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SZENTELD MEG ŐKET AZ IGAZSÁGBAN
Jézus szavai: "Szemeid meg őket az igazságban... Értük szemelem magam,
hogy 6k is szcntek legyenek az igazságban" (Jn 17,17.19) az éterben jelenlevő
ima s a mindenkori keresztény életfeladata: igazságban élni!
Az igazságfogalma változik a természettudományokban. Newton (17.sz.),
a modem tudományosság megalapozója világosan látta, hogy a temlészet alá
van vetve a változat/an és általános érvényű törvényszeríiségeknek. Ez a tény
metafizikai jelentőséget biztosít a fizikának is, ~'am'- ahogy azt Newton megfogalmazta - atermészet "kinyilatkoztatási helye a Logosznak". Lcegyszerűsitve:
az lGAZSAGOT a filozófia, teológia és természettudományok kozremű
ködésével közelíthetjük meg.

A pozitivista gondolkodás (19.sz.) ellenben kisajátította az igazságot. Szerinte a természettudomány az abszolút igazságok egyedüli kombinációja. Igy
ez afelfogás a természetes üdvtan (szoteriológia) zsákutcájába szorult, amim
Pearson A tudomány grammatikája (Gramm ar ofScience) c. müvében megfogalmazta: A tudományou kívül nincs üdvösség! A tudomány biztosítja az
igazságot, az életet és a boldogságot.
Századunkat kijózanították a szomorú tapasztalatok és rádöbbentették
arra, hogy a pozitivista tudományhit nem más, mint utópia. A termodinamika
elvei alapjáll pl. motorokat gyártottunk. de elkészítettük Auschwitz krematóriumait is. Technikai ismereteink és eszközeink segítségével utazhatunk a
világűrben, de természeti katasztrófát is kiválthatunk. Más szóval: meddőek a
természettudományok igazságai az erkölcs és teológia alapelvei nélkül. Teológiai kiegészűlés híjáll jutunk el a korunkra jellemző szkepticizmusig; s ezen
túl P. K Feuerabend; T. Roszak és mások végkövetkeztetéséig: Minden rossz
forrása a tudomány.
A m érsékelttermészettudományok viszont- főképp Einstein és Planck óta
- visszakanyarodnak a newtoni igazságszemlélcthez; amikor kifejezetlen
vallják, hogy a fizikai "szimmetriák és törvények mögött feltűnik a kozmikus
Logosz sajátságos ténylegessége" (H.R. Pagels, The Cosmic Code. Quantuni
Physics as the Language of Nature. Toronto 1982.).
Érdemes elmerengnünk az igazság KERESÉSEfÖlött is. J. Tischner szerint
az igazság keresése gondolkodás, gyakorta: gondolkodás valaki más előtt,
valaki másért, valakivel. Nem egyéb ez sokszor, mint "párbeszéd a Te-vel" (I
metodi del pensare umano. Bologna 1982. Li.kk.o.}. Talán erre utal Jézus is,
amikor így szólt hallgatóihoz: ''Ha kitartotok tanitásomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazságszabaddá tesz benneteket" (Jn 8,31-32).
Weissmahr Béla m űncheni filozófus az ismeretelm élet oldaláról közelíti
meg az igazság és igazságkeresés kérdését. Többek között arra a megállapításra
jut, hogy mindcn igazságkeresőember egyben lsten-kereső.
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Németh József SJ. Kalksburgban tanár. Szem János evangélista igazságfogalmát vizsgálja. Nemcsak bibliai és teológiai m egalap ozást nyújt,
elvezet a hívő ember életigazs ág ához: Jézus Krisztushoz:
Alszeghy Zoltán, a romai Gergely Egyetem professzora, bizonyítja a keresztény vallás igazságának egyedülálló jele/Hőségét és igazolja a pogányo k
megtérítésének gyakorlatát.
Szabó Árpád gyakorló lelkipásztor; az igazság és a szeretet [eszűltségét
szemlélteti: hogyan sz állhatunk SIKra az igazság m ellett úgy, hogy közben ne
szenvedjen kárt a szeretet?
Péteri Pál kaposvári plébáno s, az igazlelkűség gyakorlati kérdéseivel
szembesíti olvasóinkat. Embertestvéreink becsülete és a közjó szenved kárt,
ha ez az erény hiányos.
Teleki Béla bécsi pedagógusA dolfKolpingat állítja elénk, m int a szociális
igazság és igazságosságfáradhatatlan őrét és tanúját.
Tanulmányaink abban szeretnék segiteni az olvasót, hogy az igazságot
meglássa, de ne csak a "természet" szemszögéből, han em kiegészítve az em beri és természetfeletti távlatokkal, sőt elmerűlhessen az Igazságban.
A szerkesztő

FÖLTÁMADT KRISZTUS, ÖRVENDJÜNK!
Kedves Olvas6inknak
boldog és kegyelmekben gazdag húsvéti ünne peket kívánunk !
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TANULMÁNYOK
Weissmahr Béla

FILOZÓFIAI MEGJEGYZÉSEK AZ IGAZSÁG ISTENI VOLTÁRÓL

Az itt következő megfontolások filozófiai jellegűek és nem könnyü ismeretelméleti problémákkal foglalkoznak. Felmerülhet a kérdés: mit ker esn ek
ezek a lelkiségi folyóiratban? Erre a kérdésre a választ az előadott megfontolásoknak maguknak kell magadniuk. Céljuk az, hogy bemutassák: aki az
igazságnak szolgál, valójában Istennek szolgál. Es: mindenki, aki akármilyen formában megismeri az igazságot, mindenki, aki igaz ismerethez eljut,
az isteni örök igazság fényét tapasztalja meg , még akkor is, ha nem tudja,
hogy az igazság feltétlenségének világossága az Istentől ered.
A m üncheni, most már nyugalmazott filozófia professzor, Reinhard
Lauth "Az igazság elvitathatatlanul történelem feletti volta" (Die absolute
Ungeschichtlichkeit der Wahrheit. Stuttgart, Kohlhammer, 19669.0.) cím íí
könyvét a következő esemény elbeszélésével vezeti be: "1964 tavaszán német pedagógia szakos egyetemi tanár - a neveléstan tudományelméleti
alapjaival foglalkozó ülés alkalmával - előadást tartott a nyitott t ávlatú nevelésről. Előadásában az igazság történelmi voltának tételét képviselt e és
többször is kijelentette: 'minden döntés á t é rt é kelhető'. Mikor az előad ás
után lehetőség nyílt vitára, feltett em ennek a professzornak a kérdést: 'Va jon az a döntés is átértékelhető történelmileg, hogy a zsidók nem küldhet ök
gázkamrába?' Az előadó értelemszerűenezt mondta: 'Számunkra ma ez a
döntés nem változtatható meg'. Erre tovább kérdeztem: 'Lehetségesne k
tartja-e a világ későbbi átalakulását úgy, hogy ennek a döntésnek megváltoztatása jogos lehessen? ' A válasz így szólt: ' E rre csak azt mondhatom,
képtelenek vagyunk elképzelni azt, hogy ezt a döntést valamikor jogos an
me~ lehessen változtatni'. Ellenvetésem a következő volt: 'A kérdést: mi az,
amit véleménye szerint m a nem lehet jogosan feltételezni , ön bizonyár a
meg tudja különböztetni attól a kérdésről, hogy mi az, ami a j ö v ő b e n
esetleg jogosan eldönthető lesz. Ezért most nem azt szeretném öntől ha llani, ami az ön és kortársainak véleménye szerint ma jogosan állítható, hanem, hogy mi az, ami az ön által elfogadott tétel s~ermt a j övőben jogos an
állítható lehet. Ezért megismétlem kérdésemet: 'A llítja-e ön - tétele alapján, mely szerint m i n d e n döntés me~áltoztatható- annak a lehet öségét,
hogy egy eljövendő nemzedék valarnikor is jogosan, azaz az igazságnak
megfelelően elhatározhatja: a zsidók a gázkamrába küldhetők?' Erre az
illető rövid habozás után kimondta: 'Igen, ezt lehetségesnek tartom! '"
Reinhard Lauth hozzáfűzi a megjegyzést, hogy ez a válasz ugyan egy
határesetet jelez, de éppen ezáltal megmutatja, mennyire veszélyes,
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mennyire életünkbe vágó az igazság történelmi (változékony) voltának
tétele. - Ebben az esetben tényleg mindenkinek bevilágít, hogy hova is vezet
az, ha tagadjuk az igazság feltétl en voltát. A mindennapi gondolko dá sunkba n azonba n annyira magunkévá tettük az egész világon elterjedt
rel ativista áll áspontet. hogy mé~ mi keresztények is meglepődünk: pimasznak vagy pedig tudatlannak tartjuk azt, aki állítja, hogy el tudunk jutni olyan
felismeré sekhez, amelyek - mivel feltétlenül igazak és valóban örök érvényűek - soh a és semmilyen körülmények között nem avulhatnak e l, nem
változhatnak meg. Pedig hitünk alapján meg vagyunk győződve (vagy legalábbis bizonyosnak kellene lennünk, hogy vannak örökérvényű, me~áltoz
tath átatlan igazságok. Azt azonban, ho~ az általános emberi Ismeret
vonalán is létezhetnek ilyen jellegű felismerések, azt val ószínűtlennek
tartjuk (aminek azután sokszor aza következménye, hogy a hit igazságainak
felt étlen érvényességét is készek vagyunk kétségbe vonni).
A manapság elterjed t relativizmussal szemben hivatkozhat azonban
valaki arra, hogy feltétlenül érvényes állításokat még ma is mindenki
elfogad, aki csak ew kicsit jártas a tudományokban, azaz a matematikának
és a logikán ak bebizonyított tételei feltétlenül igazak és soha nem lehetnek
téves ek. Tény az, hogy ezeknek a tudományoknak manapság igen nagy a
tekintélye, bár valóság az is, hogy a mai relativizmusra beállított gondolkodásra semmiféle befolyással nem rendelkezik. Azért van íW, mivel a mai
tudományelmélet szerint a matematika és logika tételeinek Igaz volta csak
annyit jelent, hogy ezek a tételek, mint az emberi észjárás alkotásai,
összhangban vannak az őket megalkotó gondolkodás törvényszerUsé~eiveI.
Vagy másképpen kifejezve: tárgyuk nem a valóság, hanem az emben elme
alkotásai. Ezt a felfogást alátámasztja az is, hogy a matematika és logika
tételeinek igaz volt a végeredményben a nem bizonyított és nem is
bizonyítható tételeken, az ún . axiómákon alapszik, melyek -eltekintve attól,
hogy nem szabad egymásnak ellentmondaniuk és egymástól függeni ük önkényes választ ás eredményei. Mindebböl érthető, hogy a matematika és
logika tét elei is csak bizonyos feltételek mcll ett tekinth etők sz ükségszer űen
igaznak, ami azután azt a látszatot kelti, hogy ezzel az ö r ö k é rv é nyű igazság ok utol só bástyája is összeomlott a modern gondolkodás szám ára .
Ott, ahol nem elemző tudományokról van szó, azaz a valóság megismerésének vonalán, ismereteinket nyilvánvalóan befolyásolják a mindcnkori biológiai, pszichikai vagy társadalmi hat ások összességeként jelentkező történelmi körülmények. Ez a tény annyira szembeötlő, hogy fel kell
tennünk a kérdést: Van-e, lehetséges-e a történelmen belül olyan megismerés, am ely a va lóságr a vonatkozik és egyben felt étlen jellege folytán
történelem feletti ? - Vagy másképpen megfogalmazva: Allíthatjuk-e, hogy
képesek vagyunk felt étlenül igaz, mind enkor érvényes ismereteket szerezru,
noha minden megismerésünk, ítéletünk egy adott történelmi helyzeten
belül jön létre és ezért óhatatlanul ennek bélyegét viseli? - Ezt a kérdést
rés zletesebben meg kell vizsgálnunk.
Az igazs ág történelmi voltának tét ele azt állítja, hogy valaki által
megfogalmazott kijelentések -legyen az elm életi tétel, vagy értékítélet, vagy
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átfogó valóságértelmezés - mindig csak egy meghatározott történelmi idő
szakon belül igazak, csak erre az időszakra vonatkoztatva érvényesek. Azaz
minden kornak megvan a sajátos létfelfogása, val óságfogalma, és ezzel
összefüggően a maga értékrendje, amely koronként változik. Ehhez a tételhez az a meggyőződés is kapcsolódik, ho~ a változás egy olyan történelmi
folyamat, melyet végeredményben senki sem tud irányítani. Mindehhez
csak két megjegyzést akarunk fűzni:
1. A tétel tárgya az igazság, melyről azt állítja, hogy koronként változik.
E felfogás is, mint minden állítás, az igazság igényével lép fel. Ha nem ezt
tenné, nem kellene komolyan venni. Ezért tehát önmagát, mint általános
érvényű, minden korban igaz, az igazság változásának változatlan érvényét
kimondó állítást helyezi elénk, vagyis ellentmond önmagának. Az állítás
ténye által kifejezésre jutó (önmaga számára időtlen, azaz történelem feletti
érvényességet követelő) igény ellentmond az állítás tartalmának. Es ez az
ellentmondás kikerülhetetlen. Mert csak azáltal lenne elkerülhető, ha az,
aki az igazság történelmi voltát állítja, a saját tételét nem venné komolyan.
Ha azonban ez a helyzet, akkor nem várhatja el, hogy mások komolyan
vegyék.
2. Ez a tétel, amely az ember történelmi voltát és időbeliségét állítólag
komolyan veszi, valójában megsemmisíti a történelem t őrténelmiségét.
Mert ha minden időszaknak, minden kornak megvan a maga saját igazsága
és értékrendje. akkor ezek csak önmagukra vonatkoztathatók, nem pedig
egy másik korszakra. Ennek azonban az a következménye, hogy lehetetlenné válik az egyes korszakok összehasonlítása, sőt akármiféle egymáshoz
való viszonyítása. Vagyis a történelem teljesen atomizálódik és nem fogható
fel többé egy összefüggő, minden benne felmerülő különbözöség ellenére
egységes folyamatként. A világ folyása nem létezne, mint történelem, melyből tanulni lehet s mely a jövőre nézve irányt mutathat. Hozzájárul ehhez
még az a képtelen következmény is, hogy senki sem lehet biztos abban:
vajon nem késte le a csatlakozást a saját kora esetleg már megváltozott
igazságához? Ha nincsen történelemfeletti igazság a történelemben
magában, akkor az igazság keresése kizárólag abban állhat, hogy mindenki
mindig csak a mások véleményének alakulását figyeli és megpróbál ahhoz
alkalmazkodni. Ha azonban mindenki ezt teszi, akkor soha senkinek
sincsen semmiféle álláspontja. Ez azonban azt is magában foglalja , hogy
minden álláspont már most is teljesen önkényes, egészen megalapozatlan.
Gondolatmenetünk magától értetődő, ennek ellenére na~on meglepő.
Az ilyen megfontolások szembesítenek azzal a mindennapi életben általában elfelejtett ténnyel, hogy mindnyájan, mikor az igazat megkülönböztetjük a tévestöl, a feltétlenség dimenziójában mozgunk, azaz olyasmivel van dolgunk, ami örök, ami időícletti, ami a szó szoros értelmében
isteni. Akkor is, ha ennek nem vagyunk tudatában, akkor is, ha ezt nem
tudjuk világosan megfogalmazni. Ezért áll az, hogy minden egyedi igazságban az egy, örök és változhatatlan, egyben azonban személyesen te vékeny és így minden különbözöséget s egyediséget megalapozó isteni
Igazság tükröződik.
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Az ember az a lény, aki természeténél fogva rá van hangolva az
igazságra, aki azt el tudja érni, és aki ezáltal a feltétlenség területén mozog.
Ha nem lenne meg bennünk eredetile~ ez a képesség, ez a nyitottság arra
vonatkozóan, ami örökké érvényes, ami feltétlen, ami idöfeletti, akkor soha
el nem juthatnánk hozzá . Az igazság megismerése e~ben azonban történés, folyamat is. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan 15 játszódik ez le, rni
minden szerepel az igazság megismerésében. Ennek azért érdemes ut ánajárnunk, mivel kifejtés kapcsán új fényben jelennek meg emberi természetünk - a szó szoros értelmében vett - "isteni tulajdonságai", vagyis az,
amit a Szeritírás úgy fejez ki, hogy az ember az Isten képére és hasonlatosságára van teremtve.
Az igazság megismerésének folyamatát általában történésként fogjuk
fel, amelyben értelmünk - az érzékszerveink közvetítésével - úgy lép kapcsolatba a világgal, hogy ezt, ha nem is fizikailag, mégis ténylegesen a
magá évá teszi. Erre utal az igazság klasszikus meghatározása is: az igazság
az értelmünk (vagy az értelmi ítéletünk) megegyezése a valósággal. Másképpen kifejezve : az igazság a valóság szellemi képe. Az igaz megismerés
tehát azálta l jön létre, hogy a megismerő értelem valamiképpen eggyé válik
a valósággal, miközben azonban sem a valóságot nem rombolja szét a maga
sajátos mivoltában, sem önmagát ezáltal fel nem adja.
Az igazság megismerése folyamatának ez a leírása kiemeli azt a tényleg
alapvető szempontot, hogy az igaz állítás azáltal igaz, hogy megfelel a
valóságnak. Egyben azonban az értelmi ismeret sokoldalú mivoltát csak
modellszerűen állítja elénk. Azaz több lényeges szempont a háttérben
marad, nem fejeződik ki benne. A legnagyobb hibája az, hogy azt a benyomást kelti, mintha az értelmi ismeret nem lenne más , mint a valóság egyszerű rögzítése. Pedig az értelmi megismerés, melynek lényegéhez tartozik,
hogy meg tudja különböztetni az igazat a tévestöl, sohasem egyszer a
észlelése, "lek épzése" a valóságnak, hanem azészlelésen túlmenő személyes
állásfoglalás eredménye.
Ezt a lényeges különbséget azért szoktuk elhanyagolni, mivel minden
tudatossá vált benyomásunkkal ténylegesen együtt jár az erre abenyomásra
vonatkozó ítélet, amely azt, ami egyedi észlelésünkben számunkra adva van,
rögtön ''belátja'', vagyis a valóság egészének fényében igent mond rá. Mivel
az ítélet mint az adott tény belátása a tudatossá vált benyomásainkkal
kapcsolatban azonnal megjelenik (hiszen minden bennünk lévő különbség
ellenére egységes lények vagyunk; számunkra nem létezik tudatos érzékelés, megértés nélkül), nem igen vesszük észre, hogy a belátást megfogalmazó ítélet soha nem lehet csupán észleléseink természeti folyamatként lejátszódó, adott voltának következménye. Ami minden szempontból
természeti folyamatok által jön létre, az külső, azaz az eseményt kívülró1
meghatározó szükségszerüség folytán olyan, amilyen. Ha azonban ítéleteink vagy á llítása ink így jönnének létre, akkor nem lehetnének egyszersmind az állítás igazságát megragadó belátás eredményei. Ha minden
állítás külsö szüks égszerüség eredménye, akkor minden állítás egyenértékű
lenne, az is, amely a másiknak ellentmond. Ez azonban rnegszüntetn é az

8

igazság és a tévedés között fennálló feltétlen különbséget és ezzel magának
az igazságnak (az igaz megismerésnek) a lehetőséget. Ebbó1levonható a
k ővetkeztetés : Ahhoz, hogy egy állítás igaz lehessen, elengedhetetlenül
szükséges, hogy személyes, szabad állásfo~lalásonalapuljon. Ebbó1 rögtön
világos az is, hogy minden állítás, arnennyiban az igazság igényével lép fel,
soha nem magyar ázh at ó meg teljes mértékbcn az őt hordozó fizikai, biológiai, pszich ikai folyamat által. - A személyes állásfoglalás még az olyan egyszerű megálla pítások esetében is megvan, rnint például, amikor kimondjuk:
havazik. Ez ugyan is ne mcsak egy tény lejegyzése (amely esetleg arra késztet
minket, hogy - úgy amint ezt az állatok teszik - ösztönösen reagáljunk),
hanem a megállapítással kifejezz ük: ez olyasvalami, ami nemcsak minket
érint; addig, amíg havazik, minden értelmes lény számára érvényes, ez í gy
van . Az igaz ugyan, hogy állásfoglalásunk személyes jellege az ilyen
esetben nagyon a hátt érben marad, ami kö nnyen érthető. Itt nemcsak egy
szembeötlő tény egyszerű megállapításár ól van szó , hanem ráadásul egy
olya n mcgállapításr ól, amely é letünket nem érinti a maga egészében.
Nagyon világosan megmutatkozik azonban, hogy minden állitásunk szabad,
sze mé lyes döntés eredménye, amikor létk érd ésekről van szó. Például: Vane feltétlenül bizt os, ké tség be vonhatatlan valóságismeret, vagy pedig
nincsen? Tűnhet bá r pusztán elméleti problémának, mégis döntő j elentő
ségű kihívást jelent az embe r számára . Mert azt mindenki rögtön megérti,
hogy ami itt kockán for og, az nem kevesebb mint a kérdés: Létezik-e
nemcsak az ismereteim, han em a cselekv ésem számára is olyasvalami, ami
felté tlen no rmát jelent? Az az után minden további nélkül bevilágít, hogy
személyes, szabad állás fogIalásunk döntő szerepet játszik akkor, ha állításun k tárgya a sze mé lyes Ist en léte illetve nem-léte vagy a halál utáni szemé lyes lét állítása illetve tagadása.
•
Mindaz, ami t itt mond un k, meglehetösen forradalminak tűnhet. Nemcsa k azé rt, mivel megszo ktu k, hogy legalább bizonyos esetekben kényszerít ő jellegű bizo nyításról beszélünk. Aránylag könnyű belátni, hogy olyan
bizonyosságról, me ly egy állítást ki tud kényszeríteni, csak akkor lehet szó,
ha az állítás tár gya olya n levezetés, melynek kiindulópontjait már eleve
elfoga dt uk. De azzal is tisz tában volt unk, hogy létfontosságú, minket
személyi voltunkban érintő ké rdésekre nézve csak szabad bizonyosságunk
lehet. H anem, amit mo ndtunk, főképpen azért tűnhet forradalminak, mivel
azt a be nyomást kelti, hogy megismerésünk objektivitása, a számunkra
adott, azaz nem általunk létrehozott valósághoz való hűsége nagyon kétessé
válik, ha igaz az, hogy minden állításunk, amelyben megfogalmazzuk belátásainkat, min dig sza bad, személyes döntés által jön létre. - Ugy tűnik, hogy
itt egy ellentmondásba kever edtünk: állításainknak, ahhoz, hogy igazak lehessenek, egyrészt sza bad döntés eredményeként kell létrejönniük, másrészt azo nban szükséges, hogy megfeleljenek az adott valóságnak. Azaz a
valóság kell legyen az őket meghatározó norma. Hogyan lehetnek igaz kije1cntéseink eredetükre nézve egyszersmind szabadok és kötötten megha tározottak? - Ez a prob léma persze már a szabad bizonyossággal kapcsolatban is felmerül. Az err ől való beszéd ugyanis óhatatlanul azt a benyomást
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kelti, hogy itt nem az érvek, hanem az illető szubjektív beállítottsága szabja
meg, hogy milyen is lesz az állásfoglalása.
Ahhoz, hoW ezt a problémát megoldhassuk, át kell gondolnunk: tulajdonképpen milyen alapon különböztetj ük meg az igaz állítást a tévestől?
Másképpen kérdezve: milyen alapon tudjuk , hogy nem ugyanaz, ha valamit
igaznak tartunk és ha valami tényleg igaz? Azaz: Minek folytán vagyunk
képesek arra, hogy adott esetben felismerjük és kijavítsuk a tévedést? A
válasz erre a kérdésre csak az lehet, hogy azért vagyunk k épesek erre, mivel
valamiképpen rendelkezésünkre áll az igazság kritériuma. Altala, hozzá
mérve meg tudjuk állapítani állításaink igaz vagy téves voltát. A fentebb már
kifejtett meggondolás alapján azonban vilásos az is, hogy állításaink igazságának a normája nem lehet egyszerűen az Ismeret tárgya, am ennyiben ez,
mint a tudatunkon kívülálló természeti tényező hat ránk. Mert - mint láttuk
- mindaz, ami az ilyen kívülró1 jövő hatás alapján jön létre, az adott
k őr ülmények között csak egyféle lehet. Ez azonban azt jelentené, hogy
eltűnne a különbség az igaz és a téves állítás között. Ebből levonható a
kővctkeztetés: az igazság normája nem állhat olyasvalamiben, ami az igaz
megismerésre képes személytudatán kívül fekszik . A feltétlen mérce, melyhez igazodva el tudjuk d önteni, hogy egy állítás igaz-e vagy téves, bennünk
magunkban van. Továbbá: az igazság ezen bennünk lévő normájának a legfontosabb és egyben legmeglepöbb tulajdonsága az, hogy egyrészt követelő
igénnyel lép fel velünk szemben, másrészt azonban semmiképpen sem
kényszerít. Követel, mivel a téves állítás nem egyszerűen olyasmi, ami az
igaz állítástól úgy tér el, hogy ennek az eltérésnek tényjellege közömbös,
jelentőség nélküli lenne. Erről szó sem lehet, mert a tévedés az, aminek
tulajdonképpen nem szabadna előfordulnia. Ugyanakkor azonban nem
kénys zerít, hiszen nem akadályozza meg, hogy esetenként tévedhess ünk. Az
igazság bennünk lévő normájának ezen alapvető tulajdonsága megmagyarázza azt az első pillanatra ellentmondásos tényt , hogy az igaz ismeretben jelen van a szükségszertíség, de ez a szükségszerűség nem azonos
azzal, amely a természeti folyamatokban nyilvánul meg . Minden állítás,
minden állásfoglalás az állásfoglaló ember szabad és önálló tette, úgy
azonban, hogy ez a tett alá van vetve az igazság feltétlen normájának, amely
tudatában jelen van.
Az isazságnak a tudatunkban jelenlévő feltétlen m ércéje persze nem
úgy van Jelen a tudatunkban, ahogy a pénztárránk a zsebünkben. Jelenléte
átjárja magát az értelmünket. Jelenléte által válik az emberi értelem a feltét len igazság képességévé é s nermáj ává (azzá, amit filozófiai kifejezéssel
"ész'vnek mondanak). A feltétlenségnek ez a mércéje a miénk, de úgy a
miénk, hogy értelmi ítéleteinkben alá vagyunk neki vetve. A hagyomány
"lumen intellectus"-ról, az értelem (az ész) fény éről beszélt, amely bennünk
van, mely a saját értelmünknek (illetve az észnek) a fénye. A miénk, de nem
eredhet tőlünk, hiszen véges lények vagyunk, minden bennünk lévő
feltétlenség ellenére. Ezért állították mindazok a gondolkodók, akik
felismerték az értelmi fény feltétlen természetét, hogy ez nem más, mint az
isteni fényben való részesedés: "participatio divini luminis". Az isteni
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fénynek ez a bennünk lévő és értelmünk (eszünk) értelmes (észszerű) voltát
megalapozó jelenléte teszi lehetövé az igazság megismerését. Enélkül soh a
semmiféle igazság nem lenne megismerhető, de sohasem kényszerít rá. Ez
az isteni fény az Istennek magának bennünk lévő jelenléte, ennek alapján
tükröződik minden emberben az Isten képe, aki minket az ő hasonlatosságára teremtett. Az Istennek ez a bennünk lévő jelenléte nem tárgyszerű (nem mint tárgy van adva) és ezért nem szembeötlő. Meg is lehet
teljesen feledkezni róla. M égis ez a belénk teremtett alapja: hatalom adatott
nekünk arra, hogy tudatosan Isten fiaivá lehessünk (vö. Jn 1,12).

