenlévő másiknak tud megnyilatkozni vallomásával. A befogad 6 oldalá
r61 pedig : egy jelenséget, hiradást lehet tárgyilagosan szemlélni, személytelenül ,
k ivü lrő l vizsgáIni - a szeretetvallomás csak úgy érhet célba , tehát akkor fejthet i
ki teljes hatását, ha a másikban viszontszeretetet vált ki : ha befogadásra és
viszonzásra talál. A szeretet csak a reá válaszol ó szeretetben váli k tel jessé,
a személy odaadására a másik személynek is a saját odaadásával kell felelnie.
Márpedig "úgy szerette lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte."

Krisztus az őt befog ad6 emberek hitében és szeretetében lett láthatóv á és
je lenval6vá, az egyházban él tovább a történ elem folyam án, hordozva és hir
detve Istennek Krisztusban megnyilvánult szeretetét. - A szeretet több személy
egységében él, s minden szeretet ősforrása a Szentháromság egysége . Krisz
tusban a Hármas-Egy-Isten jelent meg az emberi tör ténelemben , s az egyház
ennek a Szeretet-Istennek életét folytatja tovább Krisztus feltámadását61 kezdve.

Szent János az egység, Szent Pál a test gondolata köré csoportosítja a
maga teol6g iáját. Jézus kikezdhetetlen log ikával írja elő a főpap i imában (Jn
17,20-26) :

Amint az Atya szeret i a Fiút és a Fiú az Atyát,
úgy szereti a Fiú a tanítványokat és minden embert.
Ahogyan a Fiú szereti a tanítványokat,
úgy kell nekik is szeretniük egymást.

Ennek következtében :
Amint az Atya és a Fiú egyek,
úgy kell egynek lenniük a tan ítványoknak.

Az egyház csak akkor folytat ja Krisztus életét, ha szeretetben, tehát egy
ségben él. Ennek az egységnek ősforrása és ősmintája a Szentháromság örök
egysége. Ezt az egységet Krisztus tette elérhetővé számunkra , azzal, hogy
eggyé lett velünk , magára véve emberi természetüriket ; s azzal, hogy földi éle
tében, egy emberélet lehetőségei között is megélte föltétlen és bonthatatlan ,
maradéktalan egységét az Atyával és az emberekkel: mindvégig , mindhalálig
szerette az Atyát és az embereket.

Az egyház Krisztust61 örö kségül kapja ezt az egységet - létének föltétele
az, hogy megmarad hitnek és szeretetnek kettős egységében, közösségben az
Atyával és az emberekkel Krisztus és bennünk lak6 Lelke által.

Ennek az egységnek a szétsz6r6dott emberiségbő l kell létrejönníe: a " nem
zetekből" kell kiformál6dnia lsten új népének. A pünkö sdi csoda a Szentlé lek
eljövetelével ezt az egységet teremti meg az egybegyültek között. Annyira
mindenen felül áll ez az egység, hogy az őske reszté ny ir6k ismételten meg
személyesíti k az egyházat: jegyes, eljegyzett, Kr isztusnak kiválasztott , akiért
odaadta magát, akit megtisztftott a keresztségben ; választott nép, lsten fia ,
agg asszony. Sevilla i Szent Izidor meghatározását évszázadokon kereszt űl meg-
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órizték: "Joggal nevezik egyháznak, mivel mindenkit magához hív és egybe
gyújt."

Pál a test képét használja akkor, amikor már a konkrét történelmi körül
mények között látja megvalósulni az egyházat. Látja azt is, hogy az egység
megteremtése, megőrzése milyen problémákat és feladatokat jelent. Látja, sót
a saját életében is megtapasztalja, hogy különbözö emberi egyéniségek, mun
kamódszerek, gondolkodásmódok hogyan ütközhetnek egymással csupa jó
szándékú ember között, az egyházban is. (Gondoljunk csak nézeteltérésére a
pogánykeresztények ügyében Péterrel: Gal 2,11; Csel 15,1-29; vagy arra a sze
mélyesebb és indulatosabb szakításra, amelynek következtében Pál Szilással,
Barnabás pedig Márkkal külön indult missziós útra: Csel 15,38-39.) Elsősorban

a korintusi egyházközség életében szenvedte meg a széthúzást és a viszály
kodást. Itt kellett megtapasztalnia azt is, hogy még lsten kegyelmi adományai,
a karizmák sem automatikusan szolgálják az egységet, sőt éppen okot adhatnak
a különbségekre, a széthúzásra. Pál ennek nyomán fejti ki teológiáját a testről,

amely sok tagból áll: ezek a tagok különbözó funkciókat töltenek be a test
életében, de egyformán meg kell becsülniük egymást, és csak együttmúködve
épfthetik a test életét (1Kor 12).

A test hasonlata jól jelzi, hogy az egység csak sokféleség ből jöhet létre.
Ha valami pusztán azonos önmagával, egyedi, önmagában lezárt egész, azt nem
nevezhetjük még egységnek. Senki nem lehet elég magának, magában, bár
milyen belső gazdagsággal rendelkezzék is: hiányzik belőle a szeretet minöségi
többlete, amelyhez csak a többiekkel kapcsolatba kerülve juthat el. Sem az
egyed, sem a sokaság nem elég önmagában, mert rnlndkett őb ől hiányzik a
szeretet : egység pedig csak az egymás szeretetében élő személyekből jöhet
létre. Együtt, egymásnak feltárulkozva ajándékozzák oda magukat a másiknak,
s magukat is a másikban találják meg. Az ökumené a szó legtágabb értelmé
ben ezt az egységes és egyetemes közösséget jelzi: a sokféleségben élő egy
séget, s az egységben kivirágzó sokféleséget.

A kinyilatkoztatásban nemcsak lsten titka tárul elénk, hanem az emberé is.
lsten az embert egységre, azaz szeretetre teremtette. Az eredeti bún nemcsak
az Istenhez fűződő gyermeki viszonyt szakította szét , hanem szétrobbantotta
az ember (és a világ) belső harmóniáját is : az ember elidegenült embertársától,
elhidegült tőle, sót szembefordult vele , s a másik nélkül, nem ritkán a másik
rovására - tehát eleve kudarera ítélve - keresi a maga boldogságát.

Jézus a maga isteni engedelmességével, mindvégig való szeretetével ki
engesztelte az embereket Istennel és egymással. Halálával és feltámadásával
megteremtette az egyházat, a kiengesztelődött emberek közösségét, amelynek
élete a szeretet egysége. Egységre lépett velünk, hogy mi is egységre léphes
sünk egymással és Ovele.

A kereszten egyszersmindenkorra beteljesült odaadását látható és meg
jeleníthető formában is egyházára hagyta az eukarisztiában. Az egyház az euka-
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risztiából lett és az eukarisztiát hordozó közösség. Egységének csúcsa és forrá
sa az eukarisztia. A dogmatörté neti kutat ások világossá teszik előttünk, hogy
kezdetben az egyházat nevezték " Krisztus való ságos testének" . . Krlsztus teste
az egyház, amelyet a szeretet köteléke tart össze." A . rntszttkus" [etzöt később

nem azért tették hozzá, hogy ezzel gyeng ítsék valóságos értelmét, s átvi tt ér
telmüvé halványítsák, hanem lste n misztériumára uta ltak vele, amelynek ere jé
ből a feltámadt Krisztusnak, a Főnek testeként él. Az eukarisztia küls ö jel e
(sacramentum tantum): a kenyér és a bor formája. A jel ben tartalmazott lényeg
(sacramentum et res): Krisz tus testének és véréne k valósága ; a szentség végső

kegyelmi gyümölcse (res tantum) pedig az egység és a szeretet ereje. Petrus
Lombardus szerin t: .Krtsztus szellemi teste, amely a hívek egysége."

Az eukarisztia és az egyház szoros kapcsolatát egymással kezdettől fogv a
nélkülözhetetlen, lényegi jegynek érezték. Az egyház akkor igazán Krisztus
teste, ha öröksége és lényege szerint valóban egy. Ez az egység túlnyúlik
téren és időn . Intenzívebbé fokoz és egyetemesebbé tágít minden emberi sze
retetet. Összeköti egymással az embereket: az egy oltár körül összegyülte ket,
tehát az egyházközség tagjait, az egy püspök pásztori gond oskodására bízotta
kat, tehát az egyházmegye tag jait, s rajtuk keresztül a Rómával egységben élő

egyetemes egyházat.

Bennünket, embereket, szétdarabol a tér. Az egyház hirdeti és megjelen íti,
felkínál ja és sürgeti azt az egységet, amely erősebbnek bizonyulhat minden
eltérésnél és távolság nál. Egyedek és kultúrák sokfélesége csak akko r bold ogít
hat, ha harmón iába olvadva az egységet szolgálja. Az egyház ezt az egységet
éli meg az eukarisztia és a püspökök kollégiuma körül összegyülő közösségek
ben. Ennek a szinkron egységnek kifejeződése az ökumené is, amely a helyi
egyházak közösségéből indul, s a keresztények egységtörekvésén át az egész
emberiség szolgá latáig terjed .

A szinkron egység azonban nem állhat fenn a diakron egység nélkül, amely
az embereket szétválasztó i dőt hida lja át. Egyetlen kor egyháza sem érezheti
magát függetlennek az előző kor októl: a megsza kítás nélkül élő hagyomány
biztosítja az egységet az előző korok egyházával, s köt össze bennünket azzal
a sziklaalappal, amelyre Kr isztus ráépftette egyházát. Az i d ő egymásutánja az
élő hagyományban megint csak a gazdag és változatos egységet szolgálhatj a.
Az ökumenikusan egyetemes egyház és a hagyomány elválaszthatatl anok egy
mástól: az egyház a hagyományból él, és a hagyomány az egyházban kel élet re.

Az eukarisztia kapcsolata a szinkron és diakron egység gel jó l látható a
régi keresztények gyakorlatán. De Lubac utal arra az ősi szokás ra, hogy a püs
pök a maga miséjéből a konszekrált kenyér egy-egy darabkáját elküldte azok
nak a papjainak, akik a tituláris templomokban miséztek ("fermentum"), hogy
ezáltal is kifej ezze a részegyházak egységét az egyete mes egyházban. Ugyanezt
a gondolatot jelenítette meg a "sancta" rítusa: a megelőző misébő l eltett ostyát
a következő misében bele tették a kehely be. Az egyház tehát térben és i dőben
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kiterjedten is egyetlen és egységes, lsten egységének a szentsége az egyház
egységében válik láthatövé.

II. A pásztorok az egység szolgálatában

Ez az egység persze nem könnyen valósul meg és őrződik meg az egyház
ban sem, hiszen ennek tagjai is emberek, különböző adottságokkal, vérmérsék
letekkel, törekvésekkel, elképzelésekkel, sőt bűnökkel. Már az apostoli egyház
idejében is mindig megújuló feladat volt az egység fenntartása, sőt helyreállí
tása (vö. Csel 15,38; 1Kor stb.). Jellemző, hogy a misében az áldozás előtt az
egymással kiengesztelődés, a megbékülés olyan nagy szerepet játszik: "Mi
ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben
részesedünk" (1Kor 10,17). Még a karizmák is okot adhatnak a széthúzásra,
versengésre, féltékenységre (1Kor 12-13).

Krisztus egyházának egészére bízta rá megváltó rnűvét: főpapi, tanítói és
pásztori funkcióját lsten egész papi népe folytatja tovább. Mivel azonban Krisz
tus Testének egysége a legmagasabb fokban az eukarisztikus lakomában való
sul meg, ennek kultikus szolgálatára a fölszentelt papok kapnak kizárólagos
felhatalmazást a hívek egyetemes papságán belül is. A püspökökre és közvetlen
munkatársaikra, a papokra van rábízva az egység szolgálata is. Arra kapják a
fölszentelés kegyelmét, hogy gondoskodjanak a karizmák egységéről sokféle
ségükben is, és szolgálatukkal megjelenítsék Krisztust, a közösség urát.

A papokról és .püspökökről szólva a II. Vatikáni zsinat nyomatékosan hang
súlyozza, hogy fölszentelésük és küldetésük egyaránt egységbe fogja őket.

Rájuk van bízva Krisztus misztikus és valóságos teste. A papságról szóló dekré
tum külön fejezetben szól a papok " személyi kapcsolatairól" .

A püspökök és a papok legyenek "testvéries", "baráti", "gyermeki" kap
csolatban egymással. A püspökök ne munkaeszköznek, hanem munkatársuknak
tekintsék papjaikat, s a papszentelésen alapuló testvériesség meleg kapcso
lata fűzze őket össze . Minden egyes papot az apostoli szeretet, a szolgálat és
a testvériesség különleges szálai fűzik a papi testület többi tagjához.

Egészen közvetlen és meleg viszonyt sürget a zsinat a papok és a világiak
között is. Legyenek mindenkivel nagyon barátlak. jussanak el az őszinte, tettek
ben megnyilatkozó szeretetre. Nem elég, hogyahívekkel csak egyenként tö
rődnek; valódi keresztény közösséget kell kialakítaniuk (PO 6-8). A papok is
testvérek a testvérek között, mint Krisztus egy és ugyanazon testének tagjai,
s ezt a testet minden keresztény köteles építenI. Egész magatartásukkal köves
sék Mesterük példáját, aki az emberek közé "nem azért jött, hogy neki szolgál
janak, hanem hogy ő szolgáljon másokat, és odaadja az életét váltságul má
sokért" (PO 9).

A zsinat is jelzi tehát, hogy ez az egység csak odaadó szolgálattal érhető

el. Az egész egyház kollégiális szerkezetű, nemcsak a püspökök testülete. Ez
a kollegialitás azonban nem hasonlítható a demokratikus társadalomhoz, hiszen
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a hatalom nem a népből , hanem Krisztustól származik. Ez az egység nem csu
pán társadalmi összefogás vagy szociológiai kivánalom, hanem szentségi-lénye
gl jellemzője az egyháznak, szentségi hordozója a szenthárom ságos lsten, az
odaadottságában köztünk élő Krisztus jelenlétének.

Ezt az egységet őrz i és szolgálja Krisztus megbizásából a püspök és a pap.
Elválla lja az egység szolgálatát, de a vele járó áldozatokat is, s igy válik nem
csak "hivatalból" , hanem személyében és lelkületében is az ért ünk adott Krisz
tus személyének képviselőjévé.

Ha az egységet minden más követelmény fölé helyezzük az egyházban,
hogyan lehetséges mégis egészséges krltika, termékeny véleménykü lönbség
és eszmecsere , hogyan lehet biztositani az egészséges előrehaladást, helyet
adni a reformtörekvéseknek?

Az egység mind ig csak szeretetből születhet , s aki szeret , az tökéletesnek
látja a másikat. Jóval érzékenyebben megfájja tehát minden hibáját, hiszen nem
csupán az igazságos biró , az elfogulatlan tudós objekt iv mérlegelésével mond
véleményt, hanem a másikat eszm ényítő szerelmes mindent-elvárásával.

Ez a fájdalom azonban könnyen válhat önsajnálattá , sértett gőggé jámbor
és egyháziasan hangzó jelszavak mögött is. Itt is szükség van "a szellemek
megkülönböztetésének" képességére. Minden igaz kritika és reformtörekvés
föltétele tehát, hogy mindig az egységet, a másiknak és az egész egyháznak
érdekét szolgál ja, mentes legyen minden önössé qtöl, gőgtől , lenézéstől és sz ét
húzástól. Annak tudat ában kell munkához látnia , hogy nem minden oldható meg
cselekvéssel ; hogy az egységhez, éppen úgy, mint a szeretethez , hozzátartozik
a szenvedés : az adott órában, " ke llő időben" önmagunk odaadása és elvesz
tése. Krisztus példája kezeskedik, hogy mindez megtérül az lsten országában :
csak az elhaló búzaszemből kel kl bőséges termés, csak a megőrölt gabona
válhat Krisztus tiszta liszt jévé.

Az egységet nem öncélúan élvezi az egyház, hanem az egész ember iség
szolgálatába álli tja: minden ember megh ivást kap az üdvösségre . Krisztus az
egész emberiséget kiengesztelte Istennel, s az egyház a kiengesztelődés szol
gálatában él : benne megkezdődött az emberiség kegyelmi egyesülése , s az
egyháznak ígért diadalmas kegyel em végül ls minden emberi gyöngeség, sz ét
húzás, ellenségeskedés ellenére elsegíti az emberiséget ahhoz az egység hez,
amelyben minden megoszlás megszűnik.

lsten tökéletes egysége a Szenthár omságban példaként, életforrásként és
cél ként áll minden emberi szeretet előtt. Csak a tel jes egybeol vadás vágyával,
önfeledten és feltétel nélkül, egyre odaadottabban szerethetjük egymást Igazán.
A legintenzívebb szeretetkapcsola tok is innen kapnak ösztönzést, előre mutató
péld át, de innen meríthetünk vigasztalást is olyankor, amikor az emberi szere
tetnek térrel-idővel-egyedlségünkkel adott korlátait, végességünk, önössé günk ,
bűneink terhét megtapaszt aljuk.
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Ennek az egységnek horizontja az egész emberiség fölé kiterjed. A békés
egymás mellett élésre eljutni életre-halálra sürgető felad at napjainkban. A ke
resztény ember jól tudja, hogy egyetemes és tartós béke csak az lsten által
teremtett harmóniában, a szeretet egységé ben képzelhetö el. Az egyetemes
egyház ezt az egységet éli és hirdeti, s ezt kínálja fel korunk emberének is.

Teleki Béla

A PL~BÁNIAI ~LET TEOLÓGlÁJÁHOZ

Bevezetés

Cikkünk célja különféle típusú plébániák, különösen pedig a plébániai élet
teológiai stllusainak bemutatása. Természetesen a keresztény plébániáknak
még sok más dimenziója is lehetséges.

Teológiai modellekröl beszélünk mindenekelőtt azért, mert a felsorolandó
hét modell a plébánia teológiai megközelítése a Szentí rás, az egyházi doku
mentumok és a teológusok elmélkedése alapján . De azért is, mert más model
lek is léteznek, pl. történeti, szociológiai stb. felosztás.

Inkább a .rncdett" kifejezést választottam, mint hogy stílusról, formáról ,
dinamikáról, dimenzióról, jellegről, misztériumról stb. beszéljek. Ezzel azt aka
rom kifejezni, hogya plébániák nem pusztán emberi vagy szocio-kulturális való
ságok. A plébániai közösség misztérium is, mert azok szívének, akik nyitva
állnak lsten Lelke számára (1Kor 2,12), feltárul a Krisztusban lakozó istenség
egész teljessége (Kol 2,9). A plébánia összetett valóság . Egyetlen modell sem
mondható a legjo bbnak vagy véglegesnek. Egyidejüleg különböző modellekkel
kell dolgoznunk. Képek ezek, amelyeknek mindegyike a plébánia " kegyelmi
dinamizmusának" egy-egy oldalát tükrözi, s a hit-remény-szeretet növekedésére
vezet. Az egyik modell fogyatékosságait egyéb mode!lekhez való folyamodással
próbáljuk ellensúlyozni. Igya modellek segítségünkre vannak , hogy elfogadjuk
a pluralizmust.

A helyi egyház Jézus tanítványainak közössége. Sokféle alakot öltött az első

pünkösd óta. Egyesek - mint a korintusi egyházközség - az egyének karizmáit
hangsúlyozták, mások - mint a római - a közösség rendjét emelték ki. A hivők

nek e közösségei erős változásokon mentek át a századok folyamán .

Hogya plébánia a szó teljes értelmében azzá, keresztény közösséggé le
gyen, látható kapocsnak kell benne fennállnia Krisztussal az apostol ok vagy
utódaik - a hierarchia - által. Közösségeik legfontosabb összetartó eleme a
kommúnló: egység Krisztussal és egymással az Eukarisztiában.
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A 13. századig mind a ..paróki a" , mind az ..egyházmegye" kifejezés a püs
pöki tekintély kite rjedési helyét jelöli. Végül is a tride nti zsinat tisztázta a ki
fejezéseket , megpróbálva stabilitást vinni az Egyház életé be és szolgálatába
azzal, hogy meghatározta a plébániák szoc iális-földrajzi területét, és papokat
jelölt ki gondozásukra. Ma ez az alapvető plébániai forma a túlnyomó.

A Tr identinum reform ja óta főleg a területi plébániák érvényesültek. Sze
mélyes plébániák álltak fenn ..városi családi plébániákon" , a hadseregnek,
külön rltusúak számára és nemzeti kisebbségeknek.

A pléb ánia véleményem szerint a konkrét egyház, ahol Krisztus missziója
folytatód ik, ahol lsten h ivő népe nyilvánosan kifejezi hitét , közösségben Isten
nel és egymással. A közösség befoly ásoló tényezői : lsten kegyelme és mindaz,
ami körülveszi : a társadalmi és kulturális környezet, a faj és nemzetiség , a
hivők életkora, neme, nevelkedése, végül pedig szo kásalk és tapasztalataik.
Az emberek az elkötelezés különfé le fokán és különböző stflusban feleln ek
lsten hív ására. Ugyanazon plébánia hive i közötti különbségeknek ki kell egé
szülniök más gyülekezetekben, kicsoportokban vagy bázisközösségekben.

1) A plébániák Intézményes modellje

lsten hivő népe, Krisztus Egyháza vagy a plébánia nem töltheti be küldeté
sét állandó szervezeti jelleg nélkül. A kereszténységnek a legkorábbi évektól
volt intézményes oldala. Megvolt a hierarchikus szervezet : püspökök (1Tim 3,
1-7), papok (5,17-25) és diakónusok (3,8-16).

A ..Lumen Gent ium" dogmatikus konsti túció 3. fejezete kifejti az egyházi
korm ányzat formális szervezetét. Az Egyház hatalmát és múködését általában
három területre osztjuk fel : tanitás, megszentelés és kormányzás. Minden egyes
plébán ia az egész egyházhoz igen hasonló intézm ény: a tan ít ás. megszentelés
és kormányzás helye, erős hierarchikus jelleggel. Összevethetjük a jeruzsálemi
közösséggel : mint az, a plébánia is minia túr egyház. Az utolsó vacsora terme
egyaránt tí pusa a plébániának és az Egyháznak. Megvan a jogi szerkezet: meg
határozott hely (Jeruzsálem III. egy város) , saját templom (a ..felső terem" ill.
a helyi templom ), saját pásztor (Péter il l. a plébános), a hivők testülete, és
végül a lelkek üdvözitésének gondja (prédikálás, szentségek, szeretetmú vek).

A plébánia és az Egyház közti másik párhuzam lehetne: ..kis egyház az Egy
házban" (ecclesiola in Eccles ia). Történelmileg a plébániai közösségek mintá i
a püspök i közösségek voltak . Ilyenformán a plébános viszonya plébániájához
hasonlóvá vált a püspöknek egyházmegyéjéhez való viszonyához. A plébános
még ma is (vö. a püspöki dekrétum 30. pontját) a megyéspüspÖk nevében dol
gozik. A lelk ipásztoroknak ..úgy kell betölteniök tan ító, megszentelő és kor
mányzó kötelességüket, hogy az egyes plébániai hivek és a plébán iai közös
ségek igazán az egyházmegye és az egyetemes Egyház tag jainak érezzék ma
gukat." A plébános nemcsak az Egyház egyes üdvözitő tevékenységeit gyako
rol ja, hanem arra hivatott, hogy egészében betöltse üdvözitő küldetését a rá-
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bízott hívek között: püspökének tekintélye alatt az egész Egyházat láthatóvá
teszi a hivőknek.

Minthogy mind az Egyház, mind a plébánia intézményes jellegű, minden
nemzedékbe n szembe kell néznie a problémával: hogyan tartsa fenn intézmé
nyes erejét és társadalmi szilárdsá gát anélkül, hogy az .Jntézrnényesséq" hibá
jába esnék.

2) A plébániák közösségi modell je

Jobba n megérthetjük ezt, ha először elmélkedünk az Egyházról mint mlsz
tikus közösségről.

Az intézményi kategóriák - amint láttuk - nem teljes valósága az Egyház
nak vagy a plébániának. Dietrich Bonhoeffer ezért kifejlesztette az Egyháznak
mint személyek közötti közösségnek fogalmát ("A szentek közössége" c. művé
ben). A római katolikus hagyomány értelmében Arnold Rademacher álHtja, hogy
az Egyház be l ső lényegében közösség , külsö rétegében viszont társaság . A kö
zösség a társaságban nyilvánul meg. A közösség az "igazi" Egyház, lsten Or
szága, Krisztus titokzatos Teste. Az Egyház nem egyszeru szociológiai értelem
ben vett közösség. Közössége több mint horizontális, mint ember és ember
közti viszony. Az Egyházban és a plébánián az isteni élet árad ki Krisztusban,
és közlódlk az emberekkel a Lélek által. Ezért a láthat ó, szociológiai közösség
a kegyelem lelki közösségén nyugszik . .Krlsztus testének" és " Isten népének"
bibliai képe (Róm 12; 1Kor 12) összhangban van ezzel a felfogással. Sok egy
házatya, Szent Ágostont is beleértve, és sok nagy teológus, például Aquinói
Szt. Tamás kifejtette Krisztus testének és lsten népének képét mint az Egyház
közösségi modelljeit. Az egység elve itt a Szentlélek, aki a keresztényekben
lakik, összekapcsolva óket egymással és Krisztussal. Ebben az értelemben a
II. vatikáni zsinat a Lumen Gentium-ban (8. p.) újból megerősíti az Egyház esz
méjét.

Ennek az egyházközösségnek konkrét alakja a plébániai közösség . Ez nem
csak láthatatlan, misztikus, hanem látható is. Az emberi közösséget eltölti ben
ne az Egyház természetfölötti valósága. A teológiai vizsgálódás a plébániától
- helyi közösségeivei vagy báziscsoportjaival - elvezet bennűnket a püspök
körül kialakuló közösség hez, végül pedig az egyetemes Egyház közösségéhez .

A keresztények minden nemzedéke köteles jobb közösségeket fölép íten i
minden - egyházmegyei és plébániai - szinten . Úgy gondolom, a plébániák
nak, különösen ezeken belül a kisközösségeknek lényeges szerepe , hogy gyó
gyítsák és gazdagítsák az emberi viszonylatokat, közösen rábízva magukat
Krisztusra és az Evangéliumra.

3) A plébániák szentségI modellje

A szentség kegyelem jele, valami olyannak a jele, ami valósággal jelen
van; hatékony jel, ami létrehozza vagy erős íti az iIIetó valóságot.
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A keresztény hagyományban a szentségek sohasem pusztán egyéni cselek
mények. Senki sem kereszteli meg, oldozza fel vagy keni meg saját magát. A
szentségek szerkezete dialóglkus, a kegyelem kileljesedó je lenlétének közös
ségl szimbólumal.

Sok modern teológus (pl. Henri de Lubac , Karl Rahner, Yves Congar stb .)
s elóttük járva Cyprián , Ágoston, Aqu inó i Tamás stb. hívatkoztak az Egyháznak
mint szentségnek a fogalm ára, annak érdekében, hogy egyesftsék külsó és
belső olda lát. De Lubac szerint az Egyház számunkra Krisztus szentsége , kép
viseli és valósággal megjelenftl őt. Nemcsak folytatja munkáját, hanem ó maga
Krisztus folytatása . Az Egyház és a plébán ia látható jelek, amelyekben Krisztus
kegyelme munkálkodik. Rahner szerint ez legtel jesebben az Eukarisztiában
valósul meg. Ezért az Egyház ott " történik" legfoghatóbban, ahol maga Krisztus
van jelen gyülekezetében mint keresztre feszített és feltámadott Odvözftö, mint
az üdvösség alapja. Az Egyház és a plébán ia éló kegyelmi közösség .

Az Egyház továbbá a népek szentségi világossága ("Lumen Gentium") a
plébániai közösségben. Itt látható lsten népe, szentség ileg képviselve a meg
váltott ember iség egészét. A plébániai közösségen át lsten jelképesen átöleli
az egész emberiséget. Minden szentség i cselekmény a plébánlán lényegileg
szoclálls jellegú, s lsten egyetemes üdv özltö akaratát nyilván ftja ki. A szentség i
szimbolizmus a plébán ia létezésének kiemelkedó módja. A szentségekben,
különöse n az Eukarisztiában minden plébániai korlát elmerül az egyetlen Egy
házban, ahol nincs ez meg az a plébánia, nincs többé zsidó vagy pogány , rab
szolga vagy szabad, férfi vagy nó (Gal 3,28).

4) A plébánIák kérDgmatlkus modellje

Ez a modell elsősorban van figyelemmel a " igére" és másodsorban a "szent
ségekre" . Itt az Egyházat és a plébániát lsten Igéje gyújti egybe és alakftja. A
hivők közössége azt hirdeti, amit hal!ottak és hittek. A plébánia "az evangé
liumi egyház". Ennek a megközelítésnek a középpontja Jézus Krisztus és a
Szentirás, valamint lsten szavának hirdetése az egész világ számára, amint lát
juk Mt 28,18-20 nagy megbízatásában. Ebben az értelemben a plébániák min
den napjának új pünkösdnek kell lennie, amikor az "egyház" megjelent a világ
elótt , mert "azok, akik megfogadták szavát (Péterét) , megke resztelkedtek. Áll
hatatosan kitartottak az apostolok tanításában" (Csel 2,41-42). A liturgikus kons
titúció szerint . Krlsztus jelen van szavában, minthogy ő maga beszél, amikor
a templomban a Szentirást olvassák" (7. p.).

Karl Barth értelmezése szerint - ő ennek a modellnek fő képviselője 
az Egyházat ténylegesen a hirdetett és hittel hallgatott ige hozza létre; nem
más, mint a az ige erejében összegyúlt gyülekezet. "Hiszek az Anyaszentegy
házban" azt Jelenti : hiszem, hogy itt , ezen a helyen, ebben a gyülekezetben
a Szentlélek múve megy végbe. - Bultman , a modell másik képviselője, amel
lett tör lándzsát, hogy lsten szava nem időtlen eszmék készlete , hanem konkrét
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esemény, találkozás, vagyis Itt és most jelenlevővé teszi Istent , életet adva
azoknak, akik elfogadják. Ebben az értelemben lsten szava és az Egyház vagy
plébánia elválaszthatatlanok.

Az Egyház eszerint a modell szerint gyülekezeti jellegú, teljes egyetlen helyi
plébániában is. De azért kivánatosak a helyi közösségek közöt I kapcsolatok,
hogy előmozd ítsák az egyetemes egyház kölcsönös együttmúködését és egy
ségét.

A liturgikus megújulás nagy hangsúlyt adott az Igeliturglának. Igy olyan
plébániai közösséget teremthetünk, amely az evangéliumokon elmélkedik és
belől ük él. Isten ma ls él , és szól hozzánk, amikor összejövünk Jézus nevében
(Mt 18,20). Továbbá a plébánia meg tudja osztani az lsten szavából forráso zó
életet. Isten szavának megvan az ereje , hogy testet , életet és lélegzetet adjon
mostani plébániaközösségeinknek, mint valaha a .száraz csontoknak" (Ez
37,1 kk) .

5) A plébániák dlakónlal modellJe

Minden más modell szerint az Egyház és a plébán ia akt ív alany, a világ
pedig a tárgy, amellyel cselekszenek, amelyet belolyásolnak . A dlakónial rno
dellben azt látjuk, hogya keresztény közösségek a világ szolgál. Az Egyház
ill . a plébánia és a világ viszonyának újfajta értelmezése ez.

"A szolga éneke iben " (Iz 42,61) látom ennek az eszmének közvetett meg
alapozását, továbbá a szeretet nagy parancsában (Mt 22,29) és az utolsó Itéle t
elbeszélésében (Mt 25,31-46). "Az Egyház a mai világban" lelkipásztori konsti
túc ió (3., 92. p.) azt tanftja, hogy amint Krisztus nem magát kiszolg áltatn i, ha
nem szolgálni jött a világba, úgy az Egyház is szolgálni tör ekszik a világot.

Teológialiag az eszme Teilhard de Chardin és Dietr ich Bonhoeffer gondo
latain alapul. Utóbbi a fogságból származó irataiban és leveleiben alázatos és
szolgáló egyház után kiált. Számára az egyház csak akkor egyház, ha másokért
él, nem uralkodik, hanem segit és szolgál. Ez a plébániák igazi célja.

Az Egyháznak Cushing bíboros szerint " másokért élő közösségnek" kell
lennie , ahol minden egyes keresztény hivatása a helyi egyházban ill . a pl ébá
nlán, hogy " mások embere " legyen . Az Egyház feladata az elvllágiasodott világ
ban, hogy "a világ diakónusa legyen , a szolga , aki odahajlIk, hogy küzdjön ép
ségéért és egészségéértM (Harvey Cox).

A szolgáló egyház a plébániaközösségben van jelen és múködik.

6) A plébániák misszio nárius modellje

Gyökere a Szentrrásban van. Az lsten követei . oda menjenek, ahol az em
berek sohasem hallottak nevem ről , sohasem látták még dicsőségemet, mondja
az Úr, hogy klnyllatkoztassák ezt a d icsőséget a nemzetek között" (Iz 66,18-21) .
Először hirdetni kell az evangéli umot tanúságul minden népnek, azután jön majd
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a vég (Mk 13,10; Mt 24,14). Maga Pál nem pásztorna k, hanem a nemzetek misz
szionáriusának nevezte magát (1Kor 1,17; 3,10). Igy be lehet fejezni "az evan
gélium hirdetését, s tudomást szerez róla minden pogány " (2Tim 4,17).

Az Egyháznak és alapsejtjének, a plébániának ezt a modelljét a II. vatikáni
zsinat hivatalosan megfogalmazta, jelesül az Egyházról szóló dogmatikus kons
tltúcióban. A missziós lelkület lényege az Egyháznak (16. p.), a keresztények
mindenekfölötti, egyetemes kötelessége (17). Olyan fontos ez, hogy egész ha
tározat szól az Egyház missziós tevékenységérő l. Ennek megnyilvánulása min
denekelőtt erősebb hit és nagyobb szeretet elültetése lsten egész népében
(35. p.), Minden keresztény " a l apvető kötelessége" és . központ' feladata" ez
(36. p.). A 37. pont minden kereszténynek ezt a személyes missziós kötelességét
kiter jeszti az egyházmegyei és plébániai közösségekre.

A teológusok között Godin abbé ennek a misszionáriusi ébredésnek az út
t őrö le. Jelszava: "Franciaország missziós terület." Suenens bíboros könyvet
Irt a missziós tevé kenységrő l: "Evangéllumot minden teremtm énynek ." Feltin
blboros azt mond ja, hogy "az egész Egyháznak a missziós tevékenység álla
potába kell helyezkedn ie" . Pierre Charles , a missziós tevékeny ség legjelentő

sebb teológusa szerint "a misszionár ius megblzatása nem az, hogy lelkeket
mentsen meg, hanem hogy megalapltsa a látható egyházat ott, ahol addig még
nem létezett." Minden plébánia területén élnek olyanok, akiknek szükségük
van a plébániai közösség missziós munkájára, ami keresztény közösségeinknek
sajátos dimenziót ad.

7} A plébánIák eszkatológlkus modellJe

A zsidóknak szóló levél a keresztény közösséget mint a szövetség népét
Irja le, amely számkivetésben él, és a szombati nyugalom felé siet. Hasonló
képpen az Apokalipszis a hivők közösségének eszkatológ ikus képét adja. Az
egész kozmosz, mint valami édesanya, szülésben vajúdik, míg a fiú megszüle
tik (Róm 8,23). Ezek a plébán iák és az Egyház e modelljének bibliai alapjai.

A II. vatik áni zsinat " Lumen gentium" konst itúc iója egész fejezet et szentel
"a zarándok egyház eszkatológikus természetének és a mennyei egyházzal való
egységének". Az Egyház csak a mennyei dicsőségben fog ja elérni teljes töké
letességét (48. p.). A keresztény közösség zarándoklata most "árnyékban folyik,
mig végül kiny ilvánul tel jes fényességében " (8. p.). Ugyanilyen szemléletet lá
tunk az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban. "Amint a századok köve
tik egymást , az Egyház állandóan előre tart az isteni Igazság tel jessége felé,
mig lsten szava mindenestül be nem tel jesedik" (8. p.).

Az eszkatológia katol ikus teológusai k özűl Schillebeeckx és J. Metz a leg
ismertebbek. A keresztény eszkatológia alapeszméje azonban a plébániák szá
mára szerintem a II. vatikáni zsinat lelkipásztori konstitúciójában van adva:
" Miután engedelmeskedtünk az Úrnak , és az O szellemében tápláltuk a földön
az emberméltóság, testvériség és szabadság értékeit, s természetünk és vállal-
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kozó kedvünk minden jó gyümölcsét, újból meg fogjuk találni ezeket, de meg
tisztitva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve. Akkor lesz ez így,
amikor Krisztus átadja az Atyának az örök és egyetemes birodalmat , az igazság
és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke birodalmát.
Ez a birodalom titokzatos módon már a földön is jelen van. Amikor az Úr visz
szatér, teljes virágjában bontakozik ki" (39. p.). Az erre való ráébredés nagy
reménnyel tölti el a plébániákat és a hivő népet, és az apostoli Hiszekegy be
teljesülésére vezet: "Hiszek a szentek közösségében . .. "

Befejezés

Az Egyház és a plébániai közösség egyetlen nagy valóság. Nem fejezhet jük
ki néhány szóban , még hét teológiai modellel sem.

Nincs értelme annak a kérdésnek, hogy melyik a legjobb közülük. Mind
egyiknek megvan a használati értéke és a korlát ja.

A plébániák intézményes modellje erős támogatást kap az Egyház hivatalos
megnyilatkozásaiban. Ezekben világosan kifejezésre jut , hogy az Egyház tanítói ,
szentségi és kormányzati szerkezete isteni kinyilatkoztatáson alapul. - Továbbá
minthogy ez a megközelítés súlyt fektet a keresztény eredettel alkotott folyto
nosságra, fontos kapcsolatokat teremt a bizonytalan jelen és a megbecsült val
lásos múlt között. - Végül a az intézményes modell a római katolikusoknak a
testületi azonosság erős érzékét adja .

A modell hátrányai : a klerikalizmus, a túlzott jogi jelleg és atriumfalizmus
veszedelme.

A közösségi modell megmutatja nekünk a vallási közösségek természet
fölötti célját: embereket közösségbe hozni az istenivel. ökumenikus téren igen
termékeny bibliai felfogás ez. Ugyanakkor kitűnő alapja van a katolikus hagyo
mányban. Amennyiben elfogadja - egyénileg és közösségileg - a személyes
viszonyt a hivők között és számol a Szentlélekkel, segít feléleszteni a plébániá
kon a keresztény lelkiséget. Végül találkozik a modern ember szükségleteivel,
közösségi igényével. Ezek kiváló előnyei.

De gyengéi is vannak. Mindenekelőtt némi homály uralkodik a plébániák
ill. az Egyház lelki és látható valósága közti viszony tekintetében, és ez bizonyos
dualizmus veszélyével jár. Továbbá feszültséget hoz létre a személyek közötti
baráti viszonylatok szövedéke és a kegyelem misztikus közössége között.

A szentségi modell előnye, hogy - anélkül, hogy elhanyagolná a látható
egyház fontosságát - széles teret biztosít az isteni kegyelem működésének az
intézményes keretek között. Továbbá összhangba tudja hozni az egyháztant
más hagyományos teológiai témákkal. Indítékokat is szolgáltat az Egyház iránti
szilárd hűségre, ugyanakkor teret enged a becsületes bírálatnak is. A szent
ségek megünneplése a plébániai közösségben alkalmat nyújt a hivők lelki nö
vekedésére, hitük és áhítatuk közösségi kifejezésére.
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Másfelől ennek a modellnek kevés a kezessége a Szentírásban. A meg
közelítés másik hiányossága, hogy nem könnyen vonható be az igehirdetésbe.

A kérügmatikus modell ereje mindenekelőtt, hogy jó biblikus alapja van.
Másodszor az identitás és küldetés világos érzését adja a keresztényeknek,
különösen a helyi egyháznak, mint a jóhirt hirdető gyülekezetnek. Továbbá
olyan lelkiséghez vezet , ami lsten fölségére összpontosul, s engedelmességre.
alázatra és lsten szaváról tanúskodó készségre vezet.

Gyengéje: nem értékeli eléggé azt a tényt, hogy az Ige testté lett. Fennáll
a veszély, hogy az Egyház ill. a plébánia teljesen összefüggéstelen történések
sorozatára bomlik szét.

A diakóniai modell elfogadásának legerősebb jogcíme a modern világ új
helyzete. A világnak szüksége van valamire. amit a keresztény közösség nyújt
hat neki és megerősfthet benne: hitre. reményre, világos értékekre és emberi
testvér iségre . Továbbá ez a megközelítés új jelentőséget biztosít a plébániai
közösségnek, új életerőt, új l dö sze rűs é qet , új küldetéstudatot: megvinni a Jó
h írt a világnaki Andrew Greeley szerint a másik legfontosabb tényező "a plé 
bánia segitőképessége" . A tényleges plébániák legkiemelkedőbb teljesitménye
az embereknek tett különböző szolgálatok.

A legnagyobb ellenvetés: a közvetlen bibliai megalapozás hiánya . A "szolga"
kifejezés bizon yos kétértelmüségeket tartalmaz. De a keresztény plébániák szol
gálata szabad . mások javára irányu l.

A keresztény közösség - plébánia - misszionárius modelljének szil árd szent
i rási alap ja van, ugyancsak megalapozott a II. vat ikáni zsinat okmányaiban is.
Sajátos jelleget ad a plébániai hivek életének. Másrészt félre lehet érteni abban
az értel emben, mintha misszió csak Afr ikában vagy Dél-Amerikában stb . lenne .
Valójában a plébán iának az egész világon missziós közösségnek kell lennie.

