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A KÉT SZöVETSÉG

Nem egyszer fordul el6, hogy szinte meg kell állnunk, fel kell figyelnünk, ha egyes szavak igazi, mély értelmét akarjuk felfedezni. Mintegy
le kell törölni róluk a megszokds, a mindennap pordt, hogy felcsillanhasson tartalmuk gazdagsdga. Különösképpen érvényes ez, ha a végtelen Mdsik, a tdvoli s m égis oly közeli Szeretet és Fenség hangjdt akarjuk megérteni, hozzdnk való viszonydban elmélyülni. A betanult kifejezések mintha akaddlyt képeznének. ahelyett hogy segitenének az Úr
tervei felismeréséhez.
A szövetség ezek közé a fogalmak közé tartozik. Pedig kutcsszá. Ezért
kell megtisztftani a köznapisdgtól, a homdlytól. Ezt a célt kívdnjuk szotgdlni jelen számunkkal.
A kifejezés hallatdra igen gyakran az "egyenjogúsdg", "nemzeti függetlenség", "jogi elkötelezettség" vagy hasonló gondolatok merülnek
föl bennünk. Taldn nem is gondolunk arra, hogy az Úr szövetségével
kapcsolatban egész mds kiindulópontunk van. Maga a kezdeményezés,
a lehet6ség az 6 hat ártalan leereszkedését jelzi. "Szerz6dést köt", hogy
gyermekeivé téve önzetlenebb szereteitel felelhessünk teremt6 és meavdltó szetetetére. Az Ó szövetsége az üdvtörténet isteni tdvlatainak és
az emberi próbdlkozdsok történetének a taldlkozdsa.

Franz Dander innsbrucki ny. teológiai tandr tanulmdnya ilyen irdnyú
elmélkedésre szólít fel. A gyökérhez, Isten hűséqéhez vezet el, hogy
ekkora megbecsülés ldttdn remény és szolgdlatkészség töltse be szívün·
ket.
Ha Isten vdltozhatatlan, ha hüsége csorbdt nem szenvedhet, akkor
miért két szövetség? Mit is jelent ez? Mi a viszonya a kett6nek Jézushoz, a vdlasztott néphez, mihozzdnk? Erre mutat rd Belon Gellért írdsa.
A beteljesedés' jól jellemzi a kett6 alapvet6 egységét, mindamellett érzékelteti a különbséget is.
Amit a prófétdk hirdettek és az lrások példaképei e16revetítettek,
akit a zsidók vdrtak és akit az Isten megígért, megtaldljuk a Názáreti
Jézusban. Ó a beteljesedés s a kezdet. Ezt a központi igazsdgot dllftja
elénk Liptay György cikke. Fejtegetéseib61 kiérezhetjiik, hogy ennél a
kérdésnél nem annyira egy-egy szó vagy idézet elemzése a fontos, hanem
a szdmtalan tdmpont tal álkozása.
A beteljesedés hangoztatdsa azzal a veszéllyel fenyeget, hogy leért ékeljük az ószövetséget. úgy ma radhat meg tudatunkban, mint ami a
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múlté, aminek ma már nincs jelent6sége. Három tanulmányunk kifej ezetten ezt akarja ellensúlyozni. Jézus, .Abrahám. fia" (Mt 1,1) iránti szeretetilnk megköveteli ezt; csak a két szövetség együttes szemléletében
ismerjük föl Isten tervét a világgal, találjuk meg tanüásának: teljességét.
Könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogyegyszerűen elhanyagoljuk
az ószövetségi iratok olvasását. Mintha ott nem az örök Isten szólna és
tanítana. Ezért fontos megszívlelni Farkasfalvy Dénes sürgetését: legyen
az 6szövetség is lelkiolvasmányunk. Eligazít, hogy hogyan meríthetünk
bel6le valódi hasznot, hogy válhat személyes találkozássá.
De furcsább eltévelyedéssel is találkozunk. Egyesek még a liturgiában, a szentmisében is rendszeresen mell6zik az ószövetségi szemelvényeket. Pedig ha fél szemmel nézzük az üdvtörténetet, ha fél fülünket
nyitjuk meg az I gének , ne csodálkozzunk, hogy csak fél útig jutunk el,
féligazságokat fedezünk föl. Hegyi György kimutatja, hogy a liturgiareform éppen az 6szövetség rendszeres használatával akarja megújítani
a lelkiéletet, teljessé tenni az evangélium hirdetését. .Ne gondoljátok,
hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem measz üntetni jöttem, hanem teljessé tenni " (Mt 5,17-18). Jó emlékezni arra, hogy
Máté ezt a kijelentést erkölcsi kérdések tárgyalásakor hozza. Ugyanis
ezen a téren "intézzük el" legkönnyebben az 6szövetséget: itt már igazán
nincs mondanivalója. Tagadhatatlan, hogy nem helyezhetjük megváltásunk reménységét a törvénytartás küls6ségeibe. De hogy mit veszítünk
ha nem ismerjük jól az 6szövetséget és ha nem hasonlítjuk valóban
össze az újjal, arra gyönyörű példát találunk Jacques Briend - a párizsi
Institut Catholique tanárának - tollából. Kifejti, hogy mi is a negyedik
parancs értelme és mit jelent jézusi beteljesítése.
Arcélünket Békési István rajzolta meg Fulton Sheen-r61, korunk
egyik legjelesebb egyházi szónokáról. Feltűn6, hogy beszédeiben mennyi
helyet biztosit a két szövetség írásainak a közvetlen tapasztalatból meritett példák mellett. Tudatában volt annak, hogy az lrásokban megörökített események és személyek, imák és tanítások minden kor emberéhez,
a maihoz is szólnak.
Egy az üdvösség rendje Abrahdm kiválasztásától Jézus dics6séges
eljöveteléig. Mindannyian úton vagyunk, bármilyen korban is éljünk.
Akkor készülünk jól a végs6 találkozásra, ha jelenünkben (újszövetség)
nem feledkezünk meg múltunkról (6szövetség), mindezt egységbe épitjük.
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TANULMANYOK

Franz Dander
ISTEN HOSI:GE
lsten irántunk való szeretetében szabad, nem áll semmiféle nyomás alatt.
Másrészt szeretetében nyoma sincs az emberi szeretetet oly gyakran beárnyékoló gyengeség nek, megbízhatatlanságnak. Szeretetünk kihülhet, hűtlenek lehetünk fgéreteinkhez. Az ember hűsége erény : állhatatos törekvés, hogy kitartson a jó döntés mellett, hogy teljesftse azt, amit másoknak megigért. Istennél azonban a szeretet , szabadság , hűség egy és ugyanaz.
1. A zsidóknak mondja az Irás: . .. ..mert szeretett benneteket az Úr, és
megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett , azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának a kezéből.
Ismerd hát föl, hogy az Úr, a te Istened .. . hűséges lsten, aki szövetségét és
szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják parancsait" (MTörv 7,8-9).
Ewel már utaltunk is Izrael történelmének alapvető eseményeire, mint a nagy
ósatyának, Ábrahámnak és utódainak tett ígéret (Ter 12,1-3), a népi közösség
kialakulása, az Igéret földjére, Kánaánba való bevonulás és a rajta keresztül
minden népre kiáradó áldás. Kezdetét veszi a szövetség , amelyet lsten köt kiválasztott népével, és ami által ez ..magának Istennek" lesz ..szent" népe
(MTörv 7,6). Ezután lsten hűsége tulajdonképpen ehhez a szövetség hez való
hűségben nyilvánul meg, amit a zsoltárok magaszta lnak : ..Az Úr minden útja
kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét" (Zsolt
25,10). Irgalma fölér az égig , hűsége a felhőkig (Zsolt 36,6). Ot, a "hűség Istenét" énekli meg a király háladalában: ..Valóban te vagyasziklám és váram,
nevedért vezess és Irányíts engem" (Zsolt 31,6), .. ... hozzád menekülök, védő
pajzsom , üdvösségem záloga" (Zsolt 18,2-3). Ezt a folytonosan segftő, megmentó közelséget fedezte fel Mózes és a nép lsten ..tulajdonnevében" , Jahveban ( = ..az aki jelen van"), amit az Úr az égó csipkebokorból közölt velük (Kiv
3,13-15; 6,2). Személyes lsten Ó, akihez bármikor lehet folyamodni , de aki mégis
kötetlen szabadsággal, minden parancstól függetlenül kormányozza a történelmet.
a) Amikor az írásokban Istennel kötött szövetségről hallunk, ne gondoljunk
egy egyszerű, jogi szerzódésre, amelyet két vagy több egyenjogú ..partner"
kölcsönös megegyezéssel köt. Ilyet találunk emberek, népek és államok kö-
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zött. Kizárólag lsten az, aki egyedül saját bensejéböl eredő kezdeményezéssel
és teljes szabadsággal kiválaszthat egy népet magának és megenged heti neki,
hogy vele szövetséget kössön. A nép viszont ezzel meghatározott kötelez ettségeket vállal magára. Igy nyert Istennek Abrahámmal és utódaival kötött sz övetsége (Kiv 17,1-9) ..előleges" beteljesedést a sinai szövetségben (Kiv 19-24),
ami döntően hozzájárult Izrael népi és vallási kialaku lásához.
b) A BIrák könyve és a próféták tanúskodnak, hogy Izrael nemegyszer hútlen lett a szövetséghez . Isten mégis hú maradt a szövetség hez, amivel népét
megajándékozta. Végül azonban új szövetséget hirdet meg, amely a sina lt
felülmúlja és felvált ja : ..Igen , jönnek a napok .. . , amikor új szövetséget kötök
Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon , amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, bár uruk voltam - mondja az
Úr. Ez lesz az a szövetség , amelyet majd Izrael házával kötök . .. : Bensejükbe
adom törvényemet, és a szIvükbe Irom " (Jer 31,31 -33). Vagyis nem kőtáblákra ,
mint a sinainál. Az Úrnak Jeruzsálem fölött mondott utolsó szava: ..Igaz elhagytalak egy röpke pillanatra; de most nagy irgalommal visszafogadlak. Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elre jtettem előtted arcomat. De most
örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad . . . Mert a hegyek megIndulhatnak, és megr endü lhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha . .. "
(Iz 54,7-10) .
Ezt az Igéretet tölt i be lsten fölülmúlhatatlanul , véglegesen Jézus Krisztusban : megtestesülésében , evangéliumában és a megváltásban, a húsvéti titokban. A Máté-evangélium szerzője éppen azt a fő feladatot túzte ki magának,
hogy ezt igazolja. Ismételten utal arra, hogy ..ezek azért történtek, hogy beteljesed jék , amit az Úr a próféta szavával mondott ..." (Mt 1,22; 2,15.17.23; 4,14;
I. Jn 19,24.28.36). Az igéretek betel jesedését Péter is kidomborltja pünkösd i
és a templomtéren tartott beszédében (ApCsel 2,15-36; 3,11-26). A megváltásban Jézus maga a kétségtelen ..Igen, lsten valamennyi Igéretére" (2Kor 1,20).
Erre a szerződéstkötő készségre és megváltásunkat irányItó húségre utal
a Szentrrás néha akkor is, amikor lsten ..Igazságosságáról" beszél , ..szerzódéshú" eljárását emliti. Igy pl. a 85. zsoltárban : ..Igazság és húség találkoznak, az
igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a húség, az égből igazságosság tek int le. Igen, az Úr kiáraszt ja áldását és földünk meghozza termését. Igazságosság jár előtte, és a béke a lába nyomán " (11-14). Hasonló módon
kell értelmezni Izajás adventi felhlvását ls: ..Harmatozzatok, egek onnan felülről, és ti , fel h ő k, hullassatok győzelmet ( = igazságosságot) . . . I:n az Úr hozom
ezt létre, mind " (Iz 45,8). Igy kell érten i szent Pál Rómaikhoz irt levelének kifejezését : ..Isten igazsága nyilvánul meg benne" (1,17); és: ..Öt adta oda lsten
véres eng eszte lő áldozatul a hitben , hogy kimutassa igazságosságát . .. mert
amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz" (3,25-26);
mert a zsidó k "félreismerik az Istentói eredő megigazulást, és a magukéval
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próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak" (10,3-4). De ..ha vannak, akik hütlenek lettek, vajon nem teszi
hütlenségük lsten hüségét hatástalanná? Egyáltalában nem " (Rom 3,3). Ugyanez
áll Krisztusról : ..Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket , de ha ml
hütlenné válunk, ő h ű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg" (2Tim 2,13).
2. A keresztény remény s bizalom tulajdonképpeni tartóoszlop a lsten velünk, emberekkel szembeni őszinte és mindenható üdvösségakarata. A reménység Istene (vö. Rom 15,13) azonban nem pusztán messziről nyújt kezet. Az üdvösség jelen rendjében segltőkészségét az Istenemberben, Krisztusban, Közbenjárónkban találjuk meg. " Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez ,
amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk" (Rom 5,2). Reményünk a keresztre feszített és feltámadott
Krisztusban van, aki minket megelőzött és elment , hogy Atyja házában lakást
kész ítsen számunkra (Jn 14,2). Ebbe a fel-énk nyújtott és megragadott reménybe vet lelkünk égbe átnyúló ..biztos horgonyt". Ott van ugyanis az Atyánál Jézus, előfutárunk és közbenjáró főpapunk, ha vétkeztünk volna (Zsid 6,18-20;
7,25; Rom 8,34; 1Jn 2,1). Egyszerüen : Krisztus a mi reményünk (Him 1,1). Ebben van a megváltás titkának nagy értéke : ..Krisztus bennetek a megdicsőülés
reménye" (Kol 1,27), azaz remény, hogy részesedünk föltámadásában . O reményünk alapja és célja. Aki hisz az istengyermeks-ég mérhetetlen értékében és
aki reméli, hogy lsten megadja ennek beteljesedését a mennyben, az soha sem
esik az elbizakodottság hibájába; ellenkezőleg, mindig fölserken az erkölcsös
életre, maga is ..szent" akar lenni, amint szent nagy példaképe, Jézus (1Jn
3,1-3).
3. Keresztény reményünk megrendlthetetlen, mivel lsten üdvözítő és közbenjárónk, Krisztus akaratától függ . Mert ..hüséges az lsten , aki meghívott Fiának ,
Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a közösségébe" ... Erőnkön felül ..nem
hagy megkísérteni" , hanem a kísértéssel megadja, hogy kibírjuk (1 Kor 1,9;
10,13). Pál bízik, hogy lsten a jó munkát, amelyet a Filippieknél megkezdett.
azaz az egész közösség hitéletét ..be is fejezi " (Fil 1,6; vö. Hess 5,24). Nincs
más segitő vagy közbenjáró, akiben jobban, vagy csak ugyanannyira is bízhatnánk, mint Istenben és az egyetlen Közvetltőben , Krisztusban . I:s nincs olyan
szorongatás, olyan kísértés, amit lsten segítő akaratának kegyelme le ne
győzne.

Kétségt elen, reményünkhöz éppúgy tapadhat bizonyos sötét ség, mint hitünkhöz. Sokminden okozhat gondot, sokmindenből eredhet kísértés a remény
ellen is. PI. sokszor nincs kézzelfogható bizonyItékunk, hogy cselekedetünk
sikeres volt. Máskor a jövő bizonytalan, nem könnyen bízzuk rá magunkat teljesen egy láthatatlan és néma segítőre . Főként pedig saját gyengeségünk, sikertelenségünk megtapasztalása nyugtalaníthat. Ezek a kísértések azonban
reményünk megtisztulását, tudatosabb kifejlődését és klpróbálását eredményez7

hetik. Mert "a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A reménység pedig nem csal meg" (Rom 5,3-5).
Amikor tehát mi keresztények "sóhajtozunk szív ünkben" és várjuk testünk
megváltását (a halottak feltámadásakor), akkor gondoljuk meg, hogy "megváltásunk még reménybeli", azaz mint reménykedők várjuk a beteljesedést. "A
remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan" (Rom 8,23-25).
I:s ha Ábrahám példájára (Ter 15,2-4; Rom 4,18-22) minden evilági remény
ellenére egyedül csak Istenbe vetett bizalommal kellene járnunk életünk útját,
akkor vigasztaljon a népek apostolának tapasztalata és győzelemittas szava:
"Ha lsten velünk, ki ellenünk? .. . Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Oldöztetés vagy éhinség , ruhátlanság, életveszély
vagy kard? ... De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket"
(Rom 8,31-37).
4. Isten hűségének elmélkedése növelje a ml hűségünket. Ránk is áll: ahol
szövetség, ott elkötelezettség. Isten követelései az Újszövetségben is érvényben maradnak. Most "Krisztus törvénye" (Gal 6,2) kötelez. Hogy megmaradjunk
szeretetében, hogy kimutassuk hűségünket az "O parancsait" (Jn 14,15.21 ;
15,10.14) kell megtartanunk, amelyeket a szeretet " új " parancsában foglalt
össze (Jn 13,34; 15,12; vö. 1Jn 2,3-5; 5,2). A törvény "betűje" helyébe, amely
"öl" (2Kor 3,6; Rom 7,6), a J é z u s K r i s z t u s i r á n t i e I k ö t e I e z e t ts é g lépett. Nemcsak kinyilvánitotta számunkra lsten eredeti, megham isitatlan akaratát , megváltó kegyelmével képessé is tesz, hogy megtarthassuk. Ezért
vési szivünkbe szövetsége jegyét a keresztségnél, ezért árasztja ránk Lelkét
(Jn 16,13), aki megtanit a teljes igazságra . Az O erejében a k ülsö parancsokban is az Atya szavát fedezzük fel , szeretetének útmutatásait. Ilyen, üdvösségünk előmozd ítására rendelt utasításokat az egyházi előljárók is kibocsáthatnak, amint már szent Pál is tette a tesszalonikai híveknél " Urunk, Jézus által "
(Hesz 4,2).
Az lsten és az egyház törvényeinek megtartásánál ügyeljünk azonban arra ,
hogy ne essünk külsőségbe , farizeizmusba, vagyis ne akarjuk magunkat lsten
előtt külsö teljesítményekkel igazolni, mintha mindezt saját erőnkből tettük
volna. A törvény keresztény megtartása legyen felelet arra a szeretetre, amelylyel lsten minket - minden teljesítményünk előtt - jóval megelőzött (1Jn 4,
9-11 ). Ez a szeretet késztette Ot szövetségkötésre az emberekkel, s ez teszi
most is lehetővé szívünkben, hogy hozzá kiáltsuk : " Abba, atyánk" (Gal 4,6;
Rom 8,15). Csak akkor felelünk mi is szabadon és hűségesen a tőle fölkínált
szövetségre , ha ez a lelkület tölti be szívünket: "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2Kor 3,17).
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Belon Gellért
OSZöVETSI:G, ÚJSZöVETSI:G

Örömmel kell megállapítanunk, mi lyen nagy példányszámban fogy el a teljes
Szentírás. Hihetöleg a Szentírás utáni érdeklődésből szent ír ás-olvas ás is fakad .
Ez pedig nem egy kérdést vet fel , amire szeretnénk feleletet kapn i. Persze
minden kérdést most nem vethetünk fel. Amit fölteszünk, azok sem mások , mint
az emberi elmének az lsten titkai elött való toporgásai. Mert hiszen a Szentírás is belesorolódik lsten titkainak sorába, ami előtt az ember úgy áll, mint
Mózes a pusztai csipkebokor elött. Ez a csipkebokor abban az ellen tmond ásos
helyzetben volt , ami lsten minden titkát jellemzi az ámuldozó emberi elme el őtt :
égett, de el nem égett (Kiv 3,2). Bár az Ószövetség is az lsten szava, de az
üdvösségre mégsem elég . Olyan különbségek tudnak lenni a két szövetség
köz ött, mint amiket Jézus példáz meg Keresztelö szent Jánoson : " Bizony rnondom nektek : Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelö Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ö" (Mt 11,12).
Ezért jó lesz, ha nem a magunk bölcsességére támaszkodunk, hanem a
Szentírás kijelentéseire, és így próbálunk elgondolkodni az elénk meredö kérdéseken, és emberi elménk toporgásait az isteni kijelentésekkel kíséreljük meg
feloldani.

o és

Új

Az első, ami föltűnik, hogy az örökkévaló egyetlen lsten két nagy részletben
szól az emberiséghez: Ószövetségben és Újszövetségben. A másik , ami föltű
nik: az Ószövetségben sokszor történik utalás a szövetség megkötésére, az
Újszövetségben már kevésbe. Maga az Úr Jézus személy szerint csak egyszer
emllti a szövetséget. Mégpedig az Oltáriszentség alap ításakor : " Ez az én vérem ,
az új szövetségé, amelyet sokakért kiontok" (Mk 14,24). A Jézus nyomába lépö
apostoli igehirdetés Jeremiás próféta nyomán beszélt új szövetségröl, mint
ahogy a Zsidóknak írt levél összefoglalja : "Ez lesz a szövetség, amelyet ama
napok után Izrael házával kötök, mond ja az Úr: elméjükbe öntöm törvényeimet,
és szívükbe vésem. Istenük leszek, és ök népemmé lesznek" (Zsid 8,10; Róm
11,27; vö. Jer 31,33).
Hogy az Úr Jézus valami újat hozott, az nem derült ki mindjárt. Szent Pál
ajka által halljuk a kinyilatkoztató Istent: "Amikor elérkezett az idők teljessége,
lsten elküldötte Fiát, aki asszonytól született, s a törvény alattvalója lett" (Gal
4,4). Nemcsak harminc éves koráig, de fellépése után is megtartotta az ószövetségi törvényeket egészen a haláláig. Hiszen az utolsó vacsorát is a törvény
előírása szerint ülte meg.

Ezt a törvénynek való engedelmeskedést világosan ki is fejti Hegyi Beszédének az elején: "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a
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törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem ,
hogy tök életessé tegyem ... Aki tehát csak egyet is hagy el a legkisebb paranc sok közü l, és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azoka t, az nagy lesz a mennyek országában" (Mt 5,17.19).
Három éves tan ítól működése vége felé, " amiko r a farizeusok értesültek,
hogyelhallgattatta a szadduceusokat (a feltámadás kérdésével) , ismét köréje
gyűltek. Közülük egy, hogy próbára tegye , a következő kérdéssel fordult hozzá:
" Mester, melyik a legfőbb pa ran cs a Törvényben? " Jézus feleletül elmond ja
a szeretet kettős parancsát, és hozzáteszi : " E két para ncson függ az egész
tö rvény és a próféták" (Mt 22,34-40) . Jézusnak ez az egész törvényt igenlő
felelete annyi ra egyezhetett az életével , hogy az evangé lista így zárhat ja le
ezt az eseményt: " Ezután már senki sem mert e többé kérdéseivel zaklatni"
(Mk 12,34). Jéz us tehát minden kr itikája ellen ére annyira élte az ószövetségi
törvén yt, hog y el t udta hallgattatni - ha idei g-óráig is - a törvén yre fél tékeny
írástudó kat is.
Ez a mag atart ása még világosabb lesz felt ámadása után . Mindjárt az emmauszi tan ítványoknak "Mózesen kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázta, ami az írásokban róla szól" (Lk 24,27). Ugyanazo n húsvét este a tan ítványoknak bizony gat ja: " Be kell tel jesülnie mindannak, amit Mózes törvényében , a
prófétáknál és a zsoltárokban meg jövendöltek rólam " (Lk 24,44).
Ezért nem csodálkozha tunk azon , hogy Jé zus annyira összefonódott az
ószövetsé gi Szentirással, hogy imáit is, beszédeit is teletű zdelte ószövets ég i
foga!mazás ok kal. Pedig emberi zseni ali tása volt olyan termékeny, hogy sz óhasznála tában és kifejezéseiben is érvényesrt se azt az újdonságot , amit tette iben hozott és nálunk sürgetett. " Senki sem has lt új ruháb61 foltot, hogy 6cska
ruhá ra tegye, különben az újat is elszakítja , és az 6cskához sem illik az új
folt. Senki sem tölti az új bort régi tömlőkbe " (Lk 5,36). Ebben is megmutatkozott Jézusnak az Atya iránti ti szte lete . " Ami t hirdetek. úgy hirdetem, amint
az Atya mon dta nekem" (Jn 12,50).
Jézusnak ez a nagy Ószövetség-tisztelete szolg álhatott lnd lté kul a palesztinai zsld6ságb61 megtérő híveknek, hogy olyan nehezen léptek ki az Ószövetség b ű v öl et éb ől . I:s hogy olyan nehezen Indult meg a pogány misszi6 az ős
egyházban, noha kitárult a pün kösd i csoda , tov ábbá Jé zusnak nyilt parancsa
a világ felé. E lőbb a Kornéliusz-féle látomá ssal , majd pedig az anti6ch iai egyház életével kellett szinte klkényszerrtenie az Úrnak, hogy az ősegyh á z megnyissa kapuit a nem-zsld6 világnak, és kilépjen a pogány világba (ApCsel 11).
Az Ószövetség Igézete

A választott nép vallása messze kiemelkedett az összes többi nép vallás ai
közül. Szent Pálnál ezt így találjuk összefoglalva: " ö vék (a zsid6ké) az istenfiúság, a d icsős ég , a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az Igére -
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tek. övék az atyák, és test szerint közülük való Krisztus" (Róm 9,4). Nem is
lehet elég gé elemezn i, hogy milyen szép képekben bom lik ki elöttünk az istenfiúság . Mózesnél olvassuk, hogy lsten mint a fiókált kiterjesztett szárnyai val
védö sas (MTörv 32,11) tanftja öket a repülésre. Vagy mint anya hordozza méhében gyermekét (Iz 46,4). Vagy mint anya hízeleg ölében ülö kisgyermekének
(Iz 66,13). Igy fog tenni népével az lsten . Lehetetlen, hogy közvetlenségével és
benső ségével meg ne indítson bennünket a pátriárkák korának lsten-képe. A
szövetségek és ígéretek optimizmusa és irgalma a meleg érzések köntösébe
és a derús bizalom fényébe öltözteti lelkünket.
Ezt szimbolizálja szent Pál a sínai törvényhozásra utalva : ..Ha már a halálnak betúkkel kőbe vésett szolgálata olyan dicsőséges volt , hogy Izrael fiai nem
tekinthettek Mózes arcába, arcának múló ragyogása miatt , hogyan ne lenne
dicsőségeseb b a Lélek szolgálata? S ő t ami ott dicsőséges, ennek túláradó
di csőségéhez képest nem is dicsöséges. Ha ugyanis már a mulandó olyan
di csőséges, mennyive l inkább lesz dicsőséges a maradandó" (2Kor 3,7-11).
I:s ezt a saját élményvilágába beállí tva is szemlélteti. A Filippiekhez írt levelében elsorolja, hogy amivel a zsidózó keresztények büszkélkednek, akik
vele szemben az ószövetségi törvé nyek köte l ező voltát hangoztatták a keresztség után ls, abban ő is versenyre léphet velük, ső t felül is múlja őket: nyolcadnapra körülmetélt , Benjami n törzsébő l származó, zsidó a zsidók közül, törvénytartó farizeus és a törvényhez szabott igazság dol gában kifogástalan . "Ám teszi hozzá - amil egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak
tart om. Ső t, Uramnak Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent
akadálynak tart ok. Erte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam " (Fil 3,8).
M I nd e b b ő l világos, hogy az Ószövetség belső fényét és értékét nem tagad ja
a Szentí rás, de az Újszövetség világánál túlhaladottnak látszik . I:ppen ezért
most át kell térnünk az Ószövetség kritikájára. Ezt meg int nem magunk tesszük,
a saját eszünk szerint, hanem lsten kinyilatkoztatott ítéletei és megállapításai
gyújtanak világot a titok sötétjében.

Félelem és szolgaság
Szent Pálnál ezt olvassuk az Újszövetség jellemzésére, ami persze visszahat
az Ószövetség minösitésére is: " Nem a szolgaság Lelkét kaptátok ugyanis,
hogy ismét félelem ben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk : Abba , Atya I" (Róm 8,15). Az ószövetségi szövetségkötésnek
ez volt ugyanis - a Szentí rás megállap ftásai szerint - a mellékterméke, hogy
a félele m lett az egész vallá sos élet alapja. Ezt a kinyilatkoztatás több helyén
egész világosan is olvas hatj uk. ..TI nem járultatok kézzel fogha tó hegyhez, lobogó tűz höz, homályhoz, sötétséghez vagy förgeteghez, sem harsonazengéshez vagy me nnydörgő szózatho z, melynek halla tára könyörögni kezdte k, hogy
ne szóljon hozzájuk tovább a szó. Nem tudták ugyanis elvisel ni a parancsot:
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,Még ha állat érinti is a hegyet , kövezzék meg.' Olyan rettenetes vol t a látvány,
hogy Mózes is azt mondta: Rémület és reszketés fog el " (Zsid 12,18-21). A szövetségkötés lenyúgözó körülményei - Mózes szerint is - a megfélemlítésre
szolgáltak: "Ne féljetekl Az lsten azért jött, hogy prób ára tegyen és felébressze
bennetek az iránta való félelmet, s Igy el kerüljétek a búnt" (Kiv 20,20). Am a
félelem a maga belső mivo lta szerint mindig szolgaságot szül : akitól vagy amitól félünk, az leigáz bennünket, ki nem mondott parancsaival is irányIt és kormányoz bennünket érzéseinkben és tetteinkben egyaránt.
I:s hogy valóban a szolgaság az Ószövetség bel s ő világa , azt szent Pál hasonlatával szemlélteti Abranám két feleségére utalva : "Ezek az asszonyok a
két szövetséget jelentik. Az egyik Sína hegyéról való, és szolgaságra szül : ez
Ag ár. Ag ár ugyanis az Arábiában lévó SIna hegyét jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt rabszolga sorban é l. A szabad viszont
a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti : ez a ml anyánk" (Gal 4,24-27). - Ugyanezt
a szolgaságot szem lélteti egy másik hasonlatával: "AmIg az örökös kiskorú ,
semmiben sem különbözik a rabszolgától , jóllehet mindennek ura . Gyámok és
gondviselók alá van rendelve atyjától meghat ározott ide ig. Igy mi is, amIg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett
az idók tel jessége, lsten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja : Abba ,
Atya i Tehát nem rabszo lga többé, hanem fiú" (Gal 4,1-7).
A félelem és a szolgaság lelkülete óhatatlanul ahhoz vezet , hogy saját tetteinket és érdemeinket számontartsuk és azokra épItsünk. I:s fóleg a törvényhozó akaratának, vagyis a törvénynek méricskéléséh ez és a törvény értelme zésének pontosltásához. Igy jutunk el a zsidós ágnak szent Pál által megfogalmazott jellemzésére : " Tanúságot teszek róluk, hogy van ben nük buzgóság Istenért, de hiányzik a helyes megértés. Félre ismerik ugyanis az Ist entói eredó
megigazulást, és a magu kéval prób álják helyettesfteni. Nem vetik alá magukat
az Istentói ered ó megigazulásnak. Márpedig a törvény végsó célja Kri sztus ,
aki által minden hivö megigazul " (Róm 10,1-4).

Jézus panasza
A félelem és a szolgai lelkület képezi a gyökerét azoknak a tüneteknek,
amiket Jézus panaszlóan vet az írástudók és farizeu sok szemére .
Az elsö a kül söségesség . Aki ugyanis valamitöl fél , azt sohasem tud ja benelfogadn i. Ha elfogadná, meg is szeretné parancsaival együt t. A félelem
oka mindig idegen marad számunkra. I:ppen ezért nem csodálkozhatunk azon,
hogy az Úr e l s ő s o r b a n ezt veti szemére hallgatóinak : "Képmutatók ! Találó an
jövendöl rólato k Izajás : Ez a nép ajkával tisztel engem , de szive távol van tölem. Hamisan tisztelnek engem , tan ít ásuk csak emberi parancs " (Mt 15,7.8).
Ezért mutat rá a Hegyi Beszédben arra, hogy az emberölés aharagnál kezd ő
dik, és a házasságtörés a vágyodó tek intetnél. Ezért kéri , hogyalamizsnánkat,
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böjtölésünket és imádságainkat ne a nagy nyilvánosság előtt végezzük, hogy
lássanak az emberek. A külsőleg megtartott rituális tisztaságra megjegyzi: "Nem
az szennyezi be az embert, ami a szájába jut, hanem az szennyezi be, ami a
száját elhagyja." Ugyanis "ami a száját elhagyja, a szlvből származik, és ez az,
ami beszennyezi az embert. A szfvb ől ered ugyanis minden rossz gondolat,
gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúság és káromlás . Ezek
szennyezik be az embert" (Mt 15,11 .18.19).
A másik panasza Jézusnak a parancsok szószerinti értelmezése. A szombati munka-tilalom lsten tiszteletét hordozza a homlokán. De ez nem jelenti
azt, hogy ennek örve alatt elmulasszuk bajbajutott embertársaink segítését.
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozza : "Ha értenétek mit jelent: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot - sohasem ítélnétek el az ártatlanokat" (Mt 12,7.8). Vagy
az elöregedő szülőknek nyújtandó anyagi támogatásról, ha a gyermek kimondja :
" Korbán, vagyis Istennek szánt ajándék, amivel segítenem kellene téged, annak nem engeditek meg, hogy atyját vagy anyját továbbra is segítse" (Mk 7,
11-13). - I:s hozzáteszi: "Az általatok tanított hagyománnyal kijátszátok lsten
parancsát, s még sok más ehhez hasonlót tesztek" (uo.). A parancsnak a szellemét kell nézni és nem a betűjét. Hiszen lsten "tett minket alkalmassá arra,
hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké. Hiszen a
betű öl, a lélek pedig éltet" (2Kor 3,6).
I:s végül harmadik panasza az Úrnak kora zsidóságával szemben a méregetés, amely a mennyiséggel akarja pótolni a belső lelkület hiányát. Példabeszé-

deiben saját maga fogalmazza meg ezt a szellemiséget, amely a méregetésből
fakadva jellemzi az Ószövetség buzgókká nyilvánított tagjait. A farizeus és a
vámos példabeszédében a farizeus felsorolja erényeit és áldozatait: " Hálát adok
neked lsten, hogy nem vagyok olyan , mint a többi ember: rabló, gonosz, házaságtörő . .. Hetenként kétszer böjtölök, tizedet adok mindenből, amim van "
(Lk 18,11). Jézus szemében a bűnös vámos szíve mélyéből felszálló sóhaj mellett eltörpül a farizeus k ülső látszatra jelentős jámborsága, és Jézus ki meri
mondani : "Ez (a vámos) megigazulva ment haza, az (a farizeus) nem" (Lk
18,14). - Ugyanezt fejezi ki a tékozló fiúról szóló példabeszédben is. Az örökségét még atyja életében kikérő és "parázna nőkkel" elfecsérlő fiú hazatértében még el sem mondhatja beismerő bűnvallomását, az elébe siető atya máris
megrendeli számára a szolgáknál a legszebb ruhát , a gyűrűt és a gazdag vacsorát, amit a másik fiú nem kapott meg atyjától, noha öntudattal mondhatta:
"Annyi esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szeg tem parancsaidat, de
te egyetlen gödölyét sem adtál, hogy barátaimmal mulathattam volna" (Lk 15,
11-32). Az egész nap tétlenül ődöngő munkások az egy órai munkáért ugyanazt
a bért kapják, mint azok, akik joggal mondhatták el: "Az egész nap terhét és
hevét viseltük" (Mt 20,12).
Mérhetetlenül döntő, hogy mindezt maga Jézus mondja el és fogalmazza
meg. Igaz, mondhatná valaki, hogy Jézus mint szónok használta a szónoki
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nagyltás és az éles szembeálHtás fogását is. De hogy mindezt szósz er inti ért elemben mondotta, arra j6 megfontolnunk két mozzanatot. Az egyik : amikor a
templom pénztá rával szemben ült tanitványaival és "figyelte, hogyan dobják a
gazdagok alam izsnájukat a templom per selyébe. l:szrevette, hogy egy szegény
özvegyasszony két fillért dobott be. Erre meg jegyezte: " Bizo ny mondom nektek : Ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki a többiek közül " (Lk
21,1-3). l:s majd a kereszten fogja mondani a búnökkel terhelt, de hozzá biza lommal felsóh ajt ó latorn ak: "B izony mondom neked , ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 22,43).
A méreg etés, a centizés tö kéletesen felbor ul Jézus számtanában. Alapvető
igazságként mondj a ki : " Mi t ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
de lel ke kárt szen ved? Mit adhat az ember cserébe lel kéért ?" (Mt 16,26) De
ezt az alape lvet nemcsak a tiszt án anyagi értékekre vonatkoztatja, hanem az
erkölcsie kre is. Példabeszéd ében az egész nap szorgalmasan dolgozó szolga
rászolgált a vac sorá ra. Ura mégis azt parancsolja a kifáradt szolgának: "Készlts vac sorátI Gyü r kőzz neki, és szolg álj ki, ami g eszem és iszom , aztán
ehetsz-Ihatsz magad is. Talán meg köszöni a szolgá nak, hogy meg tette, amit
parancsolt neki? (Nem gondolnám .) Igy ti is, miut án meg tettetek mindent, amire
parancsot kapta tok , mondjátok : Haszontalan szo lgák vagyunk, nem tettünk
többet, mint ami kötelességünk" (Lk 17,8-10). Jézus ezekkel a meglepő kijelentésekkel ki akar ikta tni h iveiből minden önelég ült séget, amely az érdem és
a kapott üdvösség között e g ye n lősé g i jelet akar húzni , és lsten meg nem érdemeit irgalm át min denáron ki akarja zárni üdvtörténetéből.
Mind enesetre megállapith atjuk, hogy ezekkel a term észetes gondolkodásunk számára is telt űnő kijelentésekkel Jézus utal arr a, hogy valami újat, valami mást hozott , amely elt ér az ószövetség i sz emlélettől. Szent Pál ezt Igy
fogal mazza meg : " Ezentúl nem tekintünk teh át senkit emberi szempontból ...
Min daz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A rég i tovat űnt . lám valam i új
valósu lt meg" (2Kor 5,16-17).
ÚJszövetség
Jézus az utols ó vacsorán ejti ki ezt a szót : " új szövet ség az én vér emben"
(Lk 22,20). Jézus fellé pésekor K ere s zt el ő Jáno s igy mutat rá Jézusra : "Nézzétek , az lst en Báránya i O veszi el a vil ág búnét" (Jn 1,30). O maga utal küldetésére: " Az Emberfi a azért jött, hogy megmentse, ami elveszett" (Mt 18,17). Ez
a megmentés életének váltságul adásával történ ik : " Az Emberfia sem azért
jött, hogy neki szol gáljan ak, hanem hogy . . . váltságul adja oda életét sokakért"
(Mt 20,28). Azért mond hatja szent Pál : Jézus "keresztjének vérével békességet
szerzett mindenkinek" (Kol 1,20).
Az Újszövetség megkö tésének semm i olyan látványossága nincs, mint az
Ószövetsé g megk ötésén ek. A Sína i hegyen mennydörgés, füstgomoly, t űz és
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forgószél közepette szól az lsten . A kereszt látványossága jöhetne szóba, de
ez valójában egy szegény galileai vándortanító kivégzése volt. Tehát az emberi látványosságok legkevésbé vonzó jelensége. A meghirdetése sem történt
dörgő égi hangon , ünnepélyes keretek között, mint a törvény felolvas ása az
összehivott nép előtt. Egyszerú megtérésre való felhfvás és az evangélium i
hitre való feiszóIrtás volt (Mk 1,14). I:s folytatódik az éj csendjében , Nikodémus felé hangzó kijelentésekben: " Bizony, bizony mondom neked, ha valaki
újra nem születik, nem látja meg lsten országát " (Jn 3,3). Ennek az országnak
alapigazsága: " Úgy szerette lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen " (Jn 3,16). Ez a
szeretetből kiömlő vér nemcsak eltörli a búnt (Ef 1,7), hanem új életet is ad
(Róm 5,9). " A keresztség által ugyanis - mond ja lsten szent Pálnál - vele
együtt a halálba temetkeztünk . .. hogy mi is új életet éljünk. Ha ugyanis halálának hasonlósága által egybenőttünk vele, akkor feltámadásában is úgy leszünk
. .. Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a búnnek, de éltek
az Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm 6,4.5.11).
Ez a Krisztus Jézusban való élet nem más, mint az, amelyről el lehet mondani : "Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön " (2Kor 4,10). A keresztény ember nemcsak felebarátjában látja a köztünk járó Krisztust (Mt 25,35-45), hanem
saját maga is Krisztusra akar hasonlítani, töreksz ik úgy gondolkodni és cselekedni, ahogy Krisztus tette. Számára Krisztus a mérce : "Példát adtam nektek mondja az utolsó vacsorán: Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony,
mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha megértitek ezt és igy is tesztek" (Jn 13,15-17). I:s már korábban : "Nem különb a tan ítvány mesterénél , mert ha eléri tökéletességét, olyan
lesz, mint a mestere" (Lk 6,40).
Ezt a krisztusi hasonlóságot elérjük Jézus törvényeiben és tanácsa iban. A
Hegyi Beszéd elején elsorolja a boldogságokat, amelyekben kér, hogy szegények, szelídek, sírók, irgalmasok és az igazságra éhezők legyünk a tiszta szív
munkálásával, a békesség szerzésével és az üldözöttség vállalásával (Mt 5).
Felebaráti szeretetünk se méricskélés legyen , amikor annyit adok, amenny it
kapok . Ez esetben "ml többet tesztek? - kérdi Jézus - . Nem igy tesznek a
pogányok is?" (Mt 5,47) A szeretetet előlegező és visszavárás nélkül kötcs önz ö
(Lk 6,34) formában szeretné látni tőlünk. Sőt biztat, hogy merjünk rálicitálni
még ellenségeink erőszakos követeléseire is (Mt 5,41). Jézus szeretetének új
parancsát adja: " Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is"
(Jn 13,35). Ennek mértéke az élet odaáldozása (Jn 15,13).
Ebben a krisztusi hasonlóságban eltúnnek az emberi gátak és határok.
" Mindannyian, kik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nö,
mert ti mindnyájan egy személy vagytok Krisztus Jézusban" (Gal 3,27-28) . Krlsz15