***
Az igaz állítás a mondottak értelmében nem jön létre automatikusan.
Az igazság megismerése nem olyasmi, ami az emberrel egyszerűen megt örténik, hanem feltételezi az igazság feltétlen norrn ája szerinti szabad, személyes állásfoglalást. Döntést, amelyben az ember elismeri a maga részéről és
a maga számára az igazságnak általánosan (azaz minden értelmes lény
számára) kötelező voltát. Ebből érthető azután az is: az ember legalapvetöbb erkölcsi döntése abban áll, hogy elismeri feltétlen elkötclezctts égét
az igazsággal szemben. Mindenki tehát, aki őszintén keresi az igazságot,
már alapvctöen döntött az igazság mcllctt, azaz kész arra, hogy feltétel
nélkül alávesse magát a megismert igazságnak. Az igazság mellett való
döntés tehát a létünket érintő döntés. Ha kész a felismert igazságból a maga
életére következményeket levonni, ebben mutatkozik meg igazán, hogy az
illető őszintén elkötelezte magát az igazságnak. Aki erre nem vállalkozik,
az Ielel ötlenül bánik az igazsággal.
Mindez persze nem zárja ki a tévedés lehetöség ét. De a tévcd ésre vonatkozóan nagyon fontos megkülönböztetnünk a jóhiszemű és a nem
jóhiszemű tévedést. A jóhiszemű tévedés lehetséges, mivel az igazság feltétlen normája nem úgy áll rendelkezésünkre, mint egy közvetlcnül megismert valóság, hanem csak mint háttér van adva a számunkra. Tehát úgy,
rnint az a "valami", amibó1 az igazság általánosan kötelező volta következik.
De az is, aki az igazságot őszintén keresve jóhiszeműen téved, még té vedésében is elismeri feltétlen elkötelezettségét az igazsággal szemben. - Az
sajnos nem állítható, hogy minden tévedés jóhiszemű. Mert adódnak
esetek, amikor a felismert igazság életünkbe vágó következményeket támaszt velünk szemben. És ilyenkor nagy a veszélye annak, hogy önzésünk,
kényelcmszeretet ünk, gyávaságunk ezer áloket varázsoljon a szemünk elé,
hogy elködösítse előttünk azt az igazs ágot, amelyet felismerhetnénk. Fel is
kellene ismernünk, ha teljesen őszintén keresnénk az igazságot úgy, amint
az konkrét következm ényként jelentkezik, s nem csak ennek valamil yen
elvont formáját. Ugy, hogy az minket lehetó1eg ne érintsen.
Az elkötelezettségem az igazsággal szemben egyszersmind azt is jelenti,
hogy életemet arra teszem, afelé tárom ki, ami m érhctetlenül nagyobb, mint
az, ami magam vagyok véges egyediségemben. Aki kész magát az
igazságnak alárendelni, az egy alapvetően önzetlen magatartást valósít meg
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az életében. Az igazság őszinte és feltétel nélküli keresése tehát nemcsak
a z alapvető erkölcsi döntés, hanem egysze rsmind minden erény foglalata.
Aki akármilyen formában őszintén és teljes személyi bevetéssel keresi
az igazságot, az a felt étlent keresi és ezzel egyben eleve elismeri: minden
ember legalapvetöbb kötelessége az, hogy magát feltétlenül alávesse az
igazságnak. Aki pedig a feltétlent őszintén keresi és kész ennek magát alávetni, az valójában az Istent keresi akkor is, ha nem tud az Istenről. Sőt már
akkor is, ha azt állítaná, hogy Isten nem lét ezik. Mert hiszen az Isten igazi
mivoltával kapcsolatban nagyon sok félreértés lehetséges, és ezért - fő
képpen manapság a kizárólag természettudományos és ezzel egyoldalú
valóságismeret korában - könnyen megeshet: valakinek olyan helytelen az
istenképe, hogy lelkiismeretben kötelezve érzi magát Isten létének tagadására.
Megfontolásaink veleje: aki az igazságnak szolgál, valójában az Istennek
szolgál. Aki tehát őszintén az igazságnak kötelezte el magát, az előmozdítja
a maga és mások örök üdvösségér.

Németh József

AZ IGAZSÁG SZENT JÁNos EVANGÉLIUMÁBAN ÉS LEVELEIBEN

I. Szent Já,IOs igazságfoga/mának bibliai és teo/6giai alapjai
Ha magyar nyelven az érdekel, mi az igazság, kérdésemet udvariasabban inkább így fogalmazom: Mi a tényállás? A magyar gondolkodás és
beszéd nem annyira a rideg valóságra, a tárgyi igazságra irányul, inkább a
dolgok és tények viszonyaira. Ezért dinamikus, eseményszerfí: szívesebben
használ igéket mint főneveket. Ezen adottságunk segít, hogy jobban megérthessük szent János szándékát és nyelvét, amikor az igazságról ír.
Az igazság szó fogalmi tartalma szent J ánosn ál szinte kizárólag "isteni
igazság ", "isteni tényállás"; az Atya viszonya egyszülött Fiához és Jézus
viszonya megváltói küldetésében a világhoz. A megtestesülés előtt: Isten
viszonya a Logoszhoz, az Igéhez vagy az új fordításban a Szóhoz, Jézus megdicsőülése után: a felmagasztalt Krisztus viszonya a megváltott világhoz és
híveihez. Ez "az isteni igazság", "isteni tén yállás" írásainak örömhíre: "Ugy
szertte Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne,
az el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16).
Az igazság fogalma már az evangélium prelúdiumában az egyik legfon tosabb kulcsszó. "Lá ttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttjének dicsőségét,
akit kegyelem és igazság tölt be (szóról-szóra fordítva: "tele van kegyelemrnel és igazsággal")" (Jn 1,14). - Két főnév egymásutáni használata az
Újszövets égben vagy szinonim (pl. Róm 5,15: kegyelem és isteni adomány),
vagy hendiadyoin, azaz olyan szerkezet, amelyben a második főnév
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meghatározza az elsőt (a latinban pl. "solitudo ac silvae", magányos erdők;
"mctus ac tirnor", gyáva félelem). Mivel a prelúdiumban a félelem nem lehet
szinonim az igazsággal, lcgvalószínífbb, hogy az igazság kifejezés pontosabban meghatározza a kegyelem fogalmi tartalmát. - De mit ért szent
János az igazság fogalmán? Ha a Kiv 34,6 versével vetjük össze - ahol a Mózesnek önmagát kinyilatkoztató Istenró1 van szó: "Jahve irgalmas és könyörülö Isten, hosszantürö, gazdag kegyelemben és hűségben" - , akkor az
igazság kifejezés fogalmi tartalma: hűség. Tehát: tele van kegyelemmel és
hűséggel- vagy hendiadyoinként-, a hűség kegyelmi adományával. Az ilyen
szóhasználat ellen az szól, hogy szent János sohasem ért a továbbiakban az
"aléthe ia" alatt hűséget. Epp ezért más ószövetségi helyekkel való összehasonlításból (Mal 2,6; Dán 10,21; Bölcs 3,9) azt következtetjük, hogy a
görög "alétheia" Jn 1,14-ben az igazságot jelenti tárgyi értelemben. Fogalmi
tartalma tehát: igaz tanítás, igaz ismeret. Következtetésünket me~erősíti az
a tény is, hogy szent János a következő 17. versben a görög "char IS kai alétheia"-t a mózesi törvénnyel állítja szembe.
Eszerint hendiadyoinnal így fordíthatj uk le a 14. verset: tele volt az igazi
ismeret /kegyelmí/ adományával. Az Ige megtestesülésével megkapta a
világ Isten igaz ismeretének kegyelmi adományát. Az Ige megtestesülésével
ismerte meg a világ igazán az isteni tényállást: "Úgy szerette Isten a világot,
hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem
örökké éljen" (Jn 3,16). Ez az igazság tartalma, ez az igazság, vagy: 6 az
Igazság.
Az Ige testté lett. A megtestesüléssel nem veszítette el az Ige világító,
azaz kinyilatkoztató sajátosságát és tevékenységét. Már a megtestesülés
előtt benne volt a világban a Logosz, az Ige igaz ismeretének fénylő világossága, "kinyilatkoztatása". De a megtestesülés óta emberi mivoltában és
emberi nyelven közli velünk az Ige Isten igaz ismeretét. ~zaz: továbbra is
sugározza az igazságot, a teremtés összességébe, amelyet 6 hívott létre. De
az Ige megtestesülése óta Isten igaz ismerete és ismertetése összpontosul:
abban van jelen és azon keresztül történik, akinek a neve Jézus Krisztus.
A megtestesüléssel új tény lépett Isten igaz ismeretébe: az Atya Egyszülöttének dicsősége. A megtestesült Ige dicsősége abban nyilvánul meg, hogy
az emberek benne ismerik meg az Atyát: emberi mivoltjukat megtartva, az
Istennel jutnak kapcsolatba az emberré lett Ige közvetítésével. Az istenarc
a megtestes üléssel Jézus emberi arcán jelent meg közöttünk: 'Aki engem
látott, az Atyát is látta" (Jn 14,9).
Keresztény hitünk tartalma tehát elsősorban nem az élet értelmének
ker esése önmagunkból kiindulva. Az sem lehet a hívő ember feladata, hogy
csak azt keresse, rnit lehet és mit nem szabad tennie. A keresztény hit tartalma és feladata JézusKrisztus, IstenIg éje, aki az "isteni tényállást" megtestesítve jött közénk. O az Igazság, O az isteni tényállás számunkra. Beló1e
kiindulva kell keresni életünk értelmét.
Szcnt János igazságfogalma elt ér attól, amit a filozófiai hagyomány igazságnak neve z. Aquinói Szent Tamás a De Veritate címíí műv ébcn összegyűjtötte a k ül önb ö z ő igazs ágfogalmakat. Felhasználja az újplatonikust: az
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igazság a dolog és az értelem közötti egyezés (veritas est adaequatio rei et
intcllectus). De me~tartja szent Ágoston meghatározásait is: az igazság az,
ami van (verum est ld quod est) ; az i~azság az, amivel megmutathatjuk azt,
ami van (veritas est qua ostenditur ld quod est). A középkori keresztény
filozófia egyik sarkpontja az ún. "első igazság". Az "e lső igazság" sajátosan
és elsősorban - Szcnt Tamás tanítása szerint - az isteni értelemben van, az
emberi értelemben pedig másodsorban. A dolgokban az igazság csak az
értelemhez való vonatk ozásukban van, nem sajátosan és másodlagosan (De
Verit at e 1,4).
Szent János evangéliumában "charis chai alétheia", az igazság adománya, vagyis lsten igaz megismer ésének kegyelmi adománya élet és világosság. "Benne, az Igében élet voll és az élet voll az emberek világossága"
(J n 1,4). Az Ige fényességével életet hoz létre, mely egyúttal az emb er ek
világossága is.
Az "alétheia" szent Jánosnál magába foglalja a szó klasszikus jelentését
és a héber néme t" tartalm át.
A klasszikus görögben a "lanthanó" ige annyit jelent, mint rejtve lenni a
megism er éssel szemb en: észrevehetetlen, hozzáférhetetlen, ismeretlen. Az
alfa pr ivatívummal képzett főnév tartalma: feltárás, az ismeret és tudás
el ötti nyíltság, hozzáférh etőség. De az "alétheia"jelentheti a való tényállást,
a valóságos helyzetet is: azt mondani, ami van és úgy mondani, ahogy van.
A héber "érnet" a személyek egymás közötti viszonyában hűs éget, megbízhatóságot, kétségtelen biztosságot, hitelességet jelent. A héber szónak
szinte kizárólag személyi vonatkozása van. "Emet" az, akire rá lehet hagyat kozni, akiben bízni lehet. Tartalmában ott a maradandóság, tartósság,
állandóság. A z német" ellentéte a változékonyság, az ingadozás, az érvénytelenség, a hazugság. Az "alétheia" eszerint nem választható el - szent
Jánosnál- az Ige , Jézus Krisztus szem ély étől.
Az aris ztotelészi gondolkod ásm ódban, amely az európait messzemcnően befolyásolta , az igazság nem a dolgok jellemzője, hanem az ismeret é. Aquinói Szerit Tamás ezt nyomatékosan így fogalmazta meg: Az
igazság sajátos helye az ítélet. Szent Jánosnál az igazság "helye és alapja" az
Igében van. (Schlier: Meditationerr übe r den Johanneischen Begnff der
Wahrheit)
Vannak dolgok, tények, összefüggések, melyeket könnyen megismerünk, mcrt kevés ismernivaló van rajtuk és bennük. Míg mások annyira
tele vannak fénnyel és világossággal , hogy - Arisztotelész szavaival élve úgy megvakítanak bennünket, mint a napvilág a d énevért. Annyi mindent
kell rajtuk és bennük megismerni, hogy ez csak a legnagyobb figyelem összpontosítással lehetséges. A szellemi valóság a klasszikus filozófiában nem
puszt a e rő vagy lényeg, hanem személyhez tartozó valóság vagy jellegzet esség.
Ha valami - mint azt az anyagi dolgoknál megfigyelhetjük - sem
akarattal sem ismerettel nem rendelkezik, abból azt következtethetjük ki,
hogy nincs meg benne az értelem világossága. Mivel a megismerésben
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ér zékszerveinkre vagyunk utalva, könnyen lehetséges, hogy igazi létezökn ek tartunk bizonyos dolgokat, bár azok csak nagyon korl átolt
értelemben részesülnek a létben. Létező, iga z a szó teljes érte lmé ben az az
élő, mely megismerésre és bizonyos törekvésekre képes: Isten, embe r,
angyal (a maguk nemében az állatok és a növények). Másodlagos ért elemben nevezhetünk dolgokat is igaznak: a "l étező' dolgok ugyanis alkalmasak arra, hogy megismerhetjük őket. A szó teljes értelmébe n létezők
kép esek arra, hogy önmagukat is megismerjék. A létezés legmagasabb
fokán, a Lét-ben, magában az Ist enben, a megismerés és az önismeret egy
és ugyan az. A legfőbb val óság, a Lét maga egyútt al teljes és végtelen megismer és is. Arisztotelész szav aival: noesis noe seós , önmaga megism erésének
megismer ése .
Ha mi emberek megismerünk valamit vagy önmagunkat, egy 'belső sz ót"
képezünk magunkban, mint az ismeret hű és teljes képét. E z foglalja össze
és fejezi ki azt, amit befogadtunk, fölfogtunk és megértettünk. Erre a lelkiértelmi folyamatra támaszkodva értelmezte a keresztény hagyomány a
második isteni szern élyt: O az, "amit" lakit! Isten önmaga megismerésében
önmagáról a Szóban ö r ö ktől fogva mond. Istennek nem kell figyelmc t összpontosítania, hogy megismerje önmagát, mert önismerete l ényeg éből szükségképpen következik. Az Isteni önismeret kimondása olyan , mint egy
állandó áramlás, ugyanis az isteni lényeg, de egy más személy: az Ige, vagy
Szeritír ás mai fordításában: a Sz ó, - A két isteni szem ély egymáshoz való
viszonya a kölcsönös szeretetben szintén személy: a Lélek, a Szeretet.
Az isteni személyek lényege: mivolta , élete kifejezhetetlen titok marad
minden emberi gondolkodás szám ára.; misztérium, amit a becsukott száj
"m" hangja ír le a legtalálóbban. A fejteget ések során felismerhettük, hogy
szent János evangéliumában teológiai alapja is van annak, hogy az "Atya
Egyszülöttje tele van kegyelemmel és igazsággal", Isten megváltó terve igaz
ismeretének adományával.
_ Az egyházatyák átvették ezt a szép gondolatot Szent Jánostól. Szent
Agoston így ír: "Nézz oda, ha tudsz, te halandó testt őll esújtott lélek ; nézz
oda, te sok és különfélc földi gondoktól megterhelt, ha tudsz; lsten az
Igazság" (De Trin. VIII. 2) .Szent János azonban nem azt írta, hogy Isten az
igazság, hanem Jézus Krisztus volt tele kegyelemmel és igazsággal.
Ertelmezésünk szerint: az isteni tényállás telj es ismeretének adománya a
megt estes ülésbcn, a Szó-ban, az Igé-ben lép ett be a világb a.
A felvilágosodás óta fennáll az a veszélyes tör ekvés, hogy csak azt értjük
kinyilatkoztatáson, amit az Ur mondott. Amit ma a historizál ó szentírástudomány tesz, az folytatása ennek a pro gramnak. Bár nem tagadhatjuk a
módszer jogosságát, hisz a Szemírá s emberek által írt történelmi
dokumentum is, azonban az egész igazsá go! Jé zus történetében nem lehet
a historizáló tudománnyal meg rag adni. Az Uj szövctség azok tanúsága, akik
J ézusban hittek. Az egész kinyilatkoztatás pedig J ézus Krisztus önmaga :
"En vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6). Midön Jézus arról beszél,
hogy ő az "igazs ágot hirdeti" (J n 8,40; 45; 16,7), ez nemcsak azt jel enti, h9GY
igaz az, amit mond, hanem: az ő személye a kinyilatko ztat ás teljessége . O a
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kinyilatkoztatás forrása, hordozója, szerzöje. Ha valaki az igazságot kutatja,
annak J ézus személye után kell érdeklődn ie. Ezért beszél J ézus Pilátus elöt t
saját személyéről és küldetéséröl: "Arra születtem, s azért jöttem a világba,
hogy tanúságot tegyek az igazságról" (Jn 18,37). Hogy mi ez az igazság, ki
ez az igazság, mi az a legvégső, legradikálisabb, változhatatlan, semmiféle
emberi gondolkodással el nem vitatható isteni tényállás, azt szent János
ezekkel a lélekbemarkoló szavakkal foglalta össze: "Ugy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen" (Jn 3,16).