A plébániák eszkatológ ikus modell je a szeretet teljessége felé vezet , azt
adja elénk, mint ami a közösség várakozásait meghaladó világot fog teremteni.
Elővétel ezhetjük itt a halál eltünését. Az emberi nemet átölelő közösség jön
létre. Visszahozza mindazokat, akik előttünk távoztak el.

Másfelől ez a lelkület a világtól való visszavonulás vágyához vezethet : az
ember passziv türelemmel vár a jövendő világra.

Az Egyház és a pléb ánia minden adott modell korlátait meghaladja . Mind
egyik teológiai modeil a mlsztikus valóság egy-egy oldalát t ükrözi . Ugyanarra
a tényleges plébániaközösségre több vagy akár minden modeiIt is alkalmaz
hatunk.

Végső soro n azt hiszem, hogy "a plébánia szerkezetén belül lsten hiv rnln
ket családi életre" , és Krisztus ott van a plébánián belül "a világ végez etéig "
(Mt 28,20).
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Yves Congar

~RTSOK HELYESEN AZ EGYHÁZAT

A keresztény élet növekedése

Az Egyházzal kics it úgy vagyunk, mint hazánkkal ; hiszen csakugyan lelkünk
hazája. Már ideigvaló hazánk is az a hely, az a körny ezet, amiben lelki mivol
tunkat kaptuk. "Szeretnék feléle dni ebben az országban, ahol értelmem kiala
kult, ahol képzel etem elnyerte jellegét, ahol először érzékeltem jót és rosszat"
- írta a számkivetés ben élő Proudhon. Jól kifejezte egy anyai valóság elsőd

leges és mély tényét, amely kial akulásun k éveiben tovább vitte a létünket adó
nemzés sejtjei nkbe ható múvét, - nem annyira elméleti lecké kkel, mint inkább
a példák, az éghajlat, a tájé k, az öröklött és életet átjáró szokások, az elbeszé
lések, sőt mesék, végül pedig a jellemünket formáló és kifejezésre juttató nyelv
életszerú, érzelmi jellegú útján. Valami hasonlót csinál az Egyház a vallásos
emberrel. Tovább viszi a keresztségben elnyert születésünket liturgiájának, a
környező példáknak, a belénk vésett gesztusoknak és magatartásoknak, az
elénk adott csodálatos elbeszéléseknek összhangzó, kedély re ható és életszerú,
egyben pedig tan itó és erkölcsi jellegú gyakorlatával ; egyszóval azzal a nyelv
vel, amelybe bevezet, s amely olyan mértékbe n formálja lelk i valónkat, ameny
nyire megtanul juk kifejezni magunkat rajta .

Amikor felnőttünk, fel adatk ént áll előttün k , hogy tudatosan elismerjük mind
azt, amit szabad választásunk nélkül, hagyomány ként kaptunk a homályba ve
sző, boldog években , mikor ajándékként jutott osztályrészünkül minden . Egy
adott pillanatban számot vetünk örökségünk tartalmával, és azzal, amire egy
meghatározott hazához való tartozásunk kötelez. Az ideigvaló élet szintjén majd
nem mindent megőrzünk belő l e : ritka ember választ más hazát, önként, új ala
pokon újrakezdve jell eme elemi rost jainak alakítását. A lelki szint sokkal inkább
szabad választásunktól függ, mert függetle nebb a természetes életünket oly
szorosan meghatározó fizi kai, genetikai, gazdasági. adminisztratfv adottságok
tól. Többen változ tat ják vallásukat, mint hazájukat. De mindenekfölött: ha elég
sok ember tel jes tuda tossággal meqerő sltl , amit csele kszik, elismeri a kereszt
ség ébő i és e lső áldozásából folyó köte lezettséget, - akkor viszont igen nagy
számú ember öntudatlanul vagy féli g tudatosan belesüllyed egy másik, tény leges
választásba a restség, a lemondás, a közöny, az apró árulások mindennapos
lejtőjén .

A könnyelmúség, a nyugtalanság teljes hiánya, amivel annyi ember elhagyja
lelki hazáját, nem is tudva , mit tesz, egyszerre mutat ja az ember veleszül etett
nyomorúságát és az Egyház szegénységét. Akik húségesek maradnak ehhez
a hazához, s még inkább akik tudatosan el akar ják ismerni a nevükben, de nél
külük megejtett kezdeti választást, azoknak annál inkább szól a felszóli tás: sze
ressék hazájukat, az Egyházat, nemcsak teljes szlvű kből , de szellemük teljes

27



bevetésével is. Igyekezniök kell a lehető legvalóságosabban és legteljesebben
megérteni. Sohasem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy vannak értelmi köteles
ségeink, és hogy erkölcsi életünk magában foglalja az értelemnek és egyéb
képességeinknek használatát. jó felhasználását.

Annál is inkább kötelessége ez napjaink keresztényének, minthogy élénken
ráébredt a felnőtt hit igényére. A felnőtt hit pedig önmagának számot adó hit ;
túl jutott a gyerekes hit kerek egészén, aminek minden egyformán szent, egy
formán bizonyos volt. Már nem csupán a képzeletből , a kedélyvilágból és az
eszmékből indul ki, hanem a tapasztalatból és a valóság bírálatából. A felnőtt

különböztetni tud aközött , ami biztos , bebizonyított, és ami nem az. A tapasz
talat elvezette arra , hogy felismerje a dolgok pontos körvonalait, fölmérje, rnér
legelje őket, tehát megkülönböztetésekkel éljen. amelyekre értelmének ezentúl
szüksége van.

Másrészt a mai embernek erősebb a történelmi érzéke . Belehelyezkedik az
időbe , jobban meglátja a jelenlegi helyzetre elvezető tények láncolatát. Vállal ja
ezt a helyzetet. Kikerült egy bizonyo s vulgáris platonizmusból , ami azt hitte .
hogy kívül él az időn , minden történelmi és társadalmi összefüggéstől szabad
elvek szint jén. Éppen ellenkezőleg : fölfedezte a történelmi és társadalmi, vala
mint a földrajzi , kult urális . gazdasági tényezőket. Nemcsak önmagát és létét
kell ezekben a dimenziókban élnie , hanem kereszténység ét .is. Keresztény el
kötelezettsége nem szorítkozik a dogmatikai igazságokra és az istentisztelet
kötelességeire. hanem magába akarja foglalni az Egyház történelmi életét, bele
értve annak drámai fordulatait, éppúg y, mint ahogy keresztény módon akarja
vállalni saját korát , drámáival és reményeivel , közös felelősségeivel és vállal
kozásaival. Ebből a mély akaratból származik nagy mértékben P. Teilhard de
Chard in munkásságának sikere: l ehetőséget tár a keresztények elé, hogy el
helyezkedjenek az emberi történelemben , sőt a mindenség teljes történetében.
és t ö r t é n e I m i Krisztus-hitet éljenek, annál teljesebb jelleggel, mert ez
a hit nincs elvágva az emberbe és a világ jövőjébe vetett hittől. Az ökumeniz
mus ugyanezekből a mély vágyakból húz hasznot, amennyiben az is utat nyit
(más szinten ezt teszi a társadalmi vagy politikai cselekvés is) a mai keresz
tények igényének, hogy vállalják az Egyház életének történelmi dr ámált és jelen
legi nagy ügyeit. Nem az önmagában vett , hamis időtlenségben értelmezett
Egyházét, hanem ezét az Egyházét, amely húsában hordja az átélt tragédiák
stigmáit: a keleti szakadásét , a reformációét, a modern racionalizmusét, a
marxizmusét és a proletárok helyzetéét, a háborús fenyegetésekét, a XX. szá
zadra jellemző társadalm i és politikai ütközése két ... Az Egyház, amelyet a mai
kereszténynek szeretnie, előmozdítania és mindenekelőtt megértenie kell , mind
ezektől történelmileg meghatározott Egyház. De egyben meghatározzák belső

mozgásának szépséges és tiszta irányai , hogy alkalmazkodjék a világhoz, amely
hez hozzá van kötve, és feleletet adjon neki , saját történelm i útjának lényegileg
misszionárius idején.
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Négy szlni

Hogy segltsük ezt a keresztényt ért elm i erófeszltésében , végezetül szerét
nénk ajánlan i neki : lássa úgy Egyházunkat, mint ami egyszerre négy szinten
vagy négy oldalon létezik és valósul. Nagyon röviden jelezzük ezeket, a leg
belsőtől a legkülső , a leg istenibbtől a legemberibb felé haladva:

1) Az Egyháznak csak anny iban van értelme, amennyiben Jézus Krisztusra
és megismertetendő evangé liumára vonatkozik. Nagyon rövidlátó és csalóka
életének minden értelmezése, ami nem ebből a szemléletből indul ki. Csak
annyiban lelki anyánk, amenny iben Jézus Krisztus Jegyese. Mély élete min
denestül belőle való . Ann ál jobban fogjuk megérteni, minél inkább O t keres
sük, Ot ismerjük meg! Ennek a kettős-egy megértésnek az elérésére nincs jobb
iskola, mint magának az Egyháznak az élete : a szent liturg ia a maga benső

ségében . Különösen ha tel jes keresztény kiterjedésében szemléljük, ami több
mint istentisztelet : a hit iskolája is. Ha túl a részájtatosságokon, túl még a val
lásgyakorlaton is, Krisztusnak liturgikusan átélt misztériumán át közösségbe
kerülünk lsten üdvö sségtervével , ha kitárulunk és felajánl juk magunkat, hogy
Krisztussal és Kris ztusban elfoglaljuk a helyünket benne, akkor meg fogjuk
érteni az Egyház életének mélyét, hüségének szépségét, - mert részt veszünk
benne. Minden felülről fog megvilágosodni.

2) Az Egyház a szentek közössége , megszentelő közösség . Nem szólhatunk
Jézus Krisztusról anélkül, hogy ne beszélnénk az életszentségről , aminek ő a
forrása , és a szentekröl, akik Testét alkotják. Azért vagyok az Egyházban , hogy
velük éljek, azonos forrásokból táplálkozva. Mi akadályoz az Egyházban, hogy
keressem az életszentségben való elmélyedést? Mi taszit vissza, mi segít? Ol
vassuk el itt Bernanos nagyszerü következtetését Szent Johannájából :

" Egyházunk a szentek egyháza. Aki bizalmatlanul közeled ik hozzá, az úgy
véli , hogy csak zárt ajtókat, korlátokat és rácsos ablakokat lát, a lelki csendőr

ség egy fajtáját. De a mi Egyházunk a szentek egyháza . Melyik püspök ne adná
oda a gyürüjét, a mitráját, a mellkeresztjét, melyik bíboros a biborát, mely ik
pápa a fehér ruháját, a karnar ásalt. a svájci gárd áját és mindenét, ami je van
e földön, hogy szent legyen? Ki ne szeretne erőt ennek a csod álatos kaland nak
a megfutására? Mert az életszentség kaland, sőt az egyedü li kaland . Ak i egyszer
megértette, az a katolikus hit szívébe hatolt, annak halandó teste más meg ren
düléstől reszket, mint a halálfélelem, egy emberfölötti reménytől. A mi Egyhá
zunk a szentek egyháza . .. A bölcsességnek, az erőnek, a rugalmas fegyelem
nek, a nagyszerüségnek és a fenségnek mindez a roppant rendszere magától
semmi, ha nem tölti el élettel a szeretet. De a középszerüség nem keres benne
mást, mint szolid biztosítékot az isteninek kockázatai ellen."

3) Igaz hogy az Egyház formulák, rít usok, szervezetek, szabályok és hagyo
mányok nagy rend szere is. Ami valódi veszedelemmel jár. Mert az ember ne
messége ugyan abból származik, hogy képes a szabadságra, de szüntelenül
afelé tart, hogy megszabaduljon enne k a szabadságnak a súlyától , így meg-
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pihenhessen és berend ezkedjék a d o I g o k b a n, a programokban, az auto
matikus folyamatokban . Ott megtalálja a biztonságot, mig a Hit és a Szeretet
kalandja megzavarja - hová viszi ez? Szükség van a rltusokra, formulákra,
szervezetekr e és hagyományokra. Orzik és átadják az éle tet. Föltétele i a k ö 
z Ö s s é g i vallásnak, amely nem egyénhez kötött , vele egyült születő és k é
részéle!ú egyéniségét túl nem élő. Jóvolt ukból osztozom Xavéri Ferenc , Aquinói
Tamás, Agoston, Atanáz és Pál hitében. De, mint ugyancsak Bernanos mondja,
"semmiféle szertartás nem ment fel a szeretet alól. " A biztonság elemel csak
keretek és eszközök ; mindazt, ami az Egyházban intézménye s, úgy kell felfogni ,
mint Jézus Krisztus szolgálatát és az emberek szolgálatát Jézus Krisztusért.
E s z k ö z ö k k é n t a lelki si k vezetékeinek kell lenniök, amelynek ők a nagy
szentsége. Elnlők kell és az életre vezetniök l

4) Végül az Egyház hordozza történelmét; nemcs ak néha kissé fojtogató
súlyával, hanem sebhelyeivel és utóhat ásaival is. Jelenét átélt múltja határozza
meg. Pontos fogalmunknak kell lennie , ha akárcsak elemi fokon is, erről a
múlt ról, hogy jól megértsük a jelent, s elvállaljuk Jézus Krisztus szellemében,
Istennek a történelemben megvalősltandó üdvösségterve szem előtt tartásával.
Itt van a helyük a megfontolásoknak az Egyházban mutatkozó emberi jellegre
és a Kegyelemnek éppen ebben az emberi jellegben és ebben a történelemben
látható útjai ra vonatkozólag.

Egyiket sem szabad kizárni ebből a négy létmódból vagy léts íkbél. Együvé
kell fogni és teljes megértésben összekomponálni őket. Hogy megértsük az
Egyházat, el kell jutnunk életé nek történeti és emberi oldalához, anélkül, hogy
ezt teljesen kü lsőséges járulékká fokoznánk le; hozzátartozik a mú szövedéké
hez. A szentségnek egészen Jézus Krisztusbó l számazó kegyelme a személyek
legbensejé ben múköd ik, de ők nem választhatók el sem a kegyelem egyházi
eszk ö ze it ől , sem az Egyháznak lényegesen történeti és emberi jellegú életétől.

lsten múködése nem az emberi múködés hegyibe jön, nem is a hézagaiba éke
lődi k: teljesen benne rejtözik, miközben mégis meghalad ja. Akár Róla, akár az
Egyházról van szó, kerüljük el, hogy " könnyedén, árnyalás nélkül higgyünk
transzcendenciájában" (Marcel Légaut). Ezért világItsuk át vallásosságunkat a
komoly értelmi erötes zf t és fényével. Mély és megalapozott meggyőződésünk

szerint mind világosabban ki fog derülni, hogya keresztény élet megkövetel
ilyen erőfesz ltést. Forrás: Christus 38. sz. (1963)

Giny Kranenburg

MI~RT VAGYOK AZ EGYHÁZBAN?

Ha valaki 40- 45 év előlt ezt kérdezte volna, valószínúleg meglepődve néz
tem volna rá. Hogyan is lehet ilyet kérdezn i? Hiszen pici gyerekkoromban meg-
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kereszteltek, és az Atya gyermekévé fogadoll. A gyerek helye a házban van,
nem pedig az út mentén . Az lsten gyermekének helye meg az Egyház. Kell ill
még kérdést feltenni?

A növekedés, felserdülés "véget nem éró" éveiben szüleim, tanáraim, kör
nyezetem az Egyház tanítása szerint neveltek mindnyájunkat. Engemet, iskola
társaimat, barátaimat. Ideáljaink, elveink, értékeink mind egy forrásból eredtek,
abból táplálkoztak. Az Egyház úgy veli körül minket, mint a levegó, amelyben
élünk, mozgunk, nélküle meglenni nem tudunk. Szívjuk magunkba szüntelenül ,
észrevétlenül. Néha, kivételes pillanatokban, amikor a tavasz balzsamos lehe
lete, a hegyekból vagy tengerról áradó tiszta , jó levegó tüdónkbe tódul , szívjuk
teljes tudattal az illatos levegót. Ilyenkor öröm és hála tölt el, hogy ebben ré
szünk lehet. Akkor is tudatára ébredünk mennyire szükséges a tiszta, jó levegó,
amikor váratlanul szűk, szellózetlen helyiségbe lépünk, vagy megrekedünk a
nagyváros autóbűzös forgatagában.

Nem, valaha a kérdés: .rnlért vagyok az Egyházban?" nem j átszott szere
pet. Nem azt mondom, hogy kérdések sohasem foglalkoztallak. Minden serdülő

fiatal nak mindig vollak és vannak kérdései. Nekünk, a 30-as évek fiataljainak
is voltak kérdéseink. Volt azonban mindig módunk kérdéseinket bizalommal
fellárni olyanok elóll, akik megfeleltek, vagy éppen segítellek, hogy magunk
találjuk meg a helyes választ.

Ezt a kérdést azonban ma, 1984-ben tellék fel. Miért is olvastam ismételten
igy : .mlért m a r a d o k az Egyházban?" Furcsa? meglepó? döbbenetes? Nem,
nem hiszem. Sót azt hiszem, nem is rossz így olvasni ezt a kérdést. A mai, kér
désekkel, bizonytalansággal terhes idókben épp erre a kérdésre életbevágóan
szükséges feleletet keresni, és meg is találni.

Elóbb azonban azt kell megvizsgál nom, mit is jelenteti valaha , mit is jelent
ma számomra az Anyaszentegyház. Milyen is volt a kép, amely többé-kevésbé
tudatosan élt bennem az egyházról?

Emlékezetemben nagy, szürke kövekból felépítell épülettömb képe merül
fel. Hatalmas, egész látóhatárt betöltó kolosszust látok. Ház, egyház. Mi köze
van ennek az épülettömbnek az "anyához" ? Akóház, épületkolosszus nem
áraszt meleget, nem ébreszt érzelmet.

Talán Krisztus Misztikus Teste? Régen ez is nagyon távoli , elérhetetlen fo
galom volt. Hillem, elfogadtam, de nem tudtam mit kezdeni vele. Ami igazán
fontos, központi volt, az Jézus Krisztus, lsten Fia, testvérünk. tS mindazok ,
akik Ot közvetltellék, példázták. közelebb hozták , és jelenvalóvá tellék Ot éle
tünkben.

Messze kerültem ollhonról. Idegenbe, más kultúrába, más szokások, más
emberek közé. Kerestem a közöset, az ismer öst. a felismerhetőt, azoknál, akik
ugyanazt a Jézust szolgálták, élték, mint Akit ollhon hlrdellek és éllek azok,
akik emberségünket faragták. Bizalommal közeledtem. Nemsokára felfedeztem ,
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hogy Jézus Krisztus ugyanaz mindig és mindenüll, de szolgálatának, követésé
nek színe, íze, módja bizony nagyon is különböző tud lenn i. Ezek a színbe li
különbségek, más hangsúlyok már tudatosan irányílollák figyelmemet az Egy
házra és a Misztikus Test egységének jelentésére.

EljölI az i dő , amikor XXIII. János pápa tágra nyitotta az Egyház ablakát.
Omloll be a lélekújító l evegő. Az egyház népe tel i tüdővel szívta magába az
üdítő ill atot. III Holland iában talán épp azért lélegzett fel mindenki olyan inten
zlt ással, mert a kato li kus emanc ipáció történelmileg röv id korszakában nagyon
is hermetikusan volt elzárva minden ablak , minden rés.

A hatvanas évek, forrongása, lelkes " sze ll őztetése " közepelle újból és újbó l
azt gondoltam : "hiszen én nem abban az egyházban nőttern fel, nem abban ne
velkedtem, mint amelyet most olyan hevesen kritizálnak!" Az a légkör, amelyben
az én gene rác ióm nőtt fel, meleg vol t, megértő , utat mutató, de nem kényszerrel
sújtó. Igaz ez? lehet séges ez? állha tnak-e fenn ilyen különbs égek ugyanannak
a hitnek, ugyanannak a tannak, ugyanannak az evangéliumnak megélési mód
jai közötl? Ha így van, mi lehet az oka? Keresni kelleti a feleletet.

Hogy a száraz taní tást hogyan tudj uk gyümölcsöző élellé érlelni, abban nagy
szerepe van egy nép lelki alkatának. tör ténelmi fe jl ődésének, kultúrájának, tár
sadalmi helyzeté nek. Hiszem, hogya mi magyar lelkiség ünk könnyebben talál
rá a lényegesre , az igazán font osra a száraz betúk , hitlani tételek, paragrafusok,
kis és nagybetús törv ények és tanácsok között. Mi nem csak tanultuk a hitet,
de iskolái nk légkö re, tanáraink , vezetőink személye megadta a példát, meg
mutalIa az utat, hogyan lehet a tanítást életl é tenni.

Nemsokára minden felé kis körök alakultak, amelyekben a hívek szabadon
és kritikusan próbálták hitüke t megfogalmazn i. Gyakran úgy véltern. hogy " hit
tani tudásommal" a "helyes" válaszok birtokában vagyok . Kívülállónak éreztem
magam, kívülről figyeltem a fejlődést. De a benső t űz , lelke sedés , őszinte neki
állás, amellyel a zsinat friss levegőjét " melIre szíva" új l ehetőségeket, hite le
sebb megélést kerestek és találtak olyan sokan , meggyőzött. Eltúnt a kőtöm

bökből épült koloss zus I Tagja lellem az "útban l evő vándor ló népnek" , amely
életútján keresi az lsten elképzelése szerinti ember kiteljesedését.

Az ökumenikus kapcsolatok, beszélge tések évei következtek. Ebben a lég
körben, amelyben még nem is olyan régen a tiszteletes úr átment az utca má
sik oldalára, hogy ne kelljen a plébánosnak köszönnie, meglepő érde klődésse l

özönlöttek felénk, katolikusok felé a kérdések. Menny i el őítél et , mennyi fé lre
értés élt az emberekben! Felej thetetlen emlékem, amiko r a gyónásról beszél
getve valaki azt mondolIa: - ígyelmagyarázva, hogyan is értelmeztük, éltük
meg mi katolikusok a búnbánat szentségét, nemcsak megérthetővé , de elfog ad
hatóvá teile szemében ezt a szentséget - . Mi is megismerkedt ünk pro testáns
testvéreink hitével, Jézus Krisztusra, az Úrra és a SzenIírásra központosuló
megélé sükke l. Ez felismerhető volt. Tanultunk egymástól. Ekko r csendült fel
bennem a kérdés: mié rt maradok én az egyházban . Erre felelni kelleti.
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Tapogatódzva próbáltam a választ fogalmazni. Ilyesféleképpen: az Úr köz
vetlen közelsége , megközellthetósége a szentségekben, különösen az Euka
risztiában, az, ami számomra nélkülözhetetlenné teszi egyházamat.

Hollandia híres tradíciója volt a tavaszi nagytakarítás. Hetekig tartott. Mi
elótt a háziasszony belekezdett a takarításba, alaposan szemügyre vett mindent.
A családi tanács elhatározta, mit kell újból kifesteni, megújítani, megváltoztatni.
Egy napsugaras tavaszi reggel kihurcoltak mindent a kertbe , a balkonra, a friss
levegóre. Szellóztetni. A szellóztetés után jön a takarítás. A háziasszony meg
nézni a sok szeretett, meghitt, megszokott, megunt, régi holmit. Néha elidóz
emlékeinél és egyetmást, amit már használni nem tud, de megválni sem tud
tóle, gondosan elcsomagol. Máskor meg hirtelen elhatározással a szemétbe
dobja a használhatatlannak minósített cuccot. Elófordul, hogy kés őbb észre
veszi: mégis csak kár volt ezt vagy azt kidobni; nem is volt az olyan felesleges,
használhatatlan. Hasonlót keres helyébe, és örül , ha rátalál, még ha talán más
is a színe, a mérete, de beillik a megüresedett helyre .

Ez a hétköznapi hasonlat szememben igen jól példázza a zsinat utáni megú
julást. Számtalan új , Id őszerű, jól beváló, egészséges kezdeményezés jött létre .
Nagyon sokan dolgoztak, teljes odaadással és bizalommal. Sok hirte!en félre
dobott visszakerült a helyére . Atalakítva, idószerúvé téve, más színúre festve.
De mint a családban, úgy az egyházban sem egyforma mindenki ízlése. No
meg nemcsak az italtól, de a túl sok jó levegótól is meg lehet ittasodni. Az
ittasság pedig akadályozza a józan gondolkodást, mérlegelést. A dialógusból
vita lesz, a meghallgatás, beleé lés helyét ítélkezés, elítélés veszi át. Táborok
és pártok alakulnak. A maga igazát védi mindenki , és közben új sebeket ütünk
egymás meleg szívén; pedig zúzódást, kék-zöld foltot, nehezen gyógyuló sebet
eddig is már sokan viseltek.

Ez az oka, hogy sokan vannak akik saját lelkiismeretükre hivatkozva válo
gatnak és választanak. Vannak, akik elfáradva, csalódottan hátat fordítanak és
elmennek. Vannak, akik hitüket, szeretetüket "két kézre fogva" maradnak és
tovább keresnek.

Miért?
Mert rendületlenül hisznek az Úr üdvözító terveiben. Az lsten (eljövendó)

országában. Hiszik , hogy a szövetség Istene ígéreteit megtartja. Hiszik, hogy
O minden embert néven szólít, és feladatot bíz rá. Hiszik, hogy itt a földön a
mi feladatunk lsten országának építése.

Hiszik, hogy mi emberek vagyunk az Úr keze és lába, meleget és szeretetet
sugárzó szeme, megbocsájtást, megértést kimondó szája. Néha megtapasztal
ják, hogy az lsten országa itt-ott már jelen van, de rendületlenül hiszik, hogy
teljes szépségében, harmóniájában még el kell jönnie.

Vannak, akik Ismerik képességeiket, de tudatában vannak kicsinységúknek
ls. Elfogadják fogyatékosságaikat, korlátozottságukat, de merik hinni , hogy min-
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denkinek megadatik az, amire szüksége van, hogy kialakitsa, megvalósítsa ma
gában az lsten róla alkotott elképzelését.

Mernek hinn i abban, hogy egyszer majd a jóság és szeretet győzedelmes

kedni fog. Rendületlenül hisznek a feltámadott názáret i Jézusban, az lsten Fiá
ban, Testvérünkben, aki megjárta az emberi életút minden ösvényét. Tapodta
annak minden göröngyét. Akinek nem volt fej ét hová lehajtan i. Akit legköze
lebbi baráta i, követői gyáván cserben hagytak, amikor legnagyobb szüksége
volt rájuk. Akit elárultak, letagadtak. Hisznek a Jézusban, aki életét adta, hogy
annak árán egyszer , valaha , megvalósuljon az Atya akarata, az lsten országa .

Hiszik, hogya Feltámadott Úr nem elérhetetlen magasban , hanem emberi
közelségben közöttünk él, és nekünk hagyta lelkét, hogy erősítsen , sugalmaz
zon, vezessen és megújítson. Tápláljon és soha el ne hagyjon.

O az Egyház éltető lelke, emberi szívünk lakója és betöltője .

O az lsten teremtő és megújító lehelete.

Ezt próbálom én is hinni. Ezért vagyok , ezért maradok az Egyházban.

Alszeghy Zoltán

BONöS SZENT EGYHÁZ

A címben használt két jelző két ellentétes tula jdonságot jelent : az egyik
bizonyos erkölcs i tökél etesség hiányát, a másik annak meglétét : azért hajlan
dók lennénk a cimet kijavitanl, így : .b ünös vagy szent egyház?" A katolikus
egyházkép jellegzetessége, hogya két j elzőt egymás mellé ille szti, azt állitja,
hogy az egyház búnös is meg szent ls. Csak akkor lesz életközeli viszonyunk
az egyházzal, ha a valóságnak ezt a két egymást kiegészltő és magyaráz ó ol
dalát tel jes mértékben elfogadjuk.

MI az egyház?

Az egyházról való meggyőző beszéd egyik legfőbb akadálya abban van,
hogy nem világos, mit értünk ezen a szón.

Az egyház nem elvont ideál , ami a konkrét valóságban csak tökéletlenül
valósul meg, mint a "demokrácia" vagy a "szabadság". Nem " veze tő személy
zet" , tehát nem a klérus, nem a papság, szemben a "világi " hivőkkel.

Az "e gyház" e l őszö r is gyújtőfogalom , azoknak a személyeknek összességét
jelenti, aki k legal ább meg vannak keresztelve, vagy szorosabb értel emben , akik
életük főproblémáinak megoldását Krisztus Urunk követésében, Krisztus Urunk
tanítványainak közösségében keresik.
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Az "egyház" tehát nem elszigetelt egyének összessége, hanem olyan kö
zösség, amelynek megvan a maga sajátos szelleme, mert tagjait azonos meg
győződések, azonos értékItéletek kapcsolják össze, és ezek hasonló magatar
tásokban. szokásokban, közös nyelvezetben öltenek testet.

Az ilyen kulturális egység hosszú ideig és kiterjedt méretekben soha sincs
intézményes keretek hiján. Az egyház is intézményes egység, megvannak a
maga életszabályai, a közösség hez való tartozás megszabott eljárások révén
jön létre , és a tagok szerepe is differenciált : ki-ki a maga képességei, a közös
ség igényei és bizonyos munkaelosztás szerint vesz részt a közösség életében.

Mindezt nagyjában elismerik azok is, akik "kivülről" nézik az egyházat, tehát
nem azonosftják magukat vele. A hit fényében az egyháznak egy más fontos
jellemvonása is van. Szerves lét- és múködési egységének belsó lételve, moz
gatója, azonosságot adó tényezője a Szentlélek, aki ingyen kegyelemból fa
kasztja a tagokban mind a közösségi szellemet, mind a különféle, de konver
gens egyéni képességeket és hajlamokat és az ezeken alapuló feladatokat. O
épiti fel az intézményes keretek lényeges összetevóit, és ezeken keresztül ve
zeti az egyes tagokat és az egész egyházat a krisztusi élet beteljesedése felé,
itt a földön, és ezen túl, az örök életre.

Az egyház búnel

I:ppen mert elfogad juk az egyháznak a hiten alapuló szemléletét, nyilván
látjuk, hogy az egyház, ez a földön éló, látható, jól ismert közösség , sok szem
pontból nem él a Szentlélek által éltetett test belsó követelményel szerint, azaz
búnben él.

Búnös az egyház, mert búnösök a tagjai. Még ott is, ahol legvi lágosabban
megjelenik az egyházi közösség sajátos természetlöfötli jellege, az eukarisztia
ünneplésekor, sokan vannak jelen, vesznek részt, akik tudva és akarva , szoká
sosan letérnek a Krisztus Urunk által kijelölt életútról. De még azok is, akik
őszintén igyekeznek az egyház elvei szerint élni, sokszor nem tesznek eleget
azoknak a követelményeknek, amik korunk erkölcsi érzéke szerint a teremtő

istennel való belső egységből fakadnak; amikor az egyházon kivül élók eleve
lebecsülik, kigúnyolják, meggyanusltják a " jámbor" , a "templomos" embert,
kimutatják, hogy tapasztalatuk szerint az egyházhoz való tartozás nem ritkán
olyan magatartást palástol, ami, akarva vagy nem akarva, eltér a társadalom
erkölcsi ideáljától.

8únös az egyház azért is, mert vezetői b űn ös emberek, akik magánéletük
ben nem egyszer hútlenek Krisztus követésének követelményeihez, és ez ter
mészetesen kihat tanitó, szervező, papi ténykedésükre is. A "papi botrányok"
elkerülhetetlenül gyengitik az egyház testületi tanÚságtételének erejét. A Szent
lélek megigérte: nem engedi meg, hogy az egyház hivatalos tanitói tévedjenek,
mikor a hit és erkölcs kérdéseiben, tekintélyük teljes latbavetésével hirdetik
meg és magyarázzák az lsten szavát; de az igehirdetés nyilván kevésbé eró-
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teljes, mikor az lste n Lelke nem élteti, a beszélöt. Az egyház tan ítása szer int
a bűnös ember is hatékony szerve az lsten üdvözítö akaratának, mikor a szent
ségeket érvényesen kiszolgáltatja, de nem olyan hatékony, mint ha egész önáta
dással élne szolgálatának.

Az egyesek visszaélés ein túl a bűn az egész egyházra ráüt i bélyegét, mikor
az egész egyház, feje és tagjai, huzamos ideig tűr, helyesel , véd igazságtalan
szokásokat, helytelen rendszereket, mint az afrikai rabszolgavadászatot , a "bo
szorkányok" ellen való hajszát, vagy a termé szetfö lötti hatalom nak evilági ha
talmaskodásra való használatát. Erre az sem mentség, hogy bizonyos korok
ban az ilyen visszaélésekben senk i sem látott rosszat.

Ezek olyan szennyfol tok, amiket "kívül röl" is láthat mindenki. Vannak olyan
vádak is, amelyeket az egyház belsejéböl kiáltanak világgá alapjában véve jó
szándékú emberek ís. Szenvedélyes felháborodással panas zolj ák az egyház
vétkes meg nem értését, képte !enségét az új életviszonyokhoz való alkalmaz
kodásra , er őszakos hatalmaskodását. Az egyik ilyen vádirat, "egy méltallankodó
katolikus kétségbeesett felhördülése " alc ímmel , pár év alatt minden vil ágnyel
ven sok ezer példányban ter jedt el, és a jel entös könyvsiker mutatja : sokan
azon a vélemén yen vannak, hogy szenvedélyes til takozása nem mindenben
alaptalan.

Mért szent az egyház?

X. Szent Pius katekizmusa igy fele l erre a kérdésre : "Az egyház szent, mert
szent láthatatlan feje, Jézus Krisztu s, mert szent a Lélek , amely élteti , mert
szent tanítása, áldozata és szentségei ; mert minden tag ja arra van hivatva hogy
megszentelöd jék, és sok tagja valóban szent volt, az most is, és az lesz min
dig."

A felelet mutatja, hogy míg az egyház bűnös volta onnan ered , hogy tagjai
szubjektív viselkedése ellentmond az egyház lényegének, szent jellege első 

sorban az objektív valóságra vonatko zik, a termé szetfölötti misztéri umra, ami
az egyházban jelen van, bár a tapasztalat el őtt rejtett , és csak a hit fényében
nyílatkoz ik meg. A megkülönböztetés hagyom ányos magyarázata az "egész
séges" szó két különbözö értelmére szokott rámutatn i. Másként "egészséges"
egy életmód, másként egy ember: az életmód egészséges , mert képes arr a,
hogy egészségben tartson valakit, az ember egészséges , mert megvalósul ben
ne a szerves élet zavartalan kifejlödésének az a tel jessége , amit ezzel a szóval
szoktunk megjel ölni. Egy kórház a kórnak háza, mert tele van beteggel , de
egészséges intézmény, mert meggyógyítja öket.

A keresztény ókor gondolkozása e ls ő so rban az objektív valóságok és erök
iránt érdeklödö tt, azért az egyházban is föként a megszentelö természetfölötti
misztér iumot csodálta, azért adott hálát Istennek. Az újkor emberének figyeI
mét leginkább a szubjektív megvaló sulás köti le, azért inkább az egyház bűnös
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jellegén botránkozik. Mind a két szempont jogos, és fontos is. De éppen mert
szubjektivista felfogásunk hajlamos az objektív jelleg és erő figyelmen kívül
hagyására, és mert a tapasztalaton alapuló biztonság könnyen elfeledteti velünk
a hit nagy igazságait, illő, hogy megálljunk egy pillanatra az egyházatyák isko
lájában, vegyük észre hálás imádattal, milyen szent az egyházunk, és figyeljük
meg, hogyan szentel meg bennünket.

Szent az egyház, mert a misztikus Test feje Krisztus, lelke a Szentlélek.
Persze hogy minden embert elér (rejtett, csak őelőtte ismert rnódonjaz Úr Jézus
halálának és feltámadásának ereje, persze hogy az egész világot betölti a te
remtő és üdvözítő Lélek, a látható egyház keretein kívül is! De a személyes
jelenlétnek sok árnyalata, foka van: különböző mértékben "van jelen" egy be
tegágynál a csak az udvariasság által vezetett látogató, a kezelő orvos, a beteg
életéért remegő édesanya. Ahogy az Ószövetségben különös módon volt jelen
az lsten a Templomban, és különösen szívesen fogadta népe áldozatát a sioni
oltáron, most is különös módon árasztja kegyelmét azokra, akik ott vannak ,
ahol találkát adott az emberiségnek, az egyház egységében .

Szent az egyház, mert benne zsong az lsten szava, ami megismerteti velűnk
az üdvösség útját, amiben fölragyog a természetfeletti élet szépsége. Az " Isten
szava" első sorban természetesen a Szentírást jelenti: az egyház tanítása nél
kül nem is tudnánk, hogy a Szentlélek sugalmazta ezeket a könyveket, nem
tudnánk, milyen rnűvek tartoznak a bibliához. De számunkra a Szentírás nem
csak leírt betü, hanem élő szó. Az évszázadok során a Szentlélek egyre támasz
tott tanítókat, akik hiteles módon , és a különböző élethelyzeteknek, vérmérsék
Jeteknek, hivatásoknak megfelelő módon fejtették ki, alkalmazták, magyarázták
Krisztus Urunk apostolainak szavát, és az egyház rámutat , hol találjuk ezeket
a biztos és hatékony magyarázatokat a zsinatok, az egyház nagy pásztorai, az
egyházatyák, az egyháztanítók műveiben.

A Szentírás számunkra nem csak igazságközlés, hanem élő tanúságtétellel
kísért, ajánlott, megvilágított szó: az egyház termelte ki a szenteket, az egyház
segít bennünket, hogy felismerjük, becsüljük, barátunknak fogadjuk Krisztus
Urunknak ezeket az igazi hü tanítványait , akik példájukkal mutatják meg, hogy
lehetséges, hogy szép, hogya mi helyzetünkben is nyitva áll az üdvösség szo
ros útja, hogy édes a mi Mesterünk igája, és a Szentlélek kegyelme folytán
könnyü a teher, amit váll unkra rak.

Mindez nemcsak a múlttal köt össze bennünket, hanem a j övőt is meg
nyit ja, arra is utat mutat. Isten a hivők közösségében az evangéliumot hozzá
férhetővé tette a legkülönbözőbb népek, korok, kultúrák számára, ahogy az élő

szervezet feldolgozza magának a táplálékot, és saját teste részévé teszi, ameny
nyiben az lsten szavát mindegyik közösség a maga gondolkozási formáiban,
értékkategóriáiban tudta magáévá tenni. Minden okunk megvan arra , hogy el
várjuk, hogy ez a minden embercsoporthoz alkalmazkodó igehirdetés nem áll
meg a múltban, hanem beoltja az Igét a jövő különböző kultúráiba is, akkor
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is, ha a mai változások rendkivül gyors menetével az egyház pillanatnyilag saj
nos nem tud teljesen lépést tartani.

A puszta szó magában véve sohasem szentel meg, akármilyen meggyőző,

akármilyen jól megfelel a hallgató igényeinek. Csak akkor mozgat és éltet, ha
a Szentlélek megnyitja számára a szivet, ha lsten múköd ik benne, azaz ha a
kegyelem kiséri. Az Atya Krisztus által a Szentlélekben minden embert hiv a
megtérésre és az üdvösségre, minden emberre kiárasztja kegyelmét, azokra
ls, akik sohasem hallottak az evangéliumról. De különös módon múvell üdvös
ségünket az egyház szentségeiben, általuk akar újra teremteni , új életre nem
zeni , gyógyltani, megtlsztftani , táplálni, erősften i , alkalmassá tenni arra , hogy
a kűl önb özö életformákban ki-kl lsten kegyelmének eszközévé váljék ember
társai számára. Ezért nincs mentsége annak, aki tudva és akarva tartózkodik
ezeknek az emberfeletti erőforrásoknak az Igénybevételétől. Az egyház szent
volta talán sehol sem olyan világos, mint abban, hogy mindent megtesz , hogy
minden tagja számára mindig hozzáférhetővé legyenek és megfelelő módon
legyenek kiszolgáltatva a szentségek.

Bún és szentség, együtt

MIért szent az egyház? Eddig csak azt hangsúlyoztuk , hogy az egyház szent ,
mert objektív értelemben szentség forrása. De ha komolyan vesszük hitünket,
és logikusan gondolkozunk, tovább kell mennünk. Nem volna szentség forrása
az egyház, ha közössége nem volna szubjektfv értelemben is szent, azaz ha
nem győzne a bún felett. Hiszen nem forrás az, ami szárazon hagyja a belőle

kiinduló medret , nem hatékony az orvosság , aminek használata révén nem
csökken a megbetegedések száma, nem gyorsabb és gyakoribb a gyógyulás .
A hagyományos tan ít ás szerint az egyház valóban azért is "szent" , mert tag jai
nagy részének nagy gyarlóságok ellenére is lényegében véve sikerül meg
maradni vagy legalább újra és újra visszatérni az Istennel való békébe , mert
számos tagja nagylelkú húséggel követi Krisztus Urunkat, és mert mind ig van
nak benne, akik ragyogó , az emberi erőket nyilvánvalóan meghaladó hősies

séggel tesznek tanúságot az egyházban múködő Szentlélek jelenlétéről.

Hogy lehet mindezt összeegyeztetni azzal, amit az egyház búnéről mondot
tunk?