tusban eltünik minden emberi mérték, mert a hittel Krisztus lakik a szIvekben,
akiben fel tudjuk fogni , . mi a szélesség és hosszúság , magasság és mélység",
és megismerhetjük Krisztus . rnlnden ismeretet felülmúló szeretetét", és beteJünk "az lsten egész teljességével" (Ef 3,18-19).
I:ppen ezért nem lehet az életnek semmi olyan mozzanata , amelyben ha
föltesszük a kérdést : " Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétól?" - rá ne
felelhetnén k: " Biztos vagyok abban , hogy sem halál, sem élet , sem angyalok,
sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendók, sem hatalmasságok, sem
magasság, sem mélység, sem egyéb teremtményei nem szakíthat minket Isten szeretetétól, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van" (Róm 8,35.38.39).
Itt oldód ik fel az Ószövetség minden megkötöttsége és korlátja, és kezdód het - ha él ni tud vele - az lsten fiainak élete . Úgy, amint szent Pál imádkozik
a hí vekért: "Térdet hajtok Urunk Jézus Atyja elótt . . . Adja meg nektek dics ő
ségének gazdag sága szerint, hogy Lelke által megerósödjetek belsó emberré,
hogy a hitte l Krisztus lakjék szívetekben, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben " (Ef 3,14-17).
Arnyékból a fényre
Mózesnek az volt a parancs : " Vigyázz, készíts mindent a minta szerint,
melyet a hegyen mutattam neked " (Kiv 25,40). Ezért "a törvény csak árnyéka
a jövendó javaknak, s nem teljes képe a valóságnak" (Zsid 10,1). Ez kijelöli az
Ószövetség helyét az üdvrendben, de az egyes ember üdvtörténetében is. Isten
a fejló dés elvét érvényesítette és érvényesíti mindenben . A biológusok úgy
mondják, hogy az ember magzat-állapotában végigmegy eddigi fejlódésének
minden szakaszán. Igy kell lelkileg is végigmennie az ószövetségi szakaszon
is. Ezért is kell olvasnunk az Ószövetséget, hogy az Újszövetséghez eljussunk.
Szükséges az ó, de nem elég . Mint ahogy a gyermekkorra szükségünk van,
de nem elég. Ha megállunk a gyermekkor nIvóján, akkor törpék leszünk . Ez a
félbenmaradás általánosságban is fenyeget benn ünket , ezért foglalkozik az Újszövetség annyit a legalizmussal.
Aki lsten szándéka szerint foglalkozik az Ószövetséggel, az megnyílik a
benne rejl ó továbbvivó és fejlesztó eróknek. Hisz lsten szava mondja : "A törvény Krisztushoz vezetó nevelónkké lett , hogya hit által igazuljunk meg. A hit
eljövetelével azonban kikerültünk a neveló alól " (Gal 3,24-25). I:rdekes jelenség, hogy a szektás keresztények jobbadán az ószövetségi Szentírásokból meríti k szellemiségüket. Elbúvölódnek tóle , mint elbúvölódünk a gyermekszemtól
vagy a tavasz kibomló pompájától. Hiszen az lsten világa tárul fel benne . De
tudnunk kell, hogy .rn lndez csak árnyéka a jövendónek. A valóság Krisztusban
van" (Kol 2,17).
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Jacques Brlend
TISZTELD APÁDAT I!S ANYÁDAT
Tekintve a társadalmi kapcsolatokban létrejött változásokat eleve érdektelennek vagy fölöslegesnek túnhet a negyed ik parancs tanulmányozása. Ezenfelül rövidsége sem segUi megértését; bele kell helyeznünk a Szentírás tágabb
összefüggésébe. De még igy is sokan megkérdöjelezik : Van még jel entösége
ma? Mond-e valamit is nekünk? A kereszténynek nem kellene inkább azonna l
az Újszövetséghez forduln ia?
A kérdések felsorakoztatása nem sokra vezet. A megoldást a bibl ikus sz övegek türelmes tanulmányozásában kell keresnünk.
A parancsolat meglepetésel
Míg a Tlzparancsolat lényegében egy sor tilalmat intéz minden egyes zsidóhoz, a sz ül őkre vonatkozó hangneme pozitiv : Tiszte ld apádat és anyádat , hogy
sokáig élj a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked (Kiv 20,12). A Tlzparancsolat másik változata (MTörv 5,16) sem változtat a lényegén , csak sz övege hosszabb: Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta neked, hogy hosszú életú légy és jól menjen a sorod azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ad neked . A parancsolat megfogalmazásában több
meglepetést találunk, még ha el is vonatkoztatunk a két változat közötti különbségtől. Meghatározott cselekedetek tiltása helyett pozitiv fogalmaz ású: tiszte ld
apádat és anyádat. A szombati parancsolatnál találunk ehhez hasonló jelleget;
ewel rokon. Másodszor , egyedülálló a Tlzparancsolatban, mivel áldást igér
annak , aki megtartja. A Tlzparancsolat előirásai a felnőtteket kötelez ik ; igya
negyedik is nekik szól. Nem magától értetődő tehát , hogy a szoros érte lemben
vett kisgyermekekre vonatkozna, mint ahogy álta lában feltétel ezzük , s amivel
horder ejét leszúkítjük. - Ezenfelül a negyedik parancs átmenetet alkot a Tízparancsolat két része között : összeköti az Istenre (Kiv 20,3-11) és a felebarátra
(Kiv 20,13-17) vonatkozókat. Helyzete sajátságos és magyaráza tot érdemel, mert
a szöveg nem mondja ki világosan, hogy miért kapnak a sz ül ök külön figyelmet. A parancs gyakorlati tartalma is alig túnik ki. A " tiszteletadás· ugyanis
általán os magatartást jelent, amit többféleképpen lehet gyakoro lni. M ielőtt azonban a parancs megfogalmazását vizsgálnánk, kérdezzük meg a Szentirást, mit
mond a szülők kel szembeni magatartásról.
A szOlökkel szembeni kötelességek
Nem vizsgálhat ju k meg az összes helyet, ahol a Szentirás arról a magatartásról beszél, amelyet a zsidónak szüleivel szemben kell tanúsí tani. Csak néhány, a Példabeszédek kö nyvébő l vett szemelvényre utalunk. Rövid mondások2
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ban tárja elénk, a családi kapcsolatok milyen kérdései foglalkoztatják a Bölcsességet.
Ime a szülők elleni büntetendő magatartás: Annak, aki elátkozza az apját
és anyját, alkonyatkor kialszik lámpája (Péld 20,20). A szülőkre mondott átkot
azért tartja b űn ösnek, mert felfedi az átkotmondó lelkének legmélyét; az átkozódó veszélyes logikába sodródik, amely a rosszból szerencsétlenségre
vezeti. Annak a veszélynek teszi ki, hogy magára szabaditja a másikra lehivott
átkot (vö. Zsolt 109,17). Ez a magatartás már nemcsak a szülőket sújtja (Péld
30,11). A büntetés ugyanis az lesz, hogy leszármozott nélkül marad - ezt jelenti a lámpás szimbóluma.
Ugyanilyen szemszögből bélyegzi meg a szül ök megvetését és kigúnyolását :
A szemet, amelyik csúfot úz atyjából s lenézi anyjának élemedett korát , a patak
mellékén hollók vájják majd kl, és a sasfiókák fogják feifalni (Péld 30,17). A
másik mondás pedig óv attól, aki szülei vagyonát elsajátitja: Aki apját, anyját
meglop ja és azt mondja: . Nern búni ", az a megrontónak társáúl szegődött (Péld
28,24). Igy nem a kisgyermekek járnak el, hanem a felnőttek , akik kikezdik szüleikel. Ezért a tanács: Hallgass az apádra , aki nemzett téged és ne vesd meg
anyádat azért, mert öreg lett (Péld 23,22).
Van pozitiv hangnemú mondás is. Kifejti a bölcsességtől elénk állftott ideált
az igaz és okos gyermekről, aki szülei öröme . Ahhoz hogy a gyermekek Ide
eljussanak, el kell fogadniuk a sz ül öl, néha kemény nevelést; a mondás azonban maguknak a szülőknek szól : Fegyelmezd a fiad , s elégedett leszel; gyönyörúsége lesz majd lelkednek (Péld 29,17). Aki nem használ pálcát, gyúlöli a fiát ,
aki meg szereti, az megfenyiti (Péld 13,24) - mert: A bölcs fiú örül, ha megIntik , az elbizakodott meg sem hallgatja a feddést (Péld 13,1).
Akkor is és ma is a szülöl nevelés a fiatalok szabadságába ütközik. Azért
van az, hogya mondás néha feltételes módot használ; kifejezi a szül ő reményét, hogy olyan gyermeket nevelt föl, aki képes önmagát irányitani : Fiam, ha
bölcs a szived, akkor szivemből örülök, és ujjong a bensőm, ha azt mondja
ajkad, ami helyes (Péld 23,15). - Ezért sürgetően is szólhat : Légy bölcs, fiam ,
és szerezz örömet szivemnek, akkor gyalázómnak meg tudok felelni (Péld 27,11).
Megsejthetjük ezekből, mi nyugtalan it ja a szülöket minden korban . Nem
kellene a gyermeknek avval megtIsztelni őket, hogy magatartásával tanúskodik
a kapott nevelésről? Ha nem igy jár el, viselkedése állandó szemrehányás, sz üleit teszi felelőssé, hogy nem jól nevelték. Több mondás kifejezi az ellenkező
jét, a szül ök örömét, akik látják, hogy mivé vállak azok, akiket a világra hoztak .
" Az igaznak atyja hangosan újjong majd, a bölcsnek örül a nemzője, legyen
az apádnak öröme benned , és ujjongjon, aki a világra szült (Péld 23,24-25). A
bölcs fiú öröm et szerez az apjának, de az ostoba bánat az anyjának (Péld
10,1)."
A fiúnak meg kell hallgatni szüleit, ha örömükre akar lenni és meg kell tőlük
tanuln i, ml teheti okossá és igazzá. A szülők nevelői szerepet töltenek be, de
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a mondások nem részletezi k a hogyant. Ez annyira igaz, hogya szövegek jóllehet későbbi keletúek - csak általános buzd itást tartalmaznak, pontos jelentésüket nem Ismerjük: Hallgas , fiam, atyád Intelmére, s ne vedd semmibe
anyád tanítását (Péld 1,8). Kétségtelen, hogy az Ilyen felszólítások konkrét esetekre vonatkozhatnak, de nem korlátozható k ezekre.
A példabeszédek sürgetik tehát a felnőtt gyermeket a szülei irányában elvárt magatartásra, a sz ülöt pedig a nevelésre , amelyet gyakorolnia kell, hogy
gyermeke felnőtté váljék és helyesen viselkedjék az életben. Kölcsönös felelősséggel találkozunk tehát : egyrészt a fiatal felnőtt felelős sz ülelért, főként
amikor ezek megöregszenek; másrészt a szül ök felelősek gyermekeik neveléséért, anélkül hogy az eredmény mindig megfelelne várakozásuknak.
SzUlök és gyermekek a törvény elő"
A zsidó bölcsesség mondásai nem elszigetelt jelenségek a sz ül ök és gyermekek kapcsolatáról; nagyon határozott felfogást találunk erről a kapcsolatról
a törvényhozó szövegekben. Ez szembetűnik , ha a sz űl őkre vonatkozó parancsot a Második Törvény megfogalmazásában olvassuk (MTörv 5,16). A kifejezés: " amint az Úr, a te Istened parancsolta neked" egy megelőző törvényhozásra utal. Az olvasó megtalálhatja azt a Kivonulás könyvének régi eló irásaiban :
Aki megüti apját vagy anyját, azt halállal kell büntetni (Kiv 21,15), vagy pedig:
Aki apjával vagy anyjával méltatlanul bánik , azt halálra kell ítélni (Kiv 21,17).
Minthogy a Tízparancs a Kivonulás könyvének 20. fejezetében van, ebben ilyen
utalásra nincs hely, értelmetlen lenne . Fontosabb megállapítás, hogya Kivonu lás könyvének régi elóírásai a szülók elleni olyan tettekre vonatkoznak, amelyeket csak felnőtt hajthat végre, és a büntetés oly szigorú, hogy nem alkalmazható kisgyermekekre. A büntetendő cselekedetekre nézve oda lyukadu nk ki,
amit egyes mondások - s kétség nem fér hozzá: a régebb iek - már szintén
elítéltek. Bár a Második Törvénykönyv negyed ik parancsa (MTörv 5,16) kétséget kizáróan utal a Kivonulás könyvének előírásaira, mégis általános pozitív
megfogalmazást nyújt, anélkül hogy bármilyen konkrét cselekedetet tiltana
vagy sürgetne. Fölmerül tehát a kérdés : mi játszott közbe , hogy egy pontosan
meghatározott negatív szövegezésből általános pozitív megfogalmazás lett.
I:rezzük, hogy fejlődés történt, amit - amennyiben lehetséges - tanulságos
lenne követni.
Mindenekelőtt megfigyelhetjük , hogya családi jog keretében a sz ülők házas
gyermekeik fölött is megtartanak bizonyos törv ényes hatalmat. Két esetet jegyez
föl a Második Törvénykönyv, s ezek igazolják. hogy nemcsak kisgyermekeik,
hanem a felnőtt kort elértek fölött is gyakorolják a szülói hatalmat. A 22. fejezet
13-21 versel szerint a szülők közbelépnek, amikor lányukat röviddel a házasság után az a vád éri, hogy nem érintetlenül ment férjhez. Ok lányuk ügyvédje i
a vének itélőszéke elótt. De ha nem tudják igazolni szüzességét , lányukat házuk kapuja előtt fogják megkövezni. - A második esetben az önfejű fiú nem
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hallgat szüleire, nem engedelmeskedik nekik (MTörv 21,18-21). Ha nem képesek jobb útra térlteni, a vének lté!őszéke elé viszik, ahol kimondják rá a halálos ítéletet. Ez a büntetés azt tételezi föl, hogya lázadó fiú elherdálja a szülői
vagyont. Ezen a két példán láthatjuk, hová fejlődhet a szülők és gyermekek
közötti viszony. Jóllehet szélsőséges esetek, mutatják, hogy a száműzetés előtti
zsidó társadalomban szilárdan védték a szülö tekintélyét. Azt is ki lehetne mutatni , hogy a sz ül ői tekintélyt a papokéval és b ír ókéval egy szintre helyezik,
mert azokat is halállal büntetik, akik nem hallgatnak ezekre a tekintélyekre
(vö. MTörv 17,22).
Téves lenne ha a szülöl tekintélyt erre a jogi szerepre akarnánk leszűkltenl,
A Második Törvénykönyv szerint a sz ül öl tekintély lsten törvényét szolgálja ;
ennek továbbadását a szülők biztos ítják . Mózeshez hasonló szerepet töltenek
be. O adta át a törvényt és a szokásokat az egyiptomból kivonult népnek, hogy
az igéret földjén gyakorlatba ültessék és hogy itt hosszú életük legyen (MTörv
6,2). Minden következő nemzedéknek pedig a szülők adják tovább a törvénye ket és szokásokat, nekik kell ezekre gyermekeiket megtanítani. Isten maga jelenti ki ezt Mózesnek amikor megbízza, hogy gyűjtse össze a népet: Hallja
szavamat, s tanul jon meg félni tőlem mindaddig, amig a földön él és gyermekeit is tanítsa meg rá (MTörv 4,10). Ebben az összefüggésben - amely felidézi
lsten megjelenését a Hóreben - emlékezteti Mózes a népet lsten tlz parancsolatára (MTörv 4,13). Ilyen körülmények között nem kell csodálkozni azon, hogy
a Második Törvénykönyv ennyire hangsúlyozza a szülők szerepét. Ime, milyen
küldetést szab Mózes a szülőkre: Tanítsátok meg szavaimra gyermekeiteket ;
beszélj róluk, ha otthon tartózkodsz és ha úton vagy, ha lefekszel és ha fölkelsz. Ird fel őket házad ajtófélfájára és a kapudra, hogy olyan sokáig élj te is
azon a földön , amelyre az Úr atyáidnak megesk üdött, hogy nekik adja, ameddig
csak ráborul a földre az ég (MTörv 11,19-21). Ebben a szövegben és másutt
is (vö. MTörv 31,12-13) láthatjuk, hogy a Mózes által átadott isteni szó gyakorlatba ültetés ét áldás igérete követi. Ez az áldás pontosan ugyanaz mint amit
a szülőkre vonatkozó parancsolatban kap a zsidó: "hogy hosszú életű légy és
jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad nekedl" (MTörv
5,16) Igya parancsolat csak megismétli azt, ami általánosabb formában már
meg lett igérve a Második Törvénykönyv egyik részében.
Egy másik, zsoltári feljegyzés találóan fejezi ki a szülök feladatát a továbbadásra : " ... amit hallottunk, amit megismertünk, s amit őseink beszéltek el
nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől , hanem hirdetjük a jövő nemzedéknek. Az
Úr d icső tetteit, erejét , és a csodákat, amelyeket művelt (Zs 78,3-4)." A zsoltáros csak a maga módján fogalmazza meg, hogy mennyire fontos és szükséges
Izraelben a hit hagyományainak továbbadása. Nem egyedül a szülők feladata,
de szerepük els őrendű , Semmi sem szemlélteti jobban a mindennapi életben
ezt a továbbad ást, mint azok a szövegek , amelyekben a gyermek kérdezi szüleit vallásgyakorlatuk felól. Többek között (vö. Kiv 12,26-27; 13,14-15 ; Józs 4,
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6.21) a MTörv 6,20-24, szolg áltat erre jó péld át: Ha holn ap megkérdezi a fi ad,
melyek azok a parancsok és törvények, amelyeket az Úr, a mi Istenünk szabott
nektek, akkor Igy válaszolj fiadnak: "A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban,
de az Úr erős kézzel kivezetett Egyiptomból. Az Úr a szemünk láttára nagy és
félelmetes jeleket és csodákat vitt végbe Egyiptomban, a fáraón és egész házanépén , bennünket azonban kivezetett onnan, hogyelvezéreljen s nekünk adja
azt a földet, amelyet atyáinknak esküvel igért. S az Úr megparancsolta nekünk,
hogy ezeket a törvényeket mind tartsuk meg, s fél j ük az Urat, a mi Isten ünket,
hogy jól menjen a sorunk, és életben tartson mink et, ahogy ez máig is van.
Javunkra szolgál majd, ha vigyázunk, hogy az egész törv ényt megt artsuk az
Úr, a mi Istenünk szlne előtt, ahogy parancsolta nekünk."
Szükséges tehát, hogy a szülők átadják gyermekeiknek a h ivő hagyomány
ismeretét, amelyet ők is kaptak, megtanultak és a lehetőség szerint gyakoroltak.
Amikor tehát a Tízparancsolat megkívánja, hogy a gyermekek tiszte ljék szüle iket, az elsősorban nem azért van, mert élet üket nek ik köszönh etik . A fő az,
hogy ők tanItották meg gyermekeiknek a törvényt. beleértve mindazon csoda tettet, amit lsten lzraelért tett. Tagadhatatlan, a negyedik parancs nagyon általános marad; de csak azért , hogy egyetlen szövegben egyesltse mind a gyermekek konkrét magatartását idös szüleikkel szemben , mind pedig hálájukat,
mivel a hitet nekik továbbadták. A negyedik parancs helyét a Tfzparancsolatban, valam int pozitiv fogalmazását az a fejlődés magyar ázza meg, aminek
folyamán mindinkább tudatossá vált a lelk iismeretben, hogy a szülők feladata
tovább adni a hiv.ő közösség élő hagyomány át. Nem szabad ugyanis elfele jtenünk, hogy a számkivetéssel megszúnt az összes vall ásos és civil intézmén y
és a nép vallásos ön azonosságát csak a sz ülők tarthatt ák fönn a törvény továbbadásával.
Félni vagy tisztelni
A Leviták könyvének egyik szakasza összekap csolja a szü l ő k iránti fél elmet
a szombat tiszteletével. " Mindenki fél je anyját és apját. Tart sátok meg a szornbatomat. I:n vagyok az Úr, a ti Istenetek" (Lev 19,3). Ez a foga lmazás hasonl ó
a Tízparancsolat el őlrás ához. csak a sorrend fordu lt meg : most a szül ő k tisztelete került az elsó helyre . A szöveg éreztet i: a sz ü l ő l tekintél y elismerése a
gyermekek részéről odavezet , hogy ezek a szomba tot is megtartják. Nemde a
szombat a zsidóknak lsten múködésének ünneplése, d ic séretének napja? A
számkivetés óta a családi sejt feladata, hogy keretet biztos!tson a szombat
megtartásának. A két előlrás összekapcsolását jól szemlélteti az a feladat is,
amit a Második Törvénykönyv szövege juttat a sz ülőknek . A Tfzparancsolat
ottani felsorolásában a szülők tisztelete a szombaté után következ ik . A szöveg
úgy van felépitve , hogy első helyen Istenről beszél , és a szü lőkre vonatkozó
parancs mintegy összekötőkapocs az Istenre Irányuló szombat-törvény ("A hetedik nap azonban a nyugalom napja , az Úré, a te Istenedé", MTörv 5,14) és a
felebarátot érintő egyéb rendeletek között (MTörv 5,17-21).
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A Lev 19,3 azonban mégis különbözik a MTörv 5,16-tól. Az első a "félni ", a
másik a "tisztelni" igét használja. A ford ltásokban az elsőt is leg inkább a "megbecsüln i" , . rnélyen tisztelni" kifejezéssel adják vissza - ami azonban keveset
mond. (Ford. megj.: A Szl. István Társ. ferd ítása a Lev 19,3-nál ls "tisztelnl"-t
Ir; a francia a . cratndre:', a német Elnheitsübersetzung pedig a " fürchten" szót
használja.) Figyelembe kell venni, hogya biblikus szövegekben gyakori a " féljed az Istent" kifejezés. Az lsten és akarata iránti hűséges és bizakodó magatartást jelenti. Ezért, ha a szülók közvetitik gyermekeiknek Izrael élő hagyományát lsten iránt, akkor a gyermekek magatartását nem korlátozhatjuk puszta
ember i tiszteletadásra. Szüleiknek nyújtott tiszteletadásukban lsten Iránti hű
ségüknek is kifejezésre kell j utni, erről is tanúskodniok kell. Meglephet, hogy
összekapcsoljuk a gyermekek Istenhez való viszonyát és szüleik Iránti tiszteletüket, de a már idézett biblikus szövegek erre a következtetésre utalnak.
Még megalapozottabb ez az összefüggés, ha próbáljuk megérteni, miért jelenik meg oly váratlanul a "tisztelni" szó a negyedik parancsban (MTörv 5,16).
A Szentirás tanusága szerint ugyan is, ha tiszteljük az embereket, fóleg a vezetőket, akkor elsősorban Istennel szemben kell Igy viselkednünk; mindenekfelett öt kell tisztelnünk. Ezért nevezi a zsoltáros a hlvók közösség ét " Istent
dlcsó ltó "-nek, akik " nevét tisztelik és ünneplik" (Zsolt 22,24; 86,12). Istent
azonban azzal is tisztelhetjük, amit az embereknek teszünk, - ahogy a közmondásban is talál juk : Aki elnyomja a szegényt , Teremtójét bánjta, de aki megkönyörül a szegényen, az tiszteli (Péld 14,31).
Ahogyazsldótól megkivánták, hogy tisztelje és gyönyörűnek nevezze a
szombatot (Iz 58,13), hasonló módon kell a fiúnak szülelben ls magát Istent
tisztelni, mivel lsten ismeretét rajtuk keresztül kapta . Ennélfogva ha egyáltalában beszélhetünk kifej ezések erejéről , akkor a "tisztelni" Igében több eró rejlik mint a " félni "-ben, jóllehet találunk olyan helyet is, ahol a kettó egymás
mellé van álHtva (vö. Iz 29,13). Mindenesetre a MTörv 5,16-ban használt ige
mutatj a, hogy ml mindent foglal magába a szülókre vonatkozó parancs sz övege. Rövidségével egyszersmind hangsúlyozza a szülők felelősségét gyermekeikkel szemben - ami nem is a legkisebb paradoxonja a parancsnak.

A parancs a

későbbi

évszázadokban

A sz ülök tiszteletének fontosságáról több helyen tanúskodik a Biblia; ezek
az előbb kifejtett értelmezés ellen próbáját alkotják. A szövegek, amelyekre
hlvatkozunk egyrészt föltételezik, hogya parancsot már megfogalmazták, másrészt a száműzetés utáni korból erednek, tanúságuk mégis rendkivüli. Az első
egy vádirat a papok ellen Malakiás könyvecskéjébOl (Mal 1,6). Nagy jelentő
ségű számunkra a próféta gondolatmenete. Isten, aki atya és mester, nem joggal várhat tiszte letet és félelmet papjaitól, ha valóban szivükön viselik szolgálatát szentélyében, éppúgy mint ahogy " a gyermek tiszteli apját , a szolga pedig
urát? " Az érvelés kIIndulópontja nem más mint a negyedik parancs. Nemcsak
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abban áll hihetetlen j e l e n tő sé g e, hogy párhuzam ba állItja a félelmet és a tiszteletet, amit már felfedeztünk a Lev 19,3 és a MTö rv 5,16 összehasonlításánál,
hanem mert párhuzamot von a gyermek szülei és a papok magának lsten Iránti
magatartása között. (A ford. megjegyzése : a Ref. Zsinati Iroda , kiadásában [Bp.
1975] megjelent Biblia fordítása jobban érzékelteti Briend érvelését: " Ha én
vagyok az ÚR, miért nem félnek engem?" mint a Szt. István T. szövege.)
De a szülőkre vonatkoz6 parancs legjobb magyarázatát Sirák Fia könyvében
találjuk, amely a Jézus előtti II. századb61 származik:
Rám hallgassatok fiaim , atyátokra, s tartsátok meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek . Isten az apát többre nézi gyermekeinél , s az anyának jogot ad fiai fölö lt .
Aki tiszteli apját, levezekli búneit, s aki becsüli anyját, az kincset gyújt magának. Aki tiszteli apját , az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha
imádkozik. Aki becsüli apját, hosszú életú lesz, s az Úrnak szolgál , aki anyját
felüdlti: szüle it szolgálva Istennek is szolgál. Flaml Sz6ban s tettben tiszteld
apádat, hogy az ő áldása szálljon életedre . . . Fiam, legyen go ndod elaggott
apádra, és ne szomoritsd meg élted egy napj án sel Nézd el neki, ha értelm e
csökken, ne vesd meg, ha élted virág jában állsz is. Nem felejti k el, ha szánod
apádat, elszámolják neked majd búne idért. Balsorsodnak napján gondol rád
az lsten, s mint dér a meleg ben , eltúnnek búne id. Gonosz, aki semmibe veszi
az apját, azt, aki bántja az anyját , megátkozza az Úr. (Sir 3,1-8 .12-16)
A sz ül ők iránti köteles tisztelet lényeges pontja, hogy az ő feladatuk Izrael
hagyományait átszármaztatnl. Ha tehát a gyermek szül ei tanácsát hallgatja,
magát Istent hallgatja. Odvösség, öröm , áldás és hosszú élet éppúgy származik
Istentől mint a sz ül őktől: a szöveg val6ságos egyenértéket teremt az " atya tisztelete" és " az lsten iránti engedelmesség" között. Szüleivel szemben tanús ítolt magatartása miatt lsten még a gyerm ek búneit is " elolvasztja" .
Ugyanannak a könyvnek egyik másik szakaszában felmerül a gondo lat, hogy
kijár6 tisztelet valam i m6don a tőlük kapott életre alapu l: Szivedből , lelkedből tiszteld az apádat , s anyád fájdalmát soha el ne feledd . Gondol j
arra, hogy általuk létezel ; hogy hálálod meg, amit veled tettek? (Sir 7,27)
aszülőknek

Ezt a gyakran sz6ba kerülő gondolatot csak az Ószövetség kései könyveiben találjuk meg. Bármily igaz is, mégsem kell túlértékeln i, nehogy megfe ledkezzünk a több i, a legmaradand6bb m6zesi tradic i6r6 1. Ez az egyéb népek között elterjedt gondolat fellelhető T6biás könyvében is. Amiko r az i d ő s és beteg
T6bit utols6 tanácsait adja fiának, aki útra készül, igy szé l: Ha meghalo k, temess el illendőképpen . Becsüld meg anyádat. Ne hagyd el egész életedben .
Tégy kedvére és ne bántsd meg. Ne fele jtsd el fiam, hogy menny i mindent állt
ki érted , amig méhében hordott. Ha meghal, temesd mellém, ugyanabba a
sírboltba (T6b 4,3-4). De ezekre a tanácsokra felhívás következ ik, hogy szolgálja húségesen Istent: Fiam, légy mindig hú az Úrhoz. Ne vétkezz és ne szegd
meg a parancsait. Egész életedben a j6t tedd és ne járj az igazságtalanság
útj án (T6b 4,5).
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A gyermeki kegyelettel együtt kell járnia a törvények megtartásának. Természetes dolog, hogy az atya végrendeletében, miután emlékeztette fiát a szülők
Iránti tiszteletre, Istenre és parancsaira is emlékeztetI.
Ez a néhány szöveg valóságos magyarázat a szülői parancshoz. Igazolják,
hogy a parancs visszhangra talált a korunkat megelőző századok zsidó társadalmában. A parancs nemcsak azért kapott helyet a tízparancsolatban, hogy emlékeztesse a gyermekeket azokkal szembeni köteles tiszteletükre, akiktől életüket kapták. Ezt az egyiptomi és mezopotámiai szövegek már régóta hirdették.
Ellenkezőleg , a szülők szerepét Izrael Istenének kinyilatkoztató fényénél látja,
aki törvényét Mózesnek adta át és a gyermekek csak a szülőkön keresztül kapják meg ezt az örökséget. A gyermekeknél a parancs "tiszteld atyádat és anyádat " magába zárja annak elismerését, hogy szüleik erre küldetést kaptak. Ez
az alapvető meglátás irányitja a törvény megfogalmazását, amely bizony os módon szól mind a szülőknek mind gyermekeiknek.

Jézus és a szülókre vonat kozó parancs
Paradoxon nal talál juk magunkat szembe amikor a zsidó Irások után vizsgáljuk , hogy ml történt a szülőkre vonatkozó paranccsal. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézusnál a Tlzparancsolat megőrizte teljes jelentőségét. Igy amikor az evangéllsták közlik Jézus találkozását a gazdag Ifjúval (Mt 19,1 6-30; Mk
10,17-31; Lk 18,18-30), az Úr a Tlzparancsolat utolsó, felebarátot érintő előirá
sait soro lja föl , és a végén hozzáteszi: tiszteld atyádat és anyádat (Mt 19,19).
De Mt 15,l-9-ben (vö. Mk 7,1-13) Jézus tovább megy, védi a szülőkre vonatkozó parancsot a régiek hagyományával szemben . Jézus visszavág ellenfeleinek, akik tanítványai szemére hányják, hogy nem tisztelik a régiek hagyományát: Hát ti miért szegitek meg lsten parancsait hagyományotok kedvéért? Azt
mondotta az lsten : "Tiszteld apádat és anyádat" és " Aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon" (vö. Kiv 21,17). Ti viszont ezt tanltjátok: "Annak, aki
azt mondja apjának vagy anyjának, hogy amivel segíthetnék rajtad, az áldozati
ajándék , nem kell segltenie többé apját és anyját. Ezzel hagyományotok kedvéért kljátszátok az lsten parancsát." - Ebben a szövegben, méginkább mint az
előbb iben, Jézus a T1zparancsolat előlrását védi azzal szemben, ami szemében
elferdülés, és a régiek hagyományával szemben megerősíti lsten szavának a
jogait. Igy Jézus a T1zparancsolattal hirdeti: tiszteld apádat és anyádat. Az evangélium i elbeszélés összefüggésében a parancs a felnőttekre vonatkozik, akik
a templom javára áldozzák azt a segélyt, amire szüleiknek lenne szüksége.
De a paradoxon akkor villan fel igazán, amikor az emlitett szövegek után
oda érünk , ahol Jézus azt állitja, hogy " Aki apját vagy anyját jobban szereti
mint engem, nem méltó hozzám (Mt 10,37; Lk 14,26)", vagy pedig : "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a föl dre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.
Azért jöttem, hogy szembeállItsam az embert apjával, a leányt anyjával , a
menyet anyósával" (Mt 10,34-35 felhasználva Mik 7,6-ot; vö. Lk 12,51-53). Hogy
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egyeztethető k össze ezek a szavak a parancsolattal , amelyet Jézus ismer és
elfogad?
A paradox on fennáll, de megmagyarázható, ha emlékezünk, hogy a szülök
egyik feladata hogy továbbadják lsten igéjét gyermekeiknek. Ugyanis Jézusnak,
az Atya küldöttjének kinyilatkoztatása szerint, a családi kötelékek akadályozhatnak is, mert a szülők ellenezheti k, hogy gyermekeik az ö tanítványai legyenek. Ettől fogva nem töltik be azt a szerepet, amit Jézus Krisztus örömhirének
kiáradása nekik kijelölt. A szülök, akik meg vannak bízva lsten szavának továbbadásával, az Újszövetség küszöbén maguk is szembekerülhetnek a testté
lett Igével; választásuk következményeként feszültségek származhatnak a családon belül. Jézus keresztje ellen tmondás jele; megkavarhatja a szülök és gyermekek közötti viszonyt, ahogy ezt a zsidóság meghatározta.
Az evangéliumi paradoxon azonban már nem jelentkezik ugyanilyen erösen
az első keresztény közösségekben. Az ok egyszerü: amikor az apostolok ezeket tanítják mind a szülök mind pedig a gyermekek már keresztények; ha volt
is feszültsé g a családokban keresztény szempontból, az apostoli levelek nem
tesznek róla emlltést. Igy az Efezusiakhoz Irt levél megismétli a Tízparancsolat
szövegét, amik or tanácsot ad a szülöknek és a gyerm ekeknek : Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. Ez az els ő,
ígérettel egybe kötött parancs: "Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és
hosszú életü légy a földön" (vö. MTörv5,16). Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek öket fegyelemben az Úr útmutatása szerint (Ef
6,1-4; vö. Kol 3,20721). Láthatj uk, hogya levél nem habozik, megismétli a parancsot úgy, ahogy az a Tízparancsolatban áll. A szül ök nevelöi szerepében
azonban ettöl a parancstól nem választhatók el az Úrtól kapott tanácsok. A
szülökn ek ezeket is fel kell használniuk, mert O gyermekeik igazi nevelöje. S őt ,
ahogy a Példabeszéd ek könyvét idézve (Péld 3,11-12) a Zsidókhoz írt levél
mondja (Zsid 12,4-12), minden keresztényt maga lsten nevel, mindenkit igazi
gyermekévé akar formá lni. Ebböl a szempontból a szülök nem állnak gyermekeik fölött; mindannyiuknak ugyanazt az Atyát kell elismerniök, hogy töle
nyerjenek éle tet és szentséget.
Forrás : Christus 122. sz. (1984)

Farkasfalvy Dénes
AZ ÖSZÖV ETSJ:G. MINT LELKIO LVASMÁNY

Ha egy keresztényben feltá mad a vágy egy mélyebb , komolyabb és tartalmasabb hitélet Iránt, gyakran ajánljuk neki a Szentf rás olvasását : az evangéliumokat, az Apostolok Cselekedeteit, még talá n a levelek egyikét-másikát is,
a Jel enések könyvét aligha , az ószövet ségi könyveket szinte soha. Az Osz övet-
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ség olyan, mint a keményhéjú dió vagy mandula : a belseje tápláló és jóízú ,
de külsó burka oly kemény, hogy puszta kézzel feltörni nem tudjuk. Ez a hasonlat legalább 800-1000 éves, talán még régebbi. Tehát az élmény sem új ;
se nem meglepó, ha úgy érezzük, hogy az Oszövetség olvasásából ritkán , nehezen vagy egyáltalán nem fakad lelki haszon .
De menthető-e evvel az Oszövetség elhanyagolása? Vajon így volt-e ez
mindig az Egyházban? Az olvasót talán untatná, ha példákkal kezdenénk bizonygatni, hány szentatya, középkori tanító, püspök és szerzetes növelte és
nevelte a saját és a rábízottak lelki életét ószövetségi szövegek magyarázatával. Nagy szt. Gergely pápa Jób könyvét, Ezékiel prófétát és a Királyok könyveit
kommentálta " puszta lelki haszon" céljából. Origenész olyan , számunkra szinte
"használhatatl an" ószövetségi könyvekről tartott homília-sorozatokat, mint a
Leviták vagy Józsue könyve. De mondhatjuk : ez régen volt. Akkor még a könyvek történeti értékében problémamentesen lehetett hinni , éspedig szószerint.
Akkor még úgy képzelték, hogy a sugalmazott író kezét a Lélek vezette, sőt
feje felett galamb képében lebegett . . . . Minderre sok mindent felelhetnénk .
Olyan hallatlan ul naivak ők se voltak! Vagy pontosabban: a megtestesülés
mélységeiről volt némi fogalmuk. De azt is felelhetnénk : a mal fordltások, konkordanciák, bevezetése k, sz ötárok, lexikonok tömege viszont nem állt rendelkezésükre. A segédeszközök (térképek, archeológiai k épeskönyvek. jegyzetes
kiadások) tengere nélkül is ők nagyobb hittel és szomjúsággal keresték a z
I s t e n m o n d a n i val ó j á t a szent könyvekben, mint a mai tudományos
meggondolásokkal túlzsúfolt, de tevékeny keresésre rest nemzedékünk. De ha
e régi példák csak vitára adnak alkalmat, érdemes újabb példákra emlékezni.
Az ötvenes évek francia lelkiségének követői csillogó szemmel beszéltek az
un. "renouveau b iblique"-ről. A modern történetszemlélet világos tudatában
fordultak ezekhez az ősi könyvekhez és a lelki élet forrásanyagát találták meg
bennük. Csak három nevet emlltsünk : a bencés Céléstin Charlier (La lecture
chrétienne de la Bible , Maredsous 1950) programot indított a Szentírás (főkép
az Oszövetség) keresztény és lelki célzatú olvasására; Jean Daniélou a patrisztikus irodalom hatása alatt " az ószövetségi s z e n t e k r ő l " - éspedig pogányvallású szentekről! - írt könyvet (Les saints palens de l'Ancien Testament,
Paris 1956 ); Jean Steinmann , a Notre Dame székesegyház lelkésze Amoszról,
Ozeásról és Izajásról írt történeti-tudományos alapokon álló, de lelki épülést
szolgá ló és nagyközönségnek szóló könyveket. Ez a fajta irodalom a maga id ejében felvillanyozta az olvasótábort. Am a dolgok mulandóságára emlékezve
feltehetjük a világh írú francia kérdést: " Hová lett a tava lyi hó?" Nemde mind ez
egy multba veszett szell emi mozgalomra utal , amelyen ma már túl vagyunk ?
Csakhogy "az Úr igéje örökre megmarad " (Iz 40 ,8), " mégha ég és föld el is
múlnak" (vö. Mt 24,35) . A bibliai szövegek továbbélő ereje hitünk lényegéhez
tartoz ik , nem " kultúrtörténeti korok" vagy mozgalmak függvénye.
Nem a szövegek régisége vet gátat az Oszövetség lelki táplálékul való kia knázásának , nem is az a távolság, amit az akkori világ és a mal élet között a
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történettudomány jóvoltából oly világosan látunk és érzünk, hanem a kételye kkel terhelt s már évszázadok óta la ngyo san tarto tt hit az ószövetségi törté net
és az ószövetségi szövegek iste ni eredetében. Megint ne az okokat nézzük,
csak a tény eket mérjük fel. Az egyi k old alo n találju k a keresztény tanltást,
amelyet apostoli időkből, sőt vé g ső fokon magától Krisztu stól kaptunk. A zsInagógákban tan ítva , ezekben az frásokban maga is saját küldetésén ek, életmüvének, evang éliumának "e lőre való meghirdetését " (vö. Róm 1,2) látt a:
..Ma beteljesedet az Irás, amit az imént hallottatok " (Lk 3,21).
" Mi ndaz t, amit e lőre megírtak, a mi tanításunkra írt á k" (Róm 15,4).
" Minden Istentől sugalmazott Irás haszno s a tan ít ásra .
az intésre, a feddésre, az iga z életre való nevelésre, hogy
lsten embere tökéletes és minden jócs el ekedetre kész legye n "
(2Tim 3,16-17).
Ezek az idézetek mind az ószövetségi írásokra vo natkoznak. De szemben
áll velük a másik oldalon egy - legtöbbször elnyomott és elhallg atott - szkepszissei bélelt tehet etlenség, amely nem tud mit kezden i az Ószövetségg el. Kultúr álisan, vall ásilag sőt lélektan ilag ide gen írásh almazt talál benn e: attól fél,
hogy mindez több nehézséget Igér a lelk iél et számára, mint segítséget. Ebben
a lelki m iliőben, rossz lelkiismerettel ugyan , de félr etesszük az ószö vetségi
Bibliát. E " megoldás" per sze aligha k ielégitő , hiszen vasá rna pi szentmis énk ben (a breviáriumról nem is beszél ve) mind untalan felh angzanak a héb er íráso k
szavai. Felolvassuk az első olvasm ányt, megszólaltatjuk a zsoltárokat a maguk
különös, vonzó és mégis nehezen át é lhető költő i ségükk e l. Mind ezeken átcsi ll an
az ószövetségi ist enéimény, ső t - igen, a szó nem tú lzás - egy ősi miszti ka,
amelyet még a rossz fordftások sem tudn ak ellaposít anl egész en. Ott hangzik
a Törvény, ott harsognak a Prófét ák az ige lit urg iájában. Néha vonzón, néh a
furcsa homállyal szólnak, néha csak annyi hatásuk van, hogy lelk ünkb en ismét
felkavarják a kérdést : ha egyszer "e z az lsten ig éje" , ahogy a fel olvasó kötelességszerüen be jelenti, és a mi válaszun k hálaad ás az Isten nek , akkor hogy
lehet az, hogy idegennek tal áljuk és aiig érzün k hálát ezé rt az isteni adomán yért ? Elidegenedtünk valami lényeges é rté ktől . amit Krisztus és az apostolok
magukénak vallottak? Vagy csak arról van szó, hogy elszoktunk tőle , mint ahogy gyomrunk képes elszokni a fr iss g yümö lcs tő l , a fr issen fejt t ejtő l , bármennyire is szüksége van táperejére, vitaminj ára, ásványtar tal mára az egész
szervezetünknek? Olyanok lettünk, mint a rossz gyerek, aki csokit eszik ebéd
előtt és ezért nem Izli k neki az ebéd: éde sanyja tápláló, jó lzü főztj e , amir e
pedi g nagyon is rászorul . . . ?
MI az útja az Ószövetség lelkiolvasmányos birtokbavételének, annak, hogy
lelki " f e l vevő rendszerünket" (az í z l e l ő , érző " fzlést" és a feldolgozó, megemésztő "é rtést " ) ismét hozzászoktassuk? Négy pontban szeretnénk választ
formálni.
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Tanulmány

Nem héberül, nem arámul kell tanulnunk, nem a " legfrissebb" filológ iai
meglátásokat és történelmi rekonstrukciókat kell áttanulmányoznunk. Csak arról
van szö, hogy " Ábrahámtól Jézusig" (Szabó Ferenc és Puskely Mária ilyen
című könyve maga a legjobb kezdet!) többé-kevésbé tiszta képet alkossunk
magunknak az Ószövetség eseményei ról és alak jairól. Ezen a kereten belül
kell kiismernünk magunkat, hogy azt az ószövetségi könyvet, amit kezünkbe
veszünk a maga - nemcsak történeti, de üdvösségtörténeti - összefüggéseibe
bele tudjuk állftani. Abibliakiadások bevezetése il nem lehet "légüres térben" ,
azaz az üdvtörténet alapismeretei nélkül, megérteni és feldolgozni. Amikor
ilyen tanulm ányra szánjuk el magunkat, nem egyszer cs ínján kell bánni a mai
biblikus irodalommal. A szakkönyvek szívesen belebonyolódnak olyan kérdéstömkelegbe, amelyben a lelkiolvasmány atmoszférája aligha születik meg. A
"formatörténeti ", .redakctös történeti", " hagyománytörténeti" és hasonló meggondolások nagy hasznára lehetnek a szakembernek. Elvben a szakteológusnak is ezekból kellene "lelket és életet" csiholnia, mégha ez manapság olykor
nehéz is. Hogy ez utóbbi míért van így, most ne firtassuk. Fontos levonni a
tanúságot: ne bonyolódjunk bele olyan kérdések tanulmányozásába, amelyek
esetében legfeljebb a problémát értjük meg, de a megoldásig nem jutunk el.
A megoldatlan elméleti kérdések szaporítása a biblikus szöveget nem hozza
közelebb, inkább homályba burkolja és - mint a ködfelhó a hegyeket - látszólag még távolabbi nak tünteti föl. A lelki épülést keresó bibliaolvasót ne az
érdekelje elsósorban, hogy a m ű hogyan állt össze darabokból, rétegekból ,
redakciókból, képzelt vagy valódi forrásokból , hanem hogy, miután már elkészült, milyen jelentést, értelmet hordoz.
Egy szenti rási könyv jó bevezetése, amelyikre szükségünk van, elóször megmutatja a mű üdvtörténeti helyét s azután a könyvet b e I ü I r Ó I próbálja
magyarázni: megmutatja felépítését, szerke zeti és gondolati sajátosságait, rámutat arra, hogy míre figyeljünk elsósorban, mi a fócse!ekmény vagy alapgondolat, mi csak háttér vagy mellékes kitérés, és így tovább. Ezt sokszor már
egy jó bibliakiadás is jelzi alcfmeivel és jegyzeteivel. De ha csak " jelzi " és
nem magyarázza meg, akkor nekünk kell utána gondolnunk, lapoznunk és viszszalapoznunk, hogy megértsük a rn ú szándékait.
Természetesen a "tanulmány" lehet alapos és mély, vagy csak épp annyi.
amennyire módunk van, amennyit képzettségünk és az elérhető könyvek vagy
lehetóségek megengednek. Különböző könyvekhez különbözó mennyiségű tanulmány bizonyul . szüks éqes minimumnak " . A történ eti könyvek magukban is
jobban beszélnek , a prófétai és költői művek viszont általában sokkal több elő
tanulmányt követelnek meg. Az utóbbiakban túl sok homályos anyagon kell
áthatolnunk, túl sok meg nem értett részen kell átfutnunk ahhoz, hogy lelkileg
valamennyit merftsünk belőlük. De a tanulmány - vagy rendszeres módon vagy
a szöveggel való vesződés formájában - elengedhetetlen. Aki a dió feltörésé28

vel nem hajlandó fáradozni, sose fog ja megkó stóln i azt, amit a kemény héj rejteget.
Tanulságmerítés