JI. Elmélkedések az igazságról szent János gondolatai alapján
1. "Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem
és igazság tölt be" (Jn 1,14).
Szemünk olyan, mint az ablak, melyen kinézhetünk a világba és amelyen
mások is bepillanthatnak belsőnkbe.Kettős feladata van: tud beszélni mint
a száj , és fölfogni mint a fül. Vannak sugárzó szemek, de rnély, titokzatos
szemek is, mint a kút. A szerelmes beszélhet arról, hogy valakit kiszemelt
magának; de van szerelem az első pillantásra is.
A hétköznapok a tovatűnő képek tömegér vetítik belénk. De a szív, a
lélek legtöbbször üres marad. Az ember kiéhczik a külső benyomások rengetegében. Mégis voltak mindig a történelem folyamán olyanok, akik embertársaikban a belső emberhez szóltak, akiket hallgatva és nézve a lélek
táplálékot kapott. "Láttuk dicsőségét"- írja az apostol. Jézus dicsősége nem
átmeneti, tovatűnö fény volt, hanem a belső ember sugárzó, mcgszabadító,
az élet, a szcnvcdés, a megaláztatás, a kínhalálleglcsújtóbb óráiban is maradandó ereje. Tele kellemmel, a kegyelem adományával mint a kánai
menyegzőn (Jn 2,11), de igazsággal is: az Atya megváltó szerétetének igaz
ismeretével, midőn pl. megmutatta színeváltozásakor bensejét Péter, János
és Jakab előtt a Tábor hegyén (Lk 9,32). Jézusra nézve azt élték meg, amit
senki másnál: nem önmaga akart érvényesülni, nem önmagát tolta előtérbe,
hanem arra mutatott, aki őt küldte, és akit mennyei Atyjának nevezett. Gondolatainak Atyja keblén volt a forrása. Családja, családfája történetéri
rnérve nem lehetett megérteni tudását, ismereteit. Az ég ajándéka volt. A
tanítványok nem az emberi nem kimagasló cgyéniségét látták benne, hanem
Isten belső élete nyílt meg előttük személyében, az Atya és a Fiú közötti
szeretet. S ennek a szer étetnek sugárzó mclcgsége új életet fakasztott
bennük; a szolgákból szabadok lettek.
Sz épnck találjuk az esküvőre Ielöltözöu menyasszonyt. Megcsodáljuk
az angol királynét, ha udvartartása kíséretében pompás ruháiban bevonul
trónbesz édére . Felemelő a Nobel-díj ünnepi átadása, az emberi szellem
csúcsteljesítményének elismerése. De ha mélyebbrc, mindennek alapjára
nézünk, felfedezzük minden fény és pompa mögött a halandó, gyenge,
hibákkal terhelt, hiú embert. A rómaiak is tudták, ezért állítottak a diadalmenetben győzelmet ünneplő hadvezér ünnepi kocsijára egy rabszolgát, aki
állandóan a triumfáló imperátor fülébe suttogta: Gondolj arra, hogy
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halandó ember vagyl! - Jézus dicsősége megérintette a tanítványokban a
belső embert: "kinyilatkoztatt a dicsőségét, s tanítványai hittek benne" (Jn
2,11). Ahogy Jézust "kegyelem és igazság tölti be " (Jn 1,14), úgy lesz Jézus
Krisztus által "a kegyelem és igazság" a tanítványok osztályrésze is (J n 1,17).
Kegyelmet kegyelemre halmozva részesülnek az ő teljességéből (Jn 1,16).
A kegyelem Isten szerétetének kimondhatatlan, megszolgálhatatlan,
minden érdemet megelőző ajándéka. Jézus nem követelésekkel és magas
igényekkel lép fel velük szemben; nem vár el tőlük bizonyos teljesítményeket, hanem ad: "Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz Isten nem méri szűken a Lelket, amikor adja" (Jn 3,34).
Válságba kerülhet mindenki. Hányan tartották tanítványai közül is az élet
kenyeréről szóló tanítását "kemény beszédnek" és "m éltatlan kodtak miatta"
(Jn 6,60.61) , Nevükben Péter mégis így szól: "U ram, kihez mennénk? Tiéd
az örök életet adó tanítás" (Jn 6,68). Jézus most sem szorítja őket sarokba,
hanem távlatokat nyit előttük: "H a kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz
benneteket" (Jn 8,32) .
"Elég nekem, ha egy szabad világban élhetek; nem kívánok más szabadságot" - mondják egyesek napjainkban. Jézus azonban nem azt mondja,
hogy az szabad, aki szabad országban él, hanem az, aki "az igazságban áll"
(Jn 8,44). S ha valaki erre azt hangoztatn á: nem tudhatja, mi az i~azság, akkor udvariasan figyelmeztetni ken, hogy bizony nagyon is jól tudja, mi a hazugság. A hazugság ismerete föltételezi az igazságot. Csak az igazság lelkű
lete szabadíthat meg a "csúsztatásoktól", az alakoskodástól, kétszínűsé~tó1,
hamisságtól. Mindent lehet manipulálni; még a szakértők véleményét IS!
Pilátus előtt így szól küldetése céljáról Jézus: "Arra születtem s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való,
hallgat szavamra" (Jn 18,37). A törvény nevében hozzák cllene a halálos
ítéletet. "Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia" (Jn
19,7) - kiáltják azok, akik a zsoltárossal naponként imádkozták: "A te igazságosságod örökre igazságosság marad, törvényed pedig maga az igazság"
(Zsolt 119,142 - héberből fordítva). Felfeszítik, meghal, de föltámad.
Föltámadásával újraéled az igazság is. S az Igazság nem kéri számon
tanítványaitól az igazságot: megtagadták és elhagyták. Jézus nem úgy keresi
az igazságot, hogy felfedi a múlt hibáit és bűneit, hanem megbocsátja öket.
Tanítványainak nem azt mondja, hogy igazuk van. Megigazulttá teszi öket
és hatalmat ad nekik, hogy Ita bűntől MEGSZABADULVA AZ
IGAZSAG SZOLGAI LEGYENEK" (R óm 6,17) .
Bűn a megbocsátás után is lesz a világban, de nem uralkodik többé. A
megváltással az uralkodik, aki a világ bűneinek terhét hordozta és
megbocsátotta, rnert "tele van kegyelemmel és igazsággal." lsten embereket
üdvözítő tervét és Jézus Krisztusban a világban lakozó szeretetét, ezt az
isteni tényállást, az Igazságot nem semmisítheti meg a hazugság.
2. "A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban
Jézus Krisztusban lett osztályrészünk" (Jn 1,17). A törvény védi az emberi
közösségct, életet, szern élyt, birtokot, jó hírnevet. A törvényt az emberiség
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gondolkodói Istenre vezették vissza. Oidipusz király c. drámában így fohászkodik a kórus, bizonyára a pap költő Szophoklész imáját téve magáévá:
"6 ha megadná nekem a sors, hogy tiszta lelkület legyen osztályrészem
minden szóban és tettben, melyekről magasztos törvények vannak! A
mennyei éterben nemzették őket és egyedül az Olümposz az atyjuk. Nem
az emberek halandó természete szülte, és a feledés nem fogja őket soha
elaltatni, Nagy bennük lsten és nem lesz öreg" (v. 865). - A zsidó életet
szabályzó törvény is isteni szó. Jézus sem rombolja le. "Ne gondoljátok, hogy
megszüntetni jöttem... nem..., hanem teljessé tenni " (Mt 5,17).
Tapasztalatból tudjuk, mennyire gúzsba köthetik a törvények - az Ószövetsé~ben a törvényma~arázók - az életet. A közigazgatás előírásai nem
rnindig ésszerűek. Ismerjük a bürokrácia kinövéseit.- Van az életnek is kegyetlen törvénye, mely pl.lesöpri az öregeket a közélet színpadáról és magányba kényszeríti őket.
Szent János a mózesi törvénnyel Jézus adományát állítja szembe. Törvény itt, kegyelem és igazság ott. Számunkra nagy vigasztalás van ebben. De
emiatt nem szabad a törvényt leértékelnünk. Már azért sem, mert a törvény
tekintély marad és Jézus adománya az igazság.
Jézus testvérünk lett. Emberi természetével együtt érez és együtt szenved velünk. Ott is megért minket, ahol mindenki elhagy. Ha szenvedek, ha
önmagammal meghasonlottam és elkeseredett vagyok, nála mindi~ szeretetre és nyitott fülekre találok. - Ez mind igaz, de nem az egész Igazság,
mert Jézus egy bizonyos fokon idegen marad számunkra. Egészen Isten valóságában él és marad mint ember is. Emberségével, földi létével az igazságot, az isteni tényállást jelzi nekem és éli le előttem. Épp az marad számunkra benne idegen, hogy az isteni valóságot mint ember IS radikálisan éli
meg. Az a kenyere, hogy annak akaratát tegye, aki küldte (Jn 4,35). Beszédében nincsenek ilyen emberi kifejezések: "ha", "talán", "lehetséges", "valószínfí". Ha Istenről van szö, akkor mi bizony sokszor köddel vonjuk be
fogalmainkat.
Sok mindent nem értünk Jézus magatartásában. Inkább sejtjük, mint felfogjuk. így voltak vele már szülci is. Mikor tudtuk nélkül Jeruzsálemben
maradt, s aztán végre megtalálták a templomban, így szólt hozzá anyja:
"Gyermekem, miért tetted ezt vciünk? Lásd, apád és én szomorúan kerestünk. O ezt felelte: Dc miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám
dolgaiban kell fáradoznom? Am ők nem értették meg ezeket a hozzájuk
intézett szavakat" (Lk 2,49).
Amikor a zsidók a templom csarnokában meg akarják kövezni, mert
"ember létére Istenné teszi magát ", ígyvág vissza: "Hát nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek
mondta, akikhez az Isten szólt, és az Irás nem veszítheti érvényét, akkor
hogy vádolhatjátok káromlással azt, akit az Atya megszemelt és a világba
küldött azért, mert azt mondtam: Istcn Fia vagyok?" (Jn 10,34.36).
Miközben ma a testvériesen meg ért ő Jézust keressük, nagyon sokszor
az igazság mellé beszélünk. Jézus Krisztust nem lehet kisajátítani, kocsink
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elé fogni, mert Ő mindenkivel szemben az igazságnak, az isteni tényállásnak
közvetítője és képviselője. - Különösen akkor érezzük ezt, ha minden
feltétel nélküli bizalmat követel, mintha életveszedelmek nem is léteznének: 'Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielött még kérnétek."
"Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok; sem testetek
miatt, hogy mibe öltözködtök" (Mt 6,8 és 6,25).
Az i~azság kegyelmi adománya a törvénnyel szemben nem jelentheti azt,
hogy minden nehézség megoldódik és Isten titkai "értelmesen" állnak előt
tünk. Az Atyából, megváltói terveiből. igazságából Jézuson keresztül csak
azt látjuk, ami üdvösségünkhöz szükséges. "Kegyelmet kegyelemre halmozva ", vagyis adományt adomány után meríthetünk "telj ességéből" (Jn
1,16). Ennek elegendőnek kell lennie életünkre éppúgy, mint utolsó
óránkra.
Isten megengedi, hogy szívébe nézzünk, de titkát nem szolgáltatja ki.
Valósága, melyben Jézus minden törés nélkül áll, messze túlmegy azon ,
amit a Szentírásban olvashatunk. Isten nagyobb, mint a bibliai kinyilatkoztatás. Clairveaux-i Szent Bernát mondta 800 évvel ezelőtt: "Isten nem
lenne Isten, ha fel tudnánk fogni."
3. "H a kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket" (Jn 8,31). 'T i az
életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek" (J n 8,40).
Jézus beszédében az igazság nem filozófiai fogalom, hanem közvetlen,
eleven istenismeret. Élete, tanítása, egész mivolta tanúságtétel szavakban
és cselekedetekben egy olyan istenismeretről, mely nem okos és nagyvonalú
gondolkodáson alapszik, hanem Atyjával, a minden Lét Forrásával való
egységben gyökerezik. Mindenben Atyja szavához tartja magát. Azokhoz a
csodálatos ígéretekhez, melyek a világ előtt egészen új távlatot nyitottak, új
élet lehetőségeit festették meg: Isten nem kapitulál a kegyetlen sors, a halál
hatalma, az emberi gonoszság kibogozhatatlan sz ővődm ényei előtt, hanem
megszabadít a halál minden életet megfojtó szorításából. Uj életet ad
mindazoknak, akik befogadják és magukévá teszik terveit. Ez az isteni tényállás. Ez az igazság.
J ézus ellenségei nem voltak ateisták. A zsidók többsége hitt Istenben és
a törvény előírásai szerint élt. De a történelem folyamán olyan istenképet
formáltak maguknak, mely saját elgondolásaiknak felelt meg, és vallásos
magabiztonságukat nem vonta kétségbe. Hittek Istenben a Mózesnek adott
Törvényre és ősatyjuknak, Abrahámnak tett ígére te kre hivatkozva. Jézus
azonban leleplezte önkényes törvénymagyarázataikban és az istenországról
alkotott elképzeléseikben az öncsalást. Elfogadhatatlan volt számukra,
hogy Jézusban maga az isteni tényállás, az igazság áll előttük, aki megszabadítja őket az életet gúzsba kötő törvénymagyarázataiktól és hamis
istenfogalmaiktól. Reakciójuk nemcsak merev elutasítás, hanem gyűlőlettel
telt erőszak, mely a gyilkosságtól sem riadt vissza vallásos megokolásokkal
kendőzve magát (Jn 19,7).
Korunk vallási ellentmondásának is fő oka, hogy emberi elképzeléseink
ellentmondanak az igazi istenismeretnek, az isteni tényállásnak, az
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igazságnak. - De lehetséges a mai természettudományi felvilágosultság és
technikai ismeretek birtokában a biztos út az igazi istenismerethez?
Lelkiismeretünkben él a minden fenntartás nélküli igény az igazságra.
Az igazság fogalmát nem szabad a személyek közötti tények objektív meghatározására korlátozni, Schelling szavai szerint a lelkiismeret "az egyetlen
nyitott hely bennünk az ég számára". Evszázadok meggyőződésevolt, hogy
olyan fontos kérdésekben mint Isten, az élet értelme, a boldogság, nem maradhat az ember döntő elhatározás nélkül. Pascal írja: "Csináljatok azt, amit
akartok; vagy hinnetek, vagy tagadnotok, vagy kételkednetek kell." De a kételkedőnek is van becsületes értelmi alapállása. A sok kényelmetlen igazságra rámutató osztrák Thomas Bernard írja: "Nem tudok igent mondani,
de nem akarok nemet sem mondani." Emberileg becstelen az lenne, ha felcserélné a két állítmányt: Nem akarok igent mondani, de nem tudok nemet
sem mondani. A kételkedő nem tud igent rnondani, mert nem tud elfogadni
emberileg bizonyos hitigazságokat. Nem akar nemet sem mondani, hogy ne
vágja el maga előtt a jövendő ismeretek és belátások lehetőségeit. Ilyen
értelemben lehet a kételkedő magatartása istenélmény, ha - mint Karl Rahner mondja - átadja magát lelkiismerete igénye szerint annak a "felfoghatatlanságnak'' vagy "sötétségnek", amit a keresztény hívő Istennek nevez.
A hit nem old meg minden kérdést és kételyt. De hozzásegít ahhoz, hogy
szívemben égő kérdésekkel éljek, "mcrt tudom, hogy kinek hittem és biztos
vagyok benne" (lTim 1,12). A megismerés nem passzív tárgyilagosság, de
aktív felfogás vagy elismerés sem. A megismerés elsősorban szívünk-lelkünk nyitottságát jelenti a valósággal szemben, mely megra~ad bennünk,
ha engedjük magunk megragadni. Ha a kegyelem is hozzájárul, hit lesz
beló1e.
Talán helyes az a benyomásunk, hogy több ember tudatosan lemondott
arról, hogy feltegye magának az utolsó kérdéseket és feleletet keressen rá juk. De hogy nagyon sokan nem képesek kitartani ilyen lelkiállapotban, bizonyítja az "alternatív" világnézctek jólmenö "piaca": a szekták és a totalítáris államok szolgáinak serege.
Jézus szavaira: "Azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról", Pilátus egy kézlegyintéssel felelt: Mi az igazság? (Jn 18,38).
Nietzsche így értelmezte Pilátus gesztusát: "A római politikus felelete méltó
volt Rómához; ez volt a világ legnagyobb udvariassága." De az udvariasság
nem akadályozta meg abban, hogy megostoroztassa és kezét mosva átadja
a zsidóknak a kcresztrefeszítésre, olyan kivégzési módra, mely kizárólag a
rabszolgáknak volt fenntartva . - Pilátusnak volt "istene": prokurátori állása,
diplomáciai karrierje és a római politika hű szolgálata, melynek szövevényeit talán nem tudta Jeruzsálembőlvilágosan megítélni. Ezért mondja
neki J ézus: "Annak, aki kezedre adott, nagyobb a bűne" (J n 19,11).
4. "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához,
csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek" (Jn 14,6).
Jézus neve a fiatal generáció egyik jelszava lett. Lehetséges, hogy a
szimpátia mögött az a sejtelem rejlik, hogy az, aki élete kockáztatásaval áll
szédítő
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ki az igazságért, elvezet az igazi életre is. Az útról vett kép itt Jézus
kinyilatkoztatását szemlélteti (Vö. Zsolt 25,10; 40,17; 85,10-11): igazság,
mert az isteni tényállást tárja fel, mely Jézus istenismeretén nyugszik; élet,
mert aki az isteni tényállást, az igazságot, Jézus istenismeretének adományát elfogadja, az életet is nyer vele. Az igazság kifejezés a középen van:
mihelyt elfogadja valaki Jézus istenismeretének adományát, ajó úton halad
Isten felé.
Az igazság kifejezés Jézus üdvtörténeti szercpét húzza alá: Isten üdvözítő tevékenységét J ézusban a tényt, hogy egyáltalán köztünk van, halálosan
komolyan kell vennünk. Ugyszintén minden szavát, minden gesztusát, emberi sorsát, melyekkel az Istenhez vezető utat jelzi.
Az élet kifejezés nem valami földi életet felváltó valóságot jelent, amit
Jézus csak kilátásba helyez. Ez az élet már a földi élet keretében születik
meg és azonnal érezteti hatását, mihelyt valaki megnyílik Jézus előtt. Különben nem állna jelenidöben: "aki hisz a Fiúban, az örökké él" (J n 3,36). "Aki
hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá,
hanem már át is ment a halálból az életre" (Jn 5,24). "Mert Atyámnak az az
akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon" (Jn 6,40).
Ez az élet többet jelent, mint megtaláini igazi énünket, eljutni igazi
emberi mivoltunk teljességére. Jézus többet ad nekünk ezzel az élettel, mint
amit mi, "az igazi emberi mivolt" fogalmával kifejezünk. Miért? Mert ez az
élet odaadott élet: áldozat is egyúttal. Az evangélista szeniléletében a
keresztrefeszített oldalából kifolyó vér és víz életet adó áramlás (Jn 19,34).
Ott adta oda a jó Pásztor életét juhaiért (Jn 10,11; 10,17). "Ő az engesztelő
áldozat bűneinkért, nemcsak a mieink ért, hanem az egész világ bűneiért is"
(U n 2;,2). "A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem
hogy O szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül" (Un 4,10).
Ez az élet mint áldozat nemcsak meggyógyítja a bűn okozta sebeket, hanem
olyan szociális, közösségi valóságba, olyan új dimenzióba visz benn ünket,
mely messze felülmúlja igazi emberi mivoltunk teljességének méreteit, "En
azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen" (Jn 10,10). A szociális,
közösségi dimenzió megmutatkozik a) a hívő ember tetteiben; b) a hívő
ember szeretetében; c) a hívő ember imádságában.
a) Az Igazság a hivő ember tetteiben

A hívő ember "teszi az igazságot" (Jn 3,20). - "Mindenki, aki gonoszat
tesz, gyülöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek
tcuci. Aki ellenben az igazságot teszi (a magyar fordítás: "az igazsághoz
szabja tetteit"), a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, melyeket
az Istenben vitt végbe" (Jn 3,20.21). "Ha azt állítjuk, hogy közösségben
vagyunk vele és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem az igazságot
tesszük" (a magyar fordítás: "az igazsághoz igazodunk" Un 1,6). Az
"igazsá~ottenni"annyi mint erkölcsi törekvéseinkben Jézus küldetését megismerni, ma~nkévá tenni és tetteinkben megvalósítani. Más szóval
kifejezve: a világosságban élni (l1n 1,7) és ezáltal tanúságot tenni az isteni
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tényállásról. Jézus megváltói szerepéről és így világossággá válni. Ezt cselekedte Keresztelő Szent János, aki tanúsá~ot tett az "igazságról" (Jn 5,33).
Ezért volt az evangélista szerint: "égő és VIlágító lámpa" (Jn 5,35).
b) Az Igazság a hívő ember szeretetében
Szent János első levelében pasztorális okokból minduntalan többesszámban fordul a címzettekhez: "Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Erró1 ismerjük fel, hogy az igazságból
valók vagyunk-e" (Un 3,18). A kettős kifejezés nem szónoki fogás, mely a
szavakkal való szeretetet szembeállítja a tettekben is megvalósított szeretettel. Szent János "az igazságban" szereti a híveket: azt szeretné, hogy
"Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban
és szeretetben" legyen velünk (21n 3). Ezzel azt igyekszik nekik mondani,
hogy a Jézus Krisztusban megismert isteni tényállás legyen keresztény
életünk programja. Ezt az értelmezést erősítik meg a következő versek: 46. - Az Istenből kiáradó szeretet azt kívánja minden embertől, hogy élje
• életében - mint egy második Jézus - Krisztus üdvösséget hozó életét. Szent
Ignác valóban megértette ezt és ezért kérte "Suscipe" c. imájában "amorem
tuum solum" (nem pedig "amorem Tui solum", az irántad való szeretetet
egyedül): a te (birtokos névmással fordítva) szeretetedet egyedül. Vagyis
egy olyan szeretetet, mellyel maga Jézus szerette az embereket. Ez a
kritériuma annak, hogy a hívők valóban "az igazságból valók" (Jn 18,37; Un
3,19), mint maga Jézus (Jn 7,29), azaz Istentől származnak (vö. Jn 3,9). Ez
a kritériuma annak, hogy ismerik-e "Isten ajándékát" (Jn 4,7), az isteni
"tényállás" megtestesülését Jézusban.

e) Az Igazság a hívő ember imádságában
"Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát" (Jn 4,23) - mondotta Jézus a szamáriai asszonynak. Tanítványainak az utolsó beszélgetésekben nyitotta meg az imádság
csodálatos vilá~át. Az imádság helye nem a Garizim hegyén épült templomban lesz, mmt ahogy a szamáriaiak szeretnék, sem a jeruzsálemi templomban, ahol a zsidóknak kellett imádkozniuk, hanem egy új templomban.
"Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem" (Jn 2,19) mondta Jézus a zsidóknak. "Saját teste templomáról beszélt" - fűzi hozzá
az evangélista. "Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek
ezekre a szavakra." A tanítványok tehát csak a feltámadás után értették meg
J ézus szavainak távlatát. Pedig már búcsúzásakor világosan beszélt velük
erró1 a témáról. "Azon a napon majd a nevemben kértek..." (Jn 16,26). Ez
az új templom: Az imádság a jövőben Jézus nevében fog történni. Jézus
nevében többet jelent mint Jézus megbízásából, felhatalmazásával vagy
Jézus lelkületével. Ezt eddig is tették a tanítványok. Pontosabban megértjük
Jézus imádságra való tanítását, ha összevetjük Jn 14,12-13-al: "Aki hisz
bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt
még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához mcgyek, s amit a nevemben
kértek, azt megteszern nektek." Jézus nevében kérni annyit jelent, mint az
Atyánál lévő megdicsőült Jézussal való tökélctes egységben imádkozni. Az
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imának tehát összhangban kell lennie a megdicső ült Jézus mivoltával,
megváltói munkájával, Az ilyen értelemben végzett imádság eléri, hogy a
hívő Jézus földi munkáját folytathassa tovább: "ugyanazokat a tetteket viszi
végbe, melyeket én végbevittem. sőt még nagyobbakat is végbevisz" (Jn
14,12). - S a szegény halászok nemcsak Palesztin ában hirdetik lsten üdvözítő tervét Jézus Krisztus küldetésében, hanem messze azon túl. Eredményeik meglepöbbek, mint amit Jézus földi élete folyamán elért vagy elérhetett. - Az Egyház megértette Jézus szavait és ezért terjeszti minden imádságát az új templomban, Jézus nevében, "Jézus, a mi Urunk által" az Atya elé.
A megváltói munka folytatásában van a hívőnek segítője, tanácsadója,
vigasztalója: "az Igazság lelke". "Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem
megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló... Amikor eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes ~azságra" (Jn 16,7-13).
Vö. Jn 14,17; 14,26; 15,26). - A magyar fordítás "a V1&asztal" szóval fordítja
le a görög Paraklétos kifejezést. Tartalma: k őzbenj ár ó.jszószóló, segítő,
tanácsadó, gyám, ügyvéd, de mindenekelőttvigasztaló is. O az igazság teljes
megismerésében a vezető (Jn 14,17.26; 15,26; 16,8-10; 16,13).
Krisztus megváltói munkáját nem lehet az "Igazság Lelke" nélkül végezni. Isten megváltói terve a világgal egy hosszúlejáratú program. A várakozás
és a sok kudarc elcsüggeszt. Ezért az "Igazság Lelké t-nek elsődleges feladata a vigasztalás, a bátorítás. Választott népének évezredekkel ezelőtt
mondta: "Mint a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is
titeket" (Iz 66,13). A választott nép sorsa, politikai helyzete nem változott
meg azóta láthatóan. De van olyan vigasz is, amely az élet minden veresége
közepette segít, hogy túléljünk és átvészeljünk mindent. Ki ne tapasztalta
volna ezt meg gyermekkorában, mikor félelemtől gyötörve, anyja ölébe
menekült?! Arcának lehelete, kezének simítása elég volt ahhoz, hogy elmúljon a "viIá~ájdalom". A vigasztalás nem üres ígéret, melynek valóra váltásával senki sem számol komolyan. Vigasztalás az is, ha valaki észreveszi fájdalmamat és együtt szenved velem. Talán nem változott meg semmi körülöttem, de mégis valami döntő dolog történt velem. Ha az Egyháznak csak
az lenne a feladata, hogy hirdesse: van Isten, aki észreveszi az emberek minden baját, már ezzel is betöltené feladata jórészét!