Először is : jobban feltúnik egy bűnös pillanat, mint száz komoly , lelkiismere
tes küzdelemben töltött nap az lsten szolgálatában; egy botrány érdekes hir,
egy becsületes élet mindennapi banalitás. Alljunk meg kora reggel egy forgal
mas utcakeresztezésnél épült templomban, nézzük a munkába menő férfiakat
és nőket , gyerekeket és kopott nyugdljasokat, akik egy nehéz nap elején egy
percre megállnak az Oltáriszentség előtt. Az ő hitük sohasem fogja magára
vonni annak a pár tucat embernek a figyelmét, akik az újságokon és a rádiókon
át a közvélemény fölött uralkodnak; de milyen csodája a Szentléleknek, hogy
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ez a nagy sokaság nap-nap után türelmesen, á!lhatatosan igyekezik, hogy meg
valósuljon benne az lsten országaI

I:ppen így elsiklik a közvélemény figyelme afölött is, hogy az egyházban
százezrek intézményesen is mindig egészen az lsten országának keresésére,
építésére szentelik életüket. Örvendetes dolog. hogy Teréz anyát az egész
világ megbecsüli, örvendetes. hogy neki és nővéreinek húsvétkor a Szent Péter
téren százezrek előtt külön hely volt fönntartva a pápai oltár közelében: az
egyház vezetői igen helyesen ezzel is kifejezik. hogy az egyházban a legfonto
sabb az emberszeretetben megnyilatkozó lsten-szeretet. De vigyáznunk kell .
hogy ne keltsük azt a benyomást, mintha csak e g y Teréz-anya volna az egy
házban. Sok ezer névtelen hivő szenteli életét nap-nap után arra, hogy a kór
házakban, az iskolákban, családokban szolgálják felebarátjukat. ahogy lehet ;
és az ő áldozatos életük sem kevésbé a Szentlélek múve , mint Teréz anya tanú
ságtétele , vagy másoké, akik a nyilvánosság reflektorai alatt működnek.

A bűn és a szentség arányának mérlegelése során annak is tudatára kell
ébrednünk, hogy míg a sok bűn jelenléte természetes dolog, valóságos csodá
ja a Szentléleknek. hogy az egyházban mindig élnek rendkívüli személyiségek.
akik egyrészt szinte megdöbbentően radikális módon élik az evangéliumot,
másrészt éppen ez által vonzó, harmonikus módon egyesltik magukban a ke
resztény ideál látszólag ellentétes, valójában egymást kiegészltő jellemvoná
sait. E sorok lröja négy vagy öt ilyen a szó szoros értelmében "szent" sze
mélyiségre emlékszik, akiket szemtől szembe látott, akikkel beszélt, kettőnek

kezén a mi Urunk stigmái nak vérző jegyét látta , hősies erényükről százak tanús
kodnak . De ezekről a személyiségekről a milliók semmit sem tudnak, és talán
csak akkor fognak egyík-másikról hallani, mikor az egyház oltárra emeli őket.

Csakhogy akkor tanúságtételük már a múlté lesz, és az emberek azt fogják
mondani: igen. a XX. sz. közepén még voltak szentek , de a "mi ídőnkben" már
nincsenek . . .

Egy második szempontot is figye lembe kell vennünk, hogy megértsük, miért
kételkednek annyian az egyház szentségében. Akik az egyházban a szentség
hiányát panaszolják, a maguk mércéje szerint mérik a jót és a rosszal. Aki a
múlt században dicsérte a szerzeteséletet. rendesen a középkori szerzetesek
nek a művelődés szolgálatában kifejtett tevékenységére hivatkozott ; a mi ka
runkban nagyon sokan csak a szociális igazság előmozdítását tekintik igazán
szenthez méltó tevékenységnek. Délamerikában az sz árnlt szentnek , akiben
gyümölcsöt hoz népe sóvárgása a szabadulás után, Azsiában az, aki megsza
badult az ideigvaló. időleges javak búvöletéből. Az egyház bűn ét és szentségét
nem idegen mércékhez, hanem az egyház lelkiismeretének nermájához mérve
kell megitélnünk.

I:ppen itt érünk a bún és szentség viszonyának teljes megértéséhez . Az

egyház nem csak "bűnös is. szent is": a z é r t bűnös mert szerit. ú g y szent,
hogy bűnösöket ébresztget, világosIt meg, éltet az üdvösség befogadására .
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Az egyház azért bűnös, mert szent: objektiv szentsége ragyogó ideált tár tagjai
elé, amely felé fejlődniük kell, és éppen az ettól az ideáltól való szándékos
eltérés ltéli meg a hívek közösségének bún ét, De fordítva is áll: az egyház
sajátos szentségére jellemző, hogy nem zárja ki egységéből a bűnöst, hanem
halálig hű üdvözító irgalommal serkenti, segíti őket a folytonos, fokozatos meg
térésre .

Nem csoda : hiszen az egyház életében a bűnösökkel lakomázó megtestesült
Ige paradoxonja tárul elénk, mint látható, tapintható, örök , mindenkit biztató ,
kigúnyolt és megfeszített életadó valóság.

Szabó Ferenc

EMMANUEL MOUNIER HITE ~S HOSIES HUMANIZMUSA

(Néhány vonás a filozófus lelklséqéből)

Emmanuel Mounier a francia perszonalizmus vezéralakja, az "Esprit" c.
folyóirat megalapítója, elsősorban filozófiájáról és politikai elkötelezettségéről

ismert . Mégis korunk " lelki mesterei" közé számíthatjuk: hatása a francia ka
tolicizmusban felmérhetetlen , főleg a két világháború között és a második világ
háború másnapján . Csak negyvenöt évet élt (1905-1950), egészsége gyenge
volt, Francoise nevű kislányának gyógyíthatatlan betegsége miatt is súlyos meg
próbáltatáson kellett átmennie (látjuk majd feleségének írt levelelb öl, hogy
milyen hősies hittel viselte ezt) , mégis négy vaskos kötetet tesznek ki össze
gyűjtött Művei. (Oeuvres de Mounier, Seuil ; ezekre hivatkozom a kötet- és a
Iapszám megadásával.) Ebben az életműben hiába keresnénk lelki tanításának
kifejezett összefoglalását. De világszemlélete, keresztény perszonalizmusa, el
kötelezettsége már "lelki tanítás" mindazoknak, akik komolyan veszik az Evan
géliumot. Barátja és munka társa, a filozófus Paul Ricoeur szerint közösségi
perszonalizmusa nem zárt rendszer, de sokak számára "filozófiai matrica" lett ;
ugyanígy azt mondhatjuk: keresztény vilégszemlélete ma is "lelki matrica" lehet
számunkra, még ha nem is osztjuk politikai nézeteit.

1. ~letútJa

Emmanuel Mounier 1905. április t - én született Grenoble-ban. A gimnázium
elvégzése után, szülei tanácsára beiratkozik az orvosi fakultásra, bár a bölcsé
szet vonzza: a filozófus Bergson és a költő Péguy rnűveit tanulmányozza, velük
rokonszenvez, döntő befolyást gyakorolnak filozófiájára, világszemléletére. 1921
és 1924 között folytatja orvosi tanulmányait, de 1924-ben abbahagyja, és a filo
zófiával kezd foglalkozni. Jó három évig J. Chevalier vezetésével a nagy filo
zófiákat tanulmány ozza (Descartes-ról ír diplomadolgozatot), közben elkötelezi
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magát a Katol ikus Akc ióban: az elkereszténytelenedett rétegek felé fordul. 1927
ben Párizsba érk ezik. 1928-ban filozófiából államv izsgát tesz, majd a dokto rá
tusra készül. A spanyol misztiku sokról akarja Irnl tézisét, ezért 1930-ban utazást
tesz Spanyolországban. Követi a katolikus megújulást (i rodalomban és filozófiá
ban ez a kato likus reneszánsz korszaka) de egyben nyitott minden modern szel
lemi irány felé , minden jót be akar építen i hero ikus humanizmusába; lassan
kezd kirajzolódni az a perszonalizmus, amelynek megalapHója lesz. A francia
fóvárosban a katolikus értelmiségie kkel barátkozik : J . Guitton, G. Marcel, L.
Massignon , J . Maritain, N. Bergyajev és még sokan mások tartoznak e baráti
körhöz, amely a kato lic izmus megúj ulását sürgeti a gondolkodásban és a közé
leti cselekvésben egyaránt. Bergson és Péguy valamennyiük .mesteret" közé
számít. A regényí ró Bernanos - bár célkitúzéseik sok ponton egyeznek 
más égtájakon mozog: királyp árti , és mégis forr adalmár, kevésbé progresszista
= baloldali, mint Mounier. Nézópontjuk egybevetésé re még visszatérek.

Mounier 1932-ben megalapítja az "Espri t" c ímú folyóiratot (kb. két évig ké
szült rá), ez lesz a perszon alista mozgalom fóruma. Munkatársai között ilyen
neveket találunk : Jean Lacro ix, N. Bergya jev, Denis de Rougemont, J . Madaule,
P.-H. Simon , E. Borne . Az Esprit a kelló órában születe tt meg. Szerepe d önt ő

lett a francia kato licizmus újjászületésében. A 30-as évek körül a francia "ke
reszténység " megmerev edett , elavult. Hagyományaihoz kötódött, nem akart
szembenézni az új kor új követel ményeivel. Ekkor már megindult az egyházi
életben az ún. .ressourcernent" , a for rásokhoz való visszaha jlás : biblikus, pat
risztikus, liturgikus, kateket ikai megújulás. Ez a hagyományból rnerltő mozga
lom nem konzervat ivizmus volt , hanem a helyes haladást, a korhoz való alkal
mazkodást kereste a gondolkodásban és az egyházi életben, miután átvészelte
a modern ista válságot. Maritain és Gilson újtom izmusa, H. de Lubac és Y. Con
gar kutatásai a patri szti ka és a középkor nagy szellemeine k "új rafelfedezésével"
segít ették ezt a reneszánszot. Mounier és társai a modern filozófia (egziszten
calizmus, feno menológia, marxizmus) áram!ataival szembesítették a keresztény
séget, mindig a társadalmi elkötelezettsége t is sürgetve. Egy bizonyos "chrétien
té" (társada lmi kereszténység) napja végleg leáldozott, de az evangél iumi ke
reszténység ("christ ianisme") új feladatok előtt áll - hangoztatta Mounier és
köre. Elég, ha itt néhányesszéjének cí mét idézem: "A perszonalista és közös
ségi forradalom" (1935); "A kapitalista tula jdontól az emberi tula jdon ig" és
"Kiáltvány a perszonalizmus szolgálatában" (mind kettó: 1936); "Anarchia és
perszonalizmus" (1937); "Perszonalizmus és kereszténység", .Paciflsták vagy
háborúpártiak" és " Keresztények a béke problémája elótt" (mindhárom 1939
ból). Mounier a perszonali sta mozgalmat mindenekelótt el akarja helyezni a
kor eszmeáramlataiban . Álta lában nem helyezi szembe eszméit másokéival : azt
hangsúlyozza , ami összeköt , amint a tanulm ányok címe is jelzi.

Mounier-t tevékenysége tetófokán lepi meg a háború. 1939 ószén behívják
segédszolgálatosnak (mivel 13 éves korában baleset következtében elveszítette
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félszemét). Itt jegyzem meg, hogy az Esprit mindjárt megindu lása után pénzügy i
nehézségekkel küzdött ; Mounier 1933 és 39 közö tt Brüsszelben egy gimnázium
ban tan ított : 1935-ben megnősült. 1939-ben Franco ise kislányuk betegsége csak
fokozottabb megpróbáltatást jel ent neki. (Később még két kislánya született.)
1940-ben német fogságba esik, majd hamarosan kiszabadul és újra folytatja
az Esprit szerkesztését Lyonban. Részt vesz a déli értelmiségiek ellenállásában ;
a Vichy-kormány betiltja folyóiratát. Ekkor az ille gális "Combat"-mozgalomhoz
csatlakozik ; letartóztatják és bebörtönzik. 1942-ben szabadul; feleségéve l és
második kislányával elhagyja Lyont , és Dieulefil-ben telepszik le. Ekkor írja
egyik legszebb, legszemélyesebb könyvét : " L'Affrontement chrétien" (1944) és
karakterológiai kézikönyvét (Traité du Caractere. 1946). 1945-ben újra elindul
az Esprit. Moun ier néhány fontos munkát Ir még a perszonalizmusról és az eg
zlsztencializmusról. Párizs külvárosá ban laknak, harmadik kislányuk is meg
születik. Egészsége megromlik. 1950. márc . 22-én viszi el egy végzetes szív
roham. Az Esprit tovább folytatódik, előbb Albert Béguin, majd J.-M. Domenach
lesz a főszerkesztője .

2. Perszonalizmus

Mi a perszonalizmus? Moun ier erről sokat írt. Hasonló címü esszéjében
(Qu'est-ce que le Personnalisme? Seuil, 1947) rendszeresen kifejti. Mindeneke
lótt az előszóból idézek: "A ,perszonalizmus', amennyiben tőlem függ , sohasem
lesz rendszer vagy politikai gépezet. Ezt a kifejezést az emberi problémák egy
bizonyos távlata jelölésére használjuk ; célunk az, hogy a XX. század válságá
nak megold ásában hangsúlyozzunk bizonyo s követelményeket, amelyeket nem
áll ítottak mindig kellő fénybe . Az ember nem úgy válik perszonalistává, hogy
elhagy ja korábbi hüségét vagy azokat a gyakorlati szempontokat, amelyeket
a gyakorlati problémák megoldásához választo tt. Valaki lehet keresztény és
perszonalista, szoc ialista és perszonalista , és - miért ne? - kommunista és
perszonalista, ha ez a kommunista nem mond ellent az ilt bemutatott alapvető

értékeknek. (. . .) A perszonalizmus sor sa akkor lesz a legjobb, ha - miutá n
elég sok emberben felébresztette az ember teljes érzékét - eltünik nyom nél
kül, mivel tel jesen egybeolvad a mindennapi élettel. " (III, 179)

Perszonalizmus a latin persona = személy származéka. Mounier az emberi
személy értékét és hivatását végső soron Istenben és Krisztus személyében
alapozza meg. Forrá sa az a kimondhatatlan és abszolút Szeretet, amelyet nem
kínálhat fel semmiféle ideológia vagy humanitárius, polit ikai világnéze!. Ezt hir
deti egyébként II. János Pál pápa k ül önb öz ő megny ilatkozásaiban. (Wojtyla
pápa egyik mestere M. Scheler volt , akitől Mounier is sokat tanul!.)

Mounier m i ndenekelőtt kemény kritikának veti alá a kapitalizmus pénzimá
datát és a termelésre beállított, utilitarista mai mentalitást. Miként Marcel, ő

is a " létet" a "birtoklás" elé helyezi. J:lesen elítéli a keresztények individualiz
musát: " A modern világban a keresztény ember hatékonyságának hiánya ,
hanyatl6 agresszivilása, a cselekvés élvonaláb61 való kimaradása mind annak
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a követk ezménye, hogy individualizmusa elfojtj a benne a lelki e rőt." (111 ,59).
A megoldás - Péguy és Bernanos jelzése szerint - ez: " Ezentúl az életszent
ség az egyetlen érvényes polit ika." (I, 150) Vagyis az életszentség mindannyiun
kat kötelez, egyedül ez termékeny és hatékony. Az életszentség, az Istennel
való eleven kapcsolat szükséges ahhoz is, hogy beilles zkedjünk a világ haladá
sába. "A belső élet Isten bő l és az emberek történelméből táplálkozik" (1,236).

A cél az, amit Mounier Igy nevez: "teremtő személy", vagyis olyan személy,
aki tel jesen kilép önmagából, a világ, a másik ember és az Abszolútum felé
fordul , hogy megvalós ítsa a teljes kommún iót, szeretetközösséget a világgal,
a többi emberrel és Istennel. Ebben a törekvésben össze kell kapcsoini olyan
ritkán párosított erényeket, mint a merészség és a türelem, a megdöbbenés
és a húség (111, 709). A merészség, eltökéltség a csodálkozással párosítva hi
hetetlen erő : a világ, az élet szépsége, a most tö rténő új (= "a mi tört énik " )
új csod álkozást vált ki bennünk. Nem a letúnt múlthoz, a megcsontosodott
szokásokhoz való ragaszkodá s, hanem kitárulás az újnak : nem szabad félnünk
a változástól. De egyben szükség van a húségre és a türelem re is : ezt nem
tudják a sietős emberek, és azok, akik elvágják a múlthoz fűző szálakat , kiolt
ják a füstölgő mécsbelet. Reménykedéssel nézni a jövőbe . Mounier remény
kedése dinam ikus. Az önura lom és az eseménnyel szembeni készség jellemzi.
Mint mindenben, itt is felfedezi a misztér iumot. Egyszerúségnek is nevezi :
"amint a gyermek szemléli a búzakalászok sorát" (I, 170). Tevékeny türelem,
amely épIti a világo t. A türelm es reménység alapja lsten Igéjének Megtestesü
lése, lsten eljövetele világunkba. ~s egyben várakozás a Parúziára, a végső

Úrjövetre, amikor végl eg átalaku l a vi lág. A kettő között kell teljesítenünk közős

emberi feladatunkat ; teljességre vinni az emberit az isteni teljességgel érint
kezve (IV, 383).

Mounier és Bernanos egyaránt küzdött a kapi talizmus, az ipari társadalom
pusztításal ellen : mindketten a személyt emelté k előtérbe . De míg Bernanos
borúlátó volt a technikai fejlődés és általában a mode rn haladás visszásságal
val szemben, Moun ier hitt a fej lődésben , a baloldali irányokkal is rokonszen 
vezett. Bernanos szenvedél yesen elítélte az "embertelen civilizációt", amely
robotgé peket szül, kegyetlenül osto rozta a modern nyugati és keleti produktí
vizmust, tehát azokat a rendszereket (akár kapitalista, akár szoci alista) . amelyek
az embert animai oeconomicus -szá fokozzák le. Mounier előre látta annak a
veszélyét, hogya személy - Marc use szavával - "egydimenzióssá" zsugorodik,
mégsem volt pesszimista. Mozgós ítani akart a a keresztényeket - bizonyos ka
tasztrofizmussal szemben - , hogy vegyenek részt a világ átaiakItásának isten
emberi múvében, nyfl janak meg bizakodón a haladás felé . A jelenkori szeron
gást és félelmet "gyerekes reakc iónak" tekintette. Azt hangoztatta, hogya lelk i
haladás feltétele a gazdasági-társadalmi állapotok átalakítása. Bergsont idézte:
"Az ember csak úgy emelkedik a föld fölé , ha valami hatalmas eszközre támasz
kodhat. Az anyagra kell nehezednie, ha el akar szakadni tőle . Más szóval : a
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misztika a mechanikát hívja" (1,418). I:s Mounier még hangsúlyozza: nem elég
azt állftani, hogy a haladás kétértelmű (vagyis lehet helyes jele ntése is), hanem
a teológussal (L. Malevez-t idézi) azt kell állítanunk : a technikai és társadalmi
haladás "a teljes Krisztus b e n s ó szempontja, általa alakul lassan, titokzato
san az új ég és az új föld" . (1,418) Jegyezz ük meg : Malevez itt Teilhard de
Chardin gondolatát teszi magáévá. Mounier haladáshite sokban azonos Teil
hard optimizmusával , de ugyanakkor különbözik is tóle: "tragikus optimizmus" .
Filozófusunk fóleg a II. világháború rettenete, Hiros ima és a koncentrációs tá
borok barbárság a tapasztalatából kiindulva módosította szemléletét. Ha tovább
élt volna, bizonyára elhatárolta volna magát bizonyos francia progresszizmus
tól , az Esprit késóbbi irányától is. O maga más égtájakon kereste volna a törté
nelem értelmét, mint a baloldali katolikusok.

3. Lelkiség - hősies hit

Mounier nemcsak írt és beszélt a kereszt ény humanizmusról , a perszóna
lizmusrói, az igazságos társadalmi rend követelményeiról és a testvériségról,
hanem elkötelezte magát a harcban, az apostolkodásban. Rá is alkalmazhatjuk
azt, amit ő Péguyröl állított: "Nem tűrte volna, hogy valaki szétválassza benne
a gondolkodót és az embert. .. Ez áll Moun ier lelki életére, megélt keresztény
ségére is. Mint keresztény igyekezett megvalósftani az evangéliumi lelkiséget,
hogy .Krisztus kortársa" legyen .

Amikor Mounier-ról beszélnek, gyakran hangsúlyozzák polit ikai elkötelezett
ségét , összeütk özéseit . felelósségvállalását, azt, hogy "kezét a tésztába tette" .
Ezt joggal teszik . De megvan a veszélye annak, hogy elfelejtik: "ha a lelkit el
vágjuk horgonyaitól , csak e brutális vil ág Iibegó szegélye marad .. . Ez már a
lelki élet ster ili zálása" (1 ,495). Ezt hangoztatta Moun ier a harmincas és negy
venes években . Azóta , az utóbbi évtizedek során viszont arra kell figyelmeztetni
a politikai csel ekvésbe veszó keresztényeket, hogya politika elvész, ha nem
kapcsolódik az abszolútumhoz. "Az abszolúthoz való vonatkozás nélkül az el
kötelezettség öncsonkftás, a kétségbeesés és az öregedés fokozatos megszer
vezése". Ezzel szemben : "az abszolút távlatában még a kötel ező elsza kadások
is a lét nagylelkűségének felajánlott áldozatok lesznek" (111 ,200) .

Mounier gyakran ismétli Kierkegaard szavait: "a kereszténynek Krisztus kor
társává kell lenn ie" a hitben. Állandóan óriznie kell szfvében az ember méltó
ságának emlékét, óvakodva a világból való elmeneküléstól, tudatosftva azt. mire
hfvta meg Krisztus. A keresztény lelki energiái a felebarátra összpontosulnak,
aki Krisztus szentsége. Csak így valósfthatja meg hivatását. Utánozni, követni
azt, aki teljesen megvalósílotta emberségét: a Názáreti Jézust, akit Krisztusnak
vallunk. Az lsten képére teremtett ember Krisztusban szerzi vissza az isteni
hasonlatosságot (vö. 111 ,48). Krisztus az emberi rendben elérte a maximumot,
akarata tel jesen egybees ik az Atyáéval , megvalósftja a szeretetegységet. ame
lyet az Atya beteljesft a dicsőséges feltámadásban . "A keresztényt nem az idő
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,vastagsága ' (épaisseur) választja el Kr isztustól, hiszen a szó szoros értelmé
ben kort ársa lehet , ha részesedik az ő eszményi életében, hanem a keresz
ténység ,vastagsága', amely félreállította Krisztust" (111,693). Az igazi misztikus
élet titka ez: csökkenteni a távolságot közöttünk és Krisztus között , ille tve az
egyes emberek között. Atlátszóvá válni Krisztus előtt. A távolság nem az időbő l ,

hanem a szívből ered. Az egyházi közösségnek állandó megtérésre, megújulásra
van szüksége . Ezt hangoztatja majd a II. vatikáni zsinat is.

Lényegében egyetlen út van a megújulásra és a refor mra: a szeretet. Szent
János szerint maga lsten - Szeretet. ..A keresztény számára csak egyetlen
lelkiség van a szó szoros értelmében: az, amelyet a Szentlél ek ad; ez magában
foglalja mindazt, ami szervesen a szeretet felé mutat " (I, 750). Aberendezkedett
kereszténységnek a szeretet dinamizmusa hiányzik (111 ,693 ); a Lélek új templo
ma ..az embertestvér szenté lye" (1 ,767). A Lélek erejében valósul meg a sze
mély végső hivatása : ..istenivé válni úgy, hogy isteni vé alakítjuk a világot" (I,
766).

Hogy mindezt Mounier nemcsak hirdette, hanem meg is élte, azt Franco ise
kislányuk betegsége idején tanúsított magatartása, h ő s i e s h i t e bizonyítja.
1939-40-ben, amikor katona i szolgálatot teljesített, kiderült , hogya kislány
gyógyíthatatlan agyvelőgyulladásban szenved és soha nem lesz már ..normál is" .
Mounier feleségéhez intézett levelei ből idézek most; szebb tanúságtételt nem
igen találhatunk a kereszténység történetében.

1939. okt. 6: .. . . . Belső gyötrelmek, szomorúság , de semmi sem kergethet
bennünket a tehetetlenség és a teljes elhagyatottság előtti szoron gásba. Tud
juk, hogy egyetlen megpróbáltatás sem negatfv ( .. . Franco ise sohasem lesz
normális stb.), hanem Krisztus közelít felénk és ezt kéri szelíd en: ,Még többe t
akarsz tenni , meg akarod tanulni a kicsit nagyobb szeretetet, amit a boldogság
nem ad meg?' Teljes szívemből, teljes szívünkből remélem, hogy Franc;:o ise az
lesz, amivé szeretnénk, hogy váljon , de ha lsten mást akarna , nem vagyok
biztos , hogy nem találunk nagyobb lelki örömet abban, hogy sötétségen ke
resztül vezet útunk, mint ha derék kis asszonykává válna . . ." (IV, 641)

1940. márc. 20: ... . . Milyen értelme lenne annak, ha kislányunk csupán egy
tönkretett húsdarab lenne valahol , tönkrement élet, és nem ez a kicsi fehér
ostya, aki valamennyiünket túlszárn yal : a misztérium és a szeretet végtelen
sége, amelyelvakítana bennünket, ha szembenéznénk vele; ha minden újabb
csapás nem emelne fel bennünket újra , . . . és nem lenne a szeretet újabb kér
dése. Hallod ezt a kicsi szegény, könyörgő hangot: a világ valamenny i vértanú
gyermekéét ... Reggeltől estig ne gondol junk erre a bajra úgy, minth a valamit
elvennének tőlünk, hanem mint valami olyasmire, amit mi adunk, nehogy mél
tatlanokká váljunk e kicsi Krisztusra, aki itt van közöttünk, - ne hagyjuk, hogy
egyedül szenvedjen Krisztussal ..." (IV, 661)

1940. ápr. 11: .. .. . I:n is nagy fáradtságot érzek mint Te, és ugyanakkor
nagy nyugalmat ; érzem, hogy a valós, a pozitív a nyugalom : kislányunk szere-
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tete, amely szeliden felajánlássá alakul át, a rajta túláradó gyengédségben,
amely tóle indul el és visszatér hozzá, és minket ls átalakít vele ; és a fáradtság
csak a törékeny testé, amely nem tudj a felfogni ezt a fényt . . . Az Imával erő

sebbek lehetünk; a szeretet, az önátadás és a szi v mély örömét fenntartó aka
rat segithet . . .• (IV, 662)

1940. ápr. 12: " Ime, Igy esett meg, Igazi keresztény helyzetünkben vagyunk.
Könnyú kereszténynek lenni, ha ez erót és örömet ad a szívnek, könn yú a sze
retet, a barátság és a halál átalakltó órái ban. Aztán elfelejtjük a Keresztet és
az olajfákhegyi virrasztást . . ." (IV, 662)

1940. ápr . 17: " . . . Lourdes, Lourdes? Három nap óta ez a név kísért. Eléggé
egyszerű szívvel kell rendelk eznünk, hogy közösségbe lépjünk mindazokkal,
akík hittek Lourdes-ban. (. ..) Lánykánkat Lourdes-ba vinném minden számítá s
nélkül. Elvinném, anélkül hogy fizikai csodá t k é r n é k, de a tömeg közé
vegyülnék, és megismerném az örömet még akkor is, ha beteg gyermeket hoz
nék vissza, megtapasztalnám az örömet, hogy hittem lsten kegyelme ingyenes
ségében (és nem a terápia automatizmusában); az örömet, hogy tudom : a cso
dát lsten nem utas ft ja vissza annak, aki eleve elfogadja, bármilyen formában
történik ls, még ha láthatatlan formában is, még ha keresztrefeszftő formában
is . .. Tudod, Touchard-nak igaza van: mennyivel több Franco ise, mint egy kis
aranyos, normális gyermek . . ." (IV, 663)

Végül idézzünk egy hosszabb részletet Mounier X-szel folytatott beszélgeté
séból (1940. aug. 28): " Franc;oise jelenléte. Kis Francoise-unk története, amely
látszólag történés nélküli napokon siklik át. Az elsó iskola az volt, hogy meg
tanultuk, hogyan juthatunk túl a szerencsétlenség pszichológiáján. Egy napon
széttört a csod a, ez az igéret, amelyre rácsukódott egy elhaló mosoly könnyű

ajtaja, szórakozott tekintet, lehanyatló kéz. Nem, nem lehet, hogy ez puszta
véletlen bale set. ,Nagy szerencsétlenség történt velük . . .' ? Valaki megé rkezett ,
nagy volt , - ez nem szerencsétlenség I Nem sokat beszéltünk. Egysze rűen hall
gatni kellett e fiatal titok el őtt, aki lassankint elárasztott bennünket örömével.
(. ..)Úgy közel edtem némán ehhez a kis ágyhoz, mint egy oltárhoz, min t szent
helyhez , ahol lsten jelekkel szólt. Marcangoló mély , mély szomorúság, de köny
nyű és átváltozott. A lányka körül minden - más szót nem találok - : imádás.
Soha nem éreztem oly erősen , hogy az ima állapotában vagyok, min t amikor
kezemmel érintettem homlokát, amikor tekintetemet e szórakozo tt szempárra
loptam, e szemre, amely messze, nagyon messze mögém nézett, jobban látva ,
mint egy éles tekintet. Misz tér ium, amely talán a jósá g titka, merjük kimond ani :
túlságosan súlyos kegyelem. Közöttünk élő ostya , néma és ragyogó, mint az
ostya . (. . .) Jött a háború, amely mindent a közös nagy nyomorúságba fullasz
tott. Igy elmerltve a súly könnyebbé vált . . . Magány, szor ongás ... De mindezek
ellen ére kigyógyított bennünket Francolse betegségébő l. Annyi meggyötört ár
tatlan , annyi elt aposott ártatl anság ; ez a napról napra feláld ozott kislány volt
talán jel enlétünk a kor borzalmaiban. Az ember nem foglalkozhat csu pán könyv-
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írással. Szükség van arra, hogy az élet idónkint kiszakítson bennünket annak
a gondolkodásnak szélhámosságából, amely mások cselekedetein és érd emein
élósködik. Most, hogy az áprilisi veszély elmúlt, most hogy úgy látszik, tovább
ki kell tartanunk veled együtt, Francoise, kislányom , érezzük , hogy új történet
indul el párbeszédünkben : ellenállni a végzettel kötött béke könnyű formáinak ;
apádnak és anyádnak kell maradnunk, nem hagyhatunk rá beletöródésünkre,
nem alkothatjuk jövónket, mintha csodád nem lenne jelen ; meg kell adnunk
neked a szeretet és a je!enlét mindennapi kenyerét , folytatni az imát, amelyet
te testesítesz meg, fel kell újítanunk sebünket, mert ez a seb a jelenlét ajtaja ,
- veled kell maradnunk. Talán mások megirigyelhetik ezt a tapogatódzó atya
ságot, ezt a kifejezetlen párbeszédet, amely szebb, mint a szokásos játékok "
(IV, 670-672).

Azelőtt az Egyházat szívesen hasonlitották össze egy hajóval. Abban van legénység
és vannak utasok ls . Utóbbi aknak semmi más dolguk. mlnt f izetnI. Egyébként kedvesen
és szeretettel bánnak velük. de engedelmeskednlök kell a ha]órendnek. Akkor rneq
menekülnek. - A Zsinat ennek véget vetett . Nincsenek utasok , mindenki a legénys ég
tagja. Aki nem akarja ezt, aId csak utas akar lenni . annak nincs helye. az nem rnond
ható lIZ Egyház tagjának. A Zsloat egyértelmüen megmondta: mindenestül komolyan
kell vennünk e világiakat, mert ök ls karizmahordozók . Mindenütt párbeszédről volt
szó, Ha ez Igazi párbeszéd. akkor komolyan vesszük a beszélgetőtársat . Nem pusztán
pedagógiai párbeszédet folytatunk, ahol taktikai okokból látszólag komolyan vesszük
a másikat. vel őj ában azonban nem. (Igen sokszor történik ez manapság nálunk az Ifjú ·
sággal.) Chr. Butler angol bencés apátpüspök ls mindig azt mondta: . Meg vagyok
elégedve. ha a Zsin at egyet len eredménye az, hogy a vil ágiakat csakugyan teljesen
fe l nőtt emberk ént veszik . nem pedig óvodásoknak." A vil ági ember tehát partner. nem
csak engedelmeskedik. hanem Igazán felelősnek érzi magát. Teljes ért elemben egy·
háztag. Mario von Galil

legyetek türelemmel az Egyház Iránti Az Egyház mind ig gyenge és hibákkal rendelkező

emberek közössége ls. I:s szeretném hozzáfüznl: Ez mindannyiunk szerencséje. Mert
a csak tökéletesek egyházában bizony nem lenne többé helyünk. Maga lsten akar ern
berl egyházat. Ezért az egyházat biráini ls lehet. de ennek a bíra latnak becsületesnek
kell lennie. és az Iránta érzett nagy szeretetből kell fakadnia . Isten üdvözítő müvét,
terveit és ügyeit emberek kezébe tette le. Ez minden bizonnyal nagy merészség; de
nem létezhet más egyház. mint ami t Krisztus alapitott. Munkatársainak akar minket
embereket a világban és az Egyházban. minden hiányosságunkkal és elégtelenségünk·
kel . de minden Jóakaratunkkal és képességünkkel ls.

II. János Pál pápa az einsiedelni f iatalokhoz
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AZ EGYHAZ SZAVA

II. JÁNOS PÁL BESZ~DE A KOREAI V~RTANÚK SZENTT~ AVATÁSÁN

Szőul, 1984. máj. 6.

A Szentatya a vasárnap evangélIumából, az emmauszi tan ítv ányok történetéböl
indult ki (Lk 24). Leverten mentek az úton, s a hozzájuk csatlakozó Mesternek elpana
szolták sírba száll t reményeiket. Ugyan . Iángolt a szlv ük" , amikor Jézus kezdte nekik
magyarázni az Irásokat, de csak a kenyértörésben ismerték föl a Feltámadottat. Ett ől

kezdve tanúi lettek. Altaluk és utódaik, Krisztus minden tanúja által terjedt el a jóhlr
Jeruzsálemben, Judeában, majd a többi népnél, Igy vonult be igazsága a történelembe.

3. A Jézus Krisztusról szóló igazság kor eai földre is elérkezett. Kínából szár
mazó könyvek által jutott el ide . IOs az isteni kegyelem egész csodálatos módon
hamarosan arra késztette tanult elődeiteket, hogy értelmükkel keressé k lsten
igé jének igazságát, azután pedig elevenen higgyenek a fel támadott Megváltó
ban.

IOgő igyekezetükben, hogy mindig nagyobb részük legyen a keresztény hit
ben, őseite k 1784-ben Pekingbe küldtek valakit maguk közül. Az illető ott föl
vette a keresztséget. Ebből a jó magból sarjadt az első keresztény közösség
Koreában : egyedüláll ó közösség az Egyház történetében, mert egészében vi
lágiak alapí tották. Ez az éppen hogy megszületett, oly fiatal és a hitben mégis
oly e rős egyház egyik kegyetlen üldözési hullámmal szállt szembe a másik után.
Igy egy évszázadnál kevesebb idő alatt máris több tízeze r vértanúval dicseked
hetett . Az 1791-es, 1801-es, 1827-es, 1839-es, 1846-os és 1866-os esztendő t mind
örökre megjelöli mártirja itok szent vére ; ezek a dátumok mélyen szfvetekbe
vésődtek.

Bár a keresztényeknek az első félszázadban csak két Kínából származó
papjuk volt , akik ideiglenesen segítették őket, mégis elmélyftették Kr isztusban
való egység üket imádsággal és testvéri szeretettel ; semmibe vették a társadalmí
osztálykülönbségeket, és papi , szerzetesi hivatásokra ösztönöztek. Mind szoro
sabb kapcso latot kerestek püspökükkel Pekingben és a pápával a messze Ró
mában.

Miután keresztény őseitek évek hosszú során át kérve kérték, hogy több
papo t kapjanak. 1836-ban örömmel fogadhatták az első fran cia misszi onáriuso
kat. Többen közülük szintén azok közé a vértanúk közé tartoznak, akik életüket
adták az Evangé liumért, és akiket ma ezen a történelmi je lentőségű ünnepl
misén szentté avatunk.

Az Egyház nagyszerű fellendülése a mai Koreában igazán a vértanúk hősi

bizonyságtételének a gyümölcse.
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4. Nekem mint Róma püspökének és Szent Péter utódának az apostoli szé
ken ma megadatott, hogy részt vegyek a koreai egyház jubileumán. Már né
hány napot zarándokként eltöltöttem köztetek , tel jesitve püspöki és pápai szol
gálatomat a szeretett koreai nemzet fiai és leányai iránt. A mai istentisztelet
ennek a pásztori szolgálatnak a csúcspontja.

Mert lássátok csak : Ezzel a szentté avatási szertartással a boldog koreai
mártirok beíródnak a katolikus Egyház szentjeinek sorába . Nemzetetek igazi
fia i és leányai ök ; mellettük egy sor más országból való misszionárius. Oseitek
test, nyelv és kultúra szerint. Egyben apáitok és anyáitok a hitben, amelyröl
vérük kiontásával tettek tanúságot. A 13 éves Yu Pétertöl a 72 éves Chong
Márk ig: férfiak és n ők, papok és világiak, gazdagok és szegények, egyszerű

emberek és nemesek, sokan ma már egyáltalán nem ismert korább i mártirok
utódai, - valamenny ien örömmel adták életüket Krisztusért.

Hallgassuk Kwon Teréznek, az egyik els ő vértanúnak uto lsó szavait : "Az
ég Ura az egész emberiség atyja és a teremtés ura : hogyan klvánhatod hát,
hogy megszegjem hűségemet iránta? Még e világon sem nyer bocsánatot, aki
elárulja atyját vagy anyját. Mennyivel inkább lehetetlen elárulnom öt, aki mind
nyájunk Atyjai"

Egy nemzedék múlva Yu Péter apja , Agoston szilárdan kijelentette: "Ha
egyszer megismertem Istent, lehetetlen, hogyeláruljam." Cho Péter még tovább
megy : " Még ha valaki gyanakszik is, hogy az apja valami gonoszat követett el,
akkor sem tagadhatja meg, mintha már nem lenne apja . Hát akkor hogy mond
hatnám, hogy nem ismerem az Urat, égi Atyánkat , aki olyan jó?"

Es mit mondott a 17 éves Yi Agota, mikor csalárdul azt állították neki és
kisöccsének, hogy szülei megtagadták a hitet? "Hogy szüleim megtagadták-e
a hitet, vagy nem, az az ö dolguk. Ami minket illet, mi nem tagadhatjuk meg
az ég Urát, akinek mind ig szolgáltunk." Amikor ezt hat másik felnött keresztény
hallotta, önként kiszolgáltatták magukat a vértanúhalálnak. Agotát, szüleit és
a többi hatot ma mind szentté avatjuk. Rajtuk kivül számtalan más ismeretlen,
alázatos vértanú van, akik nem kevésbé h űen és bátran szolgáltak az Úrnak.

5. A koreai vértanúk tanúságot tettek a megfeszített és feltámadott Krisz
tusról. ~Ietük feláldozásáva l különösen hasonlókká váltak Hozzá. Igazán elmond
hatták volna Szent Pál apostol szavait: "Testünkben folyton-folyvást viseljük
Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.
~Ietünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus
élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön" (2Kor 4,10-11).

A vértanú k halála hasonlít Krisztus kereszthalálához, mert az ö haláluk is
új élet kezdete lett. Ez az új élet nemcsak bennük nyilvánult meg- azokban,
akik Krisztusért halálba mentek -, hanem másokra is kiáradt. Kovászává vált
az Egyháznak, mint Jézus Krisztus tanitványai és tanúi élö közösségének. "A
vértanú k vére a keresztények magva." Ez a kereszténység els ő századaiból
származó mondat szemünk láttára nyer megerösitést.
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Ma az Egyház Korea földjén ünnepélyesen hálát kíván adni a legfölségesebb
Szentháromságnak a megváltás ajándékáért. Erről az ajándékról l rja Szent Pé
ter : ..Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok kl, hanem Krisztus
nak ... drága vére árán" (1Pét 1,18-19). Ehhez a fönséges árhoz, a megváltás
árához szeretné egyházatok a korea i mártírok tanúságtétele alap ján a hit, re
mény és szeretet maradandó tanúságát hozzáadn i.

Bárcsak ez által a tanúságtétel által Jézus Krisztus mind jobban ismertté
válnék országotokban : a megfeszített és feltámad ott Krisz tus, Krisztus, az út,
az igazság és az élet, Krisztus, igaz lsten: az élő lsten Fia, Krisztus, igazi em
ber : Szúz Mária Fia.

Emmauszban egykor két tan ítvány akkor ismerte fö l Krisztust, amikor "meg
törte a kenyeret " (Lk 24,35). Bár ismernék meg a korea i ég alatt is mind ig új
tanitvá nyok ő t az Eukar iszt iában ! Vegyétek az ő testét és vérét a kenyér és bor
szine alatt , ő pedig, a világ Megváltója, fogad jon be bennetek Testének k öz ös

ségébe a Szentlélek ere je által.

Legyen ez az ünnepélyes nap az élet és az életszentség zálogává a j öven dő

nemzed ékek számára. Jézus Krisztus feltámadt halottaiból , és ott él mai Egy
házában : "Valóban feltámadt az Úr" (Lk 2,34). Amen. Alleluja!