A szavak egys ze rű és közvetl en értel me sok tanuls ágnak lehet forr ása, ha
nyitott és készséges lélekkel figyel ünk a szövegre. Az Ószövetségben a hit, a
kitartás , a hűs ég , az erősle lk űs ég - egyszóval: az erkölcsi erény ek nagyszerű
példáival találkozunk lépten-nyomon . A prőfétai szövegek viga sztalása vagy
fenyegető mennydörgése ugyancsak alkalmazható bizonyos egyszerű közvetlenséggel mindennapi önmagunkra. Az erk ölcsi élet erénye i és b űn e i (kapzsiság,
élvezetvágy, kegyetlenkedés, erőszak, gőg) alapvetően azonos for rásokból táplálkoznak ma is mint azel őt t.
Ez a közvetlen "tan ulságkeresés" azonban csak úgy eredmé nyes, ha az
olvasó elfog adja a régi szövegek mű faj i saját osságait. A történeti könyvekben
ő s ré g i hős i elbeszé léseket lássunk és ne a modern " szentek életének" rn ű
fajához mérjük őket. A pátriárkák többnej űség e, a bírák kor ának kegyetlen hadviselése , Dávid király személyének és korának so krétű ellentmondásai, Salamon fényű zése és háreme csak azt a "keretet " képezi amelyen belül a tanulság
rejlik. Aki a " keret" visszássága in vagy furcsaságain fennakad , mert nem tud
történeti távlatban látn i, az ismét helytelen irányban figyel; se az érte lmet se
a szépséget nem veszi észre, csak azt, ami szokatlan az ízlésén ek. Isten népének ószövetségi fejlődése (vándorlása) rengeteg fej lő dé si fokot és szakaszt
foglal magába. A fejlődés mindig kezdeti tök életlenségeket is jelent, s ezekbő l
van is elég az Ószövetségben mind a vallásos istenképet, mind az erkölcsi
emberképet illetően. De persze itt nemcsak valam i mod ern "f ejlő dése l mél e t ről "
van szó: a végső felel et nem a társadalomtö rténet vagy a hegeli dialekti ka oldaláról adódik. Az üdvtörténet lsten testté válásának története : aki nem tudja
elfogadni lsten valós je lenlétét az ember szennyes történetében, már le ls tehet i
a könyvet , mert sosem fog lelkileg meríteni belőle. Persze akko r az Újszövetséget sem vehetjük kezünkb e, mert lsten ott is "tes tté vált " , éspedig nyomorult
és brutá lis módon . Istállóban születve és bitófán kínlódva alázkodott meg és
torzult szenvedővé a "f ényes Istenarc".
Az Istenkép és emberkép mind ig egymásra utalva él ben nünk, mert egymást
ismeretanyagot tartalmaz . Az Ószövetség lépésenként fejlőd ő istenélménye lépésenként fejlődő emberképet is mutat. Itt jövünk rá, hogy az Ószövetség sok tanul ságot képes felaj ánlani , de csak akkor, ha nem akadunk fel
tökéletlenségein, mert azokat átmenetinek tek int jük . Az egész Ószövetség
isteni pedagóg ia műve : előkészít , alkalmazkod ik az emberi töké letlenséghez,
hogy neveljen, felemeljen , hogy a teljesebb után vágyat és várakozást keltsen .
Nem új ez a gondolat, de ma talán jobban meg tudjuk érten i: elsőnek szt. Iréneusz magyarázta így a zsidó üdvtörténet isteni eredetét az Ószövetséget elvető
markionitákkal szemben .
f e l t é te l ez ő
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Keresztény távlatba áUitás
Az Ószövetség dinamikája előre mutat. A szövegek nagy része olyan jövőt
vetit előre, amely magán az Ószövetségen belül sosem valósulhatott meg. Ime
ezeknek a be nem teljesült reményeknek egy nagyon is lerövlditett Ilstája: a
föld minden nemzedéke Ábrahám ivadékában kapja meg lsten áldását: az lsten
tejjel-mézzel folyó országba és biztos békébe vezeti népét; Dávid királyi háza
örökre fennmarad és az egész világot uralma alá hajtja: az Úr Jeruzsálemből,
illetőleg Sionból uralkodni fog minden nemzeten: a szétszórt népet összegyűjti,
megtisztitja és új szövetséget köt velük, amelyet már senki be nem rnocskol:
lsten Igazságának örök érvényt szerez: a jókat uralomra segiti és a bűnösök
uralmát végérvényesen megszünteti. Izelitőnek elég ez a sorozat, mert ebből
is világos : a szó történeti-fizikai-polltikai értelmében lsten Igéretei kudarcot
vallott "üdvösségtörténetről" beszélnek, amennyiben az "üdvösséget" emberi
és földi, anyagi és politikai vagy kulturális virágzásnak vagy sikernek fogjuk fel.
Az Ószövetség keresztény olvasásában ezek az ígéretek nem kételyre és
aggodalomra, nem homályos magyarázatokra és csüggedő érzésekre inditanak,
hanem megannyi utalás arra, hogy az Ószövetség csak Krisztusban érthető :
a megoldhatatlan és sokszor ellentétesnek ható szövegek csak az O alakjában
kapnak egységet és beteljesülést, csak benne hihetők mint az egyetlen és
mindenható lsten sugalmazott szavai. Krisztus nélkül az lsten ószövetségi jelenléte és működése megfejthetetlen titok marad vagy súlyos ellentmondások
szövevényeként vár a jövőtől olyan megoldást, amely túl van az értelem határain. Nem mintha a krisztusi megoldás az emberi értelem megoldása lenne .
Olyan megoldásról van szó, amely Istentől állitott tények és jelek révén már
kinyilvánult számunkra . Krisztus a transzcendens lsten, az örök dicsőség és
béke királya , de egyben ember is: porig alázott, szegény, halálra kínzott, kifosztott , eltiport, eltemetett. Hívei is osztoznak mindkét fajta vonásában : vele
szenvednek, hogy vele uralkodjanak. Isten Krisztusban úgy nyilvánult meg,
mint aki a végsőkig szeret , irgalmas, türelmes, megbocsát, de ugyanakkor végső itéletet hirdet, élőket és holtakat itél, kit-kit tettei szerint országába befogad
vagy onnét kitagad. O a szenvedő szolga, a győztes uralkodó; Jahvé szegénye
és a félelmetes bíró; a feláldozott Bárány, a kiengesztelő áldozat, az atyai szeretet kinyilvánulása - és egyben Alfa és Ómega, aki a történelmet uralja és
egybefogja, lsten szándékát tökéletesen véghez viszi. A keresztény olvasónál
az Ószövetségben mutatkozó ellentmondások k r I s z t o I ó g I a i p a r a d ox o n o k k á válnak. Megvilágltásukra a fényt a feltámadt Krisztus hozta, amikor tanítványainak elméjét megnyitotta, hogy meglássák az Irások értelmét (vö.
Lk 24,45) . Az Ószövetség ilyen értés ét az apostoli egyház a keresztény hitvallás
lényeges alkotó elemének tartotta. Ez pedig olyan "elfelejtett" hittételeket foglal magába mint pl., hogy "alászállott a poklokra" ; vallj uk és mondjuk, de értelme a legtöbb embernél homályba vész.
A szövegek krisztológiai átértékelésére igen jó példákat szolgáltat a Zsidókhoz irt levél. Nem Pál apostol rn űve , ezt az ősegyházban is nem egy ember igy
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gondolta ; a kánonnak mégis része lett és csak egy kisebbség akarta onnan
kidisputálni. Vegyük tehát át látásmód ját. Úgy tűn i k , hogya rn ú éppen az ószövetségi alakok és intézmények (kirá lyság, törvény, templom i litu rgia) krisztológiai "á tértékelésének" igazolás ára íródott akkor, amikor - a zsidó hábor út
s a Templom lerombolását követően - ezek az intézmények a maguk fizika i
valóságában már eltüntek a tö rténe lem szinpad árél. A " levél" (eredetil eg inkább előadás vagy ért ekez és, amelynek ele jén sosem állt címzés, csak a befej ez ő sorok adják a levél benyomását) mindezt a 109. (hébe r számozásban a
110.) zsoltár verseivel kapcso latban do lgo zta ki. A zsoltár első versei adják a
vezérfon alat: Dávid kir ályságáról, utána Melk izedekkel kapcso latban Ábrah ám
alakj áról, majd Krisztu s papságáról van szó. Krisztus papságával kapcsolatban
tárgyalja az ószöv etségi papság és templom véges és elavult voltá t, majd az
ószövetség i Templom kultuszát előkészítő sivatagi vándorlás liturgiáját, s evvel
kapcsolatban Mózes alakját. Mindent Krisztusra, mint a " jövendő javak Főp ap 
jára" vonatkoztat (9,11), aki az Ószövetség be tel jes ítője , egész vall ásos életének egy Főben , egyetlen tökéletes áldozatba n való összeg ezője . Ilyen krisztológiai látást azonban nemc sak a Zsidókhoz írt levél tartalmaz. A maga módján
szinte minden újszövetségi ir at rámutat az Ó- és Újszö vetség kapcsolatára.
Főképp a Máté-evangélium, a Római levél , a Galata -lev él és a Jelenések könyve
b ővelk ed i k ilyen utal ásokban . Elvesztettük ezt a látásmódot ? A köztuda tban
talán igen, de az egyh ázi tanftás nem sz űn lk meg emlékeztetni rá. Csak az új
Római br eviárium zsolt árc ímei alatti idézeteket kell átnéznünk ahhoz , hogy
meggyőződjünk : a mai egyházi vezetés is arra biztat, hogy az Ószövetség
imádságos könyvét krisztusi távlatban imádkozzuk.
Az ószövetségi szövegek krisztusi érte lme nem valami fantáz iára bí zott
szimbolizmus gyümölcse ; jóllehet az egzegéz is történetében valóban találkozunk sok játékos, szeszélyes vagy egyszer uen " téves kapc solásra " alapozott
értelmezéssel. Az érte lmezés kulcsát ugyan is az Újszövetség szövegei adják.
Egyrészt avval, hogy tudatosan visszanyúlnak az Ószövetség szavai ra ; másrészt,
hogy olyan tények et állítanak elénk, amely ekben az Ószövet ség nyitvahagyott
kérdései, megoldatl an problémái választ kapnak . Modern egzegéták gyakra n
idegenkednek az Ószövetséghez való visszanyúl ástó l, mondván, hogya bibliamagyarázat nem faju lhat "eis-egesis" -szé (bele magyarázássá), hanem mind ig
"ex-egesis"-nek (kif ejt ésnek , a szövegben le l he tő értel em kibontásának) kell
maradnia. Itt valóban több hermeneutikai és hittudományos kérdés vár tisztázásra. Nem minden jámbor Kr isztu sra alkalmazás jogosult vagy ajánlatos. De
az "eis-egesis" vádja is félreismerésen alaps zik . Az Újszövetség fénye ténylegesen hozzátesz valami újat a rég i szöveghe z; a keresztény értelmezés ezért
nem lehet egyszerűen az ószövetségi szöveg tar talmának fi lológi ai és történeti
kibontása. Vagyis a keresztény értelmezés a keresztény hit fényében történik,
amely a két szövetség egységét egy közös isteni szerz ő s egy egységes és
összefüggő üdvösségtörténet tudatában vallja. A kere sztény hittételt: Krisztu s
az Ószövetség beteljesltője , csak akkor fogadjuk el, ha hisszük feltámadását ;
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ha valjuk, hogy Öt lsten " Messiássá és Úrrá tette " és igazolta (Csel 2,36). Ha
egyszer hisszük , hogy Jézus az Eljövendó s ezért " mást várnunk" már nem
kell (vö. Mt 11,3), akkor a hit fényében az Öszövetség egy befejezettséghez ért
üdvösségrend elótörténetévé válik és nemcsak jogos, de szükséges azt a befejezett egész szemszög éból értelmezni. Más szóval a visszatekintés távlatát
maga az üdvösségszerzó lsten tárta elénk , amikor megváltásunkat egy történeti folyamatban adta át nekünk s Krisztust e történet " referencia-pontjává" ,
bibli kus szóval " szegletkövévé" tette .
A legjobb hasonlatot talán a h ivő ember tapa sztalatából vehetjük, aki élete
végén visszapillantva sorsának eseményeiben a gondviselő lsten üdvösségre
vezető kezét fedezi fel. Ami 20 éves kor ában véletlen szerencsének vagy balszerencsének túnhet ett, azt most 60-70 éves korában mint Istentől akart, sorsdöntó-Irányitó, gondv iselésszerú tényt látja. Ewel nem az történik, hogy a történelmet megham isítja, hanem értelmet lel a történésekben. Nem csoda, hogyha emléke iből nem egyszer olyan részletek domborodnak ki, kapnak különös
fontosságot, amelyek a maguk idejében másoknak fel sem túntek, említésre
méltók sem voltak. Egy mondat, egy apró élmény vagy szó sorsdöntően fontosnak túnhet neki (és számára az is!), még akkor is, ha a környezetében annak
még az emléke sem maradt fenn . Ilyen szempontból lsten népének kollektív
visszapillantása is " szubjektív" , azaz különleges szempontok alapján irányított
és válogatós, és ezért nem itélhető meg a hitben nem osztozó ember szemszöge szerint. Az üdvtö rténeti mult , amit a Lélek a próféták és apostolok révén
csiholt , éles ztgetett és tartott lsten népének emlékezetében, hasonló módon
alkalmas arra , hogy visszaemlékezés, visszapillantás és újraértés tárgyává váljék
a krisztusi ömega távlatában, a betel jesülés szernsz öq éb ől. Az Ószövetség
Istentől adott és ezért végső fokon egyedül érvényes értelmébe akkor hatolunk be, ha képesek vagyunk magunkévá tenni az üdvösségadó lsten szempont ját, amit Krisztusban kinyilatkoztatott.
Személyes találkozás
Ugyanaz az lsten , aki az egész üdvösségtörténetet megtervezte és végrehajtotta, egyben az én Istenem : teremtőm és ü d v öz it ő m . Amit a Bibliában olvasunk, végső soron az egyén , az olvasó személyes üdvtörténetére vonatkozik.
A szentírás olvasása akkor válhat igazán lelk iolvasmánnyá, amikor önmagunk
üdvösséghelyzetére (az egyén "szituáci ójára" ) vonatkoztatjuk . Igy azonositjuk
a szövegben szóló és a szöveg leírásai szerint cselekvő Istent a saját világunkban tovább cselekvő Istennel. A szöveg segítségével tudatosítjuk lsten előtti
életünket és sorsunkat, jelenlétét és múködését életünkben. A szentírásolvasást
tehát reflekszióval (befelé fordulással) és aktualizálással (a szöveg jelenlegi
érvényének, ránk vonatkoz ásának tudatával) kell összekapcsolnunk. Ez gyakorlati lag e lmélkedő-elmélyedő olvasást, meg-megállást, az "én" és az "isteni Te"
közti találkozás tudatosítását kiván ja meg. Az elméleti alapot ehhez már az
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ősegyház bibliamagyarázói lerakták : az általános üdvtörténet és a személy i
üdvösség megvalósulása közt megannyi párhuzamot fedeztek fel. Ami 2-3000
évvel ezelőtt történt vagy mondatott, egyrészt a mi mai személyes üdvösségünk
megvalósulását célozta. Másrészt annak a Léleknek vezetése alatt történt és
lett Irásos emlékké, aki bennünk lak ik és múködik. Továbbá, minden , amit az
Irások elmondanak végső fokon ugyanarról a Krisztusról sz él, akivel mi szentségi módon egyesülünk és egyben annak a Teremtő és Gondviselő Istennek
cselekvésmódját írja le, aki bennünk és általunk cselekszik.

Röviden: a bibliaolvasmánynak élménnyé és imádsággá kell válnia bennünk. Ehhez kell fúznünk egy fontos meglátást : mint élményből fakadó írásos
emlék, amely az olvasóban ismét élményt idéz elő, az lsten biblikus önkifejezése különleges kapcsolatban áll az irodalommal és azon belül a költészettel. Ezt az utóbbi időkben főkép L. Alonso-Schökel sok nyelvre lefordftott
könyve (The Inspired Word, New York 1966) tette világossá. E szempont ellelejtéséért egyformán felelős a racionalista bibliakritika történeti szemlélete
és a rá reakcióként felelő apologetikus szentlrástudomány. Az Ószövetség különös módon is tele van költészettel. Nemcsak a zsoltárok költemények, a
többi szöveg nagyrésze is költői igénnyel és stílusban meg Irt irodalmi mú.
Mint költői alkotások, az egyes szövegek értékben és jellegben erősen különböznek: a jahvista szerz ö (Mózes öt könyvében az un. jahvista hagyomány megfogalmazója) elsőrendú Iró. Jónás könyvének szerzője kivételes tehetségú elbeszélő . Izajás világirodalmi klasszikus. Másrészt Ezekiel próféta nehézkesen
és klnlódva Ir, és; mondjuk, a 118. (héber számozásban 119.) zsoltár szerzője
száraz és meglehetősen egyhangú. Mégis, a bibliai szöveget mint irodalmi alkotást is szemügyre kell vennünk. Csak két közvetlen tanulságot
vonjunk le ebból rögtön: a) Egy bibliafordltás csak akkor jó, ha az irodalmi
sajátosságokra is ügyel. Röviden: ha nemcsak igazságot, hanem élmé nyt és
szépséget is kifejez. b) A bibliaolvasónak és magyarázónak legyen mersze a
képzeletet mozgató részletek: képek, fordulatok , csattanó k izgaimát és sz épségét meglátni, élvezni. Persze a szépség a Bib liában túlmutat önmagán, mindig az élményt okozó isteni Valóság: az Úr és az Ó csodatettei felé irányul.
Befejezésül legyen szabad egy nagy bibliaolvasó élményét idézni a "biblikus élményről " . Szent Bernát, akinek múveiben a fenti gondolatok nagy része
megtalálható, Biblián táplá lt lelki élmények hordozója és egyben nagy rnúv észettel rendelkező kifejezője , mestere volt . Az I:nekek énekéről szóló beszédeinek bevezető darabjában Igy világitja meg a biblikus szöveg és a lelki élmény
kapcsolatát (figyeljünk a szentirási idézetek és utalások nagy számára) :
"De ha ti magatok is saját tapasztalatotokra figyeltek, nem fakad-e benne tek is dal a győzelemről, amellyel hitetek legyőzi a világot (1Jn 5,3) és a kivonulásról, amely kapcsán a nyomorúság sorából, a sár ocsmányságából klláboltatok (Zs 39,3)7 Nemde új dalt énekeltek az Úrnak, mert csodadolgokat vitt
végbe (Zs 97,1)7 S amikor ezen túlhaladva lábatokat biztos sziklára áll ft ja és
3
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lépteteknek irányt szab (Zs 39,3-4), úgy hiszem, akkor is új dal fakad fel ajkatokon a megújult életért, énekszó a mi Istenünknek. S mert búnbánatotokra
feleletül nemcsak bocsánatot adott, hanem jutalmat is Igért, vajon az eljövendó
javak Igérete (Róm 12,12) nem indít-e még inkább örömre, hogy dalolva járjátok lsten útjait, mert hatalmas az Úr dicsősége (Zs 137,5)? S ha esetleg valamelyikötök előtt a Szentírás egy-egy titkos vagy nehezebb mondata megvilágosodik, nincs kétség : hálából a mennye i kenyér alam izsnájáért csendüljön fel
az örömkiáltás. a lakomázó éneke , mint Istennek szánt kellemes zene. Sőt még
a mindennap gyakorlataiban és csatározásaiban is, amelyek nélkül soha senki ,
aki Krisztusban él, még kis időre sem létezhet (2Tim 3,12) a test, a világ s az
ördög miatt - hiszen állandóan tapasztaljátok, hogy katonasors az ember
élete a földön (Jób 7,1) - naponta új dalra kell zend ítenetek azokért a győzel
mekért, amikben részetek volt. Amikor egy kisértést legyőzünk, vagy egy b űn ös
szokáson felülkerekedünk, valami fenyegető veszélyt kikerülünk, a cselvető
csapdáját felfedezzük, a lélek valamilyen megrögzött szenvedélyébői egyszer
s mindenkorra kigyógyulunk vagy egy régóta áhltott, s gyakran kért erényt
lsten ajándék ából végre megszerzünk, vajon - a Próféta szava szerint - "nem
zendül meg bennünk a hála és dicséret dala " (Iz 51,3)? Vajon minden egyes
jótéteményéért nem felel-e bennünk zengő áldás az Úrnak adományaiért? . .
Feltételezem , hogy már saját magatokban megéli tek mindazt, amit a Zsoltároskönyv nem " I:nekek énekének", hanem a .L épcs ötokok énekeinek " nevez,
hogy jelezze : minden lelki haladásra a fölfelé jut ás mértéke szerint - úgy ahogy
az ki-ki szívében végbemegy - egy-egy ének legyen a válasz, dicsérve és
magasztalva azt, aki bennünket magasba visz. Másképp aligha valósulhatna meg
a zsoltárvers : "Zengik a diadalt vidám dalokkal a győztes sátorokban" (Zs
117,15). De az sem, amit az Apostol oly szépen és oly hasznosan lelkünkre köt :
"Zsoltárokkal, himnuszokkal és lelki énekekkel dicsérő dalt zengjetek az Úrnak szlvetekben" (Ef 5,19).

Liptay György
EGYE DÜ L T E VAGY AZ ÚR

Messiási előkép és valóság
Növekednie kell

" Neki növekedn ie kell, nekem pedig kisebbednem" (Jn 3,30), - vallja Jézusról és önmagáról Keresztelő János, az utolsó ószövetségi és az egyetlen újszövetségi próféta . Amikor Jézusnak és az ószövetségi írásoknak kapcsolatát
próbáljuk jellemezni, alkalmas átfogó szempontnak kínálkozik éppen ez a prófétai mondat. Az lr ások és bennük elsó helyen a próféták írásai nagy erővel
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tesznek tanúságot az eljövendő Messiásról, és a Szabadftó alakját megrajzolva
elsősorban annak erőteljes fönségét emelik ki.
Az Irások róla szólnak

Ami az Irásokban róla szól, azt magyarázza , elkezdve Mózesen és az öszszes prófétáknál, az emmauszi tanítványoknak Jézus (Lk 24,27). Az evangélista adós marad a részletekkel ezen a helyen, de megemlíti, hogy Jézus szenvedéséről és feltámadásáról volt szó. Ugyanez a központi téma, amikor Jézus
utól jára beszél tanítványaihoz (Lk 24,44) , és mindannak beteljesedését hirdeti,
amit róla Mózes törvényében és a zsoltárokban írtak, vagyis a Messiásnak
szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a hal álbél.
A jézusi szentí rásmagyarázat központi élmény marad az apostoli Egyházban. Az ószövetségi Irásokban azt a Krisztust keresik és állítják elénk, "akí
test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerínt azonban
a halálból való feltámadás ával lsten hatalmas Fiának bizonyult" (Róm 1,4), akit
" Izrael háza keresztre feszített, lsten azonban Úrrá és Messiássá tett" (Csel
2,36). A megdicsőülés hegyén a törvény és a próféták képviseletében (Lukács
szerint " m e g d í c s ő ü lt e n" vagyis nagy ünnepélyességgel) megjelenő Mózes és
Illés Jézussal ugyancsak az ő közelgő haláláról beszélget.
Az ószövetségi szent könyveknek szinte minden sora Jézusnak erről a fenkölt nagyságáról beszél azoknak, akik az újszövetségi iratokban tanúságot tesznek róla. "Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség táblája "
(Mt 1,1) megfrásánál az evangélista nyilván nem felejti Jézus szavát, miszerint
" Dávid a Lélek sugallatára a Messiást Urának nevezi " (Mt 23,43). Jézus a
110. zsoltárnak ezt a helyét saját örök származásának tudatában érti és értelmezi, mert tudja: " M i e l ő tt Ábrahám lett, én vagyok " (Jn 8,58). Lukács visszafelé halad Jézus nemzetségtáblájának ő s s ze á l l l tá sá ná l, és Ádám ig jut el, " aki
pedig az Istené" , vagyis ugyanazt állítja, amit a teológus János evangélista:
"Kezdetben volt az Ige ... , és lsten volt az Ige" (Jn 1,1).

Ragyogó sorfalat emelnek a szentírók az ószövetségi helyekből, hogy így
vonuljon be a dicsőség királya, aki előtt feltárulnak az örök kapuk. A sz üztöl
születő, Dávid nemzetségéből származó Messiás nagy lesz : az Úr neki adja
atyjának, Dávidnak trónját, uralkodni fog, országának nem lesz vége. Szenvedés vár reá, de magasba emeltetve, mint egykor a pusztában a rézkigyó jele ,
magához vonz mindeneket és örök szabadulást hoz a benne hivőknek. Mint
Mózes és Illés a szent hegyen (Lk 9,31), az evangélisták is úgy tudják, hogy az
üdvösségnek Jeruzsálemben kell beteljesednie, mert nem veszhet el próféta a
szent városon kívül (Lk 13,33), olt kell megvárniuk a tanitványoknak az Úr ígérete szerint lejövő SzentIeiket és elindulniuk igehirdető útjukra minden néphez
(Lk 24,47).
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Törvényt

A hegyi beszéd kijelentése mögött, miszerint Jézus beteljesíteni jött a törvényt és nem feloldan i, az O egész messiási küldetése áll. Jézusnak az adott
ószövetségi háttérben válik lehetóvé, hogy megértesse küldetését. A törvény
beteljesítóje ugyanazzal a dicsóséges fellépéssel mutatkozik be Izrael népe
elótt, mint az Úr, aki a Sinai hegynél kinyilatkoztatta és megszabta a törvényt.
Ebben az értelemben áll János evangélista szava Jézusról: "Láttuk dicsóségét,
mint az Atya egyszülöttének dlcsóségét, akit kegyelem és Igazság tölt be"
(Jn 1,14).
Jézus kezdettól fogva az Istennek kijáró megdlcsóülés Igényével lép fel és
jelentkezik. Az Úr dicsóségének megjelenése sajátosan ószövetségi gondolat.
Igy jelenik meg az Úr a Sinai hegyen füstben, túzben , harsonazengés között
(Kiv 19,18kk). Mózes és a vele lévó hetven vén annyit lát Izraellstenéból, hogy
"lába alatt olyan valami volt, mint a zafír kövezet, és fénylett, mint 8 tiszta ég"
(Kiv 24,10). Mózes arca pedig az Istennel való találkozás nyomán úgy ragyog,
hogy félnek közelébe menni (Kiv 34,31).
Jézus úgy beszél erról a dicsóségról, mint eljövendó sorsáról, bár egyénileg nem keresi. "Látni fogjátok, hogy megnyilik az ég, és lsten angyalai föl- és
alászállnak az Emberfia fölött" (Jn 1,51). Kánában múvel t elsó csodatettével
"kinyilatkoztatta dicsóségét, s tanitványai hittek benne" (Jn 2,11). Jövendó
dicsóségéból ízleltetó a Tábor-hegyi jelenet, amiról azonban nem szabad beszélniük, míg az Emberfia fel nem támad a halálból (Mk 9.9). Az Atya dicsóíti
meg (Jn 8,54), elóbb azonban búzaszemként a földbe kell hullania és ott elhalnia , és ó ezt mint jövendó sorsát elfogadja (Jn 12,23kk). Sorsát megpecsételi végsó megdicsóüléséról mondott kijelentése a fótanács elótt. Egyben a
halálos ítéletét jelenti, mert az ószövetségi gondolatvilágon nevelkedett bírái
jól tudják, mi az értelme szavainak : "Mostantól látni fogjátok az Emberfiát,
amint a Mindenható jobbján ül, és amint eljön az ég felhóin" (Mt 26,64). Megdicsóülésér61 szóló mondatát "halálosan" komolyra veszi István elsó vértanú,
aki a megkövezésnél " a Szentlélektól eltelve az égre néz, ott az lsten dlcsöségét látja és Jézust az lsten jobbján" (Csel 7,55).
Nagyságát hir detik a próféták
Az eljövendó Messiás magasztos elhivatottságát és nagyságát hirdeti a
Szentlélek a próféták szavával. Merész prófétai képek ihleti k az apostoli igehirdetést. Pünkösdi beszédében Jézusról szólva Péter apostol bizonyítottnak
látta a jövendölések beteljesedését : lsten feltámasztotta, jobbjára emelte, és
6 onnan kiárasztotta az Atyától megígért Szentlelket, ahogyan Joel próféta szólt
erról (Csel 2,16).
Vegyük azonban egyenként a fontosabb próféták tanúbizonyságát. Állítsuk
elsó helyre a királyi zsoltárost. D á v i d o t . Péter kifejezetten idézi öt, hogy
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az "Istentől csodákkal és jelekkel igazolt" Jézusról szólt: teste reményben
nyugodott el, lelkét az lsten nem hagyta a holtak honában. és nem engedte,
hogy rothadást lásson a Szentje (Csel 2,27). A Messiásról áll , hogy lsten a jobbjára ülteti, és ellenségeit lába elé teszi zsámolyul (Csel 2,34). A Jézus ellen
felvonuló királyokat, a háborgó nemzeteket és a hiú terveket kovácsoló népeket (Zsolt 2,1kk) ped ig nyiltan Heródesre, Ponc ius Pilátusra és Izrael népére
értelmezi Péter, de hozzáfűzi : hiába támadnak az Úr felkent szolgája ellen. Ok
csak végrehajtják azt, amit az lsten hatalma és akarata előre meghatározott.
Szenvedésében és megalázottságában ls győzedelmesnek látja Jézust, és kéri :
nyújtsa kl kezét az lsten, hogy .gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák
történjenek szent szolgája, Jézus nevében" (Csel 4,30).
I:rdekes, mennyire a Zsoltárosnak a képelt veszi át, ahol megilleti a Messiást a királyi méltóság , az örök papság és a végső győzelem a világ fejedelme
fölött. Megkörnyékezi ugyan a Gonosz, de nincsen hata lma fölött e; gondoljunk
csak aklsértések lelrására a pusztaságban és a Getszemánl kertben. Döbbenetes képeket sorol fel a 22. zsoltár, amelyet Jézus elhaló ajakkal a kereszten Imádkozik: féreg a nagy Szenvedő és nem ember, az emberek gúnytárgya, a népek megvetettje. Megsemmisítik, mégis diadalra jut : " Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a közösségben dicsőltlek téged . .. Nemzetségem neki fog szolgálni. Az Úrról beszélnek majd az eljövendó nemzedéknek,
igazságosságát hírdetik a jövő népének: ő vitte ezt végbe" (Zsolt 22,23,31). Jézus szeretettel tekint nemzetségtábla szer inti ősének, Dávid kirá lynak alak jára.
Elfogadta a Dávid fia megszólltást, amikor Igy fordultak hozzá és kértek tőle
valamit. A Jelenések könyve pedig különös elószeretettel jelen iti meg a megdicsőült Krisztust olyan prófétai képekkel, amelyekben Dávid szerepel : " A
Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit kinyit, senki be nem
zárja, s ha valamit bezár , senki ki nem nyitja" (Jel 3,7). "Nézd , győzött az
majd kinyitja a könyvet, feltöri hét
oroszlán Juda törzséből, Dávid sarja.
pecsétjét" (Jel 5,5). " I:n, Jézus , én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes
hajnalcsillag" (Jel 22,16). Közös valamennyi képben, hogyerőtól duzzad , jól
példázza az örök mennyei Király1.
ó

Fontossági sorrendben következzék I z a j á s próféta. Az O szava Ihleti
Jánost, aki a pusztában kiáltó szózatot hirdeti. Hatalmas férfiút lát,
akinek nem méltó a saruszlját sem megoldani. Amikor tanúság ot tesz róla ,
csupa erőteljes képet használ az Eljövendő bemutatására. Szórólapáttal és
fejszével a kezében jön utána egy férfi, hogy tisztogasson és gyümölcstelen
fákat kivágjon. Izajás ihleti Máté evangélistát, amikor Immánuel szűzi sz ülöanyjárói beszél. Tóle veszi a felségclmeket Lukács : a Gyermek vállára uralom
kerül, a neve Csodálatos, Tanácsadó, Erős lsten , Örök Atya, Béke Fejedelme.
Uralma messzire kiterjed, a békének nem lesz vége . Dávid trónját megerósltl
és megszilárdltja (Iz 9,5kk). Az Úr lelke nyugszik rajta : megveri az erőszakost
és megöli a gonoszt (Iz 11,1kk) . ör ömhírt visz a szegényeknek, gyógyit, szabaKeresztelő
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dulást hirdet és hoz, helyr eáll it , újra épí t, örö méneket sugall (Iz 61,1 kk). Ugyanez a próféta látja előre a Fájdalmak emberét , és tudja, hogy az Úr alázatos
szolgájában az eljövendő Messiás jelenik meg. Nem szép, nem ékes, hanem
megvetett és utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, mintegy Istentől
megvert (Iz 53). Előre hirdeti azonban az Úr szolgájának erő tel jes nagyságát
és jövendő diadalát: győzelemre jut, fönséges lesz, felmagasztalják és nagy
d icsőségre emelik (Iz 53,13). Himnusz jellegú zárószakasz hirdeti a 4. EbedJahve énekben az Úr szolgájának végső győzelmét. Világosság és megelégültség tölti el, szenvedésével megigazultságot szerez, és osztályrészül kapja
azokat, akikért odaadta életét , akiknek vétkeit hordozta, és majd búneikért
esdekel (Iz 53,12). A szent város felett az Úr d icsősége ragyog : Népek jönnek
világosság ához, ki rályok a benne támadt fényességhez (Iz 60,2-3).
Nem hiányozhatik a harmadik prófétai tanú szerepében J e r e m i á s. Első
sorban saját elszenvedett gyötrelmeivel péld ázza a szenvedő Messiást , és egyegy szöveg ével mindig ott szerepel szentm isénk és az offic ium nagyböjti olvasmányai közöt t. A vágóhídra hurcolt szelíd bárány képe (Jer 11,19) klasszikusan
jelzi a Megváltó kiszolg áltatottságát, egyben pedig a Jelenésekben győzelme
sen megjelenített Bárányt. A gonoszok ellen mondott prófétai feddőbeszédek
és az ellenük szórt jajkiáltások visszhangzanak Jézusnak a farizeu sok ellen
elmondott jajbeszédében (Mt 23). Képei előre hirdetik Je ruzsálem végpu sztulását és a vég ítéletet (Mt 24). A próféta keserú panasza : " Rászedtél, Uram l S
én hagytam , hogy rászedj ... Az Úr szava mindennap gyal ázatomra vált és
csufságomra " (Jer 20,7.8), párhuzamra ta lált annak a Jézusnak halálra való
készülődésében , aki a Getszemáni majorban " remegni és gyötrődni kezdett,
és halálos szomorúság fogta el lelkét" (Mk 14,32.33). Bosszúállást sürge tő
szava, saját életének megátkozása már aligha tekin thető mintának az apostoli
egyháztól megra jzolt Krisztus-képnél: "Amikor szidalmazták, nem viszonozta
a szidalmakat ; amikor szenvedett, nem fen yegetőzött, hanem ráb ízta magát az
igazs ágos b ír óra" (1Pét 2,23). Az igazságos bíró viszo nt azonos lehet az Úrral ,
akit úgy dicsőit Jeremiás, mint aki " kiszabadított a a szegény lelkét a gonoszok
kezéből " , és mint " h ő s harcos melléje állt" (Jer 20,11). Szép kép arról, hogy
a passzív erényeken nevelődött lelki nagyság, a végső kitartás és a törhetetlen
reménység meg nem szégyenül. Ott talál juk nála a Vigasztalások könyvében a
fi ait sirató Ráchelt, akit megvigasztal az Úr: "Aki szétszórta Izraelt, össze is
gyújti , és úgy ő rzi mint pásztor a nyáját" (Jer 31,10). " Igen, jön nek a napok,
amikor új szövets éget kötök Izrael házával és Juda házával " (Jer 31,31). "Abban
az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és Igazságot teremt az
országban. Azokban a napokban megszabadul Juda és biztonságban él Jeruzsálem. I:s ez lesz a név, ahogyan a várost hívják: Az Úr a mi igazságunk ;"
(Jer 33,15-16). Csupa olyan erőt árasztó prófétai kép, mely jól emlékeztet az
lsten országát közénk elhozó Jézusra és a mennyei Jeruzsálemre , ahol majd
velünk lakik az lsten , és letörö l szem ünkről minden könnyet (Jel 21,3-4).
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Képek és Jelek
Nagy biztonsággal idézünk prófétai szövegeket, sorolunk fel párhuzamokat.
Közben többnyire feledjük, hogy "töredékes ismeretünk és prófétálásunk, tükörképben való homályos látásunk" mellett (vö. 1Kor 13,9.12) jelen állapotunkban
a szent jelek és nagy képek jobban segitenek előre minket, mint a készen
kapott prófétai mondatok. A képek és jelek javarészt ószövetségi eredetűek.
lsten Fia azonban új tartalmat ad nekik : Igya megtisztulás , a világosság, a
lelki táplálék, az új, Istentől jövő élet. Vegyük sorra a legfőbb képeket és jeleket.
Ime az lsten Bárányai - hallották a János tanitványok mesterüktől csakúgy,
mint mi minden szentáldozás előtt. Az ószövetségi "szelíd bárány" kép (Jer
11,19) újszövetségi, mélyebb értelmet kap a Keresztelő ajkán. I:rtelmét a patmosz! látnok, a Keresztelő tanltványa fejtegeti a Jelenések könyvében. " Méltó
a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a d icsőség és az áldás" (Jel 5,12). Egyenértékű a vizió
Ezekiel nagy látomásával , ahol a próféta elmondja, hogy ellentétben Izrael hatalmaskodó pásztoraival egykor maga lsten gondoskodik népéről mint pásztor
a nyájáról: "Szemlét tartok juhaim fölött, amelyek szétszóródtak. összegyűjtöm
és hazavezérlem őket. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet,
bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őr
ködöm" (Ez 34,12kk). Jézus, a Jópásztor ezt a képet alkalmazza magára (Jn
10,2kk), és - nyilván Ez 34,17 figyelembevételével: "igazságot teszek a juhok
között, a kosok és a bakok között" - tud az evangélium arról, hogy az Itéletkor a Pásztor-királynak jobbjára és baljára állitják a juhokat és a bakokat (Mt
25,32), hogy döntsön sorsuk fölött. Felvette képtárába a hasonlatot Péter, az
első "főpásztor" is: "Mint tévelygő juhok megtértetek lelketek pásztorához és
oltalmazójához - ad pastorem et episcopum animarum vestrarum" (1Pét 2,25).
Ugyancsak ő tud az ítéletről, amikor majd "megjelenik a legfőbb pásztor"
(1 Pt 5,4).
Elmélkedő megfontolást igényelnek a t ö b b i k é p e k is. Igy az Istennek új temploma, amelyet leronthatnak, de Jézus - mint saját testének templo mát - harmadnapra felépiti feltámadásában (Jn 2,19). Az új Jeruzsálem a Bárány hitvese ( = az Egyház mint Krisztus jegyesei), amelyet az lsten dicsősége
ragyog be, világossága pedig a Bárány (Jel 22,22.23). A kereszt életadó szent
jelvény a pusztában szabadulásul magasba emelt kIgyó jeiének mintájára (Jn
3,14). Manna helyett új életadó és élő Kenyér (Jn 6,35), Igaz Szőlőtő (Jn 15,1),
Kenyér, amely az ő Teste a világ életéért, és az Újszövetség kelyhe az ő Vérével, amelyet kiont mindnyájunkért (Mt 26,26kk). Belőle kell innunk halálát hirdetve, amIg el nem jön (1Kor 11,26), hogy egykor az Atya országában az újat
ihassuk vele és választottaival (Mt 26,29).

Zárja a jelekről szólő fejtegetést a Héber-levél Krisztus képe, és benne
ennek az apostoli időkben keletkezett prédikáclőnak őszövetségl vonatkozá39

sokban gazdag szimbolikája. A próféták után most a beteljesedés végső korszakában Fia által szól hozzánk az Úr: őt tette meg a mindenség örökösévé,
általa teremtette a világot (Zsid 1,1). Zsoltáridézetek halmaza emeli Jézust az
angyali karok fölé. Hitvallásunk "követe és főpapja, Jézus" Mózest messze meghaladó dicsőségben áll az lsten házának élén (Zsid 3,1-3). Az Újszövetség kiváló Főpapja (a levél kései keletkezése idején már szabad volt a pap és főpap
szót a fópapoktól halálra adott Úrral kapcsolatban emlegetnil) áthatolt az egeken, mert lsten tette főpappá Melkizedek rendje szerint (Zsid 4,14; 5,10). Ott
ül a mennyben "a Fölség trónjának jobbján" (Zsid 8,1). O a reánk váró javak
főpapja, aki a saját vérével megnyitott és megszentelt új szentélyben örök
megváltást szerzett nekünk (Zsid 9,11.12), "testének feláldozásával egyszer s
mindenkorra megszentelődtünk" (Zsid 10,10).
Mesternek és Úrnak hivtok
Jézus kérésére a tanltványok beszámolnak a " kö zv é l e m é n yrő l " , hogy kinek
tart ják az emberek az Emberfiát. A véleményekhez Jézus nem fűz megjegyzést.
Pétert azonban boldognak hirdeti és kitünteti, amikor Krisztusnak és az élő
lsten Fiának vallja. A tanitványoknak megliltja, hogy Messiásként hirdessék,
mert ismeri földies reményeiket. Még mennybemenetele előtt is azt kérdezik
tőle : "Uram , mostanában állitod helyre Izrael országát?" Földi uralkodó nem
akart soha lenni. Elmenekült egyedül a hegyre imádságos magányba, amikor
klrállyá akarták tenni (Jn 6,15). A legfőbb hatalom képviselőjének kérdésére
nyiltan vallja, hogy országa nem e világból való, hiszen akkor harcra kelnének
érte szolgái (Jn 18,36), nyilván az a tizenkét légiónál is több angyalsereg, amely
kijárna neki, de akkor hogy teljesedne be az Irás, hogy Igy kell történnie? (Mt
26,53.54). Mindvégig tudatában marad azonban nagy küldetésének, amellyel "az
Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza" (Jn
13,3). Amikor alázattal az utolsó szolga feladatát vállalja a lábmosásnál (Jn 13),
mert szolgáln i jött, nem magát kiszolgáltatni (Mt 20,28). Nem rejti el Isteni öntudatát : "Ti Mesternek és Úrnak hivtok, s jól teszitek, mert az vagyok . . . I:n
az Úr és Mester mostam meg lábatokat, mert példát adtam nektek" (Jn 13,
13-14).
Az alázatos Krisztus példájáról - főleg a konstantini érától kezdve - gyakran megfeledkezett a hatalom és dicsőség útját járó egyház, a sok, első helyért
versenyző tan ítvány, apostol és apostol utód. Töretlen maradt viszont az a térdenálló csodálat, amellyel a korai egyház még a kereszt szégyenfáján ls főpapi
és királyi ruhákba burkolta Jézust, aki mindvég ig Úrnak és Mesternek mutatkozott. A h ivők serege mindenkor irgalomért kiáltott a Kyrios felé. Péterrel omlott lábai elé és kérte : "Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok'" (Lk
5,8). " Egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy a Legfönségesebb, Jézus Krisztus " - hirdet i róla a szentmise Gloria éneke. Korunk öntörvényűség
ben kiván élni , önmagán kivül más úrról nem szivesen tud, mindent teljes It40

mény szerint mér le és értékel. A megcsúfolt tekintély bátors ágát veszltette,
és Jézust - lelk ipásztori "bölcsességtől" vezetve - mint " nagy Testvérünket és
legjobb Barátunkat" próbáljuk elfogadhatóvá tenni. Húsvét döntő élménye tudatában megfeledkezhetünk-e arról a Krisztusról, akinek nevét hordozzuk a
" keresztény" névvel és méltósággal, és akinek nevében minden imádságunkat
zárjuk ("akl élsz és uralkodol mindörökké")? Feledhetjük-e az "ég felhó lben "
vagyis apokaliptikus dicsőségben ltéletre érkező Urunkat, akinek halálát és
feltámadását hirdetjük, amig el nem jön? Eljövetele az idők végén közömbös
lehet neked? Saját életed minden nappal el közelgő vége arra int: Imádjuk az
Urat, aki Királya mindazoknak, akik itt a földön élnek.
Láttuk az ószövetségi szent iratokban a Messiást: hatalmas jogarát kinyújtja
Sionból az Úr, hogy uralkodjék ellenségei felett, mert születése óta övé a királyi
méltóság a szent hegyen (Zsolt 110,2-3). Előttünk áll az újszövetségi szent
könyvekben " a dicsőség Atyja , aki nagyszerü erejét Krisztusban mutatta meg,
amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erönek és uralom nak, s minden néven neve zhető
méltóságnak fölébe emelte, nemcsak ezen a világon , hanem az eljövendöben
is" (Ef 1,17.20-21). Osztozunk a Messiás-király nevében és méltóságában mi
megkeresztelt hivek, akik az Úr eljövetelének boldog reménységében élünk
itt Egyházában, mert tudjuk : " Az Atya mindeneket a Fiúnak lába alá vetett , öt
magát pedig az egész Egyház fejévé tette. Az Egyház Krisztus teste és az ő
teljessége, aki teljessé tesz mindenekben mindent" (Ef 1,22). Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei vagyunk. E lőbb azonban szenvednünk kell vele
együtt , hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. De ennek az életnek szenvedései
nem mérhetőek az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunkl
(Róm 8,17-18).

Hegyi György
AZ ÖSZöVETSJ:GI OLVASMÁNYOK SZEREPE A SZENTMISJ:BEN

A II. Vatikáni Zsinat nyitottá tette az utat a teljes Szenti r ás használatához a
liturgiában. A lelkipásztori tevékenység minden területén különleges e lsőbb
séget biztositott az lsten Igéjének.
A Zsinat első okmányának kibocsátása óta több mint húsz esztendő telt el.
Mit ért el a liturgikus megújulás? Van abban igazság , hogy ennyi idő kevés a
hatékonyság leméréséhez. Főként ha számltásba vesszük, hogy az utolsó reform a liturgia terén V. Piusz pápasága alatt, 1570-ben t örtént, Mit jelent ehhez
a 4 évszázadhoz a közelmúlt 20-21 esztendő?
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A Zsinat litur gi areformja sokak által és régen várt lépés volt : iste ntisztelet
az anyanyelven. Ennek járható útja : . Úgy kell a szöve geke t és a rítusokat kialak ítanl, hogy az edd ig ieknél világ osabban táruljanak fel azok a szent valóságok, amelyeknek jelzésére szolgál nak.· S mivel . . . " a Szentírásból tárul fel
a cselekmények jele és értelme, ezért szükséges, hogy jobban érvényesül jön
a Szentirásnak az a bensőséges és élő szeretete, amely ről . .. a rítusok tiszte let reméltő hagyománya tanúskod ik" (Lk 24).
A Zsinat klvánalmai nagyrészt teljesültek. Elkészültek az új liturgikus könyvek. Három , illetve két éves szakaszra beosztva bőségesen tartalmazzák az üdvtört énet kincsest árát , a Szenti rás min dkét részét.
Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? Nem olyan szépen I Minden készen
van, de a hivősereg sok helyen mégsem hallja vasárnaponként mindhárom olvasmányt. Különösen az ószövetség i részeket nem. Sokféle a k ibúvó. Aki akar
talál is. Néhány a javából: Messze vannak azok már a keresztény érdeklődés
tő ll A mai ember nem érti, vagy nem akarja érteni ezeket a régi történeteket!
Tele vannak érthetetlen szim bólumokkal. Erkölcsi felfogásban is idegen világ
azl Hosszúra nyúl ik a liturgia.
Alig gondolunk a kijelentésre : A két szövetség egyet alkot. Sokszor nem
tudunk mit kezden i vele . A gyakorlatban .Jeb énultan " tengődünk az előtt a gazdagság előtt, amit a Szent lrás teljessége nyújt. Igaz lenne a mondás : A gazdagság megszegényít?
Liturgiánk mai helyzetét egyik zsi nati teológussal így fejezhetnénk ki : A liturg ia hason 1ft egy gipszkötésben k ín lódó élő , elev en emberhez, akit most igyekeznek meg szab adítani a g ipsztől. A testrész elhalt, kissé megbénult, megmerevedett. A köté s eltávolftása után eltart még egy ideig , hogy mozgásba jö jjö n és mozg ása természetessé váljék. - Ugyanakkor a megmerevedett liturgia
mozgásba lend ült, új életerőt mutat. A bizonytalanság, a gyámoltalanság, merész lé pések és félrelépések után mondhatjuk : A külső reformok megtörténtek,
új rítusok bontakoznak ki és élni kezd a liturgia.
A külső keret azonban még nem minden. VI. Pál pápa már 1967-ben kijelentette: " Itt az id ő , hogya külső változások megtörténtével a liturgia a jámborság,
a lelkiélet isko lája legyen ." Ezt mozdlthatja elő m indenekelőtt a két szövetség
mélyebb összefüggése inek keresése a szentmise szövegeiben. Lelkiségünk
erősödik, ha felfedezzük és alkalmazzuk, hogy mit mon danak ezek a szemelvények Istenről , Jézus Krisztusról, az Egyházról, a világról és saját magunkról.
A cél az, hogy az lrások lelki tartalma domborodjék ki és ezáltal " Isten népe"
jobban otthon érezze magát az Egyh áz liturg ikus ténykedéseiben. Ebből a szempontbó l a lit urg iareform hitkérdés is. Ezért kell azon fáradozni, hogy az ószövetségi részletek is használatba jöjjenek a szentmisén. A liturgia tö rténetére
vetett néh ány pillantás és a tartalmi összefüggések meggondo lása hathatós
ösztökélés lehet , hogy minél inkább é rtékeljük a szentmise ószövetségi olvasmányait.
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A történelem tanúsága
1. A zsinagógai istentisztelet ráütötte a bélyegét az e l s ő keresztény k özösségek liturgiájá ra. A hivők nagy része zsidó eredetú volt ; Jézus maga is hirdette,
hogy betölteni, nem ped ig megsz ünte tni jött az Irásokat. Az evangé liumok és
az apostoli levelek is áll andóan utalnak a mózesi és prófétai tanításra. Nem
feles leges tehát felidézni , hogy milyen volt a zsinagóga istentisztelete.
Az összegyült közösség első helyen a Második Törv énykönyv (MTörv 6,4-7)
szavait hallotta és zsoltárokat énekelt. Majd kigöngyölték a Tóra tekercsét és
vég igvitték a termen. A jelen l evők tis zteletüket feje zték ki. A tek ercs maga kb.
80-100 cm magas volt. A Tór át hordozó férfi nyomában haladt egy fiatal fiú.
O vitte a másik , kisebb tekercset. Ennek a magassága kb . 30 cm volt és a próféták irásait tartalmazta. A zsoltáréneklés után elő ször a Tórából olvastak föl ,
mégpedig hét személy. Az olvasás nem szemelvényes, hanem folytatólagos volt.
Jézus korában a teljes Tóra felolvasása három évig tartott, ma kb. egy esztendőt vesz igénybe. A Tóra olvasása után ismét zsoltár következett, majd a prófétá k frásaira került sor . A kiválasztott szöveg általában összefüggöt a Tóra
témájával, példa-mintának is sz ámított.
Beszédes jelkép volt a tekercsek nagysága: a nagy Tóra - a Mózesnek
adott isteni kinyilatkoztatással, a kis Haltara - a prófétai tanftásokkal. Sajátosságukat emelte még a felolvasók száma: többen végezték a Tóra-olvasást.
A zsidóknál mai napig érvényes szabály, hogy közösségi istentiszteletet
csak akk or szabad tartani, ha legalább Hz felnőtt férfi van jelen . Igy érthetjük
meg, milyen jele ntősége van Jézus szavainak : " Ahol ketten-hárman összejönnek
az én nevemben , ott vagyok közöttük." Az Irásokn ak ki járó tisztelet visszat ükrö~ő dl k a szentmisében is : az evangéliumot ünnepélyesen visszük felolvasásra ,
megtömjénezzük, sőt meg is csókolhatjuk .
2. " A régi örökség megtalálható - mond ja Jungmann (Miss arum Solemnia
I) - , a prófétá k és a törvény kettősségében, amely a különböző keresztény
olvasmánybeosztás alapját képezi, valamint az olvasmányok közöttl ének megőrzésé ben."