Alszeghy Zoltán

EGYETLEN IGAZ VALLÁS?
E~es katolikusok büszkék arra, hogy a misszionáriusok hatékonyan
enyhítik az elmaradt népek nyomorát, előmozdítjákkulturális fejlődésüket,
de szinte bosszankodnak, amikor azt hallják: a hithirdetők kereszténnyé
akarják tenni a pogányokat. "Miért nem hagyják meg ezeket a jóhiszemű
embereket a maguk vallásában?" - halljuk sokszor. Végül is mind ugyanazt
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az Istent imádjuk!" Ezek az emberek nem kételkednek abban, hogy a kereszténység i g a z vallás, de nem látják, milyen alapon állíthatjuk, hogy ez
az e g y e t l e n i g a z vallás. Az ilyen kizárólagossági igény önhitt,
túlságosan magabízó magatartásnak látszik a szemükben. Azon pedig
szinte megbotránkoznak, hogy a keresztény felfogás szerint "az egyházon
kívül nincs üdvösség". Ezt sz ükkeblű, szeretetlen álláspontnak tartják.
I.
Az ilyen idegenkedés több okra vezethető vissza.
Jelentős körülmény, hogy a gyarmatosító hatalmak felszámolása során
megingott az európai kultúra tekintélye. A XX. sz. közepéig még a vallástalan emberek is azon a véleményen voltak, hogy a kereszténység a legkiválóbb vallás, mert legalább történelmi szempontból összefügg az európai civilizációval, ami az emberiség fejlődésének csúcspontja. A keresztény világnézet talaján termett meg az emberi személy felmagasztalása, az egyenlőség
elve, a szorgalom erénye, az emberszeretet ideálja. De a második világháború óta a közvélemény már nem tartotta abszolút értéknek "a fehér
ember" kultúráját. Esszcrűnek látszott, hogy Európa is tanuljon a múlt nagy
ázsiai gondolkodóitól; mindenki belátta, hogy Afrika népessége nem nyert
azzal, hogy az új euroamerikai stílusú városok peremén burjánzó nyomortanyákba költözött. A vallást pedig nem lehet élesen elválasztani a kultúra
egészétől. Az önbizalmukat vesztett "fehér emberek" közt nagy a keletje pl.
a buddhista lelkiséget elemző írásoknak.
.
A közvélemény látóhatára nemcsak térben, hanem időben is tágult. Az
utolsó emberöltő tapasztalata az átlae;embert is megtanította arra, hogy a
történelem folyamán számos ideológia alakult ki, amelyek évszázadokon
keresztül fellebezhetetlen tekintélynek számítottak, és aztán, legalább
részben, hitelüket veszítették. így nem volt könnyíí feltételezni, hogy egy
kétezer éves világnézet nem változhat, egyetlen mérvadó igazság marad a
jelen és a jövő lázas igazság-kutatásának sodrában.
Azt is tekintetbe kell venni, hogy a legtöbb ember meróben más terrnészetíí kultúrjelenségnek tekinti a tudományt és másnak a vallást. Az még
érthető, hogy az egymásnak ellentmondó tudományos elméletek kizárják
egymást: vagy az egyik értelmezi helyesen a valóságot, vagy a másik. De a
vallás értékek becsülésére tanít, magatartásokat, többé-kevésbé sikeres
eljárásokat ajánl az emberi lét nagy problémáinak megoldására. Emellett a
vallás nyelve tág teret ad a szóképcknck, és több hasonlat együtt közelebb
vezet a valóság megértéséhez, mint az egyetlen. Elterjedt állítás, hogy a különb őzö vallások más-más utakon ugyanarra a hegycsúcsra vezetnek. K ézenfekvő a kérdés: Miért ne lehetne az egyik igaz vallást a másikkal kiegészíteni, kiegyensúlyozni, felcserélni?
Innen van, hogy csak úgyburjánzanak körülöttünk a "szinkretista" kísérletek: a keresztény vallásr sokan igyekeznek helyettesíteni, javítani, kiegészíteni más vallásokból való clemekkel. A napokban pl. az olasz rádió
besz élgetést közvetített egy hölggyel, akit mint a katolikus hittudomány
müvclöjét mutatott be, és megkérdezte tó1c, mit tart a lélekvándorlás
tanításáról; a kérdezett, aki különben buzgó katolikus, azt felelte, hogy így
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is fel lehet fogni a feltámadást. Eza folyamat érthető, a történelem folyamán
a vallások keveredtek, alakultak. De a kereszténység magára nézve nem fogadhatja el ezt a folyamatot, mert aki azt tartja, hogy a kereszténységnek
szüksége van ilyen helyettes ítésekre, javításokra, át értelmez ésekre, kiegészítésre, az bennfoglaltan azt állítja, hogy a kereszténység téves és megtévesztő vallás, mert a kereszténységnek lényegéhez tartozik, hogy abszolút
érvényt tulajdonít magának.
II.
1. A keresztény vallásnak ez a sajátossága onnan van, hogy a lényege egy
történeti tény elfogadása: hogy Isten értünk a názáreti Jézusban emberré
lett, meghalt és feltámadt. Elképesztő állítás, amit nem is lehet mint igazat
elfogadni anélkül, hogy Isten belső kegyelmével ne világítaná meg, vonzaná
az ember szívét (Dei Verbum, 5.sz.). De ha valaki igaznak fogadja el ezt az
állítást, azt is be kell látnia, hogy a názáreti Jézus egyedülálló helyet foglal
el az emberiség történetében. Nemcsak az emberiség e g y i k nagy tanítója
és törvényhozója, hanem ő a z , aki egymagában, véglegesen és mindenki
számára az igazság, az út, és az élet. A megtestesülés, a kereszthalál és a
feltámadás nem e g y i k gyümölcse, e g y i k fázisa az emberi történelemnek (sok más kívánatos teremtmény mellett). Betör a történelembe,
és nem változik a történelem során. Ez a tény nem az emberi civilizáció terméke, ezért érvényes minden civilizáció számára. Nem emberi okoskodás
eredménye, ezért független az emberi gondolkodás hullámzásától.
Hozzá kell tennünk, hogy a názáreti Jézusban a közénk lépő Isten beszélt, tanított, parancsolt, tett ígéretet. Megmondotta, hogy velünk marad,
a benne hívők gyülekezetében (az egyházban), és - bizonyos, általa meghatározott emberi magatartások révén - új, az örök üdvösségbe torkolló
életmódot közöl azokkal, akik őt követik. Ez a tény a keresztény tanítást, a
keresztény erkölcsöt, a keresztény istentiszteletet kiemelte a világtörténelem sodrából, s mindez mint változhatatlan lényeg él az emberi kifejezések
mindig változó, a történelmi helyzetektől befolyásolt burok alatt.
2. Már Izrael is abszolút érvényt tulajdonított vallásának. Ez a meggyő
ződés ott is történeti tényre támaszkodott: Isten egyszer s mindenkorra szövetséget kötött ezzel az egyetlen néppel, és ígéretei mindig érvényben maradnak. Ezért Izrael is változhatatlanul elkötelezett a törvény megtartására.
A zsidóság természetesen hajlott arra, hogy tanuljon a környező, magasabb
kultúrát élő népek vallásábóJ. Miért ne lehetne az Atyák Istenét aranyborjú
alakjában jelképezni, ahogy az egyiptomiak teszik? Miért ne lehetne a kánaáni népek mintájára gyermekáldozattal, emberformájú kalácsok felajánlásával engesztelni az "Eg Urát"? Mi rossz van abban, ha színes faszoborral
jelenítik meg a mindenség é p ít őj é t, ahogy Mezopotámiában szokás?
, Alapjában véve az ilyen eljárás még nem tagadta volna szükségképpen
Abrahám, Izsák és Jákob Istenét, csak alkalmazkodott volna egy új kultúrhelyzet igényeihez. De ezt a szinkronizmust a próféták, Isten sugallatára
hivatkozva, féktelen indulattal vetették el. Ha egyszer Isten megszabta, mik
a feltételei a vele való találkozásnak, akkor ezeknek a feltételeknek az
összessége a helyes vallás ...
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Az Újszövetség még kifejezettebben abszolút érvényt igényelt magának.
Itt már nemcsak próféták száján át beszél az lsten, hanem maga Isten szólít
fel , hogy ismerjük el mérvad ójelenlétét. 'Ti innen alulról valók vagytok, én
meg felülről való vagyok; ti e világból vagytok, én nem e világbó! vagyok.
Azért mondtam nektek, ... ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok banötökben" (J n 8,23-24). Az "é n vagyok" az égő csipkebokorból szóló hangra
emlékeztet: "É n vagyok, aki vagyok" (Kiv 3,14). A történelmi Jézusban a
Kifürkészhetetlen, a lét- és értékteljesség, a mindig mellettünk álló Hűség,
a minden igény kiclégít öje, a fellebezést nem ismerő végleges Egyetlen van
jelen. Aki hisz benne, nem jár sötétségben, léte értelmének felfedezésében
nincs más fényforrásra szüksége.
3. így értette ezt az apostolok e~háza is, és Krisztus "útját" (így nevezték
az általa alapított vallást az eredeti szöveg - ApCsel 9,2 - szerint) az egyetlen, célhoz vezető útnak tartották. Ez a meggyőződés fejeződik ki pl. Szent
Pálnak a Galataiakhoz írt levelében. Galatában egy csoport "lelkesen" kö vette a keresztény hitet, úgy fogadták Szent Pált, mint az lsten angyalát, ha
módjukban lett volna, szemüket vájták volna ki érte (Gal 4,14-15). Később
azonban más tanítók hatására, ki akarták egészíteni az evangéliumot, Semmi okunk sincs felt ételezni, hogy ne hittek volna Krisztusban, de arra az
álláspontra jutottak, hogy Krisztus tanítása mellett meg kell tartaniuk a
mózesi törvény egyes előírásait is (Gal 4,21; 5,12) , sőt figyelembe kell venni
bizonyos, a gnoszticizmusra emlékeztetővallási tanítást és előírást is (Gal
4,9). Pál nagyon szigorúan ítéli meg ezt a megalkuvást, ami nem tartja
Krisztus szavát az egyetlen igaz vallásnak, vagy az e~ész igaz vallásnak. "Egy
kevés kovász az egész tésztát megerjeszti!" (Gal 5,9). Ha valaki érvényesnek
tartja a maga számára egy nem-keresztény tanításnak csak egy részletét is,
reá nézve "Krisztus hiába halt meg" (Gal 2,21). Határozottan meg kell szakítani minden közösséget az olyan emberrel, aki "igyekszik elferdíteni
Krisztus evangéliumát" (ez a jelentése a "legyen anathema" ítéletnek). Még
akkor is, ha az idegen vallási elemek terjesztője olyan megnyerő egyéniség
volna, mint az Isten angyala (Gal 1,8-9). De nemcsak Szent Pál ilyen "tü relmetlen." Emlékszünk, milyen szigorúan beszélnek a "tévtanítókr ól"az ún.
"pasztorális levelek" (lTim 1,3-7; 6,3-6; 2Tim 3,6-9; 4,3-5; Tit 1,10-14) és a
"katolikus levelek" (2Pt 2,1-22; Jud 4-16). Maga Szent János, a szeretet
tanítvány is keményen óvja a keresztényeket a szinkretista tanításoktól,
mert megcsorbítják "az igazságot, mcly bennünk van, és velünk lesz örökké":
még csak köszönni se szabad annak, aki ilyesmit hirdet (21n lO)!
Összefoglalva: a keresztény hit szerint Jézusnak az egyházban meghirdetett tanítása, törvénye, intézményes ajándéka; egyszóval, a keresztény
vallás az egyetlen helyes út arra, hogy az emberiség és az egyes emberi
személy Isten akaratát megvalósítsa és az üdvösségre jusson.

III.
Az igazságot nem csak azzal lehet elnémítani, hogy tagadják az érvényét.
Veszélyesebb buktató, amikor eltorzítják, helytelenül elferdítik jelentését.
Ilyenkor az ömagában igaz állítás képtelenségnek tíínik, elfogadhatatlanná
válik . Ali ez a mi tételünkre is: "A kereszténység az egyetlen igaz vallás".
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Nem egyszer félreértés férkőzik a magyarázatába, ami a szó szoros értelmében "meghamisítja", hamissá teszi. Allításunk igazát védjük, ha tisztázzuk, mit n e m tartalmaz ez a tétel.
1. Nyilvánvalóan tévedés volna azt hirdetni, hogy minden igazság a keresztény vallásból ered. Egyes szekták rosszallják, vagy legalábbis feleslegesnek tartják a társadalomtan. a lélektan, az orvostudomány míível ését,
mert szerintük a hit minden emberi problémára megadja a feleletet. Akadt
olyan katolikus pap is, aki a szónoklás hevében azt állította, hogy a Krisztus
titokszerü testére vonatkozó tanítás egymaga megoldja a szociális kérdést.
Minden félreértés elkerülése végett állapítsuk meg, hogy az isteni kinyilatkoztatás egymagában véve nem pótolja, vagy nem igazítja helyre a földi
élet kielégítő alakítása érdekében folytatott emberi kutatást. Nem a gyenge
hit jele, ha tüdőgyulladás esetén orvoshoz fordulunk, nem megalkuvás, ha
szakemberektöl kérdezzük, milyen kormányforma a legmegfelelőbb egy
bizonyos társadalom meghatározott történelmi helyzetében. Az isteni kegyelem rendje nem érvényteleníti a természet rendjét, hanern kiegészíti azt.
Megmutatja, hogyan kell élnünk a földijavakkal, hogy az Ur Jézus érzületét
osztva, az ő követése által, kegyelme segítségével eljussunk az örök életre.
Persze, hogy vannak határkérdések. Megeshetik, hogy egy-egy pontban a
hitből kiinduló okoskodás és az emberi tapasztalatra építő kutatás ellentmondó eredményre jut. De hitünk biztosít arról, hogy az i~azság két forrása
nem mondhat ellent egymásnak. Már az I. Vatikáni Zsinat figyelmeztet,
hogy ilyenkor türelmesen meg kell vizsgálnunk mind a két gondolatsort,
mert bizonyos, hogy vagy az egyikben vagy a másikban tévedésbe estünk,
átléptük a helyes következtetés határait.
2. Az is hiba volna, ha azt véln énk, hogy minden állítás igaz, minden szokás helyes , amit a keresztény vallás gyakorlata az idők folyamán kitermelt.
A "vallás" szónak tá~ az értelme, nemcsak a kinyilatkoztatás tartozik bele,
hanem az emberi eljárások egész tömkele&e is, amivel a hívők Isten szavát
magyarázták, Isten törvényét gyakorolni Igyekeztek, Isten adományaival
éltek. Elkerülhetetlen, hogy az emberi szellem termékei közé tévedés ne
keveredjék, s egyik-másik a történelem folyamán érvényét ne veszítse.
XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot megnyitó beszédében figyelmeztetett, hogy más a hit lényege és más a külsö burkának megfogalmazása
(AAS 54, 1962,92; vö. Gaudium et spes 62.sz.). Az "istenítélet" középkori
gyakorlata pl. a keresztény vallás megnyilatkozása volt, hiszen ezt az int ézményt hívő emberek a hitre hivatkozva és a hit indítékait követve alakították
ki. Mégis meg vagyunk győződve arról, hogy téves és káros intézmény volt.
Ahogy nagy vigyázattal igyekszünk elkerülni, hogy elsikkadjon valami,
ami vallásunk változhatatlan lényegéhez tartozik, úgy törekszünk arra is,
hogy lenyessük róla a félreértésen alapuló fattyúhajtásokat. Ez az eljárás
hasonlít a pap feladatához, aki a misében vigyáz, hogy az eukarisztia egy
morzsája se menjen veszendőbe, de arra is ügyel, ho~ más dolog ne
keveredjék az átváltoztatott ostyák közé. Az ilyen "kritikusi" magatartás
nincs ellentétben a keresztény vallás iránt érzett tisztelettel, sőt, éppen
ennek a tiszteletnek a következménye.
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Nemegyszer nehéz megkülönböztetni, mi a "lényeg", és mi annak emberi, változó "burka", kifejezése, megélési módja, gyakorlata. Bizonyosan a
lényeghez tartozik az, amit az egyház kifejezett határozattal vagy állandó és
általános tan ítással, mint Isten szaván alapuló, annak megfelelő állítást,
törvényt, gyakorlatot tár elénk. A teológiai kutatás fő feladata éppen az,
hogy más pontokban is felderítse, mi és mennyiben tartozik a "lényeghez".
3. A harmadik kérdés, amit tisztáznunk kell , arra vonatkozik, hogy ha a
keresztény vallás az egyedül igaz vallás , mennyiben kell tévesnek, hamisnak
tartanunk minden más vallást.
Igazságtalan volna, mindet azonos módon ítélni meg . Lehetnek elfajult,
hanyatló vallások, melyeknek szinte más szerepük sincs, mint alapot keresni
arra, hogy a romlott emberi ösztönök szolgálatában kitérjenek a józan ész,
a vallási érzés, a lelkiismeret követelményei elől, Szent Pál így ítélhette meg
a Földközi-tenger vidékének korabeli sokistenhívővallásait, azért írta, hogy
"amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem a Sátánnak áldozzák",
és tartott tőle, hogy ezekkel a vallásokkal való érintkezés által az emberek
a gonosz lélekkel lépnek közösségre (IKor 10,20). De nincs okunk feltételezni, hogy minden pogány vallás csupa eltévelyedést tartalmaz. Némelyik
vallás szcnt könyveit olvasva az a benyomásunk, hogy elmélyülten tárgyalják
a lét nagy problémáit, és igaz meglátásokat is tartalmaznak, valódi vallásos
élményeket fejeznek ki és keltegetnek. Ez a bizalmunk két okból is megalapozottnak látszile Az első az, hogy az ember józan esze mííködik az igaz
valláson kívül is, és az emberi értelem felfedezhet olyan igazságokat, melyek
létünk alapkérdéseire vonatkoznak. Másfeló1 az isteni kegyelem mífködik
az egyház keretén kívül is, és segíti teremtményeit, hogy felderengjenek
előttük a nagy igazságok, amik előkészítik az emberi szívet , hogy a kegyelem
hatása alatt ésszerűnek ismerje el a hit tanítását. Ezért ír Szent Pál így a
pogányokról: "A mi megtudható az Istenró1, az világos előttük, maga az Isten
tette számukra nyilvánvalóvá; mert ami benne láthatatlan, örök ereje és
isteni mivolta, arra a világ teremtése óta m íívciből következtethetünk"
(Róm 1,19-20) . Nem egy nagy vallás eljutott arra a meggyőződésre, hogy az
emberi élet nem alszik ki a testi halállal, Isten megbünteti a gonoszokat és
megjutalmazza a jókat a földi lét látóhatárán túl rájuk váró "más-világon".
Feltételezhetjük tehát, hogy a nem keresztény vallásokban is ott dereng a
keresztény hit fényességének egyik-másik sugara.
Ezért két módon lehet beszédbe elegyedni a kereszténységen kívül álló
vallásos moz~almakkal. Az egyik m ód abban áll, hogy mindjárt kezdetben
kimondj uk hltünk k őzéppontját, a megtestesült Ige üdvözítő halálának és
föltámadásának jó hírét, és megcáfoljuk az állításokat, amelyekkel a
pogányok helyettesíteni akarják az evang éliumot, s amelyek miatt nem
tudják azt elfogadni. A múltban ez a módszer volt leginkább szokásban, és
ma is nemegyszer ehhez folyamodunk. Különösen, amikor úgy látszik, hogy
a téves vallás akadálya keresztény hit terjedése szempontjából. De lehet
úgy is kezdeni a párbeszédet, hogy elismerjük az igazság-rögöket, melyek a
téves vallások mélyén rejlenek, és megmutatjuk, hogy éppen ezeknek a
helyes meggyőződéseknek alapján kellene megtagadniuk azt, ami hamis,

28

hiszen a már elfogadott részigazságok szinte kívánják az őket meghaladó, s
magasabb rendszerben egyesítő és beteljesítő természetfölötti üdvmisztériumot. Ezen az úton halad a II. Vatikáni Zsinat "Nostra aetate" kezdetű
nyilatkozata a nem keresztény vallásokról. Az okirat elismeri, hogy pl. a hinduizmus mély bölcseletével, aszketikus gyakorlataival. elmélkedő lelkiségével keresi az igaz Isten misztériumát, és szeretettcl, bizalommal fordul
feléje. Ami a buddhizmust illeti, a zsinat megjegyzi, hogy ez a lelkiség felfedezi az anyagi javak gyökeres elégtelenségét, és keresi az utat a belső
szabadulás és megvilágosulás felé. A nyilatkozat dics ér űen emeli ki, hogy
az iszlám az egy, élő, irgalmas, mindenható és kinyilatkoztató Istent imádja,
s Abrahám mintájára teljes szívvel igyekszik elfogadni Isten rejtett
végzéseit.
Aki így jár el, az rnintegy kiszabadítja a téves vallásban rejlő igazságokat
helytelen és eltorzító környezet ükböl , és "haza hozza" őket Istentó1 rendelt
helyükre, az egyedül igaz, kinyilatkoztatott vallás összefüggésébe.
Előfordulhat tehát, hogy a keresztény hit egy-egy töredékét a keresztény
vallás keretén kívül is megtal áljuk. Az is lehetséges, hogy az egyház egy
pogány kultuszb ól mcrft kifejező elemeket, melyek ew bizonyos kultúra
összefüggésében segítenek a keresztény élményt megvilágítani. Liturgiánk
nem egy mozzanata pogány vallási szokásokat tölt meg új tartalommal, mint
ahogy a téli napfordulónak az indogermán népeknél elterjedt ünneplése
segített abban, hogy kialakuljon a keresztény karácsonyamegtestesült Ige
földi születésének az ünneplésére. A II. Vatikáni Zsinat e!D'háza szívesen
látja, hogy a különbözö népek az ő nyelvükön, saját dallamaikkal, mozdulataikkal, hasonlataikkal tolmácsolják azt, amit Knsztus Lelke "szavakba nem
önthető sóhajtozásokkal" (Róm 8,26) sugall a szívünkbe. Ami itt új, az nem
a "lényeg", hanem annak "burka", emberi megnyilatkozása. Nem tartjuk
azonban lehetsé~esnek,hogy a hívő keresztény egy más vallásból tanulhatna
új igazságot, ami ember-hivatása betöltésében és az üdvösségre segíthetné.
Nem tudjuk elgondolni, hogy valaki a nem keresztény vallás erkölcsi útmutatásának megtartása által elérhet né, hogy az Aty ának inkább kedve teljen
benne, mint amikor az evangéliumi Krisztust követné. "Aki saját Fiát nem
kímélte, hanem mindannyiunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?" (Róm 8,32). A Krisztus-esem ény felülmúlhatatlan nagysága tanúskodik arról, hogy Krisztusban minden elemet
megkaptunk, ami létünk problémájának a megoldásához szükséges.
Befejezésül térjünk vissza ahhoz a keresztényhez, aki idegenkedve látja,
hogy a hithirdetők a keresztény vallásra igyekeznek téríteni a pogányokat.
Ha hívő katolikusok vagyunk, tudatában élünk annak, Hogy Krisztus Urunk
óhaja: menjünk, tegyük tanítvánnyá mind a népeket, kereszteljük meg ök et
az Azya , a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsuk meg őket mindannak
megtartására, amit ő parancsolt nekünk (Mt 28,19-20). Miért akarta Jézus,
ho~ így járjunk el? A hívők századokon keresztül azt felelték: azért, mert
Krisztus nélkül nem üdvözülhetnek, hanem elkárhoznak. Csakhogy tudjuk:
sok milliárd emberi személy élt a földön, akik - nem önhibájukból! sohasem hallottak Krisztusr ól és az ő egyházáról. Ezek mind elkárhoztak
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volna? Az utolsó két évszázad folyamán a hívők közössége sokat elmélkedett Szent Pál szaván, aki szerint "kedves üdvözítő Istenünk" "azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére" (I'I'im
2,4). Viszont az egyház elítélte azt az eretnekséget, hogy ha a "jó pogányok"
a lelkiismeretük szava szerint élnek, jó tetteikkel Krisztus kegyelme nélkül
is kiérdemlik az örök üdvösséget. Ez a felelet ellentétben áll a keresztény
hittel, egyrészt, mert Krisztus kegyelme nélkül a bukott ember nem tudja
mindig és mindenben követni a lelkiismerete szavát. Másrészt, mert még ha
követné is, az üdvösség olyan nagy érték, hogy Krisztus kegyelme nélkül,
pusztán emberi erővel, nem lehet kiérdemelni. Az egyház más megoldást
talált, mikor a II. Vatikáni Zsinaton (Gaudium et spes 22.sz.) azt tanította,
ho~ akikhez nem jutott el az eveng élium, nem élnek szükségképpen
Krisztus nélkül, nincsenek teljesen az egyh áz erőterén kívül. Krisztus mindenkiért meghalt, azokért is, akik nem ismerték őt; az egyház értük is imádkozik és felajánlja áldozatát, láthatatlan módon bennük is mííködik hát
Krisztus kegyelme. Fel kell tételezn ünk. hogy a Szentlélek őket is részesíti
(nem tudjuk, hogyan) Krisztus halálának és feltámadásának misztériumában.
"D e ha a jó pogány üdvözülhet an élkül, hogy kereszténnyé válna, akkor
nincs szükség rá , hogy a hithirdetők megtérítsék őt" - örvendezik a missziók
ellenfele. - Ebben azonban nincs igaza! Gondoljuk meg, hogy egy orvos
piszkos nyomortanyán egy rosszul táplált gyerek szervezetében gó cos tüdő
gyulladást fedez föl, Életben maradhat a gyerek, ha nem kap orvosságot és
ott marad a környezetében?
Nem lehetetlen, előfordult már ilyen eset, mert a természetnek hihetetlen erőforrásai vannak. De az orvost holtig furdalná a lelkiismeret, ha
nem kís érelné meg, hogy kórházba vitesse kis betegét, ahol összehasonlíthatatlanul nagyobb a valószínűsége annak, hogy meggyógyul. így van ez
a "jó pogánnyal" is. Isten akarja, hogy üdvözüljön, de az üdvösség gyökere
és alapja a hit. "H it nélkül senki se lehet ked ves [az Isten előtt], aki ugyanis
az Istenhez járul, hinni e kell, hogy ő van, és megju talmazza azt, aki őt keresi"
(Zsid 11,6). Igaz, az egész teremtett világ hirdeti, hogy van Isten és
bízhatunk benne; de milyen nehéz felfedezni a szenvcdést ől fulladozó világ
teremtőjében és ítélő bírájában az Atyát, akiben bízhatunk, amíg Jézus
Krisztus arcán fel nem ragyog Isten irgalmas jóságának és hűség ének
ismerete (vö. 2Kor 4,6)! Isten mindenkit vonz kegyelmével, de a kegyelem
nem egyenlő erővel műk ödik mindenkiben , és igen nehezen tudunk Isten
felé fordulni, amíg el nem merülünk teljesen Krisztus halálában, az egyház
szentségei által (vö. Róm 6,3-8): csak a "megújul ás fürdőjében" árasztja
reánk a Szentlélek "bőven" a kegyelmet, amivel megigazulunk és az örök
élet örököseivé válunk (Tit 3,4-7).
Isten mindenkit akar üdvözítcni, de az üdvösségnek Istentől rendelt,
"rendes" útja a kegyelem és a hit bősége, amit Isten az egyedül igaz vallással
áraszt reánk.
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Szabó Árpád