..NYILJATOK MEG KRISZTUS LELKtNEKI"

A pápa szentbeszéde Luzernben, a szentmisén, június 16-án

Kedves Testvérek ! Jézus Kr isztus , Urunk és Megváltónk gyújtött itt össze
minket ily nagy számban , hogy ünneplő közösségben vele együtt dicsérjük az
Istent, hallgassuk szabad ít ó üzenetét, és igy megújult bizalommal térjünk majd
vissza életünk és tevékenységünk szinhelyére. Mindenkit külön -külön szeretnék
biztosítani szivbeli ö r ö m ö m r ő l . hogy együtt ünnepelhetem itt veletek a szent
miseáldozatot. Luzern , Be l ső-Svájc régi pol it ikai és kulturális központja, csak 
nem 300 éve a római püspök nunc iusának székhelye, megragadó vidékével
méltó keretet nyújt mai találkozásunknak.

1. Az evangélium tanitása ma Názáretbe vezet. Tanú i vagyunk, miként fejez i
ki Krisztus első alkalommal nyilváno san, hogy rajta teljesedik be Izajás messiási
jövendölése. Megél jük , hogyan emelked ik föl földije i körében szombati napon ,
és olvassa Izajás könyvének ismert szavait : "Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent
engem , elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyok
nak a szabadul ást, a vakoknak meg a látást; hogy felszabaditsam az elnyomot
taka t, és hirdesse m: elérkezett az Úr esztendeje" (Lk 4,18-19).

Mikor pedig "a zsinagógában minden szem rászegeződött" (Lk 4,20), Jézus
azt mondotta : " Ma beteljesedett az Irás, amit az imént hallottatok" (Lk 4,21).
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óbenne teljesedett be : a názáreti Jézus egész további múködése meg fogja
ezt erőslteni, ettől a pillanattól egészen haláláig a kereszten és feltámadásáig.

A Szentlé!ek azonban, aki Jézuson nyugodott, nem akarta csak őrá korlá
tozni magát. Pünkösd napján Krisztus mint megváltó szenvedésének gyümöl
csét továbbajándékozta őt, hogy mindinkább "elvezesse a telj es igazságra"
(Jn 16,13) az egyházat és az embereket. Ilyen módon folytatódik Jézus Názáret
ben megkezdett messiási ideje , amikor ő, akit az ács fiának tartottak, magára
vonatkoztatta Izajás próféta szavait.

Ez az akkori názáreti esemény a föld sok helyén megismétlődik, a legkülön
bözőbb népek között. Újra és újra az emberek elé lép Jézus, és kimond ja
ugyanazokat a szavakat: "Az Úr lelke van rajtam , mert az Úr kent föl engem,
e> küldött . . ... Ma nekünk mondta ezeket a szavakat , itt , svájci földön. Ebben
az eukarisztikus ünnepségben e> maga jelenik meg, mint az Úr fölkentje és kül
dötte, és lesz számunkra örömhirével és eukarisztikus táplálékával a remény
ség forrásává .

2. A keresztény remény ad nekünk erőt és bizalmat, hogy járjuk annak a
világnak az útjait, amely sokakat félelemmel és rettegéssel tölt el, és úgy lát
szik, hogy értékei fölbomlanak; amelyben az ember mind kevésbé érzi magát
védettnek, amelyben a nemzetközi konfl iktusok Kelet és Nyugat, I:szak és Dél
között még jobban kiéleződnek, és az emberiség nagy részének elnyomorodása
tovább terjed szegénységben és éhségben. Az óriási technikai vivmányok és a
velük való visszaélés lehetősége, valamint a konvencionális és atomfegyverke
zés fenyegetése megkérdőjelezik magának az emberiségnek a továbbélését.
Az embernek ez a világot átfogó veszélyeztetettsége kihivás minden nemzetnek,
a népek felelőseinek és mindannyiunknak. Eléggé tudatában vagyunk-e ennek?
Itt Európában is, - nálatok Svájcban is?

Olyan országba jöttem közétek , amelyik bizonyos értelemben egyedülál!ó.
Több mint 170 éve, hogy országotok más néppel utoljára háborúskodott ; csak
nem 140 éve szenvedett az utolsó polgárháborútól , és idestova 70 éve, hogy
államotokat általános sztrájk rázkódtatta meg. Olyan országban vagyok, amelyik
polgárainak szorgalma és történelmének szerencsés körülményei folytán a béke
és a jólét kert jévé lett. Evvel Svájc egyedülálló, áldott és boldog országnak
túnik .

De csakugyan ilyen boldog ország? Biztonság szigete a fenyegető világégés
közepette? Nem bomladoznak-e nálatok, Svájcban is az értékek, nem esnek-e
szét itt is az erkölcsi normák? Nem jelentkezik-e itt is a jövő miatti aggodalom,
az értelm etlenség érzése, a védettség elvesztése, félelem, hogy már nem tart
juk kezünkben a gazdagság és a haladás gyeplőit? Nem áll-e mindezek mögött
a jelenségek mögött is növekvő reménytelenség?

Országotok semlegessége nem óv meg titeket attól , hogy ti is bele ne ke
veredjetek napjaink világméretú szellemi és politikai kihivásaiba. Rátok is dön-
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tések és fontos feladatok várnak. Például mit kell tenni, hogy megakadályozzuk
a társadalmi együttlét erkölcsi alapértékeinek lassú belső kiüresltését? Hogy
kelthetünk ismét bátorságot egyesekben és családokban, hogy ismét merjenek
élni, és bízzanak a jövőben? Vagy: országotok jóléte hogyan járulhat hozzá
egyre hatékonyabb békeszolgálathoz a nemzetek közössége érdekében? Tuda
tában vagytok-e azoknak az értékeknek, amelyek föltétlenül megérdemlik figyel
meteket és különös gondoskodástokat, mint a hűség , megb ízhatóság, családi
érzés , az élet tiszteletben tartása a fogantatástól a halálig, a polgári szolidari
tás, a felelősségteljes bánásmód a természettel és a környezettel?

Az ember lsten kiny ilatkoztatásán és saját lelkiismeretén keresztül sok ne
mes ideált ismert föl és tanult meg becsü lni, hogy emberhez méltó és kite ljese
dett léte lehess en. Úgy látsz ik azonban, egyr e inkább hiányzik az erő, hogy
ezeket folyton és következetesen megvalósíthassa. Számtalan problémát oldott
meg a modern ember, de rémületére mindig újak tornyosulnak előtte : kétségbe
kezd i vonni művei állandó haladását. és kezdeti határtalan optimizmusa bénító
szorongásba csap át.

Ebben a mindannyiunkat nyomasztó helyzetben sajátos módon jön segit
ségünkre a keresztény hit. Megajándékoz a szükséges bátorsággal, hogy re
ménytel jesen és higgadtan haladjunk. Istenbe vetett bizalommal, aki történel
münk Ura is.

3. Az olvasm ányban hallottuk Pál apostolnak a római keresztényekhez több
mint 1900 éve írt , de ma is érvényes szavait : "Tudj uk ugyan is, hogy az egész
term észet sóha jto zik és vajúd ik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk
is, akik bensőnkban hordozzuk a Lélek csíráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott
fiúságot, testünk megváltását" (Róm 8,22-23).

Menny ire igaz. hogy az ember "sóhajtozik": az annyi helyen nyúzott. haj
szolt és szorongó ember, akinek - a legjobb esetben is - gyakran kínlódva
kell előrevergődn ie keményellenállásokkal szemben . Mindannyian nagyon is
hall juk ezt a sóhajtozást : saját szívünkból éppúgy. mint amellettünk állóktól, 
sót az "egész teremtett világtól ", a rosszul használt, kizsákmányolt természet
ből . a levegőért és élettérért küzdő növényektól és állatoktól!

És mégis : Szent Pál ebből a világpanaszból egy "szülési fájdalmat" jelző

sóhajt hall ki. Valami pozitívum készül benne ; valaminek születn ie kell : minden
szenvedve vár a végleges áttörésre. A sóha jt remény éltet i. Az apostol még
világosabban mond ja: "várjuk a fogadott fiúságot [és leányságot] . testünk meg
váltását." Tehát a bennünk már jelenlevő valóságról beszél, amelyiknek azon
ban még "k i kell nyilvánuln ia" , teljesen érvényre kell jutnia. Ezt a valóságot
hív ja "a Lélek zsengéjének" . Ez Jézus Krisztusnak, Megváltónknak a Lelk e. C
mint feltámadott és felmagasztalt Úr, lsten teljességéből, Lelkének fényével
és éltetó melegével mozgatja lüktető érverésként a teremtést, ahol csak hitre
való készséggel és szeretettel találkozik. Minden egyes hivő, Krisztus mindegyik
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közössége már magában hordja az O Lelkét, jóllehet egyelőre csak mint .zsen
gét" - ahogy az apostol mondja -, mint kezdetet, az elmélyedés és kifejlődés

ösztönz öl ét. mint jó magot és kovászt. A növekedés fáradságos ideje megsóhaj
toztat; az Istennel már hatékonyan élt benső élet azonban egyszersmind erős

reményt és mély örömöt ébreszt bennünk. Igy Pállal valljuk a keresztény realiz
must: "Mert megváltattunk, de reményben" (Róm 8,24).

4. Mindannyian benne állunk ebben a fájdalmakkal teli küzdelemben, hogy
bennünk és körülöttünk emberhez méltóbb, keresztényibb világ szülessék. Min
denekelőtt őszintén be kell vallanunk, hogy életünk bűnös és vétkes. Korunk
sok szorongását és szükségét az emberek vétke okozza . t:ppen mint keresz
tények külön felszólítást kaptunk állandó megtérésre és mély hitre, hogy igy
tanúságunk Krisztus, az emberek Megváltója mellett világitó és meggyőző le
gyen. Azon kell tehát fáradoznunk, hogy Krisztus Lelke - akit mint "zsengét"
már birtokolunk - mindig jobban áttörjön gondolkodásunkon és cselekede
teinken.

" Nyil jatok meg Krisztus Lelkének": erre Int titeket a mottó, amit svájci lelki
pásztori tátogatásomra választottatok. Megnyílni Krisztus Lelkének, aki meg
tanit, hogy egyre mélyebben értsük meg a Megváltót és tanitását. Megnyilni
Kri sztus Lelkének, hogy mint lsten fiai és leányai, a Szentlélek erejéből tanú
ságot tegyünk a világ igazi üdvösségére. Megnyilni Krisztus Lelkének, aki a
remény Lelke . Aki a jövőt csak sötéten látja , aki azt állftja, hogy az embernek
és a világnak nincs többé értelme, az elfelejtette Istent. Isten nem hagyja el
a világot, vele való tervei nem hiúsulnak meg. "Mert lsten úgy szerette a vilá
got, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne , az el ne vesszen, ha
nem örökké éljen" (Jn 3,16). Mi, mint Egyház, lsten vándorló népe vagyunk,
amelyiknek útja Jézus Krisztus, és célja maga az lsten az ő dicsőségében .

A keresztény remény természetesen nem oszlat el minden sötétséget, nem
tüntet el szenvedést és szükséget, gondot és szorongást. Ellenkezőleg, maga
lsten veszi komolyan szenvedéseinket és szükségeinket. A fényes húsvét el őtt

ott a sötét nagypéntek, Krisztus keresztje. I:ppen igy állandóan a kereszt jegyét
hordja magán reményünk is, de olyan keresztét, amelyik már magában rejti a
feltámadás igéretét és győzelmét. A hivá és remélá ember tudja, hogy minden
viszontagságban és megpróbáltatásban a végtelen és szeretá lsten fogja át.

5. Aki ezt a reményteljes hitet kapta ajándékul, annak rányílik a szeme
Krisztus Le!kének sokrétű működésére napjainkban, a világ számtalan ismert
és ismeretlen pontján. "Az Úr Lelke van rajtam .. . , az Úr fölkent engem , el
küldött " (Lk 4,18) - igy kiáltott abban az idáben Jézus Názáretben. Mindazok
ban, akik követik, akik magukévá teszik életprogramját, Lelke által folytatja
ezt a küldetést. Az Úr Lelke nyugszik rajtunk is, fölkent a keresztség és a bér
málás szentségében, és igy hasonlóvá tett Krisztushoz, a Fölkenthez. Az lsten
Lelke minket is sürgetni és erősiteni akar, hogy - éppen ma - vigyük bele
világunkba az üdvösséget és a reményt
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A megváltás valósága a Lélek jelenlétében válik nyilvánvalóvá: az igazság
Lelkében, aki rábizonyítja a hazugságot a világra ; a vigasztalás Lelkében , aki
nek erejében Krisztus állandóan hirdeti az örömhírt a szegényeknek, reményt
nyújt azoknak , akiknek méltóságát megvetették, és nem látnak többé jövőt

maguk előtt. Isten Lelke megszabadítja az embert a bún rabságából , az őnke

reső gondolatok és törekvések fojtogatásából. Elvezet az emberi szabadság
jó és üdvösséges használatához. Krisztus Lelke ma is megnyitja a vakok sze
mét, hogy lássák az élet Igazi értékei t, lsten jelenlétét és múköd ését a terem
tésben és a történelem folyásában . Erőt és bizalmat nyújt a megtőrteknek, főleg

a hitükért szenvedőknek és üldözötteknek. Krisztus az ő Lelkének munkálkodá
sa által folytatja "az Úr kegyelmi évét" , az Istenn el való szövetség és barátság
kegyelmének évét az életben és az emberi történelemben.

6. A Léleknek ebben az emberek közöttí múködésében folytatódik Krisztus
messiási küldetése. Igy hirdeti és építi a világon lsten országát, az igazság és
a szeretet, az igazságosság és a béke országát. Ezzel egyúttal "gyöngeségünk
ben segítségünkre [is) siet a Lélek" (Róm 8,26), ahogya római levél mondja.
Segítsége belülről ragadja meg az embert, és mindenekelőtt új erőt ad arra,
hogy imádkozzék : Ha nem tudjuk, hogyan kell helyesen Imádkozni, "a Lélek
maga jár közben értünk" (Róm 8,26). Maga lsten siet gyengeségünk segítségé
re, és Lelke által tel jességre viszi azt, amit mi csak töredékesen és tökéletle
nül kezdünk . Dadogó imánk így az isteni Lélek örök imádásába kebeleződik

be, és birtokolja a meghallgattatás ígéretét. Ez a Szentlélek erejében mondott
ima hoz reményt a világba, amelyik tele van szorongással, és az értékek el
vesztése fenyegeti. Ennek van ereje , hogy megváltoztassa ezt a világoti

A teremtés napján az ember megkapta a feladatot, hogy az egész látható
vi lágot, s mindenekelőtt a földet " keze munkájával" átalakítsa (vö. Ter 1,28).
Ma az ember szorongva tekint munkája gyümölcseire : Hová jutott a látható
világ átalakításával? Milyen jövő vár bolygónkra?

Ennek a bizonytalanságnak és veszélynek láttán gondolkodjunk el újból az
ima hatalmáról! Az Úr feladatul adta az embernek az imát, hogy sz ívéből ki
indulva alakítsa át a világot; hogy a Szentlélekben formálja át ; hogy emberibbé
tegye ; hogy Krisztu ssal fölép ítse benne az lsten országát. Nekünk keresztények
nek mindenekelőtt az imában rejlik az erőnk, ott forrásozik reményünk.

Igy mint ennek az istentiszteletnek kegyelmét és ajándékát azt kérem szá
motokra, amiért egykor Pál apostol könyörgött a római hivők számára: "Töltsön
el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben , hogy a
Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben" (Róm 15,13). I:s hozzáfúzöm :
"hogy gazdagok legyetek Istenben, s így hitetek és reményetek gazdagságából
másokat megajándékozhassatok a Szentlélek erejében." Amen.
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II. JÁNOS PÁL PÁPA LEVELE A LUTHER-JUBILEUMRA

Tisztelendő Testvéremnek, Johannes Willebrands bfborosnak, a Keresz
tények Egysége Titkárság elnökének.

1983. nov. 10-én van az EIslebenbői való Luther Márton doktor születésének
500. évfordulója. Sok keresztény, különösen az evangélikus-lutheránus hitval
lásúak, emlékezik meg ebből az alkalomból arról a teológusról, aki az újkor
küszö bén lényegesen hozzájárult Nyugat mélyreható megváltozásához egyházi
és világi téren . Világunk még ma is érzi nagy történelmi befolyását.

A katolikus egyház számára Luther Márton nevével századokon át egy fájdal
mas kor emlékezete kapcsolódik össze, mindenekelőtt pedig a nagy egyház
szakadások kezdetének tudata. Luther Márton 500. születésnapja ezért arra
legyen alka!om, hogy az igazsághoz hfven és keresztény szeretettel utánagon
doljunk a reformáció történelmi eseményektől terhes idejének. Eppen bizonyos
időbeli távol ságb ól sokszor jobban meg lehet ért eni és ábrázolni tö rténelmi
folyamatokat.

A lutheránus kereszténység neves személyiségei és testületei foglal tak állást
amellett, hogya Luther-emlékévet igazi ökumenikus szellemben szervezik meg,
és Luther Mártont különösen úgy juttatják szóhoz, hogy előmozd ítsa a keresz
tények egységét. Odvözlöm ezt a szándékot, és testvéri meghívást látok benne,
hogy közösen fáradozzunk mind a történelmi események elmélyült és töké
letesebb képének megalkotása érdekében, min d pedig Luther sokféle örök
ségének kritikai vizsgálatában.

Evangélikus és katolikus kutatók tudományos fáradozásai - messzemenően

közös eredményekkel - valóban teljesebb és árnyaltabb képet hoztak Iéire
Luther személyiségéről, valamint a 16. század első fele történeti adottságainak
bonyolult szövedékéről a társadalom, politika és egyházi élet terén. Eközben
meggyőzően feltárult Luther mély vallá sossága: az örök üdvösség kérdésének
égő szen vedélye úzte. Persze az is vi lágossá vált , hogy az Egyház egységének
megbomlása nem vezethető vissza sem csupán a katolikus egyház pásztorainak
értetlenségére, sem csak az igazi katolicizmus hiányos megértésére Luther ol
daláról, akármennyire is szerepet játszott mindez. A döntések, amelyekről szó
volt , mélyebbre nyúltak. A hit és hagyomány viszonyáról folyó vitá ban a keresz
tény hit igazi magyarázatának és elsajátltásának alapkérdései forogtak kockán;
ezeknek egyház-elválasztó hatását nem lehet pusztán történelmi megértéssel
legyőzni.

Igy Luther Mártonra nézve és az egység helyreállltásának keresése során
kettős fáradozásra van szükség. M i ndeneke l őtt fontos a gondos tö rténetkutató
munka folytatása. Arról van szó, hogy elfogulatlan, csakis az igazság keresésé
től vezér elt kutatással helyes képet nyerjünk a reformátorról, a reformáció egész
korszakáról és a benne múködő szemé lyekről. Ahol véte k van, azt el kell ismer
ni, akármelyik oldalt terheli ; ahol polemika torz ította el a látást, azt helyre kell
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igazltani, megin t függetl enül attól, melyik oldalról van szó. Eközben nem vezet
het az a szándék, hogy a történelem bíráivá toljuk fel magunk at; a cél csak
egyetlen lehet: jobban megismerni, és ezzel képesebbé válni az igazság befo
gadására. Fenntartás nélkül vállalnunk kell magatartásunk megtisztítását az
igazság erejében. Csak így tudunk eltaláini az akkor történtek közös megér
téséhez, és így új kiindulási pontokat is nyerünk a mai párbeszédhez.

I:s ez a második, ami szükséges. A történeti tisztázásnak, amely a múlt felé
fordul annak tovább ható jelentóségében, kéz a kézben kell járnia a hit pár
beszédével, amelyben itt és most az egységet keressük. E párbeszéd szilárd
alapja az, ami a evangélikus-lutheránus vallásos iratok szerint a szakadás után
is összeköt bennünket: a Szentírás szava, a hitvallások, a régi egyház zsinatai.
Bízom benne, hogy az Egységtitkárság az Ön vezetése alatt, igen tisztelt Bíbo
ros Úr, folytatja ezt a dialógust - amely Németországban már a Második Vati
káni Zsinat elótt igen komolyan megkezdódött -, abban a szellemben, ami meg
felel alapjainak: húen az ajándékba kapott hithez, ami magába zárja a bún
bánatra való készséget és a tanulékony egymásra hallgatást.

Az Egyház így arra törekszik - az isteni Gondviselés titka előtti imádó alá
zattal, és áhítatosan hallgatva arra, amire ma lsten Lelke a reformáció korának
eseményeire emlékezve tanít -, hogy kitágítsa szeretetének határait, és mind
azok egysége felé tartson, akik mint megkereszteltek Jézus Krisztus nevét vise
lik. Különleges imámmal és áldásommal kísérem titkárságának munkáját és
minden ökumenikus fáradozást az összes keresztények egységének nagy ügye
érdekében.

ÖRÖMMEL VAGYOK-E KERESZTI!N Y?

Az osztrák püspöki kar körlevele 1980 missz iós vasárnapjára

A mai nap mottójaként ez áll előttünk: "A szavak élni akarnak". Ez azt je
lenti, hogy lsten szava életet és reménységet ád nekünk. Az emberek gyakran
csalfa szavaitól eltéróen Krisztus üzenete örömhír, hiszen azt mondja nekünk,
hogy lsten megváltotta a világot és az embereket. A missziókban az Egyház
azoknak hirdeti ezt az örömhírt, akik még nem, vagy nem eléggé ismerik. Az
emberek mindenütt a világonéló szavakra szomjaznak, amelyek életet közve
títenek nekik, és az élet értelmére világítanak rá. A mai napon emlékezetünkbe
idézzük Krisztus megbízását, hogy minden embernek és minden népnek hirdes
sük az ó örömhírét, mivel tudjuk, mekkora szakadék tátong nálunk keresz
tényeknél tanítás és élet, megbízatás és teljesltés között. Minden keresztény
a keresztség és bérmálás erejében hivatott erre a küldetésre.

A világmisszió vasárnapja két fontos kérdést szegez nekünk.

Az első : Mit jelent nekem egész személyesen Krisztus és Egyháza, mekkora
értéke van számomra örömhírének? Örömmel vagyok-e keresztény? Valami
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lényeges hiányozn ék-e életemból, ha hirtelen el kellene veszítenem az együtté
lést Krisztussal az Egyház közösségében ? Meg vagyok-e gyózódve, hogy nem
csak igazolható, hanem a szeretet parancsa is lehet öv é tenni minden ember
nek, hogy megismer je Krisztu s üzenetét? Meg vagyo k-e gyózódve, hogy - bár
teljesen elism er jük a több i vallás értékeit - Kr isztu s az ls ten szeretet ének vég
leges válasza az emberek végsó és legmélyebb kérdései re? Csak aki világos
igennel képes felelni szívében ezekre a kérd ésekre, az akar hatja a misszió t és
tud ja hozzáadni a magáét ahho z, hogy minden ember megismerje és szeresse
Krisztust.

Ezzel el jutunk a másod ik kérdéshez : Mit tehet mindegyikünk konk réten,
hogy hatékonnyá tegye a minden keres zténytól elvárt missziós küldetést? Mi
lyen örvendetes tény nekünk püspö köknek, hogy nem kell elóbb tanítást adnunk
és tájékoztatnunk. Ürömmel állapíthatjuk meg, hogy állandóan növekszik a
rnissziók anyag i támogatása. Szívból köszön etet mondnunk minden párttogónak,
ak i az Egyház missziós múvét adományokkal vagy sajtóaposto lsággal segíti.
Azonban nem szabad szem elói tévesztenünk, hogy itt külsóség ekról van szö,
és ezeknek bennünk magunkban van egy elengedhetetl en föltétele : Elóször
hagynunk kell , hogy saj át magunkat ragadjon meg lsten szava és a megváltás .
A hit és a hitból való élet annak elófeltétele , hogy nyitottak legy ünk a közvetlen
igeszolgálatra való elhívás iránt. A hazai lelkipásztorok és a missziós hivatások
egyre fogyatkozó száma mutatja, hogy hitünk nek ez az olda la megeleven ítésre
szorul.

Legyen közös mindannyiunk öröm e: A világmisszió az emberisé g igazi szol
gálata, hiszen semmire sincs nagyobb szüksége, mint az Istennel való és az
egymás közötti békére.

Az örömhír szavai élni akarnak . .. ben nünk és minden embe rben.

Sok tekintet szegezód ik az Egyházra. Várakozással teli és kri tikus tekintetek.
Részvétlen tekintetek, és olyanok, amelyek reá tapadnak, fölf edezik rajta a
szeretetreméitót : újfajta keresését, sebezhetóségét, küzdelm ét az embere k
hitéért. IOs remélh etóleg olyan szemek is akadnak, ame!yek az Egyházban hazát
látnak, és a sok évszázad pora alatt föl fedezik benne az örökkévalóság ragyo
gását.

Dr. Karlhe inz Frankl
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ESZMeK ÉS ESEMI:NYEK

A PÁPA LÁTOGATÁSA SVÁJCBAN

A svájci katolikusok részére a pünkösd utáni hét eseményei nagy örömöt
hoztak. Az eredetileg 1981 tavaszára tervezett látogatás, ami a Szentatya elleni
merénylet miatt akkor meghiúsult, most végre megva lósulhatott. Mintha az ég
is velünk örült volna, olyan ragyogó idő fogadta a magas vendéget.

Más, nagyobb országokhoz viszonyítva a kis Svájcra (6,3 millió lakos, ebből

kb. 3 millió katolikus) aránylag sok időt fordított a Szentatya, de még így sem
tudta az összes igényeket kielégíteni. A pápai látogatás szervezőbizottságától

200 szervezet kért lehetőséget a személyes találkozásra, de ebből csak 21 ke
rült a programba. A Svájcban lévő ökumenikus nemzetközi szervezetek hiva
talos meglátogatása mellett nagy súlyt helyezett a Szentatya a látogatás lelki
pásztori jellegére. A négynyelvű Svájc (német, francia, olasz, rétoromán) lakos
ságának és a majdnem 1 milliónyi külföldi vendégmunkásnak és menekültnek
szabadtéri szentmiséken adott módot a személyes találkozásra.

A Szentatya látogatásának mottója: " Nyitottság Krisztus Lelkének befogadá
sára" volt. Ez a mottó nem annyira a látoga tás hetének eseményeit akarta egy
gyújtópont köré csoportosítani, hanem inkább a hívek lelki megújulását tűzte

ki célul. A lelkipásztorok és hitoktatók már hónapokkal előbb prédikációk és
a hitoktatás keretében nagy gonddal készítették elő a felnőtteket és az ifjúságot
a hitbeli megújulcísra.

A művészileg felépített oltárok, a külön erre az alkalomra komponált zene
és énekszámok, a szentmisék alapgondolatának szemléltető kifejezése, a szer
tartásokban való aktív részvétel (felolvasók, áldoztatók, min istránsok) papok
és laikusok százait vonta be a hét eseményeinek méltó és a résztvevőkre nézve
felejthetetlen élményt jelentő megünneplésébe.

Akik személyesen nem tudtak résztvenni az egyes tal álkozásokon. azok a
svájci televfz ió képernyőjén kísérhették figyelemmel az eseményeket. Osszesen
30 órás adásban nézhették - és igen sokan nézték is - az érdeklődők r ész
ben közvetlen adásban, részben összefoglalásokban a Szentatya útjának egyes
állomásait. A svájci sajtó is sok helyet szentelt az elhangzott beszédek köz
lésére.

Jún. 12-én reggel a Zürich-kloteni repülőtéren fogadta a pápát az államel
nök, Svájc katolikusai nevében pedig a püspöki kar elnöke, számos állami és
egyházi vezető személlyel együtt. A repülőtéren a zürichi lakosságot a helybeli
kato likus középiskolák egyes osztályai képviselték. A Szentatya időt szakit ott
rá, hogy személyesen beszéljen a diákokkal, kezet szorftson velük, a fiata lok
nagy örömére.
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Klotenböl svájci repülögépen utazott a Szentatya Luganóba, ahol kb. 25 ezer
olasz anyanyelvü svájci katolikusnak tartott szentm isét. Beszédében hang
súlyozta, hogya helyi egyházak sokféleségének meg kell találnia az utat a vi
lágegyház egységébe . A Szentatya ezzel a gondolattal Svájc egyik sajátosságát
alkalmazta egyházi vonatkozásban, mert Svájcnak földrajzi, nyelvi, vallási és
politikai tek inte tben is jellegzetessége az egység a sokféleségben. Szentmise
után - szokott módján, a hivatalos programtól elté rően - rövid i d ő re a hivek
közé ment , s legalább a tolóko csis betegeknek nyújtotta a kezét, és a feléje
nyújt ott kisgyerekeket simoga tta és csókolta meg. A tempe ramentumos olasz
svájciak lelkesedésük kifejezésében semmiben sem maradtak el olaszországi
nyelvtestvéreik mögö tt.

Délután a repülőgép Luganóból Genfbe, a nemzetközi intézmények városába
vitte a Szentatyát. Itt került sor útján ak ökumenikus szempontbó l legje lentősebb

állomáséra. az Egyházak Világtanácsának székházában tett látogatásra. Közös
ökumenikus istentisztelet után az Egyházak Világtanácsának elnöke, Philipp
Potter és a Szentatya beszélt a j elenlévőkhöz, akik a különb öz ö keresztény
egyházakat képviselték. A Szentatya hangsúlyozta, hogya kereszténység egy
ségének keresése minden egyház egyik legjelentősebb feladata. Nem hallgat
hatja el azonban, hogy az apostoli i d ő k hagyománya alapján Róma püspöke
az egyház egységének látható pólusa és biztosítéka. Az elhangzott beszédek
után zártkörű megbeszélésre vonult vissza a pápa a Világtanács vezető ive l. A
párbeszéd témái volt ak : az "igazságok hierarch iája ", különböző egyháztani kér
dések, közös tanuságtétel és közös evange lizáció. A találkozás lezárásaként
Willebrands bíboros és Philipp Potter közös nyilatkozatot adott ki.

Még aznap este meglátogatta a pápa a Genf mellatti Chambésyben az össz
ortodox pátriárkátust. Este 10 órakor érkezett meg fr ibourg-i szállásár a.

Jún. 13-ának délelőtt jét Fribourg-ban egy sor talá lkozás töltötte ki : a szer
zetesekkel , a hires katoliku s egyetem diákjaival és tanáraival, a 3 svájci teo
lógiai fakultás (Chur, Luzern, Freiburg) prof esszoraival , délben a kantonális
kórház betegeivel.

A francia nyelvü Svájcn ak szóló látogatás csúcspontját a freiburgi Poya
Parkban mondott koradélutáni szentmise képezte, kb. 30 OOO résztvevővel. A
szentbeszéd központi gondolata az embertársakkal való egység megvalósítása
volt a felebaráti szeretet , a szolgálat, a szegények és idegenek gondjaiban
való részvétel által. A "békés egymás mellett élés " nem elég, ez közönyt is
jelenthet. Az egymás iránti szeretet példája a mennyei Atya és a Fiú szereteté
nek mértéke, ami határtalan.

A diplomáciai testület tag jaiva l és a svájc i izraeliták szövetségének veze tő i 

vel tör tént talá lkozás után aSportcsarnokban 12 ezer fiatal lelkes üdvözlését
és nyíltan feltett kérdéseit hallgatta meg a Szentatya az éjszakába nyúlóan.

Másnap délelőtt a Bern melletti Kehrsatzban a Keresztény Egyházak Mun
kaközösségénél és a svájci reformátusok központjában ismét alka lma volt a
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pápának a keresztények egységéró l szó/ni. Svájcba n az idén ünnepli k Zwingli
Ulrich zürichi reformátor születésének 500.-ik és Calvin János, genfi reformátor
születésének 475. évfordu lóját. Az egyházaikkal való párbeszéd során még nem
jutottunk el az ujraegyesülés lehetóségéhez, de elóitélet nélkül nekün k katoli
kusoknak is e/ kell ismernünk, hogy teo!ógiájuk és lelkiségük sokban meg
egyez ik a mi teológ iánkkal és lelkiségünkkel.

11 órakor a svájci kormá ny összes tagja (Bundesrat) fogadta és üdvözölte
a Szentatyát. Beszédében a svájci állam és nép jellemzó tulaj do nságai val foglal
kozott, az egységgel a sokféleségben, a semle gességgel, a toleranc iával a
másként gondolkozókkal szemb en.

Délután a Szentatya helikopteren repü lt a katolikus Középsvájcba, Svájc
nemzeti szentjének, Flüei Szent Miklósnak falujába. Mivel egy alka lommal .Bru
der Klaus" tanácsa mentette meg a békét a svájci kantonok között, a svájciak
a béke patrónusát tisztelik benne. Ezért vol t a Flüelib en tarto tt német nye l vű

szentm ise témá ja is a béke gondolata. Kedves magyar vonatkozásu epiz ód :
egy budapesti plébános annak az újjáépftett templ omnak a képét hozta aján
dékba, amelynek egyik olt árán Flüei Szent Miklós ereklyéjét és képét órzik.

Flüeliböl Sachselnen át, ahol Bruder Klaus föld i maradványai elótt imád
kozott a pápa, a híres bencés kegyhelyre, Einsiedelnbe repült tovább .

Reggel és a délelótt folyamán a kolostor szerzetesközösségével , a svaj ct
püspöki karr al, Svájc kato llkus paps ágának képviselóivel, ·az egyházközségi
tanácstestü letek , a Katoli kus Akc ió és a katoli kus egyesületek küldötteivel, a
svájci segél yszervezetek és missziós intézmények vezetó ivel találkozott a pápa .

A nyí lt hangú és igen fontos megbeszélések folyamán a Svájc ban jele nleg
aktuális kérdések kerültek szóba, mint pl. a vegyesvall ású házastársak, az újra
házasuIt elváltak lelkigondozása, a laikus teológusok egyházi szolgálata, a
nő k nagyobbmérvű bevonása a lelkipásztori munká ba. Hasonló kérdések a
németsvá jci ifjúsággal való esti találkozás során is felmerül tek, de naívság lett
volna a megoldásukra konkrét javaslatokat várni a pápát ól, mert a kérdéseket
a világ egyház távlataiban kell megoldani, teológiai és lelkipásztori szemp ont ok
gondos mérlegelése és figyelembevétele alapján. A laikusok keresztény példa
mutatására és az egyházközség i munkában való részvételre azonban jel enleg
is van lehetóség, és ezek minél jobb kihasználására buzdí tott a Szentatya.
Délután a ragyogó szlnekben pompázó tem plomban 4000 személy vehetett részt
az oltárszenteléssel egybekötött szentm isén , ami az évek óta tartó be l s ő restau
rálási munkálatok ünnepélyes lezárása volt. A to lókocs is betegek csoportjának
a Szentatya személyesen nyújtotta az Oltáriszentséget.

Jún . 16-án reggel a pápa még a katolikus újságírókkal, a rádió és telev ízió
munkatársaival találkozott. Beszédében megemlítette : amint a pápa feladata,
hogy lsten és az emberek között "hidat építsen", éppe n úgy a hírközl ő eszkö
zök munkatársainak is felad ata a "hídépítés" az embe rek között. Egy ker esz
tény szerkesztónek a jó stíl us mellett nyitott szemre , nyitott szi vre, jó ítéló-
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képességre és komoly felelősségtudatra is szüksége van a mai vi lágban, ahol
a h írközlő eszközök segítségével a tömegek minden irányban befolyásolhatók.

Közben a luzerni Triebschen mezején már reggel korán elkezdődött a Svájc
ban élő különböző nemzetiségú vendégmunkások és menekültek ének- és tánc
csoportjainak músora. (Majdnem egymillió külföldi él Svájcban, ebből 655 ezer
vendégmunkás és 32 ezer menekült a katolikus.) Minden nemzet legs zebb da
laival és népi táncaival köszöntötte a találkozó résztvevőit. Az érkező Szent
atya 16 nemzethez tartozó különböző népviseleti ruhákba öltözött gyerekek sor
fala között ment az ünnepi emelvényhez. Sok magyarruhás és cserkészruhás
magyar lány és fiú is ott volt a résztvevők között.

A köz ös istentiszteleten és a hívek különböző nyelveken mondott könyörgé
seiben a gazdasági vagy politikai okok miatt idegenbe kényszerültek testi-lelki
szenvedéseinek enyhítéséért imádkoztak. A Szentatya beszédében jó hasznát
vette rendkívüli nyelvérzékének. Beszédének k ülönb öz ő részeit 14 európai és
ázsiai nyelven olvasta fel. A magyarok kb. 500 főnyi csoportjához igy szólt ma
gyarul: "Szent István egyesítsen titeket. Óvjátok a magyar családot. Apostoli
áldásom adom rátok és minden magyarral" Szavaira lelkes zászlólengetés kí
séretében ütemesen csendült fel az " l::ljen a pápa" kiáltás. A különböző nem
zetiségek jelképes ajándékainak átadása után a résztvevők közösen elimádkoz
ták az Úrangyalát, és legnagyobb részük átment a luzerni Allmend-mezőre,

ahol délután 3-kor a német és r étorornán nyelvü Svájc katolikusai vettek részt
a szentmisén. Németországból és Ausztriából is sok résztvevő jött. A gondosan
előkészített liturgia jelképekben fejezte ki mindazokat a gondolatokat, amelye
ket a szentmise szövegei és a pápa beszéde hangsúlyoztak. A szentm ise alap
gondolata a keresztény reménység volt. A jövőben való reménység szimbóluma
ként evangéliumkor egy fát ültettek el az oltár előtti téren . Az életet megőrző

vízzel öntözték meg. Egyidejüleg egy afrikai édesanya az állandó szárazsággal
sujtott Száhel-övezetből, csecsemőjével a hátán, átadott a Szentatyának egy
korsó vizet, annak az ivóvíz-szolgáltató és öntözőberendezésnek a jelképeként,
amit a svájci katolikus és protestáns segélyszervezetek közösen építettek egy
ottani faluban. A szentmise végén postagalambok ezreit engedték szabadon :
a svájci falvakba vitték a béke köszöntését és kívánságát. Nemcsak a pápa
remekbe szabott homíliája (lásd lapunk más helyén) , hanem megértést és em
berszeretetet sugárzó magatartása is felkeltette és megerősítette hallgatói
ban a reménységet. A Szentatya figyelmességére vall , hogyarétoromán nyelvú
svájciakhoz és a cigányokhoz is külön szólt. A cigányoknak kívánta, hogy
Jézus Krisztus, aki földi életében sokszor saját maga is hajléktalan vándor
volt, legyen az útit ársuk.

JÚn. 17-én, vasárnap Sitten ben (Sion) a 40 ezer főnyi résztvevő örömére a
pápai látogatás ünnepélyes szentmisével és 9 diakónus pappá szentelésével
fejeződött be. A Szentatya dicsérte a katolikus wallisiakat, akik a hegy lakók
nehéz és fáradságos életformájában is megőrizték katolikus hitüket és egy-
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ségüket Róma püspökével. Majd a papi hivatásról beszélt: a pap a hivek lelki
ismeretének örzöje, papi nötlenségével a túlvilági élet jelképe. A papnak sze
retnie kell egyházát, együtt kell éreznie és gondolkoznia vele. Nem a múlt egy
házát és nem is a jövöét, ami még nem valósulhatott meg, hanem a konkrét,
jelenlegi egyházat. A hívek egyetértését a pápa szavaival szúnni nem akaró
taps fejezte ki.

Délután 5 óra kör ül a repülötéren Svájc államelnöke búcsúztatta a Szent
atyát. Az egyetlen váratlan meglepetés a búcsúzás szavait megzavaró felh6
szakadás volt , amit a rendezőbizottság biztosan elhalasztott volna egy negyed
órával, ha hatalmában állt volna.

A Szentatya svájci látogatásának összefoglaló értékelése

A látogatás sajtó- és televízióvisszhangja túlnyomó részben pozitiv volt.
A hét folyamán a kilenc nyilvános találkozón (szentmisék, istentiszteletek és
ifjúsági találkozók) kb. 220 ezer hivő imádkozott közösen a pápával és a lelke
sedés, az ünneplés, a keresztény testvér i összetartozástudat életre szóló él
ményét vitte magával. A hat nap alatt 35 beszédet mondott a Szentatya, kb.
50 órára tervezték a szertartások és a találkozások időtartamát, az utazás egyik
helyről a másikra 16 órát igényelt. Egyik-másik nap a 18 órát is meghaladta a
teljesített programm. A képernyőn néha jól látható fáradtság annak a bizonyí
téka, hogyapápának emberfeletti erőre van szüksége, hogy mindenütt barát
ságos legyen, mindent meghallgasson, mind ig mások gondjaiban osztozzék.

A Szentatya megnye rő egyénisége a látogatás végére leszerelte a kezdetben
hall ható krit ikát és kisebb csopo rtok ellenállását. Csak azok csalódtak, akik a
felte tt kérdéseikre (nők pappá szentelése, papi cölibátus eltörlése, az egyházi
normák lazítása a szexuali tás és fogamzásgátlás kérdése iben stb.) nem kaptak
azonnali választ. Ebben azonban nem a pápa a hibás, hanem azok, akik lehe
tetl ent kívántak tő le . Egyes protestáns körök a keresztény egyházak egységé
nek megvalósítása terén is gyorsabb és konk rétabb halad ást vártak, különösen
az interkommúnió engedé lyezésével. Az Eukariszt iára és az Egyházra vonatkozó
taní tásban azonban még sok egymástól eltérő értelmezés van. Igy például ka
toli kus értelmezés szerint az Eukarisz tia a telj es hitbeli egységet fejezi ki az
áldozók között, a protestáns magyarázat szerint pedig az egység megvalósítá
sának eszköze lenne. Ez a kis példa is mutat ja, hogy az ökumenizmus útja a
Szentlélek segí tségét és hosszú, türelmes keresést igényel. Ami azonban sok
kal fontosabb, mint az elhamarkodott e lőhaladás a részletkérdésekben, a Szent
atyának az az alapvető nyilat kozata, hogya keresztény egység megvalósitása
terén nem lehet visszaesés. Az úton, amin a katolikus egyház a 2. vatikáni zsi
nattal elindult, tovább kell haladni a tel jes egység megvalósulásáig.