Az el s ő idő k b e n a keresztények is eljártak a jeruzsálemi templomba, csak
a kenyé rtöré st végezték házanként. A misszionálás és a zsinagógával való
fokozatos szakítás lassanként külön istentiszteletet hozott létre, bár végső
soron és nagy vo nalai ban sokat megőriztek a régi rendből.
A IV. század végén összeállított Apostoli Konstit úciók könyvében (VIII. fej.)
olvassu k: Amin t kétféle olvasmány volt szokásban a zsinagógában, egy a Törvé nyb ő l , egy pedig a prófétákból, úgy az Újtestamentumban mi is két olvasmányt veszünk, éspedig az apostoloktól és az evangéliumból. - A régi I:szakAfrika-i litu rgia is csak ezt a külső hason lóságot ő rizte meg; két olvasmányt fr
eló: az apostoll leveleke t és az evangéllum ot.
Egyéb rftus ok ban azonban egész so r más beosztásról van tudomásunk.
t 480 után) le frásából tudju k, hogy a gót istentiszteleti rendMassllai Salvián C
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nél hármas beosztást követtek. Egy olvasmány a prófékból, egy az apostolokból
és a harmadik az evangéliumból hangzott el. Ulfila (t 383) gót püspök a nép
nyelvére forditotta a Szen!frást. Azt akarta , hogy mindenki megérthesse, és
ezáltal mélyebben gyökerezzék meg a kereszténység. - Klaus Gamber (Liturg ie übermorgen, Freiburg, 1966) megállapítása, hogya IV. századi liturgiára
szinte mindenfelé a gót liturgia nyomta rá a bélyegét a maga három olvasmányával. A h ivők tevékenyen bekapesolódtak az lsten igéjének a meghallgatásába, mert hirdetése anyanyelvükön történt.
Aranyszájú szent János szintén emliti a három olvasmányt a liturgiában : az
első olvasmánya próféták könyveiből, a második az apostoloktól, a harmadik
az evangéliumból. Az első olvasmány után zsoltárt énekeltek, a második után
pedig Allelúját zsoltárversekkel.
Ebben a korban a nyugati országokban szintén j e l e n t ő s a gallikán liturgia.
Szt. Hiláriustól (t 367) származik első misekönyvük. Az olvasmányok rendje itt
is három szentírási szövegből áll: az első az ÓszövetségbőI, a második az apostoli levelekből és végül az evangé liumból. Az első olvasmány után három fiatal
énekelte a " Három ifjú énekét", az apostoli levelek olvasását pedig válaszcs
zsoltárének követte. Az evangélium hirdetése ünnepélyesen ment végbe: a diakónus énekelte. Az ambót hét gyertyatartós fiú állta körül.
Ez a pár történelmi utalás is megérteti, hogy miért jelöl ki az új, 1969-i liturgikus reform három olvasmányt vásár- és ünnepnapokra. A húsvéti időt kivéve
pedig az első olvasmány mindig az Ószövetségből van. A húsvéti örömhír kifejezett ünneplése a szövegválasztásnál is újszövetségi szemelvényeket ajánlott
erre az ünnepkörre, jóllehet az Apostolok Cselekedeteinek legjelentősebb "prédikáció i" éppen arra épülnek föl, hogy az ószövetség i Irások Jézusban teljesedtek be. Több vasárnapon az apostoli írásokból vett szöveg (második olvasmány) " m e g köz eli t ő e n" folytatólagos olvasmányt alkot. Az ószövetségi szemelvényeknél csak a nagyböjti vasárnapoknál találunk bizonyos folytatólagosságot,
egyébként az evangéliummal való összefüggés volt a választás fő mércéje.
IOppen ezért az ószövetségi olvasmányok - legalább is a reform szellemében
- többet nyújtanak a vasárnapi evangéliumok megértéséhez és elmélyítéséhez,
mint az aznapra jelölt apostoli Irások.
Tartalmi összefüggések

Amikor általában , a szentm isén kívül olvassuk az Ószövetséget és összefüggését keressük az Újszövetséggel, mindenekelőtt rádöbbenünk az üdvtörténet mélységei re. IOszrevesszük lsten tervét az emberiséggel, Izraellel, tervének betel jesülését Jézus Krisztusban, Egyházában. Az Ószövetség Krisztus
életének és tette inek " e l ő tö rt é n e té t " hagyományozta ránk. Az lsten ószövetségi
népe sorsában pedig az egyház jellege és története ve!fti előre magát. Az Egyház elsősorban azért adja kezünkbe az Ószövetséget, mert benne már az Új
van elre jtve. Szent Agoston felismerése : Az Ószövetség is Jézusról beszéll Erre
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maga Jézus figyelmeztet: ..Ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek, mert hisz
rólam Irt" (Jn 5,46). - Ugyanakkor az Újszövetség fényt vet mindarra, amit Jézus jövetele elótt lsten már kinyilvánított. A kettó kölcsönösen megvilágltja
egymást, mert az egészben az egy és ugyanazon lsten szól hozzánk. Az egyes
könyvek és fejezetek gazdagsága segit a helyes összkép kialakításához.
Ennek ellenére nemegyszer támad bennünk némi megütközés, amikor az
ószövetségi szemelvényeket olvassuk. Fennakadunk az idegen gondolatokon,
szokásokon, amelyek nem illenek bele megszokott keresztény tanításunkba.
Ezért a szentmise szövegeinek olvasásánál, elmélkedésénél újra meg újra át
kell gondolnunk, hogy mit is várunk ettól a könyvtól, hogyan kell néznünk ezt
a könyvet. Ezenfelül különös figyelemmel kell kísérnünk a két olvasmány összefüggéseit, kiegészító szerepét. Igen sok evangéliumi rész csak az ószövetségi
szemelvényelemzésével nyeri el teljes gazdagságát. Máskor az evangéliumi
szakaszhoz kapunk emberközi példát Ábrahám, Mózes vagy Dávid történetén
keresztül. - Az ószövetségi olvasmányok elhanyagolása hihetetlen kincstól
foszt meg minket és híveinket. Az alábbiakban csak néhány értékre szeretnénk
rámutatnI.
Régóta hangoztatjuk, hogya kinyilatkoztatás fokozatosan bontakozik ki.
Az isteni parancsok, tanítások fokozatosan járják át az emberiséget. A kinyilatkoztatás nemcsak tájékoztatás Istenról, titkos igazságok feltárása, amelyeket
egyszerúen el kell fogadnunk, hanem történelmi eseményekben megnyilvánuló
isteni múködés. A kinyilatkoztató lsten személyes közösségre akar felemelni ,
amelyben nemcsak ..tudunk" valamit Istenról, hanem közelségének örvendünk.
A kinyilatkoztatás célja, hogy ne önmagában tekintsük a világot és benne az
embert, hanem összhangban az Istennel és ezáltal felismerjük milyen szerepet
szán O nekünk. Úton járók vagyunk, ezen az úton kapunk megvilágosításokat,
tisztulunk, válunk alkalmasabbá az Istennel való egyesülésre.
Micsoda távlatokat nyit meg ezen a téren a választott nép története, életútja.
Ezen sem volt minden aprólékosan eltervezve, Ábrahám sem tudta világosan,
hogy késóbb mil is kell tennie. Folyton keresnie kellett az egy igaz Istent és
az ó akaratát. Hasonlóképpen a pusztai vándorlás részletei sem voltak elóre
megbeszélve. Isten elkíséri Izraelt történelmi útján, vele van kezdettől fogva,
de a népnek fel kell ismernie jelenlétét, irányítását. Isten segltó jelenléte olyan
tapasztalat, amelyet nem lehet kitörölni a nép tudatából, magatartásának értelmezéséból. Az ószövetségi kinyilatkoztatás fóképpen tettekben történt. Isten
volt az, aki olyan tetteket vitt végbe, amelyekre senki más nem képes. Gondoljunk csak az átkelésre a Vörös tengeren, a csodás tápialékokra a sivatagban ...
Ahogy mi nem feledhetjük el életünk kegyelmi óráit, az Istennel való találkozás
perceit, úgy a választott nép emlékéból sem lehetett kitörölni Istennel való találkozásának döntó mozzanatait.
Ebben az összefüggésben érdekes elolvasni pl. a B év 18. vasárnapjára
kijelölt olvasmányokat. A Kivonulás könyve (Kiv 16,2-4.12-15) a pusztai vándor-
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lást is tárgyalja, s ehhez tart ozik a nép csodálatos táplálása. A kemény sorsban, a kies úton a nép zúgolódik, de lsten ennek ellenére nem hagyja cserben.
A csoda azonban abban áll, hogy Mózes kérésére és nagy mennyiségben kapnak eddi g ismeretlen ételt. Mert a Sinai félszigeten a tamarix mannifera nevű
fa levelei tetűszúrásra - tehát nagyon is "természetes módon" - váladékot
bocsátanak ki, amely az éjszakai hidegben megkeményedik, de 22 fokon (tehát
kb. de. kilenc óra körül) elolvad . Hasonló az Afrikából átvonuló fürjek sereges
fogása. A tavaszi és öszl vándorláskor a Sinai félszigeten pihennek meg, s
ilyenkor könnyű zsákmány lesznek.
Az evangéliumban (Jn 6,24-35) Jézus (31 v) egyrészt utal a népies hiedelemre, hogya messiási idókben majd újra mannát fog kapni a nép. Másrészt (32 v)
figyelmezteti hallgatóit, hogy nem Mózes tett ott csodát, hanem lsten! Tehát a
manna csak bizonyos szempontból "égi kenyér". Az alapgondolatot azonban
elfogadja és magára alkalmazza. Emlékezteti a népet, hogy itt nagyobb van
mint Mózes (vö. MTörv 18,15). Bizonyítéka a rabbiktól használt midrás formáját ölti magára; külön hangsúlyt ad neki a " Bizony, bizony" formulával. - Hallgatói azonban szinte csak az anyagi oldalt látják szavaiban (vö. 30 és 34 vv.)
s nem értik meg, hogy Jézus az igazi mennye i kenyér.
Tagadhatatlan, a lecke (Ef 4) is kapcsolható az evangéliumhoz. De az olvasmány gazdagabb értelmezést nyújt "Teljesebb összhangban" áll a két sz öveg - az Istentiszteleti Kong regáció szerint (Ordo Lectionum Missae. A Szentmise olvasmányai. A vasárnapok " A" sorozata .. . Bp.1971 8. o.)
Mind az Ó- mind az Újszövetség lsten ismeretére akar elvezetni. A Szentháromság titkának kinyilatkoztatásával nem is sejtett mélységek nyílnak meg
szemeink elótt. Ennek ámulata néha felejteti velünk az ószövetségi Isten-kép
jelentóségét, vagy a kegyetlen, b ü n t et ő , néha vérszomjas despotára emlékeztet. Ebben a felfogásban marad meg nem egyszer még a Bibliát forgató hiv ő
is. Mintha az Ószövetség nem ismerné a szeretó , gondoskodó Istent. Pedig itt
találjuk meg a teremtó és szeretó lsten fogalmának keresztény gyökereit.
Kiváló példát találun k erre az A év Szentháromság vasárnapi olvasmányában (Kiv 34,4-9). Isten kinyilatkoztatja magát, megengedi, hogy az ember láthassa, hallhassa. De ehhez Ó száll le az emberhez, s valamiképpen, a feIhóben mégis rejtve marad. O kiáltja az embernek a saját nevét: Úr, irgalmas,
kegyes . . . A zsidó Talmud a 6-7. versból vezeti le lsten 13 tulajdonságá t, bár
közvetlenül a szövegból ezt nehéz bizonyítani. Mindenesetre kitűnik lsten határtalan fönsége és szeretete: bűne elle nére nem veti el a népet I A szöveg azt
is érezteti , hogy lsten azért jár el így népével , mert Mózes kegyet talált előtte,
imádkozott népéért. O megerósödik magatartásában : leboru l és újra könyörög,
hogy lsten ne vesse el választottját.
Aki felfogta, mennyire szereti lsten az embert, az érti meg, hogy képes Fiát
is elküldeni - ami az evangéliumi szemelvény központi gondola ta. Ezen a sze46

reteten keresztül tárul fel lsten benső élete s nyilvánul most meg aHáromság
második Személyében. Jézus az Atyát kinyilatkoztatva magát is kinyilatkoztatja .
Onnan felülről való, de mégis az emberekkel járja életútját. Aki viszont nem
hisz a kinyilatkoztatott szeretetben, az m áris ítéletet von magára. - Az Újszö vetség lsten-képe sem egy " gyenge, puhány" Istenről beszé l. Irgalmas, mint
az Ószövetségben, de most is megkivánja a hitet.
Mózes második könyvének fentebbi részlete (Kiv 34,4-9) tanúskod ik, hogy
lsten mindig húséges népéhez, bár ők sokszor nem állták meg a helyüket. Isten
húséges könyörületében rejlik a messiási igéret kulcsa. A Messiást váró reménységnek hosszú a története az Ószövetségben. Határkövet jelent a királyság gondolatának bevezetése. Az elején Izrael számára lehetetlennek tún ik,
hogy ember uralkodjék lsten kiválasztott népe fölött. Egyetlen királyt ismernek
el : a köztük élő Istent. Később is csak Istentől kiválasztott, prófétától felkent,
lsten lelkével eltelt uralkodót várnak. A király számára lsten állandó segítségét
ígérte. Ó volt lsten seq lt ök ész jelenlétének megtestesltője a nép számára .
Izrael soha sem feledte el a király ideális képét, akkor sem amikor maguk
a királyok megfeledkeztek erről és abba a kisértésbe estek, hogya pogány
uralkodókhoz hasonlóan zsarnokoskodjanak és a bálványoknak áldozzanak.
Amikor megszúnt a Dávid házából származó királyok uralma, a nép fokozott
feszültséggel várta az Istentől választott uralkodót. A remény nőttön-nőtt az
iránt, akinek jönnie kell, hogy megszabadftsa a népet és helyreállítsa lsten
országát.
Ezek az ószövetségi szövegek Krisztusnak, a Messiásnak szemé lyét is méIyebben megvilágítják. Egyszersmind megmagyarázzák, hogy hogyan ismerhették fel a zsidók a jövendó Messiást. Az új olvasmányrend számtalan Jézusra
vonatkozó, benne beteljesülő szemelvényt hoz. Elsősorban az adventi idő ószövetségi szövegei túnnek ki ezen a téren : a C év első , az A év másod ik, harmadik és negyedik, és a B és C év negyedik adventi vasárnapján. Főként Izajás
prófétától kapunk részleteket, de Sámuel II, és Mikeás is szerep el. Az évközi
vasárnapok közül példaként megemlítjük a B év 7-et és az A év 14-et, végül
pedig a Krisztus Király ünnep B sorozatát.
Már a mózesi könyvekben (vö. Szám 20,4; MTörv 23,1) majd Nehemiásnál
(Neh 13,1) "Isten közösségének" hivják Izraelt. Ezért mondja a Zsinat a " pusztában vándorló, test szerint való Izraelt ... Isten egyházának" (LG). Törzs , nemcsak előkép. Rajta keresztül sokmindent megtanulhatunk, hogyan és miként
kezeli, vezeti lsten az ő népét.
Izrael, az Ószövetség egyháza, történelmének kezdetén megtapasztalta
lsten közelségét. A szövetségkötés elsősorban az Úr választása, de a nép is
felel, kifejezi ragaszkodását Istenhez, akaratához. A későbbiekben lépten-nyomon annyira áthágja az Úr törvényeit, hogy történeimét inkább a "búnök, h űt
lenségek történetének" lehetne mondani, nem pedig üdvtörténetnek. Mindezek
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ellenére a szövetség marad Izrael életének le gfő b b indíté ka és rnércé]e, Valami feloldhatatlan s6várgás és töre tlen remény húzódik végig a nemzedékek
során, hogya nép végül is kiteljesedik Istenben.
Ismét szárnos olvasmányban szemlélhetjük, hogyan vezeti népét az isteni
Pásztor, hogyan tisztogatja és szenteli meg, hogy jel lehessen a többi nemzetnek. Példának vehetjük az A év 3. és 11. és a B év 11. és 16. évközi vás árnapját, a Jézus Szíve ünnep A és C sorozata mellett. De érdemes megállni a
B év vízkereszti olvasmányánál és evangéliumánál is (Iz 60,1-6 és Mt 2,1-12).
Jeruzsálem elpusztult (Kr. e. 586), a nép, ország, állam, templom minden
odalett ; keserú tapasztalat. Emberileg nem várhattak semmit. A pr6féta, TritoIzajás mégis a dicsőséges helyreállításr61 beszél. Reményt kelt övéiben, mert
az Úr nem hagyta el népét. Már a messiási Jeruzsálem áll lelki szemei előtt.
Ebben a pogányok (4-6 v.) is elismerik Istent és gazdaggá teszik a választott
népet. Mindez lsten ajándéka, evvel ad új célt, értelmet az újjászülető k özösségnek .
Ami az Ószövetségben még foglal6, beteljesedik az Újban, Jézus Krisztus
megjelenésével. Az ő csillagát (vö. Szám 24,17) látják meg messzi napkeleten
is. A népek jönnek már bölcsőjéhez; ahhoz, aki Betlehemben, Dávid házáb ól
született, de aki mindenkihez sz61ni akar , mindenkit vár magához. Máté szerint
Jézus első h6dol6i a pogány világb61 érkeznek, ők lesznek a Messiás első hirdetői, népének tagjaI.
A nép Istenhez tartozásának tudata vet fényt Izrael viszonyára a világhoz,
a többi népekhez . Ezen az úton az Ószövetség olvasmányai segltik a világ
helyes megértését is.
Izraelnek a környező népekhez val6 kapcsolatát egyrészt harc jellemzi,
amellyel azonban alapjában véve az idegen, helytelen vallási befolyások ellen
küzd. Másrészt azonban nem zárk6zlk el a szomszédos népek kultúrája elől.
Ebből a kettőségből sajátos mérték ad6dott. Kritikusan fogadta be és Itélte
meg az idegen eszméket. A felbukkan6 új dolgokban meg akarta különböztetni:
MI az lsten akarata és mi nem egyeztethető evvel össze. Ebben, a gyakran kemény küzdelmet jelentő életszemléletben jelentős szerepet kaptak a pr6féták:
ők a nép élő lelkiismerete. Ók tanítják a népet , hogy a világot és a világban
levő minden dolgot csak mint lsten teremtményét nézze. Főként pedi g az életet tekintse lsten adományának .
Útmutatásuk számunkra ls tanulság . Vajon nem akarja lsten, hogy mi is
..más szemmel ", a hit szemével nézzük a világot, a kultúr át, mindent ami csak
körülvesz? A C év 2. évközi vasárnapja segít ennek átelmélkedésében.
Izrael újra visszanyeri dicsőségét a népek között (Iz 62,1-5). Olyan boldog
lesz, mint amikor még Jahve szűzl mennyasszonya volt. - Jézus kifejezetten
is mutatja, hogy minden értéket elfogad, elmegy a lakodalomba is; de mindezt
új értékrendbe emeli (Jn 2,1-12) .
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Végül az ószövetségi olvasmányok sokat segíthetnek, hogy mélyebben
megérthessük önmagunkat és a helyes utat tudjuk követni.
Az Ószövetség kevésbé idealizálj a a személyt. Az embereket úgy festi le,
ahogy vannak: nagyságukkal és szegénységükkel, hivatástudatukkal és búneikkel együtt. Másrészt nem is annyira az egyént tekinti fontosnak, hanem lsten
népének tagját látja a másikban. Az lsten előtti élet az embertárssal és embertársért való életet is jelenti. Egyszersmind merész kérdéseket vet föl Istenhez
és embertársainkhoz való kapcsolatainkról. Gondoljunk csak Izsák feláldozására, Saul elvetésére, Nátán próféta Davidnak mondott intelmére, vagy a C év
18. vasárnapjára kijelölt szövegekre (Prédikátor és Lukács). Mindez nem mellözhetö tükör és figyelmeztetés a helyes út és mérték kereséséhez.

Az Ószövetség legtöbbünk számára még rejtett kincseskamra. Pedig Jézus
"tankönyve" az Ószövetség volt. Legalább annyit jelentett neki mint nekünk
az Újszövetség. Minden cselekedete és imája annak a szövetségnek jegyében
folyt le, amit lsten népével kötött s amelyet igéretéhez húen, soha meg nem
szegett. Ezért az Atyába vetette minden reményét , a Vele való szövetségre épltette életét, ennek betöltésére áldozta föl magát. S éppen ewel a feleletével
lett az Újszövetség megalapítója, amelyben az ember Óvele, Jézussal, az ő
kegyelméből szintén hú maradhat az Atyához. Am a maga teljességében az Új
csak úgy közelíthető meg, ha az ot is tanulmányozzuk és magunkévá tesszük,
hisz Jézus ennek a bet öltöle. kulcsa.

Békési István
ISTENI KINCS A TöR~KENY CSER~PED~NYBEN
Amerika és Kanada katolikus közönsége, de mondhatnánk: Amerika és Kanada összlakossága sőt a világegyház is ismeri Fulton J. Sheen nevét. Először
az ún. Catholic Hour, a katolikus óra vasárnap esti rádió adás sorozatban hallották évtizedeken keresztül, majd a képernyőn látták Amerika eddig egyik legnagyobb szónokát, a televízió hősét.
önéletrajza elmének az ismert "szentpáli kedves kitételt" választotta. Lelkigyakorlatokon, papoknak, nővéreknek és híveinek sokszor említette, hogy a
" kincset, a kegyelmet cserépedényben hordjuk". Az embert, az emberiség életét, mint az isteni és emberi erők küzdelmét, harcát és kibontakozását szemlélte . Tudatában volt, hogy ebben neki is felelős rész jutott.
A családi kör mély Mária-tiszteletét kisgyermek korától szívébe csepegtették és egész életét jellemezte. Ehhez járult tanulmányi évei folyamán benső
séges kapcsolata az Oltáriszentséggel. Ó maga ebben a kettőben látta élete
4
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erőközp o ntját: van Édesanyja és van igazi Barátja, akivel naponta legalább
egy órát társal oghat alázatos szentsé gi mádásban. Innét merlti meglátásait, gondolatait. Ezt ajánlotta mindenkinek, katolikusnak, protestánsnak, h ivőnek és
hitetlennek: szenteljen magának, a lelkének pár percet - ha tud , órát is -,
az Oltáriszentség előtt, vagy vegye elő a Szentírást, olvasson bele és próbálja
felemelni szivé t ahhoz, aki leszállt közénk, emberré lett értünk, hogy minket
magához emeljen.

E fiúból pap lesz

1895 május 8-án született vall ásos ir kereskedő családból, egy kis községben Peoria mellett Illinoisban, amihez Chicago is tartozik. Otthon keményen ,
fegyelmezetten nevelik a szülők. Az elemi iskolát falujában , a gimnáziumot pedig Peoriában végzi. Korán kezd ministrálni. Beszédeiben ismételten emlegette,
önéletrajzában le is í rta a következő kis jelenetet, amely 7-8 éves korában ,
püspöki misén történt vele. Ministráltam, mondotta, s képzeljétek, felajánláskor elejtettem a kis boros kancsót. Tudjátok, hogy nincs olyan atomrobbanás,
aminek akkora ereje és hangja volna, mint amikor a székesegyházban, a püspök jelenlétében a márványpadlóra leejtünk egy kancsót. A püspököt szigorú,
komoly embernek tartottuk. A sekrestyében magához hfvato tt és azt kérdezte:
.Fiatalúr, hová mégy iskolába, ha nagy leszel? " "Megyek a Sparding Intézetbe." Az intézet a püspökről volt elnezve. Nem is tudtam , 'hogy milyen okos ,
politikus választ adtam. "Nem azt kérdeztem, hanem azt, hogy hová mégy, ha
igazán felnőttél? Hallottál már Lővenrő l ? " "Nem ." "Tudj a édesanyád , hol van
Lőven? " " Majd megkérdezem." " Hát ha hazarnégy, mond meg édesanyádnak,
hogy én azt mondottam : Ha majd nagy leszel, Lővenbe mégy tanulni. Egy napon majd pontosan olyan leszel, mint amilyen most én vagyok ."
Spardlng püspök jövendölését a kis Fulto n egészen elfelejtette. Csak akkor
jutott eszébe, amikor már mint fölszentelt pap felsőbb tanulmányokra, doktoráln i átjött Európába . A vonatról leszállva meglátta a feli rást: Lőven, s ekkor
eszmélt rá: Nini, erről mondotta Sparding püspök, hogy idejövök majd tanulni.
Osztályelső volt mind az elemiben, mind a gimn áziumban , érettséginél pedig a búcsús zónok. 1919 szeptember 20-án szentelték papp á, 1920-ban nyerte
el e lső egyetemi diplomáját a Washington i Katol ikus Egyetemen, 1923-ban
bö lcseletből doktorál Lővenben, 1924-ben teológiából Rómában és 1925-ben
a filozófiai tanszék bekebelezett doktora Lóvenben .

Ezek a száraz adato k jelzik a jövendő nagy püspök, szónok és iró életútját,
amfg a kétszeres doktorátussal és - ma mondanánk - egyetemi magántanári
képesftéssel vissza nem érkez ik Amerikába. Kedvesen mondja el, hogy visszatérte el őtt két meghfvó volt a kezében. A hires Columbla Egyetem elnöke kérte
föl, szervezze meg náluk a skolasztikus filozófia tanszékét. Az angol bíboros
érsek pedig Angliába, Oxfordba hívta : indítsa el a hires konvertita szónokkal
és bibliafordítóval Ronaid Knox-szal a reformáció utáni első katolikus kellé50

giumot. Megírtam püspökömnek a két lehetőséget, és megkérdeztem, melyiket
v álasszarn. Jöjj hazai - volt a válasz. A püspök kitette káplánnak az egyházmegye legszerencsétlenebb, legnyomorultabb helyére. Belevetette magát a
munkába. Az áldozók száma 2-3-ról 90-re szökött föl és több áttérőt készített
elő. Egészen boldog volt, még becsomagolt könyveit is érintetlenül hagyta.
Az újságokban azonban cikkek jelentek meg róla : Hogyan hagyhat a püspök
ilyen tehetséges embert az lsten háta mögötti kis faluban? Egy év múlva a
püspök felhívta telefonon: Már évek óta Washingtonba ígértelek tanárnak a
katolikus egyetemre, menj szépen . - Megkérdeztem: miért nem engedett oda
amikor hazajöttem? " Ki akartam próbálni, tudsz-e engede lmeskedni. Na, lódulj
és indulj '" - hallotta a vonal másik végéről. " Azóta, hogy nekilódultam és elindultam, mindig ebben a lendületben vagyok " - mondotta 85 éves korában
hálás megemlékezéssel. S hozzátette : Ki tudja, mi lett volna belőlem, ha elfogadom a két ajánlat valamelyikét is és nem követem a püspök egyszerű
irányít ás át, utasítását.

1925-ben került tanárnak a washingtoni katollkus egyetemre, a teológiai
karra. Egy alkalommal nem volt hajlandó aláírni egy beadványt a rektor ellen ,
mert úgy látta, hogy nem vizsgálták meg kellően, miért is járt az el a kifogásoltnak tartott módon. Másnap látta a hirdetőtáblán, hogy Prof. Sheen összes órája
elmarad I Utána áthelyezték a bölcseleti íakult ásra. Ezen tanított nagy sikerrel,
európai műveltségének ott vette igazán hasznát. Otthonosan mozgott a francia,
angol , német és olasz filozófiában s át tudta ültetni Amer ikába . Hamarosan felfedezték kitűnő szónoki tehetség ét. Jöttek a meghívások nagyböjti és ünnepi
szónoklatokra, nagygyűlésekre. Pár éven belűl az amer ikai katolikus világ legismertebb egyénisége lett. A paulista-atyák templomában kezdte a Catholic
Hour, a katolikus óra címen ismert vasárnap esti e lőadásait. tn magam is ennek a keretében találkeztam vele a rádión keresztül. 1948-ban egyik plébánián
helyettesítettem, kisegítettem. " Gyorsan vacsorázzunk meg, mondotta a plébános, hogy hatra készen legyünk. Az adományokat tartalmazó borítékokat csendben is felnyithatjuk és a szükséges számokat csendben is ráírhat juk . Közben
meghallgatjuk Msgr . Sheent a katolikus óra adásában ."
Amikor a televízió kilépett a gyermekc ipóből , a nagy amerikai tévé állomások felajánlották egy vallásos adás lehetőségét a zsidók, a protestánsok és a
katolikusok részére. A kate tikus püspöki kar választ ása Sheenre esett. Ekkor
szerepelt először a képernyőn . A telev ízió kibontakozásakor pedig versengtek
érte, hogy melyik állomáson szerepel jen. Kedd esténként 20-30 millió ember
oktatója, tanítója lett a tévén keresztül. Egyik magyar lelkész mesélte el, hogy
este érkezett New Yorkba és taxit keresett, hogy csatlakozását elérje. A sofőr
első kérdése: Messzire akar menni Ft. úr? Nem, válaszolta. Akkor jó, felelt a
sofőr, mert messze nem vinném el. Nyolckor beülök egy kis kávézóba, megiszom a kávémát és közben félórán át meghallgatom Msgr. Sheen előadását.
Kedd este volt.
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A katolikus 6ra elóadásalban e ls ősorb a n a katolikus közönséget tartotta
szem elótt. Televízi6s programjában mindenki számára érdekes, hasznos és
tanulságos kérdésekról kezdett tárgyalni, ugyanakkor mind öltözetével mind
magatartásával tanúsította, hogy katolikus pap és lsten igéjét akarja hirdetni
a televízi6n keresztül is. Nemcsak katolikusok hallgatták, hanem protestánsok,
zsid6k és hitetlenek is. Akármennyire is ismert és sikeres szereplókkel ékes
programot szervezett a többi nagy tévé állomás kedd este, nem kellett félni , hogy
Sheen hallgatóközönsége megcsappan.
Ewel az 6riási lehetóséggel els ősorban a missz i6kat támogatta. A háborút
követ ó nehéz években az eur6pai országok : Belgium , Francia- és Németország
képtelenek voltak hatékonyan közreműködni ezen a téren . Pedig világviszonylatban az ígény megnövekedett, a tervezés, az újjáépítés sürgetett. - Sheen
lett a Hitterjesztés Társulatának, a hitterjesztés művének amerikai megbízottja,
arra gyűjtött . Összes rádi6n és tévén tartott elóadásán ak tiszteletdíját, az első
perctól kezdve j6tékony célra adta . Egy-egy kedd esti tévé elóadásért 25.000
dollárt kapott! ~ppúgy szolgálták a misszi6k javát ezek a hatalmas összegek,
mint a kisgyermekek beküldött cent jei , fillérjei. S mivel ezek is milli6 kézból
futottak be, szintén igen komoly tételeket jelentettek.

A tanár, a szónok, az iró
Elóadásaira mind az egyetemen, mind ped ig a r ádi óban vagy a tévén, nagyon alaposan készült. Ez nem jelentett neki nagyobb nehézséget, mondotta,
mert a kemény munkát és az idókihasználást megtanulta odahaza . ~desapja
csak három elem it végzett, édesanyja kijárta a nyolc osztályt, de gyermekeiket
- ha sok áldozat árán is - taníttatták. Orvos , ügyvéd , üzletember és püspök
lett a négy fiúból. Apjának el ősz ör kis üzlete volt. De az egyik inasgyerek mikor
meglátta, hogy bejött az üzletbe az édesapa, az égó cigarettát pont a petr6leumos hordóra dobta. A kis falucska üzletsorának negyede leégett. Kimentek
addig bérbe adott kis farmjukra. Mikor újra Peoriába költöztek, a szülók a nyáridóben és az iskolai szünete ken farmerekhez küldték a fiúkat, hogy dolgozzanak, segítsenek. Fulton ehhez a munkához balkezes volt. Egyik szomszédja
meg is jegyezta apjának: Tudod , ebból a gyerekból nem lesz semmi, örökké a
könyveket bújja.
A könyv szeretete tanári működésében termette meg gyümölcsét. Elsó teo16giai el őad ás ára , mit még a westminsteri (London) szemináriumban tartott
nyolc 6rát készült , egy-egy telev íziós szereplése pedig harminc órás felkészülést követelt. Az anyagot alapos olvasás sal szedte össze. Majd háromszor-négyszer részletes vázlatot készitett, mert előad ásalt sose dolgozta ki sz6r61-sz6ra.
Televlzi6s adását egyik barátjának elóbb elmondotta olaszul, a másiknak franciáúl s ilyen elózmények után állt az amerikai közönség, a kamerák elé. Mindig
jegyzet nélkül s mégis gyönyörűen beszél t. A szemináriumban tartott elsó eló52

adásomkor két követelményt tűztem ki magam nak , mondotta később, s ezt rnlndig betartottam: óráimon soha le nem ülök és soha nem használok jegyzetet.
A régi vágású katolikus elemi és középisko lai kiképzést kapta : sok és gyöverset, Shakespeare-i szakaszt kellett megtanulnia betéve, s ezért mindig hálás volt. Egyszer mégiscsak cserben hagyta ki tűnő emlékezőtehetsége.
Irországban, az eucharisztikus kongresszuson beszélt és a hallgatóság nagy
részétől jól ismert verset idézett. I:szrevette, hogy az egy ik sor kiesett a fe jéből :
"Tehát nekem kell meg fogalmaznom!" Olyan jól sikerült, hogy azt hitték, tetette
magát , mintha nem emlékezne a versre, hogy Igy újat alkothasson. " Isten látja
a lelkemet, vallotta be, abban a percben fekete fátyol szakadt rám ; nem emlékeztem a ver sszakra. "
nyörű

Egyetemi előadásai n ak anyag át és sz é l es kö rű olvasottságának gyümölcse it
könyvekben is kamatoztatni akarta. Több mint 60 rn úve jelent meg nyomtatásban, nem egy milliós példányszámban. Később pedig rád ió és televízió e lő
adásait terjesztették hangszal agon és video-kazettákon . Kétség nem férhet
hozzá, hogy legnagyobb sik ert televlziós adásaival ért el. Alig egy hónappal
halála előtt járt II. János Pál pápa Amerikában. Az embereket könnyekig meghatotta a jelenet, amikor átölelte az akkor 85. évében járó, nyuqd íjas érseket
és nagy szeretettel ennyit mondott neki : Nagyon szépen írtá l és nagyon szépen
beszéltél a mi Urunkról és nagyon hűséges fia voltál az egyháznak.
I:letközelség, mély ség és finomság jellemzi Irásalt. előadásait - írja róla
egy könyv ism ertetés. A legidőszerűbb kérdésekre próbált fele letet adni , egyszersmind az örök-emberi vágyak távlatait vizsgálta. Mondanivalóját a napi életből. saját tapasztalatából vett példákkal szemlélteti. Itt kereshetj ük sikerének
első forrását.
. New Yorkban, a St. Patri ci< székesegyházban pr édikáltam - írja. A szokásos há.
rom6rás nagypéntek délu táni elm élked ést , kereszt utat és ájt atosságot vezettem . A
végén el6refurakodlk egy zilált hajú, zavart tekintetű. rendetlen és piszkos ruhába
öltözött asszony. Hangosan szidni és átkozn i kezdett engem. M iért jött maga a ternplomba? - kérdeztem . Néhány erszényt akartam lopn i - vál aszolta. Sikerült? - Nem.
A maga második mondata megakasztotta a kezemet . (A jobb latorr61 beszéltem az
elmélkedésben .) De különben ls mit vesztegetem Itt az idöt arra , hogy egy csuhással
beszélqessek, úgyis föl fog Jelenteni a rendőrségnek. - Olyannak lát, mint aki valakit
ls följelent a rendőrségnek? - Hát - mondotta az asszony - , aki olyan sz épen tud
verset mondani mint maga, talán mégsem jelent föl. - E lővesz egy piszkos boritékot,
benne Iratok. Három társa bent van San Franclsco mellett a St. Ouent ln szigorú fegy.
házban, s őt ls körözi az FBI. - Katolikus? - kérdezem . - Az voltam 14 éves koromig. - Meggy6ntattam. Napl áldoz6 lett a St. Patrick székesegyh ázban. Anyagil ag ls
én támogattam. mert munkát nem tudott t alálnI. Pár hét után mondom neki : Sz61nom
kell a hat ösáqoknak, az FBI·nak. hogy tudok magár61. Beleegyezett. Elmentem a rendörségre . Ugye keresnek valakit? - Férfi vagy nő? - Egy nő - mondom . A tisztviselő
azonosItja. Odajár a St. Patrick székesegyházba . napl áldozó - folytatom . Monsigneur.
maga többet tett érte. mint a blr6ság vagy a börtön tehetett volna ; hagyjuk nyugodtan.
- Holtáig én tartottam el aprö segitségekkel. Pár éve halt meg és megint nem veszett
el a kincs . ami a kezünk ügyébe került. csak le kellett hajolni, hogy felemeljük:
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A mindennapi életből vett példákkal Istenhez, K riszt ushoz vezetett. Mindent
a hit szemszögéből értékelt ki, ehhez a fényhez akarta elvezetni olvasóit, hallgatóit. Papjait ls erre bátorította: csak hitünk legyen. Ha el tudjuk hinni a hihetetlent, akkor meg tudjuk tenni azt, ami emberileg lehetetlen - ismételte
lelkigyakorlataiban. Elmélkedéseiben, Irásaiban és főleg tévé előadásainál olvasói, hallgatói megérezték, hogy meggyőződés vezeti, maga is hiszi és éli amit
tanit. Itt kereshetjük sikerének második gyökerét.
A Szen!lrásból vett példái érdekesen bizonyítják, mennyire összefonódott
nála a mindennapi élet és Istennek erre vonatkozó kinyilatkoztatása. Az C- és
Újszövetség szolgáltatja a leggazdagabb példatárat beszédeihez. - Az Oltáriszentségről tartott elmélkedésében papjainak a következőket mondja:
.Ha gyengül bennünk Krisztus szeretete, fogyatkoznak energiáink . Itt jön az én ajánlatom: veszíts ünk el valamelyes ldöt Krisztusért. adjuk oda bátran és kamatostul
visszakapjuk .. , . Nagylelkűnek lenni. nem mérlcskélnll Emlékezzünk a bibliai asszonyra, aki az Úr lábát kenettel kente meg. Nem cseppenkint. mert a lassan csepegO olaj
gyenge szeretetét fejezte volna kl, hanem mindent odaadott. Ahogy bejött az asszony
Simon farizeus házába. megtörtea kenetet tartó üveget. és nem volt benne számitás.
hogy ennyit vagy többet, mindet vagy keveset. csak az odaadó lélek extázlsa, amely
mindent akar adnI. S ezt az esztelenséget dicsérte az Úr.
A másik példa az ószövetségi Dávid életéből van. Dávid hazakerül faluja, Betlehem
környékére. Amikor régi helyeket látogatunk meg, emlékek merülnek föl bennünk. régi
Illatok. régi dallamok . Dávid ls felsóhajtott: ó, ha lhatnék egy kortyot a Betlehem
kapúlánál levO vIzforrásbólI Betlehemet filiszteus Orség tartotta rneqszéllva. Ennek ellenére Dávid kemény harcosa átvágott az Orségen s hozott egy Ital vizet a város kapújánál lévO forrásból. Mit tett Dávid? Amikor kezébe adták a vízzel telt sisakot, Igy
gondolkodott: Megihatom én ezt a vizet, amiért vérüket tették kockára barátaim. harcosaim? Nem. föláldozom Istenneki KIlöttyentette a vizet a sisakból áldozati alandékként. Ha megissza a vizet. Isten lelke nem íratta volna le ezt a történetet. Túl értékes .
túl drága volt az a víz, hogy Dávid megtartsa magának. Néha kincseinket megtartjuk
és sokszor kárunkra lesz. Ha túlságosan dédelgetjük testünket. érzékiség lesz belOle.
Kuporgat juk vagyonunkat. kapzsisággá fejlOdlk. Szellemi kincseink Orlzgetése önteltté.
beképzeltté tehet .. . Attól tartok. hogy életünk végén az lesz vesztünkre. hogy túlságosan takarékoskodtunk erőinkkel. kincsein kkel.
Gondoljunk csak arra. mennyi ídöt vesztegetünk el fölöslegesen papi életünkben
pl. a napl újságolvasással. holott az egyetlen hfr a sporteredmény és a börze jelzés .. .
Egyébként nincs szabad óránk a napl szentségimá dásra. Lassan kiderül. hogy volta.
képpen semmire sincs ldönk, mert elvesztegetjük napjainkat. hetel nket . hónapjalnkat.
évelnket. az életünket. De ha az Úr elött veszteget jük el azt az őrácskát. fel lesz Irva
az élet könyvében. mint az Irás megOrizte Dávid tettét: föláldozta Istennek ez áldozat. a vér árán hozott vizet."
Sikerének harmadik összetevőjét nyitott és mégis krltlkus magatartásában
kell keresnI. Felvetette az ún. kényes témákat: a hatalom, a nemi kielégülés,
a gazdasági érvényesülés, a pszichoanalízis st b. problematikáját. Mindig kiemelte a kérdés pozitrv oldalát, mert az életet a legnagyobb értéknek tartotta.
De nem habozott rámutatni a fonákságokra, az esztelen túlzásokra. egyoldalúságokra. Kedvelték, mert megérezték, hogy világosan látja a helyzetet és határozott utat mutat.
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Szüz Márla fia
Fiatal korában sem habozott kimutatni, hogy nagyon nagy tisztelettel, szeretettel viseltetik a boldogságos Szúz Mária iránt. Európai tanulmányai folyamán
látogatott el elősz ör Lourdes-ba, ahová valami harmincszor is eljutott. Hacsak
módja nyilt rá újra meg újra elzarándokolt a Szúzanya kegyhelyéhez. Persze,
nagyon is adósa maradt, hisz a szentekhez illó bizalommal tette meg első
Lourdes-i látogatását.
"Annyi pénzem volt , hogy Lővenból el tudtam menni Lourdes-ba. De hogy
a szállodát mivel lizetem ki és hogy hogyan jövök vissza, azt nem tudtam. Orvostanhallgató testvérem pont olyan szegény egyetemista volt mint én; attól
hiába kértem volna mégcsak kölcsön is. De blztam, hogya Szúzanya megsegit.
S ha már egyszer megsegIt és majdnem csodát tesz, miért ne tenne nagy csodát? A legfinomabb Lourdes-i szállodában vettem ki szobát. Nap mint nap elmentem a barlanghoz, végeztem a novénákat s kértem a Szúzanyát, mutassa
ki, hogy nem vakmerőségnek hanem gyermeki bizalm am jeiének tekinti magatartásomat. Elérkezett a kilencedik este, indulnom kellett s még semmi jel.
Zsebemben csak a kifizetetlen szállodai számla, jegy nélkül a hazatérésre. Kés ö este még egyszer visszamentem a bazilikába. Ott térdelek, amikor egy testes
úriember megveregeti a vállamat és azt kérdezi: Úgy-e ön amerikai pap? Igen,
feleltem. Tud franciául? - Természetesen. - Eljönne velem és családommal,
költségünkre, Párizsba, hogy vezetőnk és tolmácsunk legyen? - De még menynylrel - Kocsijába ültetett, hogy a szállodában összeszedjem a csomagomat.
Az elócsarnokban föltette a legérdekesebb kérdést : ki van fizetve a számlája?
Odaadtam neki, kifizette. Fölvittek Párizsba, körülvezettem óket és gazdagabban érkeztem vissza Lóvenbe, mint ahogyelindultam."
a