IGAZSÁG ÉS MÁSOK TISZTELETBEN TARTÁSA
Az igazság és a szeretet feszültsége

Az alcím talán csodálkozást vagy éppenséggel felháborodást vált ki az
olvasóban. Hiszen az igazság és a szeretet ilyen szembeállítása azt a benyomást keltheti, hogy e fogalmak szembeszegülnek egymással. A mindennapi
élet is sokszor arra a véleményre vezet, hogy előző mondatunknak igaza
van: az igazság megmentése érdekében a szeretet parancsa ellen kell cselekednünk, vagy pedig fordítva. Tanulmányunk célja ezt a látszólagos ellentmondást elemezni, boncolgatni és lehetőségek után kutatni, melyek ezen
kettősség kiküszöbölését elősegíthetik. Konkrét megoldások szolgáltatása
lehetetlen, mert ahány eset, annyi receptre lenne szükség, Inkább általános
elvek után érdeklődünkés kutatunk. Vezérfonalként Jézus Krisztus magatartása és elvei szolgálnak. Mielőtt rátérnénk az igazság és a szeretet között
fellépő nehézségek vizsgálatára, a fogalmakat külön-külön kell elemeznünk
és rögzítenünk, hogy tulajdonképpen mit is vélünk ezekkel a kifejezésekkel.
1. Életünk: igaztalansága

Ha saját életünket vizsgáljuk, észrevesszük, hogy az őszinteség, a világosság és a nyíltszívűség pillanatai is felfedezhetők benne. Viszont ez nem
az állandó létállapotunk. A szürke hétköznapok jórészt hazugságból állnak.
Mindannyian álarcokat viselünk és a valóság elől kibújókat keresünk. A
"hazugság" itt nem annyira a tények tudatos meghamisítását jelenti, hanem
inkább egy központi léteseményt, jelenséget: az életünk "nem-igazságát"
(Unwahrheit). Egyszerűen kifejezve úgy rnondhatnánk, hogy az létünk
tulajdonképpen nem az, mint aminek látszik. Későbbi vizsgálataink során
majd rámutatunk, mit jelent az "igaz ember" kifejezés.
Életünk nagyrészt nem egyéb, mint "kikerülés", "kitérés". Nem akarunk
a dolgokkal, eseményekkel és embertársainkkal megmérkőzni,velük nyíltan szembenézni. Aki "kitér", az szájával még nem hazudik. Viszont már ezzel "élet-hazugságot" követ el. Ha pl. egy szenvedő ember mellett egyszerű
en elmegyünk, nem hajlunk le hozzá, talán okunk is van rá. De ez nem
változtat a helyzeten: elfordítjuk a fejünk mások szenvedése láttán.
Egy példa talán jól megvilágítja az eddig mondottakat: Jób előtt ül három barátja. Miután hét napig kitartóan hallgattak, barátai elkezdenek beszélni. A szenvedő Jóbot vigasztalják, intik és főként oktatják. Istentó1
azonban hallaniuk kell, hogy nem a jajgató és panaszkodó Jób, hanem az
őt oktató barátai ellen foglal állást. Pedig ezek a férfiak komoly, buzgó és
"aranyos" szavakat mondanak. De a szavak nem feleltek meg a helyzetnek,
mert Jóbnak - emberileg nézve - nem segítettek. Ok ugyanis nem vették
figyelembe a szenvedő igényeit és szükséghelyzetét. Oktató órát tartottak,
lelkipásztorkodtak és prédikáltak. Pontosan ez a tény bősziti fel Istent. Jób
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válasza is világos és találó: "Hallottam már elég efféle beszédet. Vigasztalók
vagytok ti itt egyt ől egyig! Hiú beszédetek soha nem ér véget?.. Beszélni
úgy, mint ti, tudnék magam is. Ha ti volnátok az én helyzetemben, el tudnálak titeket árasztani sz óval, s tudnám a fejemet inga tn i miattatok" (16,2-4).
Mindhárman az igazat mondták, de felebar átjukkal, aki bajban van, nem
"találkoztak", nem tudták önmagukat vele azonosítani, s ezáltal létükkel hazudtak. Időtlen igazságok prédikálása által akartak J óbon segíteni, de tulajdonképpen nem mondtak semmit, ami hasznára lett volna.
A három férfi alapjában véve csupán önmagát akarta "igazolni", büntelennek nyilvánítani a saját életét. Feleberátjuk szenvedése nem érdekelte
őket őszintén. Kiváló formája ez az "élet-hazugság"-nak.
Ha megpróbálunk még mélyebbrc hatolni ebbe az életbeli "igazságralanságba" (ne nevezzük hazugságnak), felfedezünk egy másik tényezőt is.
Nevezzük ezt "tovaélés"-nek, "elélés'l-nek, "tengöd és'-nek, ellentétben az
átéléssel vagy megéléssel. Az emberi élet, attól függetlenül, hogy belátj uke vagy sem, törekvés a Végtelen felé. Ez pedig egy óriási kihívás, amelytó1
az ember menekül. Ebben a megrögzöttségben élete összezsugorodik. Szokások, életszabályok rabja lesz. Léte léleknélkülivé válik. A lélek ulD'anis
nem szereti, ha szokások kelepcéjébe zárják. Az ember igyekszik mmdezt
szórakozás és kalandok által semlegesíteni. Próbálkozása viszont felszínen
marad és egy "élet-unalom" vesz erőt a lét én, Érzéktelenné válik a váratlan,
meglepetésszerű a kegyelem iránt. A szív nyugtalansága elszivárog. Megszíínik a vágy a Végtelenre. Embertársainkat nem tudjuk megérteni. Minden találkozás zavarja szokásainkat, kizökkent vágányunkból. Egy ilyen
ember képtelen az önátadás vagy őrikiszolgáltatás boldogságát felfogni. Az
így tengődő személyben kialakul az undor, ellenszenv a szeretettel szemben
(persze ezt sokan nem akarják elismerni). Az egész lét kicsinyessé válik.
Gondolatbeli ugrással rájövünk arra is, hogy az ilyen ember elveszíti bátorságát az igazi élethez. Aki pedig lemond az elégedetlenségröl, a meglepetésre várásról, aki így tengődik, az feladja magát az életet.
Megpróbáltuk a lét, az egzisztencia igazsághiányát (hazugság át) röviden vázolni. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a "hazugság"-ot nem erkölcsi
értelemben használjuk. Amiró1 itt szó van, az a "kibúvás", és a "tengődés"
(Dahinleben) által jön létre.
Talán ezután könnyebb lesz megérteni, hogy mit jelent az, aminek kellene lennünk: igazi, az igazságot képviselő embernek (az igazságot kimondónak is).

2. Az igaz ember
Hogyan néz ki az a létezés, amely az igazságot nem csak kimondja, hanem teszi is azt? Lehetetlen ezt egy fogalomban meghatározni. Az egyetlen
lehetőség, ami adódik, a "kép" megrajzolása. A k ül önb öző találó tulajdonságok ö sszeg é ből kell az ilyen "kép "-nek kiindulnia.
Az emberek, akikben a lét őszintesége (igazsága) világít, és ez a tulajdonság úgyszólván természetükhöz tartozik, rokonszenvesek és szeretctre
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méltóak. Hogy miért, azt nagyon nehéz lenne megmagyarázni . Talán azért,
mert ők óriási (teljes) felvevő- és befogadóképességgel rendelkeznek.
Létünket (Sein) képesek minden számítás nélkül magukba fogadni; nem
akarnak tó1ünk semmit; nincs szándékukban velünk valamit "elérn i", senki t
sem akarnak magukhoz kötni. Egyszer űen jól érzi magát az egyén az ilyen
személyeknél, holott ők legtöbbször csendes, hallgatag emberek. Tiszta
öröm tölti el öket , mely egy belső "nagysággal" párosul. Ennek a belső "nagyságnak" az egyik következménye a rend ületlenségük. Ezért nem félnek és
képesek lelküket mások előtt fenntartás nélkül feltárni.
Épp azáltal, hogy nem ítélnek el bennünket, ítélkeznek felett ün k. Bár
pontos különbséget tesznek a helyes és helytelen között, nem egyeznek bele
abba, aminek nem szabad lennie, de nem ítélkeznek. Csupán azálta l ítéln ek
el bennünket, hogy a "belátott", az igazság mellett kitartanak, de nem erő
szakolják azt ránk. Az ellenszenvet kiváltó mindent jobban-tucini-akar ás
nem tulajdonságuk. Ezek az emberek őszinték, nyíltak, egyen esek; egyszóval: igazak. Erzik azt a lelki ösztönt, mely őket az igazság kimondás ár a
"kényszeríti". Embertársaiknak nyíltan és őszintén megmondják: 'Te árnítod a világot és önmagadat; hagyd abba! " Világos számukra, hogy ezt ki kell
mondaniuk, különben senki sem merné embertársait "rendre ut asítani". E z
a tett sokszor borzalmat, de ugyanakkor örömet és csodálatot vált ki mindkett őben: a besz élőben és a megszólítottban is. Valaki ki merte mon dani az
igazságot, éspedig úgy, hogy ez a tett szeretetből és ö nzetlens é gből fakad t.
De fennáll a megfélemlítettség és a bizonytalanság veszélye is. Onmagától
jön a kérdés és a lelkiismeret szava: Valóban a jótékony, üdvös igazságot
mondtam-e? Nem voltam-e túl kemény? Nem voltam-e túl önelégü lt?
Különös, bár az ember helyesen cselekszik, utána gyakran b űntudata
támadhat. Ezt pedig csak az képes kibírni, aki alázatosan igyekszik önma gáról ítélkezni, aki igazságos önmagához.
Szent Pál apostol az efezusiakat arra inti, hogy "igazságban kell élnün k
és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Kris ztuss al" (E f
4,15). A görög kifejezés "alehc ű ein en agápe" szinte lefordíthatatl an magyarra. Jelentését talán így lehetne körülírni; az igazságot mondani, tenni
és az igazság maga lenni szer étetben.
Fennáll az a veszély is, hogy egyes dolgokat nem a kellő pillanat ban mondunk ki, ezzel másokat megsebzünk, vagy egyenesen ártunk vele. Éppen
azért fontos a tapintat és a jóság. Az igazságnak nem olyan a feladata, mint
egy botnak vagy vesszőnek. Ez a tudat vezet rá az alázat fon tosságár a. Az
egyén észreveszi, hogy önmaga sem felel meg azoknak a követ elményeknek,
melyeket kimond. Ez a megállapítás vezet a türelemhez. Csak nagyon erős
emberek képesek kibír ni azt a feszültséget, mely vágyaink és a valóság
k özött jön létre: aközött, amit bími szeretnénk, és amit tén yleg bírunk, ami t
teljesíteni óhajtunk, és amit valóban teljesíteni tudunk, amik lenni
igyekszünk és amik valóban vagyunk. Ebbó1 a belső feszültségből születik
meg az a türelem, mely nem gyáva beleegyezés, hanem eln ézés és jóság.
Az igazság kimondásának kötelességérzete és az a tudat, hogy nem mi
vagyunk maga az igazság, óriási megterheléshez veze thet. Az a
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megállapítás , hogy bár az igazságnak kellene lennünk, de nem vagyunk rá
képesek, Istenhez vezet. A ki ezt megtapasztalta, az képtelen nem-hinni.

3. Az

Istelltől jövő

Igazság

Vizsgáljuk meg az igazság helyzetét az embernek Istentől való függésé ben, az Istentó1 jövő igazság sze mszög éböl. Nézzük meg, milyen tapasztala tuk volt az apostol ok nak Kriszt ussal (aki maga az igazság) , hogyan let tek tanúi, hogya n jutott ak el odáig, hogy elkezdjék Krisztus igazságát a
világban hirdetni.
Krisztussal való találkozásaik, a vele való együttlétük idején átélték azt,
hogy mit jelent, ha Isten fénye, tündöklése egy emberi arcon felragyog.
"Isten ugyanis, aki az t mondta: 'A söté tségből támadjon világosság', a mi
szívünket is mcgvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete (Jézus)
Krisztus arcán felragyogjon nekünk " (2Kor 4,6) . Ez az élmény csodálatba
ejtette öke t (az a pos to lo kat). J ézus ezt a jel enséget nem csupán csodáival,
hanem egyszerűen szem élyével (Kr isztus ma~a a tulajdonképpeni, igazi
csoda!) idézte e lő. A csodák csupán külső "jelel" annak a csodálatnak, amelyet minden ember átél ma is, akit Kr isztus (bármilyen formában) megérint.
Ez a csodálat az aposto lokat megdöbbentette. Belátták, hogy ezzel az
emberrel nem lehe t "csatár ozni". Felk er esi az egyént és szívének jósága
iránt érdeklődik. Az alapvető megd öbben ést az a tény jelenti, hogy Isten
megjelenik egy engem felkereső e mberben, aki azután az igazságra kötelez.
A következő lépés a vizsga, a próba. A személynek állandóan vizsgálnia
kell önmagát, hogy milyen viszonyban áll ezzel a megtestesült , emberré lett
igazsággal. Az apostoloknak is át kellett jutniuk ezen a próbán.
A sike res vizsgából szüle tik az elkötelezettség, amely ezekből az egyé nekbó1 az igazság tanúit formálj a. Nem tudnak többé a krisztusi igazságnak
ellenállni. Csupán Kris ztus szárnít - senki és semmi más. Szívük tüzel
Krisztusé rt. "Hát nem lángolt a szívün k - mondták -, amikor beszélt az úton
és kifejtette az írásokat?" (Lk 24,32) Pontosan ez a lángoló szív a tanúságtétel Krisztusról, az Igazságról a világban.
Végül az utolsó lépés eze n az úton a rendületlenség, amelyet "felülró1
jövő erő" aján dékozott az ap ostolo knak . Minden embernek szabad hirdetniük az igazságot, mert ez az igazság nem a saját igazságuk.

4. Szeretet - csupa igazság
Ha nem is közvetlenül, de közvetve, tu lajdonképpen egés z elemzésünk
folyamán, az igazság melle tt figyelemb e vettü k felebarátunk tiszteletben
tartását. Még mélyebbre hatolva, a feleba rá ti szeretetet is. Tudniillik az
igazságnak ebben a hármas viszonyban (sajá t létünk, a felebarátunk és Isten) történő vizsgálata kizárja a szeretet jelen tősé~ének és szempontjainak
elhanyagolását. Az igazság és a szeretet között tulajdonképpen nem is állhat
fenn ellentmondás, a kettő együ tt jár. Egy rövid eszme futtatás világítsa meg
ezt az állítást:
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Kr isztu s (Isten) ma ga az igazság. Ugyana kko r ismert Szent J áno s kijelenté se: "Ak i nem szeret, nem ismeri az Ist ent, mert az Isten szerctct" (Un
4,S). A szer étetben nincs semmi hazugság, az igazi szer cict csupa igazság.
Az egyetlen maradandó igazság a szer étet. Szer étet nélkül tulajd onképpen
az "igazságnak" tartott dolog nem is lehet valódi igazság.
Mindezek után egy pár nyomós példát fogunk megvizsg álni, melyek
néh án y általá nos gyakorlati elv elsaj átítását szo lgálják. Ezek az elvek segíthetnek talán azokban a nehéz helyzetekben , melyekben az igazságot úgy
akarjuk megmenteni, hogy a felebaráti sze re te t megm ar adjon vezérelvként.
Elsők ént hadd említsük meg Nát án p róféta ese tét (vö. 2Sám 12,1-15).
A próféta látja, hogy Dávid királ y égbekiált ó igazságt alan ságot míível, Ha
odamegy a királyhoz és szigorú szavakkal b űnét ráolvassa, valószínú1eg
felbősz ítette volna D ávidot. A király talán hirtelen har agjában és első dühös
fellobbanásában megbüntette volna Ist en küldöttjét. D e gon do ljunk csak
vissza a fejteg etésünk során említett fontos tulajdonságra, a tapintatoss ágr á. A próféta elmesél egy kis történ et et , melynek hallatára a király
nagyon megharagudott az igazságtalan és kegyetl en gazdag emberre:
"A min t igaz, hogy az Úr él: az az ember, aki ilyet tesz, az a halál fia. A
bárányt négyszeresen vissza kell fizetnie, ami ér t így tett és nem volt kímélettel" (5. és 6. s.) Ebben a pillanatban Nátán kimondja a királyt lesújtó igazságot: "Magad vagy ez az ember!"
Kél fontos és hasznos szempontot ragadhat un k ki gyakorlati életünkre
ebbó1 az ese tb ől. Gyakran hiányzik a bátorságunk egy nálu nk jóval hatalmasabb személynek az igazságot megmondani, hiszen a nyíl t és közvetlen
szókimondás álta l talán pontosan szándékunk ellenkezőj ét váltanánk ki. Kis
trükk, az igazság megrövidítése n élkül, nagyon hasznos módszert jel enthet:
a hasonlat, kis történet, a közvetett beszéd és főleg a tapintato sság jó szolgálatot teh et.
A következő példa szint én közismert: Keresztelő Szent János és Heród es esete részben hasonlít a Dávid éhoz. H eródes magáh oz ragadja testvére
feleségét, s Keresztelő Szent János ez t a tettét keményen bírálja: "Nem
szabad testv éred feleségével élned" (Mk 6,lSb). E miatt Heródes elfogatja
és börtönbe veti. D e nem meri megöletni. "Heró des ugyan is félt Jánostól.
T udta, hogy igaz és szent ember , ezért véd elm ezte. H a beszélgetett vele,
nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta" (Mk 6,20).
Mi ért mondhatta ki János az igazságot? Mer t igazságos és szigorú önmagához, "igaz és szent ember": megalkuvást nem ismert és rend íthetet len.
Meg volt gyöz ödve szavai igazságár ól és arról, hogy éle te fedi szavait. De
az igazság kimondása nem volt sértő és m egsemmisít ő, hiszen Heródes
szívescn hallgatta öt ezután is. Akinek lényéb en és arcán Isten, a szentség,
maga az igazsá g felragyog, akin ek lán gol a szíve, az kimon dhatja az igazságot még akkor is, ha az nagyon kemény. Heródes csö könyös keménysége
nem változtat a tényeken; a ban, a hazugság nem lesz erénnyé és igazsággá
azáltal, hogy tanúj át "e lt éteti láb alól". Kéts égt elen viszont, hogy az igazság
megvallása és kimondása sokszor áldozat ot követel, ta lán nagyon magas
ára t, mint J ános eset ében is.
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A következő pé ldánkat nem szüks éges r észletezni, hiszen általánosan
ismert. A házasságtörő asszony esetére gondolunk (Jn 8,1-11). Jézus nem
nevezi a hant erénynek. A bűn megmarad bűnnek és elítélendő. De ez a
tört én et egy nagyon font os dologra tanít: embertársainkat szeretettel kell
kezelnü nk. A bűn elíté lése nem azonos a bíín megsemmisítés ével. A b űnt
b űnnek kell neveznünk , el is kell vetnünk, de úgy, hogy testvérünkön
segíten i pr óbáljunk. Meg akarjuk menteni, úgy hogy azt érezhesse is: nincs
szándék unkban e ltipo rni őt, de a rossztól meg szertn énk menteni. Jézus
szava cse ngjen min dig fülünkben: "É n sem ítéllek el. Menj, de többé ne
vétkezzél!" (Jn 8,11)
Végül pedig egy nagyon nehéz helyzetre utaln ánk. Főként egyházi szemé lyekne k, egyházi alkalmazottaknak többször jelenthet ez az állapot nehézségct, fájdalmat, problémát. Ismerünk példákat, amikor egyes szemé lyek a helyzet te rhe alatt annyira megtörtek, hogy tragikus lépésre szánták magukat. Miről is van szó ?
Az Egyházban mint intézményben létezik az egyházjog. Valószínű, hogy
nélküle az Egyház mai formájában elképzelhetetlen 15 lenne. De ugyana kko r kötelez az evangé lium, az örömhír is, amely mindenek el,őtt hivatott
az Egyh áz é leté t és mag atartását irányítani és megszabni. Az Újszövetség
legalapvetőbb go ndolata és legfontosabb parancsa a szeretet. A kérdés
csu pán az, hogyan tudjuk összeegyeztetni az egyházi jogot az evangélium
szellemével, a szcretette l, nehéz esetekben is. A házasságtörő asszony esetében láttuk: Jézus a mózesi törvényt "kijátszotta", hogy a banöst megmenthesse, azaz úgy szólván a szeretet parancsa győzedelmeskedett az
akkori "egyházjogon", an élkül, hogy az igazság kárt szenvedett volna.
Egy adott eset alapján talán megértjük, milyen nehézségek léphetnek
fel, többek között a lelkipásztorkodásban is. - Egy egyházközség hosszú
időn át keresett jó or gonistát. Végre jelentkezik egy fiatal ember és a beszélget és folyamán a plébános arra a meggyőződésre jut, hogy nagyon buzgó,
szívvel-l élckkel egyházi zenészről van szö. Igen ám, de az orgonista ekkor
be vallja sze re ncsétlen helyzet ét: felesége beleszeretett egy másik férfiba,
akivel egyszer űen eltűnt. Talán külföldre. Négy kisgyerekkel maradt; Képtelen hivatása betöltésé re és ugyanakkor a gyerekek nevelésére is. Eppen
ezért tervében van egy újabb nősülés (civil).
A plébános megérti a fiatal ze né sz nehézs égét, de csu pán két lehetősége
van: az orgonistá t rá beszél ni, hogy próbálja meg a lehetetlent és nevelje gyerekeit egyedül; vagy pedig - ha megnősül- nem lehet egyházi alkalmazott.
A plébánosnak nincs kiútja, ezt a kem ény "igazs ágot" ki kell mondania.
Az olvasöké a további elmélkedés: esetek és megoldási lehetőségek
keresés e és javaslata, talán a "rece ptek" szolgáltatása is egyes élethelyzetekben. Sze rctném, ha e cikkben közölt általános elvek és konkrét esetek
hozzájárulnának olyan alapma~atartás kialakításához, amely az igazság
me gmentését igyekszik szo lgálni a felebaráti szeretet megsértése nélkül.
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Péteri Pál

GONDOLATOK AZ IGAZLELKűS ÉG RŰL
A természetfölötti nálunk a term észet esre ép ül. A míg egy emberben
nincsenek természetes értékek, hiábavaló az igyekezete, hogy természetfölötti értékeket építsen be szernélyis égébe. Szen t csak az lehe t, aki elóbb
becsületes, teljes értékű emberré vált. Es mivel a pap nak szigorú kötelessége az életszentségre való törekvés, először neki is szert kell tennie emberi
értékekre. Mindaz, ami szigorúan a természetfölötti világba tartozik, csak
ez után jö het. Bizonyára, hogy ez nemcsak a papokr a vonatkoztatva igaz,
hanem min den olyan keresztényre is, aki kom olyan veszi Kris ztus követését.
Bár az itt következő gondolatok elsősorban papokn ak szóln ak, de intenek
minden olyan keresztény hívőt is, aki a lelkipásztorkodásban a papnak segít,
és aki érdeklődik a keresztény élet probl ém ái iránt.
A nélkülözhetetlen természet es er én yek k ő z ül csak egyet szer étn énk
megvizsgálni. Ez az igazlelkűség. Nem azonos az igazságossággal, a négy
sarkalatos erény egyikével, de tárgyát tekintve közel áll ho zzá. Igen gazdag
a tartalma, körébe sok fontos kérdés tartozik. Szer etn énk, legalább néhányról, alaposabban elgondolkozni.