A pápai látogatás látványos rendezvényei elmúltak, a svájci élet visszatért
a hétköznapi kerékvágásba, a h ivő keresztények feladata azonban most kezdő

dik : a pápa buzdító szavainak megvalósítása mindennapi egyéni életünkben.
Huba Jud it - Krajcs i Mária (Zürich)
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Cserháti Ferenc

SZERETEM A FIATALSÁGOT ts AZ EGYHÁZAT

(Gondolatok a müncheni Katolikus Napokon)

trdeklódó Ifjúság az egyházi rendezvényeken

SS-katonák gyilkos fenyegetései közepette és sötét börtönpince mocskos
kövén nyavalyogva rótta papírra Alfred Delp jezsuita atya azt a vigasztaló igét ,
amely idén a müncheni Katolikus Napok, a németek 88. Katolikus Nagygyúlésé
nek iobogójára került: "Bízzunk az életben, mert velünk éi az lsten". Ennek a
börtöncella mélyéből feltörő sikolynak jutott ma osztályrészül, hogy Németor
szág-szerte növelje a krisztusi hitet, erősítse a keresztény reményt és töké
letesítse az lsten és ember iránti szeretetet. A Katolikus Napok rendezői világi
hívek, akik nagyon jól tudják, hogy a mai embernek, de méginkább a keresz
ténynek és nem utolsó sorban a katolikusnak, Németországban és világszerte
is, mindenek előtt és főleg, erre az éltető reményre van szüksége : Csak Isten
nel érdemes élni. Főleg azokat a szekularizált környezetnek kitett gyakorló, hit
ből élő keresztényeket, katolikusokat kell szem el őtt tartanunk, akik nemcsak
számítógépek kartotékján nyilvántartott keresztény hullák, hanem Őszinte keresőí

az lsten és ember, valamint az ember és embertárs közötti egységre törekvés
nek. Nincs mit áltatnunk magunkati Az egyházban összetömörült krisztusi örök
ség hordozói - értem rajta azokat, akiknek még éltető eleme az evangélium
és akik még megpróbálnak ennek szellemében élni - egy meglehetősen meg
szeppent "kisded nyáj". Ma, amikor egyeseknek úgy látszik, hogy lsten halott,
különösen szüksége van lsten megmaradt népének egy olyan bátor és hitvalló
megnyilatkozásra, amely a "meghívottaknak" bátorságot, erőt és lendületet ad.
A müncheni Katolikus Napok sok száz rendezvénye - csak a músorfüzet közel
300 oldal! - mindenképpen életképes és tevékeny egyházi közösségek kialaki
tásán fáradozott, amikor a világi hívek küldetését, lsten és vil ág, egyház és
társadalom kapcsolatát próbálta id őszerűen újrafogalmazni.

Már a legutóbbi német Katolikus Nagygyúlésekre is jellemző volt , hogy
elárasztották őket a fiatalok. Igy volt ez Münchenben 1984. jú l. 4-8-ig is. Errő l

bárki meggyőződhetett, ha ezen napok alatt otthonában TV- vagy rádiókészülé
két bekapcsolta, újságot olvasott, vagy a rendezvények csarnokaiban a több
ezres hallgatóságot és a müncheni Olimpiastadionban a záróünnepség száz
ezernyi lelkes tömegét látta.

Egyébként még csak az ifjúsági rendezvények felsorolására sem vállalkoz
hatom, hát még leírásukra. De említsünk meg egy párat ezek közül : Volt egy
" If júsági Központ" a 23-as vásárcsarnokban, ahol környezetvédelemrő l , fegyver
kezésről, munkahelyröl és munkanélküliségről vitatkozhattak a fiatalok. Az " Ifjú
sági Oázis" találkozások, az "Ifjúsági Ciszterna" elmélyülések helyéül szolgált.
Az "Ifjúsági Városnegyed" számos rendezvényén mínden fiatal megtal álhatta
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maga músorát. Főbb témakörök: ,Hit és egyház', ,Találkozópont', ,Szórakozás',
,Múhely' és ,Városnegyed'. Volt éjszakai ima késö hajnalig, cserkészbemutató
és móka , fiatal múvészek kiállítása és jóga . A "Szabad ég alatt" dallamaitól
visszhangoztak az utcák és terek: itt léptek fel az énekkarok és fúvósok. A
"Circus-Krone-épület" és az "Együttesek és Szólisták" bemutatói hol ritmikus,
hol med itatív zenével b űv ölték el az izgága hallgatóságot. ~s még nem is szól
tam az ifjúsági mis ékr ől, elmélkedésekröl, bibliakörökröl, imakörökröl, gyónási
beszélgetésekröl, ájtatosságokról . " De a fiatalok nem sokat adtak arra, hogy
csak a nek ik szánt rendezvényeket látogassák. Örömmel keresték a párbeszé
det egyház i személyiségekkel, politikai és egyesületi vezetökkel , München la
kosaival, az ideözönlött kb . 100 OOO vendéggel. A fiatalok számáról csak becs
lések vannak, de mindenképpen igaznak túnik, hogya látogatók több mint
3/4 részét ök tették ki. Újabb igazolást nyert az a vélemény is, amely szerint
Németországban és egyáltal án Nyugat-Európában egyedül csak az egyház ké
pes a fiatalokat ilyen spon tán és szervezetlen tömegmegmozdulásra indítani.
Valóban ök voltak urai a müncheni Katolikus Nagygyúlésnek. mint ahogy már
számtalanszor Taiz é tal álkozóinak, Szent Péter terének Rómában és a pápai
látogatásoknak világszerte. Olyan tünettel állunk itt szemben, amelyet egyhá
zunknak semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyn i .. .

Egyházi értékek a fiatalok érdeklódésének elóterében

Miért fut sok fiatal az egyház után? Mi ragadja meg ott öket? A feltámadt
és dimenziók nélküli Kri sztus dicsösége, aki térben és idöben egyházán keresz
tül szórja sugarát: mindazt , ami életünknek értelmet, célt, harmóniát és csalá 
dias melegséget, szerencsét és boldogságot nyújt - azaz üdvösséget?

Mielött e kérdésekre válaszolnék, el kell mondanom, hogy világvárosi
plébániánk fiatal jaival nagyon jó viszonyban vagyok. Lelki gondozásuk is
rám tartozik. Sok hétvégi kiránduláson , lelki összejövetelen, teol-klub-esten
és személyes beszélgetéseimben leszúrt tapasztalataim nyomán úgy vé
lem, hogy a fiatalok nagy hányada az egyházban elsősorban a szellemi
lelki vezért becsüli. Sok fiatal még mindig olyan tekintélyt lát egyházunk
ban, amely egyedül képes korunk nagy világnézeti z űrzavarában életirányt
és életcé lt mutatn i. Sokszor kifejezték : becsülik a papot, ha az problémáikra
ő sz i nt é n keresi a választ - még akkor is, ha nem mind ig találja meg - és még
inkább, ha a pap egyéni személyes ügyei kre nyújt feleletet, és nem minden
fiatalt egy kalap alatt kezel. Úgy látszik, hogy az egyház az úrutazás korszaká
ban is rendelkezik olyan kinccsel, amelyet korunk felvilágosult és felnötté vált
embere is becsül.

Nagyon sokszor keresnek a fiatalok önkifejlödési lehetöséget, és erre föleg
az egyházban látnak alkalmat, amely éppen az ö munkálkodásuk révén válhat
szeretetre méltóvá . Tud ják becsülni a fiatalok érdekében tett eröfeszítéseket
is, de azt is, ha ebböl az eröfeszítésböl ök is kivehetik a részüket.
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Csak harmadik helyen említe m meg a fiatalok közösségszeretetét és a baráti
körök otthont nyújtó melege utáni vágyát. Az egyházban békét, melegséget,
csendet, barátokat és közös élményeket vélnek találni. Többször kifejezték ne
kem öröm üket az egyház szabadságszeretete miatt. Választhatnak: az egyházba
nem kell okvetlenül belépn iök, hanem szabad oda belépn iök. Még arra is van
itt szabadságuk, mondották, hogy Krisztust ellogadják-e vagy elvetik. Kedvelik ,
hogy az egyház síkraszáll a lelk iismereti szabadságért, és nem ítéli el a más
ként gondolkodót. Jó pár fiatallal találkoztam, akik az ünnepekért rajonganak :
karácsony, húsvét, misék, körmenetek, közös imák és templomi csend . Sok mai
papban él a vélemény : a fiatalok nem szeretik a szenteket. Ellenkezőjéről kel
lett meggyőződnöm: becsülik azokat, akiknek voll és van bátors águk Krisztus
szavára rátenni egy egész életet, legyen az Teréz anya Kalkuttából vagy Roger
Schutz Taizéből , Assisi Szentje vagy Arpádházi szent Erzsébet.

Ritkán hallottam, de hallottam, hogy fiata ljaink örvendenek az egyház egye
temességének, kedvelik az egyházi múvészetet, szeretik a búnösök egyházát,
a szenthagyományt, az egyházi Karitászt, és azt, hogy a felebaráti szeretet mér
céje az önszeretet, meg hogy lsten ,engem' szeret.

Szerettem volna , ha a fiatalokkal folytatott beszélgetéseimböl igazo !ást nyer
a szakirodalom véleménye : a fiatalok az egyházban főleg Krisztus dicsőségét

kedvelik, és ha az egyházat egyáltalán szeretik, akkor abban Krisztust szeretik.
Erre a Krisztus és egyháza közötti szoros összefüggésre nagyon ritkán céloz
tak.

Maroknyi Ifjúság az egyház kebelén

Az eddigi soro kból arra lehet következtetni, hogy az egyház és fiatalok
viszonya igen kedvező . A valóság azonban egyenesen lesújtó. Ezt igazolják a
30 évre visszatekintő felmérések eredményei is. A németországi fiatal katol iku
sok közül - 16-29 évesek - rendszeresen járt templomba (I. Zirker, H.: Eccle
siologie, Patrnos, Düsseldorf, 1984,94):

1952/53

50 %

1963

52 %

1967/69

40 %

1973

19 %

1980

16 %

1984

?

A templomlátogatottság arányából ítélve - München "St. Margaret" plébánián :
8 - 10 % - az idei kimutatás csak rosszabb képet nyújthat. Úgy látszik tehát,
hogy az egyház, sok pozitív jel ellenére is, elveszítette a fiatalságot, a fiatalok
többségét, akik nonkonformisták és mindent megkérdőjeleznek, akik kockázat
kedvelők és radikális megoldásokra hajlamosak. A fiatalok nagy része mindent
elkövetett, hogy kivonja magát az egyház gyámkodása alól , és szabadságot kö
veteit. Ezzel a kihívással az egyház sok helyen nem tudott megbirkózni . . . Ahol
az egyház a fiatalok oldalára állt, és megpróbált a fiatalok problémáival ő sz l n-
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tén és nyiltan szembenézni, ahol a fiatalok megkapták a kellő el ism erést és
őszinte együttmüködésl készséget találtak, ott a fia talság nemcsak hogy meg
maradt az egyházban, de ennek megúj ftő erejévé is vált. Példa erre Latin-Ame
rika, ahol a püspökök hamarosan a fiatalok oldalára álltak. Igy büszkén nyilat
kozhatott a brazil püspöki kar elnöke : "Hál' Istennek a fiatalokkal nincs külö
nösebb problémánk. Fiata lja ink magukénak tekint ik az egyházat és ügyét."
Aztán a német egyházra célozva hozzáfüzte : "Miért nem áll az egyh áz a fiata
lok oldalán? Nem ismeri talán problémáikat? Nem beszéli nyelvét? Nem érté 
keli nyugtalanságát? " (Id . Exeler, A. : Muss die Kirche die Jugend verlieren?
Herder 1981, 12.) Több jel arra mutat: ahol a fiatalok magu k válhatnak egyház
zá és nem a felnőttek ,mintaegyházát' kell magukévá tenniök, ott ők maguk ve
szik kezükb e az evangéliumot, és készek kon struktiv módon az egyház megúj
hodásán do lgozni.

A meg újhodó egyház szolgálatában

Hosszadalmas és vértizzasztó munka áll minden lelkipásztor előtt, akik az
ifj úsággal az egyházat és rajta keresztül Krisztust akarják megszerettetni. Hol
látok lehetőséget az Ifj úság megközelítésére?

1. - A papnak járnia kell a fiatalok után . Ha kell , ott vagyok, ha futballoznak
vagy táncolnak, elmegyek velük kiránduln i vagy úszni. A mai pap semmiképpen
sem maradhat "csak a gyóntatószékben és az oltárnál " . Az apostolok sem
tették a jeru zsálem i Salamon-csarnokban ölbe a kezüket, és nem várták, hogy
fajtájuk ,hitetlen gyaurjai ' közeledjenek felé jü k (vö. Apc sel 3-4) . t:s amikor
Péter Joppéban nyugodtan akarta élvezn i délutáni sziesztá ját, akkor jött a Lé
lek és kijózan ftotta : "Szedd a sátorfádat . és men j azok közé, akiket már rég
.leí rtál' ." Péternek mennie kellett. A pogányok asztalához kellett üln ie és ele
delüket enni (Apcsel 10). Hányan vállalják ma a világon a fiatalokkal való sors 
közösséget? Hányan vannak még ma is, akik plébániájuk vagy megmaradt
rezidenci ájuk magaslatán trónolnak ! Tek intsünk inkább Róma püsp ökére,
II. János Pál pápánkral Járja a világot, és agyonzsúfolt napirendje után ls van
ereje és bátorsága a fiatalok között elvegyü ln i, és oda figyelve meghallgatni
olykor ,otromba' vagy ,szemtelen' beszéd jüket. "Ma este a tie tek vagyok",
mon dta a bécsi fiataloknak -, " de nem egész éjszaka " - , t űzte hozzá huncut
mosollyal. A lelkes éljenzés nem is maradt el.

Don Bosco sekrestyése seprüvel üzte ki a rongyos csavargót a tem plomból.
A Szent utánakiáltott és utánament. A következő vasárnap a csavargó tized
magával jött vissza, és három év után Don Boscónak már 300 hasonsz ő rű ba
rátja volt.

Karl Rahner még 80. éve felé is szívesen áll t le beszélgetni a huligánokkal
és tüzetesen érdeklődött a ,punk'-ok tet ov álása iránt. Ezekkel levelezett , és
velünk , tudá lékos diákokkal, együtt sörözött a Can isianum bárj ában. (Sporschill ,
G.: Fragen in Treue : Entschluss 39(1984)3 , 36.) Nem ez-e a magyarázata annak,
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hogy előadásaira alig lehetett helyet kapni? Ismerte a fiatalokat és nehézsé
geiket. A nagy zseni meghallgatta ,oktalanságaikat', megértést és feleletet ke
resett rájuk. Ha az istenes dolgokban nem is talált mindenki számára kielégítő

magyarázatot, az azonban mégis valószínűnek látszik, hogy sokakat közelebb
vezetett Istenhez és az egyházhoz.

2. - Fontosnak kell tartanunk a baráti hangú beszélgetést a fiatalokkal.
Hányszor hallgattuk végig őket? Az ősi dogmatizmus mindig is kísértett ben
nünket. Jó szemináriumi professzoraink nagyon is vigyáztak arra, hogy növen
dékeik megtanulják a vallásos kifejezéseket meg a tan- és hittételeket. Igy hát
vannak elveink - legyenek isi De sokszor ezeknél alig látunk tovább. Hányszor
érzik magukat a fiatalok letaglózva: "Ostobaság, fiam, amit mondaszl Ekkora
szemtelenség l" Holott nem az, csak a fiatal éppen nevén nevezte a dolgot,
vagy őszintén kiöntötte lelkét. Jómagam is átéltem, mit jelent egyes betanult
"elveket" felülvizsgálni: óriási elbizonytalanodást. I:s ezt nem szlvesen vállalja
senki. Lehet, hogy betanult elvekkel talán hamarabb vágjuk ki a fele!etet az
adandó kérdésekre. De jut-e eszünkbe, hogy logikánkat a világ alig tudja kö
vetni? Egyébként miért kellene minden kérdésre feleletet adni? Olykor talán
többet segít, ha megpróbálunk megoldatlan kérdésekkel élni, és a fiatalt meg
értésünkről biztosítj uk. Inkább ez, mint vak magyarázkodás.

3. - A fiatal elvárja, hogy az egyházban saját felelősségére és önállóan is
cselekedhessék. Erre a magatartásra maga a II. Vatikáni Zsinat bátorítja őket,

amikor felszólítja a fiatalokat, hogy saját soraikban önálló felelősséggel apos
tolkodjanak : " . . ; apostolatum inter seipsos per seipsos exercentes" (Apostoli
cam Actuositatem 12). Hány helyen és milyen szinten dolgozhatnak fiataljaink
az egyházban "önállóan és saját felelősségükre" - "inter seipsos per seipsos"?
Hány plébánián alakíthatják fiataljaink önállóan vallásos életüket, anélkül,
hogya plébános atya mellettük ne gyámkodna? Van-e szavuk egyházközös
ségi életünkben? Ereztetj ük-e a fiatalokkal , hogy ez az egyház az övék is? Nem
tűnik-e úgy, hogy rájuk akarjuk erőszakolni múlt idők magatartásait, istentisz
teleti formáit, énekeit, egy letűnőben lévő egyházi kor életmódját stb.? Pedig
egy fiatal alig utál mást jobban, mint azt, hogy állandóan pórázon tartják, gyám
kodnak fölötte, és megfosztják a kísérletezés olykor keserű örömétől, a tapasz
talatszerzéstől, személyisége tudatának növekedésétől.

4. - A fiatalok telve vannak feltörő tettvággyal, és szerepet akarnak maguk
nak biztosítani nemcsak a társadalmi és kulturális, de az egyházi életben is.
Ezért elvárják, hogy az egyház feladatokkal lássa el őket, amelyeket ők aztán
majd önállóan elvégeznek. A tapasztalat azt igazolja, hogya fiatalok ismét az
egyházra találnak ott, ahol egyházi feladatokkal, főleg szociális és karitatfv
feladatokkal b ízzák meg őket, ahol elhangzik : szükségem van rád. Öregek és
betegek gondozásában, bérmálási és elsőáldozási előkészületekben, egyházi
ép!tkezésekben és rendezvények összeáll ításán, a szentmise egyes részeinek
önálló előkészítésén - bűnbánati cselekmény, olvasmányok egyetemes könyör
gések , hálaadás a szentáldozás után, ének stb. - kiveheti k részüket.
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A Kato likus Napok rende zvényei sem tudnak minden "eredménytelennek "
látszó papi munkán segiteni, esetleges kudarcokat megelőzni. De tudnak szik 
rát patti ntani, és nekünk ezt a szikrát folyton csiholni kell, ha azt akarjuk, hogy
egyszer Krisztus szeretetétől égjen a világ . A Nemzetek Apostola nemcsak a
pogány Rómában felnőtt zsidó ságból és pogányságból lett keres ztényekhez,
de hozzánk is szól : "A buzgóságban ne lankadjatok, legye tek tüzes lelkületúek :
Az Úrnak szolgáltok . A reményben legyetek derú sek , a nyomorúságban béke
túrőek, az imádságban állhatatosak" (Róm 12,11-12).

A LUTHERÁNUS VILÁGSZöVETSEG VII. NAGYGYÜlESE

Paul Weiland , a Saat osztr ák evangélikus egyház i újság (Kirchenblatt)
szerkesztőjének besz ámotólából (Saat 19. Aug . 1984).

Július 22-én, vasárnap a 12 OOO résztvevő mindegyike a saját nyelvén éne
kelte a budapesti Sportcsarnokban az evangélikus hitvalló éneket : Erős vár a
mi Istenünk. Ewel nyilt meg a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) VII. Nagy
gyúlése. A kereken 60 ország kb . 1500 hivatalos részvevójéhez - delegátusok,
tanácsadók, megfigyelők és újsá girók - több mint 10 OOO magyar evangélikus
gyülekezet i tag jött össze az egész országból.

A Nagygyúlésnek a témái : a Dél-Afrika-i apartheid politika, a béke és az
igazságosság összefüggése, az első és a harmadik világ viszonya, és a kelet
nyugat i kapcsolatok kérdései. 27 plénumülésen, 13 munkacsoportban és egy
sor előadáson augu sztus 5-ig foglalkoztak ezekkel a témákkal.

A 330 szavazati joggal rendelkező delegátus között 120 nő volt. S első al
kalommal érte el a 18 %-ot a fiatalok száma - amihez a Világszövetség a 18
és 30 év közötti eket szám ítja. A fiatalság egy - szintén Budapesten - július 12
és 20 között megrendezett nemzetközi tal álkozón készül! föl a Nagygyúlésre.

A megnyitó istentiszteletet közvetlen televíziós adásen keresztül követhették
a NSZK-ban , Svájcban , Ausztr iában és Finnországban. A magyarnyelvú rész
nek: Dr. Káldy Zo ltán püspök teljes igeh irdetésének és két énekszámnak a köz
vetí tésében ped ig először vett részt öl magyar tévés csoport. Különösen mély
benyom ást gyakorolt a különb öz ö hagyományok mellett (ezeket már az öltözé 
kek is kifejezték: egyes evangélikus lelkészek fehér tal ár isban és stólával, má
sok viola, kék vagy fekete papi ingben és kolláréva l) a kenyér és bor kiosztása
120, magya r és külföld i lelkész álta l.

A magyar luth eránusok vezető püspöke, Dr. Káldy Zoltán a Zsidókhoz írt levél
12. fejezeté nek t -t ől 3-ig tartó verseiről tartott igehirdetésében a keresztényekre
a versenyfutók példáját alkalmazta. " Lehet, mondotta, hogy futás unk stílusa
más, mint a nyuga ti országokban és a fejlődő országokban élő egyházaké, de
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más a pálya is. Viszont a pályát ugyanattól az Istentől kaptuk, a ránk bízott
evangélium is ugyanaz: az igazság koronája."

Az ünnep , a szívélyesség és vendéglátás ugyan rányomja bélyegét a kűls ő

keretre, de nem a Nagygyúlés munkastflusára, - ez nyilvánvalóvá lett a LVSZ
eddigi elnökének megnyitó beszédéből. A tanzániai Josiah Kibira elnök meg
nevezte a várható robbanékony témákat, és nyfltságra és egyértelmú döntések
meghozatalára szólitotta fel a delegátusokat. "Ha nem vagyunk képesek meg
változtatni életstflusunkat és emberi értékeinket és szétszakítani egy igazság
talan gazdasági rendszer láncait - amelyek fogva tart ják a gazdag országok
keresztényeit, míg egyidejúleg 100 millió afrikait éhség fenyeget -, akkor belát
hatat lan időn belül halálos csapás éri a keresztények integritását és szavahi
hetőségét. "

Dr. Carl Mau, a LVSZ főtitkára véleménye szer int újjáébredést figye lhetünk
meg a luteránus egyházakban a béke és az emberi jogok iránti elkötelezettség
szempontjából. A Nagygyúlés fel is hívta a kormányokat, a világ minden részén,
hogy félreérthetetlenül kötelezzék el magukat az emberi jogok tiszteletben
tart ására.

Nyomatékos felszólítást intézett a Nagygyúléshez Dr. Emmanuel Abraham ,
az etiópiai Mekana Yesus egyház elnöke a természet védelme és a kisemm i
zettek fel karolása és fejlesztése érdekében. Abraham sajnálatát fejezte ki, hogy
az ember engedetlen a Teremtőtől kapott megbízatással szemben . Ezáltal "ki
mondhatatlan szenved és és halál" jött a világba.

Egyetértésben fogadták el a delegátusok a békéről szóló nyilatkozatot. "Nem
lehetséges tartós béke , amíg igazságtalanság uralkodik, az emberek éhen hal
nak, vagy hit ük, világnézetük, Iajuk , nemük vagy népi ered etük miatt elnyomást,
üldöztetést vagy megkülönböztetést szenvednek."

"A LVSZ VII. Nagygyúlésén mélységes hálával idézz ük fel, mily hathatós és át
fogó módon vezette a tör ténelem Ura az evangél ikus és kato likus keres ztény
séget." Ezekkel a szavakkal adott számadást Jan Willebrands kard inális, a va
tikáni Egység-titkárság vezetője a két egyház csaknem 20 éve folyó dialógusá
ról. A kard inális emlékeztetett arra , hogya LVSZ volt a kato liku s egyház első

dialógus-partnere a II. Vatikáni Zsinat után. Az ökumenikus mozgalom , mondta
Willebrands, még úton van és nem ért célba, jóllehet több lehetőség áll fönn
az együttmúkö désre. Mint konkrét lehetőséget említette a papok és lelkészek
közremúködését a gyülekezetek lelk ipásztori Igényeinek kielég ítésén él.

Az ökumenikus mozgalomra nézve Willebrands kardinális elvileg megálla
pította , hogy nem beszélhetünk lassúd ásr ól. mégkevésbé sz élcsendr ő l. Az öku
menikus dia lógus jelenlegi szakaszában főleg az a fontos, hogy az eredmények
e rősebb gyökeret verjenek az egyházak és a közösségek életében.

A LVSZ egyes tagegyházainak minden oltára nyitva áll az Úrvacsorára min
den lutheránus keresztény részére, ezeknek az egyházaknak a szószéke i pedig
a tagegyházak minden lelkészének. A már régóta gyakorolt közösség most rög-
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z édött a Világszövetség alapszabályaiban. A 261 igenlő, 27 nemleges és 9 tar
tózkodó szavazattal elfogadott kiegészitésben áll : a LVSZ tagegyházai tud ják,
hogy kölcsönös szcszék- és úrvacs ora-közösséghez tartoznak. A vita folyam án
több felszólaló hangsúlyozta, hogy evvel az alapszabály-változtatással csak tu
domásul vették azt, amit már régóta gyakoroltak. A változtatás kevés számú
e ll enzője azon a véleményen volt, hogy a szószék- és úrvacsora-közösségről

csak az egyes egyházak dönthetnek.
Erősen hangsúlyozták a hitvallások közötti párbeszéd jelentőségét, amelyet

l e hető l eg minél több szinten kell folytatn i. Továbbra is " jelen tős pr iori tást " kap
a római-katoli kus egyházzal történő párbeszéd. Ennél azonban nem hallgat
ható el, hogyalutheránusoknak a közösség szempontj ából a pápaság mint k ü

lönösen súlyos probléma" jelenik meg.

Egy tovább i, elfogadott határozat a missziót mint az egyház központi felada
tát emel i ki. Meg kell felelnünk a Jézus Krisztustól adott hitterjesztés követel 
ményének mind azok között akik először hallanak lsten szaváról , mind a meg
kereszteltek között, akik nem gyakorolják hitüket. Itt "újra-evangelizálásró/ "
beszél a dokumentum. Fontos szerepet tulajdonit a misszióban a helyi gyüle 
kezetnek. Ennek kell "szolgáItatni a helyes termőföldet és a megfelelő nevelést ,
hogy igy az emberek hitükben növekedjenek, kitartsanak benne és szóban és
életükkel továbbadják."

Hét év múlva, a következő LVSZ-re a kiküldöttek legalább 40 % legyen nő

és legalább 40 % legyen férf i ; ez az arány kell hogy érvénye süljön a jövőben

a Végrehajtób izottságban, az alb izottságoknál és egyéb csoportoknál.

A LVSZ VII. Nagygyü lése a budapesti Sportcsarnokban ünnepélyes isten
tisztelet keretében , az egész világ lutheránus egyházaihoz intézet üzenet felol
vasásával fejeződött be, augusztus 5-én. Mint a megnyitó Istentiszteletnél, most
is több mint 10 OOO magyar jött el, hogy együtt ünnepeljen és imádkozzék a
del egátusokkal, megfigyelőkkel és vendégekkel. Az üzenet, többe k között, a
következőket mondja : " Nincs idő kétségbeesésre, se gondtalanságra. Ahol kor
látozzák az emberi jogokat, és megsértik az emberi m éltósáqot , ott megkíván
juk a szabadságot, hogy szorongás nélkül a lelkiismeret szerint lehessen élni.
Ahol a szegénység méltatlan körülményeket kényszerít az emberekre, ott rné
Iyebben kell felismernünk, hogy az ember lsten képmása. Igazságosabb politi
kai és gazdasági rendszerekért akarunk munkálkodnI."

Az ünnepi istentisztelet igeh irdetésében Annette Nuber (NSZK) lelkész a re
mény témájára tért vissza. Véleménye szerint a remény a tapasztalatból él s
mindig újra kell hirdetni , mert aki remény nélkül él, annak az élete szomorú .
Az a tény, hogya keresztények az atomháború félelmének az Istenbe vetett
reményt szegezik szembe, nem jelen ti a helyzet veszélytelennek nyilvánitását;
abból az Istenbe vetett bizalomból ered, amelyik tud ja, hogy megőrzi teremt
ményét mindaddig a napig , amelyet ő rendelt el. A keresztényeknek törölni kell
szö klncs ükb öl azt a kifejezést, hogy " reménytelen".
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HAZASTARSAK ~RT~KTABLAJA

Miben mutatkozik meg az asszony becsDlése férje Iránt?
- ápolt a ruházata és a külseje
- elismeri férje hivatásbeli munkáját
- osztozik gond jaiban, problémáiban
- otthonos légkört teremt
- abban , ahogyan az asztalt megterlti
- ahogyan férjét köszö nti és ahogy búcsú t vesz tOle
- hogy érdeklődik munkája Iránt
- Időt szaklt közös programokra
- e rő s í t l válságok idején
- hogyan beszél róla a gyere kek elOtt
- t iszteli vallásossá gát
- elismeri személyi szabadságát
- elviseli apró gyöngéit

Hogyan mutatkozik meg a férJ becsUlése felesége Iránt?
- a reggeli köszöntésben
- a háztartási segftségben
- hogy elismeri a házért , a családért végzett munkáját és személyi szabadságát
- apró figyelmességekkel halmozza el (nemcsak ünnepnapokon!)
- gyöngéd iránta
- tisztelete és szeretete gyakorlatban nyilvánul meg
- abban, ahogyan az ünnepnapokat alakltja
- vágyakoz ik a kettesben való együttlétre, és ezt ki ls mutatja
- dicsér "magától értet őd ő dolgokat-
- abban, ahogyan beszél vele
- hogy mindig próbálja megérteni
- méltányolja gondolatait
- tekintettel van rá
- húséges és részt vállal a problémákból
- ahogyan elal vás előtt viselkedik
- és ebben a három szóban : " ké rem- , " köszönöm- , "szívesen- ,

Milyen értékeket kell közösen megbecsOlnUnk?
Hogy egymást választottuk,
hogy bízhatunk egymásb an,
hogy megosztunk egymással örömet-bánatot.
hogy egymásért dolgozunk,
hogy min dig van i dőnk egymásnak,
hogy húségesek vagyunk egymáshoz,
hogy gyermekeink kettőnkre vannak bízva ,
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hogy mindkettőnk tulajdonságaiból ő rö k ö l tek.

hogy bennük kettőnk adottságai gyakran összeadódnak,
hogy nincsenek egymás előtt titkaink,
hogy tudunk közösen felejteni,
hogy tudunk egymással és egymásért sIrnI.

A TABERNÁKULUM ELOTT

"Az Emberf ia nem azért jött, hogy neki szolgál janak, hanem hogy ő szolgál 
jon, és váltságul adja oda életét sokakért " (Mt 20,28).

Ez föld i életed programja, Uram! Ha meggondolom, ki vagy és honnan jöttél ,
megdöbbent ez a célkitűzés . Pedig meg is valósí tottad maradéktalanul. Éjjel
nappal az emberek szolgálatára állottál. Nem 8 órás munkaidőben .

Mivel a tan ítvány nem nagyobb a mesterénél , a tanítvány feladata is ez.
Szolgálat. - Nem nagyon tetszik. Mint annyi más programod, Uram. Mostaná
ban ugyan sokat beszélünk róla, de a lényeget még nem ragadtu k meg. Holott
előttünk a példa. Azt örömmel állapíthatjuk meg, hogy Egyházad is újra rá
döbbent erre a feladatára. Bizonyságul, hogy hitelesebb követése dre szántuk
magunkat. Szolgáln i akarunk, nem uralkodni.

I:letünk értelme, hogy Istent szolgáljuk. Isten-szolgálatunk mértékét is meg
adtad : "amit egynek tesztek , nekem teszitek . . ." A kérdés tehát. hogyan szol
gálom embertársaimat. Szolgálom-e őket? Felületesen szemlélve az egész na
pom szolgálatnak látszik. Hogy igazán az-e, azt azok mondhatnák meg, akiknek
szolgálok. De föltehetem a kérdést magamnak is. Uram, jó lenne a te szemed
del látn i, hogy iparkodásom, másokon segíteni, valóban szolgálat-e? Nem úgy
végzem-e feladataimat az emberek körül , hogy az lényegében uralkodás, ha
talmaskodás mások felett? A saját vágyaim, elgondolásaim megvalósftása.
I:rvényesülni vágyás, feltűnéskeresés. Figyelembe veszem-e az embert a maga
egyediségével? Vagy egy kaptafára húzok mindenkit? I:szreveszem-e a szeré
nyeket, akik senkit sem akarnak terhelni? Van-e bennem tapintat? Tisztelem-e
az ember méltóságát? Mindez t megtanulhatom Tő led , Uram. Milyen tapintato
san, figyelmesen segftettél Te mindenkinek. Csak kicsit bele kell olvasno m az
evangéliumokba. Ott a házasságtörő asszony esete. - Alkalmazkodtál az em
beri gyengeséghez. Nikodémus éjjel ment hozzád. Zakeust lehlvtad a fáról.
Gondoskodtál, hogy Jairus feltámaszotott kislánya enni kapjon. A betszaidai
vakot kézenfogva vezetted. Mennyi gyengédség lehetett ebben a kézfogás
ban . .. Úgy kezelted szemét, mint egy orvos. mfg tisztán látott. Nem sajnáltad
a ráfordltott időt . . . Jótevő szolgálataid nyomában mindenütt öröm , hála és
istendicséret fakadt. Talán én is ezeken mérhe tem le szolgálataim minőségét.

Ha békét és megelégedést eredményez , akkor nyugodt lehetek . Szolgálok, nem
uralkodom. Uram, adj sokat ebbő l a lelkiség ből.
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lsten. ak i azt akarod . hogy min den em be r üd vözüljön és az igazság isme

retére jusson, küldj őszinte szolgál ni vágyó munkásokat aratásodba. hogy isme

reted hitelesen jusson minden emberhez. és min él többen me gi smerjenek és

megszeressenek Tég ed! Amen. Alexia

LEVELEK A MISSZIÓBÓl

Köszönöm a jók ívánatokat aranyml sémre . Hogy pap lett em. köszönhettem az én jó
édesanyám rózsafüzérének és apáca n överemnek. 1936-ban jöttem kl ide Indiába.
Misszionáriusi munkámat Asszamban kezdtem. Gauhat ln, ahol a ház gyóntatója voltam.
és a falvakba jártam kl. Nyelvek et kelle tt tanulnom: olaszt, mert a rendtagok és a n ö
vérek olaszok voltak. angolt, mert voltak angolok és anqlo-lndlánok is. és f61eg hindit.
ami az 6slakók közt használt hivatalos nyelv. Két hónap múlva már prédikáltam a
templomban és a fal vakban. 3 évig voltam itt. aztán Bengáliába mentem. Ott a ben
gáli nyelvet tanultam meg. Itt ls. mint Asszamban. kerékpáron jártam. de az es ös év.
szakban lóháton kellett közlekednl . Októberben kezdette m meg a Bü-nál több falu láto
gatását. mindegyikben 2-3 napig. vagy egy hétig is. rnlse, prédikálás. este tanítás 
és csak márciusban tértem haza a központba. 4B évig jártam Asszamot és Bengáliát .
és Itt Hanchlban 6 éve vagyok. Mindig az 6slakók közt. Asszam ma a legszebb missziós
terület. 1936·ban csak egy püspökség volt Shi llongb an. ma B egyházmegye van. I:n
mindig vándormisszionárius voltam. Igen sokszor halálveszedelemban ls. de az Úr
Jézus meg6rzött. BengálIában tifuszt kaptam . Asszamban malárlát . 197B·ban magas
vérnyomás miatt az orvos ok lemondtak rólam. Az Infl uenza többször a t üdörnre ment,
múlt év decemberében is. Hogy még élek. az ima gyümölcse: az aspiránsok éjJel föl.
keltek. és az ágyam körül Imádkozták a rózsafüzért . Volt . hogy a tigris hetenként jött
a ház köré. az úton ord ított és kinn is a falvakba n. de hozzám nem jött . A kigyóktól
is mindig az Isteni Gondvisel és mentett meg. - Ha még egyszer kellene kezdenern.
több hitet vinnék bele a munkámba. Szép a mis szionár iusi rnunka, de sok áldozatot
követel, azt mind csak a jó lsten kegyelmével lehet betöltenI. Csak azt kérem. segit·
senek hálát adni papi hivatásomért és mis szionári usi hivatásomért . M indent a Te dl
cs ös éqedre , Uram; non nobis . Domine . non nobis .

P. Varga Bertalan SDB
Don Bosco Youth Cent re
Hatta, Hanehl-Bthar 834003. India

+
A Szalézi Társaság laikus testvére vagyok. Már Idestova 50 éve. hogy Itt Japánban

a törpe termetű és picik e szern ü Ifjak között élek. és bár az 6 lelkük tükrén még nincs
az édes Jézus ragyogó alakja. de azért vigyázok rájuk. nehogy elro ntsam a jó mennyei
Atya remek alkotását. ezeket a ragyogó szíveket. Eddig Tokióhoz tartoztam. de mível
hogy ez évben már a 77. évet kezdem írogatnl. elöljáróim Japán déli részére küldtek
egy kisebb egyet emre és melegebb vidékre. Európai utamon egyszer egy szép este
találkoztam M arosi atyával . elvitt egy érte rembe . ahol magyar muzsika mellett fogyasz·
tottuk a túróscsusza-vacsorát. Mi kor elváltunk. kezembe nyomta lapjukat. A mal napig
szép rendben mindég megkapom. Ezer és ezer köszönet érte. Mive lhogy mint magyar
mindég egyedül voltam és vagyok . nagy lelk i kincs számomra a . Szolqálat ." Nemes
és fáradságos rnunkájára kérem az édes Jézus két keze áldását .

Nagy József SDB
Hyuga Junior Coll ege
Yamato-cho 110
880 Myazakl City. Japán
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+
Múlt év Június s-an mentem el Belgiumba. elég betegen. a szlvvel volt baj . azután

egy térdoperáclón mentem át . sok fájdalommal. még most is bottal Járok. A beteq
ápolást megtI ltotla az orvo s. de a másik három nővér sok kérésére mégis vis szajöttem
Ide febr. 3-án. Most több időm van Imádkozni és a nővérekkel foglalkozn I. Sok szegény
ls becsenget hozzám. 71 éves vagyok. 39 éve Afrikába n. Szigetközl kisl eány voltam.
Mi nden két évben hazamegyek tes tvére imhez. Milyen jó l eső érzés. hogy (gy fe lkarol ják
otthoni testvéreink a missziós nővéreket . Hálásan köszönörn az anyagi segits éget és
a jó. szép magyar olvasmá nyokat. Igazuk van: vi sszaimádk oztak engem Zalre-ba, de
jól is tették. mert én Itt Igazán boldog vagyok. Mennyi alkalom van még az il yen ma
gamfajta I dős nővérnek is a szerete t gyakorlásá ra. Hány éhezőt. ruhátlant láto k el Itt
a kis zárdánk ajta jánál. no meg a szolgá latban levő nővérekről ls jól gondosk odom.
néha még paprikás csi rkével ls meglepem őket - nagyon szeretik a belgák ezt a jó
magyar ebédet .

Cseh Ilona OSU
B. P. 246
Llkasl, Shaba. Rép. du Zair e

+
Új munkahelyemen még mi ndig marnákkal. csecsemók kel fog lal kozom az anyah áz-

ban. helybeli szül észnök vezetésével. elhagy ott mamák és gyenge csecsemők seq lt ésé
vel. Iskolázatl an fiatal leányok védelmével. házi életre való előkészitésével egy tan
folyamon. helyi tanlt önök által. t n már jól megszoktam ezt a mIssziós telepet. ahová
másodszor jöttem vissza. mert Itt dolgoztam húsz éwel eze lőtt. 1960·tól 65-Ig. A gyö·
ny örű és halban gazdag Moero·tó partján örömmel Ismertek fel és fogadtak a nagy·
mamák. kisérve a fiatalokat anyaházunkba. Várom a bennszülött nővérek Jövetelét . azok
a klk épzöt végzik e l őbb.

Sr. Etei t.m.rn.
Mi ssion Lukonzolwa
B. P. 74, Kllwa. Lac Moe ro
Zaire

+
Mit csiná lunk ilt Katendében? A közösségben hatan vagyunk: 3 bennszülött és 3

európai nővé r . Munkánk: apostolkodás . tan ít ás. beteggondozás. Van egy árvaház és
egy aggok otthona . A lányelemi igazgatója egy zalre-l nővér. a szül öotthon fe l előse is .
Van egy 210 ágyas kórház . egy vándor beteggondozó és egy egészségügy i központ .
Mintegy 500 beteget látunk el naponta . Ennek én vagyok a felelőse . Van egy 4 tagú
mozgó csoport. amely 30-100 km-es körzetben a fa lvakat látogatja . oltják a gyereke·
ket . tanácsokat adnak a mamáknak. Az árvaházban állandóa n 160-180 gyer ek van.
1-2 hónapostól 18 éveslg . 1955 óta 1680 gyereke t fogadtun k be. 4/5·e később vi sszatér
a családi vagy törzsi környezetbe ; akik nek valóban nincs senkijük. itt maradnak. Volt
növendékeink közt vannak jó családanyák. családap ák. egy pap. egy szerzetes testvér
és két nővér . Többen közép lsk ol át, egyesek magasabb tanulmányokat ls végeztek .