Ismételten járt Fatimában is. Húséges apostola maradt a fatimai üzenetnek,
közös imádkozásá nak, a vezeklésnek és a megtérés szellemének.

rózsafűzér

Tudományos körökben legtöbbre God and Intelligence (Isten és az értelem) c. könyvét értékelték. Ennek alapján lett a lóveni egyetem bekebelezett
doktora. De szIvéhez a Szúzanyáról Irt könyve The World's First Love (A világ
első szerelme) állt legközelebb. A nö, az édesanya, a szüzesség, a házasság
kérdéseire is fényt vet Jézus anyjáról Irt elmélkedéseiben. Papjainak ls öt állftja
példaképül :
.Az Úr azt kérdezte tőled, hogy v állalod-e az lsten országáért, a lelkek javáért a
magányos, nőtlen életet, hogy minden energlád , minden tehetséged az egyetlen fontos
dologra összpontosltsd? Más utódald, másfajta gyermekeid lesznek, a lelkek világá·
ban kell termékeny életet élned . Példaképed a Boldogságos Szúz Márla. aki szúzen
foganta és szúzen szülte Szentfiát. tiszta . romlatlan, szeplőtelen természetet adva
neki. amelyik új élet és új teremtés kIIndulópontja lett. Az új Adám és az új lOva
frlgyébOl született a kereszten, titokzatosan foganva és tisztán szülve, az Egyház.
Jézus teste. amelyben eggyé épülnek lsten gyermekeI. A keresztény lélekben tisztán
fogantatik meg Krlsztus. hogy átalakuljunk. testvérei. az elsőszülött példájára. Ime a
szúzl fogantatás és a szüzen szülés Igy átelmélkedve. így értelmezve. Igy felfogva
központi helyet foglal el keresztény tanításunkban.
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A szüzl foganás és szüzesség adta Jézusnak azt az érintetlen emberi természetet.
amelyet nem szennyez be a bün. Ez adta nekünk az Egyházat.. .. amelynek gyermekei
a kegyelem fiai. Isten gyermekeI. Harmadszor. áthelyez. áttesz bennünket a kegyelem
világába. Isten országába . Itt már nem a testi termékenység . a test utódai szerint tör.
ténlk ít életünk. hanem aszerint. hogy mit teremtettünk a lélek vil ágában. Ennek a háro
mas szent örökségnek: Jézus szeretetének. az Egyház sz erétet ének. a cölibátus szeretetének és értékelésének a védelmezöje a szeplötelen Sz üz."
Nem nyerte el, hogy szombaton vagy valamelyik más Mária ünnepen haljon
meg. December 9-én. a Szeplótelen Fogantatás másnapján fejezte be életét
1979-ben. Omara érsek tartotta a búcsúbeszédet temetési miséjén, a St. Patrick
székesegyházban. Zárószavai találóan tükrözték Fulton Sheen Szüzanya iránti
bizalmát :
..Kedves Barátunk. Sheen érsek. Közöttünk éltél és barátunknak nevezhettünk . A legteljesebb bizalommal ajánlom most lelkedet a kékruhába öltözött
fenségesen szép Szüzanya oltalmába és szeretetébe . Bízunk abban , hogy Jézus már így szólhatott hozzád : édesanyám már beszélt felóled."
Meredek ösvényen

Az egyház hivatalos vezetősége avval mutatta ki menny ire értékeli Sheen
lelkipásztori müködését, hogy 1951-ben New York-i segédpüspöknek nevezte
ki. 1966-ban pedig Rochesterben lett megyéspüspök.
Aki azonban ismeri a szentek életét, akinek fogalma van az isteni Gondviselés vezetéséról, az sejtheti, hogy Sheen élete sem lehetett csupa siker,
elismerés és dicsóség. Ha igazi apostol . Krisztus-követ volt . akkor életéből
sem hiányozhatott a keresztút. a megpróbáltatás.
A híres , fölkapott ember ellen hamar elkezdődött az áskálódás. Még fiatal ,
washington i professzor korában üzent neki egy nagytekintélyü, komoly egyházi
ember. hogy hagyja abba a töméntelen szereplést, nem fogja birni az iramot :
pár év alatt kifogy az anyagból. kiég . ..Annyira ismertem a közéleti személyiségeket, hogy megkérdeztem a hírnöktól : úgy-e ez és ez az ember üzente?
Igen . Nyugtassa meg, én igen szorgalmasan olvasok, készülök. tanulok; van
még mondanivalóm . Ha pedig úgy érzem. hogy már nem lesz, akkor tudok majd
magamnak megáll j-t parancsolni."
Ugyancsak washingtoni idejében történt. hogy egyik késóbbi érsektársa
annyira nem bírta elviselni Sheent (sikerét? elóadásmódját?) . hogya katolikus
nagygyülésen telt űn öen , ünnepé lyesen kivonult a terem ból . amikor harmad ik
szónokként rá került a sor . ..Mikor püspök- és érsektársa lettem soha szóvá
nem tettem az esetet. I:vente meglátogattam. de erról szó sem esett közöttünk."
Nagyobb keresztet és szenvedést jelentett számára. hogy a sok munka egy
idóre megtörte egészségét, idegileg is megviselte. Pihennie kellett. hogy összeszedje magát. De ekkor sem volt tétlen: gyönyörü könyv született meg tollából
a passIóról, Jézus szenvedésé ról. Ezért érezték - fóleg a lelkigyakorlatok
alatt - . hogy tapas ztalatból beszél a papi. apostoli élet szenvedéseiról.
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Életrajzában külön fejezetben számol be arról , hogy miért inkább csak a
fényt, derűt, a föleme lót dombo rí tja ki életéból, műk öd é s éból. Pedig - jegyzi
meg - tudhatjuk , hogy sok minden másban is volt részem. Ezekre megvan a
keresztény válasz : megbocsátani. "Ha a sebekben vájk álunk, senkinek sem
segítünk, csak magunkat és másokat keserítjü k. A keresztet azért kapj uk, hogy
elviseljük. És nagyon sok minden azért ér bennünket, hogy tudjunk róla türelemmel hallgatni. Tegyük hozzá a próf éta alázatos megjegyzését : ha szenvedtünk is, ha meg is próbált ál bennünket, ha verted is rajt unk az osto rt, sokkal
kevesebbet szenvedtünk, könnyebb és kevesebb ütést kaptunk, mint amit érdemeltünk. Ez a keresztény szenvedés titka ."
" Azért nem beszélek bizonyos dolgokról önéle trajzomban, mert ,cui bo no',
ki nek használn ék azzal. Tudom , kíváncsian várnátok megjegyzéseimet kort ársaimrói, sok nag yhírű emberr ől , akikkel kapcsolatba kerültem. A vetélkedésekról, a félreértésekról, és hogy miként gáncsolták el oly sok szor jószándékú törekvésemet. Erról tuda tosan nem beszélek , ennyi az egész."
Rochesteri püspök korában mindazt iparkodott megvalós ítan i, amit a II. Vatikáni Zsinat az egyház megújulására el ő írt vagy ajánlott. Tekint élye, jó modora ,
emberi hozzáállása sok téren eredményre is vezette. De itt érte a legnagyobb
csalódás is, ami lemondás ának egyik okát is képezte .
Mint a legtöbb amerikai városban Rochester belvárosában is igen közel vannak egymáshoz a temp lomok. Valamikor ott élt a város zöme. A második , harmadik generáció azonban már kivonult a város peremére, a zöld övezetbe, a
kertes házakba. A belvárosi nagy templomok sokszor konga nak az ürességtöl:
alig lakik közelükben hivó. Csak néhány ragaszkodó törzslakos maradt a régi
helyén. Velük kapcsolatban keletkezett a félreérté s. Sheen, álla mi hozzájárulással, át akarta alakítani lakón egyedd é az egyik bel városi és az egyház tulajdonát képezó épülettömböt (temp lom, plébánia, iskola). Egyszerűb b embereknek akart otthont teremteni. A hivata los támog atás nem hiányzott, a terv keresztény értékét mindenki látta . Kivéve a tö rzslakók egy csoportját. Szinte
föllázadtak a püspök ellen . A szenzációnak mindig akad a h írk ö z l ő eszközökben szorgalmas tollforgatója, ingyen prókátora. A te rv végül is megbu kott. Ekkor
tapasztalta meg saját bórén, hogya megk eseredett ósdi magatartással szemben a legjobb szándék és törekvés is c s őd öt mond.
A rochesteri eset fájó sebként maradt meg élet ében. Nagy szomorúsággal
viselte azokat a sebeket is, amelyek az Egyház testét éri ntetté k a II. Vatik áni
Zsinat után. Nem volt túl konzervatív, csak az ért ékeket akarta okosan megór izni. Kicsit talán ke serűen , de nagyon találóan jegyezte meg: " Ne próbálju nk mindenáron alkalmazkodni a kor szellemhez, mert ez gyorsan válto zik. Ha népszerűek akarunk lenni , összeházasítjuk az egyházat akorszellemmel. öt-t íz év
után azonban megint "özvegyek" leszünk. A korszellem továbbhaladt, válto zott
s nekünk új partnert kell keresnünk. Az örök értékeket kell óriznünk. Ezeket
az elemeket nem szabad elvesztenünk, mert ezek tart ják fenn, nemcsak az egyházat, hanem a nemzetet és az egész emberiséget is."
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AZ EGYHAZ SZAVA

II. JÁNOS PÁL HOMILIÁJA EDMONTONBAN (KANADA)
1984. szept. 17-én
Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünkl
Valóban, ő a békét hirdeti.
Az igazság és a húség találkoznak.
az Igazságosság és a béke csókot vált (Zsolt 85.9.11).
Krisztusban Kedves Testvéreim!
A mai lIturgiából hallottuk a v álaszcs zsoltár szavait. A szövetség Istene a
béke Istene. A béke a földön az ő országának és az üdvösségnek gyümölcse.
Foglalata az igazságosság és az isteni parancsokhoz való húség. Megígérte
az Úr a békét mint közkincset különböző szinteken. Ez a lelkiismeret belső
kincse . De emberies egymás mellett élésünké is. Végül, a béke társadalmi és
nemzetközi kincsünk.
Az utóbbit tartotta szem előtt VI. Pál, amikor az emlékezetes szavakat Irta:
..Fejlődés a béke új neve.· Ezt a Népek fejlődése c. enciklikájában Irta meg
(87. sz.),
Azért jöttünk össze ma Edmontonban, hogy a fejlődés és haladás ezen témakörét szentmiseáldozatunkban az elmélkedés és ima központi tárgyává tegyük. Ebben az eukarisztikus közösségben találkozott mindenekelőtt az edmontoni érsekség egész egyháza. Valóban, köszönteni óhajtom ezt az egyházat
pásztorával . MacNeil érsekkel. Ugyancsak köszöntöm Edmonton ukrán püspökségét Savaryn és Greschuk püspökökkel. Mély elismeréssel adózom a Saskatchewan-ból jött hivek seregének, akik áldásra hozták keresztjei ket. Ugyancsak Krisztus Jézus, a mi Urunk szeretetével ölelem át a zarándokokat és vendégeket mind . Közép Amerika, Dél-Kelet Ázsia és Kelet-Európa menekültjei
külön helyet foglalnak el aztvernben.
Visszatérve témánkra, meggyőződésem , hogy bizonyos értelemben egész
Kanada jelen van összejövetelünkön Edmontonban. Amikor a helyi közösség
ezt a témát ajánlotta, bizonnyal gondolt az egész társadalomra, amelyben a
népek fejlődése elsőrangú kérdés és társadalmi, valamint nemzetközi felelős
séget jelent. K ül önösen , amióta ez a ..tejlődés" és ..haladás" a béke új neve.
Liturgiánk azt sugallja, hogy vizsgáljuk meg ezt a fontos témát mindenek
előtt úgy, ahogy azt elénk tárja szent Máté evangéliumának 25. fejezete .
Ugyanazzal az érzülettel hallgattuk végig az utolsó ítéletről szóló evangélIumot, mint mindenkor. Ez a szakasz érinti hitünk és erkölcsiségünk legalap-
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vetób b kérdéseit. Ez a két terület szigorúan összetartozik . Talán az evangélium
egyetlen más szakasza sem szól kapcsolatukról ilyen meggyózóen .
Jézus Krisztusba vetett hitünk bizonyos végleges kife jezésre talál itt : "Az
Atya nem [tél senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet " (Jn 5,22). A mai
evangéliumban elénk áll Krisztus, mint bíró. Sajáts ágos hatalma van ítéln i,
mert egy lett k öz ül ünk. a testvérünk. Az emberi nemhez való testvéri kapcsolata - testvér i kapcsolata minden egyes emberrel - vitte öt a kere sztre és a
fö ltáma dásra. Minden személlyel való közösségvállalása és a vele való szelldari tásunk nevében ítél Ó, a mi Testvérünk és Megváltónk, akit minden emberIdegen voltam ... Nem
ben felfedezünk: "I:hes voltam .. . Szomjas voltam
volt ruhám .. . Beteg voltam . . . Börtönben voltam
" (Mt 25,35-36).
Majd kérdez ik a jobbján és balján állók, akik fölött íté lkezik : Mikor és hol ?
Mik or és hol láttunk ilyennek? Mikor és hol tettük azt, amit mondtál? Illetv e:
Mikor és hol nem tettü k azt?
A válasz: " Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40). Azaz : "Amit a legkisebbek valamelyikével
nem tettetek, velem nem tettétek " (Mt 25,45).
"E legkisebb testvéreim közül eggyel." Illetve : egy emberrel, egy szükségben levó egyedi emberi lénnyel.
A II. Vatikáni zsinat azon ban, követve a Hagyomány egészét, int hogy ne
álljunk meg a keres ztény etika individualista értelmezésénél, mert a keresztény
etika rendelkezik szoc iális dimenzióval is. Az ember, mint személy közösségben, társadalomban él. A közössé g révén részese az éhségnek, szomjús ágnak.
betegség nek, rosszultápláltságnak és nyomornak, valamint minden fogyatéko sságnak, amely inne n származik. Igy az embe ri lény már a saját személyében
tapasztalja meg mások igényét és inségét.
Krisztus, a Bíró beszé l tehát az egyról "a legkisebb testvé reim közül " , egyszersmind minden egyesról és az összesró l.
Valóban , beszél az igazságtalanság és a rossz egyetemes dimenziójáról.
Szóváteszi azt, amit mi I:szak-Dél ellentétnek szoktunk mondani. Nemcsak Kelet-Nyugat, hanem I:szak- Dél is: álla ndóa n gazdagabb I:szak, és szünte lenül
szegényebb Dél.
Igen, mindig szegényebb a Dél, míg az I:szak gazdagodik. Gazdagabb a
fegyvernemekben is, amelyekkel a nagyh atalmak és blokkok kölcsönösen veszélyeztetik egymást. Azzal érvelnek ugyan, hog y éppen azért fenyeget ik egymást, nehogy meg is semmisítsék.
Sajátságos egy di menzió ez, sokak szerint az elófront dimenziója. A halálos
veszedelemé, amely a modern világ felett lebeg. Ez külön leges figyelmet érdemeI.
I:ppen ezért, Krisztus szavai szerint, a szegény Dél elítéli a gazdag I:szakot.
Mert szegénye k ók nemcsak a táplálékh iány, hanem a szabadság és más ernberi jogok hián ya miatt is. Ezek a szegény embe rek és szegény nemzetek el-
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ítélik azokat, akik megfosztják őket ezen javaktól és mások kárára teremtenek
önmaguknak gazdasági és politikai imperialista monopóliumot.
A mai liturgia evangéliumának tartalma nagyon gazdag. Alkalmazható az
igazságtalanság és emberi gonoszság különböző szintjei re. Minden helyzetben
maga Krisztus lép elénk . Igy szól, mint Odvözítő és Biró: ..Nekem tettétek",
" Velem nem tettétek".
O a vég ítéletkor, amely állandóan készül és bizonyos formában szüntelen
jelen van, mindenekelőtt bizonyitani akarja a megtett jót.
Itt jön be az egyházi tanítás azon jeles kifejezése, amely elsődleges megfogalmazást nyert a Populorum Progressio enciklikában . Ami VI. Pált és az általános Egyházat foglalkoztatta, lüktető cselekvés és napjainkig viszhangzó hangos felszólitás: " Nem csak az éhség megszüntetéséről és a szegénység csökkentéséről van szó. Sürgető és szükséges az inség ellen küzdeni, de ez magában nem elég. Fel kell építeni egy olyan világot, amelyben minden ember teljes emberi életet élhet, függetlenül fajától , vallásától és nemzetiségétől. Meg
kell szabaditani az embert a szolgaságtól, amit a másik ember vagy a természet erői kényszerItenek reá. Olyan világot kell létesíteni, ahol a szabadság
nem üres szó, és ahol a szegényember (Lázár) a gazdaggal ugyanazon asztalhoz ülhet" (47. sz.).
Valóban, fejlődés a béke új neve. A béke szükséges; korunkban parancsszó.
Úgy mínt a fejlődés és haladás: minden hátrány megszüntetése.
Ezzel a lelkülettel imádkozunk ma. Liturgiánk világosan kíhangsúlyozza az
igazságosság és béke kapcsolatát.
Nézzük csak az első olvasmányt Izajástól: ..Újra kiárad ránk a lélek a magasból ... Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a
gyümölcse mindörökre. Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban" (Iz 32,15.17-18) .
Ezt a próféta századokkal Jézus előtt írta . Milyen tartós és változatlan az
egyesek és a népek vágyai
Majd később Pál apostol szól a Filippí levélből: "Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi sziveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban"
(Fil 4,7).
Az ilyen béke feltétele a megfelelő emberi magatartás életünk minden terén. Szent Pál Igy folytatja : "Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos , ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó , ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok,
azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene" (Fil 4,8-9).
A népek fejlődéséért imádkozunk ma Kanadában, Edmonton városban.
VI. Pál pápa szavai értelmében kifejezetten fohászkodunk békéért, mert könyörgünk mindazért, ami a béke korszerú mivoltát alkotja. Ugyanezt sugalják Izajás
próféta és a Pogányok Apostolának szavai. Ez az, amiért fohászkodunk az eukarisztia bemutatása és a benne való részvétel közben.
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Jusson el imánk az égbel A béke Istene legyen velünkl
A béke Istene legyen velünkl Ez a kiáltás magában foglalja korunk drámáját : a nagy veszélyt. Az atom-veszedelmet? Bizonyosan!
Még ettől is többet : Az igazságtalanság veszedelmét. A rendszerek rideg
kereteinek vészét, melyeken az ember nem tud keresztülhatolni. Az ilyen rendszerek és szisztémák nem nyílnak ki az ember felé, nem haladnak a népek
fejlődése irányában. Nem tartanak lépést az igazságossággal és ennek követelményeiveI. Nem járnak a béke útján.
Nem billent meg az általános egyensúly? Annak a hátrányára, amit "a legkisebbek valamelyikével nem tettetek"? A legkisebb testvérek millióival és
billióival?
Meg kell ezt mondani itt Kanadában, amely olyan terjedelmes, mint egy kontinens. Innen, erről a helyről egyformán üzenjük minden jóakaratú embernek,
minden csoportnak, közösségnek, szervezetnek, intézménynek, minden nemzetnek és kormánynak. Azt üzenjük, hogy nagyon fontos mindaz, amit " tettünk"
és amit tenni fogunk. Szükséges mindaz, amit majd tervezünk és amit megkísérelünk tenni nagyobb erőbevetéssel és határozottsággal.
Annak a mérlege növekszik, és növekednie kell, amit "tettünk" egy személynek, millióknak, billióknak. A jó növekedjen az emberiség történelmének mérlegén.
Az ítélet, amit kimondott a mai evangélium állandó előkész ületben van és
éppenséggel most valósul meg: Amit eggyel . . . millióval ... bIllióval tettetek,
"velem tettétek"
A béke Istene legyen velünk, itt Kanadában és mindenütt.
Bárcsak a második évezred estéjén az igazságosság és béke ismét csóko t
váltana (Zsolt 85,11). Ez készüsen minket föl Krisztus dicsőséges eljövetelére !
Amen.

A SZERELEM EROS MINT A HALÁL
A pápa beszéde az 1984. június 27-i nyilvános kihallgatáson
1. Az elmúlt hetekbenk az ~nekek énekét magyarázva kifejtettem, hogy
hogyan épül a házasság szentségi jele a "test nyelvezetére", amit a férfi és
a nő az ő sajátos valóságukban kifejeznek. Ebből a szempontból szeretném
ma Tóbiás könyvének néhány szakaszát is megvizsgálni.
Tóbiás és Sára házasságának lalrásánál a " n ő vé r " kifejezés mellett - amely
a házasélet testvéri jellegére is utal, - találunk egy másikat is, amely az ~ne
kek énekéhez hasonlít. Ott, amint bizonyára emlékeztek rá, a házastársi párbeszédben kinyilvánított szerelem "erős mint a halál" (~n 8,6). Tóbiás könyvében pedig azt találjuk, hogy Tóbiás Sárát "annyira megszerette, hogy szivét
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semmi sem tudta elfordl!ani tőle" (Tób 6,19). Ez a jelenet megeróslti a szerelemről vallott igazságot: "erős mint a halál" .
2. Hogy mindezt jobban megértsük, nyúljunk vissza egyes részletekhez,
amelyek Tóbiás könyvének sajátságos hátterében világosodnak meg . Innét kitűnik, hogy Sárát, Ráguel leányát, előbb "már hétszer is férjhez adták", de mind
a hét meghalt, mielőtt egybekelhetett volna vele (Tób 6,14). A démon, a gonosz
lélek műve ez, és félő volt, hogy a fiatal Tóbiást is hasonló sors éri.
Igy szerelmét az első pillanattól kezdve életre-halálra szóló próbának kellett
Tóbiásnak alávetnie. Az !Onekek éneke jegyeseinél a sziv túlcsordulásából fakadt a kifejezés: a szerelem erős mint a halál; ez most valóságos próbának lesz
alávetve . Mert az állítás "a szerelem erős mint a halál" mindenekelőtt abban
az értelemben igaz, hogy Tóbiás és vele Sára vonakodás nélkül aláveti magát
a próbának. S Ime, az életre-halálra menő próbában az élet győz, mert a nászéjszakán a szerelem - az imától támogatva, - erősebbnek bizonyul a halálnál.
3. Az életre-halálra rnen ő pr6bának van még egy másik jelentése, amely
megmagyarázza az új házasok szerelmét és házasságát. Ugyanis mig mint férfi
és nő egybekelnek, olyan helyzetbe kerülnek, ahol a jó és a rossz erők harcra
kelnek egymás ellen és összemérik erejüket. Az Enekek énekének a párbeszéde mintha egyáltalán nem is venné észre a valóságnak ezt az oldalát. Az Enekek énekének jegyesei eszmei és elvont világban élnek és ott fejezik ki magukat, ahol látszólag nem létezik a harc a jó és a rossz tényleges erői között.
Avagy talán éppen a szerelemből fakadó erő és igazság mérsékeli az emberben és körülötte dúló harcot?
A szerelemből fakadó erő és igazság teljessége azonban más jellegűnek
látszik, és a Tóbiás könyvében vázolt tapasztalat irányába mutat. Mert a szerelem ereje és igazsága abban nyilvánul meg, hogy képesíti az embert: foglaljon
állást a benne és körülötte dúló jó és rossz erők között. Mert a szerelem bizik
a jó győzelmében és kész mindent megtenni, hogy győzelemre is segitse. Tóbiás könyvében tehát a szeretet valódiságát nem túltengő szavak blzonyltj ák,
hanem elhatározások és tettek, amelyekkel az emberi lét teljességének terhét
vállalják magukra azok, akik kölcsönösséggel eggyé akarnak lenni. Úgy látszik,
hogya " test nyelvezete" a szerelemből fakadó elhatározások és cselekedetek
kifejezéseit használja, s ez a szerelem győz, mivel imádságos.
4. Tóbiás imádsága (Tób 8,5-8) mindenekelőtt dicsőítés és hálaima, s csak
azután jön a könyörgés. Ez az ima a "test nyelvezetét" a test teológiája lényeges fogalmainak talajára helyezi. Tárgyias nyelvezet ez, amit nem annyira a
tapasztalat érzelmi ereje, hanem az emberi lét igazságának mélysége és komolysága jár át.
A jegycsek közösen és egyhangúlag, megvallják ezt az igazságot a szövetség Istene , " atyáink Istene" előtt. Mondhatjuk tehát, hogya "test nyelvezete"
ebből a szempontból a szentség kiszolgáltatóinak nyelvezete lesz. Tudják,
hogy a házassági szövetségben olyan titok valósul meg , amelynek forrása maga
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az lsten. Valóban, szövetség ük annak a szövetségnek a képmása, amelynek
forrása az örök Szeretet, és az Istennek az emberrel, az egész emberi nemmel kötött szövetségének ősszentsége.
Tóbiás és Sára így fejezik be imájukat : " Engedd, hogy irgalmat talál jon és
talál jak én is, és együtt öregedjünk megl " (Tób 8,7)
Az összefüggések alapján föltételezhetjük, hogy szándékukban áll életközösségüket napjaik végéig fönntartani - ez a lehetőség az életre-halálra szóló
preb ában már nászéjszakájukon föltárul előttük. Egyszersm ind felismerik a hit
szemével ennek a hivatásnak a szentségét. Tudják, hogy ebben - egybekel ésükkel, ami a " test nyelvezetének" kölcsönösségén alapul , - arra a felh ívásra
kell felelniük, amelyet maga az lsten rejtett eredetük titkába. Ezért mondják:
" Engedd, hogy irgalmat találjon és találjak én is" .
5. Az Enekek énekének jegyesei égő szavakkal vallanak egym ásnak szerelmet. Tóbiás könyvének új házasai azt a képességet kérik Istentől , hogy viszonozni tudják a szerelmet. A házasság szentségi jelében helye van mindkét párnak. Mindkettő k özrern úk ödlk, hogy ez a jel megvalósuljon.
Mondhatjuk tehát, hogya " test nyelvezete " mindkettőjüknél a liturgia nyelvezetévé válik, mind az emberi szIv szubjekUv, de ószinte, mind az élet tárgyias
oldala.
Úgy látszik, hogy a Tóbiás könyve új házasainak imája bizonyosan másképpen igazolja ezt, mint az Enekek éneke , és kétségtelen, hogy olyan módon,
amelyik mélyebbre hat.

AZ EMBER ~S TERM~SZETES KöRNYEZETE
A svájci püspöki kar körlevele a " szövetségi böjt"-ről , 1982-ben
A szövetségl böjtöt, vagy másként: szövetség i hálaadó napot a Svájci Szövetség i
Tanács léptette életbe. Szeprember egyik vasárn apján tartják.

A tudomány, a technika és az ipar megkönnyebbülést hozott az ember munkájában és szenvedéseiben, és megnyitotta egy csodálatos kulturális k i fejlő
dés lehetóségét. De nem kevésbé igaz, hogy az iparosodással járó szédületes
fejlődés zavarokat is okozott, amelyektöl föleg a fiatalabb nemzedék szenved.
Mal gondok és problémák

Megnövekedett azok száma, akik nem találják létük értelmét. Félelemmel
tölt i el őket a kérlelhetetlen technikától és a személytelen bürokráciától kormányzott világ. Ez a szorongás elfedi előlük az eget, megakadályozza, hogy
elismerjék a mindennapi eseményeknek értelmet adó transzcendentális, isteni
valóságot. Egyesek más szinten: az alkoholban, kábítószerekben sőt az öngyilkosságban keresnek kibúvót.
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A kínos helyzet másik szülöttje az erőszak . Ezzel akarják pótolni a természetes és emberi környezetünknél hiányolt harmóniát és egyetértést. Eredménye: vanda lizmus, verekedésbe és védtelen személyek elleni büncselekményekbe torkolló utcai tüntetések és fosztogatások. Ez a szélsőséges és helytelen
tiltakozás feljelen tés a techn ika mindenhatósága és az esztelen pazarlás ellen.
- Nem titkolhatjuk el nyugtalanságunkat ennek a helyzetnek és veszedelmes
következménye inek láttán .
EI kell tehát ismernünk, hogy a technika még nem áll teljesen az ember
szolgálatában . Innét érthető, hogy mindig a legmodernebb múszerekkel látják
el a kórházakat, de s í n y l ő d n e k maguk az emberi kapcsolatok és személytelenség ver gyökeret, amely ellen küzdenek az orvosok, ápolók és személyzet. A
mindinkább megkövetelt spec ializálódás egyre jobban elválasztja az értelmiségieket és a technokratákat azoktól , akik közvetlen kapcso latban állnak a
természettel.
Kétségtelen , hogya kommun ikáció csodálatos fejlődése (egyrészt az autópályák, másrészt a rádió és televíz ió) megszüntette a távol ságokat és a világot
mindenki számára megnyitotta. Ennek ellenére az ember, főként a nagyvárosi,
soha nem érezte annyira magát egyedül mint ma. A természettel és a vidékkel
való jótékony kapcsolat egyre nehezebbé válik , jóllehet szükségesebb az
egyén egyensúlyához és a családi élet harmóniájának biztosítására.
Végül amikor az ember összképet akar szerezni a világ helyzetéről, temérdek aggódó felhívást érez az oly sok kiegyensúlyozatlanság láttán I A természet arra van, hogy mindenkit éltessen és tápláljon . Mégis azt látjuk, hogy
megosztott emberiség lakja: kisebbik része jó létben, a nagytömeg pedig évről
évre súlyosbodó szegénységben . Egyes helyeken túlsok energia áll rendelkezésre veszélyezteti a természetes környezetet és az egészséget, másutt ped ig
egész vidékek maradnak fejletlenek . . .
Túl fekete ez a kép? Bizonyosan nem, mert tények igazolják, hogy az emberiség történelme válaszúthoz érkezett: súlyos kulturális krízis jellemzi a
XX. század végét. A hivőnek olyan megoldást kell keresni , amely az igazi haladás megvalósítását mozdítja elő. Ime, a hit világánál végzett kutat ás a következő lényegbevágó diagnózist állapítja meg : Az ember megfeledkezett számos
kapocsról, amely Istennel és a természettel ö s s z e tű z t. A modern világot bele
kell tehát ágyazni ebbe a kettős rendszerbe, amely az embert egyszerre Istennel és természetes környezetével köti össze. Csak ezen áron menti meg az
ember önmagát , és csak így lesz képes jóra fordItani azt, amit oly éleseszúen
és annyi erőfeszítéssel létrehozott.
Assisi szent Ferenc példája
Nyolc évszázada (1282) született Assisiben Bernardone Ferenc . Az évszázados távolság ellen ére életpéldája és lelkisége segíthet felfogásunk megv áltoztat ásához. Ez szükséges, ha ki akarunk jutni jelenlegi nehézségeinkből,
és ha ki akarjuk kerülni, hogy katasztrofális helyzetekbe vezessenek.
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Ferenc személyisége a lelkében uralkodó egységet tükrözte. Mindaz amit
tett és mondott, tanúskodott arról a mély harmóniáról, amelyet lsten és maga,
maga és a természet közötti viszonyában megélt. Egyidejúleg lsten és a föld
gyermekének érezte magát. Példájára a ferences lelkületet is alázatosság jellemzi a természet titkaival és mindavval szemben , ami minket körülvesz. Ettől
az alázatosságtól indítva testvéri kapcsolatot érzett az összes teremtményhez :
minden alkalom volt számára, hogy találkozzék testvéreivel és n ővérelvel . a
nappal és a holddal.
De Assisi Ferenc nem állt meg itt. Az alázatos testvéri tisztelet oda vezette,
hogy a többi emberben is testvéreire találjon, akikkel mindent meg kell osztania, akikkel szolidárisnak kell lennie. Mivel minden Istené, az ember ne sajátItson ki semmit, ne legyen saját javainak rabszolgája. Ellenkezőleg, az ember
Istent dicsőíti amikor másoknak ad. Igy minden ember betöltheti azt a szerepet, amelyet gyakorolnia kell a világmindenség harmonikus sokféleségében.
Ferenc a béke fáradhatatlan apostola lett , mert belsejében szabaddá tette
a meggyőződés, hogy minden Istenre irányul és minden az övé. Saját húsában
tapasztalta meg, hogy az ember egyáltalán nem tökéletes, és maga körül
látta a háború és a nyereséghajhászás kicsapongásait. De megtörte az erőszak
és a bún pokoli búvkörét: Fegyvertelenül teremt kibékülést, szegényen késztet
osztozásra. I:letét átjáró harmóniáját a Naptestvér halhatatlan énekében fejezi
ki. Ebben ünnepli az lsten és a világ, az összes teremtmények közötti harmóniát - beleértve az életet és a halált is.
Assisi Ferencnek a természet a szemlélődés tárgya. Szerinte a dolgok nem
pusztán használati tárgyai az embernek. Szeretett személyt képviselnek : lsten
és Jézus egy-egy megnyilvánulását. Minden szimbólummá és a minket szeretö
Istennel való találkozás alkalmává válik.

Példakép korunknak

Örültünk amikor II. János Pál Assisi Ferencet a környezet és minden evvel
kapcsolatos dolog védőszent jévé nyilvánította. Ez a gesztus visszhangra talált
szárnos természetbarát tudósnál, akiket már régóta megihletett a PoverelIo
példája. Korunk keresztényeit segíti, hogy megtalálják a Szent Ferenctől elképzelt és gyakorolt kibékülés és harmónia útját.
Igaz, a mi világunk nem a XIII. századé. De nem találhatnánk vissza mai
világunkban az Istenhez és a természethez vezető útra? Ezek után a megfontolások után nem akarjuk befejezni ezt a levelet néhány gyakorlati ajánlat
nélkül. Legalább rá akarunk mutatni, milyen konkrét irányítást adhat korunknak
Assisi Ferenc példája: Újra fel kell fedeznünk rokonságunkat a természettel.
Ez sikerül, ha egyszerúbb, kevésbé anyagias életstílust választunk. Újból meg
kell tanítani gyermekeinket arra, hogy észrevegyék és élvezzék a természet
egyszerú gazdagságát.
5
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Újra fel kell fedeznünk a természetet sze m lélő lelkületet ; hallg atnunk kell
csodálatos nyelvezetét . hogy minden ki megérthesse a teremtés és keresse
saját léte igazi értelmét.
Ezért jobban kell t ö rő d n ü n k a természettel és helyesebben kell gazdálkodni
a Teremtőtől ránk bízott javakkal. Oda kell hatnunk, hogy a természet a lehető
legszennyezettlenebb és gyógyitó hatású maradjonl
Tiszteletteljesebben kell bánnunk azzal. amit a Te remtő ránk bízott. és a
természet csodáiból ki kell olvasnunk lsten jelenlétét és üzenetét. Gondoljunk
különösképpen az állatokra. Milyen tisztelettel és gondoskodással tartozunk
nekik . Igen gyakran rosszul bánunk velük: vásárlóik kapzsiságának áldozatai
lesznek vagy pedig a tudomány örve alatt túlzott és igazolhatatlan kfsérleteket
végezne k rajtuk.
Újra fel kell fedeznünk a minden emberi lét iránti köteles tiszteletet, kezdve
a még meg nem született gyermektől egészen a földi létét befejező aggastyánig. Tiszteletünket azokra a személyekre is ki kell terjeszteni, akik nehézséget
okoznak vagy ellenfeleink: ők is testvéreink és nővéreink lsten előtt. Assisi
Ferenc példájára legyünk mi is a béke követei. Azzá leszünk ha türelmesen
szembenézve a családi és munkahelyi ellentétekkel uralkodunk lilkos agresszivlt ásalnkon, és ha a társadalmi igazságosságot világos és nyílt dialógussal keressük. Igy találunk rá a családi és baráti közössé g örömeire. az újra felfedezett természet egyszerú szaba dságában kibontakozó örömre. .
Ha ezek és a hasonló ajánlatok valósággá válnak és szokássá lesznek . rajtuk keresztül korunk férfiai és női újra visszanyerik testi és lelki egyensúlyukat.
Igy az ember a XX. század végén újra rátalál a remény útjára. A természet újból az öröm és a béke forrása. Isten teremtménye és az ember hazája lesz.
A svájc i püspökök.

Az énekes Imája
Istenem. Te kegyesen meghivtál énekesei d seregébe.
Add meg nekem az értelem lelkét. hogy ennek a szolgálatnak méltóságát
valóban megértsem s neked énekelve, híveid szívét hozzád fölemeljem .
Részesíts az alázat lelkületében is. hogy ne várjak elismerést az emberektől . hanem a Zsoltáros szellemében énekeljek. aki erre az imára hív : " Uram.
nyisd meg ajka imat. és szám hirdetni fogja dicséretedet."
Az igaz áldozatkészség lelkét add meg, hogy szolg álatomban húséges, megbizható és áldozatos maradjak.
S végül add meg nekem az igaz hit lelk ütet ét. hogy egész éle tem sze pt ötelen ének legyen rólad , és hogy majd méltó lehessek egykor végnélkül zengeni dicséretedet a szentek kórusá ban.
Szent Cecilia és Szent Pius pápa, az egyházi zene védőszentjei , esedezzetek
érettem . Amen.
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ESZMi::K ~S ESEM~NYEK

A SZENTATYA LÁTOGATÁSA KANADÁBAN
Az els6 lépések

Vasárnap, szeptember 9-én 11 óra 43 perckor földet ér a Szentatya, II. János Pál repülőgépje . A piros szőnyeget kiterítik és megjelen ik a " zarándok"
mosolygós, kedves alakja. A legkatolikusabb provinciában, Quebecben, pontosan Quebec City városban, a régi katolikus fellegvárban, a francia Kanada
szivében kezdi a Szentatya körút ját. Ágyúdörgés fogadja. A főkormányzó , aki
nő, majd a miniszterelnök nagy szeretettel köszöntik. Kanadában a két alap ít ó
nép, az angol és francia egy állammá kovácsolódott, de itt jelen van, - amint
a főkormányzó mondja - szinte az egész világ azoknak az embereknek
a személyében, akik a világ minden tájáról Kanada földjére jöttek, mert úgy
érezték, hogya békének egyik nagy gyümölcse, az első gyümölcse a szabadság.
A Laval Egyetemen, a Quebec City-i katedrál isban, majd hétfőn és kedden
a Szüzanya és szent Anna tiszteletére szentelt búcsú járó helyeken mondott
beszédeiben a Hiszekegyet és a hivő ember alapvető magatartását, igazi jelenlétét a világban magyarázta a pápa . " A nép lelke a kultúra, - mondotta amelyben a hitnek nagy szerepe van, mert ez világítja meg a kultúrát. " Ebben
az értelemben .Krtsztus, az élő lsten Fia élő szegletköve minden nemzedéknek." "Tanuljátok meg hogyan fejezzéte k ki és hogyan éljétek hiteteket a változó társadalomban" - szólította fel a Szentatya Kanada népét. Határozottan
kimondotta, hogy a hit és a kultúra, az lsten országa és az evilág i országun k
között nem szabad ellentétnek lenni, ezt összhangba kell foglalni.
Felejthetetlen volt különösen az első pápa i mise felajánlási körmenete,
amelyben a különb özö népcsoportok képviselői d íszes ruhá ikban vitték ajándékaikat az Úr elé. Az egész szentmise, a fiatalok balett-táncával és a kürtök
harsogásával mélységes élményt jelentett mind a r észtvev öknek. mind a tévénézőknek.