Az igaz ember a Szentirásban
Ma már minden érdeklődőszámára megszo kott, hogy bármilyen vallási
témáról kezdünk el gondolkozni, először azt vizsgá ljuk, mit mond a Szentírás. Bölcs emberek, hívők és hitetlenek kitalálha tnak egy-egy kérdéssel kapcsolatban nagyon sok okosat. El őbbre vihetik az emberi gondolkodást. Számukra azonban a legfontosabb mind ig: Isten mit nyilatko ztatott ki? A mai
emberi gondolataink annyiban értékesek, amennyiben ,összhangban állnak
a Szentírással, vagyis a kinyilatkoztatáson alapulna k. Eppen ezért először
azt nézzük meg, kit nevez a Szentírás igaz emb ernek, és általában mi a
Szentírás taní tása az igazságról.
Az evangélium azt mondja J ózsefről, hogy "igaz em ber " volt (Mt 1,19) .
Az agg Simeon "igaz és istenfélő" ember (Lk 2,24), Nat an ael "igaz izraelita"
(Jn 1,47), Keresztelő János "igaz és sze nt ember" (M k 6,20), Arimateai
József "derék és i~az férfi" (Lk 23,50). Az "igaz" szó ezekbe n az esetekben
nem egészen azt jelenti, mint a mai általán os szóhasználatban. T ar talm a:
törvénytisztelő, erényes, vallásos. Az "igaz" j elző teh át az erények teljességére utal. Isten előtt csak az lehet igaz, aki erre a teljességre törekszik. Gondoljunk a Jakab-levél figyelmeztet és ére. "Aki minden törvényt mcgtart, egy
ellen azonban vét, mindegyik ellen vét" (J ak 2,10). A mikor teh át az i~az
ságra tö rekszünk, a szeatségre törekszünk. Sze nt Pál is erre go ndol, amikor
kedves tanítványát, Timóteust biztatja: "törekedj igaz életre" (2Tim 2,22) .
Ugyanezt más oldalról közelíti meg az A postol a Rómaiakhoz írt leve lében, amikor kijelenti: "Az igaz a hitből él" (Róm 1,17) . Itt az ószövet ségi
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próféta gondolatát veszi át, aki ezt írja: "Akinek nem igaz a lelke, az elbukik,
de az igaz élni fog hííségéért" (Hab 2,4). Az igazság jutalma tehát az élet.
H ittel kell elfogadni Isten igazságát, és akkor az ember is az igazság és élet
birtokosa lesz. Az Isten igazsága kifejezés Szent Pálnál többször szerepel,
főleg a Római levélben (3,3.7 és 15,8). Altalában azt jelenti, hogy Isten
akkor is h űs éges ígéreteihez, ha az ember hűtlen. Jézus Krisztusban minden
ígéret beteljesedett. Es mivel Jézus új törvényt is hozott, az ószövetségi törvény igazsága helyébe az evangélium igazsága lép (Gal 2,5.14). Az evangélium igazságának elfogadása a hit által történik (2Tessz 2,13, Tit 1,1), ami
kifejezi a kereszténységhez való csatlakozást. Aki megszületett az új életre
az is.azsá~ igéje által (Jak 1,18), azmagának Krisztusnak az életében részesedik, aki önmagáró l mondotta: "En vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn
14,6).
, Ezeket a közismert szavakat a Biblikus Teológiai Szótár ígymagyarázza:
"6 az út, amely az Atyához vezet, pontosan azért, mert 6, az ember Jézus,
min t Igazsá g, saját magában közvetíti nekünk az Atya kinyilatkoztatását, és
így közli velünk az isteni életet" (559 o.). Mindezt az Igazság Lelke teszi
teljessé műk őd és é vel, aki tanus ágot tesz Krisztusról (Jn 15,26). "A keresztény érte le mben vett igazság tehát az evan~élium igazsága, az Atyának Jézus Krisztusban jelenvaló, a Lélektől megvilágosított kinyilatkoztató szava,
melyet hittel kell fogadnunk, hogy átalakítsa életünket. Az igazság Krisztus
szemé lyéb en ragyog fel számunkra, aki egyszerre a kinyilatkoztatás közvctítöje és teljessége" (560. o.).
Az ért szüks éges ezeket a szentírási gondolatokat újra éa újra átelmélkedni, hogy nagyobb távlatokban lássuk az igazság problémáját. Ennek
megfelelően a gyakorlati alkalmazás is megkapja a szükséges elvi megalapo zást.

Az igazmondás
Az első terület, ahol az elveket gyakorlatban kell alkalmazni, az igazmondás. Legegyszerűbben azt mondhatjuk, hogy a gondolat és a szó megegyezését je lenti: amit mondok, azt úgy is gondolom. Jézus felszólítása "Beszéde tek legyen: igen, i~en , nem , nem" (Mt 5,37) - aztjelenti, hogy egyértelműen és egyszerűen fejezzük ki magunkat. A modern teológia azonban
ezzel sem elégszik meg. Igazmondás helyett szívesebben beszél igaz magatartásról, igazle lkűsé gről, őszin tesé gről. Nemcsak szóval, hanem egész életünkk el kell tanúságot tennünk az igazságról A feladat tehát az, hogy egész
magat artásunk megfeleljen az igazságnak. Ez természetesen elválaszthatat an a szeré tett ől. Itt megint Szcnt Pált idézzük, aki világosan kimondja,
hogy "az igazságot szerétetben kell gyakorolni" (Ef 4,15). A jelenleg
haszn álatban lévő két magyar nyelvű, katolikus fordítás közül egyikben sem
találunk az erede tinek megfelelő szövcget. A Szent István Társulat fordításában ez áll: "Inkább igazságban kell élnünk és szeretctben", Az eredetibe n nem szereplő "és" szócska közbeiktatásával az egybetartozást egymás
utáni felsor oláss á alakítja. A Békés-Dallos fordítás szövege csak a
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következő mondattal együtt idézhető: "Inkább igazságban fogunk élni és
szeretetben teljesen egybe fogunk nőni a fővel: Krisztussal". Itt tehát a szeretet már az egybenövéshez tartozik, az igazságtól teljesen el van választva.
Az eredeti szövcget - Al étheuontes de en aga pé - Szent Jeromos fordít otta
le a legjobban: Veritatem autem fac ientes in cantat c. Magyarul így lehetn e
visszaadni: Az igazságot szeretetben gyakorolva... így megmarad Szent Pál
gondolata. Az igazság gyakorlása szeretet nélkül nem képzelh ető el, a kellő
elválaszhatatlanul összetartozik.
Az igaz magatartás azt is jelenti, hogy benső egységben élünk Krisztussal. Mi csak Krisztussal és Krisztusban leh etünk Isten munkat ársai, s
valósíthatjuk meg Isten ránk vonatkozó tervét. J ézus közismert példabeszéde a talentumokról azt jel enti, hogy Ist enn ek mindnyájunkkal egyéni
terve van, mindnyájunknak szern élyre sz óló feladatokat kell megvalósítanunk. Csak akkor élünk igazi emberi é lete t, csak akkor felel meg maga tartásunk az igazságnak, ha tudatosan követjük Isten hívását.
Az igaz magatartásnak természetesen szavainkban is meg kell rnutatkoznia. Ezen a téren elég sok a gond. Az emberek - és itt a papok sem
kivételek - megtanultak úgy beszélni, hogy szavaikból ne derüljön ki se mmi,
legkevésbé saját belső gondolatuk. Vannak, akik folyamatosan , sőt
választékosan tudják mondani a semmit. Az ember hallgatja őket, és a végén
megkérdezi önmagától: mit is mondott ez? Az ilyenfajta beszédből két szó
hiányzik: az igen és a nem. Jézus ugyan pontos an ezeknek a szavaknak a
használatára buzdított, de sok ember éppen ezeket kerüli. Az i g e n azt
jelenti, hogy azonosítom magam valamilyen gon dolattal, a n em pedig azt,
hogy a szóban forgó gondolatot elvetem. Az "ügyes ember" éppen azt akarja,
hogy ez ne derüljön ki. Talán, esetleg, leh et róla beszélni, megfontolandó:
ezek a kedvenc kifejezések. Az ilyen beszéd nek egyetlen "csekély" hibáj a
az, hogy teljesen fölösleges. A beszéd célja gondolataink közlése. H a éppen
a gondolatomat nem közlöm, akkor igazán kár beszélnern.
Sajnos, az ilyen fajta beszédet sokan "ideologizálják". Nem kisebb tekin télyre, mint Jézusra hivatkoznak: "Legyete k tehát okosak, mint a kígyók"
(Mt 10,16). Szerintük az okosság kívánja meg az elD'éni gondolat elleplezését és az igazság megkerülését. Abban mindnyájan egyetértünk, hogy
nem mindig és nem mindenkivel kell közölni a teljes igazságot. És ill nemcsak a kötelező titoktartás eseteiről van sz ó, Valóban vannak olyan helyzetek, amikor az okosság szempontjai szerint szabad hallgatni, vagy az igazságnak csak egy részét közölni. Az igazs ágot lehet etlen meggondolatlanul
felhasználni, indulatnak kiszolgáltatni. Kitérhetün k az illetéktelen kíváncsiskodás elől. De az ilyen viselkedés nem cé lozhatja a másik megr évesztés ét, álljon kizárólag az igazságnak vagy más nagy értéknek védelmére. Saját, önző érdekünk azonban nem számítható a nagy értékek közé . Miel ött
a "benső fenntartás" (restrictio mentalis) esetével élnénk, fontoljuk meg,
van-e rá komoly okunk. Ok nélkül kizárólag azt mutatná, hogy nem állunk
jól az igazmondás erényével.
A témakörhöz tartozik a megsz ólás, az alapt alan gyanúsítás és a rágalom
is. Sajnálatos módon ezek is nagyon elterj ed tek. Mivel közismert bűnökró1
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van szó, a fogalmi tisztázás lehet egészen rövid. A megszólás bünét az követi
el, aki ok nélkül elmondja embertársa hibáját. Alaptalan gyanúsítás esetén
kellő indok nélkül rosszat tételezünk fel valakiről. A három közül legsúlyosabb a rágalom, amikor tudatosan ráfogunk valakire olyan bűnt,
amelyet nem követett el. Mind a három b íín egyaránt vétek az igazság és a
szeretet ellen.
Ha azt próbáljuk megérteni, hogy az emberek jelentős része miért szereti ezeket a bűn öket, érde kes benső mozzanatokra jövünk rá:
A megszólás egyik alapja az a hajlam, hogy ami hírt megtudunk, azt jól
esik tová bbadni. Ha teh át hallunk valakiről valami rosszat, esetleg megcsóvá ljuk a fejünket, kicsit botránkozunk embertársunk hib áján, és sür~ő
sen elmondjuk valakine k. Nem jut eszünkbe, hogy ezzel rontjuk
felebarátun k hírét. Ne m gondolunk a szere tetre, amely azt kívánná, hogy a
rosszat ne terjesszük fölöslegesen.
Az ala ptalan gyanúsítás mélyén az a szomorú tény is áll, hogy az emberek
könnyebben gondolnak rosszra, mint jóra. Szívesebben feltételezik a
rosszat, mint a jót. Fiat al pléb ános koromban meglátogattam egy kis tanít-ványomat, aki eltö rte lábát. A jó falusiak még aznap hírül vitték az apának,
aki termelőszövetkezetben dolgozott: a pap a felesége dhez jár! Ez az
alaptalan gyanúsítás klasszikus eset e. Nekünk, papoknak sokszor van benne
részünk. R ólunk is szívese bben feltételezik híveink a rosszat, mint ajót. Ez
nyilván rosszul esik nekünk. De nagyon szomorú lenne, ha mi, papok is
be leesnénk ebbe a hib ába. Sem egymásról, sem híveinkről nem lenne
szabad alap talanul ros szat feltételezni. Annyira azért kellene szeretnünk
egymást, hogy gyanú sítgatásunkkal ne okozzunk a másiknak fájdalmat.
A rágalmazás az előbbinek következménye. Addig gyanúsítom a másikat, amíg végül elhiszem azt, aminek valójában semmi alapja sincs. És ha
már én elhiszem, az e l őbbie k alapján el is mondom. Rágalommal tönkre
lehet tenni bárkit. Ma is érvényes a mondás: aliquid semper haeret. A
rágalomból vala mi mindi g megmarad. Akiről sok rosszat mondanak, annak
elvész a jó híre, becsület e. Rengeteg emberi (és papi) karrier tört derékba
a rágalom miatt. Elég egy-két e mbern e k elmondani a kital ált rosszat, azok
rögtön továbbmondják megint "csa k" egy-kettőnek. Es a hír megállíthata tlanul terjed. Pusztul az igazság, veszik a szeretet.
Ha teh át szeretnénk, hogy beszédünk alapján igazlelkűnektarthassanak
minket, van mire oda figyelnünk. De még valamit érdemes megfontolni. Az
emberek te kintélyes része az ún. "ártatlan" hazugságokat semmibe sem
veszi. Itt azokra a hazugságokra gondolok, melyek nem ártanak a másik
ember becsületének, hanem egyszerűen"csak" a tényeket ferdítik el. Ezeket
minden morális tankönyv szerzöje bocsánatos bűnnek tartja. Biztos, hogy
így is van. De eze k az apró hazugságok az emberi együttélést teszik lehetetlenné. Az olyan embe rrel, aki kis dolgokban rendszeresen hazudik,
minden érintkezés kínos . A bes zélgetés nél állandóan arra kell figyelni, hogy
most vajon igazat mond-e, vagy hazudik. És ha hazudik, miért pont ezt
hazudja. Tehát: bármennyire is csak bocsánatos bűn az olyan hazugság,
amely nem sérti senkinek az érdeké t vagy becsületét, mégis nagyon
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kerülendő. Az ember társas lény és az emberi érintkezés alapszabálya: mindig igazat mondani. Minden szülőnek erre kellene nevelnie már kis
gyermekeit is.

A becsületes vagyonkezelés
Az igazlelkűségnekmeg kell mutatkoznia az anyagi javak kezelése terén
is. Kivétel nélkül minden ember felelős több vagy kevesebb anyagi jóért. Itt
a saját vagyon a legkevésbé érdekes. Amiért valaki megdolgozik, az az övé,
lényegében szabadon használhatja. Természetesen egy családapa nem ihatja el szabadon fizetését. Neki éppen az igazságosság erénye alapján vannak
kötelezettségei családja iránt. Sorolhatnánk az ilyen eseteket. De minket
jobban érdekel a közösségi vagyon. Mondjuk ki világosan: a pap felelős az
egyházközség és a templom összes anyagi javaiért. Felelőssége igen sok
mindenre kiterjed. Egészen elemi példa: egy püspök komolyan gondolkozott azon, hogy meghagyhatja-e plébánosi beosztásában azt a papot, akinek temploma egész éjjel tárva-nyitva volt. Ma, amikor annyi a templomi
betörés, az ilyen eljárás valóban óriási felelőtlenségről tesz tanúságot.
Sajnos, nem ez a legsúlyosabb probléma. Fiatal pap koromban csodálkoztam, hogy egy kollégám, temploma tatarozásával egyidöben, balatoni
nyaralót vett. Káplán voltam, és nem ismertem a pénzkezelés külőnbözö
lehetőségeit. Hogyan lehetséges ilyesmi? Persze, örökölhetett is az illető.
De gyanúba kerülhet: a pap meglehetosen nagy szabadságot élvez a pénzkezelés terén. Az év végi elszámolás formasággá vált? A jó falusi bácsik
aláírják, amit a plébános úr eléjük tesz...? veszélyes tehát, ha gyűjtések alkalmával, pl. a templom tatarozására, a befolyt összeget nyugta nélkül
átveszik. Komoly kísértés jelentkezhet ilyenkor. Esetleg a pénz kamatozik..., mindenki jól jár!
Csak éppen az igazságon esik súlyos csorba. A pénz felhasználásának
alapszabálya ugyanis az, hogy mindig arra kell fordítani, amire adták. Es ha
a hívek a templom tatarozására adakoztak, abból nem épülhet balatoni
nyaraló a plébános számára. Kétségtelen, hogy lappang a veszély, éppen a
komoly ellenőrzés hiánya miatt. Mivel a világban elég sok szabálytalan
pénzkezelést lehet látni, a pap is könnyen belesodródhat olyan pénzügyi
manipulációkba, amelyeket a legnagyobb jóindulattal sem lehet becsületesnek nevezni.
Érdemes itt megint Szent Pált idézni. A 2Kor 8-ra gondolok, amelyben
a szegény jeruzsálemi egyház javára szervezett gyűjtésről van szó. J ó lenne
elolvasni az egész fejezetet. De külön ki szerétném emelni a következő
verseket: "EI akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra
bízott bőséges adomány miatt. A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak
Isten, hanem az emberek előtt is" (2Kor 8,20-21). Ezt a lelkületet kellene
megtanulnia minden papnak és minden olyan világinak, akire pénz van
bízva. Kerülnie kell még a látszatát is a hűtlen pénzkezelésnek.
Bölcs, öreg pap mondta egyszer, hogy a hívek azt megbocsátják a
papnak, ha botlik a cölibátus terén, mert szerintük a pap is csak ember. De
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azt nem bocsátják meg, ha a gondjaira bízott pénzt hűtlenül kezeli. Ezt már
nem képesek természetes emberi dolognak nevezni. Egyszerűen becstelenségnek tartják. Már pedig a becsület minden emberi közösség alapvetőcn fontos tulajdonsága. Az egyénekjavát is csak úgy lehet szolg álni, ha
nem feledkezünk cl a közösségjaváról. Es mivel a krisztusi erkölcs messzemenően közösségi jellegű , a papoknak a vezet ésük a latt álló közösségek vagyonát úgy kell kezelniük, hogy a közösség érdeke Icgyen az irányadó.
Teljesen téves és egy általán nem keresztény az a nagyon elterj edt gondolkodásmód, amely szcrint a közös vagyonból mind enki annyit vehet el a
maga számára, amennyit tud. Nagyon szomorú lenne, ha ez a gondolkodásmód az egyházban is helyet kapna. Még szomorúbb lenne, ha ezt a
pa pok is árvennék. Jézus jól ismert példabesz éde az esztelen gazdagról (Lk
12,16-21) ma is mindenkinck szól. A túlzott vagyougyűjtés értelmetlen,
hiszen úgyis itt kell hagyni mindent. A papnak még gyermeke sincs, akire
hagyhatná vagyonát. Istenben kell gazdagodni, mert az ilyen kincsek nem
vesznek cl. "Ah ol a kincsetek, ott a szívetek is" (Lk 12,34).
Teljes önellentmondás lenne, ha a pap, Isten világának képviselője, földi
kincsek gyűjtésével bizonyítaná be, hogy számára ez a világ az egyetlen
valóság.
A

legfőbb

igazság

Isten a legfőbb igazság. Minden hívő az Isten embere, választottja. A
pap pedig lsten felszentelt szolgája. Tehát az Igazságnak is szolgája. Szavaival, tetteivel kell az Igazságról tanúságot tennie. Az élet minden helyzetében
az Igazság mellett kell kiállnia, Lehetőség szerint küzdenic kell mindcn
igazságtalanság ellen. Tudjuk, hogy a világ tele van igazságtalansággal. Az
egyik helyen a bőr színe alapján kül önbö ztetik meg az embereket, másutt
az ország hivatalos nyelvétől eltérő anyanyelv tesz sokakat m ásodrendű
állampolgárrá, ismét másutt a világnézeti hovatartozás jelenthet előnyt vagy
hátrányt. A felsorolás még folytatható. Dc ennyi is mutatja, hogy az az igazság, amelynek Isten a szerzője, és melyet J ézus hirdetett itt a föld ön, még
nem valósult meg tökélctes formában . Tennivaló ép pen ezért bőségcsenjut
minden kereszt énynek: világinak és papnak egyaránt.
A teendők végrehajtását mindig magunknál kell kezdenünk. Nem hiteles az igazságért való küzdclem olyan személynél, aki maga nem igazlelkű,
K étségtelenül könnyebb nagy szavakat mondani a vilá~ban tapasztalható
igazságtalanságok ellen, mint a kis dolgokban mindig Igazlelkűnek lenni .
De nekünk éppen ez az els ő feladatunk. Igazat mondani, a másokról való
beszédben nem véteni az igazlelkűs ég ellen, mindcn kezünkben megforduló
pénzt becsületesen kezelni: ezek látszólag kis dolgok. De csak az képvi selheti Isten igazságát, aki ezekben a kis dolgokban mindig hűséges. Es
mivcl nevelni csak jó példával lehet, a pap is csak így nevelheti híveit igazlelkűségre.

Ez nem könnyű feladat. A világban sokszor azo k érvényesülnek, akik
félreteszik az igazlelkűséget, becsületet. De ha mélycbbrc nézünk, kiderül,
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hogy az ilyenek sokszor magát Istent teszik félre. Isten nélkül, isteni
törvények nélkül, valóban elég nehéz mindig, minden k ör űlmények között
igazlelkűnek maradni. Mi éppen ezért azzal tesszük a legnagyobb jót a
köznck, ha Isten világát vonzó formában rnutatjuk be. Nem a tilalmak hangoztatása a fontos, hanem a pozitív értékek bemutatása. lj. z Ószövetségben
adott tíz parancs többsége negatív fogalmazású. Az Uj szövetség alaptörvénye viszont a nyolc boldogság. Márpedig a boldogságnál pozitívabb
fogalom alig képzelhető el. Jézus éppen azt akarta megmagyarázni
hallgatóinak, hogy aki őt követi, minden körülmények között boldog lehet.
Es mivel Jézus egyértelműen kiállt az igazság mcllett, nagyszerű példát
adott az igazlelk üségre, és követésére buzdít minkct is. Ez az út a boldogság
útja. Nem véletlen, hogy a boldogságok k özött kettőben is szerep jut az
igazságnak: "Boldogok, akik éhezik és szemjazzák az igazságot, mert majd
eltelnek vele. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék
a mennyek országa" (Mt 5,6.10).
Sikert, anyagi előnyt el lehet érni igaztalan módszerckkel is. De ehhez
járul a nyugtalan lelkiismeret. Az igazlelkű ember viszont nyugodt. Tudja,
hogy Jézust követi, tehát helyes úton jár. A belső béke pedig minden
boldogság alapja. Ha tehát mi ilyen pozitív szellemben nevelünk igazlelkííségre, boldogságra vezetjük a ránk bízottakat.
Források: Biblikus Teológiai Szótár: "Igazság, Igazságosság" címszavak.
Király Ernő: A keresztény élethivatás: Az igazlelkűség és az
igazságosság erénye.
Boda László: A keresztény igazságosság.