Itt Katendében van a bennszü lött nővérek noviciátusa . Már 16 fogadalmas nővérünk

és 12 novlclánk van. AmI a tan ít ást i ll et i : van Itt egy elemlnk flú k részére . egy köz ép
és egy technikai iskolánk . A vi sszamaradt gyerekek nek varró Iskolát kezdünk. A környe
ző falvakban vannak elemi Isko lák és 4 középiskola.

Karácsonyi ajándékukat kis öregeimnek használtam föl. A férfiak Inget és nadrágot
kaptak. a nók szok nya-bl üzt és kötényt . 76-an vannak. Azzal az összeggel . amit küld
tek. adhattam nekik a karácso nyi ebédhez egy kis húst - ilyet egyszer-kétszer látn ak
évenként - és egy csésze jó teát. Egyszer ehettek kedvükre . Különbe n takarékoskodni
kell az ell átással . Köszönet. ezer köszönet! Az Isteni Gyermeknek is. M ilyen f igyel.
mes tud lenni! - Mási k küldeményüket félretettem a tuberku lótlkus beteg ek részére.
Jelenleg 35 van a szanató riu mban nyflt tuberkulózissai : a kórházban és a vándor beteq-
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gondozóban összesen 203. Ma este együtt fogj uk imádkozni velük a rózsafüzért a ro
konszenves . jó P. Öryé rt , aki biztosan odaföntrő l néz bennünket .

Sr. Michel (Mlhályffy Aranka)
MIssion Katende
B. P. 70. Kananga. Zaire

+
Mivel egyedül vagyok a magyarok szo lqálat ában, rengeteg a munkám és gondom.

De nagyon szeretek Arg ent inában. Még akkor ls. ha a magyarok nagyon nehéz anyagot
képeznek (talán nehezebbet . mind máshol ?). Az Ar gentinai Katolikus Magyarok Szövet
sége nagyméretú Magyar Szentek IOvét tartott 1983-ban. Márciusban kezdtük egy ün
nepély es szentmisével és egy k l t ün ő előadással. Több ilyen előadás volt. Szent László
ünnepén a San Isl dro-I általános helynök tarto tta a misét és a szentbeszédet. Szent
István el őtt három napig tartózkodott az argent in posta em l ékbé l yegzőve l ott honunk
ban. ahol ez alkalommal bélyegklálUtás volt a szentekről. Az ünnepen négy magyar
pap koncele brált. Msg r. Hirth Vil mos Paraguayból tartotta a nagyon szép és tartalmas
szeritbesz édet. utána közös ebéd. Okt . 2-án ünnepeltük Magyarok Nagyasszonyát a
róla elnevezett platanos l kápolnában (a magyar angolki sasszonyoké) . Nov. 18-án este
a nemzeti szimfón lkus zenekar és a rádiókórus adott hangversenyt a magyar szentek
tiszte letére (sehol a vil ágon ilye n nem volt t) , Músoron Berlioz R ák őczí -lndu l öla, Bartók
Táncszvltje és Kodály Budavári Te Deum-a szerepelt.

P. Domonkos l ászló SVD
Julián Alvarez 2215
1414 Buenos Aires

+
Három hónapig voltam kórházban. - olyan jó l esett a kórházi nővére k gondoskodása

és a szakorvosok kezelése. az együtté rzés és egyesü lés imákban . A diákok és tan ít ök
látogatta k. és írtak levele t. Nagyon segft enek mások Imái és az együttérzés. Jún. g-én
megyek újra kórházba chemoteráplára. Ez lesz a harmadik Injekció és orvoss ág vétele
a rák gyógy it ására: Osszesen 6 adag lesz. Szerveztem nagyon pozltlve reagált. és a
vér összet étele nagyon följav ult . Apr. 19-én jött em haza. El őször tolókocsin mozogtam.
majd négylábú [ár ókészülékkel. majd bottal. Most minden segítség nélkül járok. de
lassan. 6 hónapig keil hordanom a geri ncvédő készüléket. nehogy újra legyen tör és.
Igen jól érzem magam. l assankint újr a bekapcsolódom az iskola munkáiba. 200 diák
között dolgozom mint vezető. tanácsadó. Már t íz éve ez a munkám. A diákok nagy
része kínalul beszél . a tanltás angol. Sokszor celebrálok liturgi át a diákokkal. Már
30 éve. hogy Itt dolgozom a Fülöp-szigeteken. Jún. 7-én volt pappá szentelésem 40 éves
évfordulója. Nagyon szép az élet az Ifj úság között. Továbbra ls kérem Imáikat . Javulá
som fog-e tartani? Csak a jó lsten tudja. Az Úrnak adtuk a szolgálatunkat.

P. Kaufmann József SJ
Xavler School
P. O. Box 657. Manil a. Phllippines

(P. Papilla lajos frja P. Kaufmannról :) Pepit márc . 8-án megoperálták . Egy nagy dagana
tot t ávolttottak el. amely a gerlncét támadta. és nagy nyomás alatt tartotta. Rossz
indulatú daganat . A laboratórium i vizs gálat azt ls meq állapltott a, hogy csontvelő-rákj a

van. Az orvos kb. egy évet ad nekI. IOn őszi ntén felvilágos ftottam állapotáról. hiszen
hitből élünk. és életünket örömtel jes utazásnak tekintjük a jó lsten felé. Nagy örömmel
és lelki megnyugváss al fogadta a hírt . Imádkozzatok értel Csak csoda segfthet rajta .
de amIg él. szenvedése ivel (mert az Jönni fog) és jó példájával segít mindenkit . akivel
összeköttetése van.

+
Szeretném az új címemet megírni. hogy megkaphassam a Szolgálat fol yói ratot .

Nagyon szeretek olvasnI. Most a napokban kaptam Magyarországról is egy könyvet .
Köszönök mindent. amit az ember részére tesznek. Ez a város német származású. so-
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kan beszélnek még németül. Igy a nép is más. mint !Oszak·Brazfliá ban, ahol eddig vol 
tam kiseg íteni. Nagyon nagyok az ellentétek. Sajnos az emberek nem nagyon szerét
nek dolgozni , tanítják őket. de nem könnyü, nincs a vérükb en ez. Igy az ember sok
mindent másképpen ítél meg, mint arrafelé a folyóiratok írják. Sokat lehetne erről

frnl. Mos t a . felszabadítás teo lógiája" hoz sok nehézséget. Tulajdonképpen ez nem
teológia, hanem eszmerendsze r. A klér usban is nagy a megoszlás. De mióta a Pápa
itt volt . csendesebbek lettek. Bizony csak aki éli az egészet , az látja Jobban. A nép
emiatt sokat beszél az egyház ellen. I sten rő l keveset akarnak beszélnI. Csak az em
berről. Az ember a kiindulás mindenben. Ha marad Idő , akkor az Istennek is van helye .
Sajnos emiatt az egyház sokakat elvesz ít. a nép a szektákat keres i. Különben csak a
politika megy mindenütt, és a nép elhagyatott marad. Mindenki csak pénzt akar, és
nem akar dolgoznI. Viszont a pénzt nem tudj ák becsülni, kidobják mindenféle játékok.
ra, még akik szegények is . Igy a szegénység mindig nagyobb. Most Itt telünk van, de
a hideg nem nagy. A várost Itt "virágvárosnak" hívják, mert a németek nagyon szarqal
masak ebben ls .

P. Palkó János SVD
Rua Independencia 896
89200 Joinvil le SC, Brasi l

+
1983. aug. ts -én volt 30 éve örökfogadalmamnak. 39 belépésemnek. 1970 óta vagyok

itt. nagyon szfvembe zártam a ghanalakat. és szívesen megosztom velük a rossz Időket

is. Az utóbbi hat évben a szociáli s segély továbbképző intézetében tanította m. tavaly
több mint 700 tanulónk volt , egyesek igen szegény körülmények közül. Nővé re i nk két
kórházat, több szülészeti kli nlkát és sok vándor beteggondozó t ls vezetnek. Egy cso
port leprást ls gondozunk . De elsősorban lelkipásztori tére n dol gozunk, hitoktatásban.
ifjúsági, kórházi és börtönpasztorációban stb . !Oppen karácsony előtt két nappal jelent
meg tartományi házunkban a MIVA·tó l (osztrák missziós segélyegye sület ) kapott Volks
wagen. Nagy volt az öröm. Hála lsten csak az oldaltükröt és az ab laktö rlő múanyag
részét lopták el a kikötőben . Igazán jól Imádkoztak Ausztri ában és itt ls. A sokféle
hiány meliett ls megpróbálunk csak előre mennI. Most a száraz I dőben nagy a víz
hiány is az élelm iszer és villany nélkülözése melie tt. Egy kulit két napl fízetésért ve
hetünk . Ez az élet. de hála lsten azért mindig megy valahogyan. Meqr endít ö látni,
mennyi ghanai próbálna segiteni magán, de egyszerüen nem tud urává lenni a helyzet
nek. Nagyon büszke vagyok a hazalakra . mert ők Igazán megpróbálnak segítenI. A jÓ
lsten áldja meg őket! Többen küldenek 1 kq-os csom agocskákat, a sok kicsi össze
gyülik. és nagyon ls segft . !Oppen e héten kaptam lepedőket. fáslikat, egy-egy szao
pant , írófüzeteket . ceruzát, golyóstoll.betétel. Szeretem a sürü vonalas füzeteket .
mert azokat vallástanra használom. Hála lsten eddig minden megérkezett. csak egy·
két szappant vettek kl. Erre meg mindenkinek nagyon nagy szüksége van. Karácsonykor
adtam a tanároknak s munkásoknak egy·egy magyar szappant. Hát az öröm óriás volt .
Képzeljék el. néhány tanárnak még Inge sincs . Igy a borzasztó hőségben kls kab át jukat
veszik fel. Nem képes senki a fi zetéséből élnI. De ennek jó oldala, hogy most az ern
berek nem válogatnak, hanem mindent megesznek, s tanulnak egy kics it beosztani .
nem olyan nagykezün pazarolnl. Persze nagyon sok az éhező , beteg stb. Febr. 23·án
vettünk fel új V. C. S. tagokat. (Voung Christ ian Students Movement . fiata l ker. tanu
lók mozqalrna, k özéplskol ások és egyete misták részére. Cardljn blboros JOC·ából szár
mazik. Itt Afrikában nagyon elte rjedt .) Az Idén több komoly és józan fiú csat lakozott
hozzánk. Nagyon buzgók. s remélem, Igy ls maradnak. Persze az én dolgom őket föl 
fölgyújtani, utat mutatnl , s a Bibliával segItenI. A böjtben velük mentünk egy gyerm ek
Idegotthonba, vittünk mindegyiknek egy·egy zsemlyét osztrák lisztbő l. egy·egy füzetet
s ceruzát Magyarországról. - Igazán nevetséges ebben a forróságban Inf luenzát kapni,
de megkaptam, hat hétig nem tudtam beszélni, s a gépiróval vezettem osztályomat
meg a felavatási ünnepeket. De hála a jó Istennek, sok orvoslás után visszajőtt a

76



hangom. Igy az ember jobban ért ékeli a hang ajándékát, Persze borzasztó rajongás
volt az Iskolában, mikor hat hét után megint megjelentem.

Káró Magdolna S. Sp. S.
P. C. Box 2763
Accra, Ghana, W. Afr ica

+
Valamikor sok mindent, érdekeset csináltam, most már csak olyan je lentéktelen

mindennapit, azt is gyatrán, lassan. Már ahogy löhet. Imádkozom. Imádkozom és dol
gozom? Nem egészen így. Imádkozom és Imádkozva dolgozom. Mit Imádkozom? Hát
szeretem a Kisjézust és az Anyuská ját . Bolondulok Ertükl Mit dolgozom? A kertbő l

kl koptattak. Szomorúan néznek az árva vi rágok. Szerzek jó könyveket. Csin álok rnetél 
tet , a magyarj aimnak tarhon yát. olyan jó szögedi eset . Hogy a Szúzanya kedvében is
járjak, csinálok olvasókat is. Talált am a pincében egy vegyes tartalmú zsákot . Még a
régi szerzetesektől maradt ott. Nem tudták, mit csinálj anak vele. Tiszt ítottam, v áloqat
tam. Többféle, szép, jó és hibás olvasószemek. Most már csak türelem és drót kell.
Türelem van bőven. Drót? Abban a pincében vol t még egy darab jóml nőségü , rozsda
mentes drótkötél ls. Szép erős olvasókat kötögetek, s velük jutalma zom a jólelkeket.
- Hát még? Az újonco k? Múlt évben tizenkette n vol tak . Világos, nem én vagyok az
újoncmester. Órákat se tartok nekik, pedig volna rnlb öl. Nincs rá szükség, hiszen
úgyis agyon vannak aulázva. A mondanivalóimhoz az üdüléskor jutnak, s más alkalom
adtán, pl. ha valamelyik le lki horzsolással jön hozzám. Igyekszem, mint Marcell atya,
mosolyogva, behatóan, szeretettel, megért éssel adagolnl a gyógyírt . Minden kezelésbe
belekeverni a Szűzanya szeretetét és aKlsjézusét , - amint i ll ik egy nagyon boldog
legényhez . Magyar níncs. Tavalyelőtt volt egy negyed: a nagyapja volt magyar. Foga
dalmat tett . Jó szerzetes .

Fr. Demétrius CCD
C. P. 57
18130SAo ROQue, S. P. Brasil

LEVELESLÁDÁNKBÓl

Múlt-jelen-jövő összetartozik . Eddig ls Iparkodtam úgy szemlélni és szernl él
tetnl az Egyházat, mint szerves folyam atot, fej lődő Teste t , amelyben minden esem ény
nek megvan a maga rendeltetése. Ne mai szemmel nézzük a múl t eseményeit, hanem
az Illető korok szemléletével. Ugyanaz a Szent lélek kormányozta akkor ls, meg most
ls az Egyházat. S ahogyan ma sem lehet senki t a legjobbra sem kényszeríteni, úgy a
múltban ls el kell fogadnunk a fejlődés bukt atókkal tell állom ásait. Amil yen gazdag
a jó lsten a teremtés terén, éppen olyan gazdag, mind ent és mindenkit befogadó az
emberek között is . MI vagyunk korlátoltak. és félt jük a kis szemétdomb jainkat . Szük
séges egy Mag , egy Központ , ahonnan kii ndul , kisugárzi k a t iszt a Tan, de amin t kará
csonykor a .j öt ndulat ü" embereknek igérté k a békességet, úgy ebbe a kategóriába ls
sokan tartoznak. Hiszem , hogy az Egyház kegyelem-kisugárzása sokkal több léleknek
szerzi meg a Megváltás kegyelmét , mint bármil yen statisztika kl tudná mutatnI.

- A reneszánsz korból azt érzem kl, hogy eli ndul valami di ffe renciálódás, elvála sz.
tódás és kiválasztódás. A középkor hatalmi Egyháza megvetette a szil árd alapokat ,
amire majd felépülhet az a csodálatos Szell emi Vár , a mindenkori Egyház, amelyből

sugároznak az eszmék a világba. De egyre Inkább mindenkinek magának kell eld ön
tenie, követl-e vagy nem. Isten mindenkivel egyénil eg akarja felvenni a kapcsolatot,
hogya benne rejlő gondolatot közös munkával kl fejleszthesse. Ebben látom mostaná
ban a fejlödés l ényep ét. és a megváltásét ls . Az egyháztörténelemmel való behatóbb
foglalkozás során már itt-ott sejtem, ml ls a megváltás. Tenni, ami rajtunk áll , bár
milyen kicsi az. s akkor megtapasztal juk a Kegyelem csendes működését, eredményét .
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- A gondolatformák olykor bizonyos helyekhez vagy tárgyakhoz tapadnak: megál·
dott vagy megszentel t tárgyak évszázadokon át viselik magukon az áldást. Azért nem
szabad puszta formas ágnak tekinteni, ha az emberek templomokba vágynak. Lehet
egyedül ls Istenhez emelkedni , főképpen a természet nagy csendjében, szabad ég
alatt. De ehhez nagy gyakorlatra van szükség, s az emberek nehezen nélkülözik a
formák múvészl te ljességében megnyilatkozó külsö segIts éget . A vall ások külsöséqel
nem üres formaságok. Az orgonabúgás, tömjénillat, lobogó fény, múvészl kép és szo
bor nagyban megkönnyiti lelki vágyaink kibontakozását. Nem pogány tárgyak és főleg

nem bálványok ezek, hanem a széps éakeres ö lélek vágyának megpihentetől. A puritán
vallás reformátorok erősen túllőttek a célon, amikor a templomok bels ejét meqfosztot
ták múvészl szépségétől , mert ezáltal a fejl etlenebb és gyengébb lelkek számára ne
hezebben Járhatóvá tették az utat, ami az lma által lsten fel é vezet . Jó lenne , ha az
emberek minden nagy és emlékeze tes évfordulót a m üvészl szépségú szertartások
fenségébe burkolnának, hogy ezáltal kifejezésre jutta ssák mély lelki megindulásukat.
Sajnos, a racionalizmus korában a tende ncia éppen ellenkező Irányba tereli a dolgok at.
PI. a temetésnek nem a te st elföldelését, az anyag rot hadását kellene példáznia, ha
nem az örökké élőnek egy szebb létformába való távozását, átszellemülését, meqdlcs ö
ülésé t. Sok szép emberi vonással, mély lelk i szépséggel lehetne az egyházi szertart á
sokat közelebb vinni az é l ő k lelki szükségleteihez: Igaz: hogya hamis fogalmak légló lt
viszont ki kelle ne onnan gyomlálnl.

- Egyre erősödő rögeszmém: nem kel lene-e az egész teológiát a logika tlsztelet
reméltó nye l vé rő l lef orditan l a szeretet nyelvére? Úgy tal án jobban beveszik az embe.
rek, hogy lsten nélkü l nem éle t az élet, hogy a vall ás lényege a reláció lstennel-Krlsz
tussal-Anyaszenteqyházzal, és az nem nyúg, hanem lendület, öröm és boldogs ág, mint
a földi szerelem . Hiszen a l egfőbb parancs: Szeresd az Istent teljes erődből! A vall ás
nem elméleti lste n-hit és k é nysze r ű engedelmesség.

- Rengeteg nyitott kérdés van el őttem , aminek megismerése könnyítene azon,
hogy az embereket az Iste nhez vezessem. Ilyen kérdés például: milyen volt az előző

kor vallásossága, mik voltak érté kel, negatív vonásai? MI volt az oka, hogy Ilyen röv id
i d ő alatt Ilyen nagy változás történhetett? Feleletként nem elégszem meg a társadalmi
változással. Úgy gondolom , sokkal mélyebben kell keresni ennek okait . Ahol a régi
gyökér alkalmas az új kla lakításá hoz, ott gondozni kell, ahoi az új lendület és lelkese
dés nem sarj ad kl, új gyökeret kell fejl esztenI. Elgondolásom szerint mindent fel kell
használni lsten ügyének érdekébe n, legyen az bármilyen régi , vagy bármilyen meré
szen új.

Szeretnék valahogyan nyit jára jönni annak, hogyan, mily en emberi eszközök segIt·
ségével lehetne hatékonyan feitálalni az Evangéllu mot az Itteni embereknek. Jól tudom ;
a siránkoz ás sohasem segit , legfeljebb siránkozónak és hallg atónak egyaránt kedvét
szegI. De kell, hogy legyen a Megvált ó kegyelmi tárában olyan katalizátor, amely a
hirdetett Igét elf ogadhatóvá, .ern ész the tö v é" teszi a hallgatók számára. Mert a diagnózis
ez: emberi eszünk és Istenbe vet ett bizalmunk eszközeivel hirdetjük. Mintha üvegfal
lenne köztünk és a hivek között . Valami kontakthlba van. Nem eredményes, nem szlv,
hezszóló, s Igy megtéré sre sem Indit ja az embereket. Talán a . hall ván ne halljanak'
esete? De ez nem megoldási A kublku sok és kerté szek a megvált ás részeseI. Biztosan
van megfelelő út a szivükhöz. Jézus Urunk pontosan tudja. Tőle várom a választ.

- Hadd összegezzek egész röviden néhány tapasztalatot. amelyet az utolsó évek
ben ökumenikus összejöveteleken szereztem. Márlabesnyő·Fenyvesen a már jobb létre
távozott SIgmond (Strecke ) Ernő atya szervezte meg t981 és 82 májusának utolsó va
sárnapj án du. a ta lálkozó t, a gödöllői református és evangélikus , a máriabesnyői kato.
IIkus és reformá tus , valamint a pesterzsé bet i baptist a hivek és egyes lelk észeik rész.
vételével. A baptlsták lelkes, flata l lelkésze remek Ifjús ági ének- és versmondó kört
szervezett, amelynek tagjai mély áhitatot ébresztő szenténekekkel és költe ményekkel
igazán lelki gyönyörús égére voltak mindenkinek. Az evangélikus lelkésznö Igen nlvös
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előadást tartott az egyesülés távlatairól; a közös áhitatot vezető lelkészek az alkalom
hoz Illő szent ír ásl részekhez kapcsolták beszédeiket, imái kat. Az Úr Imájával és az
egységért mondott együttes könyörgéssel fejeztük be. Majd szolid agapé következett.

Sátoraljaújhelyen 1983 szeptemberében egy vasárnap du. került sor ökumenikus
összejöveteire az evangélikus templomban. Az evangélikus és református lelkész mel
lett a római katolikus plébániát az egyik segédlelkész, a város jelentős számú görög·
kato ükus át pedig az esperesparóchus képviselte. Előre-gépelt papírokról jól .mes
énekeltettek" valamennyiünket, majd a lelkészek részéről értékes és gyakorlati előadá.

sok hangzottak el a mindennapi élet s az erkölcsteológia problémáiról. A résztvevők

Itt is főleg Idós és köz épkor ú htv ökböl kerültek kl, de ezt a túlsúlyt a helyi énekkar
szereplése mérsékelte. Az összejö vetel igeliturgiai jellegü volt. Agapé, társas beszél
getés nem követte, Igy kötetlen eszmecserére nem került sor .

Egészen más jellegü és tónusú, sokkal .frissebb" hangulatú volt a Gödöllön, a helyi
evangélikus egyházközség által ez év jan. 29-én megrendezett összejövetel, a lelkész
lak épületének újjá varázsolt lmaterm ében. Szokatlanul nagyméretü kerekasztal körül,
koncentrikus körökben elhelyezett székeken ültek, tetszés szerint - de vallás szem
pontjából szántszándékkel összekeveredve - a túlnyomó többségükben fiatal részt
vevők ; az óriási asztalon a f iatalok étvágy át tekintetbe vevő nagy halom szendvlcs,
sütemény és üdlt ö Ital várta előkészítve a találkozást befejező agapét. Az összelöve
telt vezető lelkészek egy kivételével szintén Innen voltak még a 30. életéven. Itt nem
a szokott imák, prédikációk vagy előadások következtek, hanem valami egészen más:
a jelenlevő lelkészek vallomást tettek arról, hogy mi vezette őket lsten és az emberek
szolgálatára, mit jelent számukra Jézus, és mit várnak a keresztények újraegyesülésé
től. Minden lelkész egy·egy szenténekre ls megtanitotta a jelenlevőket, ezt a reformá
tus kolléga gitárkiséretével segítette. Ezután kisebb csoportokra oszlottunk, tetszés
szerint, de .vegyesvallásúan". A csoportbeszélgetések után a református lelkész tar
tott rövid összefoglalót, s közös könyörgésként a Miatyánkot mondtuk el. A mintegy
másfél órás összejövetelt a már emlitett, kb. félórás agapé zárta le, kötetlen és igen
barátságos, de az előbbi benyomásoktól megilletődött hangulatban .

- Rájöttem, hogya világon háromféle szent létezik . Vannak olyanok, akiket szent
nek tartanak Itt a földön, és valóban azok ls, mert a bibliai normák szer int élnek, be
szélnek, viselkednek. Aztán vannak, akiket szentnek tartanak Itt a földön, pedig hiány.
zik belőlük a szent élet alapvető Ismertetőjele, ti. a fölfelé való elkötelezettség. Végül
vannak szentek, akiket nem tartanak annak, vagy azért, mert elbújnak, vagy azért , mert
olyan sajátos módon szentek, pedig valójában azok. Ilyenformán elképzelhető, hogy az
utolsó Itéletkor tényleg lesznek meglepetések: lesznek, akik hivatkoznak földi szent
voltukra, és Jézus nem Ismeri el őket magáénak, és lesznek olyanok ls, akik nem ls
tudják, hogy ők szentek, és Jézus mégis magáénak Ismeri el őket! A normális az lenne,
hogy a szentek legyenek szentek, de mivel ez ritkán van így, azért ha választani kell,
az ember Inkább legyen olyan szent, akit itt nem jegyeznek, de odaát Igen.

- (Teológiai kurzust végzett lány:) Ez a három esztendő tetőtől talpig kicserélt
minket. Ez az általános megállapltás. Rengeteg ismeretet kaptunk, ami támogatja, védi
hitünket, de mindennél csodálatosabb, hogy Igazi, személyes istentalálkozásra, lsten.
nel való kapcsolatra. keresésre neveltek minket. Beleszerettem mindabba, ami többet
és többet enged megérteni drága hltünk ből. t:s ehhez hozzátartozik a görög nyelv is.
Csodálatos, ha belegondolok, hogy az apostolok ezt a nyelvet beszélték, ezen a nyelven
hirdették az örömhírti ' " Akkor minden fáradságra érdemes. A Hegyi beszédet, ke
resztény életünk Magna Chartáját, .alkotmányunkat" már tudom görögül. Persze Jól
tudom én, hogy nem a tudás üdvözít. de ugyanennyi re biztos az is , hogy mindent meg
kell tennünk, hogy lsten-Ismeretünk, lsten -szeretetünk gyarapodjék. Kinek-kinek a neki
juttatott talentumokkal kell gazdálkodnI. Jézusunk egyszer számon kéri majd tőlünk I . . .
Ezért meggyőződésem, hogy minden ember előtt nyitva az út, a lehetőség az előbbre

lépésre. Isten kegyelme mindenkit utolér. Csak aztán bele kell kapaszkodnunk, és en-
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gednl hatásának. Nem fáradhatunk soha bele szent hltünk tanulásábal Nincs szomorúbb
látvány, mint egy fe l nőtt ember, akinek hite gyerekc ipőben szorong. S mennyien van
nak nálunk ls Ilyenek! Ezért minden nap hála a Gondviselésnek, hogy megnyfltak el öt
tünk ls a kapuk! Istenbe beletemetkeznl a legokosabb dolog a vil ágon!

- A betokosodás veszélye fennáll. Magamon tapasztalom. Ha fiataljai nk nem volnának
olyan nyitottak és őszinték felém , én meg nem képzelném bele magamat az ő hely
zet ükbe. visszagondolva a magam hasonló korára, nagyon meg tudnék rekednl magam
nál. Nem biztos , hogy mindig nekem van igazam. Tudatosan Imádkozom: . Ne t úrd ,
Uram, hogy bezáruljakl" Kudarcok, negativumok éppen úgy szolgálják a világ üdvös
ségét, mint a sikerek.

- Egyetlen vallás sem áll annyira a rivaldafényben, mint a katoli cizmus. Igazságaink
nem porlaszthatók, Krisztus Urunk kultúröröksége minden új embert továbbgondolkoz·
tat . Bennünket kettős fény éltet: a solarls és a metasolaris: a kegyelem, a mlszt lka
fénye. Minket két sziv éltet: az isteni és az istenanyai Szív. I:letünket úgy formáljuk
állandóan, mint ahogy a középkori templomépltő művészek dolgoztak: a templomkapu
fény-bravúrjal bekényszerltették a híveket a templom térbe, és az ablakklképzések
fényt gyűjtők és adott pil lanatban fényt tov ábbad ók. fényt szórók voltak ; az I dő-ó ra

misztériumjátékaként egy·egy percben egy·egy aktuális szentet. vagy eseményt vil ágf.
tottak meg.

- Talán a kifejezésmód és a tartalom egysége nemcsak az Irodalomban érdekes ,
hanem épp a . Ielkl lrodalomban" , a teológia közvet ít ésében ls lényeges. A korszerűség

szükséges, beleértve az érthetőség mellett az esztétik umot, tömörséget stb . Is, de
tudjuk, hogya modernség sosem jelenthet az egyházban nyegleséget, modorta lanságot ,
felületességet, vagy éppen ködösitést ott, ahol a lényeget kell magragadni, de amit a
titok miatt mindig csak emberi szóban tudunk kifejez nI! Tudjuk azt, hogy ez állandó
készséges figyelmet, alakulni tudást jelent, de az Igazság és a fegyelem, az örök ér
tékekhez való ragaszkodás .szeretettörvényében"!

PAPI JUBILEUMOK

Vasmise . Perpék János érszalaesi (váradi orn.) kanonok, pléb. jún. 6-án . 51 éve
múköd ik ott. Szónoka dr. Dászkál Is tván o rd inárius volt. Harmadik pap
nev elt je júl. 6-án mutatta be ugyanott újmiséjét.

Gyémántmisék. Dr. Meszlényi Mihály tb . kanonok, ny. esperesp léb. a Bp. VI.
ker. Szent Család plébániatemplomban . Szó noka Szabó Géz a ba zil ikai
plébános volt.

Mészáros Antal tb . esperes , ny. dunaalmási pléb. júl. t - én Mo sonszolnokon.
Tóth Ferenc tb . kanonok , ny . pl éb . egyko ri h ívei kérésre Sollvadkerten, aho l

33 éven át lel kipásztor kodott.

Tóth József apátkanonok, ny. laj osmizsei esperes pléb. Lajosmizsén , ahol ma
is kiseg ít , júl. 15-én . Szóno ka Dr. Bánk Józse f érsekp üsp ök. kézvezetője

Marosi Izidor segédpüspök volt.
Sinkó János püspöki engedéllyel a szülö l háznál , Gyerken (CSSR) . Csallóköz

csütörtök plébánosa volt. Mi nt nyugd íj as szülőfalu jában segített k i, míg
nem néhány éve magyar misére menet megc súszo tt , és lábát törte. Azóta
mankóval jár. Az oltár egyszerú házi aszt al vo ll, raj ta feszület és két
gyertya.
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Rajoczky Benjámin ciszterci, a nev es egyházi zenetudós Pásztón , aug . 12-én ,
Kovács Endre seq édp üap ökkel, pap- és rendtársaival koncelebrálva.

II . Já nos Pál pápa áldását küldte a jubilánsnak.
Aranymisék. Petrás:>evlcs Miklós tb . gk. esperes febr. 18-án Csobádon. 32 év

alatt öt új misés t nevelt itt. Kézvezetöje és szónoka Tim kó Imre megyé s

püspök volt.
Dr. Belon Gellért pécs i segédpüspö k. ján oshalmi plébános jún. H -én János

ha imán.
P. Szed er Mihá ly SJ jún . H-én a philadelphiai (US A) Szt. József plébánia

templomban.
Illés István jú n. H-én a salgótarjáni Szt. József templomban.
Csapó Gábor OCO jún. H-én a Bp. Huba utcai templomban. Szónoka Bánk

Józs ef érse kpüs pök volt. 13 testv érb ől nyolcan szegödtek lsten szolgá
lat ába. C maga 50 éve az angyalföldi szegények között múköd ik .

Fényl Sándor kanonok jún. 24-én Harká nyb an teljes cse ndben .
Dr. Jakab Antal gyu!afehérvári megyéspüspök jún. 29-én csendben ünnepelte

székhelyé n aranyjub ileumát. még élö nyolc évfolyamtársával konceleb
rálva. köz tü k Msgr. Ambrus Szaniszló érd . frankfurti mag yar lelk ésszel.
aki 40 év után látta viszont szülöföldjét. Szónokuk Gál Alajos föesperes,
s r ékeseqyh. p léb ános volt.

Ug~'anaznap 11 aranyml sés mutatta be ünnepi áldozatát a váci székesegyház
ban Bánk József érsekpüspökkel együtt.

P. Kelemen Kálmán Ko nr ád OFM Youn gstownban (USA) jún. 29-én .
Szörényi Márton kanono k. ny. vá rad- velencei pl éb, jún. 29-én a váradi székes

egy házban. Szónoka Fod or Jó zsef i rod aigazgató volt.
5 :1 la i László kano nok, es pe res pléb. jún. 30-án Akali ban, ahol mind az 50 papi

évé t töltötte. Szón oka Szendi József megyéspüspök vo lt .
P. Gyéressy Béla Agoston érd. pálosrend i tartományfőnök. a je les múvészet

történész. júl. t -én a bud apesti Egyetemi templomban.
Dr. Hargitai Jáno s ny. teo l. tan ár. c. apát. szederkényi plébános júl. t-éri Sze

derkényben. Kézvezetöje és szónoka dr. Belon Gellé rt segédpüspök
volt.

Dr. Wal gand József júl. 9-én a Budapest-zugliget i templomban.
Dr. Korompay Tibor apátpléb ános Cegl éden a Szen t Kereszt felmagasztalása

te mplomban júl. 15-én .

Msgr. Dr. Gróh Béla, az innsbru cki ma gyar kollég ium igazgatója Innsbruckban
h ivei és diákja i, i ll. júl. 26-án Münchenben magyar paptársai kö rében .

Dr. Rajz Mihály, ismert egyházi író. jú l. 29-én Mátyásfö ldön .

Tibor Mátyás SJ , te rézváro si kiseg ítö lelk ész. júl. 31-én, Szent Ignác ünnepén
Makkos-M ári án (Budapest) rend társa i között.

Dr. Harangozó Ferenc münchen i magyar le lkész aug . 5-én Mar ia We inb ergb en
(Burgenland) . Szónoka Msgr. Valen tiny Géza volt B écsb ő l .
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KUNVVSZEMLE

TEOLÓGIA I ~VKONYV 1982. Szent István Társul at. Budapest. 1982. - 482 o. Jézus
Krisztu s élet ünk köz éppontja . Szalai János, Takács Gyula és Tomka Ferenc közrémü
ködésével szerkesztette Szennay Andr ás.

Ha a teo lógia és a teol ógusok alszanak. ennek nyomán az egyház számára mind ig
fájdalmas ébredés következ ik be - Idézi P. Galtlert eiOszavában Szennay András .
Hogy ma a magyar teológusok Ilyen aggodalomra nem adnak okot. ennek bizonyitéka
ez a 482 oldalas kiadvány . 36 szerz ö - köztük prominens neveket találunk - kisebb
tanulmányát olvashatju k a tetszetOs kláll ltású köt etben.

A szerzOk névsorát nézve kézenfekvO, hogy Itt s okré tü problémalátással kell tal ál
koznunk. Közöttük természetesen tú lsúlyban vannak a tudomány szakmabeli művelői :

egyetem i. Il'kadémlal . szeminárium i professzorok. köztük magas egyházi méltóságok
hordozóI: mellettük azonban megközelftO számban tal álunk gyakorlati lelkipásztorokat.
pedaq öqusokat , cs el édap ákat. a tömegtájékoztatás rnunkat ársalt, és két nOI Irót. A
ezerzök legnagyobb része a klérus tagja. világ i papok. ezerzetesek. több munkatárs
a keleti rítushoz tartozik (görög katolikus) . A Magyarországon élők mellett három az
Orök Városban. egy Japánban. egy pedig BrazIlIában él. Igy ez a kötet egyúttal a kö.
zeledést ls dokumentá lja. amely több mint három évtizedes elzártság után globális
távlatok bevonásával hat megtermékenyltOen a magyar teológ iai életre.

A könyv összefogó témája maga Jézus Krisztus , keresztény életünk alapja és kö
zéppontja. A 2. Vatikáni Zsinat szellemében akar ez a gyűjteményes kiadvány közrernü
ködnl abban. hogy jelenvalóvá. mintegy láthatóvá tegye szerzOInek munkáján keresztOl
lsten egyszülött Fiát. Jézus Krisztust. - Ennek a központi témának keretén belül az
egyes szerz ök szerteágazó érdeklődése mind tém aválasztásban. mind munkamódszer·
ben és st ílusben szabadon érvényesül: mintha kale idoszkópot forgatnánk kezünkben:
egyenkintI szines meglátásaikból ha nem ls egységes mozaikkép . de olykor káprázato.
san megragadó élmény alakul kl.

A sok Irányból érkezO tanulmányokat a szerkeszt ö három csoportba osztja : 1) J é
zus Krisztus Igazsága, 2) Úton Jézus Krisztus felé. 3) Jézus a lélek élete. Az els ö
csoport a teológ ia tudományos világába vezet i olvasó it (filozófia. dogmatika. szent
Irástudomány. patrológla. erkölcstan stb .) , - A második a lelkipásztorkodás kérdései·
vel fogla lkozik. fOként gyakorlati oldalról nézve (családszociológia. pedagógia. kateke
t lka, homlletlka stb .) . - A harmadik rész a spiritualitást keresi a keresztény misztika
vonalán. egyéni és társ adalmi életünk gyakorlati Igényel szeri nt (egyházközség . csa
lád. a lel kiélet magaslatai stb .) .

Túl szűk sajnos a rendelkezésürrkre álló keret ahhoz. hogy a 36 munkatárs nevét
egyenkint fe lsoroljuk. Pedig munkájuk ls megérdemelné, hogy külön-külön kiemeljük
Oket. Igy az olvasóra marad a feladat . hogya szarzől< fel ől tájékozódjék. A könyv ele.
jén ta lálható tartalomjegyzék pedig érdek lődés i Iránya szerint ellgaz lthatja.

A források Idézésénél - a legtöbb szerzö ezt megtesz i - a 2. Vatikáni Zsinat mel.
lett tú lnyomó részt a korszerű Irodalommal tal álkozunk. Magyar nyelvü munkák mellett
föként a német nyelvterület szerepel , de francia. angol , olasz. spanyol források sem
hiányoznak. Az Oskeresztény Irodalom. az egyházatyák és a skolasztikusok közvetlen
felhasználását azonban sajnos csak Igen szórványosa n találjuk.

Mindent egybevetve a bécsi egyetem egykor neves lelkipásztorkodástanára. Heln
rlch Swoboda szójátékát Idézem: .Theorle ohne Praxis : grau. Praxis ohne Theorie:
grausam' (elmélet gyakorlat nélkül szürke dolog, gyekoriat elmélet nélkül viszont
szörnyüséges ) . Az előttünk fekvO köte t ezt a veszélyt áthidalta: a szerkesztOk ls figye .
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lemmel voltak ró. hogy az elméle t és a gyakorlat kiegészftse egymást. Felüdü lve gaz·
dagodunk a magyar teológiai ir ók sokrétű munk áján. amely az utolsó évtizedek túlz á
sait elkerülve az olvasóval megl átt atja lsten Fiának arcvonásait.

Orvendetes. hogya kiadó Szent István Társul at Ismételte n módot ad a teoló gia mai
magyar müvelőinek arra. hogy nyil vánosságra hozzák egy·egy röv id írásukat . De az AI·
föl di Nyomda (Debrecen) tetsz etős . könnyen olv asható munkája is elismerést érdemel.
Várj uk a következő teológiai J:vkönyvet!

Glanone Egon

P á z m á n y P é t e r m ű v e l . Széplrodalrni. Budapest 1983. .Magyar Hemekírök "
soro zat. 1183 o. Tarnóc Márton válogatása. szöveggondozása és jegyze tel.

Az év elején megjelent Pázmány-antol óqla az újabb magyarországi könyvkiadás egyik
je l entős áll omása . Régen vártunk erre a kötetre. Senki sem vonhatja két ségbe. hogy
Pázmány teremtett e meg a magyar Irodalmi nyelvet; Kosztolányi ismert szaval szerint
_ő a magyar próza atyja és t örv ényhoz ója". Szerencsére az utóbbi két évti zedben szép
eredményeket mutat fel a Pázmány-kutatás: lassan -lassan kezdi meghozni gyümöl cseit
. Pázmány ébresztése" (lásd: Vigili a. 1983. Július ; különö sen BItskey István tanulm ánya:
"Egy modern Pázmány-kép elé"). Ory Mlklös, Klanlczay Tibor. Rónay György . majd
Bitskey Istv án. Benda Kálmán. Borsa Gedeon. Harg ittay Emil. Holl Béla. Kolozsv ári
Grandpie rre Emi l. Tarnóc Márton és mások kutat áaat. szövegk iadvá nyai után egyre
hite lesebb képet alkothat a mai magyar olv asó a katolikus megú julás XVII . századi ve
zéralakj ának politikai-vall ási .. egyházi szerep éröl, Illetve - ha erre egyáltalán szükség
volt - Irodalmi jelentőségéről. Tarnóc Márton szép válogatása ls ezt segftl elő. hiszen
Pázmány Oss zes Munkál magyar sorozatának kötetei. amelyeket a századfo rduló táján
jelentettek meg . ma már alig hozzáférhetők a nagyközönség számára. Tarnóc Márt on
az utószóban bemutatja Pázmány müvét és újabb értékelése it : oz a röv id isme rtetés
is elég ahhoz. hogy az átl agolvasó elhelvezhesse a korban és a magyar kelt úrtörté net .
ben ezt a páratl an é l e tművet . Ter jedelem szempontjából ez az anto lógia minden korábbl
szövegválogatás t felülmúl. A szerkeszt ö. előnyös helyzetét kihas ználva. arra törekedett
- mint maga írja (1061-1062 o.) - . hogy mínd a pol emikus. mind a kegyességi lrá
sokb öl, de különösen a prédikációkból olyan nagy. összefüggő részeket" vegye n be a
kötetbe. .a melyek együtt az egész pázmányl életmü sokszínüségét. nyelvl-eszt étikai
ért ékel t hitelesen. a mai olva só számára is élvezetes formában reprezentálhat ják" . A
szövege t a Magyar Remekirók sorozat gyakorlata szerint gondozta; többek között
megőrlzta a maitól el té rő , de Pázmány st ílusára jellemzö hangalakokat és ékezéseket .
A pré dikációk kivételével közli a latin hivatkozásokat a föszövegben. a ford ítást és a
magyarázatokat pedig a jegyzetekben. Jegyezzük meg ; a jegyzetek általában klelégftők.

csak néha a teológiai fogalmak magyaráza ta pontatlan (pl. az 1075. oldalon a Szent
háromságra vonatko zó latfn term inológ ia értelmezése) . Az anto lógia sikere ls bizo
nyítJa. hogy nagy·nagy ürt töl t be ez a szép Pázmány-válogatás.