Montreál felé
A montreáli nagy vasúti állomáson hosszú órákkal a pápa megérkezése
ott tolongott a tömeg . Nemcsak Kanada legnagyobb katolikus városának
közönsége (Montreálban két és negyed millió katolikus él) , de az ország egész
hivő, sőt közömbös népessége is úgy érezte, hogy ez a fehérruhás ember valami közös üzenetet hozott.

előtt
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A királyi palotára emlékeztető montreáli Szent József Oratórium egy egyszerzetestestvér hitéből és szeretetéből épült. Itt találkozott a Szentatya
kb. 3.500 pappal és szerzetessel. Hozzájuk szólva az "értékek krízisére" mutatott rá. Az utóbbi években "a hit, az imádság, a vallásgyakorlat, a családi és
erkölcsi értékek helyébe az anyagi és önző javak kerültek". Ezért hatványozottan szükség van ma a papra. "A pap személyében gyökeres hitre talál a társadalom. Ez a hit fáklya az éjszakában és sziklaalap, amelyre a társadalom építhet." Végül arra kérte az egybegyűlteket , hogy "ébresszenek papi és szerzetesi
hivatásokat ragyogó lelkesedésükkel és papi hivatásuk felett érzett örömükkel."
Borús volt az idő, itt-ott szemelt is az eső, de a háromszázezres tömeg rendületlenül várta a Szentatyát a Jarry Park-ban. Csodálatosan felkészült a montreáli énekkar és az ifjúság a misére. A Szentatya hatalmas beszéde a hit és a
vall ásos élet szépségének ünneplése volt. Annak az Istennek a magasztalása,
akit szem nem látott, de Jézus Krisztus bemutatott nekünk földi életében .
"Ezért, - mondotta a pápa - ez a föld ahol élünk, szent talaj. Megjelölte ezt
az élő lsten je!enléte, akinek teljessége Jézus Krisztusban jelent meg. Ez a
jelenlét megmarad a földön és életszentséget terem."
A katedrálisban találkozott a Szentatya a gyermekekkel. Valaki megjegyezte:
Aki ott látta őt mozogni a gyermekek között, ahogy öleli, cirógatja és szereti
őket, s ahogy a gyermekek nyulnak feléje, hozzásimulnak. leveszik pileolusát,
örömrivalgásukkal és ujjongásaikkal üdvözlik fehér atyjukat, az megérti hogyan
szerette Jézus a kicsinyeket, akiket az édesanyák magukkal hoztak áldásral
Szeptember 11-én este volt a quebeci látogatás fénypontja . A Szentatya
találkozott a fiatalokkal az óriási olimpiai stadionban. Szimbolikus, énekkel és
tánccal kísért jelenetekkel elevenitették meg a felolvasott evangéliumi szakaszt,
szent János első fejezetét. Isten , aki világosság és élet , aki által a világosság
a világba jött harcol a sötétséggel. ~Iőképekben érzékeltették a sötétséget is,
ami őket gyötri : az élet-bizonytalanság, munkanélküliség, a háború veszedelme,
az elmagányosodás, az élet értelmet!enségének meg tapasztalása. De vele szemben bemutatták a mindig győztes, diadalmas választ : győz a világosság és győz
az élet, mert az utolsó sz ó Krisztuséi
szerű

A szentatya válaszolt a fiatalok kérdéseire. Csattanója: Ha Krisztust követitek, kife j leszthetitek összes értékeiteketl
Mit érezhet ez a több mint hatvanezer fiatal? - kérdezték a rendezőt. A válasz nagyon jó volt: óriási sokaság vallja és keresi azt, amit ő is vall és keres.
Aki elég edetlen , rádöbben arra , hogy egy másik út is van. A közörnbös is észreveszi, hogy valami csodálatos nagy dolog történik.
Az Atlanti Óceán partján

Itt fekszenek a kis kanadai államok. Princ Edward Island, Newfoundland,
Nova Scitia. Még a nevük is mutatja, mennyire angol volt Kanada eredetének
egy része. Az eső szinte állandóan esett , de a néptömeg nem zavartatta magát.
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FIatrockban megáldotta a halászok bárkalt és síkraszállt a munkások jogaiért. Kihangsúlyozta "az emberi személy elsőbbségét a termelési folyam atban " .
Keresztelő szent János bazilikájában a Szentatya a n evelőket fogadta. Többek között ezt mondta nekik : " Nagyon közel érzem magam hozzátok nevelők .
Elődeitek évekig küzdöttek Newfoundlandban, hogy katolikus nevelési rendszert teremtsenek. A ti örökségtek ez. Kedves nevelők és sz ül ök, a katolikus
iskolák a ti kezeitekben vannak ."
Az ünnepi misén a család szentségéröl és egységéről beszélt. A newfoundlandiakon keresztül üzeni : " Bárcsak minden keresztény család az egész világon
telJesftené hivatását , mindegyik a kapott kegyelem arány ában! " A Memor ial
Egyetemen pedig a fiatalok lelkére kötötte, hogy bízzanak Krisztusban, legyenek kritikusak önmagukhoz és a társadalomhoz, teremtsenek meg egy helyes
értéksorrendet és tegyenek jót lehetőségeik szerint.
Szeptember 13-án az Ave Maris Stella acádiai himnusz köszöntötte a Szentatyát New Brunswick tartomány Moncton városában. Hősköltemény az, amit az
acádial katolikusok kláJltak: üldöztetés, áttelepítés, de hüségesek maradtak
hitükhöz, nyelvükhöz és szokásaikhoz. Nekik a pápa a keresztény közösség
jelentőségéről beszélt. Kérte őket : "Legyen közösségtek nyitott Krisztus lelke
előtt." A főváro sb a n , Halifaxban beteg gyerekeket és rokkantakat látogatott,
az ifjúsággal találkozott. A lelki pásztorkodásban segltkezőkhöz Igy szólt: nA
laikus apostolok hivatása tanúskodni Krisztusról saját otthonotokban, környezetetekben, falvatokban és városotokban. Először úgy segititek az egyházat
küldetésében, ha egysé g lesz magatartástok és hitetek között. " Az ünnepi
mise mottója: " A keresztrefeszített Krisztus fölmagasztalja a hitet mindazok
szívében, akik hisznek, s ő megerősiti ezeket a szfveket azzal a reménnyel ,
amit nem semmisíthet meg senki."
Ontárló készOl a pápa fogadására
Kanada súlypontja nagyjábÓl mindig itt volt az Ontárió-tó partján, elsősor
ban a legné pesebb Oritárló tartományban. A Szentatya ide látogatott szeptember 14. és 15-én. Fővá rosában, Torontóban is meleg fogadtatásban volt része.
A repülőtértől a városházáig az útvonalon álltak fel a különböző népcsoportok.
A parlament épületének gyönyörü parkjában láthattuk a magyarok szines csoportját ezzel a felirattal: A magyarok szeretettel fogadnak I A városháza előtt
békekertet létesftett a hatóság s ebb en a Szentatya gyújtotta meg a békelángot.
A szent Mihál y székese gyházban a St. Michael katolikus iskola gyermekkórusa
köszöntötte. Az egybegyül t papsá ghoz szólva kiemelte a Szentatya: "A celibátus által a pap másokért élő emberré lesz!" Ez alkalommal áldotta meg a pápa
azt a feszüle tet, amit a Torontóban é pülő új magyar templom alapjaiba közben
már el is helyeztek. Legyen szabad azt is meqernlltenl, hogy e sorok ír ója
gyönge látása miatt a beteg papok között az el ső sorban kapott helyet. Mindezekkel a Szentaty a kezett fogott, s amiko r magyarul mondo tta m neki, hogy
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magyar vagyok, ő is magyarul sz61t hozzám. Sót, kifelé menet ráismert és ráköszöntött egyik volt r6mai teol6gusunkra.
ökumenikus Istentisztelet
Toront6ban, a szent Pál anglikán katedrálisban ekumenikus istentiszteleten
vett részt a Szentatya. Homfliájában arra buzd ított, hogy tartsanak kl a közeledés és párbeszéd vonalán. Dicsérte Kanada papjait és püspökeit, mert az ekumenizmus terén elóbb vannak, mint a világ más részei.
A nap talán leg szlvhezsz616bb eseménye volt a pápa találkozása 55.000
lengyellel a kláll ításl csarnokban. Honfitársai előtt a Szentatya - a szabadság
fontos szerepére mutatott rá.
A kanadai vértanúk kegyhelyén
Az eddigi esős napok után 15-én, a Hétfájdalmú Szúz ünnepén ragyog6
napsütésben érkezett Midlandra, a Toront6t61 120 km-re fekvő kegyhelyre. Itt
halt vértanú halált több misszionárius a Huron misszi6ban, a XVII. században.
A Szentatyát először végigvezették a helyreál1ftott St. Mary-erődltményben.
A kegy templomban sz61t a betegekhez: "Az egyház misszi6jának támogat6i a
betegek és öregek; azok, akik a k6rházi ágyon vagy tolószékben szenvednek ;
mindazok, akik teljesen osztoznak megváltó Urunk keresztjében." Az egyház
számlt is rájuk.
A tömegnek tartott szentbeszédjében, szeretettel emlékezett meg a pápa
az indián törzsekről. a Huronokról és Algonquinokr61. közöttük múködtek a
jezsuita vértanúk. Külön kiemelte a Mohawk-törzs liliomát, Tekakwithát, akit
II. János Pál avatott boldoggá, és egy indián házaspárt, akiknek boldoggáavatási pere folyamatban van.
Amikor a büszke törzsfőket bemutatták a páp ának. az egyiknél megálit : "I:n
téged ismerlek, - mondta - te ott voltál R6mában, amikor néhány éve boldoggá avattam Tekakwlthát." Mélt6ságteljesen és boldogan rezzent a tollas fejdisz
az Igen jeiéül. Ez a törzsfő mondhatja, hogy "személyes ismerőse" a pápa .
Az indiánok szertartásosan jószagú füveket égettek az oltár körül. A Szentatyát tiszteletbeli nagyfőnökké avatták és a hősies kiállás véráztatta sastollával
tüntették ki.
Helikopteren repült a Szentatya vissza Torontóba, ahol ötszázezres tömeg
várta a Downsiew-i repülőtéren. Fájdalmas Szúz ünnepe lévén a pápai mise
homIlIájának témája is Mária, aki "soha sem szúnlk meg lsten tervének központjában lenni" , s akinek "anyai szolgálatát mindannyian elvárjuk és anyai
hatalmában bízunk". A felajánlási körmenet szláv, német, kínai, Indiai, stb.
díszbe öltözött résztvevői között ott lépegetett egy magyarruhás leány is. A
hívek könyörgésének mondatai is különböző nyelveken hangzottak el. A mise
végén maga a pápa is tlz nyelven köszönt el a néptől és sietett, mert már várták a zsúfolt napirend utolsó pontjához, az épülő szlovák székesegyházba. A
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szertartás közben igy szólt a Szentatya : ..Tanúja vagyok annak , hogy lsten keze
vezet benneteket és őrködik felettetek! "
A Szentatya nyugati útja
Az északi Ouebec és a keleti tengerparti tartományok után Ontár ió képezi
Kanada köz éps ö részét. Innen vonult a Szentatya nyugatra, a pr érl-, gabonatermő- és olaj-tartományokba.
Vasárnap 16-án kora reggel indult a Szentatya Wlnnipegbe. Az ukrán majd
a Szúz Mária székesegyház voltak állomásai. A Szent Bonifác kórház nemzetközi érdem renddel tüntette ki a pápát. A Tartományi Parkban, többszázezres
tömeg előtt , szentmiséjén beszélt Kanada számos nemzeti hagyományra épülő
kultúrájáról és hangsúlyozta : nAz evangélium volt a különböző nemzetiségú,
nyelvú és fajú férfiak és nők lelki kultúrájának forrása, és mindig az is marad.
Ugyancsak ez sok nép és nemzet egyediségének és kulturá lis identitásának
alapja szerte a nagyvilágban." Végül arra intette a Szentatya hallgatóit : maradjanak meg a kölcsönös szeretetben ! Még ezen az esté n Alberta fővárosába
Edmontonba repült. A szent József bazilikában tartott ekumenikus imaórán
különösen arra kérte a pápa a jelenlevőket, hogy az ima és dialógus mellett
múködjönek közre ..egy igazságosabb és békésebb világ megteremtésében " .
Szeptember 17-én tartotta meg a Szentatya az edmontoni hatásos beszédjét, amelyben arra szólitotta fel a gazdag J:szakot, hogy javaiból részesrtse a
szegény délieket is.
A Fort Slmpson-I , 18-ra tervezett találkozása az ind iánokkal nem sikerült.
Negyven percig keringett a Szentatya gépe a röpülőtér felett , de a köd nem
engedett, még a következő nap is súrú köd lepte a tájat. Pedig a nyugat i ind ián
telepekről összesereg lett benszülöttek már három napja felv erték sátort áborukat és imával készültek a ..pápájukkal" való találkozásra. A Szentatya kénytelen
volt folytatni útját. British Columbia legnyugatibb város ában, Vancouv erben
ragyogó napsütés fogadta. Délutáni miséjén Jézus Szivén ek tiszteletéről beszélt. Este nyolckor 65.000 fiatal egetrázó üdvr ivalgása fogadta a Szentaty át.
Enek, zene, tánc és jelenetek váltakoztak. Az ind iánok mega jándékozták a pápát a tekintélyhordozó jelvénnyel, " a beszélő bottal ". A Szentatya az ember i élet
szent jellegét hangsúlyozta. ..Az egyház - mondotta - hirdeti lsten tervét rnlnden egyes emberi élettel."
Az uto lsó állomás
Mig a Szentatya Nyugat -Kanadában járt, Ottawában, a szövetség i fővá r o s
ban, megtörtént az őrségváltás . 17-én volt az új kormány beiktatása és esk ütétele .
Szeptember 19-én, a nagy Rideau Canar-on (Ottawa ékessége, mint Budapestnek a Duna) csónakon érkezik a Szentatya a fővárosba . Igy sokkal többen
láthatták, min tha az utcák on autózik végig. Mindenkit meglepett a hüv ös, hiva71

talnok-jellegű , angolos Ottawa lelkesedése. Több ember köszöntötte apápát
a kanális két part járól, mint a város összlakossága. A környékből is bejöttek az
emberek. Útja most a Jézus és Mária szolgáló leánya inak zárdájába vezetett ,
ahol a nővéreknek misét mondott. Hom íliá jában a zárdai életet dicsérte: "Zárdai életetek úgy van megszervezve , hogy elősegfti az istené lményt. Ezt szolgálja visszavonulástok a világtól a velejáró egyedülléttel ; hallgatástok, az odaf igyelő és a szeretet csöndje ; aszkézistek az önsanyargatással; feladataitok,
melyekkel a megváltó i művet segrt itek ; a testvéri közösségtek, mely állandóan
megújul ; a mindennapi eukarisztiátok, amely egyesfti szenvedéseiteket Krisztuséival. " Majd Kanada kb. 40.000 szerzetesnőj éhez fordult : "Szabadon szenteltétek magatokat az Úrnak . . . Nem érti ezt meg mindenki . . ." Végül fgy
szólt : " Istennek szenteltségtek kitüntetés számotokra, de ti vagytok az egyház
büszkes ége is."

Az esti órák a parlamentbe vitték a Szentatyát. Először beszélgetést folytatott a kormányzóval és miniszterelnökkel, majd a diszteremben 1200 magasrangú személlyel találkozott. Megköszönte az Istennek és Kanadának, amit kapot a két hét folyamán. Lelkükre kötötte a békéért való munkálkodást, az élet
védelmét és a felelősség vállalást másokért. Elismerte Kanada érdemeit a világ béke és a harmad ik világ megseg itésében. Azt is kiemelte, hogy ez az ország
a bevándorlókat embert megillető tisztelettel fogadja és segiti.

A kormányzó köszönö válaszában megigérte, hogy Kanada szfvére veszi
mindazt, amit a pápától tanult és segiti a Szentatyát a jobb, békésebb és igazságosabb világ megteremtésében.
Beköszöntött az utolsó nap, szeptember 20. A Miasszonyunk bazilikában
megköszönte a Szentatya a szervezők odaadó munká ját. A Szeretet Nővéreinek
anyaházában fogadta a kanadai püspöki kart és elbeszélgetett velük a különböző bizottságok munkájáról. Buzdftotta a püspököket, " legyenek tanúi a hitnek, vigyázzanak a családi élet méltóságára, egyengessék a teológiai kutatásokat és adjanak világos lelkipásztori irányelveket " .
Utolsó szentmiséjén összefoglalta eddigi tan ít ását. Nyolc nyelven megismételte : " Boldogok, akik a békességért rnunkálkodnak! "
Este 6,30-kor indult volna gépe vissza az örök városba, Rómába, de fél
kilenc lett belőle . Nem tudtak egymástól elszakadni : a pápa és a vendéglátóI.
A hangulatot legjobban a tévé bemondó n ő szavai tükrözték : "Hála Istennek,
hogy késik a Szentatya , legalább tovább lesz közöttünk! "
Záradékul ide kivánkoznak II. János Pál búcsúszavai : ..Zarándoklásom lsten
népének kegyhelye ire egy lépés azon a hosszú úton, amely az emberiséget,
lsten kegyelmével megújulásra és a testvéri szolidaritás teljességére vezeti az
életszentség útján ."
Békési István
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LEGYETEK SZENTEKI
A Karizmatikus Megújulás papi lelkigyakorlata, Róma, 1984. okt. 5-9.
Tom Forrest atya 1984. okt. 5-én a VI. Pál Kihallgatási Csarnokban Martin
Luther King világszerte ismert mondását vette alapul üdvözlő beszédében : " AImodtam , hogy ezer meg ezer pap jön össze a világ minden tájáról " ... S valóban a földkerekség több mint 100 országából jöttek össze, hogy egy világtávlatokban gondolkodó papi lelkigyakorlaton vegyenek részt. Mottója : Legyetek
szentek! , már kifejezte, mire megy a tét.
A világ minden tájáról összesereglett 6000 résztvevő között (sora ikban több
mint száz püspök!) a 73 osztrák pap szerény kis csoportot alkotott. Ennek
ellenére ezek a napok mindazoknak, akik jelenlehettek, felejthetetlenül mély
lelki élményt jelentettek. A Nemzetközi Karizmatikus Mozgalom küldte szét a
meghlvókat, a kifogástalan rendezés is az ő érdeme. Az előadók , szónokok
szintén különböző világrésze kről jöttek. Többek között Suenens belga, Gantin
afrikai kardinális, A. Uriber Jaramillo püspök Kolumbiából, Valerian D'Souza
Ind iából , Pater E. Tardiff Kanadából, Pater M. Scan lan az Egyesült Allamokból
és Teréz anya Kalkuttából. Az elmélkedések, prédikációk szIvünket, bensőnket
indították meg. De nemcsak beszédek hangzottak el , maradt idő a személyes
imára: Krisztus az Oltáriszentségben - Bern ini baldachin ja alatt, Péter-oltárán
- naponta tartott fogadóórát. Ezrek használták ki ezt a lehetőséget , hogy csendes imádásban időzzenek Vele , vagy közvetlen párbeszédbe elegyedjenek
avval, aki létünk, küldetésünk alap ja. Az elmélkedések közötti szünetekben
pedig a papok kölcsönösen segítették egymást a k iengesztelődés szentségével,
testvéri búzdrtással.
A központban tehát nem teológiai eszmefuttatások álltak, s az sem, hogy
rátaláljunk papi önazonosságunkra. A súlypont a papi küldetés titkának teljesebb átélésére helyeződött. Jól jellemzi ezt Teréz anya buzd ítása. Egyszerű ,
alázattól sugallt szavai nemcsak a papok fülébe és értelmébe hatoltak be : szívüket érintették meg. Az enyémet is! Ezekkel a kegyelmekben oly gazdag napokkal emlékezetemben mindig összekapcsolódik Teréz anya könyörgő szavú
felhIvása : "Segftsetek minket az imában, segítsetek, hogy higgyünk, seg ítsetek ,
hogy szeressünk! Segrtsetek, hogy Jézusnak szolgáljunk a szegényekben és
a haldoklókbanl Adjátok nekünk Jézust! Az emberek, anélkül hogy tudnák ,
Istent éhezik. Ot hirdessétek, Ot adjátok nekünk! Töltsétek be a szentség, a
tiszta élet utáni vágyunkatl Adjátok nekünk lsten megbocsátását, irgalmát,
szeretetét és gyengédségétI Legyetek papok minden porcikátokban : Olyan
sokat kaptatok Istentől! Övéi vagytok a nap 24 órájában. Egyedül ti adhat játok
nekünk Jézust .. . Papok, ne szociális dolgozók legyetekl Jézusra van sz ükségünk. TanItsatok minket imádkoznil Tanítsatok meg, hogy szentek legyünk,
tanftsatok meg, hogy tiszta szívből szeressük az embereket és Igy is szolgál73

junk nekik. Segftsetek, hogy imádjuk Jézustl Mi imádkozunk értetek, hogy
mindezt meg tegyétek. Micsoda érték az ember, micsoda szent hivatás rejli k
a szívében . Tegyet ek meg mindent, hogy ez az Isten-kép valósággá érjék ben nünk. Tegyetek meg mindent, hogy az emberen keresztül érezhető legyen
lsten gyöngédsége."
Igen mély benyomást gyakorolt rám a találkozás is Kléner László Brazília
Bahia tartományában múködő magyar missz ionáriussa l. A lelkigyakorl aton ismerkedtünk össze . Meghatott lelkesedése híveiért, Kr isztusért. Micsoda meggyőződés áradt szavaiból, amikor rnunkájáról beszélt : 70 kisebb-nagyobb kápoln át lát el, 200 hittanos csoportja van s ezekben hatvan-hetven gyerek. S
mennyi re hívott , menjek én is oda misszion áriusn ak.
A lelkigyakorlat óta tudom azt is milyen nagy egy ilyen 6000-es tömeg . Bár
nyolcas sorokban vonultunk be a Szent Péter bazilikába, a menet még is egy
kilóm étern él hosszabbra nyúlt.
Az utol só nap a Szentatya koncelebrált evvel a ..viiágegyházzal" , amely Péter utóda kö rül gyúlt össze . A pápa rávilágftott a papi hivatás jelentőségére.
Beszédének témája: lsten mindegyikteket szeret. A pap értékét domborította
ki, amikor hangsúlyozta : ..A mai világnak szüksége van papokra, főként szentéletú ekre! " A papszentelési liturgiából idézte : ..Mindenható lsten , újitsd meg
bennük a Szentlelket ! Add , hogy álhatatosak maradja nak papi méltóságukhoz,
amelyet kezedből kaptak. Legyen életük biztatás és útmutatás mindenki számára." Majd intett bennünket : ..Szentségre szóló különleges hivatástok pro pram, hogy készség esen engedelmeskedjetek a Szentléleknek. Ha feleltek felszólltására, megvalósftja, hogy fokozatosan azonosuljatok Krisztussal : eszményképévei , tan ításával, személyével. O az isten i üdvtörténet munkatársainak méltóságára emel titek et. - A pap nem feledhet i : gyakorolnia kell szerepét a
I e I k e k m e g k ü I ö n b ö z t e t é s é b e n , a lelkivezetésben és a nevelésben. Igy felel meg a kötelező tanítás, szents égi gyógyítás és az egyházi vezetés feladatának, amely annyiban sajátja, amennyiben Krisztus, a Főpap hármas hatalm ával fölruházta. Ma, sokkal inkább mint valaha, a papnak minden
egyes hivőt a hitre kell neveln ie; ebben a munk ájában mindenféle ..eltömegesítés " veszélyét kerüln ie kell .. . Meggyőződ ve , hogy hivatástok nélkülözhetetlen szolgálat az embereknek, törekedjetek megérteni és szeretni a mai embert,
fő l e g azáltal , hogy közvetítitek számára a bizonyosságot: lsten szereti őt ... "
A Szentatya jelenléte azokat is megnyugtatta, akik féltek , hogy csak ..messziint majd papjainak" ; m e g e r ő s i t e t t e a h á r o m n a p m é I Y é I •
m é n y é t . Számomra , s bizonyára a legtöbb résztvevő pap számára az voit
a legj elentősebb tapasztalat és összbenyomás, hogy menny ien kötelezték el
magukat Jézus szolgálatára, és hogy érdemes az egész életet Jézus rendelkezésére bocsátanI.
ről

Hubert Luxbacher, plébános
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HOGYAN ÜNNEPELTE

Jl!zus

A SZOMBATOT

Érdekes és izgal mas vizsgáln i, hogyan tölt ötte el Jézus az Úr napját, a
szombatot. Ezen nap jelleg ét megh atározza az istentisz tel eti hely, a liturgia
és a csal ádi szok ás, tppen ennek az ide gensz e rűsége vezethet el minket arra,
hogy meggondolj uk a saját vasárn apunk megünneplését.

lsten holye
Jéz us, Máriáva l és Józseffel a zsinagógába ment mind en szombaton de.
kilenckor és du . t él ötkor. Számára a zsina góga az Istenne l való találkozás
megb ízható és kedves helye volt, amely berendezésével v a l ós z ínű l e g a jeruzsálemi templomra emlékeztetet t. A ter em hosszúkás volt, kéth armad ában padok , az elülső egynegyede magas ított. Názáretben ez az északi old alna k felel
meg. Itt áll a felol vasó áll vány és padok a közös ség tekintélyes tagjai számára,
mint amilyenek pl. az írástudók. Róluk mondotta Jézus, hog y szeret ik lefoglaln i ezeket a pad okat és ünnepeltetik magukat (Mt 23,6). A felolvasó álvány
mögött található, egy láda, ahol nem a Szentség et, hanem a Tórát őrzi k. Ez
foglalja mag ába Mózes öt könyvét, amelyeket Mózes a Sin ai hegyen diktál t le,
és a próféták írásait. A Bibliát, magyaru l " a könyvet" ő ri z t é k és tisztelték a
ládában. Innen hozták ünnep élyes kör menetb en az álványra, felol vasásra.
Az emberek istentiszteletre jöttek össze a názáreti zsinagógában minden
szombaton, valós Zínűleg még a pia ci napoko n, hétfőn és csütörtökön ; esetleg
a többi napokon is. E lőírás volt : egy minjan, azaz tíz tizenh árom évnél i d ő s e b b
férfi legyen jelen , hogy megtartsák az isten tisz tel etet. Többe k között ennek az
előírásnak köszönhető, hogy a férfi ak felelő s n e k érezték magukat az istentiszteletért.

A közösség Imája

A mindennapi imákat mondta Jézus egész " hazájával " szombaton az istentisztelet első részében . Az egybegyűlt közösség nagyon aktív volt. Mindenkit
felszólftottak, hogy mondja el a " sema" -t, Izrael " krédóját " (vö. MTö rv 6). A
" chasan"-on, a templomszolgán kívül volt egy e l ő ljá ró , akinek rend szerint " rabbin ak", tanultnak kellett lennie . De a semát és a velejáró áldásokat a k özösség egyik tagjának kellett mondania a nép felé ford ulva, nem ped ig a rabbi nak
vagy templomszolg ának. A szöveg hosszú , de a lényege ez: " Halld, Izraeli Az
Úr, a mi Istenünk az egyetl en Úri Szere sd Uradat, Istened et szí ved, lel ked
mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat , amelyeket ma szabok neked,
őr izd meg szívedben és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszél j róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úto n vagy, amikor lefekszel s amikor fel kelsz"
(MTörv 6,4-7).
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Ezt követte a "tizennyolc ima", a közbenjáró ima, amelyben a közösség a
világ kéréseit vitte lsten elé . Ennek részei (a kaddis) a Miatyánkhoz vezetnek,
ilyenek pl. a kérések, hogy szenteltessék meg a te neved, ne vIgy minket a
klsértésbe, jöjjön el , a Te országod, küld el az Odvösséget. Ismét egy laikust
szólítottak fel imára. Jó szokás szerint két szer visszautasította az illető alázatosságból, harmadszori felszólításra, elfogadta. A láda felé fordulva, mint a
közösség, a litániáknál szokásos módon mondta az imát , amit a férfiak, aszszonyok és gyermekek napjában háromszor végeznek; a könyörgéseket, amelyek a katolikusokat a nagypéntek egyetemes könyörgéseire emlékeztetik .
Az ima áldással zárul. Ha jelen van valaki, vagy többen is Aron nemzetségéből elő kell lépniük s ők adják az áldást. Erre kötelezi őket az öröklött papság .
Előlrás , hogyan tartsák kezüket és ujjaikat, miközben a papok mondják : "Aldjon meg az Úr és oltalmazzon I Ragyogtassa rád arcát az Úr és legyen hozzád
jóságos I Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget!" (Szám
6,24-26)

lsten szava
A zsinagógai istentisztelet második része a Szentírással való találkozás.
Izraelben, Jézus korában, a Tóra 154-175 részre volt osztva úgy , hogy két év
alatt végigolvasták. A Teremtés könyvétől a Második Törvény-ig három évig
tartott. Először a papok, majd a leviták s végül a civilek kerültek sorra. Minden
szombaton hét felolvasóra volt szükség . A szövegek nagy részét Mózes öt
könyvéből vették, két-három olvasmányt pedig a prófétáktól. Miután előhozták
és meghallgatták a Bibliát, felkértek egy tanultabb egyént, tartson szentbeszédet. Valakit felszólftotlak, alkalmazza a hallott szövegel. Igy került Jézusra is
sor Lk 4,20 szerint és akkor adta meg életprogramjá!: Ma beteljesedett az Irás ,
amit az imént hallottatok. Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást (vö. Lk 4,18: lz
61,1).
Szokás a családban
Jézus szombatja pénteken kezdődött, miután szertartással, mint jegyest
köszöntötték a szombatot. Előző este kezdetét vette az előkészület az Úr napjára. Végül hallotta a kürt hármas vagy hatszoros [elét, A templomszolga, chasan előhozta a szombati harsonát a zsinagóga szekrényéből. Az első jelre a
férfiaknak kellett abbahagyniok a mezei munkát, másodikra a boltok zártak be,
mig a harmadik jelezte az asszonyok kötelességét: meggyújtani a szombati
mécsest.
Hogyan került sor a szombati mécsesre? Ez egy kis fény , összehasonlftható
a katolikus templom örökmécsesével. Ez égett szombat elmúltáig. Isten a világ
világossága, ezt tudta Jézus. " I:n vagyok a világ világossága" (Jn 8,12), keresztelő János pedig a szombati mécses (Jn 5,35: vö. 5,16.46k), - János evangé-
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Iiuma szerint ez volt Jézus nézete. "Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,14)mondotta tanítványainak.
Ha lsten a világ világossága, ez azt jelenti, hogy Adám, az O képmása is,
a világ világossága. Mivel Éva elkövette nagy hibáját, ez a világosság elsötétült.
Ezért kell az asszonynak más kötelességei mellett arról gondoskodnia, hogy
elegendó olaj legyen a házban, készen álljon a szombati mécses és hogy szombat este meggyújthassák s így az lsten világossága, a szombati mécses égjen.
Ennek a fénynek kell kifejeznie, hogy lsten a világ világossága. Ez az esemény
azt akarja mondani, hogy az anya és feleség feladata : virrasszon bölcs " sz ű z
ként " (vö. Mt 25,1-13), ne engedje kialudni e fényt és ügyel jen arra, hogy ez a
fény égjen, az lsten jelen maradjon a családi körben és a család i otthonban.
Ezt olvassuk a 204 a "tanchban" (Szám 8,2): " Miután a mécsest felrakod ." Erre
gondol a zsoltár (18,29) is : .Lámpálmat te gyújtod meg." Az izraeliták ezt mondják Istennek: Világ Ura, te azt parancsolod, hogy fényt gyújtsunk neked, habár
Te vagy a vij.ág világossága és a világosság nálad lakozik (vö. Dán 2,22), mégis
Te parancsolod : Ha felrakod a mécseseket, ügyelj, hogy a két mécses a gyertyatartó elótti térre vesse fényét (Szám 8,2). Isten így szól a zsidókhoz : Nem
mintha rátok szorulnék, inkább nektek kell világoskodnotok úgy, ahogy én
megvilágosítottalak benneteket (a felhóoszloppal a pusztai vándorlás idején) .
Miért tettem ezt? Azért, hogy fölmagasztaljalak benneteket a nemzetek elótt.
Hadd mondják: Nézd, Izrael annak világoskodi k, aki mindenkit megvilágosft l
A családanya nemcsak a kis, homályosodó, sárguló lángra vigyázott. Kitakarította a házat . . elókészftette és elóre megfózte az eleséget (ma a család a
melegítószekrénybe teszi táplálékát, régebben hideget ettek szombaton kint),
hogy minden idejüket Istennek szentelhessék. Az emberek " alámerültek", azaz
megfürödtek és várták a szombat kezdetét, hogy a harmadik kürtszóra megkezdhessék azt az idót, ami kizárólag az Istené .
Szombat, az Úr napja
Egy keresztény három észrevétele a péntek esti megnyitó istentiszteleten
rávilágfthat ennek mélységére és különlegességére a mi vasárnapi ünneplésünkkel szemben :
1. Körmenetszerüséggel vezette k be egy embert a közösségbe, akinek édesanyja meghalt. A zsinagóga bejáratánál ezzel fogadták: Bár anyád halott ,
mégis hozzánk tartozol. Együtt fogjuk viselni ezt a csapást.
2. Az istentisztelet végén megáldották az apák gyermekeiket.
3. Minden jelenlevó foglalkozott valamilyen formában a bibliai olvasmányok
szövegével és tartalmával.
A tlzparancs mellett az Oszövetség két más szövege is kapcsolatba hozza
az Úr napját az Istennel. Az egyik a teremtéstörténet: Ter 1-2,4a. Maga az lsten
az, aki hat napig dolgozik és hetedik nap pihen. Maga az lsten az, aki hétnapos
ritmusban él és azt a ritmust megszentelI. A másik szöveg a mannatörténet a
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pusztában: ..Minden napi kenye rünket add meg nekünk ma" : az izraeliták menekülnek egyiptomból. Isten megszabadltotta őket s most éheznek és zúgo lód nak.
Erre kapták Istentől a mannát, de csak annyit, amenn nyire naponta szükségük
volt. Pénteken viszont kétszeres adagot kaptak, hogy szombaton ne keljen
szedniök, mert ez a nap ünneplésre, beszélgetésre, Istennel való találkozásra
volt elórelátva (Kiv 16; MTörv 8,3).
Wolfgang Feneberg
SZENT VÁRAKOZÁS

Adventi szent várakozásban élünk mindnyájan, de mi tudjuk, hogy várakozásunk betel jesed ik : az Úr közel van, ajtónkban áll és kopogtat. Aho gyan a várakozás napjaiban elmélkedem, arra jöttem rá, hogy az emberi élet ve l ej á rő j a a
várakozás: valamire mind ig várunk, valakinek el kell jönnie az életünkbe, hogy
boldogabbak legyünk . .. A várakozás egyedül csak az emberre jellemző , minden más teremtett lény beér i a pillanattal, azt egésznek, teljesnek érzi. De nem
úgy az ember! Első gondolatra úgy túnlk, hogy nehéz lenne po ntositani, hogy
ki mire és kire vár. Az alaposabb megfigyelés után azonban kitúnik, hogy azt
várjuk a holnaptól, hogy biztosabb teljességre jussunk általa. Persze az eltérés
ott mutatkozik, hogy ki mit tart teljességnek. Aztán a maga által megi télt teljességért küzd, fárad . Az ember örökké éhes és szomjas , érzi : hogy semmi föld i
cél nem ad maradandó értelmet és értéket. Amikor elérte, már tovább is halad ,
kielégítetlenül marad , újabb teljesség után kutat. Pedig az lsten nem céltalanságot adott az embernek, hanem a beérkezés, a boldogság állapotára teremtette meg őt az Úr. Boldogságra született minden ember . Ady Endre igy fogalmazza meg az ember i éhséget : ..Ezért minden önkínzás, ének , - Szeretném
ha szeretnének, - S lennék valakié . . ."
A Szent irás pedig így tanít az ember eredetéről és céibajutásáról: ..Isten
megter emtette az embert , saját képmására teremtette meg ő t " (Ter 1,27). Isten
képmásának lenni annyit jelent, hogy lsten gyermekének tart engemet. I::s ezt
valahogyan minden pogány vallás is megsejti. Ha hozzá ért ő módon kutat juk a
vallások tartaimát és cél ját, mindegyik köz ös vonása, hogy az ember arra vágyódik, hogy az istenségek közeledjenek felé je, s hogy valahogy emeljék fel a
maguk életébe . .. Minden kuszaság, értelmi-akarati eltévelyedés ellenére ott
él a vágy: lsten gyermekévé válni l A bukás utáni isten i ígéret nem veszett ki
az emberiségbó l : Eljön a Szabadító.
Minden pillanatban a megigért Szabadítóra vár minden ember . Az is, aki
nem tud ja megfog almazni , hiszen közös az eredetünk, sorsunk és célunk :
..Odvözftó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön " (Hím 2,5).
Innen magyarázható a közös vágy : eljutni a boldogságral A Szabadító helyreáll ítja majd az eredeti isten i tervet: Az ember lsten képmása lehet, s mint Ilyen
benne él az lsten szeretetében ... Ez a várakozás földi életünk motorja, ez ván-
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dorlásunk ereje és tartalma. Ha ez a várakozás hiányozna életünkből , nem
lennénk több, mint minden teremtmény. Az ember létét megelőzi az isteni ke·
gyelem . Az ember eszmélése pillanatától tudja-érzi, hogy mind ig több annál.
amit ki tud mondani önmagáról. lOrzi, hogy nem csak a földre való, érzi, hogy
s z e re t e t bő l él, hogy várnak rá .. . St. Agos ton ezt így fogalmazta meg : " Magadért teremtettél bennünket, Uram , s nyugtalan a szívünk, míg meg nem
nyugsz ik benned .. ." A megnyugvás az ember célbaérkezését jelenti : ott vagyok, ahová tartozom . Az lsten megelőzte keresésünket: " Nem mi szerettük
Istent, hanem ó szeretett bennünket és elküldte Fiát" . . . (1Jn 4,7), hogy az emberi élet célba érjen. Isten szeretetében él ni a teljesség et jelenti : erre született
minden ember. Azért van emberi élet a földön , hogy a szere tet növekedjen,
szétáradjon, egyre több helyen , hogy az életnek isteni érte lme legyen I
lsten kézzelfoghatóan szeret minket Fiában , és Jézus példája követhető
módon mutatja az utat, amely a szer eteten keresztül célba vezet mink et. Más
úton járva eltévedne az ember. Jézus óta azonban biztosak vagyunk abban,
hogy nincs reménytelen élet, mert megmutatta, hogy még a kereszten is növelhető a szeretet. Szt. János apostol mondta is, hogy aki nem szeret az " nem
tudja hová megy " . Az nem éri el sorsa beteljesülését, " sötétben él és sötétben
jár" (1Jn 2,11). Sötétben pedig semmi érd emeset nem tud tenni az ember. Jézus óta a szeretet útja a szolgálat : " Példát adtam nektek, amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek " (Jn 13,15). "Úgy vagyok köztetek, mint a szolga " (Lk
22,27). Amikor szeretünk Jézus születik meg bennünk : karácsonyban élhetünk
minden pillanatban. Megélhetem, hogy " az lsten előbb szeret " , s a megélt szeretetet Jézu s példája szerint továbbíthatom . Jézus ezért jött el az Atyától :
Benne kezdetét vette a szeretet körforg ása. Jézusban elfogadom az Atyát és
továbbitom . A szeretetet olykor emberek, események továbbitják felém, de
mindig jön , hiszen ebből élünk . . . Ez a szer etet-klárad ás-tov ábbad ás az ember i
élet ritmusa, íze, szépsége, értelme-értéke. Enélkül nincs emberi élet.
Mi tudjuk tehát , hogy a karácsony lényege nem egyedül az adok-kapok kedveskedés, hanem az, hogy lsten megelőzött minket szeretetével. Ezzel hivott
az életbe, ezt tartom fenn , ez lesz örök sorsunk. IOn azért tudok szeretn i, mert
az lsten már előbb szeretett engemet .. .
Az emberré lett lsten érkezését várjuk, hogy az ember A ltala vissza érkezhessen az isten fiús ág állapotába.
megtette az els ő lépéseket: közeled ik felém. Közeledése hálát ébreszt bennem . Hálámat lsten felé ped ig csak az embereknek adott szeretetben tudom kimutatni. Mert a testté lett ige , tőlem is
függ: szolgálatban kell állnom, hogy szeretete azok felé is kiáradhasson, akik
nem ismerik fel őtl Csak ebben akiárasztásban bontakozom ki, leszek lsten
gondolata szerinti ember: hordózója képmásának, az istenfiúság várományosa.
A kibontakozás pedig állandó karácsony : Istennek állandó megszületése bennem: engedem, hogy átjárjon, hogy kiáradjon belőlem. Igy leszek "Isten képmására teremtett ember" , aki méltó az ő szeretetközösségére. - Amen.
Marton Mária
ó
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A TABERNÁKULUM ELOTT

Uram, nem mennek ki a fejem ből a mai vasárnap olvasmányának szavai
(Ter 18,20-33). Hogyan beszél Veled Istennek ez az embere, Ábrahámi Alkudozik, szemrehányást tesz, valósággal kioktat: " Valóban el akarod pusztítani az
igazakat is a gonoszokkal? . . . Távol legyen ez tőled . Az egész föld bírája nem
járna el igazságosan ." Mintha bizony hasonló lennél hozzá. Dehát végül is
nem vagy-e? nem lettél-e? I:s nem tudjuk-e ezt mi ma sokkal inkább Ábrahámnál? Mégsem merünk szabadon , őszintén közelíteni Hozzád. Betanult szavakat
morzsolunk, nem azt mondjuk, ami igazán a szívünkön fekszik.
Pedig mintha igaza lenne Ábrahámnak. Micsoda botrány a világ nyomorultja inak sorsa, az ártatlanok, a gyermekek szenvedése , akiket mások bűnei megnyomorItanak, akár halálba is visznek. "Ha van lsten, hogyan nézheti ezt el?
hogy engedheti meg? "
Dehát mit is követel Ábrahám? mit követelek én? Nem kevesebbet, mint
hogy csodával nyúlj bele mindegyre a világ folyásába. Valami rendkívüli módon
hiús ítsd meg a gonoszok szándékait, vagy legalábbis mentsd ki közülük a jókat,
és óvd meg öket a rossztól. Csakhogy Te a világot törvényeivel együtt teremtetted , szabadakaratával az embert. Nem feladatod, hogy mintegy javítóműhely
ként állandóan, esetenként helyreigazgasd, amit mi elrontunk. Végső soron,
tudom , úgyis kihozod tervedet a dolgokból, a történésekből. Végső soron, igen .
De addig mennyi könny, mennyi vér, mennyi baj, mennyi pusztulás, mennyi
emberi ostobaság, korlátoltság! I:s az elemi csapáso k, a terrorizmus, a háború
nem nézi, kl bűnös , kl nem.
Nincs hát megoldás? Van, csak mélyebben, titokzatosabban. "Ha ötven igazat találok Szodoma városában , értük megkegyelmezek az egész helységnek.·
És Ábrahám , mihelyt egyszer felcsillant előtte irgalmad reménye , egyre merészebbé válik . Figyelem bámulatra méltó alkudozás át, amint végül is az ötven
igazat leszorítja tízre. Szinte visszaél türelmeddel, jóságoddal. Nem így teszek-e
mindig újból én is? De Te hagyod, mert a mélyből mégis csak az irántad való
bizalom beszél, és ez Szíved gyönge pontja, ezzel hatolhatunk bele . I:s amikor
megrend it az Irgalom nagysága, végül is rá kell ismernem , hogy az én szivemen dörömböl. Nincsen kitérés a gondolat elől: légy te az egyik a tíz igaz közül! Akkor, igen, akkor bátran szólhatok a többiért. Akkor özönnel tudod árasztani kegyelmedet másokra, hogy megtérjenek és megmeneküljenek. Akkor . . .
de hol vagyok én ettől! Jelenlevő Jézus, egyetlen Igaz az emberek fiai között,
ebben segits! ehhez add kegyelmedet!
S. M.
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LEVELESLÁDA S. M.-ről
Olvasóink évt izeden keresztül találkoztak lapunkban, kiadványainkban S. M.
( = Sántha Máté) nevével. Fenti elmélkedése valószfnűleg az uto ls6 Irás , amit
tőle közölhetünk a Szolgálatban. Urunk és Teremtőnk 1984. szept. 25-én , Klagen furtban , magához sz6lftotta hú és áldozatos szolgálóját , Dr. Kardos Klárát.
Hogy miért válas ztotta magának a Sántha Máté Ir6i nevet, azt nem tudjuk ; titkát magával vitte sirjába.
Végrendeletében meghagyta, hogy ne készitsünk róla se gyászjelentést, se
nekrológot. Visszavonultan élt és dolgozott Krisztusért, Egyházáért, az emberekért, barátaiért. Mégis úgy látjuk, hogy lsten iránti köte les hál ánk ellen vét enénk, ha legalább röviden nem közölnénk olvasóinkkal mennyi jóval halmozta
el az Úr munkatársunkat és rajta keresztül minket. Nem egészen 15 évet töltött Klagenfurtban, a magyar papok és hivők lelkiségének szolgálatában. Ezalatt, egyéb kiadóknál közölt munkái és lapunkban megjelent cikkei, könyvismertetései, beszámolói mellett a Szolgálat mellékieteiból lO-et egyedül vagy
mások közremúködésével Irt illetve szerkesztett, másik 25-öt pedig ford ftott és
sajtó alá rendezett. Tal álóan mondotta a Vatikáni Rádió szept. 26-i adásában:
ó volt a lelke a klagenfurti szerkesztóségnek. - De méltatásunk helyett beszéljen ő maga (első levél részlet) és barátai, ismerősei (a többi szemelvény).
Klagenfurt, 1984. Szlnváltozás ünnepén. - Kedves Barátaimi
Igaz, második .k örlevelern" után eltökéltem, hogy nem frok többet .. . Most mégis
úgy érzem: tartozom azzal, hogy az utóbbi Idők néhány élményével fölkeresselek ben.
neteket .. . 1984. Júl. 3-án hirtelen kiderült, hogya rák hirtelen dlffúzzá vált. a tüd öben kiterjedt, a májat ls meqtámadta, és az agyban egy kis daganat támadt, ami beszédzavarokkal árulta el magát. Utóbbi következményeinek elkerülésére azóta 12 sugarat kaptam, amit jól viseltem és használt ls . . . Természetesen most már minden
percben számftanl lehet egy döntő attakra. . . .
Most következik, amit talán érdemes elmondanI. - Július 2-a óta a kegyelemnek
valóságos zuhatagát kapom, úgyhogy valósággal kézzel tapintom lsten gondv iselő szeretetét. Ne holmi .lebeq ésre" gondoljatok. Szolid, egyszerü kegyelmek: apró figyel ·
mességek felülről . sok-sok szeretet és kedvesség. ami környezetembő I és leveleltekből árad felém. Hálás köszönet érte
Levelezésem bizony alaposan le kell állítanom, mert egyszerüen nem győzöm
Ami viszont egyre nagyobb örömmel tölt el:
annak tudata. hányan várnak rám odaátl Azok az áldott nagyemberek. akiket életem
során Ismernem adatott. már mind ott vannak, s azok jórésze ls. akikhez egészen
szoros kapcsolat füzött. A viszontlátás elő íze csodálatos. Milyen közel van egymáshoz
ez a két világi Ha majd át lépek a Fénybe (előbb persze nyilván letöltvén Időm a tlszt ltöhelyen, ahonnét talán majd sikeresen klimádkoztokl. biztosan továbbra ls közel
leszek mlndegylkötökhözl Azon a módon, mint idelenn, csakhogy hibátlan szépséggel
és klteljesedett szeretettel. ...
Kív ül-befül mélységes béke tölt el. Bízom benne, hogy ha idővel rosszabbul ls lesz,
a béke legalább a lélek mélyén megmarad. I:s szeretném, hogy egész hátralevő életem
egyetlen nagy hálaadás legyen. Segitsetek ebben ti ls, és tanuljátok meg a saját
életetekben ls. Amig az ember egészséges, olyan könnyedén veszi tudomásul. hogy
enni és aludni tud, hogy lát, hall. beszél. [ár-kel , dolgozik . . . Aztán lassan megtanulja.
hogy mindezért hálálkodjék. Nem ls szólva a többi, nagyobb adományról.
6
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Azt szoktam mostanában mondani, hogya rnl szót árunkból hiányzik a .b ücs ü" szó.
Ez talán a fennt/ekból érthetó. Tehát . kedves Barát aim: a boldog, örök visz ontlátásra.
Klára
- Klárával 12 éves korunk óta osztály társak voltun k, ezzel egyidós barátságunk
is . Mindig kiváló tanuló volt annak ellen ére, hogy körülm ényei nagyon nehézzé tették
munkáját . Különös ember volt már gyermekkorában, aki sok meg nem ért éssel és kevés szeretettel találkozott, annak ellen ére, hogy rendkívül i képességeit, nagyszerú
jellemét mindenki elismerte. Aki öt mélyebben látta , érezhette vágyódását az Igazi
szeretet után, amit Istenben t alált meg. - Húségesen szolgálta Urát, néha szárnyaló
örömmel, máskor kemény elszántságg al. Oly an szolgálatok at tett barátainak, amelyek
összehasonlíthatatlanok mások és a ml hozzááll ásunkkal. Nekem a legnagyobb
segítséget gyermekeim nevel ésében és nehéz, probl emati kus házasságom t art ós elvisel ésében adta. Kemény vit ák, sót küzdel mek jellemezték baráts águnk késel szakaszát. ennek ellenére kitartottunk benne. Biztosan én voltam az, aki a nagyobb ajándé.
kot kapta .
- Jó magam már 46 esztende je Ismerem. Együtt hall gatt uk a szegedi egyetemen
boldog emlékú Sík Sándort. Klára már ott kit ünt kivá ló t ehetségével. Mindannyian
felnéztünk rá. Nagy tehetség ét nem rejtette véka alá, kamat eztatt a százszorosan.
Igazi apostoll munkát végzett. - Klárát nagyon szerett em, úgy örültem, amikor rneqlátogathattam, felmelegedett a régi barátság. Sajnos . rit kán kerültem le hozzá. De
Imával támogattuk egymást. Remélem , most már hozzá lehet fordulni, majd közbenjár
érettünk odafent. - A jó lsten f izesse vissz a neki százszorosan , ezerszeresen rnlnden törekvését. fáradozását . Még f él egészséggel is eróltette magát, hogy még sokat
termelhessen .
- Most értesültem Klára halál áról. Hihet etlen használható, mindenre kész munkatárs
volt. Most a szó legszorosabb értelm ében: pótolh atatlan. Nagyszerú nyelvtudása, fordftókészsége páratlan . Soha nem felejtem el . hogy 1951-ben jelentkezett nálam és
kijelentette, hogy rendelkezzem képességeivel : ó minde nre kész, minden elle nszolq ált át ás nélkül. Akkor, sajnos , olyan körülmények voltak, hogy aligha lehetett felhasz nálnl rendkivüli képességeit . De a jó lsten mégis megadta neki, hogy sokat t ehetett
lsten magyar egyházáért .
- Együtt térdeltünk kilenc éven át a .G azda" ( = Sik Sándor) vasárnapi miséjén ,
és utána egymást követtük a fog adószobájában egy kis beszélget ésre és gyónásra.
Teljesen mások voltunk és mégis egyek a .Gazda" és az Orök Gazda Iránti szeretet·
ben.
- Személyese n nagyon érzem a veszteségét, - mert sok éven át ó volt az, aki a
magyarság gal való kapcsolatom ébrentart otta .
- Szerzeteseket . papokat megszégyenító odaadással mondotta a zsolozsmáját és
végezte - naponta - szentóráját, járta a keresztút jait. Valami szent megszállottság.
gal kereste a szép kegyhelyeket és ott gyújtotta a gyert yákat, otthonlak ért . halottalért
és minden nagy ügyért. Ami kor napi munkája dandárán túl - a munka közben maga
f özte egytál ebéd és az egyszerú vacsora után - azob ála csendj ében. egy sz ép gyertya
lobogó fényénél a breviáriumot mondotta, tudtuk , kikkel van és miért [gy emlékezik.
ha véletlenül rányitottunk.
- Kevésbé ismertem Klárát . mint sokan mások: személyes dolgairól ma sem tudok
sokat . Eletkor át majd a nekrol ógból fogom megtudn i. De j obban Ismertem öt, mint
legtöbb munkatársa : Zsoltároskönyv-em befejezésére ö biztatott, a korrigálás , kiadás,
sajtó alá rendezés oroszlánrészét ó váll alt a. Minden teo lógiai vagy irodalmí múvemet
ószlnte és kemény krit ikáv al bírálta : ha biztos volt a dolg ában, akkor hajlíthatatlan .
söt makacs tudott lenni , de keménys ége mögött mindig a szolgálat szelleme lakozott.
az önmagát nem k ím él ő. mindig teljeset és teljesen adni vágyó személy odaadása.
Munkabirása és munkaszomja példátlan volt. nyelvtudása és stJlusérzéke a legmaga.
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sabb mércékhez Igazodott. KIadványaimat. fől eg verses szövegeimet (müford ításalmat)
apró részletekig bír álta, az ilyen - sokszor öt-hat oldalas - levelei tele vannak csattanós .odamondéeokkal". amelyek mindig a lényegre utaltak. sose .udvarlaskodtak" ,
Mikor rákban megbetegedett. akkor kezdtünk először . egzlsztencláli s· hangon
társalogni: én akkor egy szivoperáció szoronq ását dolgoztam fel magamban. 1983 Júniusában tudtam meg. hogy a rák áttétele helyzetét válságosra ford ította. 1984 augusztus 30-án sikerül t még Klagenfurtban viszontlátnom. ahol két napon át búcsúztunk:
szentmisében. teológiai. lelki és Irodalmi eszmecserével és egy szernl élödö közösség
meglá togatásával. Szept ember másodiká n két Rilke-verset küldött minden hozzáfüzött
levél nélkül. Az egyik annyira az ő sorsát és haldoklásá t fejezte kl . hogy azon nyomban. a müfordltás .belsö kényszerével" lefordltottam és elküldtem nekI. Ez volt az
utolsó .be sz élaetésünk" :
Oltsd ki a szememet : én látlak mégis.
tapas zd be fülemet : én mégis hallak.
és láb nélkül ls léptem tefeléd visz
és száj nélkül is esk üsz őval vallak .
Tépd le karom : beléd kapaszkodom
szivemmel. mely mint kéz feléd kinyúl .
állítsd meg szivem : agyam dobog érted.
s ha lángod agyvelőmbe hull.
én akkor véremen hordozlak téged .
(R. M . Ril ke. A zsolozsm áskönyv. 5. vers A zarándoklat könyvé-böl)
Igen. agyrá k vitte el végül is . Szept, 3-án elesett. járá sképtel enné vált és Ismét kórházba került. 27·én vett em halálhirét . Add igra már az általa kül dött második vers fordlt ása ls kész vol t. de csak Igy .posztumusz" módon t udom neki ajánlani :
Ha egyszer végre teljes csönd lehetne.
s a dolgok köszasáqa, véle tlenje
némuln a már s a nevet ések hangja
s e zaj. mely érzékeim egyre hajtja
és vir rasztásom folyton megzavarja. akkor jutnék egy olyan gondolatra.
amely ezermód gondol téged . s megérint.
sőt (egy mosolyra) birtokba vehet.
hogy áradjon át minden élet fölé. mint
egy köszönet.
(R. M . Rilke . Részlet A zsolozsmáskönyv·ból)
Az

ő

életéért ls nagy-nagy köszönettel tartozunk .