Szabó F.

P á z m á n y P é t e r . Váloga tás m úvelb öl. Válogatta: Öry Miklós. Szabó Ferenc és
Vass Péter. Szent István Társu lat. Budapest 1983. I. k. 401. II. k. 378. II I. k. 383 o.

Röviddel Tarnóc Márt on fönt ismertetett k itű n ő váloga tása után jelent meg Impo
záns klállltásban a Szent Istv án Társu lat kiadv ánya. új abb örvendetes jeleként a hazai
Pázmány·reneszánsznak. Sajnos a három szerkesztő közül csak egy érte meg a köte t
megjelenését . P. Oryne k - Szabó Ferenccel együttmüködve - az I. kötethez írt ala
pos bevezető volt utolsó nagyobb munkája. Ebben a 74 oldalas éle traj zban és m éltat ás
ban olyan ember sz él, aki egy életen át tanulm ányozta Pázmányt. tehát kevés szóval
is sokat tud mondan i, és ami t közöl. csupa lényeg . J:rtékesek és érdekesek a hozzá.
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I üzöt t függelékek is : Pázmán)' múvelnek és a róla szóló fontosabb Irodalomnak fel·
sorolésa. időrend i táblázat - párhuzamosan a hazai és európai politikai és kulturáli s
eseményekkel - és néhány kérdés. ami P. Úry kutatásainak középpontjában állott .

A válogatás el ső kötete keresztmetszetet ad Pázmány müvetböl - a Prédikációkat
kivéve - és leveleiböl. A szerkesztök jelzik. hogy elsösorban a teológiai és nyelv i
szempontból ma is jelentős rnüvekböl nyújtana k szemelvényeket. aránylag kevesebb
helyet adva a vlt alratoknak, annál többet Idézve förnüv éböl. a Kalauzböl (több mind
100 oldal - Tarnóc válogatása csak az 1. és 2. könyvből idéz) . Az egyes múvek elé
rövid bevezetőt írtak: a szómagyarázatot (lábjegyzet formájában) kissé keveselljük.
minthogy a szöveg mindenben. irásmódban is tel jesen az OM kiadását követ i. Tarnóc
szótára részletes ebb. A szemelvényeket összehasonlitva úgy látszik . hogya kétféle
válogatás semmik éppen sem teszi fölöslegessé egymást: Pázmány óriási kincstá rából
bőven volt mit mer íteni . Orömmel látjuk . hogy mind a két válogatás klaknázza Pál '
mánynak olyan par excell ence .lelki' müve lt . mint a Rövid tanúság . az Imádságos
könyv (a szemelvényekből csak egyetl enegy egyezik!J. a Kernpls-ford lt ás. bár utóbbi .
ból Oryék sajnálatosan keveset hoznak. Egyáltalán nem találjuk ebben a válogatásban
Pázmány legélesebb vi tairatait . pl. a Magyarinak írt Feleletet. a .cseprealek" ellen i
két Irást . a .Setét hajnalcsil lag után bujdosó luth eristák vezet öje" -t stb. Term észete
sen lehetetlen volt mellőzni az .Ot szép levél" -böl való szemelvényt. hiszen ez val ó
ságos stllusbell remeklés. A szemelv ények után a kötet közli a nagyszombati egyetem
alapítólevelét és Pázmány 13 levelét meg két beszédét. amelyek egyike az 1629·i egy·
házmegyel zsinaton a papsághoz Intézett gyönyörú buzdit ás .

A II-III . kötet a Prédikációknak van szentelve. Ezt még a piarista Vass Péter álli
totta őssze ill. válogatt a ki. Halála után kérte fel a Szent István Társulat P. Oryt a
munka folytatására. A válogatás Pázmány csodálatos .ajánló írásával" kezdődik a
. tell yes Szentháromság egy bizony Istenhez" . Ezután a II. kötetben - az olvasókhoz
és a prédikátoro khoz szóló intést követően - 23. a Ill.-ban pedíg 25 beszédet tala
lunk . A II . k. végére a két másik szerkesztő egy függeléket csatolt : Pázmány első

nagypéntek i beszédének egy része .verss orokba" tördelve . Osszehasonlitottuk a két
válogatást : mindössze 17 prédikáció egyezik . bár Tarnóc is majdnem a könyv felél
ezentel l a prédikációknak.

Gratu lálunk a Szent István Társulatnak ehhez a kiadványhoz. és reméljük. hogy
sokan merítenek majd Pázmány mélys éges hit ének. tiszta tanItásának és tősgyökeres

magyar nyelv ének kif ogyhatatl an forrásaiból. S. M.

B I b I I a i s z ó k ö n y v . Szókonkordancia a Károl i Gáspár fordítású (1908) Btblla
hoz. Evangél iumi Kiadó (1984J. 600 o. - B i b I i a i n e v e k é s f o g a I m a k . 294 o.

•Sok hivő ember által - hosszú évek munkájával - Imádságos szlwel készített
biblia i szókönyvet (konkordanciát) nyújtunk át mind azoknak. akik szereti k. olvassák
és kutat ják lsten Igéjét ." Ezzel a szép bevezető mondatta l adja kézbe a kiadó ezt a
biblIaelemzéshez szinte nélkül özhetetlen segédkönyvet. Konkordancia annyit jelent.
mint a Szentírásban előforduló szavak fe lsorolása bet űrendben. ezen belül a bibliai
könyvek sorrendjében. lelőhelyek szerint . A ter jedelem persze eleve sejteti . hogy a
gyújt emény egyik szempontból sem teljes. válogatni . súlypontozni kényszerül. Hely 
igényes a világos. áttekinthető beosztásra és olvashatóságra való törekvés is . ezt
azonban csak dics érni lehet . Néhány fontos szónál a végén még további előfordulási

helye k pusztán sz á msze r ű felsorol ását ls tal áljuk .
Függelékben a könyv 96 görög és héber bibliai kifejezést hoz. ezek lelőhelyeive l

és a magyar megfelelők lIstázás ával. Meggyőzö bizonyíték ez arra , milyen fontos lehet
olykor az eredet iig visszamenni . hiszen ugyanazt a sz öt a magyar szöveg sokf élek ép
pen ford It ja.

Az előszó sajnálkozva jegyzi meg. hogy .az európai nyelvek közül szinte a magyar
az utols ó. amelynek a mai napig sincs . . . bibl iai sz ökönyve." Ennél ls szomorúbb .
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hogy nincs ökumenikus ford itása, ami megk imélhetne attó l, hogy kétfelől véglluék a
konkordanciával járó roppant munkát . (Tudjuk, hogy katolikus részről is foly ik Ilyen
munka, de sajnos akladáslg - még? - nem jutott el.) Sőt bizonyos mértékig az
összeálll tás még a magyar protestánsok részére ls . félmúlt ·, mert a Károli -biblián ,
nem pedig az Okumenlkus Tanács 1975-ös új szövegén alapul. Hogy csak egy·két p él
dát hozzak: utóbbiban a .barorn" szót már a ma használatos .állat· helyettesit i, a
.felebarát· helyén nem egyszer .embertárs· vagy .testv ér" áll. Ez persze elvileg mln
den élőnye lvi konkordancia végzete: az új meg új fordltásokkal elavul. Mindamellett
a kulcsszavak a különbözö ford ításokban eléggé azonosak ahhoz, hogy egy kis . nyo
rnozással" ez a munka - amelynek tető alá hozásához csak sze rétett el és egy kis
.sze nt Irig ységgel· gratu lálhatunk - hasznos szolgálatot tehet minden tanulmányozó
nak.

ASzókönyvet klegész ltl a .B ibllal nevek és íoqalmak" gyüjtemény e. A neveknél
mindenütt megadja az etlmológlát és az előfordulás helyét, a fogalmakn ál rövid, tömör
magyarázatot a fontosabb l e l őhe lyekke l együtt . A gyüjtemény német és angol forráso
kon alapul. Nemcsak lexikonként, hanem .mtnt- életrajzként" ls jól használható, mert a
Bib lia nagy alak]alnak életét helyről helyre végigkisérI. Némi egyoldalúságtól itt -ott
persze nem mentes: pl. emlltl Péter Fülöp Cezáre ája-belí vallomását, de Jézus rá
következő Igéreté t nem; ragaszkodik Jézus .vérszerlntl testv éreinek" elavult elm életé
hez (vis zont vall ja a Szentlélektől való szüzl foganását) . - A könyv érdekes rnellék
letekkel zárul: 1) I dő rend i táblázat Abrahámtól Jeruzsálem lerombolásáig, tekintettel
lzrael re és szomszédaira, 2) Evangéliumi összhang, azaz a Jézus élet ére vonatkozó
helyek I dőrendi felsorolása, 3) lsten, Jézus Krlsztus és a Szentlélek nevel és cimel
a Károll-blblla szerint . (Nézetünk szerint nem valósz lnü, hogy a Szentlélek helyében
el te rjedne a kiadótól újabban folyvást javasolt .Szent Szellem'. Az új prot. fordítás
sem alkalmazza.) Függelékben még az Úr megváltottainak nevelt , Jézus csodálnak és
hasonlatai nak és az ószövetség csodálnak felsorolását tal álluk.

Az Izléses kiállításban, használatra alkalmas, tartós kötésben közreadott két munka
jól tükrözi testvéreink biblikus szellemét. Kaphatók akladónál : Evangéliumi Kiadó
(Ungarlsche Schriftenmission), Hopfauer Stro 44, D-7 Stuttgart BO. S. M.

Cserháti. Franz: E I n g I i e d e r u n g I n d i e K I r c h e u m d e s H e I I e s w I I •
I e n (Az egyházhoz tartozás az üdvösség végett) . Peter Lang, FrankfurtjM.: Bern:
New York . Europii lsche Hochschulschrlften, Relhe XX, Bd. 288. 1984, 257 o.

Krisztus a világ megváltója , az embereknek vele kell egyesüln iök, hogy üdvözül
hessenek. O pedig azt kivánja, hogy hltünk megvallásával és a kereszts ég felvéte lével
lépjünk be egyházába (Mk 16,16: Jn 3,5) . Ennek a megfontolásnak alapján hamar klala
kul t a teológiai elv: extra eccles iam nulla salus (az egyházon kivül nem lehetséges
az üdvősség) . - Ugyanakkor azonban Krisztus és apostolai tanitják azt ls, hogy lsten
nem hagy el senkit; azt akarja hogy minden ember üdvözüljön (Mt 5,45; ApCsel 17,
25-28: lT1m 2,4) . Vagyis: az üdvösségnek valamiképpen mégiscsak lehetségesnek kell
lennie az egyházon kivül ls , hisz milliók tudomást sem vehettek róla .

Ennek a két látszólag ellentétes elvnek a helyes megértését tárgyal ja a szatmári
egyházmegyéből származó teológus doktori tanulmánya . Főleg a II. Vat ikáni Zsinat
tan lt ását veszi figy elembe , s ebben ls a Lumen Gentium konstitúc ió történetét és els ö
két felezet ét. De megvizsgálja a két elv biblikus alapjait ls . A szentatyák Irata it ku
tatva pedig megállaplt ja, hogy Inkább az első elvet dombor ltották kl : axiómaként ke
zelt ék, bár megengedték, hogy vannak alóla .klvételek": a katekumenek, akik még
megkeresztelkedésük elött vérüket ontott ák Krisztusért és azok, akiknek Krisztua a
pokol tornácára száll va megvitte a megváltás kegyelmét (pl. próféták és egyéb .Iga·
zak"),

Ezeknek a szempontoknak a fig yele mbevételével a régebbi teológusok vágy· és
vérkeresztségról besz éltek. Igy részesülhettek Krisztus megváltó kegyelmében , így
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kapcsolódtak az egyházba azok ls, aki k ősz inte szivvel ker est ék Istent, de önhlbájukon
kivü l nem Ismerhették meg Krisztust és közösségét. Ezt a gondolatot fejlesztette to
vább Karl Rahner . Anon im (névtelen) kereszténynek nevezte azokat , akik ezen a .ke
rülö úton" Juth attak el az üdvösségre . - Cserháti a megoldást a Zsinatnak az egyház.
ról adott tanít ásában ker es i : az egyház mintegy lsten szakramentuma llG. I. 1.) és
lsten népe (II. 9.) .

Az egyház mint a megváltá s je le és eszköze egyetlen ll. 8). Tehát csak hozzá tar
tozva részesedhetünk Kris ztus megv áltó kegyelmében. A Zsinat art ls ki jelenti, hogy
. Ez az Egyház ebben a világ ban mint alkotmányos és rendezett társaság, a katolikus
egyházban áll fenn' (I. 8.) . A kifej ezést : f ennáll leonsist it) és nem .van", a zsinati
atyák figyelmes és hosszú megfon tolás után választották . KI akarták fejezni, hogya
kato likus egyházban megtalálhat ó a Kr isztustól megk ivánt hit. keresztség és hierarchi 
kus egység , vagyis teljesség. De elf ogadták azt ls, hogy . szervezetén kivül ls rneq
talál ható a megszente l ődés sok eszköze és sok Igazság· (uo .) . Ali ez elsősorban a
nem-katoli kus kereszté nyegyházakra és . egyházl k özöss éqekre" : a Szentlélek .ado
mányal és kegyelmei által bennük is munkálkodi k megszentelő erej ével" (II. 15.) .
Ezekkel tehát .a kapcsolatok sok szála köt i össze" . De .különféle fokozatokban kap.
csolódnak az lste n népéhez' azok ls , aki k még nem fog adták el az evangélIumot, de
Isten-h ivők (II. 16.) . Vagyis ezekben is müködlk Krisztus megváltó kegyelme, ezek
is az ő megszentelő erején ek jelei és eszk özel. s ennélfogva - vonja le a következ
tetést Cserhát i - ezek ls az egyetl en egyház közösségéh ez tartoznak, mert . bennük
ls vannak egyházi el emek' (233 o.) , Jóllehet hiányzik a megkivánt tel jesség.

Mondh atnánk úgy ls , hogy Cserháti a rahneri gondol atot fogalmazza át : nem ano
nim keresztényekről, hanem anonim egyházakról , egyházhoz kapcsol ödé közösségekről

beszél. Vonalv ezetése logikusan próbálja kifejteni a Zsinat Idevágó tantt ás át. Meg 
látását értékesnek tarthatják az ökumenizmussai foglalkozó teológusok. További tanul
mányokn ak kell majd kimutatni , hogy menny ire oldotta meg a rahnerl felfogás ellen
felhozott ellenvetéseket - amelyek rá ls áll nak: eleget tesz-e ez a gyakran csak .ál
talános hit' a Kris ztustól akart elkötele zettségnek és jogos-e valamiképpen a katoll
kus egyház ta gjainak tartani azokat a közösségeket ls, amelyek magukat kifejezetten
különbözőnek tekintik .

Benkő A .

Rajz Mihály: C s a I á d u n k k a t e k ; z m u s a . Szent István Társulat, Budapest,
1983, 517 + 502 o.

Ahogy a szerz ö maga is emlI ti , többszörösen kipróbált kateketikai előadás-soroza

tát tett e közz é elmélkedtetö formában. Egyszersmind igy ekezett Idöszerüvé tenni a
Zsinat tanítása alapján.

Igen találó és fonto s a c élktt üzés és a tel épít és. Az elsö kötet hitünk alaptételeit
fej tegeti a Hiszekegy főbb pont jain keresztül : lsten , Jézus Krlsztus , Egyház. Ennek
kapcsán sok je le ntős pro blémá ra té r ki. [gy pl. Isten titkának szeml élésénél felveti o
kérdést : , Mi van o term észeti t örvényekkel ?" Tárgyal a lélek halhatatlanságáról, aka
ratunk gyöngeségéről stb. Az egyház t itkát a lumen Gentium dokumentum alapján
fe jteget I. Me gkapók az alclme k. A magyarázatnál azonban jobban kl kellett volna dom.
bor it ani a Zsinat szel lem ét. beálli tott ságát. Az egyházról szóló fejezetben hiába kere 
sünk köznyelven érthető fejtegetést az egyházról rnlnt az üdvösség szentségéről. Ez
pedi g megszabja az egész dokumentum Irányát. Nagyon szükre szabott a világiak mal
szerepét és fe ladatát tár gyaló fej ezet; hisz a könyv elsősorban nekik szól.

A második kötet a szentségekrő l és a parancsokról tárgyal. J:rtékes megállapitások
mellett (pl. okosságró l , a maq ánklnyl latk oztat ásokról j anakron lsztikusan hat a hatodik
és kil encedik parancs . szomor ú következménye iről ' irt fejezet (463-465).

Igen helyesen hitet és nem elvon t tanítást akar továbbadnI. A család központi sze
repére épi t . A paptestv érek me lle tt a fia talabb nemzedék ls sok gyöngyőt talál ebben
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a terjedelmes munkában ; Jóll ehet nyelvezete és hozzááll ása Inkább azokat veszi teki n
tetbe. akik még megkapták a régi . szoli d vall ásos nevelés alapjalt.

Fényesi Márk

Guy Gaucher: H I s t o I r e d ' u n e v I e . (Egy élet tö rténete. ) Therese Mart in
(1873-1897) . Cerf. Paris 1982. 256 o.

Guy Gaucher szer int 1898--1947 között 865 mü Jelent meg Szent Ter é zr ő l . de kevés
közte az életrajz. Az ,Egy lélek tört énete' vIlágsikere után ez é rthető is . KI merte
volna felvenni a versenyt a Szent önélet rajzával? Születésének 100. évfordulójára Is
mét a tanulmányok sorozata jelent meg. de életraj z kevés (P. Laurenti n. J. F. Six) .
Ebből az alkalomból Indul t meg összes müve lnek kr itikai kiadása. amely befejezés
elOtt áll. Guy Gaucher kármelita atya 13 éve dolgozik a munkacsoportb an. Több tanul
mánya és könyve jelent már meg Szent Ter é zr ől . Most pedig éle trajzzal lepi meg a
Szent tiszteiO it.

Könyve tudományos szempontból is kifogástalan. 942 utalás van benne. de ne gon
doljuk. hogy ezzel megnehez iti az olvasást . A forrásokat a könyv végén tünteti fel
oldalak szer lnt , s Igya szövegben magában még utalni sem kelle tt a jegyzetekre. L.
Tudeau, a könyv els ö IsmertetOje megjegyz i . hogy Gaucher atya munkája hasonli t
Szent Teréz édesany jának cs ipkeverO meste rségéhez pontosságban és aprólékosság
ban.

A szerz ö annyira tárgyil agos. hogy nem is kommentál : O csak beszámol. elmondja
a Szent életét kutató munkája alapján . Hadd beszéljene k a tények. az idézetek. a kora
beli tanükl Sok olyan részletet Idéz. amit a legj obban dokumentált könyvekben sem
találunk meg. pl. Szent Teréz kuty ájának tört énetétI Képanyaga is nagyszerüen talál
a szöveghez. Teréz nem elsz igete lten áll. hanem családja. kolostora élö személye i
között, korába ágyazva.

A könyvben végigklsérhetjük a Szent le lk i fe jl ödését a lelk i gyermekség felfedezé
séig s onnan haláláig . De nem áll meg Itt sem a szerz ö. 13 oldalon beszámol .a dlcs ö
ség orkánjáról' (XI. Plus rnondása) , sirontúll é l eté r ő l. hat ásá ról. Ezt a szakaszt II. J á
nos Pál pápa li sie ux-I látogatásával zárja (1980. jún. 2) . Es még most sem tud elsza
kadnl Teréztől. Hatását azzal érzékelteti. hogy vall omásokat közöl: a század elejétOl
napjainkig. olimpiai bajnoktól pápálg. Hét oldalon 19 tanú szólal meg. pl. A lbino Lu
clanl, a kés öbbl pápa. Charles Maurr as. az Acti on Francelse alapít ója. A lain Mimoun
maratoni bajnok stb. Befejezés ül még közli a Martin- és Guérln-család nemzets ég
tábláját és továbbvezető Irodalmat ls nyújt . Jelenleg ez az életrajz a legjobb bevezető

Szent Teréz írása lhoz. Ha megjelenne magyarul ls . segitene abban. hogy igazán mea
Ismerjük a sokáig félreértett . kts Terézt' .

SZ.M.

J é z u s K r i s z t u s . Újszövetségi ki nyilatkoztatás. Egyházmegyei Hitoktató Tanács.
Szabadka 1982. 97 o.
A t e r e m t é s . A Biblia és tö rténete. Agape. Novi Sad (Cara Dusana 4). 1983.
H á z s z e n t e I é s . Vetéssorozat 6. Agape. Novi Sad 1983. 32 o.

Orömmel üdvözöljü k a bácskai katolikus kiadók újabb könyvel t. füzetei t . A szabad
kai egyházmegye hittankönyv-sorozatának legújabb köte te (vö. Szolgálat 54. sz.) a már
Ismert szerkesztőbizottság irányi tása alatt készült . St fiusában és feldol gozásában ls
követi a már bevált beosztást és mödsze rt. A 30 lecke alapanyagát szentfrá sl szövegek
Illetve összefoglalásuk alkot ja. De külön súlyt fek tetnek arr a. hogy a fia ta lok megsze
ressék Jézust. barát juknak tek intsék - akinek barátsága kötelességet is jel ent . A
, Lexikon' és a ,Tanuljunk' függelék a fogalm ak ti sztásához és rögzftéséhez nyújt fon
tos segédeszközt. - Ismét tetszetős és jól kiv álogatott képek teszik vonzóvá a kiad
ványt . .
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Az Agape töretlenül folytatja az . Isten népének t ört énete" c. ószövetségi bibliai
képreaé ny-sor ozatot , (Vö. Szolgálat 48. és 56. sz.) Eddig 16 füzet jelent meg. Az úJabb
kezdeményezésekből kettőt emelünk ki.

A Biblia és története c. sorozat eredet il eg francia és olasz együttmúködésben je·
lent meg. Enrico Galblati szerkesztésében. A 7 kötet első száma a Teremtést tárgyalja.
A mal ember is érdeklődik a teremtett világ eredete után. A tudományos kiadványok
egyike-másika és főleg a tömegtájékoztatási eszközök néha a bibIIátói e ltérő felfogást
lát szanak hirdetni. Úgy tünik, mintha elle ntét lenne a hit és a tudomány között: vagy
pedig az a benyomás, hogya biblia nem más. mint a korabeli mezopotámiai mitoszok
zsidó vetülete . Az ízléses klállítású könyv egyik súlpontja éppen ez az összehasonl l
tás. Ismerteti az Enuma elis c. költemény politeista fe lfogását. Echnaton fáraó mono
te lzrnusát, a Gilgames eposz vizözön-elbeszélés ét . Vázolja az ószövets égben fell e lh ető

főbb források. az ún. jahvista és papi iratok jellegzetességét . Evvel eleget tesz a mai
szenti rásmagyarázat követelményeinek és a helyes ért elemben vett apologetikának .
Ennek az Igénynek felel meg a horvát kiadás és az azt közvet lenül követő magyar szö
veg, és két új fejezetet ikt at még be: .A szentrrás elbeszélés je lle ge és nyitott kérdé
sek. A szentrrás és a tudom ány: a teremtés két különbözö értelmezése' (24. fejezet );
,Honnan származik az élet? MI az emberT (25. fejezet) . Rövid 2-2 oldalon nemigen
lehetett volna vilá gosabb s egyszersmind nyil tabb ellgaz it ást adni. - A nem hivők

is érdeklődéssel forgathatják .
A •Vet és" sorozat n é pszer ű formában tárgyal egy-egy aktuális kérdést. Eddig négy

füzet jelent meg: Megváltásunk szent éve; Az aratniva ló sok . .. (A papi és szerzetes i
hivatásokróI) ; A fati mai látnokok ; Házszentelés. Hasonló célt szolgál a Pénzes János
esperes (Horgos, Partlzanska 17) kiadásában megjelent: Vasárnapi szentm ise (34 0.1
c. füzet ls .

Eke B. Ant al

Donald P. McNelll- Douglas A. Morrison - Henri J. M. Nouwen : E g y ü t t é r z é s .
Elmélkedés a keresztény élet ről. (Compass ion. A Refle ct lon On the Chr istian life.)
Garden City , N. V., Doubleday , 1983. 145 o.

H. Nouwen holland származású. Ame rikáb an élő pap, számos érté kes lelk i könyv
írója, két paptársával - D. McNeill a Notre Dame egyetem en, D. Morr lson a washlng.
tonl katolikus egyetemen tan it - megtévesztően vékony könyvecskében a keresztény
ség legfontosabb üzenetét próbálja összefoglalni. A szerzök számára a cimadó szó:
. együttérzés· több, mint részvé t érzése szenvedőkke l szemben, több. mint puszta
meghatódás mások fájdalma láttán : ők a compassion kifejezést sz ö szerint érti k, mint
.együtt-szenvedést· . azaz sorsközösség-vállalást a szenved övel. belépést mások szen
véd és ébe. és a szónak éppen ebben a mélyebb értelmében találják meg a ker esztény
jóhír és a keresztény élet igazi lényeg ét. A könyv felé pít ése Nouwen korábbl rnüvel
hez hasonlóan a mondanivaló gazdagságát meghazudtolóan csupaszra fosztott . egy
szerú. Három részbő l áll : az együttérző lsten jellemzőinek (szolid áris . szolq álö, enge
delmes) leirás át az együttérző életforma elemelnek (közösség, klmozdl tott ság, össze
tartozás). majd az együttérzés gyakorlása összetevőinek (türelem, ima, tevékenység)
Ismertetése követi.

lsten együttérző lsten . Olyan szolfdárls velünk emberekkel , hogy Ernmánuel. Velünk
az-Isten lett. eljött megosztani velünk életünket, .kö zöttü nk élt" (Jn 1,141. Isten sze
rétet ének misztériuma nem az, hogy megszúntetl kinjainkat , hanem hogy magára veszi
öket . és Igyad új életet. Isten Jézusban magáévá tette a megtört emberi sorsot, .bün
né vált ére t tü nk" (2Kor 5.21) . Jézus az Isteni együtténés konkrét megtestesftése .
Jézus nem lenyúl t értü nk a magasból, hogy kieme lj en bennünket a gondok és bajok
közül, hanem feladta isteni el őjoga i t . klür esit ette önmagát és szolgaként Jött közénk.
A rabszolga álla potában mutatja meg. hogy ki ls valójában az lsten. Mint szolga nem
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álruhát vesz magára. nem tól e Idegen létformában jelenik meg. hanem éppen a szolqa
ságban mutatla meg nekünk. hogy Ilyen az lsten. Tehát a Jézus mozgásában megnyll·
vánuló szüntelen lefelé irányultság egyre megalázóbb körülmények közé nem t ávole
dás Istentől. hanem közeledés lsten igazi l ételernéhez. Istenhez. aki nem uralkodni .
hanem szolgálni akar. Jézus szolgaságának az engedelmesség adja meg legmélyebb
dimenzióját . Jézus azért jött hozzánk szolqak ént, mert küldve volt. Engedelmessége
nem egy parancs katonás. .vak" kivitelezése : Jézus egész lényével végtelen szere
tette l f igyel az Aty ára. és nincs más vágya. mint életté váltani az Atya akaratát. J ézus
ban lsten együttérzése úgy jelenik meg. mint együttszenvedés engedelmességből.

A keresztény közösség azért születlk, hogy lsten együttérzését láthatóvá tegye a
mindennapi élet kézzelfog hatóságában. Az emberi szenvedés mérhetetlen arányokban
és személytelen módon való bemutatása a rádió. tévé. sajtó révén Inkább negativ ér·
zéseket hiv eló az emberből. Csak a keresztény közöss ég képes közvet itenl a vilá g
szenvedése és az egyén között, mert a közösség a közvetttö Krisztus élő jelenléte .
Közösen megél t életünk révén részesei leszünk az isteni kompasst ónak. A keresztény
közösség paradoxona . hogy he lyükrő l kimozd ított emberekből alakul. Jézus elhív ben.
nünket szokásos• •rendes" he l yünk ről. Hagyd el apádat és anyádat. Fogd az eke szar
vát és ne nézz vissza. Ebben az önkéntes klmozdltottságban követjük az otthontalan
Jézust. nem próbálunk hamis kényelmet teremteni magunknak . megéljük belső össze
tört áll apotunkat és szolid aritást vállal unk mások összetörtségével. Thomas Merton
ki fejezését használva••elt ünök a vilá gból. mint érdeklődés tárgya. azért. hogy jelen
legyek mindenütt elrejtettségben és együtt érzésben· . Az önkéntes klmozdltottságnak
azonban csak akkor van ért elme. ha összegyüjt bennünket valami új módon. Ebben az
új összet artozásban az egyes emberek egyre Inkább kiüresftik magukat. és így helyet
teremtenek magukban a másik számára: megtanulják osztat lan szfvvel-Hqyelemmel
hallgatni a másikat .

lsten mindíg hiv. Ahhoz. hogy meghall juk ezt a hivást és engedjük. hogy az vezes
sen bennünket. fegye lmezetten kell élnü nk. Pozltfv értelemben vett. tevékeny t ürelern
mel kell szembenéznünk fel adatalnkkal . a fe lme rü lő szituációkkaI. belépnünk a ben
nünket körülvevő élet s ürö l ébe. viselnünk a magunkban és környezetünkben jelenlevő

szenvedést. Ez az evangéli umi türelem kiemel minket az evilági Idő (chronos) bör
tönéből és emberekkel való találkozásainkat üdvösséggel tell ldövé (kal ros) változ.
tatj a. A türelmes ember mindig talál Időt Imára. mert tudja. hogy az lma a keresztény
életben létfontosságú. Az lma kapcsolatba hoz bennünket annak az együttérző lsten
nek a Lelkével . al<1 az emberi család minden egyes tagját személy szerint szeretI.
Ezért az lma nem elválaszt minket az emberektől . hanem összeköt velük: a velük való
szoli daritás első k ifejeződése . Ahogy IntImitásunk Istennel növekszik. női bennünk a
másokért való fele l ősség érzése is. Ima révén fedezzük fel magunkban a határtalan
teret. melybe minden ember belefé r. beleértve ellenségeinket ls . Cselekedeteink az
ima gyümölcseI. Az Igazi lma cselekvésre Indit. könnyek letörlésére. sebek kötözés ére.
éhezők táp lálására. Az együtté rző tevékenység hálás. még ha nincsenek ls látható
sikereI. hálás . mert más emberek segítése ls ten együttérző jelenlétének kifejeződése.

De mind ig emlékeznünk kell arra. hogy nem ml vált juk meg a világot. hogy Jézus már
megváltott. MI csak láthatóvá tesszük azt. ami Benne már megvalósulI.

Helyen ként a könyvben a megfogalmazás kissé egyoldalúvá válik. és ezt a benyo
mást adja. mintha a legszegényebbek megsegítésén való közvetlen munkálkodás lenne
az egyetlen elfogadható. autentikus keresztény elfoglal tság . De a münek mint egész·
nek a mondanivaló ja. hogy a keresztény élet mint J ézus-követ és rászorulök szolgálata
mély szol tdartr ással, általánosan érvényes tét el. s így a szerz ök, bár nem lépnek fel
ilyen Igénnyel. szép és Igaz szintézist áll ítanak elénk.

Lelóczky Gyula
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HALonAINK

Káli László ny. tatabányai pléb. ápr. 2-án. 16 éve volt súlyos beteg . Jászapáti
ban tem. (56)

Bátai István ny. áldozópap ápr. 2-án (76,50)
Tóth István Zoltán ny. esperespléb. máj 4-én Párkány-Ebeden (Sturovó-Obid,

CSSR (80,56)
Pál Domokos tb. kanonok, ny. pléb . máj. 12-én Kézdiszentléleken (Románia)

(81 ,57)
Várfalvi Mihály főesp. , mádi pléb . máj. 15-én. Diósgyőrött tem. (75,52)
Erdélyi Guldó Imre ciszterci, vasrnisés , középisk. tanár máj . 20-án. A székes

fehérvári Nagyboldogasszony templom krip tájába tem. (92,72,67)
Maráczl Pál Orbán aranyfogad. szerzetes Nápolyban máj. 27-én. A klnai rnlsszi ó

ban múködött (79)
Ujfalusl István püspöki tanácsos, jún . 2-án Vácott. Pécelen tem. (67,42)
Klonfár János püsp. tanácsos, segédlelkész, múvész jún. 4-én Zalaegerszegen

(58,33)
Plleger Mihály Farkas OFM Grácban jún . 6-án (72,52,47)
P. Hegyi Fábián SJ jún . 13-án Budapesten. Pannonhalmán tem. (81,64,50)
Dr. Száva János egri kanonok, az Ecclesia Szövetkezet elnöke jún. 14-én Buda-

pesten . Az egri bazilikába temették (79,56)
László Dénes erdélyi em. ny. pléb . a brassói papi otthonban jún. közepén (71,46)
Serbán Mihály g. kat. lelkész jún. 19-én. A kerepestarcsai temetőbe tem. (70)
Patakfalvi Géza h. föesp. , ny. pléb . a székesfehérvári pap i otthonban jún . 19-én.

Zagyvaszántón temették.
Papp Lajos ny. esperespléb. jún . 2Q-án ugyanott. Sorokpolányon tem. (68,44)
Gampe Károly ny. esperespléb. jún. 21-én, Úrnapján, szentmisére készülve

I:rsemjénben (váradi egyházmegye) (74,48)
Nyolczas JÓzsef Ipoly ny. ciszterci tanár, érseki tanácsos, karnagy-káplán jún .

25-én Nylregyházán. Zircen temették (78,55)
P. Schwáb András SJ jún. 25-én Rio de Janeiro-ban (Brazflla) (72,56,44)
Dr. Bosnyák Károly OFM, érd . esperes, tótszerdahelyi pléb . Nagykanlzsán

(70,50,45)
Bánhldl László püsp. tanácsos, ny. szőregi pléb. , a KALÁSZ egykori egyház

megyei vezetője júl. 1-én Szegeden. A belvárosi temetöbe tem. (70,48)
Tóth István érd . esp., ny. pléb . júl. t-én a székesfehérvári papi otthonban. Lajos

mizsén temették (78,54)
Dr. Meszlényi Antal nagyprépost, ny. egyetem i rk. tanár, neves egyháztörténész

a székesfehérvári papi otthonban. Júl. 2-án temették az esztergomi ba
zilikában (91,63)
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Horváth Géza szalézi atya Óbudán jú l. 2-án {71,48,42)
Dr. Sólyom Sándor c. esperespléb. júl. 8-án a szentmisén, igeh irdetés közb en.

Az Újpest-kertvárosi plébániatemplom kr iptájába tem. (78,47)
Darán yi Zoltán érs . tanácsos, ny. pléb. jú l. 11-én Miskolc on . A Miskol c-m ind

szenti templom kriptájába tem . (85.61)
AIIrichter Fere nc c. esperespléb. júl. 11-én. Volt pl ébán iáján, a Székesfehér-

maroshegyi templom kriptájába tem . (73,47)
SzenIIrrnay Károly c. prépost, tahitótfa lu i esp. pléb. júlIusban
Mall nóczki József esperespl. júl. 13-án Hejcén (62,32)
Dr. Németh Pál szentszéki biró, ny. templomig. aranyjubi leuma elóestéjén , júl.

14-én Gyórben. A gyór-szigeti temető be tem. (77,50)
Csató Gyula püsp . tanácsos, aranymisés erzsébeti pléb. júl. 15-én (76,53)
Gara mszegi László káp lán júl. 17-én Budapesten . A Farkasrét i temetóbe tem.

(61,37)
Dr. Bády Ferenc protonot. kanonok, főesperes , az esztergomi egyh ázmegye álta

lános helynöke júl. 19-én Budapesten (72,48)
Szelenczey Bé la tb . esperes, ny. acsalagi pl éb . júl. 19-én Sopronban. A sütt ört

temetóbe tem . (70,47)
Káplár István szabolcsveresmarti g. kat. paróchus. Júl. 24-én temelle Keresztes

Szilá rd segédpüspök (49.21)
Csordás Imre mezócsáti pléb. júl. 24-én. Nagycsécsen tem. (53,30)
Mali s István érs. tanácsos, lelkész júl. 28-án Budapesten . Esztergomban tem .

(69,44)
P. Sümegh Lothár Ferenc OSB, mariazell i magyar gyóntató júl. 31-é n. 0 11 is

temellék (77,59,54)
Ébe rweln Sándor, a nagyvára di székeskáptalan kanonokja . Aug . 1O-én temelték

Nagyváradon (42)
Marycz János ny. pléb. aug . 10-én Székesfehérvárott. A Hosszú temetóbe tem .

(85)
Varga József tb . fóesp., ny. pléb , aug . 19-én . Mo sonm agyaróvárolt tem. (77,52)
Bodnár Barnabás ny. plé b. SzékesfehérvárolI aug . 19-én. A Szentháromság te

metóbe tem. (55,33)
Székely Artúr Pál balatonfókajári esp . pléb, aug . 24-én (83,57)
Borbály József érs. tan ., lelkész aug . 25-én . Szülófalujában, Varsányban tem .

{54,26)
Kápo lny Jenó ny. pléb. aug. 25-én Orosztoronyban tem. (77,49)
Msgr. Dr. Demel Iván szept. t-r ől 2-re virradó éjszakán, Bécsben ; az ottan i

Zentralfriedhof-ba tem . (71,46)

Elhu nyt paptestvéreinket fogl aljuk mementóinkba !

+
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MSGR. DR. MESTER ISTVAN
(1917-1984)

Személyében nemcsak Krisztus Igaz szolgája. nemcsak a római papi kongregáció
megbecsült tisztviselője. hanem a magyarok nagy Jótevője hagyott Itt fáJdalmas-hlrte .
len bennünket .

1917. aug. 2O-án született Kassán. Az egri egyházmegye papjává szantelték 1941 .
jún . 15-én. Teológiai doktorátust ls szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen .
Mint helyettes plébános. majd mint az egyházmegyei Iroda jegyzője és az egri szemí
nárlum tanára müködött, majd az érseki aulában volt szertartó . 1944/45-ben tábori lel .
kész az orosz fronton . "rseke. Czapik Gyula 1947-ben Rómába küldte, ahol .utrfusque
lurls" licenciátust szerzett. 1964·lg gondnoka volt a Via GIulIán lévő Pápai Magyar ln
tézetnek. Msgr. Zágon Józseffel együtt létrehozták a római Szent István zarándokházat.
amelynek vezetése és sokféle gondja Zágon halála után (1975) teljesen rá maradt .
1952·ben lépett a Szentszék szolgálatába . 1970-ben VI. Páltól prelátusi cimet kapott.
1973 Júniusában pedig osztályvezető lett a papi kongregációban . Munkája a papság
ügyelvel hozta kapcsolatba. Erről természetesen nem beszélt ; de rengeteg elfoglalt.
ságot . sok gondot és gyakran szomorúságot jelentett számára. •Mlnőségl· munkájának
legjobb bizonysága. hogya Szentatya maga ls többször közvetlenül Igénybe vette ln
formációit .

Aki érintkezésbe került vele. nem a . kurláll s ember" benyomását kapta . Bár csl
szolt modora erre vallott. de élénkebb. mondhatni nyugtalanabb volt . •A ml dol gunk 
Irta egyik levelében - tenni . ami lehet. s nem Idegeskednl; ezt elsősorban magamnak
mondorn, mert én sem vagyok nyugodt termé szetű . és nehezen tudom elviselni a lassú
dolgokat: Ugyanakkor hajlama volt a töprengésre. saját szavával a belső .meqaka
désra" ls . De tudta. hol kell keresni Ilyenkor a megoldást; .Mlkor az ember lehetetlen
(vagy annak látszó) dolgokat észlel - mlnt feladatokat -. nincs más. mint a Creator
Splrltus-hoz fordulni. Aki a semmiből tud előhozni dolgokat :

Egyházjogi téren állandóan továbbképezte magát . Kiadta Slpos Istvá n .Enchlrldlon
Iuris Canonlcl" c. müvét, számos tanulmányt Irt szakfolyóiratokba. Nagyra becsülték
kollégáinak tartott előadásait a joggyako rlat ról és ügyintézésről. Részt vett a kánon.
jog revlzlóján dolgozó pápai bizottság több menkacsoportl éban. s azok közt a szak
emberek közt ls ott volt . akikre a Szentatya a kódex végső lektorálását bizta.

•Tartózkodó egyéniségének látszata alatt a baráti érzés melege rejt ezett . s ez
végül ls meghóditott mlndenkl t" - mondotta gyászbeszédében Oddl bíboro s. a kong·
regácló prefektusa. Kül önösen n épszerűek voltak a szobájában lefolyt délelőtti .rnunka.
kávézások" • meghitt beszélgetés közepett .