LEVELEK A MISSZIOKBOL
Egészségemmel nem voltam a legjobban a múlt évben . azért elhagytam a
iskolát. ahol összesen 11 évig voltam . Egy plébániát kaptam.
Kb. 9000 ember lakik a városban (pontosan senki sem számolta meg őket) és
a vidéken 17 kápolnában szétszórva ugyanannyi. A távolságok nem túlságosan
nagyo k, a legtávola bbi hely 20 km innét. Ennyi kényelmem soha nem volt még.
Van villany. telefon . és aszfaltút megy át a városon. így aztán eső b en sem
vagyok elzárva teljes en a vi lágtó l .. .
P. Gaál J enő SVD
Coronel Bogado
ITAPUA. Paraguay
rnez őqazdas áql
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Most épitjük kis kápolnánkat, amely nem is olyan kicsi. Püspök atyánk a
körülöttünk lakó földművelő népnek is szánta. Szép kis pirostetős, egyméteres
fehér kereszttel olyan , mintha egy magyar falu kis temploma volna . A pénzt
ezek az egyszerű emberek hozzák össze. Adományt gyűjtenek össze: jószágot,
borjút, tehenet; azután eladják, aki többet ad érte , elviszi.
Az Idő múlik, 1984. júliusában lesz 50 éve, hogy misszióban szolgálom az
én jó Uramat és a szegényeket. Nyolcvan évemmel még dolgozgatok. öregeinket készitjük ádventtel a Jézus jövetelére. Az ők és az én életem már ádvent.
Várjuk az Urat. Bár mindig örömmel néznénk a mi igazi karácsonyunk, égi
születésünk elé . ..
Brodnyánszky Györgyike nővér
Asilo S. Vicente, C. P. 125
19800 Assis, Brazília

+
Na, Barátom, maga sem fog többé zongoráznil - ezekkel a szavakkal fogadott az orvos, amikor beszállItottak a kórházba . Egy részeg motoros jött nekem. Eltörött a ball lábam nagyujjának középcsontja. A ball kezemen a mutató
és kisujj utolsó perce sérült meg, a gyűrűsujjam pedig kificamodva a kézfej
felé állt ki, mint egy piszkafa. Sebeimből szép csendesen csöpögött a vér ...
IOn bizony kölyökkorom óta zongorázom, és most is, hogy úgy mondjam, az a
kenyerem . Matematika és angol mellett éneket és zenét is tanitok ...
Hát nem lett igaza az orvosnak, mert azóta is játszom harmóniumon és
zongorán , s nemcsak játszom , hanem azóta már kiadtam egy harmónium kiséretes könyvet az újabb egyházi énekekhez . . . , hogy zeneileg kevésbé képzett egyének is vonzóbbá tudják tenn i a liturgiát. A könyv jó fogadtatásra talált .
csaknem az összes parókián az én könyvemet használják . . . Ezenkivül a nyáron elkészitettem az iskolákban az énekórákban és más ifjúsági megmozdulások
alkalmával használt énekek zongorakiséretét. Ezt is le kellene gépelni, de a
kottairógépemen (melyet még boldogult édesanyám vett nekem) a legtöbbször
használt hangjegy eltörött, és az egész gép sok fogyatékosságot mutat. Meg
kellene javItani, de . . .

J. Maron S. J.
Catholic Mission
K'al-yüang Rd. 166-1
Putzu, Chia-yi Hsien , TAIWAN,613

+
Ismét hálás köszönetet mondok neked és a jótevőknek a nagylelkű adományért. A jó lsten fizesse meg ; jól föl tudom használni, mert itt most nagy a
szegénység és igen sokan szenvednek hiányt . A Katolikus Karitász révén most
150 család számára nyújtunk élelmezési első-segélyt a barrioban (negyedünkben). - IOn most Manilában vagyok , az utóbbi időben igen fáradtnak és kimerültnek éreztem magamat, a hangom igen legyengült, azonkivül a bal kezem
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remeg időnként. Egy itt eni kórh ázba n alapos vizsgálatn ak vetette m magam
alá. Fő meg állapítás : kezdődő Park inson-kór. Néhány héti g pih enni kell és
orvosságot szedek. Remélem visszanyerem erőmet, de valószínúleg kissé változtatni kell életstrlusomat és a munkatempót. A ba j az, hogy az aktuális helyzetben nincs sok alkalom a kikapcsolódásra.
Nagyböjtben még rendesen dolgoztam. Nagycsütörtökön két helyen mondtam misét és mostam az " apostolok" lábát, ami itt mély benyomást kelt. Larayban kis dráma történt. Tizenkét fiatal ember vol t fölö ltözve fehé r albá ban, mellü k ön egy papfrsávon egy-egy apostol neve. Minthog y csak tizenegy alba volt ,
az egyik pirosat kapott. Valakinek az a bizar gondolata jött, hogy Rogelio del
Socorro (aklr öl azt hiszem írtarn már) legyen Júdás sze repében. Mikor a mise
ele jén sorban bevonu ltak , megrökönyöd ve látt am, hog y mily en nevet kapott
Rogelio. A többiek avval indokolták, hogy ő a barrió to lvaj a és nemrég szalajtották a nemzeti börtönből. Úgy látszik, hogy ő nem vett e rossz néven a szerepet. A többiekkel egy ütt gyónni jött . De arra már nem került sor, hogy lábát
megmossam, mert az olvasmányok ele jén klsomfordált. K é sőbb mondotta, hogy
félt , hátha neki ls olvasnia kell. A másik templom ban nem vise lték az apostolok
nevét és senk inek se kell ett Jud ás szerepét játszani.
Kráhl József S. J.
P. O. Box 98
Cebu City 6401, Phili ppines

+
Elfoglaltságom : két és fél pléb ánia gondjai , a 25 iskol a látogatása stb.
Mindezt elvből gyalog tettem meg, egysze r-kétszer elkapott a zivatar és " ve l ő 
kig" áztam . Az elmú lt évben (1983) két pár strapac i p őt k fnoztam halálra . Az év
végén a következőt frhattam be a köny vekbe : 155 eske tés, 740 keres ztelés,
650 elsőáldozó , egy papszen telé s, 147.000 áldozás. Jú ni usba n volt a papszentelés. Utána ped ig a hét " nagyszeminarista" jö tt Rangguba és tartott a tanuló
fiatalségnak lelkinapokat. Szeptemberben megkezdödött a hatodik négyhó napos Háztartási Tanfolyam 33 lány részv étel ével. Október ben egy indonéz n ő vé r
és egy iskolatestvér tartott " fejtágrt ót " (egyhetes tanfolyam ot) 30 falusi katekistának . Novemberben pedig az égi zsilipeket rendszertelenül nyit ogatták. Néha
a világ vég ére gondoltunk. De decemberben , ami kor okve tl enül esni kellett
volna, poros cipővel jártam adventi k örűtarnat. Ilyet még nem éltem meg 22 év
alatt. Karácsony előtt meg beborult az ég. Karácso ny napjá n 150 mm csapadék hullott le. Még karácsony előtt seg ftséget kap tunk Jakartábó l a ranggu i
kis templom renovál ására. - Amikor megkapo m a Szolg álatot , az első " rossz
szokásom", hogy megnézem a nekrológiumot. ~s utána elgondolkozhat az ember, és lélekben visszatér a rég i események helyére . Mér ugyan elszoktam az
európai élettől, de figyelemmel kísérem az eseményeket.
P. Mész áros Ferenc SVD
Trolompos 2
Ruteng /Flores, Indonézia
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1984. júliusában. Míg ezeket a sorokat papírra vetem, köszülődünk a hatodik karizmatikus szeminárium ra. Mindegyiken 60-65 résztvevő kapcsolódik be
a karizmatikus megújulásba. A Fülöp Sziget-iek mélyen vallásosak. Talán ez
a tény segíti elő, hogy vágyakoznak a Szentlélekkel való kapcsolatra, erejének
megtapasztalására. - Az első szeminárium után azonnal elindítottuk a heti imaösszejöveteleket. Szombat este 6-tól 8-ig vagyunk együtt. Senki se akar hiányozni. - Megvallom, nehezemre esik, hogy erről a kérdésről írjak, jóllehet a szívem tele van vele. Az ember nem szívesen veti papírra ezeket az élményeket
és örömöket. - A karizmatikus megújuláson keresztül plébániánk egész mélyen
tapasztalja meg , hogy mit is jelent közösségben élni. Növekszik a kölcsönös
megbecsülés a hívek között, a Szentlélek egy csodálatos közösségbe fon öszsze. Ez az egyik oka , miért jönnek annyian a heti imaösszejövetelre és a "karizmatikus szentmisére" . Örömteljes lsten-dicséret, könyörgés és elmélkedés
az lsten szaváról, élénk résztvétellel ; ezenfelül megbeszéljük a hét eseményeit
is. Még a nagy monszun esők sem képesek otthon tartani az embereket. 150
személy jött össze a legutóbbi szombaton is . Három nagyobb központban szlntén működik már a karizmatikus csoport, mintegy 50-50 felnőttel. Az egész
plébániára kihat a megújulás szelleme. Csak így értem meg , hogy miért sikerült az elmúlt évben több mint száz (eddig csak polgárilag megkötött) házasságot rendezni. Sokan térnek vissza a szektákból ; akik eddig távol álltak, buzgó katolikus életbe kezdenek. - Nem hálálkodhatom eléggé Istennek, hogy
ily en kegyelmeket enged megtapasztalni. A megújulás kezd egyéb plébániákon
is gyökeret verni. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy maga a plébános is aktív részt
vegyen a karizmatikus imacsoportokban ; neki magának kell megújulnia első
helyen . - Most készülődünk arra is, hogy megünnepeljük az Isteni Ige Társaság atyái Fülöp Szigetekre érkezésének 75. évfo rd ulólát. Ebből a 75-ből harmincat én is megéltem.
P. Halász Lajos SVD
Sablayan, Occ . Mindoro 4303
Philippines

+
Egész Form6zán igen nagyra értékelik P. Jaschkó munkáját a fogyatékos
gyermekekkel. A kormány hivatalos kiküldöttei több ízben meglátogatták Hsinchu-ban levő központját, megdicsérték és csodálták jól képzett tanári karát és
a gyermekek iránt tanúsított szeretetét és gondosságát .. . A kormány kitüntette
kiváló szolgálataiért. A visszamaradt gyermekek intézetének vezetése mellett
Jaschkó atya kiveszi részét a Szent Péter plébánia lelkipásztori rnunk áj áb ől is.
Ezen a Mária-Légió lelkiatyja, s látogatja az egyházközség csal ádalt . Öt bízták
meg a Lutsao-ban m üködö kórházzal is . Címe:
P. Jaschkó István SJ
51 Shuiyuan Chieh
Hsinchu, Taiwan 300
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PAPI JUBILEUMOK
Aranymiséjét ünnepelte Dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergom i érsek
október 2D-án az esztergomi bazilikában. Szónoka Kádár László egr i érsek
volt. A Szentatya ü d v ö z lő levelét L. Poggi érsek olvasta föl , tolmácsolva mind
a pápa mind Casaroli bíboros államtitkár személyes üdvöz letét is. Október 29-én
Rómában koncelebrált a Szentatyával ; majd, november t- én a Szent Pál bazilikában, első szentmiséje helyén mutat ott be hálaadó áldozatot.
Aranym iséjét mutatta be P. Dr. Rákos Balázs Raymund minorita ferences atya,
római magyar gyóntató, Misk olcon, 1984. októ ber 14-én.

Fele lőssé günk

a vil ágért

A keresztény a világot leh etőségként értelmezi, amit az lsten bízott az ember szabadaka ratára . A vil ág tehát nem csak egy útmenti állom ás miközben a
másik, valósá gos életbe tartunk, hanem az a tér , ahol megva lóslt juk mindazt,
aminek lste n akarata szerint lennie kellene a vilá gnak , lsten d ics őségére és
az ember javár a. Igya keresztény nem adhatja át a világot az Istennek, amiko r
éppen C tervezte ki azt, min t az ember lehetőség ét. Ugyanigy nem ragadhatom
magamhoz a vilá got , és nem bízhatom " a másikra " sem, mert ez a világ nem
váli k önm agától , autómatikusan azzá, amivé lennie kell. Ehelyett mindegyikün k
fe lelős világunkért az emberiség politikai és egyéb erőivel karöltve.
Heinz Schuste r
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KUNVVSZEMLE

Bálint Sándor: S z e g e d - A I s ó v á r o s . Templom és társadalom. Szent István
Társulat, Budapest 1983,201 o.
•Bállnt Sándor ez esztendő nyarán Havi Boldogasszony búcsúján lenne 80 éves . Itt
lehetne közöttünk és méltóképpen készülnénk megünneplésére, ha utcai baleset kö.
vetkeztében el nem éri a halál: Ezzel a két mondattal vezeti be Erdélyi Zsuzsa, a
mal európai hagyományos népi valláskutatás egyik legjelentösebb személyisége, 8
kötetet bevezetö elöszav át. A továbbiakból kit űnik a köte t története ls.
A kézirat még Bálint Sándor életében Hamvas István alsóvárosi plébános birtokába
jutott és ö bocsátotta az elhunyt mester tanítványainak rendelkezésére, kiadásra. To·
mlsa Ilona rendezte a munkát sajtó alá, amelyet Erdélyi Zsuzsa lektorált. Az elöszóból
az csendül kl, hogya szerz ö az egyes részegységeket valószínúleg nem abban a sorrendben közölte volna, mint ahogyan ebben a kötetben láthatjuk. Hogy ez valóban Igy
van-e, nem tudjuk. Ha csak a tartalomjegyzéket, az abban megadott sorrendet szemléljük, akkor a néprajztudomány szokásos csoportosltásl gyakorlata alapján a sorrend
zavarónak túnik . A munka elolvasása után azonban mégis az a meggyöző désünk, hogy
ez volt az egyedüli lehetőség, azt kifejezni, ami a sze rzőben, Bálint Sándorban, évtizedek óta lappangott.
Helytelen lenne ezt a munkát, mint kizárólagos néprajzi alkotást tekinteni. Számomra Inkább egy objektív történeti szemlélet összefoglaló megmutatkozása, amelyben a hagyományos népi vallásosság le írása mellett logikus egységben mutatkozik
meg a múvészettörténelem, a v árostörté net. az irodalomtörténet, a ferencesek nemzetet mentö szerepe a török hódoltság Ideje alatt. A kötet bizonyIték arra , hogy nem
elégséges, ha a kutatö csak egy jelenséget Ir le és nem keresi az egyes jelenségek
mögött rejlö logikai összefüggéseket, azokat az oksági kapcsolatokat, amelyek végül
ls egy táj embereinek történelm ét adják meg. A szokás, a vallási élet egyes tájon belüli gyakorlata kivétel nélkül mindig az ott élő és a veszélyeket túlélő embercsoportok,
gyakran meg nem Irott , de átélt történelméből fakadt és fakad ma ls .
Bálint Sándor az alsóvárosi templomban kezdte meg lelki életét és halála után ls
ott maradt . A franc iskánusok egyszerúsége, sokoldalúsága, szabta meg személyiségét.
Számára mind ig az a templom maradt a középpontban , amelynek kolostorából Szent
Ferencnek a török által megtúrt fiai 8 messzi pusztákba klrajzottak és hirdették a
Szót; akik arról gondoskodtak, hogy ez emberek ne csak a mában éljenek, hanem 8
holnapban ls bízzanak. A temet ő a haza végső nyugvóhelyét jelentette, ahova nemcsak Dózsa fejét adták át a földnek, hanem az egymást váltó nemzedékek hamvai 8
múltból a [öv öt hirdették. Az 1879-es nagyárv íz elsodorta a települést , de megmaradt
a templom és a temető. A 70 ezer főnyi lakosságból csak mintegy 10 ezer maradt
vissza a romok felett. A többség - Bálint Sándor szavaival élve, - klrajzott; a szegediek a törökök klúzése után is , új pusztákat szálltak meg, új településeket alapítettak. A szegedi elvándorlók nélkül Magyarország egy része nem maradt volna magyar .
Az Idők folyamán az alsóvárosi templom sok község lakói számára .anyaegyházzá·
vált. Ha már nem maradhattak "meg itten, Ide tértek vissza, Ide zarándokoltak. Nem
a müemlékhez jöttek, hanem ahhoz az Anyához, aki - az egyik búcsújáró ének szerint
- a .bujdosóknak kalauza", Kialakult a .szöqedt" szentségi táj, a Sacra Hungaria
egyik jellegzetes egysége, amelynek a nemzet átmentésében ls csodálatos szerepe
volt. A búcsújárók ember által festett kegyképhez tértek vissza, a kép mögött azonban
az Orök Anyában vetett hit rejtőzött . A kép szimbólum maradt, másolata még a bécsi
Votivklrchébe ls eljutott, de a hivek lelkében 8 Napbaöltö zött Bold ogasszony gyújtott
ismét és Ismét ú] világot.
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Szeged Alsóváros nemcsak százezernyi földettúró magyarnak adott lelki erőt . hanem kul turális életünk sok nagy személyiségének is forrásul szolgált. Dugonics András.
Gárdonyi Géza. Mikszáth Kálmán. Tömörkényi István. Békés Gellért. Juhász Gyula
mellett Móricz Zsigmond is a .havt b úcs ún" gyüjtötte anyagát Rózsa S ándor-req ényéhez. Báli nt Sándor ezt mind dokume ntálja és - mindezt összevetve egy templom
szellemi kisugárzásának felmérése során - rámutat a t ört énet i néprajz ínterdlszclpllnáris jele ntőségére.
A szegediek klralzottak, Báli nt Sándor viszont a Havi Boldogasszony áldásával el·
Indulva messze kisugárzott. Nemcsak a magyar népi vallásosság kutatását alapozta
meg, hanem azt ls elérte, hogy fiatal magyar kutatók munkáját tovább folytatják és
világ szerte nemcsak neki, a meate rnek. hanem a nemzetnek ls dicsőségére vállnak.
Gaál Károly

P. Edllbert L1ndner : A s s z I s z I S z e n t F e r e n c K a p u c I n u s R e n d j é n e k
S z e n t j e I . Kapuziner Kloster, Wien 1983. - 409 oldal.
Blanár Mihály nyiregyházl irónak 1982-ben megjelent és már 2. kiad ást elért müve
után: .Pl o atya" (Kapuziner KI., Wien 1982, 1983, 140 o.) jelen könyvfordítása németból (Ole Heil igen des Kapuzlnerordens) újabb nyeresége a magyar egyházi Irodalom.
nak.
Tizenegy szentté avatott kapucinus szerzetes életét Ismerteti a történelmi levegő
vel telltett könyv. Közülük az utolsónak egy féloldalt juttatott a kiadó. mivel szentté
avatásakor a kötet nyomdai munkálatai már Igen előrehaladott állapotban voltak. E
hiány azonban elenyészik a másik tlz szent életének gazdag aszketikus anyaga mellett.
KantalIcei Szent Féli x (1515-1587) .tüzben meqpr öbálva" és tudatos vállalásával
annak, hogy .a kolostor nem olcsó üdülőhely, hanem a tökéletességre Irányuló őszinte
törekvés helye, szigorúan a rendi szabályokhoz tartotta magát. Rómában alamlzsnagyüjtőként a megaláztatások között Néri Sz. Fülöppel versenyre kelt a tréfálkozásban .
Mivel .katonának fegyverrel a kezében, szamárnak nyereggel a hátán kell meqhalnla",
Idős korában sem engedett meg magának pihenést.
Monte Granáról Szt. Szeráf (1540-1604) Loretótól délre született; kömüvesböl lett
kapuci nus: egész életét meghatározó nevet kapott, Izzott lsten és az emberek szeretet é től . Megp róbáltatásokkal tell kolostori életében belső bátoritást kapott: gyakorold
a türelmet és járd a kereszt útját.
Leonisszal Szt. József (1556--1612) Latlum és Umbria határán született. Pap lett a
kapucinu s rendben. Közismert csodája volt. hogya Földközi tengeren hánykódó hajó
utasainak kenyere t szaporitott . Konstantinápolyban a keresztény foglyok között élt:
pestis Idején féle lem nélkül szolgálta a bet egeket . Umbriában apostolkodása központjába nagyböjt i beszédeit állította.
Sigmaringeni Szt. Fldél (1557-1622), a Felső·Duna mentén született a Roy családból. Ogyvédkén t lépett a kapucinusok közé. A Zwingli megosztotta Svájc apostola lett:
hitszónokként .nem riadt vissza a tüzes vast öl". Feldkirchenben szociális gondoskodá.
sú gvardián. Graubündenben a katolikus misszió megalapitója, majd vértanúja lett.
Vlterból Szt. Krisp in (1668---1750) CIpészinasból lett fráter. •A középszerüség nem
volt kenyere", jegyese azonban a szegénység . Tolfában, a Tlrrénl tenger felett fekvő
városban. Rómától északra, Imájára többen meggyógyultak, még olajbogyól és füg él
ls patikaszernek számitottak. Több olasz kolostorban élt. A mennyországot nem a
naplopó knak találták kl. - mondogatta .
Brlnd lzl Szt. Lőrinc (1559--1619) mino rita ruhában kezdte meg Szt. Ferenc követését, amit Velencében szemináriumi tanár nagybátyja unszolására kispapi öltönnyel
cse rél t fel. de ut ána Itt kérte fel véte lét ls a kapucinusok közé. 1583-ban pappá szentel té k, négy évre rá velen cei h ázfőn ök lett . újabb hat év után pedig tartományfónök.
Az ó Idejében, minden udvar i rossz indulat ell enére, Prágában ls letelepedtek a kapu.
7
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clnus ok. - 1601·ben katonáival visszaverte Székesfehérvár török ostromát. Bajotországl apostolkodásából Rómába, majd Nápolyba ment, Innen egyházi küldetéssel Genovába, Madridba és Portugáliába hajózott. LIszabonban halt meg. - XXIII. János pápa.
1959·ben az egyháztanltók közé Iktatta.
Lakónl Szt. Ignác (1701-1781] hazája Szardfnla szigete . A vézna Ifjú beöltözéskor
kapta az Ignác nevet; 1722-ben tett fogadalmat. Több kolostorban folytatta szerzetes i
életét mint kertész , szakács. alam lzsnagyűjtö. Gyermekek barátja, sz ülök támogatója
volt. Már életében szentként tisztelték. Gyakori. s öt napl szentáldozása (felettesel
engedélyével) legföbb kegyelemforrása lett .
Kamporosszól Szt . Ferenc (1804-1866) a genovai te ngeröböl szentje . 1825·ben
kapta a Ferenc Márla nevet . Jóságosan . derűsen ápolta a betegeket. és az éhezó Genova gondvlseló alamlzsnagyűjtöje lett. .Kltapogatt a lsten gyenge oldalát". az Irgal.
mát. minden bajbajutottnak. IX. Pius pápa megalázt atásal között igen szenvedett . Genovában halt meg.
Parzhami Szt . Konrád (1818---1894) . háromszáz es ztend ős lelki aszály és term éket lenség után az ország els ö szentje lett: az altötting l Szt. Anna kolostort a kapucinusok
krlpt ájának szánt ák, de éppen ebból a kolosto rból sarj adt egy új élet ." - Ha vallásos .
sága miatt tréfálkoznl akart ak vele , nyugodt an azt fele lte: az Imádság senk inek sem
árt. Fáradhatatlan zarándokként szamos búcsút vezet ett ; Igen kedvelte a Passau melletti Sz. Anna kegyhelyet. - Harmincegy évesen A ltöttl ngben megkezdte szerzetestestvéri élet ét . közel 40 éven át a kolosto r kapusaként. A híres búcsúj áró helyen ez
a .csak port ás!" feladat. gondos és szünte len alamizsnaosztássai egybekötve . az
egész kapucinus rendt artom ány legnehezebb f eladatának számfl ott .
Juliánl Szt. Veronika (1660-1727) az Adr iai ten gerparton született. Pici korát meqhaladó értelemmel fogta f el és vallotta hltünk titkait . fóké nt a Megv áltó szenvedését .
Cltta dl Castelio (Umbr ia) kapucinus apácái vetté k f el 1677·ben. Mint a kegyele m
minden mlsztlkus hordozójának. neki is kemény harcot kelle tt v fvnl a a sátánnal. Leg·
nehezebb munkált és minden szenvedését a bűnösök ért ajánlotta fel. .A rendi n övendékek szolqálat ában" haláláig a novlclák között maradt . .A szenvedés t üzében rneqpr öbálva", gyakori látomások gazdag tap asztalatával. a zárda a pá t nőjeké nt halt meg.
Castelnuovol Szt. Lipót (1866--1942). a Mandlé család 12. gyermekeként született.
A kapucinus ferencrend t agj aként 1890·ben szentelt ék pappá; 1909-lg több kolostorban
dolgozott, akkor padovai te mpl omukba került gyóntató nak. és ez ls maradt haláláig .
Igénytelen kis teste kegyelemtől elh almozott lelket hordozott. VI. Pál pápa 1976·ban
boldoggá , II. János Pál pápa 1983·ban szentt é avatta.
Minden fejezetn él az Ismertetett szentnek életé t jell em ző egész oldal as képe látható. mely már bevezetésként klváncs ls ágot kelt. A barna k ötésű. a ra n y be tű s könyv
jól simul az olvasó kezébe, aki csakn em telj es öt évszázad t örté neimét éli át . bejárva
tu dásból vagy tapasztalásból Ismert országokat . városokat . elme rülve a szernl élödö
és gyakorlati vall ásosság mélységeiben . Az Iró vagy kiadó min den fe]e zetc rmnél a
szentnek neve után talán kltehette volna a születés és elhalálozás évé t , arnely eqy ébként az életra jzból könnyen kihámozható. A m üvet fordító Blanár Mihály szavával szlvesen vallom én is : a könyv minden sorát és b etűj ét a kapucinus szentek szelleme
hatja át.
Rákos Raymund

Vallom á s o k T e i I h a r d · r Ó I . Róma 1984, 377 oldal. Osszeál litotta : Golen
Károly , a francia szövegeket ford itották: Golen Károly, Rezek Román OSB és Szabó
Ferenc SJ.
Orömmel üdvözöljük ezt a vallomás- és tanulm ánygyűjteményt , amely a nagy je.
zsuita gondolkod ó. tudós , filozófus és teológus eszmevil ágába vezet be szakavatott
szerzók Ir ásalval. A Szent István Társulat kiadásában 1980·ban megjelent egy 686 ol-
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dalas válogatás Teilhard müvelböl (Rezek Román fo rdlt ásai, szerkesztette Golen Károly) Ú t a z Ó m e g a f e I é címmel. A mostan i t anulmányköt et mint egy beve zető,
III. kommentár ehhez a szövegválogatá shoz. (Szabó Ferenc adta kl Rómában, de a
Szent István Társulatn ál is b eszerezh ető .)
A "vallomások" tizenhat szerzője közül több en személyesen, köze lről ismerték
Teilhard-t : testvére , Joseph, P. Leroy , közvetlen munkatársa Kínában, Mme de Wespln,
Mlle Mortier, munkatársa és kézíratainak örököse, H. de Lubac, rendtársa , barátja,
m üvelnek egyik leghitelesebb értelmezője , A. Ravier, volt provin ciálisa . Mások, tud ósok, filozófusok, teológusok - E. Boné, F. Russo, G. Martele t. Mme Barth élemyMadaule, Nemeshegyi Péter, J. Kltah ara-Frlsch. Rezek Román, Szabó Ferenc és Golen
Károly - a világ különb öző részein rnüködve hosszú idő óta tanulmán yozzák és ért élmezik a jezsui ta gondolkodó é l e t m ű v é t , A kötetben szerepl ö távinterjú , amelyet Golen
Károly Léopold Sedar Senghorral , a költővel és politikussal, a szenegáli köztársaság
vo lt elnökév el és a Francia Ak adémia tagjával készitett, jól megvilágltj a Teilhard eszmevilágának egyetemesség ét.
A kötet szerzői mind rokonszenwel szólnak a gondolkodóról: a rokonszenv a leg·
jobb út a másik megért éséhez. Ez azonban nem jelent elfogultságot . Egyesek r ámutat,
nak Teil hard tételei kriti kus pontjai ra ls, a szükséges korrekciókra; jelz ik azt is, hogy
pl. a paleontológia az utóbb i évtizedekben miben haladta túl - sz üks éqszer űen Teil hard megállapításait. Ugyanakkor világosan érzékeltetik, hogy a tudós nézetei
alapvetően kiállták az idő próbáját. Termékeny filozófiai és teológiai Intúlciói pedig
segit ségére volt ak és lesznek a hivőknek abban, hogy világosabban lássák a hit és a
tud omány, a teremtés és az emberi erőfesz ít és krisztusi értelme közötti kapcsol atot.
Gol en Károly Irja a b evez e tő b en : .Plerre Teilhard szell emi nagysága nemcsak abban
áll. hogy folyamatosan kieg észít ésre szoruló tudom ányos felismerések kldolqoz ás án
fáradozott , valójában az örök értékek forrását , az élet legmélyebb áramlásának Irányát
kutatta. Elsőként vett e észre. hogya világegyetem kimerithetetlen egysége, a fej l ő
dés csodálatra mélt ó sikerei és az ember bámulatos fel találó képessége organl kusan
kapcsolódnak egymáshoz s minde nt egy teremtő és beteljes ftő Szeretet vezérel a
t elj esség kora f elé:

R
Josef Scharbert: S a c h b u c h z u m A I t e n T e s t a m e n t . (Ószövetség i szakkönyv) . Pattloch, Aschaff enburg 1980, 533.
Rit kán t alálunk olyan szakkönyvet az Ószöv et ségről, amely egyr észt megfelel a
mal t udományos Igények nek, másr észt nem veszik el a részlete kben. sz örszálhasoqat ásokban . A müncheni egyet em Ószövets ég tanára remek ül oldo tta meg a feladatot :
átf ogó. mindenki számára é rthet ő képet nyújt az ószövets égi könyvekről. a választott
nép történelméről, ugyanakkor a teo lógus , sőt a biblikus is haszonnal forgathatja .
Hat fő részre oszlik: Az Ószövetség j el entősé g e és nevének eredet e; az és zövetségi könyvek kialakulása és tartalma ; a kánon és története ; bibliai hermen eut ika; az
Ószövets ég szövege; Izrael üdvtörténete . A függel ékben néhány kérd és tudom ányos
kutatásá nak módszert anához szolgáltat anyagot: közli pl. a mózesi könyvek haqyom ányt ört éneti keletkezését, a Zsinat konsti túcióját az Isteni Kinyilatkoztatásról stb . Gazdag képanyag, értékes tárgymutatók és Irodalmi Ismertetés teszik érté kessé ezt
a kiadványt.
Pét eri Andrá s
K e r e s z t é n y s e g f t s é g n y ú J t á s h a I d o k I ó k n a k. Szerk. Harmut NI·
kelskl. Szent Istv án Társulat . Budapest 1984. 206 o.
A sze rzők különbözö szempontból próbálják megvil ágítani a kérdést : Hogyan bánJunk a halál küszöbén áll ókkal? A kors zell em sürgeti a téma tá rgyalását. mert kultur-
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körünkben az emberek nagyrésze menekül még a halál gondolatától ls. A halál taqaöregektől és betegektől. a haldoklókat pedig, leszámltva
egyes vidékeket. teljesen magukra hagyjuk . A betegápolás és a haldoklók gondozása
ugyan a keresztény Irgalmasság müve volt, de a szekularizációs folyamatban Int ézményessé s Irgalmatlanul kereszténytelenné vált . Nlkelskl müve ürt tölt be és hathatós irt kínál az olvasóknak.
P. Sporken Haldoklókkal való bánásmód c. tanulmánya képezi a könyv gerincét. A
szerzö hirdeti minden ember jogát az élethez, betegápoláshoz és a segftséghez hal.
doklásánál. Ez a seg ftség .az ember önmeqvalés ítá sá ra" Irányul. lényeges része az
otthonos ápolás, miközben a beteget .k özell haláláról tá í ékoztatí ák" s ezzel kapcsola tos .félelmelt, bizonytalanságait és kétségeit eloszlat[ ák" . Közben a haldoklók tan ácsadásra szorulnak, amit a család, közeli barát , pap, ápolónó s a kezelő orvos nyújt.
hat hathatósan . A szerz ö beszél a haldok lás orvosi és ápolási szempontjalr öl. rnlszerlnt a beteg panaszai nemcs ak kórtünetek; segél ykiáltások is , hogy foglalkozzunk
vele . A leggyakoribb panaszok: a fáradság . fájdalom , szorongás .. . , lényegében az
emberi méltóság csökkenésével kapcsolatosak . A meghalásl folyamatban sorsdöntő
szerep jut a haldokló és ápoléla közöttl bizalmas légkörnek. Közben számolni kell a
családdal ls, hisz a haldokló és hozzátartozói kölcsönösen hatnak egymásra . Sporken
a haldoklás öt szakaszát vázolja Kübler Ross amerikai kutató alapj án: menekülés a
haláltól, harag, az élettel való alkudozás, halál miatti depresszió és a halál elfogadása.
Az ápolásnál és segftségnél, sajátságosan a lelkipásztori segItségnél sem téveszthetjük szem elől a beteg helyét a haldoklás szakaszain. PI. a szentség elhárftása a
legtöbb esetben csak azt jelenti, hogya beteg a halál visszautasításának szakaszán
van. Papra és hivőre egyaránt érvényes a beteggel való bánás taktikája : először ernberl kapcsolat, majd Igehirdetés s végül a szentségi
K. Rahner a keresztény meghalásról és a meghalás stilusáról beszél, majd vázolja
és elemzi az egyházi tanItóhivatal Ide vonatkozó megnyilatkozásait, miszerint a halál
az áteredő bün következménye, az ember alapvető döntésének végérv ényesltése stb .
Különösen mélybe hasit, amikor azt fejtegeti . hogya halál .a keresztrefeszitett Krlsztus kegyelmének cs úcspontla", .az Istenszeretet cselekedete " és a . hit melletti tan úságtétel" .
Ezen értékes kiadvány gyöngéje. hogya meghalás fázisalt tárgyalja Sporken. A .
Mauder és Rahner ls, a szentkenet liturgiáját vitatja K. Richter. M. Probst és H. Plock.
valamint J . Mayer , és A . Reiner; Krisztus halálát és a keresz tény hivő halálát párhuzamba állftja Rahner és Mauder ls; de a halál és a haldoklás bibliai és eszkatológiai szempontjalnak már nem jutott hely , pedig a Biblia nem fukarkodik s Kübler Ross kutatásal
ls rámutatnak a remény jelenlétére a meghal ás minden fázisában . Szerintem. ez az
lsten állandóan kínált kegyelmének jele .
Nlkelskl könyve minden pap. orvos . ápoló és i d ő sö d ő ember úti kalauza s nem
hiányozhat azon családok asztaláról sem, ahol súlyos beteg él. A könyv elolvasása
után másképp nézünk haldoklóinkra . másképp fog juk őket kezelni . másképp készülünk
szeretteink halálára és majd másképp tek intünk saját életünk végére ls .
Teleki Béla

dasak ént Idegenkedünk az

K r I s z t u s k ö z ö t t ü n k. A keresztény Kelet liturgikus k öz öss éqa átéli az üdv.
történetet. Szent István Társulat. Budapest 1984. 438 o.
Nehéz feladat előtt állunk. amikor néhány sorban kell kiértékelni ezt a francia
eredetü és a keleti keresztényeknek szánt rendkfvüll kiadványt. Hozzá hasonl íthatót
nem Ismerünk vallásos magyar Irodalmunkban .
E remekmü sajátossága. hogy hltmagyarázatot. erk ölcsl fejtegetést. ugyanakkor
énekes- és Imakönyvet, sőt Ikongyüjteményt is ad az olvasó kezébe. Minden eltsrne-
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résre méltó tulajdonsága, hogya hlt- és erkölcsi Igazságok bemutatása közben karöltve jár az Ószövetség és Újszövetség még olyan esetekben ls, mint pl. a pünkösd, a
halottak föltámadása, vagy éppen a mennyei Jeruzsálem bemutatása . Sok teológ iai
írónk megtanul hatja belőle. hogyan gazdagíthatnánk üdvtörténetünk klfejtését az ószövetségi Szenti r ás kincseivel.
A Krisztus-tan és egyháztan részletezés e közben a szerzök ügyesen elkerülték a
pusztán elméleti és az unalmasság 19 tudományos eszmefuttatás veszélye it. Foglalkoznak ugyan a legfogasabb bibliai kérdésekkel ls, mint pl. a bűnbees és : mélyen szántanak a szentségtanban pl. a gyermekkereszteléssel vagy szentáldozással kapcsolatban .
de mindezt úgy teszik, hogy az olvasót szinte szórakoztatják . Ez azért sikerült, mert
a szentlr ásl elemzések, bőséges biblIaidézetek, teológiai fejtegetések , kateketikai
oktatások, gyerek-öreg párbeszédek és énekek egészltlk kl egymást. sőt ahltlgazsá.
gokat még Ikonokkal ls szemléltetik.
A Krisztus közöttünk olvasása közben beigazolód lk a II. Vatik áni Zsinat Okumenlzmusról szóló határozatának kijelentése: .A keleti keresztények hittani hagyományai
a Szentirásban gyökereznek. a liturgiában továbbélnek és az egyházi énekekben nyernek klfelez ést" (17. pont).
Mivel a könyv ortodox keresztényeknek Iródott a ford ít ök lábj egyzetekben hozzák
a katolikus tan ít ást ott, ahol a kettő között eltérés mutatkozik. Talán bele lehetett
volna dolgozni a sajátságos katolikus Igazságokat magába a szövegbe. úgy ahogy ezt
tették a magyar vonatkoz ásokkal , pl. Ikonokkal. mégpedig azért, mert az olvasók bizánci
vagy római szertartású katolikusok. Igy viszont a tudományos apparátushoz nem szokott hivő fennakadhat az eltérő és számára idegen hitigazságokon . Ugyanigy, a gyönyörü Ikonokat be lehe tett volna kötni szemléltetésként a szövegnek megfelelő helyekre, esetleg a megszámozással seg iten !, hogy az ikonmagyarázatokban és egyes
hitigazságoknál utalni lehessen rájuk s Igy nőtt volna ezen felhalmozott kincs hatásfoka .
A kiadvány stílusa és szókincse távol áll a gyermekek világától , de a sz ül ök, Ifjak
és felnőtt keresztények, valam int mínden jó akaratú olv asó eligazítást nyer ált ala a
keleti szertartású egyház teológiai , liturgikus és Ikonográfiai hagyományaiban .
Barany! Imre

A s z e n t e k é I e t e. Szent István Társulat, Budapest , 1984. 914 o. Szerkesztette
Diós István. Fordítók és munk atársak: Diós István. Lőrlncz Imre, Verő G, Márla. Haj.
dók János, Vida Tivadar.
A Szent István Társulat a közelmúltban több j eles szent modern életrajzával aján.
dékozta meg a magyar közönséget . Most mintegy körképet fest s elénk áilltJa az
egyetemes római kalendárium és a magyar egyházi életben jelentősebb szentek életét.
A könyv alapanyagát Mans Péter Reformer der Kirche és Ole Heiligen c. munkálból
veszi. Erre épült a Prugg Verlaq -tól 1977·ben és 1982 kiadott Testvéreink a szentek
két kötete ls. Az anyag egy része tehát nem különbözlk. De az új kiadás sokszor új
fordltást, következésképpen új árnyalatokat hoz még a közös anyagnál ls . Lényegesebb
különbséget jelent. hogya pesti kiadás a Lipcsei Sankt Benno Verlag átdolgozását
veszi közvetlen forrásnak . Az ott megjelent munka pedig Igen sokszor két részre
osztja az eredeti anyagot. Külön tárgyalja a szorosabban vett történelmi adatokat és
külön az épületességet célzó elbeszéléseket ( = legendákat). Az ausztriai kiadás ez
ut öbblt némelykor r övldttette, máskor pedig a szent Irásaiból vett szövegekkel egészrtette ki. Ezen felül a Prugg Verlag nál megjelent első kötet csaknem 50, a római
kalendáriumban nem szereplö szent életét ls közli . A budapesti kiadás viszont kb.
ugyanannyi életrajzot füz hozzá a magyar egyházban különösen ünnepelt vagy Ismert
szentek és boldogok sorából. Ezeknél a fő forrást a Biblioteca Sanctorum és Hevenesi
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Gábor SJ: Ungaricae Sanctitatis Indicia (Nagyszombat, 1692) c . munkák alkotják. De
felhasználja az újabb kutatások eredményeit ls, mint pl. Puskely Márla tanulmányát
Árpádházi boldog Erzsébetről (Róma. 1980) és Vecsey Lajos cikkeit. Hevenesi Gábor
csaknem háromszáz éve kiadott munkája felhivást ls jelent a magyar (egyház) törté.
nelem kutat ölnak, hogy nagyjaink, magyar szentj eink életét a modern történelm i kutatás módszereit és eredményeit felh asználva újból átvl zsgáljá k. kleg észltsék. Orvendetes, hogya pesti kiad ás öt szent élet ü, de boldoggá nem avatott s ekként nem ls
tisztelt személy életrajzát ls hozza. A régebbi századokból : Csepelényi György és
Kelemen Didák, korunkból pedig Batthyány Strattm an László. Bogner Márla és Kaszap
István szerepel. Reménycsillag, hogy nem feledkezünk meg sem ezekről, sem egy éb
magyar honf it ársa inkrói, aki knek az élete valóban Kr isztust sugározza és Igy példa.
képül állltható korun k kereső embere elé .
B en kő Ant al

A b ú c s ú k I m a k ö n y ve. Az I. részt összeálUtotta és a II. részt ford itotta Diós
Istv án. a III. részt ös s zeá llított a Szigeti Kerény OSB. Szent István Társulat , Budapest .
1984. 120 o.
A búcsúk kérd ése f ő k é n t az Idősebb hIveket fogl alkoztatja , bár mi ndenki számára
komoly tanltást je lent. Emlékeztet a me gváltás gyümölcsei re, az egyház o ldó·kötő
hatalmának következménye ir e, a szentek egyessé gér e. A könyvecske első ré sze k érd és-felelet formájában a búcs úval kapcsol at os teo lógiai és pás ztor álla alapké rdésekre ad felvllágos ftást . Első helyen a részleges búcsút tartja szem előtt. A második
rész az ApostoU Sze ntsz éktől 1968·ban kladott ma érv ényes felfogás alapelveit közlI.
A harmadik pedig a búcs úval ellátott Imákat és gyakorlatokat sorolja föl.
A lelkipásztorkodó papság és a búcsúk Iránt érde klődő hivek nagy haszonnal forgathatják ezt a kis kiadványt.
Kiss K. János