Kartársal t mindig kész volt segiteni tudásával. tapasztalataival. Fölött esel Iránt
lojális . de nyilt volt. az elveket Illetően nem Ismert megalkuvást. Véleményét t lszte
letben tartották. mert tudták. hogy jól megalapozott. A tények és helyzetek fölmérés é
ben nagy józanságot és nyitottságot tanúsitott . •Benne olyan személyt veszltünk el .
aki a komoly tudományos felkészültség. a hivatásos szakértelem. a szorgalmas rnunka,
a becsületesség. az Igazságérzés. a papi problémák és a lelkipásztori munka Iránt
tanúsitott megértés értékes példaképe" - mondja a már Idézett Silvlo Oddl. De belül
sokat gyötrődött ls a problémákon. amelyeket hordozott.

A honfitársait seg i tő sokféle tevékenység - amit mind teljesen egyedül végzett
magában ls elég lett volna egy embernek . Készségesen állt mindenben és mindenkor
rendelkezésre. A Rómába jövőknek szállást. pápai klhallgatásra szóló jegye t (nem ls
akármIlyeti) szerzett. elloportoknak kihallgatást eszközölt kl. vagy legalábbis gondos·
kedott. hogya Szeritatya néhány szóval köszöntse őket. Hogy annyi zarándoknak Ie
lejthetetlen maradt a római út. abban nem kis része volt . Azután ott vol t kiterjedt
levelezése. Iskolatársaival . kispaptársaival haláláig érintkezett. melegen érdek lődött

sorsuk Iránt. De írtak sokan mások ls. Ismerősök és Ismeretlenek. hazulró l és a vil ág
minden tájáról. elmondva öröm üket -bánateket. gondjaikat. nehézséqelket, kérés eiket.
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Kevés sz öval , higgadtan . v álaszol t - es fóleg cseleke dett . Orvosságtól reverendatc.
pápai áldás kieszközlésétól pénzsegélylg mindent küldött. • Ideje volt vati káni bélyeg·
gyújtők kérés ére v álaszoln i" - jegyezte meg Msgr . Zágonról irt nekrológjában; nos.
neki ls volt Ideje. Szeritk épek. pápaképek sosem maradtak kl leveleibOI. A Szentatya
útjairól képes beszámolókat küldött. olasz fol yói ratokat fizetett e lö, könyveket post á
zott . - nem utolsó sorban a magyar szemináriumokban az általa küldött könyvekből

tanultak a papnövendékek.
1977 végén. a szentt é avatási kongregáció akkori prefektus a. Msgr. Baf il e egyenes

kivánságára elvállalta a postulátorságot dr. Batth y ány-St rattmann László boldoggá ava
tásl ügyében. Sokat tett ezen a téren ls. Közbejött azonban a kongregáció úJjászerve·
zése, az ügymenet átaiakitása. M ire tisztába Jött az új kivánalmakkal. s nekiszánta
magát a rá váró múveleteknek. ereje fe lmondta a szolgálato t .

Már 1978 tavaszán baljóslatú hangok csendülnek föl egy levelében: . Annyi ember
dOlt kl Ismerőseim között az utóbbi 2-3 évben: miért ls kell annyi ra rohanni a halál
i l l. a munkaképtelenség felé? Ilyen gondolatok háborgattak . KIsielkúség? vagy agyon·
hajszoltság?· Utolsó Idejében Ismételten a szivére panaszkodott. Az orvoso k nem
találtak aggodalomra okot . még sít úr ára ls elengedték vol na. O sajnos jobban tudt a.
Nagyhéten kórházba vonult . Itt érte a kettős Infarktus. amihez t üdö- és mellh étya
gyulladás ls járult. Ez az utols ó 50 nap a végső ti sztulás iskolája volt. . Az Atya aka
ratának való fiúi alávetéssel fogadtam el hal álomat" - mondt a egy látogatójának.
Allapota sokáig váls ágos volt . majd kezdett javulni . már rövid látogatásokat ls megen
gedtek . Fáradt szlve mégsom birta : június s -én érte az utolsó. halálos roham. Avat l·
kánl német [teuton) temetőben helyezték nyugalo mra a következő napon.

Idézzük búcsúképpen a papi hivatá sról szóló néhány mondatát egy rekollekciós
szentségimádási órából : .Mi . gyarl ó és tö rékeny edények. a Te kegyelmed hordozói
vagyunk abban az életfeladatban. ami a ml különleges osztályr észünk. hogy építsük
Itt a földön a Szentl élek templomát. hogy közremüködjünk a Te testednek klalakulás á
ban. és hogya Te Igéiddel egybegyüjt sük az lsten népét. ElIsmerjük . mély Imádással .
hogy ml csak eszközök vagyunk a Te kezedben."

Jó eszköz volt. R.

P. AMB RUS PAL SJ
(1895-1983)

1895. okt . 20-án született a jámborságáról híres Jászságban. J ászap éttban. egyszerű .

vallásos. szücs-kls lparos családban mint tiz edik . uto lsó gyermek. Gyenge testalkata
miatt csak a hatod ik elemi után lehetett gimnazista: a jezsultáknál. Kalocsán. Az V. o.
után Innen lépett be a nagyszombat i novic iátusba 1913. júl. 30-án. Két év és a fogada·
lomtétel után Kalocsán tanult tovább és érett ségizett . A háborús körülmények miatt
ugyanott végzett két év böl cseletet 1919-ig. majd maglszte rkedés után a harmadikat
1922/23 -OOn Szegeden. A teo lógiát Innsbruckban végezte; itt Paolo Dezzát volt módja
megismerni. akit mint kiváló skolasztikust élénken megőrzött emlékezetében. Harma
dlk próbaéve után lat in-görög szakon tanult az egyetemen 1928-tól 31-ig. közben 1929.
febr . 2-án letette utolsó fogadalmát. Tanár volt 1931-43-lg Kalocsán (közben rektor ls
hat évig). 1943-48-lg Pécsett . Itt a rendi kl sszernin árlum, az Ignatla num vezetője lett.
Az államositáskor Kaposvárott Induló rendh ázunk főnöke és templomigazgató. Egy év
múlva Kalocsára került. hogy az ott rn üköd ö egyházmegyei kisszeminár iumban tanítson.
1950 öszén Nagykapornakon lett káplán. de megvont ák múködési engedélyét . Ekkor
testvérbátyjához költözött J ászdözsára. s ott csendesen bekapcsolódott a templ omi
életbe és a beteg hívek gondozásába.

Képzeljük el magunknak a gyenge testal katú. f iatal szerzetestanart. akit mint pré.
zest az Úrlnök Mária·Kongregáclója . ez a bizonyára kriti kus szemú társaság ls mély
ségesen tisztelt Kalocsán . Nem a fellépése miatt. amely - mint véd öszentl éé. Szent
Pálé - igénytelen és félénk volt . hanem mély hite . már fiatalon ls megmutatkozó
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fegyelmezettsége. szivjósága mi att . Ilyen tulajdonságai miatt merték rektornak ls
meqt ennl , ámde Itt nem vált be: az elöljárói t iszt ls szolgála t ugyan. de ehhez nem
elég csak a szolgálatkészség . ..

Igazi aranykora tula jdonk éppen akkor kezdödött , amikor a kereszt árnyéka ráborult
életé re. Az engedelmesség 1958·ban elóbb a nógrádverőcei, majd pedig 1961 áprilisá
ban a jászberényi Szociális Otthonba szól/totta. Aki. mint Jézus• •maga ls tudta mi a
gyengeség· (Iz 52.2). a jó öreg n ő v ére k igazi papja. apostola. őrangyala, szolgája lett.
Húsz év alatt mintegy háromsz ázat készített fel a nagy útra szentkenettel, imádkozás 
sal. éjt napot eggyé tevő. igazán elképesztő áldozatos munkával. A nővérek hat ártala
nul tiszte lt ék. s zereté k. Még utolsó éveiben is igazán jó. értelmes. világos. gyakor
latias homílI áival és főleg életp éldájával beér ielte annyi jó nővérnek életszentségét .
Egyszerüen fel nem mérhető az a szolqálat , ami t mint otthonlelkész népünkne k. magyar
egyházunknak és az egyetemes egyháznak tett .

Húsz évi lelkipásztorkod ás után 1978. okt . 12·én hozták be a pannonhalmi otthonba.
Gyomorrák. Közeli halál át vártuk . De még öt év te lt el odáig. Es közben Otthonunkban
sem szünt meg szolgáln i. Többek gyóntatója volt. de igazi apostoli területe a lev élír ás
lett. Amig birta. mentek a levelek. rokonnak. Ismer ösnek . Mell ette a sok imádság .
szentolvas ó, szentmiséi • ador ácl ót.

Aszkéz ise . fegyelmezettsége utolsó betegségében is megmutatkozott . A jó lsten
megadta neki . hogy az utolsó napig nem szorul t kell emet len beteg ápolói munkára .
Türelmes volt és Igénytelen . Négy hétig nem evett. utóbb már vizet is aIIg Ivott. Bá
multuk heteken át . hogyan élhet egyáltalán . Ebben a végletesen legyöngült ezervezet 
ben mint szimbólu mban láth att uk: az erőtlenségben nyilvánul meg az erő a maga tel .
jességében . . . Valósz ínüleg végig öntudatnál volt . Csont-bőr karján ak jellegzetes
gesztusáva I köszönte meg a neki tett - néha jelentéktelen - szolgálatot. Az utolsó
négy napban már a töredék kisostyát sem merte magához venni. De még utolsó nap
ls jelezte . hogy figyel. amikor odasúgtá k: kezdődik a betegteremben a szentmise . Es
megrendítő volt látni. amint az áldásra egészen szabályos nagy keresztet vetett.

Egyetl en igénye maradt . hogy néha fe lfrissí tsék a kis vi zes ruhát. amit a homlokára
tett. vagy amivel ajkát nedvesltgesse. Es míg rendtársai testvéri közösségben egy
születésnapot ünnepelt ek. ő - tul ajdonk éppen már igazán váratlanul - az épen elaludt
az Úrban. 1983. augusztus 23·án. déli fél egykor .

Hisszük. hogy az égból ls erős oltalmunk lesz és segít bennünket. hOli Y a keqye
lern ereje a mi szívünkben ls egyre Jobban megnyilvánuljon .

Hevenesi János SJ

P. SZORENYI GÁBOR SJ
(1912-1984)

Koporsója köré nem sírni és szomorkodni gyül tek össze az emberek. hanem a Gond
viselésnek hálát adni. hogy nekünk adta őt .

Jánoshalmán született 1912·ben. (Belon püspök ls ott volt a temetésén.) Köz ép
Iskoláit a kalocsa i jezsuitáknál végezte . Ekkor történt ott a Bell armino Róbert szentté
avatásához elismert egyik csoda. Hálaadásképpen az ünnepl alkalomra három diák
mehetett Rómába; közöttük ő Js. Ott találkozott P. Ledochowskyval. az akkori rend
fOnökkel. Mondta , hogy ő ls jezsuita akar lenni. A generális így felelt : .Fiam. ne fél.
hanem egész Jezsuita légyl · Ennek az útmutatásnak akart eleget tenni egész életében .

1930-ban lépett be a novi ciátusba . Eppen BellarmJno Szt . Róbert (akkorI) ünnepén.
1942. máj. l3·án szentelték pappá. Egy évig a szegedi kiss zeminárium prefektusa lett.
majd a kalocsai Internátus Igazgatója . Az államosításkor Pécsett van mint általános
iskolai hittanár. majd titkár P. Csávossy tartományfőnök mellett. 1950-ben Czapik érsek
ajánlatára kínevezték az ún. .Paritásos Blzottsáq" katolikus vezet őj é ül : ez volt az
összekötő szerv a püspöki kar és az állam között a szerzetesek sorsára vonatkozó
tárgyalásokban. Itt kezdöd ött kere k harminc éves munkája a .Rómal Katolikus Egyházi
Szeretetszolq álat" szervezőjeként és igazgató Jaként . Kezdeti kísérletek után létrehozza
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a .Solidarit8s· háziipari szövetkezetet. amely kenyeret cs munkát ad a n őv éreknek .

Budapesten központi mühelyelk voltak, a vidékiek pedig bedolgozókként kapcsolódtak
be. A nevet tudatosan választotta, jelezve. hogy össze kell tartani és segiteni egy·
mást. Szép munkájuk miatt igen sok rendelést kaptak, az ország második legnagyobb
cs legeredményesebb szövetkezetévé nőtték kl magukat, nemcsak belföldi, hanem
kül fö ldi piacokra ls dolgoztak , egészen Svédországig .

Ezzel párhuzamosan létrehozta a 60. életévüket betöltött és a beteg szerzetesek
szociáli s Intézményeit . Nyolc állami ellátmányú Intézet mellett egyházilag fenntartott
otth onok ls alakultak. Mi nden otthonban van kápolna es bennlakó lelkész . Mindegyik.
nek van egyházi vezetőnővére vagy vezetője, aki a lakókkal foglalkozik, és személyes
ügyeiket IntézI. Csak ls ten a megmondhatója, hány ezer kil ométert tett meg Gábor
atya gyalog, vonaton, buszon, gépkocsin Hejce és Székesfehérvár, Pannonhalma és
Verőcemaros , Püspökszent lászló, Pécs, Vác, Bakonybél, Gyón, Jászberény, Csákvár,
PIli scsaba, majd később Mátraszentlmre és Hévíz között, - mennyit fáradozott, hány
hel yről kéregette össze a felszerelést, hány széket, ágyat, szekrényt cipel t saj átkezú
leg az otthon ok lépcsőin, folyo sóln. Csak százas számokkal fejezhető ki tárgyalásainak
és megbeszéléseinek száma a k űl önb özö hivatalo s helyekkel. Tárgyi tudása, fegyel·
mezett sége, be l ső és külsö nyugalma, határozott, kevés szóval sokat mondó beszéde,
mások személyének megbecsülése minden fórumo n tiszteletet viv ott kl neki, és leg·
többször az eredményt ls blztosftotta . Megérezték benne a ti szta lelkiismeretet, a rá·
bizott ügy Iránt i önzetlen segítő készséget. Nem volt lelkesedő tipu s; nem rajongott,
nem rögtönzött szönoklatokat , hanem a tettekben élt. Hüséges segítőként állt elsősor

ban mell ette a csak néhány hónappal előbb elhunyt Szabó Erna nővé r .

Megszervezte a Prohászka Otthont Pécsett papi édesa ny ák. egyházi női alkalmazot·
tak , a papok nőte stvére i számára. Tervbe vette , hogyamellette álló épületet megveszi
papi édesapák, egyházi férflalkalmazottak r ész ére, de ez nem valósult meg. Czapik
érsek segitségével sikerült elintéznie , hogy a volt szerzetestanárok és tanárnők szol
gálatl Idejük teljes beszámltásá val rendes állami nyugdfjat kapjanak.

Két üd ülőt szervezett meg papok és egyházi alkalmazottak számára: egyet a meleg
gyógyvlzü Hévízen. egyet Mátraszentlmrén . Szerette a Mátrát. A .Stella" üdülő szépi
tését szfvügyének tartotta . Végül ő szerezte meg a telket a nemrég felavatott leány.
falus i lelkigyakorlatos háznak.

Sajátságos, hogy ez a mindenestül közösségért élő és közösséget szolgáló ember
megrázó magányosságban élt , és szenvedett ettől. Nem tudott megnyilni senki előtt.

nem volt Igazi barátja. Valószfnü, hogy ezért omlott össze Idegrendszere Időnek előtte ,

mert feladata minden terhét maga akarta viselni. 1980-l>an szlvlnfarktust kapott, s
nyugdljba vonu lt Verőcemarosra . Az otta ni otthonban élt haláláig két nővéréve l együtt .
akikkel már Budapest en ls együtt lakott, s gondoskodásuknak sokat köszönhetett.

Február 100én halt meg Vácott. Rendtestvérei mellé temette Pannonhalmán, febr .
22-én Szakos Gyula püspök, a Szeretetszolgálat püspökkari főigazgatója, több püspök
részvétel ével.

Utóda a Szeretets zolgálat élén ezzel búcsúzott t öle: .MaradJon biztató. iránymutató
számunkra az ő életmüve.· Confratr es

DR. GYULAI LÁSZLÓ piarista
(1918-1983)

Negyven éven át müködött Nagykárolyban, először gimnáziumi tanárként, majd lelki
pásztorként , tan ftványal és hivei szolgálatában. Pappá szentelése (1943. júl. 20.) után
a Kalazantinumból helyezték oda, az éppen viss zacsatolt piarista gimnáziumba. 1945
ben nem kapott utas it ást , hogy maradjon, hazajöhetett volna . Onként maradt, mint hlveí
hú pásztora . De mindvégig a magyar rendtartom ány hüséges tagja volt .

1918. ápr. 26-án született Sárospat akon, harmadik gyermekként , de nővérkéje egy.
éves korában meghalt. A család légkör ére jellemző, hogy a négy fiú testvé r közül (a

95



legidősebb orvosnak rnent) hárman lettek papok. három különböző szerzetben : egy
piarista. egy fer ences, egy jezsuita. A sz ül ők, az édesanya tanitónői végkielég ftésére
alapozva. hallatlan szorgalommal és takarékossággal kertes családi házat épí tett ek ,
ahol a gyerekek egészs éges környez etben n őhettek . Laci részt vett a játékokban, házi
torn ákban - még bajnokságokat is rendeztek - , de a testvér i civódásokból ügyes en
kivonta magát. Ez a szelíds ég, nagy határozotts ággal párosulva az elvi kérdésekben .
később ls jellemezte . El őbb a helyb eli ret. főgimnáziumba járt. később öccseivel együtt
a sátora lj aújhelyi piarista gimnáziumb a. Egy-két évig vonaton bejárók voltak. aztán
bekerültek a Densz Géza vezette kisl étszámú Szent Imre kollégiumba . Ez is hozzá
járulhatott hivatásuk ki alakul ásához. Keveset tanult - javarészt már az órákon elsala
t ította az anyagot - , sokat olvasott . s bizonyítványal ktt ünöek voltak. ~rettséglje elölt
egy dolgoz atában meglrta, hogya piarista paptanári pályát vál asztotta. ezzel a mott ó
val : .Prae morls magnitud lne: 1936. aug. 27·én lépett be. Noviclátusa után Vácr ól Bu
dapestre került , és a Pázmány egyetem hi t tudományi karán tanult. amit teológiai dok 
torátussal fejezett be: ugyanakkor számtan-fizika szakos tanári oklevelet szerzett .
1943-ra ferenc es öccse . utol érte" , úgyhogy újm lséjüket együtt mondták Sárospatakon .

Hive i csak . Gyulai t anár úr" -nak eml egették (c . esperes, kanonok is volt) . A kö
te lesség szent volt előtte . Nagyon sok álmatla n éjs zakája volt. de napközben a leq
nagyobb pontossággal végezte összes tee ndölt . Halála el őtt 12 nappal , mik or már alig
volt jártányi ereje, még megtar totta a hi t tanórákat: magyarázot t. visszak érdezett , éne.
kelt a gyerekekkel. mint mindig .

Lassan-lassan felfigyelt rá a város és a környék . Meg ismerték. megszerették, mert
érezté k. hogy ebbe a meleg papi szívbe mindenk inek minden ügyes-bajos dolga bele 
fér . Szobájának ajtaja reggeltől estig bárkinek nyitva állt , s csod álatos türelemmel
tudta hallgatni a panaszokat . Soha egy arc izma scm árulta el. hogy valaki kellemetlen
neki, vagy fáraszt ja. Sokszor a közös étkezé sre hív ó csengő szabaditotta meg egy-egy
kellemetlen látogatótól. Jogi kérdésekben is kitünö tanácsokat adott . De legjobban a
betegek nőttek a szívéhez. Többször mondta : kezdett ól az volt a legfObb törekvése ,
hogy egyházközségében senki se Induljo n szentségek nélkül a nagy útra . Ez elősz ö r

nehezen ment. mert a nép abban a hi tb en élt, hogy a pap nyomán mindjárt jön a halál.
Ú nem várta . hogy hivják. Kerékpárján bejárta a várost . sárban -hóban, fölkereste a
betegeket. érdeklődött állapotukról. gyógyszer t szerzet t. sok esetben külföldről ls, a
rászoru lóknak anyagi t lÍmogatásról ls gondoskodo tt. Am ikor az orvos a szíve miatt el 
tiltotta a ker ékpározástól. ment gyalog. de a betegeket nem hagyta . (Egy barátja autót
akart küldetn i nek i. Visszautasította : .H a a szegény emberek ls gépkocsin fognak
közlekedni, akkor én ls fogok k érnl.") Egy följe gyzését ezzel fe jezi be: . Az utódomnak
meghagyom; ha a házi gyóntatást elhanyagolod . és a nép visszasüllyed a régi babona
ba. kljövök a sírombó l , és minden éjfé lkor rádzörgetem az ablakot: Szentbeszédeiben
gyakran szól!totta föl hive it, hogy jel entsék betegeiket. Sőt az elsőáldozásra készül ő

gyermekeknek frt lelkitükrébe is beve tt e: . Súlyos beteg et nem jelentettem a pl ébá
nl án." - Rendszeresen látogatta a szereteto tth ont is minden héten, vigasztalta, vid i
totta lakóit.

Beszélgetésben . levélben sziporkázóan szellemes tudott lenn I. Jól célzott humora
val ls javitanl akart, sosem bántott , de helyes irányba pró bált terelni. M ig egészséges
volt, meghívták a lakodal makba. Sokaktól lehetett hallani, hogy O volt a társaság fel.
vi lla nyozója. Erre is tervszerüen készült . Egy füzetbe ös szeí rta ábécésorrendben a rna
gyar nótákat, így kifogyhatatlan volt a nöt ézásban.

Nagy kézügyessége és technikai érzéke volt. A vlllanyszerel öí. asztalos . lakatos
munkákat mindig ö végezte nemcs ak otthonában. hanem az Ismerösöknél ls . A háború
után jó lde ig saját maga gyártotta áramfejlesztő útján látta el árammal a rendházat és
a templomot. Fürészgépet, darálót kész ített. Semmit sem engedett elpusztulni. ami
menthetO volt . Örát ls javított. Minden szerszámot egyforma hozzáértéssel kezelt . A
fi zikai munkától sem Idegenkedett. Hosszú évek ig O volt a rendház favágója, nagy
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rönköket hasogatv a. Egyszer a betegektől jövet lát ta . hogy egy öreg néni ás a kertj é
ben. Letette ker ékp árlát. kivette a kezéból 'az ás ót , és fe lásta a kertet .

Prédikációiban érezni lehetett, hogy amit rnond, azt éli ls, szavainak megvan az
aranyf edezete. Rendszeresen , vázlattal készült. Vall ási , lelki témákb an komoly vol t és
határozott. az .Igen , Igen - nem. nem" embe re. A Zsinat utáni fej lödéssel nehezen
tudott megbar átkozn i , Inkább a negatívumokat hítta és f áj lalta benne. Határozott tel
lépése mögött sok érzékenys ég és valami gyengéd fi nomság ls rejlett . Ak i csak egy·
szer ls látta mis ézni, el nem felejthette azt az áhi tatos, szinte riadt kegyele te t, ahogyan
az oltáron jelen levő Úrral bánt .

1978-161 szinte szakadat lanul betegeskedett . Súlyos hörghuruttal kezdődött, ami
vagy 3 évig kínozta , és szíve ls megslnyle tt e. !Ojszakákon át köhögött, fulladt . Ekkor
tájt írt a kl a könyvespolera egy cédulára: . Ne ígérj magadnak hosszú éle te t" (egy
temetési énekböll . Később a cédulát levette : . Erre nem kell emlé kezte tni, most már
érzem: 1983 februárjában haldoklóhoz hivták. Elesett, el tört a könyöke. Hat napon
át [gy végezte teendőit, mig végül a kórházban csavarral illesztették össze a töröt t
csontokat. Némán türte. Közben egy ross zul beadott injekció következt ében vérömleny
jelentkezett. Attól kezdve a karral már senki sem törődött , a csavar ls benne maradt.
A vérömleny többszöri felvágása és kezelése - érzéste lenités nélkül - újabb alk al
mat adott roppant önfegyelmének beblzonyitására. Azt mondták neki, fogja meg a mü.
töasztal vasát. azt el ls szabad görbíteni . . . Több, mint két hónapig tartott a kínlódás.
Ezekben a napokban mondta, és többször megi sméte lte: . Az én feladatom már csak
az, hogy megtanítsam a hiveimet, hogyan kell keresztény módon tűrn l , szenvedni és
meghalni:

Igényt elens ége megnyil vánult a kórházban is.•Ha a szegény embernek jó, nekem
is jó " - mondta az ell átáara. Többször mondták a betegek, hogy minden ki kiöntötte
a levest, de a pap bácsi uto lsó cseppig megette. Csak orvosi Intés re fogadott el ha
zulról pótlást, de igen szerény keret ek között.

Hozzátartozóit csak ritkán látogatta , részint l el k iIsmeretességbőI, részin t objektív
okokból. 1983 szepternber ében tudatosan búcsúznl ment haza. Két hét alatt - hogy
munkahelyén csak egy vasárnap kell jen helyettesíteni - végigjárta a családot . Már
csak ülve tudott aludn i. Hazaérkezése után azt írt a: . A munkából nem lehet kiállni,
csak kld ölnl ." Újabb bevérzés miatt kórházba kellett mennie, onnan nagy fájdalmakkal,
de javul ás nélkül tért haza. Advent első vasárnapján mondta utolsó s zeritbesz éd ét.
nov. 28·án misézett uto ljára. Dec. t - én Jelezte , hogy elkészítette testvérei számára a
haláláról szóló értesí té s t . de csak utána küldjék el. Nem akarta. hogy tö rjék magukat
az úttal és II temetéssel. Látva, hogy a munkát már nem bIrja, azt mondta: most már
ráér , hegedülni fog . Fel is húroztatta hegedüjé t, de játékra már nem kerül t sor . A
deru . a jókedv most sem hagyta el. Mosolyogva, jóságosan beszélt környezetével. A
plébán iai nővérrel rendbehoz atta asztalát , szobáját: készült a közeli halálra. Apró föl.
jegyzések mutatj ák: már évek óta olykor úgy érezte , nem éri meg a reggelt . Dec. 6-án
írja: . Megteltem vízzel . Nincs menekvés . Istenem , légy Irgalmas szegény lelkemnekI
Szent Mikl ós püspök i ajándékozz meg egy lc l-plcl tr ombózis sal! !! - 5.20 ébresztő .

Szt. Miklós cserben hagyott . . . talán II Szeplőte l ennek jobb szíve van: 8·án reggel
ezzel fogadta a nővért : . !On ma meghalok: - . Ezen a sz ép napon?" - . Igen, ezen a
sz ép napon: 8 órakor áldozott, kevésse l ut ána le írta élete utolsó mondatát : . Szüz
anyám, ha szeretsz, küldjed a halált . mi nél gyorsabban: Márla meghallg atta: délután
csendesen , haláltusa nélkül elaludt . •Jézusomnak kegyelméből már elérte m végemet l
. . . Beteljesedett. Aki szeret, ne sir asson. Csak Imádkozzék értem! " - frt a halott i
jelentésében.

Dec. ll -én, advent 3. vasárn apján plébániatemplomában ravatalozták fei. Aszat·
márl püspöki helynök temette. hívei sokaságának mély r észvét ével. a piarísta slrbolt
ba. Utolsó erejéig kitartott lelkipásztori megb izatásában. Halálával megszünt a piarista
Jelenlét Nagykárolyban: egyházmegy és plébánost neveztek ki utód jául.
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Egy szegény asszony temetése után megkérdezte: volt -e miből eltemetni? .Mert
ez a tisztelendő úr minden pénzét a szegényeknek adta:

Fratres et arnlel

FERENCSIK LORINC
(1920-1984)

Január 17' én - keresésére behatolva - a sólyomkővári plébánlán fekvőhelyén

halva ta lált ák. A legutóbb i Időkben szivével gyengélkedett . Küzdelmes végóráknak
nyoma sem látszott . nyilván csendesen .el aludt az ú rban", Szent Tlmóteus és Titusz
emléknapjáról Meric i Szent Angéla emlé knapjára v irrad ó éjszaka.

Szivesen emlegetjük Szent Tlmóteust és Szent Titus zt . mert hozzájuk hasonl ó .ke d
ves tanltv ány" volt . Nem volt reá soha panasz. nem volt vele soha semmiféle bonyo
dalom. nehézség. vita , sem szolgálati , sem személyi jellegű; odaadóan. okosan. meq
bízhatóan és jókedwel szolgált mind ig és mindenütt. Az első gondot most okozza.
amikor halálával nagy gondot Je lentő Ort hagy maga után, de ez csak dicséretére
szolgál.

1920. júl. 7-én született a sólyomkővá r i plébániához tartozó Szilágy megyel Hármas
patakon (Valea Tirnel) . A középiskola első éveit Nagyváradon végezte mint a Szent
József Intézet bennlakója, Szilágysomlyón fol ytatta . és ott érettségizett. Itt hon végezte
el a teológ iát . és 1944. júl. 2-án szentelték pappá.

1944. aug. Lés 1948. nov. 30. között segédlelkész volt több helye n. majd Magyar.
patakon t öbb mint húsz éven át plébános, 1969. júl. l -étől pedig sólyomkővári pléb é
nos. Az egyházmegye előbb tb . kanonoki címmel, majd a bélfenyéri plébániához tar 
tozó Olcsa - egykori prépost ság - címével ruházta fel .

Szerető hIvei kivánságára pl ébéntája templom kert jébe temette dr. Dászkál István
ordin árius . 36 paptárs és nagyon sok h ivő részvételéve l : így halálában ls hível közel é.
ben maradt .

Szeretettel emlékezzünk reá, imádkozzunk ért e, és tanuljunk é l etéből.

Confratres

P. DR. SELLYE (SCHONI VINCE SDB
(1907-19831

Várat lanul . de nem készületlenül halt meg közlekedési baleset következtében. 1983.
szept. ts -an, amikor a horni Canisius-ott honból szentmis ére ment autój án St. Bernhard
közséqbe. IOppen azon a vasárnapon akart az egyházközséggel egy . kls katolikus napot "
tartani. emlékezésül a Szentatya látog atására a .nagy· katollkus napon. Váratlan. meg·
rend ít ő halálh íre mindent más fénybe vont . Hányszor Idézte a rábizott aknak: . Legyetek
készen. mert nem tudj átok sem a napot, sem az ör át" - és Intette őket: kövessenek
el mlndent, hogy valóban jól fölkészüljenek erre a bizonytal an órára . Nemcsak beszélt
róla. hanem maga ls igyekezett [gy élni.

Sok gyermekes. jó kereszt ény családból született 1907. febr . s- én Budaörsön. Szent·
kereszten a szalézieknél végezte a gimnáziumot, s 1922·ben a rendbe lépett. Elöljá ró[
Tortnéha küldték tanuln i. Itt tett teológiai doktorátust, s 1931 -OOn pappá szentelték.
Ezután mint prof esszor és később Igazgató müködött a rend szentkereszti teológiai
f ölskol áj án, 1948·ban pedig tartományfőnök lett. Négy évi fogság után munkásként ke.
reste meg kenyerét 1964·lg. amikor engedélyezték klvándorl ását Ausztriába. El ösz őr öt
évig gyóntató volt a tiroli Landeck tanulóotthonában, azután Rómában egy évig a ma
gyar vendégház vezetője . 1970·ben került a késel hivatások szernln árlurna, a Canlslus
heim spir itu álIsaként Hornba, egyben a közeli St. Bernhard plébániáját gondozta.

Rendjének lel kes tagja volt . sokolda lú tehetségét mind ig örömmel állitotta szolgá.
latába. Sz[vesen váll alt minden feladatot . és lendületesen teljesttette . A tudomány és
a művészet embere volt. Igen jártas a teológiai és a szépiroda lomban s a magyar tö r
ténelemben. St. Bernhard plébáni atemplom ának műkincseive l sokat törődött, joggal

98



tek inthető a temp lom restaurátorának. Tevékeny tagja volt a Szent Gábor katoli kus
filatelista egyesületnek. a Canls tus-otthonban ls bé l yeggyüjtő csoportot alapított és
vezetett . Megyéspüspökül< 25 éves jubileumá ra feltün ést keltő kiáll ítá st ls rendeztek .

Don Bosco jelmond ata: .Lelkeket adj nekem Uram. minden mást végy ell" - az ő

mott ója ls volt. lelkipásztori müködését gazdag öt letes ség és kezdeményezO er ö jel.
lernazte. külOnösen az ünnepek megszervezésében. Közkedvelt sz önok és keresett
gyóntató volt nemcsak hivei k öz ő rt. hanem az esperesi koronákon és lelkigyakorlato·
kon ls . Nagyon szerett ék esti elmélked éseit a Canis iusheimben. Mint Don Bosco [l á
nak, különös en szlvén feküdt a gyerekek és az if júság ügye. Sok éven át Irányította
plébániáján a mlnlstráns- és If júsági csoportokat. s egészen 75 éves koráig - ekkor
különben St . Bernhard diszpolgárává választották - tanit ott az elemi ben hittant .

SIrjánál egy fiatal tanItó többek között ezeket mondotta : . Nerncsak pap volt. hanem
nagyszerü nevelő és pedagógus ls. Valamennyiünknek támaszt nyújtott és meghitt
biztonságot. Azok közé az emberek közé tartozott . akik Iránt korlát lan bizalommal le
hetett az ember . akikhez eljöhe tett gondjával . bajával tanácsot kérn I. Sokunkat tanl
tott meg Imádkozni , sokunkat gondozott az iskolában. sokunkat vezetett közelebb lsten
hez. Gyakran és mélyre behatóan elénk tárta, mil yen az lsten előtt gazdag élet. úgy·
hogy ma a sIrján ál fölösleges ebbOl részleteket ki ragadni és méltatni. Olyan ember
volt, akinek többet köszönhet ünk. mint szavakkal ki lehetne fe jezni. Azt hiszem. becsü.
lettel elmondh atju k: boldogok vagyunk , hogy egy Ilyen ember a mienk volt:

P. Johannes Steinberger. a Canis iusheim Igazgatőja nyomán

PAl l YA IM RE HUBERT OSB
11907-1983)

A pannonhalm i Szent Benedek-rend visszaállítá sa (1802) óta mint egy száz rendtag
a mal burgenlandi terül etről jött. Többek között a nagy főapát, Kruesz Krizosztom
(1819-1885) Völgyfalváról (ZlI lIngtal) . a későbbi esztergomi segédpüspök . Kohl Me·
dárd (1859-1928) Radafalváról (Rudersdorf) , Strommer Vlktorin és Blazovlch J ákó
Répcesarudról (Frankenau) . Schermann Egyed Németgyirótr ói (Deutsch-Gerl sdorf ) .
Klemm Antal lékáról (lockenhaus). Garami Elek Feketevá rosból (Purbach) • Schaller
Mátyás Borbolyáról (Walbersdorf) . Monsberger Ulr ik c. apát és kormányzó perjel
Tormafalváról (Krensdorf).

P. Hubert is Burgenlandben. l akfalv án (lackendorf) született 1907. febr . 6-án tantt ö
családból. A kereszts égben az Imre nevet kapta . A soproni bencés glmnázl umba járt,
mint sok más burgenl andI. 1923-ban kérte fe lvéte lét a rendbe. ahol a Hubert nevet
kapta. Teológi ai tanulmányai mellett matematika-fizlka tanári oklevelet szerzett a bu
dapestl egyetemen. 1931 -ben szentelték pappá. újmlséjét Sopronban tartotta. E l ső ta
nári müködésl hely e Esztergom vol t . 1933·ban kerül t Pápára. ahol hamarosan a város
egyik legközismertebb személyisége lett . A bencés gimnáziumon kivül az Irgalmas
NOvérek Intézeteib en ls tanított. és szívesen segitett a lelkipásztorkodásban ls.

Az iskol ák államositása után. 1948·ban azonnal vállalkozott három Pápa környéki
kisebb közs éq: Pápadereske. Dáka és Kétt ornyúlak lel kipásztori ellátására. 25 éves
tanári és 20 éves lelk ipásztori munka után 1967-ben nyugdfjba ment. és visszatért Pan
nonhalmára. Itt továbbra ls kisegített a főapát i irodában. különösen a német nyelvü
levelezést Intézte . 1978 óta súlyos betegség nagyrészt ágyhoz kötötte. de még halála
elOtt pár nappal ls az őskeresztény Irodalom ford ltásán dolgozott a megjelenés alatt
álló sorozatba .

1983. nov. 21-én tartott temetésén nemcsak rendtársai vettek részt. hanem sok
világi pap és egykor i tanltványal ls . Testvérei és rokonai Burgenlandból. Sopronból és
Budapestről jöttek . Különösen megható volt egykor i tanltv ányalnak búcsúzása: dokto
rok . tanárok. tekintélyes öregurak. A szerzetesiskolák szelle mére J ellemző szószólójuk
búcsúbeszéde :
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.Főtlsztelendö Osztá lyfőnök Úri A pápai Szent Benedek-rendl reálgimnáziumban
1938-ban érettségizett tanftványald nevében b úcsúzem tő l ed . de egyben az összes
pápai bencés diák nevében ls . 1933-ban. 50 éve kerültél Pápára. ahol másfél évtizedig
tanftottál. Elted a rend .ora et labora" jel szavát . és ezt belénk ls átültetted . Igy nem
a transzparensek feliratáből kellett megtanul nunk, hogy .a munka becsület dolga: Min ·
denkl tisztelte pontos és lelkIIsmeretes munk ádat, példás Igazságérzetedet, amelynek
kritikus helyzetben ls tanújelét adtad. Jellemző erényed volt a szerénységed ls . A tanl
tás célja nálad nem a dicsőség volt, hanem a hasznos szolgálat. Egyszerű volt a ma.
gánéleted ls . Az életet . csak gyalog jártad, legfeljebb ha ornntbuszon" • ahogy Arany
János Irla az Epllőgusban . Az útszélen néked ls . terrnett vir ág" , Ilyen volt tanítványaid
szeretetete, ragaszkodása. Nagy elődök - köztük a szentéletű Kurbély Vince után vet 
ted át az osztály vezetését. amelyet fél évszázadig összetartottál. Ott voltál minden
találkozőnkon Pápán. Budapesten, legutóbb a nyáron itt Pannonhalmán betegágyadnál.
Elbúcsúztunk tőled a viszontlátás reményében . Most ls ezt tesszük: A viszontlátásra
ott és akkor . ahol és amikor Ismét együtt lesz az osztály és [elenthetern, hogy teljes
a létszám , nem hiányzik senkll Addig ls lsten veled . Hubert!"

P. Galambos Iréneusz OSB

LOSONCZI TIMOT TIBOR OClst.
(1913-1983)

Már pécsi gimnazista korában megismerte a cis zterci rendet, amelynek iskolájá ban
érettségizett. 1931. augusztus 29-én lett a rend novle lusa. A zirci Hittudományi Főiskola

után került a Pázmány Péter Tudományegyetemre, amelynek bölcsészkarán matematt
kából és f izikából középiskolai tanár i oklevelet szerzett. Aldozópappá szentelték 1938
Júniusában. A következő évet a budapesti gyakorló gimnáziumban töltötte, majd 1944-ig
a rend Szent Imre gimnáziumában tanárkodott. Ezév ösz én a bajai II!. Béla gimnázium·
ba került, ahol az iskolák államosításáig tanított . Apátja felfigyelt képessége ire. és
titkáraként maga mellé vette. Zircen működött apátja hűséges és megbIzható seqlt öle
ként és klsér öjek ént, a szerzetesrendek műk ödésl engedély ének megvonásáig.

1950 októberében súlyos megprőbáltatás érte, amely után csak civil foglalkozá sban,
vlllanyszerelök ént élhetett. 1965-ben végre ismét tan íthatta szaktárgyait, és foglalkoz·
hatott az Ifjúság nevelésével ls a sellyei állami gimnáziumban (Baranya rn.l , Itt érte
el a nyuqd íjas kort. együtt lakva nötestvérével Pécsett, a szülei elhunyta után rájuk
maradt családi házban. Testvére halála után magánya egyre ridegebbé vált . Csendes
visszavonultságban telt 2-3 év. mfgnem súlyos betegség támadta meg, amelyen seq í
tenl nem lehetett . Betegségében ls derűs bizalomban, megbékélt reményben telt élet é
nek h étralév ö Időszaka . Lelkileg mindvégig kiegyensúlyozott maradt : de tes tét rneq
roppantotta a betegség .

Ha Timót testvérünk életének tanulságát emlékezetben akarjuk tartani. nem elég
azt mondanunk : Jó tanár volt és mindig a Jobbra törekvő szerzetes . Mert az a tény,
hogy szaktárgyalban korszerüen képzett pedagógus volt. jó didakta, melegszfvü neve l ő

és .smator Regulae et fratrum" . - az, hogy ezek a je lzök Illettek rá. még nem fejezi
kl Losonczi Ttmötot. az embert és szerzetest. Egyénlségét sajátosan formálta egy Jel.
legzetes erény: a hüség. Istenben boldogult testvérünk nehéz próbatételekben ls h ű

séges maradt rendjéhez és apátj ához. Ez a megingathatatl an hüség a hagyatéka . Fel
kell jegyeznünk nagylelküségét ls , amellyel a magyar egyház jelenlegi szándékait ls
szolgálta . Családi házát ugyanis az Egyházi Szeretetszolgálatra hagyta. amely ebben
kivánja megkezdeni jövendő munkatársainak kiképzését.

A pécsi központi temetöben, a rendi krlpt ában pihen halálra fáradt teste .
·s -n
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