Cser·Palkovlts Istv án SJ: A b é c s I S z e n t I s t v á n . d ó m é s m a g y a r e rn .
I é k e I . A bécsi Szent István-Egyesület, Wien 1984, 80 o .• 30 kép (11 szlnes) .
Nem szorul Indoklásra ez az Igen hasznos, csinos ki advány, bár a magyaroknak
nem Ismeretlen szerzö szerényen megokolja múv ének megjelentetését. A magyar
dómkal auz láttá n szinte érthetetlennek t ünlk , hogyan nélkülözhettük eddig a Szent
lstván-dórn Ismertetőj ét anyanyelvü nkön. His zen ez külföldön , MárlaceU után, első
lelki támaszpontunkl AUgha fordul meg magya r Bécsben anélkül. hogy be ne térne a
pócsi Má riához egy Odvözlégyre . Cser-Palkovlts atya alapos kalauzolása nemcsak a
katedrális nagy m últj át, szépségét és kincse it mutatja be. hanem bepillantás t enged
a szerzö t öbb évt izedes kutat ö. gyújtögető munkájába: a dóm magyar emlékei és vonatkozásal meqlep öen gazdagok .
A templom fekvésének és történetének vázolása után , előszö r kivülről. majd belül
vezet körbe . Gondosan minden lényegesre rámutat . megmagya rázza; mégsem vesz el
a részletek és adatok tömkelegében . s alkalmilag kl-kitér a magyar szempontokra.
Egész sereg - a szöve gben vastag pon to kkal megjelölt - megjegyzéssel lényegesen
klegész rtl a németnyelvú kalauzokat és szakavatott monográfiákat. A legújabbak közü l
ugyan nem szerepel a . felhaszn élt Irodalom' listáján: R. Feuchtmüller - P. Kódera.
Der Wiener St ephanadom. Wien 1978 és M . Zykan, Der Stephansdom , Wien 1981 ln
Wiener Geschlchtsbücher Bd. 26/27 .
Rengeteg apró adatot rögzlt . Külön ösen értékesek a magyar szentek ereklyélröl.
az 1515. júl. 22·1 kettős, történelm i házasságról vagy a már iapócsi könnyez ö-Ikonr ól
összefoglalt tudnivalók. Bécs egykori magyar püspökei közül Nagylucsei Orbánt (1487-
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1490) Dóczy néven emlegetni azonban - a legúJabb egri schematlzmus szerlnt.merö anakronizmus. A család a Dóczy nevet csak a XVI. században vette fel: (Su.
gár István, Az egri püspökök története, Budapest 1984, 183.1.) Különben Orbán püspök 1491. okt . 21-én halt meg Egerben (nem 1493-ban).
Osztrák és magyar müvészettörténészek felfogása még eltérő olyan kérdésekben,
mint pl. ml köze az t:nekesek kapuja szobrai nak a Kolozsvári testvérekhez, vagy vajon
a köz épkorl szInes tetőcserepek Budáról származnak-e. Viszont a vélemények közelednek a -, kalauzunkban kissé kurtán tárgyalt - nyugati, f őkapuzar klépülésének értelmezésénél. 1976 óta egyesek (R. Wagner-RIeger, Mario Schwarz) már Bécsben ls
elfogadják Bogyay nyomán, hogya tatárok el öl Idehúzödö Jáki csoport dolgozott a fő
kapun s ennek alsóausztriai rokonaln . Egyébként 1915·ben még R. Donln ls Jákot Bécs
elé helyezte a fejlődés sorrendjében, csak később módosltott nézetén . Mindenesetre
a nyugati homlokzatot 1500 tálán át épltetté k, Igya kapuzat sem maradt meg eredeti
formájában (Doberer, M . Zykan).
Változatos. jól tagolt előadása az érdeklod ést végig ébrentartja. A nagyrészt kltünö
képanyagnak mintegy a fele a magyar vonatkozásokat Illusztrálja . Találunk egy-egy
rövid beszámolót a harangokról , a levéltárról és a dóm- és egyházmegyei múzeumról
ls.
Bécsi látoqat óknak, zarándokoknak. túrlstáknak - ajándékként ls alkalmas - maradandó emlék. Ausztriai magyaroknak. kik kalauzolással ls foglalkoznak, kötelező
olvasmány, terjesztése magyar és kultúr-kötelesség!
Vongrey Felix
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HALOTTAINK

Varga Imre ny. kisegitó lelk. , aug . 27-én. Baján tem. (70,45)
Msgr. Szabad os Mihály nagyprépost kanonok, az eperjesi g. kat. egyházmegye
volt ált. püspöki helynöke szept. 2-án. Viszlón tem . (80,55)
Várhelyi Zoltán Jeromos OMC. Marosvásárhelyt tem . (75,51)
ezlka László piarista, volt máramarosszigeti tanár , ny. csatószegi pléb ., aug .
22-én (63,38)
Felgl Ant al ny. pléb . Szatmáron (81,58)
Gyegln szky Ferenc tb. kan., ny. becsehelyi pléb ., szept. 11-én Budapesten ;
17-én tem. Pápán (89,62)
Ader János Ráfael OCO, ny. pléb ., szept. 27-én Mosonmagyaróvárott ; tem .
okt. 3-án Gyórött (70,45)
Sasvári J6zsef tb . kanonok, püspöki tanácsos, pesterzsébeti plébános, szep t.
29-én Pesten ; tem . okt. 9-én Ceglédbercelen
Stro mmer Henr ik lelkész, okt. 3-án Perth-ben (Ausztrália) ; tem. okt. 18-án Perthben (80)
Walter Józs ef, a temesvári székesegyház nagyprépostja, okt. 3-án Temesváron ;
tem. okt. 5-én Temesváron (92,69)
Arat6 József esperes, hetvehelyi pléb ., okt. 6-án Sásdon ; tem. okt. 12-én Sásdon (76,51)
Dr. Balázs Lajos érseki tan. , ny. pléb ., tem . okt. 11-én az óbudai temetóben
(73,50)
Elm Sebestyén pléb ., okt. 15-én Pécsett ; Villányban tem. (71,47)
P6czlk Oszkár lel kész, okt. 21-én Budapesten ; tem . Budapesten (56,28)
György Hug6 OFM testvér, Esztelneken ápr. 25-én
Végh György Kand id OFM, aranyfogadalmas, Jeruzsálemben okt. 3-án.
Szelfrld István nemeskürti pléb ., okt. 27-én, Merseváton tem . (37,13)
Vangel Imre c. esp., ny. pléb., okt. 28 Székesfehérvárott, tem . nov. 5-én (71,46)
Horváth István lelkész Budapesten, tem . nov. 16-án (54,14)
Elhunyt paptestvéreinket fog laljuk mementóinkbal

+
SOMEGH FERENC LOTHAR OSB

(1907-1 9841
Am ikor lothár atya évekkel ezelött egy alkalommal az alsóőri könyvtárban föl fedezte a Magyarország Vármegy él könyvsorozatot : levette a polcról Bars megye kötetét, fel ütötte 452. lapját , ahol a következöket olvashatjuk : • . . . jelentös alakja vo lt
a megyegyú lésnek Slim egh János, ki nek természetes , józan észjárása minden k érd és-
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ben megnyil atkozott: . börnböl az öreg ágyú·. mondogatták. ha a tanácstere mben rneqsz ölalt ." Hason lóképpen nyilatkoztak Loth ar atya tan ítván yai ls róla Kamme rben vagy
Kast ib an s ő nem is bánta. hogy Igy dédapja nyomdok ába lépett.
Sz&kesfehérvárott szül etett 1907. okt óber 4-én. Vácott a pia rí stá k gi mnáziumába
já rt . majd a bencés rendb e lé pett. 1931-ben szent elt ék pappá. Lati n és maqyar-szako s
tanári oklevelet szerz ett a pesti egyetemen. Rendi múködését Pannonhalmán kezdte
el mint karnagy és hitoktató. 1932-től 1934-ig Kősz e g en t anár. é n ek k a rv e z et ő . ház- és
kertgondnok. 1934-től 1941-ig Pápán múk ödött mint ta nár. kéttornyúlaki mi séző és a
Kárpát dalárda és zenekar karnagy a. 1941 -42-ben tábori lelkész a 34. gyalogezrednél
az orosz fronton. 1942-től 1944-lg Komáromban tanár és Nemesócsán mls ézö. 1944. októberétől 1945 j úni usáig Bakonyb élben rejtőz ik a nyil asok elől. 1945-től Sopro nban
tanár. Újságcikk el miatt néhány napig Intern álják és f él évig rendőri felügyelet alá
helyezik. Az Iskolák áll amos it ása után káplán a soproni Szt . Györg y t emplomban 1950.
Július 11-lg . Ezen a napon - a szerzetesr endek fel oszlatása kapcsán - néhány rendtársával együtt a szolnoki ferences zárdába v is zik. Kiszabadulása után 1953. decernberéig orgonista Celldömölkön. majd 1956. november 3-Ig ugyanilyen minőségbe n müköd ött a győrújvárosi pl ébánlán. Erre a kor ra jell emzö az a kis epizód. ami t életének
ezzel a szakaszával kapcsolatban szere tett eml eget ni: A szomszé dos g yőrszigeti plébánián egy kapucinust alkalmaztak sekrestyésk ént. aki t sokan fö lke res tek korábbi
lelki gyermekei közül. Az egyik hlvö Újvá rosban is gyón ni szeretett vo l na az ottani
világ i eekrestyésn él, aki ezt a választ adta : . Nálunk nem a sekr esty ésnél, hanem a
kántornál lehet gyónn if"
Ausztriába kerülve először a soproni erd észek, majd az obert raunl szövetségi tor.
násziskolában elhelyezett magyar menekült gyermekek tanára. Amikor pedig a különbözö seg élys zerv ek több magyar gim náziu mot is szerv eztek, Igy a Linzi Caritas is az
egyházmegye nyaralójában Kammer am Attersee-ben: ennek a gi mnáziumnak igazgatóJa lett. A kammeri iskola feloszl atása után 1958·tó l a rendt árs a igazgatósága alatt
álló Burq-Kaatl -I magyar gi mnázium inte rnát usának vezetOje. 1960 óta nyaranta Márla·
cellben t art ózkod ott. mint a kegyhely által ki bocsátott gyászjelentés mondja : . A zarándoklatok ideje alatt május elej étől október végéig szeretett hazája és a világon
mindenütt szétszórtan él ő honfi társai lelki igényeit szolgálta. Fáradhatatlan gyóntatój uk. seg itőjük és [öpász toruk vo lt. Novemb ert Ol május elej éig más lelkipásztori t ermészetü Ogyeknek szentelte életét. e lőször M ünch enben. k és öbb pedig Bécsben: A müncheni Szt. Bonifác benc és apát ságban ma ls szíve sen emlékeznek vissza azokra az
évekre. amikor Páter Lothár a lelkipásztorkodás minden vonalán készséges en segített.
szabad idejében pedig szívesen kere ste föl a magya r csalá doka t. látogatta á hangversenyeket. Még ma is eml ékeznek krl tl k ájára, amellyel a csa ládlátogatás elhanyagolására hívta föl a f igye lmüket. 1974·t OI Bécs ben ta rtózkodott a téli I dőben. s néha
nyár i . m ártacellt szolgálatát ls meg kell ett szakltanta . hogy rendt árs át ól. Polgár Vllmostól átvett fel adat át ell áthassa : a rend kül földi gazdasági ügyelnek. és bizonyos maqvarországl segélyezésne k az int ézését ls. amelyet 1981-lg végzett . Ennek kapcsán levelez és vagy személyes tal álkoz ás révén sok magyar pappal és főpappal került közvetlen
kapcsolatba . Gondosan tanulmányo zta az egyházmegyék semat izmusait és az Annuar io
pontlftclot, Ilyen kérd ésekben szinte é lő lexikon volt. Bécsi tartózkodása Idején is
szíves en segitett a magyar pasztorációban. Vasárn apokon Kalserebe rsdorfban rnls ézett ,
lelkigyakorlatokat tartott. szónoklatokat váll alt . E l őbb a burg enlandi szemináriu mban
majd a Pázmáneumban lakott. 1981 -ben M áriacellb en ünnepelte meg aranymiséjét . A
szentatya márlaceIIi zarándoklatát is megélhette . M éltóságte ljes . szinte kat onás vo lt
a megjelenése. az utóbbi évti zedekben f ehér hajkoronája és érzék eny bóre miatt egy
Ideig viselt fehér szakáll ls csak még jobban kiem elte ezt. Csak az ut olsó évben rokkant meg . Télen sem hagyta el Máriacellt. ahol pedig t eremn ek be i llő magas szob áj á.
ban nehezen viselte el a hid eget. Egyre fokozódó agyérel meszesedése követke ztében
sok mindent elfelejtett s a végén már nem Ismert e meg még barát ait sem . A márla-
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celll kórházba került. ahol 1984. Július 31-én lsten örök békéjének világába költözött .
A rendház kápolnájában ravatalozták fel. Temetését Csóka Gáspár pannonhalmi
perjel végezte 1983. augusztus 3-án. A kegyhely temetölének papi s írhely én. Marosi
Dr. Galambos lréneusz OSB
László mellett várja teste a feltámadást.
KARA JÓZSEF
(1905--1963)
A veszprémi egyházmegye halotja Pápán szüle t ett 1905. júli us 3-án. A klrálynö v árosának székesegyházában. Veszprémben vette fel a papi rendet. 1932-ben. Fölszen t elése után Vlgántpetenden rövid Ideig kápl án. majd a veszprémi David ikumban három
éven át prefektus s ezt k övet ően Pápán és Kes zthelyen Ism ét kápl án. 1939-töl lelkészként müködött Herenden. késöbb Vaszaron s Innen került utolsó állomáshelyére . Száp árra, ahol elösz őr plébánoshelyettesként. majd mint pl ébános egész haláláig - több
mint 43 évig - épített e a ráb ízottak lelkében lsten országát. Bizonyára sok . t ürelernmel viselt szenvedését elfogadó Mesterének jeladása volt . hogy Szent Kereszt Ielrna.
gasztalása ünne pén (IX. 17) l éph étte át az örö kkév alósá g küszöbét.
Kara József hös le sen szerény volt: egy élet öltön kitartott a három községet rnaqábanfoglaló és sok munkát adó plébániáján . Szápáron . Rendületlenül kijárt két kül közséq ébe , a túlnyomóan protestáns többségben lakó katolikus kis csoportokhoz. még.
hozzá minden vasárn ap. a nyári höségben éppúgy . mint a kemény bakonyi t élben . Nem
ment nyugdljba. hanem utolsó leheletéig a lelkek szolgálatára szentelte magát. mert
tudta. hogy a paphiány miatt föpásztora nem tudja majd betölteni pl ébánl álát . A mikor
már nem volt ereje végigállni az egész szentrnls ét. ülve végezte egyes részelt. amikor
már nem t udott felmenni a templomba . hive i autóval felvitték. Il letve télen szánkón
felhúzták. A mikor orvosa már csak húsz percnyi fennmaradást engedélyezett. akkor
is az Iróasztal mellé ült. átnézte az Iratokat. hogy rendet hagyjon maga után.
Vendég szeretete közismert . A IIg múlott el egy nap. hogy paptestvérei vagy Ismerösel közül meg ne látogatta volna valaki. Pedig nem központi fekvésü a pl ébánlája
s maga sem volt bőbesz édű, Inkább hallgatta. amint látogatója kiöntötte lelkét. Mu nkája Igy kilépett plébánlája határán. de vid éken ls szivesen segitkezett. A szornsz édos
Jásd-Szentküt minden búcsúján gyóntatott. a környéken lelki tekintélynek számitott.
Szállóigévé lett még ldös férfiak ajkán ls : .Megmondta a szápárí papl"
Amikor eljött az az ldö, hogy ö szorult segítségre. laikus klsegltöt vett maga mellé,
hogy Igy meg nyújtsa papi müködését és ennek hat ökörét . Azon fáradozott . hogy rnunkatársalból olyan egyéniségeket formáljon. akik az evangélium ügyét továbbviszik és
gondozzák a pap nélkül maradt pl ébániát. Nem akarta árván hagyni híveiti
Zuhogott az esö , amikor f öpásztora. seqédpüspöke és ötvenfönyl paptestvére a
hivek sokaságától kisérve a sz ápátl templomkertbe hívei közé t emett e.
Szomszédja
DR. VIZ"( ISTVAN
(1910-1983)
lsten görbe vonalon ls egyenesen Iri - hangzik a bölcs mondás . Emberi ésszel kl
nem te rvezhetö módo n alakitja kl azok egyéniségét. akik re az életadásnál ls nagyobb
fela datot bIz: a lelkek ápolását. E:rvényes ez Dr . Vlzy lstvánra ls .
Balassagyarmaton látta meg a napvIlágot 1910 augusztus 19-én. Az egri székesegyházból Indult papi útjára 1934-ben és ennek az egyházmegyének szolgálatában hir.
dette az Úr Igéjét 1959-lg. Ekkor a Gondviselés az esztergomi föegyházmegyébe rendelte.
A z egyik hlvö Igy nyil at kozik róla : •Vizi Pist a halála nagyon megviselt. O több mi nt
barátom. Inkább a te stvérem volt. A ll ttom. hogy kevé s olya n Igazi papja vo lt az egy·
háznak. min t Ö. aki halálos betegen ls. utolsó pillanatig láto gatt a betegei t. hogy envhítse az övéné l jóval kisebb szenvedésüket . Farkasrét en Bagi püspök búcsúztatta
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nagy papi segédlettel és ugyanO végezte érte a koncelebrált gyászmisét ls. Nagyobb
töm eg gyű l t össze a búcsüztat ásán, mint nagy m üvészek és egyéb hires emberek
temetésén. Ez nem véletlen ! Neki a Jóisten még ezzel ls elégtételt adott . amit meg
ls érdemelt. Az egri egyházmegyében lev ö Farmosr a ls sokan elkís értük a családi
sirboltba a fOvárosból. Ő az életszen ts égre tö rekedett. ami sikerült ls neki:
Pályafut ása Igen változatos volt: káplánként. a ki spapok tanulmá nyi felügyelOjeké nt.
hittanárként. sz ázados-lelkészként . a Szt, Imr e Kollégium prefektusak ént. majd kar ácsondl plébánosként szol gálta lsten népét. A sokféle. szinte két évenként változó munkater ület, és a velej áró sok tap asztalat érlel ték benne a kés öbbl megértO gyóntatót.
1957·t OI áll t a budapesti Szent lmre-t ernplorn szolgálatában . Fáradhatatlan vigasztaló
és a családok szorqalrnas látogatój a volt utols ó áll omáshelyén is. Szinte egész napját
a gyóntatószékben. a betegekn él vagy a temetOben töltött e. Hihetetlenül széles ismeretségi kör ének mindig le! kl segits éget ls Igyekezett nyújta nI. Volt tanltványalnak
évtizedek múltán ls mosolyra derül arca. ha neve sz ébaker ül . minde nkinek van kedves
eml éke róla . Papt ársai tud ták. ha Pista kiül a gyóntatószékbe. akkor szedhet ik a sátor.
fájukat. mert a hiv ek mind hozzá mennek gyónnI.
1983 decemb erében hívt a Ot magához az atyai szó: . JÓI van derék. hűséges szolTanítványa
gám. Menj be Urad örömébe!"
P. PETHŐ JENŐ S. J.
(1898-1983)
Nyolcvanötödik sz ület és- és névnapja megünneplése ut án agyérgörccsel kerül t az
egr i kórházba. onnan hazai körülm ények közé. ahol 1983. dec. 28·án. a korahajnali
órákban eltávozott az élök sorából.
Emberileg szomorú an állu nk koporsója elő tt. mert az O példájában a magunk sorsát
látjuk: a természet rendje az. hogy jövünk és távozunk s e két mozzanat közötti létet
nevezzük é I e t nek.
P. Peth ő Jenö tartalmasan t öl tötte kl ezt az életszakaszt. úgy. hogy halálos ágyán
joggal Imádkozta a papi zsolozsmában minde nnap elhangzó Imát: .M ost bocsásd el.
Uram. szolgád at békességben. mert látt ák szemei m az üdvössége t. melyet mindnyájunk
számára rendeltél . . :
P. Peth ö 1898 nov . lS -én született . 18 éves korában az Ifjú ság veleszületett Idealizmusával kereste a t art almas életst ílust és ezt a jezsuita életvezetésben ta lálta meg.
Ezért 1916-ban belépett a Jézus Társaságába. a nagyszombati noviciátusba. Tanulmányai
végeztével 1927-ben pappá szentelték.
Egyetemi tanulm ányainak elvégzé se után a kalocsai glmnáziumba kap tanári beosztást. ahol a latin és magyar nyelve t t anít j a. mi nt választott szaktá rgyai t . Egész életének elsö felét a kalocsa i gimnáziumban töltötte el. tan ított. régensként múködött a
kis-szemináriumban. maj d a pécsi Plus -qlm n ázlumba került. ahol. mi nt Iskola-Igazgató
m üködött a legnehezebb Id ő kb en . Tanárként közkedvelt vol t diákjai körében. mert nemcsak a szellem i fejl őd ést t artotta szem e l őtt , hanem a t est i egészséget is. Ezért nevelésében [elent ös hely et foglalt el a sport. Diák futballmeccseken gyakran vett sípot
szájába s a biró szarep ét töltötte be. Maga sem vonakodott a s porttól . kltünöen t eniszezett.
Az 1950-es szétszóratás tan ári működ és ének véget v etett. Ezzel kezdetét vette
élete második szakasza. az egri fOegyházmegyében tev ékenykedett . mi nt lelkipásztor.
EIOszőr MezOkövesden. majd Sal óládon s végül Erken volt plébános. Innen ment 1969ben nyugdfjba. Egerben lakott két gondozó n őv ér év el együtt. Itt a Szent Lajos pl ébánián
vállalt klseqlt ö szolq álatot , ez abban állott. hogy mindennap rnls éze tt , vasárnaponkint
prédikált ls és sokat gyóntatott. Keresett papi gyónt ató ls volt . 1977·ben c. esperesi
kinevezést is kapott . amelyben nem annyira kitüntetést látott. mint Inkább csendes
papi munkájának elismerését. Ahogy Kádár László érsek mondotta : .33 évet az egri
fOegyházmegye szolgálatáb an töltött el. szinte élete utolsó napjáig h ű s ég e s e n telje-
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sftve a papszentelésből fakadó kötelességeit.. . . látogatta és vigasztalta a betegeket
még akkor ls, amikor a testi gyengeség keresztje már őreá ls ránehezedett. E:s mindezt
azzal az áldozatos és odaadó lelkülettel tette , amelyet Szent Ignác Iskolájában. a J ézus Társaság tagjaként tett magáévá. . . . Sokat tudott adni a lelkeknek. mert O ls
sokat kapott Tőled. Urunk. Imádságaiban, elmélkedéseiben: E:letének végső szakaszában klsebb-naqyobb bajok lepték meg. de az Egyházért való munka mindig helyre.
állItotta . Egyik születésnapján meglátogattam és fela jánlottam neki a csendes vissza vonulás lehetőségét . Ekkor ezt mondta : . Aty a. a halálra készen vagyok. De még tudok
valam it dolgozn i az Egyházért: misézem, gyóntatok, néha prédik álok . Amikor már ezt
sem tudom meqtenn l , szIvesen megyek bárhova: Végső betegségében ls kifejezte
engedelmes készségét. hogy bárhova elmegy és fel ajánl ja szenvedését az Egyházért .
Az előkészület közben befejezte dolgos életét.
Távozása az életből legyen Igazi születésnap az örök élet re, ahol majd boldogan
élvezheti hűségben, becsületben. munkában eltöltőtt papi életének minden gyümölcsét
és örömét.
T. J.
DR. VARNAI BE:LA
(1911-1983)
A váci egyházmegye. a kállóI espereskerület és Palotás hivő közössége gyászolt.
A templom ugyan karácsonyi dIszben pompázott még, hisz 1984. január 5·ét mutatott
a naptár. de a gyászmisén a születésnap és a gyász hangulatával álltuk körül Dr. Várnai
Béla ravatalát. Béla bácsit temettük, akivel olyan sokszor voltam lelkigyakorlaton, és
aki súlyos betegségében ls olyan rendithetetlen papi hűséggel ragaszkodott a temp lomhoz. A végsőkig szolgálta Mesterét. Jó lelkű, példás pap és szeretetreméltó egyé·
nlség volt, amit az ls rnutatott, hogy 30 pap koncelebrálta Dojcs ák exkancellárral a
szentmls ét, és a hivek megtömték a templomot. pedig Béla bácsi már négy éve nyuqalomba vonult. A gyászban osztoztek a protestánsok ls a katoltkusokkal . Agyászmene.
tet ls mindkét templom harangja kisérte a palotási temetőbe.
Béla bácsi egyébként Banán született 1911. július 12-én. A váci székesegyházban
nyerte el a papság annyira óhajtott kegyelmét 1936-ban. 1944-lg mint hitoktatók áplán
müködött Lajosmizsén . Turán, KIskunfélegyházán és Hatvanban . A háború alatt Szabadszálláson vIgasztalta és erős itette hiveit. Sokan a mal napig emleg etik őt. mint a fele.
baráti szeretet hősét. 1952·től Palotáson m üködött haláláig. Közben. 1961-1979-lg a
kállói espereskerület élén áll. 48 évig fáradozott az Úr sz ölöjében és paptestvérként
állt között ünk. Végül 1983. december 30-án beköszöntött Béla bácsi égi sz ület ésnapja ,
és a Főpásztorhoz költözött ,
Elevenen él szivünkben Béla barátunk emléke, tisztelettel és szeretettel adóznak
neki a hivek és paptársai.
Confrater
DR. BABA MIKLÓS
(1893-1984)
A magyar gör . kat . papság tisztelt és szeretett nagy öregje, az Egyházme gyének
nevet adó Hajdúdorogon született régi hajdú földmives csal ádból. A helyi népiskola
. Iels ö" tagozat ának elvégzése után Ungvárott végezte a négyéves tan ít öképz öt és kapott népiskolai tanitól oklevelet. Ezután két éven át gimnáziumi különbözeti vizsgákkal
érettségit szerzett, hogy papnövénd ékül felvehessék: 1914·ben kezdte mag teológiai
tanulmányait Ungvárott. Az utolsó két évet Budapesten a központi Papnevel ölnt ézetben végezte el. Az összes növendékek között ő nyerte el a szentbeszédverseny első
dlját. Az első vil ágháború végén a megeröltető tanulás és az akkori n élkülözések kö.
vetkeztében súlyosan megbetegedett. Budapesten életveszélyben került szanat ótlurnba. hosszú és gondos ápolás mentette meg. Hangját jóldőre suttogásig elvesztette .
Gyógyulása évekig tartott. Ezért csak 1923. jún . 24·én szentelte pappá Mlklósy istván
hajdúdorogi megyéspüspök. A legszegényebb szabolcsi nép között, Plrlcsén lett lelki-
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pásztor 12·éven át! Közben 1933-ban kánonjog-i doktorátust szerzett. A szegények atyja .
a szükölködOk támogatója lett. Programmja ez volt: .Feladatunk : felkarolni azokat.
akik a legelesettebbek!· 1926·ban az OFB. földreformnál sok nincstelen neki köszönhette telekhez és földhöz juttatását: segítségéért még a másvall ásúak is szeretett el
messzlrOI üdvözölték. Személyes alamizsnáival ls sok szegény szükségén enyhitett.
Nagy tudásával és gyakorlatiasságával hasznosftotta magát a népmüvelési el őad ás
sorozatokban. a katolikus ifjúsági egyesületek vezetésében . a kerületi papi gyülése.
ken. Hivei sokszor a templomban adorálva találták. az újságokban tanúlságos cikkekben járult hozzá kora problémáinak rneqoldás ához. Megirta a falusi ifjúság számára a
•Tiszta férflús áq"-könyv önálló és lebilincselO stílusú változatát. (Sajnos ez a háború
miatt kéziratban rnaradt.)
Szívén viselte a n époktat ást . Pirlcsén és Encsencsen iskolákat. tanítói lakásokat
építtetett. Az elsOáldozókat különös gonddal és sikerrel készítette el ö, Az elsőpénte
kekben a szentségekhez járulás a nép felének szokásává vált. Szerény. kedves modora
szorgalommal és céltudatossággal párosult.
1939-ben került át a hosszúpályi parókiára . A háborús nehézségek között sem hagy.
ta el községét és népét . Bölcs tud ásáért. tan ácsal ért. testi munkákban ls t anúsított [ ö
példaad ásáért. szép családi életéért itt is nagyra becsülte mindenki. Tíz év mulvajutott nagyobb egyházközségbe.
Nyír-adonyba hat évre. majd 1955-1969-ig Nyírkarásznak volt lelkipásztora. Mindenütt nagy szeretettel vette körül a nép. Világos tartalmas beszédeit évek múlva is
emlegették. Gyakran hívták meg Máriapócsra ls búcsúi szónoknak. F őp ásztora ls meqhlvta lelkigyakorlatok vezetésére az egyházmegyei papsághoz.
1968-ban agyvérzés érte. nyugdíjba kényszerült. de ezután ls Debrecenben lakva.
ahogyan csak ereje engedte. segitséget nyújtott a lelkipásztori munk ákban , mint ked.
velt gyóntató és áhitatosan mls ézö. Lelkikönyveket ford ított a papnövendékek szárnára. Mint nyugdíjas autóbalesettel csonttörést ezenvedett. de ekkor még sikeresen
gyógyult. Aranymiséjét Debrecenben. gyémántmiséjét 1963·ban Hajdúdorogon végezte.
kézvezetöle főpásztora volt. 1942-tOI tanügyl esperes . 1939·ben tb . esperes . 1963-ban
tb. kanonok címmel tüntette kl püspöke. Újabb baleset okozta halálát . Otven pap segédletével temette Debrecenben febr . 27-én Dr. Timkó Imre hajdúdorog i püspök.
Méltó munkatárs volt a hivek közt feles ége 51 éven át. sokat foglalkozva a leányIfjúság erkölcsi és háztartási nevelésével. Kilenc gyermekük közül kettö járv ány áldozata lett. a többiek. mint atomtudós. egyetemi tanár . pedagógus . gYógypedagógus
éplt ö tagjai a társadalomnak!
Derüs lélekkel készült a halálra .
Confrater
DDr. ALTDORFER KAROLY
(191&-1964)
A GyOrl Püsp öki Hittudományi FOlskola oromzatán fekete zászló lengett néhány
hónappal ezelőtt ... Arról beszélt. hogy DDr. Altdorfer Károly . a Főiskola jelenlegi
tanári karának legrégibb tagja. többé nincs közöttünk: február 29-én hajnali négy órakor hazahívta az Úr . . . Harminc éven keresztül. 1953-tól 1963 karácsonya előtti utolsó
tanltásl napig oly sokszor lépett be a Szeminárium kapuján. hogy tudásának kincseit
bOven hintse a kispapok lelkébe . ..
A győri egyházmegye főpásztora a mindig készséges és buzgó papot. a székeskáptalan az Imádságos lelkületú kanonokot. a főiskola tanári kara a mindig kedves és
szeretö kolléq át, a kispapok a mélytudású és meaért ö tanárt gyászolják benne ...
Élete Mosonszolnokon Indult el 1916. május 6·án. Korán jelentkezett benne a papi
hivatás jele: már a kis elemlstát ls a buzgóság és a tanulás szeretete jellemezte. E
két vonása tovább mélyült a mosonmagyaróvári piarista gimnáziumban. amint még
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ma ls élő osztá l yfő n ö ke mondt a róla, akinek nyolc éven át vol t módjába n megfigyelni
Ilyen gyermek- és lfJúévek után szinte természetes volt számára, hogy e győri
szemináriu m kapuján kopogtasson felvételért nagyszerü érettségiveI. Főpásztora meglátta benne a lélek komol yságát és a szellem elmélyülésre szomjazó adottsága it, s
Bécsbe küldte a Pázmáneumba. Itt szentelték pappá 1940. március 17-én (éppen a
gyOrl KönnyezO Szűzanya ünnepénl) . A bécsi egyetemen teológiai doktorátust szerzett.
Maj d tovább megy a svájci Fribou rgba. hogy - amig a világban a szörnyüséges II. világháború dúlt, - ő tovább töltekezzék tudományokkal. Itt talá lkozott össze Wilhelm
Schmidt -tel, a világhrrüvé vált verbita etnográfuss al. és az ő lábánál egy élet re magába
szívta a missz iók története és fejlőd ése Iránti lángoló szeretetet és érdeklöd és t, emely
haláláig benne élt . A nagyh irü prof esszorn ál újabb doktorátust szerzett etnográflából.
Majd mindezt megto ldotta középiskolai földrajztanár oklevéllel, amelyet ugyancsak
Fribourgban szerzett meg francia nyelven . Igy jött haza 1946-ban.
Els ő papi állomáshelye MezMrs , ahol egészen rövid Ideig szolgált káplánként . Szolgálat át a lövői káplánsággal folytatta 1946-1948-ban. Ezután önálló le lkészként rn üködött Nemesk éren 1948 és 1953 között. Innen került plébánosként Barbacsra, ahol
hosszú ld ön át : 1953-tól 1981 -lg szolg álta a lelkeket. Közben minden héten bejárt
GyOrbe a fOlskolára t anítan I. A mlssz lológla. az ökumenizmus és az egyháztörténelem
voltak a kedvenc tárgy al. Úri ásI és nagyon szélesk örü tud ásából rengeteg színt és érdekességet tudott magyarázataiba belevinnI. Az ebédek utáni fel üdülés Idejében tanártársait ls leköt ötte . amikor az egyháztörténelem nagy összefüggéseit mutatta meg.
vagy amikor a missziókról oly lelkesen beszélt .. . A magyar szeminári umok kispapjai
számára O írta meg a missziológiai jegyzetet ls . Már betegen készitette elö ennek
újabb kiadását, beledolgozva a legújabb adatokat. amelyeket római verbita barátjától
kapott szinte folyamatosan .
Plébánosi és tanári elfo glaltsága mellett 1954-tOI több éven át szentszéki biró ls
volt. FOpásztora - az elismerés jeleként - kinevezte tb. kanonokká. Ezt azonban
közismert szerénys ége miatt hívei el ött egészen eltitkolta. 1980. febru ár 28·án a FOpászto r újabb kitüntetéssel fejezte kl elismerését Iránta : a Győr i Székeskáptalan kanonokjává és tb . pápai Iöesperess é nevezte ki. Győri kanonoki lakás ába 1981 nyarán
költözött be. Sajnos. egészsége csakhamar megrokkant. Az 1982. február 2-án történt
operáció - valójában - már a sIr felé Indította el . . .
Betegségében ls a közös zsolozsma hüséges r észvevöle volt. és megmaradt fáradhatatlan t anárnak ls . A mindig szet ény. csendes és Igazán jós ágos embert paptestvére i , volt és j elenlegi t anitv ányal és szépsz árnú hlvö sereg él én kís érte el ut olsó
föld i útján f öpásztora , Dr. Pataky Kornél püspök. Temet ése 1984. március 3·án d élelőtt
10 órakor az érte bemutatott szentmise ut án volt. Kispapj ai vitték le a székeskáptalan
őt.

krlptáj ába . . .
M indenki, aki közelében élt. úgy gondol elkö ltözött paptestv érünkre , min t - a legnemesebb ért elemben vett - . jó emberre' . Szerény volt. csendes. nem vágyott kltüntet ésekre ; . csa k" jó pap és folyton müvel ödö tan ár akart lennI. Bátr an elmondhatjuk
róla. bár O ezt igy soha még csak nem ls gondolta magáról : elmél yült tudós volt. Mindig jó volt a közelében lennI. Életének sok keresztl ét odaadóan viselte. Mindenki Iránt
hálás volt. Ezt talán nem ls tud ta mindig úgy kifejezn i, mint ahogy érezte. s ahogy
csak egy·egy négyszemközti beszélgetésben buggyant kl bel öle . . . Jóságáért ta nit vánval. a kispap ok, szeret ett el szolgáltak neki betegségében . A kedves n éverrel együtt
egyik ük állt a haldokló közelében akkor is. amikor a .kedves tanár urat ' szólftotta
az Úr . . .
Imánk kiséri elköltözött jóságos paptestvérünket. hogy megvalósuljon rajt a gyászjelentésének mottója : .Aklk Igazságra tan itottak sokakat . tündökö lnek örökkö n örökké,
miként a csIllagoki' (Dán. 12.3.)
Conf rater
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DARABOS LÁSZLÓ
(1907- 1984)
Darabos (Oltterl László Zágrábban szület ett 1907-ben. Középiskolá it és a teológiát
Pécs ett végezte s Itt szent el t ék pappá 1931-ben. F öpászto ra 1973-ban püspöki t anácsossá nevezte kl. 1976-ban pedig a horvát nye lvű drávasztárai lelk észség vezet éséve l
bizta meg püspöki biztos ml nóségben. Inn ét szólftotta magához az Úr 1984. március
4-én.
Ak ik k ö zel ebbről Ismerték. azok tudj ák. hogy nagy ti sztelőle volt Kis szent Teréznek . László pontos an t íz évve l ké ső bb sz ületett, mint a kis szent meghalt . Teréz egyszer azt mond ta: . Mllyen bold ogt al an lennék az égben, ha nem tudn ék kis szívességeket tenni azoknak, akiket a föld ön szeretek." László azt kérte Ter ézt ől. hogy fogadja
őt te stvé rének . Úgy gondolom, megtette neki ezt a kis szívess éget . Teréz a Kármel be
való belépése el őtt fel ajánlotta magát a gyermek Jézus ját ékszerének. "A zt mondtam
neki , hogy ne úgy bánjék ve le m, mint valami dr ága játékkal, amelyn ek a nézésével ls
beérik a gyerekek , hozzányúlni nem mernek. Hanem úgy, mint egy teljesen értéktele n
kis labd ával. amel yet le dobhat a földre. a lábával rug dalhat. felhas íthat, otth agyhat
egy sarokban, v agy a szívére szor tth at . ha abban örömét találj a. tS Jézus meghallgatta
kérésemet" - mondja Kis szent Teréz.
KIspaptársai fel t ekintettek Darabosra , mert mi ndig jókedélyű , Imádságos, barátságos , az egyh ázi t anulm ányokkal komol yan fo glalkozó t eol ógusnak Ismerték. Mint káp.
lán eredményesen működött . Felfelé Induló szép papi élet körvonalai rajzolódnak kl
d lszpoz lcl ölban . 1948-ban Egerágon pl ébános . Vendégszeretete közismert lett már ezen
a hely en és ezt az eré nyt k ésőbb sok nél külözés közepe tte ls gyakoro lta . A celibátust
hűségesen t artotta annak jeiéül , hogy . egészen KrI sztusé vagyok" , "akarom a mennyek
ors zágáért" . Am ije v olt . azt mindig megosztotta másokkal, nem akart kincseket gyűj
ten l . Egysz er ü és szegény pap akart lennl ,
Azt án egyszercsak szaván fogták az égi ek László barátu nkat. 1952-ben káplán Pécsett. Föld re dobt ák a labdát . 1955-ben a labdát . kl ls lyuk aszto tt ák" : László szolgálaton kivüli st átus ba került. Utána Ismét kápl án lett, majd egy kis faluban rövid Ideig
pl ébános , ahonnét egy még eldu gottabb helyre ker ült. 1964-ben pálf ai plébános lett.
A vegy esvallású közs éqben , kev és h ivő közt nagy odaadással végezte lelkipásztori és
liturgIkus munkáját, úgy, mintha hatalmas tömegeket kellett volna gondozn ia. Tizenkét
évi mű köd és ut án Ismét költözött, ezúttal az egyhá zmegye legdélibb rész ébe, Drávaszt ár ára , ahol horv át nye lvtudására ls szük ség volt . Pál fai hivei nem akart ák elengedni
különben ls már Idős pl ébánosukat és megkért ek engem, hogy tolmácsoljam a püspök .
nél kéré süket . A püspök hajla ndó volt a terv en vált oztatnl és beh lvatta Lászlót . O
azonban úgy gondol ta , hogy ha egysze r kiadta a főp á s zto r a parancsot , akko r nIncs
azon vál toztatnl való . A t iszteletet és engedelm ességet ebben az esetben ls késedelem nélkül gyakorolta.
Az Igazságot ker est e, s ha rneq talá lta , aggályo s hű s ég gel ragaszkodott hozzá és
következetesen megv allotta mindenkI e lőtt. Számosan jö ttek el t emetésére sok rnüködési hel yéről : több min t 120 pap mutatta be a püspökkel együ tt az enge sztelő áldoPapt estv ér
zatot a pécsi Sz. Mihály kápoln ában. A pálosok krlpt álába t emették.
BOROS ISTVAN VALtR O. F. M .
(1919-1984)
Március 22-én a hirtelen változó Idő okozta Valér fe rences testvér . Erdély-hirú kar.
nagy halálát. Igen nagy vesztess éqünk . Marosvásárhelyen , a ferencesek te mplo mában
volt kántor. Zenei hetek alkalmával sokat szerepe lt . Rendkivü li élm ény vol t hallgatni
játékát. Ot neve zték kl a k ántorképző Isko la zene tan árává. Olyan dalárdáj a volt. amelyben a falu Ifjúsága együtt énekelt a képzösökkel. Liturgi ájuk valósággal szárnyalt és
szárnyra kapta a jelenlevőket ls . Egy alkalommal Aron p üsp ökér Somlyón szállt meg.
A dalárda szerenádot adott neki, a püspök szeritk éppel j utalmazt a meg az énekeseket .
Másna p az Iskolában büszkén mutogatták. mit kaptak. Bennünk. botfülűekben kaján

103

irIgység támadt. A nagyszünetben becsengettünk a zárdába és Valé r t estv ért kerestük. Méltatlankodva adtuk elé panaszunkat. hogy ml nem kaptunk képet. és nem vagyunk hajlandók énekpróbákra jönni. ha legalább utólag nem ad. Kérte, hogy várjunk
egy kicsit. azonnal hozza. DIadalunk teljében vettük át a képeket és rohantunk vissza.
hogy még elérjük az órát . Mikor az osztályban egy kicsit megnézegettük a zsákmányt.
akkor derült ki. csak ferences emlékképek. Jót nevettünk a góbéságunkra góbéul adott
válaszra.
Valér testvér 1919. augusztus l1-én Zetelakán született. SzülOfaluja sok kiváló
papot. szerzetest adott az egyháznak. kiváltképp szent Ferenc rendjének. Boros István
szlnte gyermekfeJjel lépte át a csiksomlyól zárda küszöbét. 1945-ben tette le szerzetesi fogadalmait. Kántorl állomáshelyel: Kolozsvár, Udvarhely, Cslksomlyó, MIkháza,
Máriaradna. Dés, Segesvár. 1969-72-lg nagyváradi karnagy és orgonista, majd haláláig karnagy és orgonista Marosvásárhelyen. Súlyos érbántalomban szenvedett. Halá.
lát gutaütés okozta.
Boros István Valér ferences testvér részt vett a megújuló liturgia zenei szép ítésében. Az O nevéhez fúzódlk az új erdélyi szartartások zenei része. Neki kösz önhetö .
hogy sok erdélyi templomban az egész hivOsereg énekli a mlse-antlfónákat magyar
nyelven, egyszerű gregórlán dallammal. A k éntork épzésben. magasszfntú énekkarok
szervezésében s általában az egyházzenei kultúra terjesztésében élen járó szaktekintély. Mindenütt. ahol csak megjelent segftett lsten népén. hogy méltóbb dicséretet
zenghessen az Úrnak. Most már minden bizonnyal az angyali karokkal magasztalja
Teremtójét .
TlsztelOje

orvos

JANOS FRIGYES iskolatestvér
(1895-1984)
A Bácskában, Topolyán született 1895. dec. 27-én. Az Iskolatestvérek szerzetesi
ruhájába 1912 Nagyboldogasszony előestél én öltöztették be a bécsi (Wlen-Strebersdorf)
noviciátusában, mivel a magyar noviciátus csak 1924-ben nyilt meg a Szolnok megyel
Homokon. Rendi kiképzése, valamint tan ít ól oklevél rnegszerzése után rövid Ideig a
szerzet felvidéki. ma Szlovákiában levö iskoláiban tanított (Ormény-Nyitra-Rajna),
majd áthelyezték SzatmárnémetIbe . Azt Itteni katolikus népiskola vezetésére. Boromlsza
Tibor püspök 1910-ben az iskolatestvéreket kérte fel. Frigyes testvér egész további
élete folyamán Itt működött mint igazgató tanftó. Erdélyegyrészének visszacsatolása
után Scheffler János p üsp ök újra életre hívta az els óvilág háború végén meg szünt katolikus magyar tanftóképzOt s ennek vezetésére ls az iskolatestvéreket kérte fel. A
népiskola ekkor a tan ítóképzO gyakorlóiskolája lett. Mind a tanitóképzO, mind agya·
korlóelemi tovább működött magyar Iskola gyanánt akkor is, mikor Erdély Ismét román
fennhatóság alá került. Csak 1948-ban a végrehajtott Iskolaállamosltás vetett véget a
szerzetesek és szerzetesnök iskolai tevékenységének. Frigyes testvér és társai buzgó
működésének blzonyltéka, hogy az egész ldö alatt, amIg az Iskola működhetett, 8-papi
és 1 szerzetesjeiOlt hivatás került kl a tanulók közül. - Az iskolaállamosítás után
Frigyes testvér a Szatmár közelében lev ö magyarnyelvű Józseffalva (Jojlb) pléb ánlán
kapott alkalmazást mint kántorsekrestyés, kisegítő hítoktató és .mlndenes" a plébánia
háztartásban . Időnkint a szatmári székesegyházban ls kisegitett mInt kántor. Ogyes
ezermester lévén. jól értett orgonák és toronyórák [avlt ásához. Közelebbi és távolabbi
környéken sokszor hívták és Igénybe vették ebbeli ügyességét. - Példás, buzgó szerzetes volt a feloszlatás elOtt és után ls egyaránt. Jó egészséggel és fáradhatatlan
munkakedvvel áldotta meg az Úr. ezért tudta megközelíteni. ha elérni nem ls a 90.
életévét. Halálát véletlen baleset okozta . A plébánia régimódi kút jából vizet akart
húzni. miközben a kútkáva tetején a nehéz betongerenda mealazult. leesett. O nem
tudott félrelépni előle. s a súlyos betondarab okozta koponya és egyébb csonttörésekbe
rövid Idön belül meghalt ez év tavasszán, - Hisszük, hogy buzgósága és hűsége örök
jutalmát megadja neki az Úr, akit hosszú élete folyamán a változatos körülmények
között mindvégig hűségesen szolgált.
Nagy I. Kolos
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