Teleki Béla

AZ IGAZSÁG TANÚjA
Kolping Adolf, az érettségi küszöbén álló cipészsegéd, összetekerte a
papírt, amelyen ez állt: "Kérem, azonnal jöjjön egy haldoklóhoz!", és rnérni
kezdte hosszú lépteivel az utcát. Miért hívják őt, talán papért kellett volna
mcnesztcni? Ismerik: A 27 éves fiatalember mindenre kész a betegekért és
akadályt nem ismer, ha haldoklókról van szó. Utja most is szegényes hajlékba vezeti, de megdöbbenve áll az "élettelen" haldokló előtt: Ez az a teológus, aki ivásnak adta fejét. Annak a ~azdának legidősebb leánya őrködött
a vergődő felett, akinél Adolf édesapja pásztor. A gimnazista átveszi a virrasztást. A leány pedig kilép az utcára: rózsás arcát cirógatta a szellő,
lelkébe pedig belemart a halál k özclsége: "Irgalmas Isten, megfogadom
neked, hogy egy szegény teológus tanulmányait teljes egészében ledezem!"
- rebegte.
Milyen kifürkészhetetlenek az Úr útjai? - Ennek az eseménynek
köszönhetjük, hogy a sokgyermekes szegény családból származó Adolf
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Kolping az oltár elé került. Részben enn ek a fogadalomnak következménye,
hogy az Egyház a szociális igazságosság egy élharcos ával gyarapodott.
1. Kész vagyok

Kölnben szájról-szájrajárt a hír: a fiatal cipészsegéd, az öre~gimnazista,
a furcsa pap mesterlegényeket ápol és haldoklók ágyánál virraszt. Nem
mentcgetözött "magasabb hivatással". így ír erről később: "Hiszek az ima
erejében. Ott, ahol saját szorgoskodásommal és erőfeszítéseimmel eIérhetem azt, amit jónak s kívánatosnak tartok, imám rendszerint nagyon rövid
és e~szeríí. Istennek ajánlom az ügyet. Megvalósul: jó. Ha nem megy, ismét
nekirugaszkodom, de ha Isten nem akarja: akkor is jó, nekem sincs szükségem a dologra, s elég! De ahol én közvetlenül semmit sem tehetek tulajdonképpen, pl., hogy távol tartsam a szen vedést és csapást azoktól, akik
közel állnak szívemhez, ilyenkor aztán imádkozom, tulajdonképpen szünet
nélkül. Tapasztaltam, milyen sokat elérhet ezzel az ember." Élete kockáztatásától sem rettent vissza, ha betegekről volt szó. Alig kezdte meg életmüvét, amesterlegények egylete, a kölni dóm vikáriusa, önként jelentkezik
a kolera betegek szolgálatára, bár maga is gyöngélkedett. Azoknak, akik
vállalkozásában meg akarták gátolni, azt válaszolta: "Ilyent, mint én, talál
az Úristen magának akárhányat!"
Mégsem mondhatjuk őt célratörőnek. Nem készítgette életművét gyermekkora óta. SŐt, tervei sokszor ellenkező irányba terelték. De "az idők
jeleit" (XXIII. János) mindig szemmel tartotta, azokban Isten ügyét látta, s
nem vonakodott, nem késlekedett soha a válasszal: Adsum, itt vagyok, kész
vagyok, rendelkezésedre állok. A szociális helyzetben és találkozásokban
Isten hangja csengett a fülében.
1813. dec. 8-án látta meg Adolf a napvilágot. Kerpenben, Köln és D üren
között fekvő kis faluban, juhászcsalád hatodik gyermekeként született. Az
anyakönyvbe még franciául jegyezték be , de Napoleon uralmának napjai
már meg voltak számlálva. Ugyanezen évben a leipzigi csata véget is vetett
annak.
Még 13 éves sincs , amikor szülei 1926-ban beadják Muser cipészmesterhez inasnak. 1929-1937-ig vándorsegédként dolgozik a vidé ken. Kölnben
döbben rá társai erkölcsi és szoci ális züllöttség ére. Nem hagyja magát. A
helyzet tettre ösztönzi. Bár Kerpen plébánosa, Joeken elutasítja őt:
"Suszter, maradj a kaptafánál!" Kolping kilincsel. Lauffs blatzbeimi plébános és Wollersheim kerpeni káplán segítségével1937-ben felvételi vizsgát
tesz. Beülbet a kölni "Marzellen~asium" padjaiba, 24 éves fejjel a
tizenévesek közé. Bár osztálytársai nem fogadják be , kitart és érettségizik.
1941. ápr. 3-án beiratkozik a teológiára a müncheni egyetemen. A
Gondviselés Adolf mellett állt. Maller, kerpeni földbirtokos leányának
fogadalma által biztosítva voltak egyetemi éveinek költségei. 1945. április
D-án Kölnben elnyeri a papszentelés kegyelmét és 31 évesen megkezdheti
azt a papi életet, amelyről XII. Pius pápa így nyilatkozott: "Mi teszi e
rendkívüli férfi papi egyénis éget a papok példaképévé, a következökbe
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süríthetném: Adolf Kolping az igénytelen egyszerűség papja volt. Pap, akit
Krisztussal és Máriával bensőséges ima kapcsolat füzött össze.
Feddhetetlen és tiszta életú pap... Olyan pap Ö, aki teljesen a népnek méghozzá a nép szegényeinek élt. Különösen a mesterlegényeket gondozta,
akiknek istenfélő atyjuk és szeretö anyjuk volt egyszerre. Ezeknek biztosította a távoli otthon melcgét önzetlen odaadásával... Jól tudta, hogy a hit
és tisztaság pótolhatatlan alaposzlopai a hitvesi és a családi boldogságnak."
Első káplán helyén, az elberfeldi Szt , Lőrinc plébánián, ahol a gyáripar
egyik melegágya volt, megismerhette a proletariátus ágrólszakadtságát. Itt
találkozott Breuer tanítóval, aki létrehozta a mesterlegények első egyletét.
Kolping tüzet kapott: "O lyasmit alkotott, amiró1 egész életemben álmodoztam" -lelkendezett.
A káplánt elnökükké válsztották a mcsterleg ények. Egész életére elkötelezte magát ennek a mozgalomnak, olyannyira, hogy kiérdemelte "a mesterlegények atyja" megtisztelő címet.
1849. április l-e nagyon szerenesés nap: Adolf Kolping a kölni dóm vikáriusa lett. Megnyílt az a lehetőség előtte, hogy a mesterle~ények helyi egyletéből európai szövetséget alkosson. Az "idő jelére" ISmét határozott
adsummal válaszolt: 1849. május 6-án már kinyílt az első bimbó Kölnben, s
amikor 52 évével, 1865. dec. 4-én örök álomra hunyta le szemét, 418
"Mesterlegény egylet" 24.600 tagja gyászolta őt. Halála nem vetett véget müvének, ami földünk 17 országának 3.000 "Kolpingcsaládjában" hirdeti
"nevét" s folytatja megkezdett munkáját.
Höffner bíboros azt mondta Adolf Kolpingról: "Ő volt az első német
katolikus pap, aki föfoglalkozásban míík őd őtt szociális területen". Mint
szónok és mint író, hirdette a szociális igazságot. Utazott s koldult, hogy a
tönk szélére jutott iparos s égédeket egyletekbe gyííjtse, s továbbképzésüket
biztosítsa. Házakat nyitott nekik, ahol otthonra találtak hontalanságukban,
s ahol nincstelenségük is orvoslódott. Céljai zavartalanabb me~alósulását
szolgálta a "Rajnai Néplapok" (Rheinische Volksbl átter) c. Újság is, amit
1854. ápr. l-én bocsátott közre először, hogy a szociális kérdést és a
megoldási lehetőségeket bevigye a polgárság és az egyház köztudatába.
Eleven hajtóerőként lüktetett benne jelmondata, amit gimnazista korában
(1837) írt naplójába. "Az igazság tanúja és az emberek testvére akarok
lenni!" - Ez volt ő, sőt ma is az!

2. Útközben
Adolf Kolping egy énis éget elsősorban sz ülci formálták. Világos volt ez
Anyjára így emlékezik: "Igaz, hogy szegény asszony volt az anyám,
de olyan anya volt ő, akinél tisztelnem kellett mindazt, amit láttam vagy tőle
hallottam. Ezt köszönöm neked ma is, drága, felejthetetlen anya; csendes,
alázatos asszony... A te szíved őrizte meg az enyémet is lágynak és melegnek.
Nélküled bizonnyal rideggé...vált volna az idegenek önzése miatt."
A pszichológusok és pedagógusok csak évtizedekkel késöbb fedezték
fel a "vonatkozási személy" (Bczugsperson) fontosságát a gyermek

előtte.
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fejlődésére. Kolping megtapasztalta már gyermekkorában: "Az igazi buzgóságot; az érzékenységet az igazság és a szépség, a fegyelmezettség és erkölcs iránt az ember az anyatejjel szívja be. Tulajdonképpen az anyánk
szívéböl mint örökséget kapjuk, akkor válik vérré bennünk!"
Kolping úgy hordta magában apja emlékér, mint a "gondolkodó tekintély" megtestesítőjét. Írásaiban gyakran ez a kép jelenik meg: "Ahogy Isten
mindent átfogó gondolattal irányítja az emberek sorsát, ú~ tegye magáévá
a családapa övéijólétét s problémáit" Vagy másutt: "A férj szeretete legyen
az Isten szerétetének visszfénye a házban, övéivel szemben." Az apai tekintély alapja tehát - Kolping meglátása szerint - a szeretetre s
~ondoskodásra épül. Ugyanakkor feltétele az emberi haladásnak. Persze,
jóval meghaladta korát, amikor a tekintély igazolásaként csak a szerétetet
ismeri el: "Aki nem szereti az egyént előzőleg, annak nincs joga, hogy a
másik szívérc hivatkozzék. Nem birtokolhat tekintélyt s nem részesülhet
benne az, aki nem a szeretet útján jut hozzá. De az sem, aki a mindensé~
égi Rendezőjétől tekintélyt kap, de saját szerétetével nem érdemli azt ki.
Megismétlem: A tekintély a szeretetben gyökerezik!" Erró1 egyébként iratot
is bocsátott közrc I8S0-ben "A tekintély és szabadság" (Autoritat und
Freiheit) címmel. Benne a nevelésfilozófusok generáciéit előzte meg: "Szeretettel kell kiérdemeIni a tekintélyt. Arcunk verejtékével szerezhető me~.
Különbcn csak szükségtámasztotta árnyék-tekintély. Csak a kényszer tartja
életben, ami előbb-utóbb összeomlik. Nem is érdemli létét."
Kétségtelenül Adolf Kolping szüleinek is köszönhetjük, hogy a család
apostolává lett, aki az anyák és apák nemzedékeinek adhatott irányt és
támaszt Korának szellemétó1 és áramlataitól nem tanulhatta azokat a
magabiztos elveket, amelyeket vallott és továbbadott: hogy "tevékeny
szeretet szentelje meg" a családokat és "a tényleges becsület oltalmazza
őket... így menthetnénk meg az emberiséget, társadalmat a pusztulástól, a
legkínosabb gyötrelmek ezreit száműzhetnénk a világbó!..., a könnyek
áradatát felszáríthatnánk ..., sok-sok boldogságot fakaszthatnánk a jelen és
a jövő számára".
Kolping tudásszomja felfoghatatlan . Emberileg nem találjuk indokoltnak, hogy az egyszerű pásztorcsalád támaszthatta volna benne. Bár meg
kell hajolnunk a szeretet és a kiegyensúlyozott családi légkör csodatevő
ereje előtt, Kolping nyitottságának táplálója a tudomány és igazság felé
Karpen Jakab Stotz nevű tanítója volt. Nem véletlenül mondja Adolfiskolás
éveit élete legboldogabb szakaszának. Tanítójáról áradozva írja: "Eletem
legboldogabb óráit keze alatt éltem át , midőn atyai szer étettel figyelő
tanítványainak a nagy emberek élett örténetéről mcsélt. Olyan ismereteket
is kőzvetítctt, amelyek túlnőtték az egyszerű vidéki iskola tantervét, de a tudásszomjas fiúcskáknak sokat használtak. Ezzel ültette bele a lelkembe a
magasabb képzés utáni vágyat, amit később nem tudtam száműzni." Az
egytantermes népiskola is képes volt szárnyra ereszteni a múlt század legnagyobb vallási és szociális népnevelőjét; "a népi akadémia" alapítóját.
Nevelési elve: "Igazságra az igazságban". Azért gyűjtőtte egyletekbe a
fiatal férfiakat, hogy életerős erkölcsi tartást, hivatásbeli továbbképzést,
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erősítő és nemesítő sz órakozást és lehetőséget biztosítson nekik, "szívvellélekkel tevékenykedni másokkal és másokért". KolpinS életfilozófiája:
"Jogtalanul kifogásolják az ember elégtelenségét, az evilági szellemi és testi
élet ter ület én: miért van szüks ége gyakorta az idegenek szer étetére és gondoskodás ára? így van ez rendjén . Bölcsen és jól rendezte ezt a Teremtő!
Ha nem lenne szüks égünk mások szeretet ére és gondoskodására, magunk
se tennénk ugyanezt máso kkal. Különben is az egyén - mai állapotábantúlzottan hajlik az önközpontúságra. Szüks éges elégt elensége nélkül még
jobban elzárná mag át m ásoktól, annyira önmagára összpontosítana, hogy
egyik a másikával szinte egyáltalán nem törődne. Mivel azonban minden
egyes személynek sz üks ége van a másikra, ezért az emberiség egysége s egészet alkot."
Kolping szavai éle téből tápl álkoztak. Maga is rászorult mások támogatására: iskoláztat ásánál, hivatásán ak megvalósítása közben. Mint fiatal
segédmunkás átélte társai tehetetlenségét: hajléktalanságát, munkan élküliségét, életük kilátástalanság át. - Látta züllöttségüket. gazdasági és
politikai kizsákmányolts águkat, s azt, hogy mennyire rászorulnak a szoci ális
és erkölcsi támogat ásta. Tapasztalta, hogy a tudás nem elég a boldogulásunkhoz. Mert - á llítja Kolping - óriási tudás mellett is leh etünk
"alapjaiban roggyant bútora Isten háztartás ának", "eleven gyalázata az örök
Mintaképnek, Ist ennek... A legveszélyesebb tudatlanság a legszomorúbb
rendetlenség." "Legfontosabb tehát, hogx a fiatal munkás - írja Kolping életének vallási és erkölcsi vonatkozásatban alaposan tájékozódjék, mert
ettől függ igazi boldogsága, a jobb jövője..." Ez annál is fontosabb, mivel a
társadalom "uralkodó divatja" - szerinte - a jellemtelenség.
Erre a bölcsess égre kés őbb jött rá. Fiatal fejjel még úgy vélte, hogy a
tudás hoz szabadulást. Teológusként komolyan foglalkozott a gondolattal:
tanár lesz valamelyik főiskolán, hogy a fiatalságot a tudatlanság bilincseitől
megszabadítsa. Wilhelm Kettelerrel, a nagy szociális reformgondolat püspökével való kapcsolata és a mcs terleg ények szociális nyomorának tapas ztalata és elberfeldi kápl ánk ódása érleli szociális tudatát: "A nép alsó
rétege roppant tudatlan, för telm esen lesüllyedt, testében-lelkében elhanyagolt. Mindenütt nyomor." H atározottan megírja teh át volt müncheni
tanárának, Döllingernek : "A tudom ányos tevékenység nem jön többé
számításba. A lelkipásztorkodásb an lehilincsel öbb s üdvösebb munkakört
találtam." Papi ar célét ezután már kifejezetten jellemzi egyik mottója: "A
tevékeny szeréte t gyógyítja a sebek et , míg az üres szavak csak szaporítják a
kínt." A régi be ncés formulát: O ra et labora (im ádkozzál és dolgozzál) így
korszerüsítette: "A vallás és a mun ka a nép aranyfedezete.' Meggyőződése
szerint csak a "csa ládias lelkipásztorkod ással" érhetünk el eredményt, mind
szociális, mind erkölcsi tér en . Ez ér t a csalá d a lelkipásztorkodás első és
legfontosabb területe. Minden lelkipásztori közösséget a család mintájára
kell kialakítani és mint csal ádot gondozni. Amesterlegények egyesületeit
is családnak képzelte el és úgy is kezelte.
Talán ennek köszönhet ő Kolping ro p pant lelkipásztori eredménye,
amiró1 egyik munkatársa ezt vallja: "Kevés ember élt a földön, akiért annyi
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ezer emberi szív olyan gyermekded szeretettel ragaszkodott, akihez olyan
bizalommal s teljes ráhagyatkozással fordultak... Föltárták előtte legrejtettebb titkaikat... Már puszta látására öröm csillant a szemükben, szavai
könnyet fakasztottak. .., évekig tévelygő bűn ösök vetették magukat térdre
előtte, bocsánatért esdekelve..."
W. Flitner, a nevelés egyik tudósa Kolpingot Pestallozzi mellé állítja:
"Ezen erős személyiségek iskolái sajátságos pedagógiai módszert mutatnak
fel, amelyben a nevelés eszközei olyan csodálatos rendbe sorakoznak."
Kolping világosan látta a pap szerer.ét a nép nevelésében. Minden alkalmat megragadott, hogy paptestvéreihez szóljon, öket tudatosítsa: "Ne
üljünk lóra, betanult elméletekkel nem segíthetünk a népen. Ha munkálkodni akarunk, szálljunk Ic inkább a magas lóról, - amint ezt az evangéliumi szamaritánus tette - és közeledjünk a sebesülthöz. Hajoljunk föléje,
öntsünk olajat és bort sebeire!" Majd ismét másutt: "Minden szív feltárul az
előtt, aki teljes bizalommal lép a néphez és küldetését ~ondoskodó szeretettel végzi. Viszont, ha megérzi a nép, hogy elhanyagoljuk, nem szeretjük,
elfordítja tőlünk szívét, mert csalatkozott abban, akitől szeretetet várt."
Kölni és bécsi paptársaival szeretett volna papi társulatot létesíteni, világi papokból álló egyletet, amelynek tagjai minden erejükkel a szociális
problémák megoldását szelgálták volna. Korai halála meghiúsította tervét.

3. Az

életmű

Kolping korában hétmérföldes léptekkel indult fejlődésnek a gyáripar,
de a kisipar is igen nekilendült. Így pl. 1831-1852-ig csak Poroszországban
a kisiparosok száma 188.000-ről 446.000-re ugrott. Maga is mint mesterlegény kezdte életpályáját. Gyakorlatias érzéke azt diktálta tehát: Ez az én
terülctem, ide kelJ összpontosítani minden erőmet. - A reá jellemző határozottsággaljártel: amesterlegények egyletének szíve-lclke és máig vezéralakja, sőt patrónusa lett.
Már káplánhcly én, Elberfelden (1848) megírta nagyjelentőségű szociális iratát: "A mesterlegények egylete. Megszívlelésül mindenkinek, akik a
valóságos népjólétet akarják." Tudta azonban, hogy a "világvégi kis faluban"
sorvadásra van ítélve műve. Igyekezett tehát Kölnbe kerülni, hogy biztosítsa
az Egylet jövőjét. Innen azután szétsugárzott az egyletszervezés Németországba, sőt egész Európába. 1852. ápr.-júl. között beutazta Dél-Németországot és Ausztriát. Ekkor létesített egyletet Münchenben, Bécsben. Prágában és Berlinben. 1856-ban alapítja a drezdai, budapesti és zágrábi egyleteket. 1858. szept. 8-án egyházmegyei és nemzeti központokra tagolta a
mcsterlegények egylet eit.
Az egyletek alapítását ezzel indokolja: "A fiatal munkásnak nincs más
menedékc a menhelyen és korcsmán kívül. A vallásosságot is fel kell ébreszteni és meg kell eleveníteni szívében... Meg kell adni neki azt a lehetőséget,
hogy büszke lehessen vallására..."
A papok kötelességének tartotta, hogy gondoskodjanak az egyletckröl:
"A papok a nép fiai, az Isten és a jog azzal bízta meg őket, hogy a
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kereszténységet elterjesszék a világban. Ezért senki más nem képes úgy
nevelni a népet, mint ök, Másrészt a papság ismeri legjobban a népet, legalábbis legjobban kellene ismernie... Bizony, a lelkész született népncvelö."
De Kolping nem vak. Megállapítja tehát: "Tagadhatatlan, hogy egyes lelkipásztorok visszavonultak a néptől, talán el is idegenedtek tőle. lu az ideje,
hogy a néppel szembeni mulasztásainkat kiküszöböljük, a régi, hozzánk tartozó területet visszaszerezzük, ha nem akarjuk, hogy hamarosan ítélet szálljon fejünkre."
Minden kezdet nehéz. Az első egyletek iskolatermeket bérelnek. A világításról és fűtésről maguk a segédek gondoskodnak. A magasabb egyházi
körök vallási társulatokat szeréttek volna amesterlegények egyleteiből csinálni, amit Kolping határozottan visszautasított: "Az egyletben társalognak,
dalolnak, felolvasást és előadást tartanak..." Zárójelben megjegyezte: "De
prédikálás nem lesz!" Mégis jogtalanul vádolták, hogy világias szervezetekct
létesít. Világosan írja: "Már a múltkor lcszögeztcm, hogy a katolikus mesterlegények egyletében a hitoktatás jelentős helyet kap. Ki is jelöltem a megfelelő anya~ot. Most is hozzáfűzöm, hogy amesterlegények egyleteiben nem
kelJ prédikálni. A prédikáció céljaira állnak a szószékek templomainkban.
Egyleteinkben az oktatás barátságosabb módon, gyakorta beszélgetés
formájában történjék" (Levél a katolikus mesterlegények egyleteiről, 1855).
Kolping pedagógiája jóval megelőzte korát. Sokan nem voltak képesek
megérteni - századunk pszichológiája szerint teljesen jogos - kitételét: "A
fiatalokkal szemben semmi kűlőnlegesctnem követelünk az Egyházzal való
kapcsolatukra vonatkozóan. Ha a tagok elfogadják barátságos meghívásunkat, kétszeres öröm lesz számunkra... Persze, hogy a templomba
irányítj uk az embereket, lassan vezessük be őket, Nem hajthatunk valakit,
hogy fusson, ha még járni sem képes...,Nagyon boldogok vagyunk, ha a
mesterlegényeket évente háromszor az Ur asztalánál látjuk. Ismerek olyan
fiúkat, akik már tíz éve semmilyen szentséghez nem járultak. Meghívjuk
ezeket is. Ha húsvétra még nem is jöttek el, talán megjelennek a búcsúra.
Istennek legyen hála, hogy egyáltalán velünk tartanak..."
Kolping feddhetetlen életű és mélyen hívő, kifinomult lelkű pap voll.
Emellett pedagógiai érzékkel bírt. Tudta, hogy a fiatalember vallásossága
csak akkor értékes, ha a vallásgyakorlatok m ögött a meggyőződés és a
szabadság áll.
Mivel nevelési elvei koridegenek voltak, sok fáradságába került, hogy
papi munkatársakat szerezzen, azokat kellően felkészítse. Lelkesítenie
kellett őket a kitartásra: "Előre, Testvérek, Munkatársak az Ur szölöjében,
bátran munkáral Nagy dolgot vár el tőlünk ko runk, méltó feladat áll
előttünk. Keressük együtt a megoldást, a közösen cselekvő szerétet csodát
művel. A fiatal, üde lelkek várnak reátok, olyan örömet készítenek, amire
nem is számítorok. Az elveszett fiak egyike-másika hazatalál és új emberré
erősödik. Olyan talentumok is felcsillannak, amelyek most még
ismeretlenségben sorvadoznak. Késői unokák fogják áldani azt, amit most
az apákért teszünk. Az idő forgatagában a béke hajlékát építjük,
homlokzatára he lyezzük a keresztet s honolni fog benne az Isten áldása."
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Persze meg is válogatta a vezet öjel ölteket, az egyletek "atyáit": "Az elnök
rendelkezzék fiatalos üdeséggel és szellemi frisseséggel... Komor, mogorva,
összeférhetetlen lény képtelen szervezni fiatalokat. Már maga a hajlott kor
is gátol, ezért szabály szerint fiatalabb lelkészek felelnek meg legjobban egyletatyáknak. Persze csak akkor, ha rendelkeznek annyi tapintattal, hogy
hivataluknak és az ügynek, mit képviselnek, sehol és sehogyan sem ártanak.
A népre az is nagy befolyást gyakorol, ha a helyi lelkészek igazi barátságban
és egymással is valóságos egységben élnek."
Kolping igyekezett amesterlegények f e I e I ő s s é g t u d a t á t fejleszteni, Szeme előtt lebegett állandóan, hogy ezek a fiúk a jövendő hitvesek, családapák, mesteremberek, állampolgárok és keresztény hívek. Ki
is emeli a 7. megyegyíflésen, Bécsben (1853): "H a megmentünk egy mesterlegényt, egy jövendő családapát mentettünk meg, minden munkásban megmentünk egy álla polgárt, és minden egyes jó, szorgalmas, becsületes polgár
kimondhatatlan nyereség az állam számára, még akkor is, ha iparos széken
ül.;." De a felelősségtudatot nem dorgálással és lehetetlen fegyclmezéssel
akarta felébreszteni. A tisztelet, figyelmesség és szeretet volt mozgatója. Az
Isten, szeretet! - hangsúlyozta. Az ember a szeretettől a szeretetre van
teremtve. Mivel így "az ember Isten képmása, semmire sincs jobban szüksége, mint szeretetre."
Ahhoz, hogy felelősségtudatban éljünk, meg kell tanulnunk tisztelni az
"atyai tekintélyt", mert amesterlegények egylet e csak így lesz olyan, mint
egy család. A fiatalok később maguk IS a helyes értelemben vett tekintélyt
képviselik családjukban és a társadalomban. Azt és az olyan tekintélyt, amit
az egyletatyáknál látnak megvalósulva. Elképzelését 1855. május 7-én
Münchenben ígyfejtegette Kolping:"Az apa felelős, de nem agyerekeknek,
hanem Istennek! Az elnök családapa számotokra; teljesíti az apai kötelességeket és gyakorolja az apajogokat... De a parancsokat inkább apai szemeivel, mint szájával osztogassa!"
Adolf Kolping a katolikus szociális mozgalom jeles történelmi alakja.
Forradalmárnak mégsem nevezhetjük. Az életszentség magaslatán álló pap
volt, aki először a hamis felfogást Igyekezett megváltoztatni úgy, hogy keresztény igazságok fényesóváját irányította a mindennapokra és az ember
tényleges problémáira. "A mesterlegények atyja " imígyen fogalmazza meg
életének titkát: "Sehol sem meggyőzőbb az isteni igazság, mint az önfeláldozó, segítők ész szeretet ajkán."
Adolf Kolping az I G A Z S Á G: a z ö n f e I á I d o z ó sz e r e t e t
t a n ú j a . Még Németország első liberális elnöke, Dr. Heuss is elismeri
ezt, amikor 1983-ban a nemzetközi "Kolping-ház" avatásakor Oberweselben kijelentette Kolpingról: "Egyike ő azon legkorábbi német egyéniségeknek, aki a régi rend sorsszerű felborulásakor felismerte az egyének veszélyezettségét és a szeretet erejével sietett segítségükre."
Irodalom: J. Nattermann: Kolping als Sozialpádagoge, Köln 1959
FJ. Wotke (Sz): Wortweisheir und Weltwahrheit. Köln 1965
H. Festing: Adolf Kolping und sein Werk. Herder 1988
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AZ EGYHÁZ SZAVA
EURÓPA PÉLDÁJA A KERESZTÉNYSÉG KULTURÁLIS
TERMÉKENYSÉGÉNEK
II. János Pál pápa 1988. okt. ll-én Strasbourgban (Franciaország) meglátogatta az Európa-parlamentet. A parlament elnöke, Lord Plumb kiemelte köszöntőjében,hogy "az Európai Közösség" szeretettel ápolja civilizációjának értékeit, amelyek az egyén tiszteletére, a személyes felelősségre és
szabadságra épülnek... "O sztozunk Onnel - fűzte hozzá - az igazság és a
béke iránti mély elk ötelezetts égben. " Zárószavaiban pedig hangsúlyozta:
"Cs odá la tt al adózunk Onnek azért a szüntelen fáradozásért, amelyet
számtalan zaklatott országban - az egész földkerekségen - kifejt az emberi
méltóság és az igazságos béke érdekében."
A Szentatya a következő beszédet intézte a jelenlévőkh öz:

I. Tiszte lt Elnök Úr! Képviselő Hölgyeim és Uraim!

1. Mindenekelőtt biztosítani szeretném az Elnök Urat arról, hogy rám
mély benyomást gyakoroltak érkezésemkor mondott köszöntő és megtisztelő szavai. Külön is szerétném meghálálni, hogy Elnök Ur személyesen
is megismételte a már 1980-ban tett meghívást, hogy intézzek beszédet
ehhez a nagyra becsült gyülekezethez. Ma végre megvalósulhatott az a
remény, amelyet három éve kifejthettem az Európai Intézmények képviselői előtt. Tudatában vagyok a té ny jelentőségének, hogy találkozhatom a tizenkét ország képviselőivel, amelyek az Európai Közösséget alkotják.
Csaknem 330 millió állampolgár bízta meg önöket azzal, hogy irányítsák közös sorsunk jövőjét.
Ez a gyülekezet döntő tényező az európai e~ségtörekvésben"Az Európai Szén- és Acélközösség" valamint a "R ómai Szerződés" óta. Mivel általános és közvetlen szavazattal választják meg ennek a parlamentnek képviselőit, megnövekedett a tekintélye és hatása. Honfitársaikjogosan tarthatják a jövő ígérete hordozójának valamint az országok demokratikus közösségének. Hisz erőteljesebb egységbe kívánja kovácsolni a gazdasági életet,
több ponton összhangolja a törvényhozást, és egysége szabad teret igyekszik
teremteni az együttmííkődésre és a kölcsönös kulturális gazdagításra.
Kontinensünk történelmének rendkívül kiváltságos pillanatában találkozunk. Ugyanis jelentős - bár nem nehézségektőlmentes - út van már m ögöttünk. Uj szakaszok is kirajzolódnak: "A z egység európai okmánya" érvénybe lé pésével meg fog gyorsulni az utolsó évtizedek folyamán türelmesen vezetett egyesülési folyamat.
2. A Szentszék a második világháború befejezése óta szüntelen sü rgeti ,
hogy építsük Európ át. Ké tségtelen: az Egyháznak az a küldetése, hogy
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minden embernek hirdesse az üdvösséget Jézus Krisztusban, bármilyenek
legyenek is történelmünk kör ülményei, mert az igehirdetés nincs felté telekhez kötve. Anélkül, hogy elhagyná illetékességének területét, feladatának tekinti ugyanakkor, hogy értelmezze és támogassa a kezdeményezéseket, amelyeket a népek abban az érték- és elvi rendszerben dolgoznak
ki, amelyeket maga is köteles hirdetni. Figyel az idők jeleire, amelyek felszólítják, hogy az élet változó valóságainak nyelvére fordítsa le az Evengélium
maradandó követelményeit.
Az Egyház nem mehct el tehát érdektelenül Európa építése mellett, hiszen évszázadok óta bele van ágyazva az ezt alkotó népekbe. Egykor ő vezette el ezeket a keresztség k útjához, másrészt a keresztény hit ezen népek kultur ális ő ri azo n os sá g á n ak maradandó eleme.
3. Európa manapság minden bizonnyal az idők jeleinek tekintheti, hogy
a béke és az együttműk ödés mintegy végleges otthonra talált népei között.
Bár századokon keresztül abban merült ki erejük, hogy hadat viseljenek
egymás ellen és uralkodjanak mások felett.
Időnk jelei az emberi jogok és a demokratikus értékek iránti felelősség
növekedése is. Ezen eszmék kezese akar lenni gyülekezetetek, amint már
képviselőjévé vált. Ezt az elkötelezettséget újra és újra vállalni kell, ha azt
akarjuk, hogy minden kör űlmények között uralkodjék az emberi személy
jogai és mélt ósága iránti tisztelet.
Az idők jeleit alkotja, véleményünk szerint, az a tény , hogy Európának
az a része, amely ezidáig annyit befektetett a gazdasági együttműködés
területén, egyre inkább keresi szellemi arculatát és azt a lelkületet, amely
képes biztosítani szellemi összetartozását. Ugy tűnik nekem, hogy az az
Európa, amelyet ti képviseltek ezen a téren, növekedése új szakaszában van,
mind saját maga, mind pedig a világ egyéb részei javára.

A "Közös piac"és Európa egysége
4. A "K őzős piac", amely 1992 végén lép érvénybe, siettetni fogja Európa
egységesítését. Az európai állampolgárok szabad akaratából eredő közös
politikai rendszer távolról sem fenyegeti a Közösség népeinek önazonosságát (identitását). Inkább biztosítja, hogy minden vidék méltányosabban
gyakorolhassa jo~ait, főleg a kultúra terén. Az így egyesült európai népek
egyike sem fogadja e~ hogy a másik vagy ennek kultúrája uralkodjék felette,
hanem vallja, hogy mindegyiküknek egyforma joga különbözöségével gazdagítani a többit.
A régi birodalmak mind megbuktak, mivel felsőbbségüket erőszakkal
és asszimilációs politikával próbálták elérni. A ti Európátok a szabad társulás gyümölcse lesz, népei kölcsönösen rendelkezésre bocsátják sokszínű
gazdaságuk sajátosságait.
5. Bizonyára új nemzetek is csatlakozhatnak majd azokhoz, amelyeket
most ti képviseltek. Az egyetemes egyház jelenlegi pásztora Kelet-Európából származik és ismeri azon szláv népek törekvéseit, amelyek egyetlen
európai hazánknak másik "tüdejét" alkotják. Az a vágyam , hogy az
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ö nren delkez ő, szabad intézményeket teremtő Európa egykor mindazokat
a vidékeket is magába ölelhesse, amelyek mind földrajzilag, mind pedig
történelmileg hozzá tartoznak. Hogyne kívánnám ezt , amikor a hittől éltetett keresztény kultúra mély nyomot hagyott Európánk minden népének
történelmében, legyen az görög, latin, germán vagy szl áv eredetű, minden
viszontagság ellenére és túl minden társadalmi rendszeren és ideológián.
6. Minden európai nemzet t örténelméből kiviláglik, hogy nyíltak voltak
a világ egyéb részei felé és élő kapcsolatokat teremtettek a többi kontinens
népeivel. Senki se képzelje tehát, hogy az egyesült Európa bezárközhat
egoizmusába. Egy hangot hall átva és erőit egyesítve sokkal inkább kép'es
lesz arra mint a múlt ban, hogy erőforrásait és új energiáit a harmadik VIlág
országainak fejlesztésére szentelhesse.
Sok szempontból példaadó a "Convention de Lorné" (Loméi Megállapodás), amely lehetövé tette, hogy parlamentek tagállamai és 66 afrikai,
karibiai és csendes-óceáni ország képviselői rendszeresen cgyüttmük ödhessenek. Ez a t örekvés annál inkább hiteles, minél jobban igyekszik segíteni a szegény országokat abban, hogy - a mások feletti uralom minden hátsó gondolata nélkül- saját kezükbe vehessék sorsuk irányítását.

II. Isten és az európai kultúra
7. Elnök Úr! Az Egyház üzenete Istenre és az ember végső rendeltetésére vonatkozik. S hogyan is képzelhetnénk el Európát, ha megfosztanánk
ettó1 a transzcendens távlattól?
Európa földjén, a modern korban, olyan szellemi áramlatok születtek,
amelyek lassanként kiszorították Istent a világ és az ember mivoltának megértésében. Azóta két ellentétes szemlélet állandó feszültséget teremt a
hívők és azok felfogása között, akik agnoszticizmust vagy egyenesen "ateizmust" hirdetnek. Az első szemlélet szerint az Isten iránti engedelmesség az
igazi szabadság forrása, mivel a szabadság nem önkényes és nem is céltalan.
Az igazságra és a jóra vagyunk szabadok. Ezt a két nagyságot azonban az
ember pusztán saját erejéből soha nem képes teljesen elérni. Az alapvető
magatartás etikai téren abban nyilvánul meg, hogy elfogadjuk azokat a
viselkedési elveket és normákat, amelyek értelmes létünkbó1 adódnak vagy
Isten szavának tekintélyéből erednek. Ennek következtében az ember nem
rendelkezhet felettük sem egyénileg, sem közöss égilegsaját tetszése vagy a
világ illetve ennek változó kénye s kedve szcrint.
8. A második szemlélet - miután megszüntette a teremtmények mindennemű alárendelését Istennek - az embert tekinti a dolgok kiindulópontjának és céljának. A társadalom pedig törvényeivel, nermáival és alkotásaival az ő szuverén mííve. Igy az etika alapja pusztán a társadalmi megegyezés;
a személyi szabadságot pedig csak az fékezi, amit a társadalom a másik
személy szabadságának védelmére megszab, előír.
Egyesek még mindig úgy képzelik el a polgári és politikai szabadságot,
amelyet e régi, a vallás törvényeire épített rend megdöntésével értek el,
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hogy együtt jár a vallás mellőzésével sőt eltörlésével. Hajlamosak ugyanis
arra, hogy a vallást elidegenítő rendszernek tekintsék. Evvel ellentétben
egyes hívők felfogásában csak úgy lehet a hit szerint élni, ha visszatérünk az
említett régi rendszerhez, amit gyakran túlságosan idealizálnak. Ténylegesen azonban egyik magatartás sem alkalmas arra, hogy összeegyeztesse
a keresztény tanítást és Európa szellemét. Mert a hit ereje, ott ahol virul a
polgári szabadság és bíztosítva van a teljes vallásszabadság, csak növekedhet azáltal, ha elfogadja a kihívást, amit a hitetlenség jelent számára.
Ezen k ör űlmények között az ateizmus is megtapasztalhatja korlátait a kihívás által , amit a hit jelent neki.
Ezeknek a különbözö szempontoknak a hátterében az a hit legfőbb szerepe, hogy egyformán biztosítsa az összes állampolgárnak: élhessenek lelkiismeretük szava szerint és ne mondjanak ellene az ész által felismert természetes erkölcsi normáknak.
Nem bálványozhatjuk többé a társadalmat
9. Ebben az összefüggésben fontosnak tartom emlékezetünkbe idézni,
hogy Európa a kereszténység termőtalajából merítette azt a "keresztény"
századok folyamán gyakran elfelejtett elvet, amely közéletét legmélyebben
irányítja. Arra gondolok, amit Krisztus hirdetett elsőnek: különböztessük
meg "azt, ami a császáré", és "azt, ami az Istené" (vö. Mt 22, 21). Lényeges
ahhoz, hogy elhatárolhassuk, mi tartozik az evilági országok külső rendjét
szabályozó kerethez és mi a személyek önrendelkezéséhez. Ez világossá
válik azáltal, hogy összevetjük a politikai közösség természetét, amelyhez
minden állampolgár szüks égszerűen hozzátartozik, és a vallási közösségét,
amelyhez szabadon csatlakozhatnak a hívők.
Krisztus szerint nem bálványozhatjuk olyan kollektív nagyságként a
társadalmat, amely elnyeli az ember személxét és másra vissza nem vezethető célját. Az állam, a társadalom, a politikai hatalom a világ változó és
egyre tökéletesíthető keretébe tartozik. Az Isten országát, az eszkatologikus tökéletességet viszont semmiféle társadalmi terv nem teremtheti
meg itt a földön. A politikai messianizmusok legtöbbször kegyetlen zsarnoks ágba torkollnak. A társadalmaktól felépített rendszerek sohasem végérvényesek, s nem is nyújthatják önerejü kb öl az összes javakat, amelyekre
az ember vágyik. Különösképpen pedig nem helyettesíthetik az ember lelkiisme retét, sem az igazság és a végtelen utáni szomj át.
A társadalom élete, az állam rendje az állampolgárokon nyugszik.
Felszólítja őket, hogy rendeljék alá a közjónak egyém érdekeiket és csupán
tárgyilagosan igazságos és jó törvényeket hozzanak, valamint csak ilyeneket
ismerjenek el. Már a régi görögök felfedezték, hogy a demokrácia nem
létezhet, ha nem veti alá magát mindenki a törv énynek. Másrészt a törvénynek az igaz és a jó transzcendens norrn áján kell nyugodnia. Az az állítás,
hogy az Egyháznak kell rendelkeznie afölött, ami "az Istené", egyértelmű
avval, hogy üdvös határa van az emberi hatalomnak. Ez a határ a lelkiismeret, a végső célok, az élet végső értelme, az abszolút felé való
megnyílás. a soha cl nem ért tökéletességre törekvés feszültsége, amely
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erőnk bevetésére ösztönöz és igazságos választásokat sugall. Az öreg kontinens minden szellemi áramlatának el kell gondolkoznia azon, hogy milyen
sötét kilátástalanság fenyeget, ha kizárjuk Istent a nyilvános életből, aki az
erkölcs végső alapja és a legfőbb biztosíték arra, hogy az egyik ember ne
éljen vissza hatalmával a másik felett.
10. Európa történelme bőségesen tanúskodik arról, hogy milyen gyakran hágtuk át a határt, amely elválasztja "azt, ami a császáré", attól, "ami az
Istené". Elég legyen megemlíteni a középkor latin kereszténységét. Ez, Arisztotelész nagy hagyományát felújítva kidolgozta az állam természetes fogalmát. Ennek ellenére nem mindig tudta kikerülni az "integr alizmus" kísértését: kizárta az evilági közösségböl azokal, akik nem az igaz hitet vallották.
A vallási integralizmus, amely nem különbözteti meg a vallási és a politikai
joghatóságot, s más égtájak alatt még ma is gyakorlatban van, nem egyeztethető össze Európának avval a szellemével, amelyet a kereszténység formált.
Máshonnét eredtek tehát korunk legfenyegetöbb veszedelmei: ideológiák abszolutizálták a társadalmat vagy ennek egyik uralkodó csoportját megvetve az ember személyiségét és szabadságát. Ott, ahol az ember nem
támaszkodik az őt meghaladó (transzcendentális) nagyságra, az a veszély
fenyegeti, hogy az önkény féktelenségének és az ál-abszolútumoknak
szolgáltatja ki magát, amelyek végül is elpusztítják.

III. Ajövö Európája
11. Más kontinenseken a keresztény hit és kultúra többé-kevésbé mély
együttélését tapasztalhatjuk. Ez a tény ígéretekkel teljes. Európa azonban
két évezred óta jelentős példája annak, hogy a kereszténység hogyan termékenyíti meg a kultúrát. A kereszténység ugyanis arra hivatott, hogy nyilvánosan is megvallja hitét és tevékenyen vegyen részt az élet minden területén. Ezért nyomatékosan hangsúlyozni szeretném a következőt: ha mellőzni próbálj uk kontinensünk vallásos és keresztény talajának az erkölcsre
és társadalmi hatóerőre vonatkozó szercpét, akkor nemcsak az európai
múlt születő örökségét tagadjuk, hanem veszélyeztetjük az európai ember
- igenis, minden európai ember: hívő vagy hitetlen - eljövendő méltóságát.
12. Befejezésül három területet említek meg, ahol a holnap egyesült
Európája - nyitottsággal kontinensünk Keletje és nagylelkűséggel a többi
világrész felé - újra a világítótorony szerepét töltheti be a világ civilizációjában: Elsőnek békítse ki az embert a természettel, törekedjék megőrizni
természetének, növény- és állatvilágának s érthetetlenségér, levegőjét és
folyóit. Ezen érzékeny e~ensúlyozókat, korlátolt nyersanyagforrásait,
szépségét, ami a Teremtő dicsőségét hirdeti.
- Békítse ki az embert társaival, akik Európa kül önböző kulturális
hagyományához és szellemi áramlataihoz tartoznak. Fogadja el az idegenek
és menekültek valamint más kontinensek népei szellemi gazdagságát.
- Végül: békítse ki az embert önmagával; igen, dolgozzon azon, hogy a
gyanúsítás és az embertelenség kultúrájával szemben újra teljes és átfogó
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képet alakítson ki az emberről és a világról. Olyan képet, amelyben a tudomány, a technikai lehetőség és a müvészet nem zárják ki az Istenbe vetett
hitet, hanem utalnak rá.
Elnök Úr! Képviselő Hölgyeim és Uraim! Amikor felkérésükre vállaltam, hogy beszédet intézek tisztelt gyülekczetükh öz, s~em előtt tartottam a
milliónyi férfit és nőt, akiket Európában képviselnek. Ok bízták meg önöket
awal a nagy feladattal, hogy megőrizzék és továbbfejlesszék azokat az
emberi - kulturális és lelki -értékeket, amelyek megfelelnek Európa hagyományának és identitásának, szabadságának és legjobb biztosítékai lesznek
fejlődésének. Kérem Istent, hogy sugallja és erősítse önöket ezen nagyszeru
vállalkozásban.

A VILÁGIAK HIVATÁSA ÉS KÜLDETÉSE AZ EGYH"\ZBAN ÉS A
VILÁGBAN
(II. János Pál szinódus utáni apostoli buzdítása)
1989. január 30-án tették közzé II. János Pál pápa Christifideles laici
. (CL) kezde tű, a világiak hivatásával és küldetésévcl foglalkozó apostoli
buzdítását, amely az 1987-es püspöki szinódus gazdag dokumentációjára,
vitáira és javaslataira támaszkodik. (A Szentatya egy hónappal korábban,
1988. dec. 30-án, a Szentcsalád ünnepén írta alá; a szokásos alakú füzetben
186 oldalt tesz ki.) Az új dokumentumot Eduardo Pironio bíboros, az említett szinódusi összejövetel delegált elnöke és Jan Sehotte érsek, szinódusi
főtitkár mutatta be az újságíróknak a Szeatsz ék sajtótermében.
A főtitkár rámutatott arra, hogy ezzel a dokumentummallezárul a világiak küldetésével foglalkozó szinódusi folyamat, de ugyanakkor fontos
szakasz kezdődik az egyház életében: most már át kell vinni a gyakorlatba
az öt évvel korábban kezdődőtt folyamat gazdag gyümölcseit. A szinódusi
ülést nagy várakozás előzte meg; mostantól kezdve a várakozás átalakul: az
új dokumentum mintegy a világiak "vade-mecum"-a, útikalauza lesz az
egyházban és világban teljesítendő feladatokhoz.
Az apostoli buzdítás, miként a szinódusi összejövetel, melynek
~mölcsét képviseli, a II. Vatikáni Zsinat ösvényein halad; ezt a Pápa maga
IS hangsúlyozza a dokumentum elején. Egyébként a szinódusi téma eredeti
megjelölése is ez volt: "A világiak hivatása és küldetése az egyházban és a
világban - h ú s z é v vel a ll. Vat i k á n i Z s i n a t u t á n". Már a
szinódus el őkészítése során is a világ püspöki karainak javaslatai, megjegyzései állandóan a Zsinat nagy szövegeire hivatkoztak (Lumen Gentium,
Ad gentes, Apostolicam actuositatem és Gaudium et spes). Majd a
szinódusi atyák is ebbe a távlatba állították munkáikat. Maga a Szematya
megjegyzi a buzdítás 2. pontjában: "Müköd ésc során állandóan hivatkozott
a szinódus a II. Vatikáni Zsinatra, amelynek tanítása a világiakról, húsz év
távlatából meglepő időszerfiséget mutatott és nemegyszer prófétainak
bizonyult: ez a tanítás képes megvilágítani és irányítani azokat a válaszokat,
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amelyeket ma kell adnunk az új problémákra. A szinódusi atyák elfogad ták
valójában a kihívást: megjelölni a konkr ét utakat, hogy a Zsinat ragyogó 'elmélete' a laikátusról valóságos egyházi 'gyakorlattá' váljék." (A buzdítás 224
l ábj egyzet éb ől 97 a Zsin atr a vonatkozik. )
Természetesen, a zsinati szövegekcn túl illetve azokon keresztül, a dokumentum folytonosan utal a Szem írásra. Mintegyvez érrnotívumként szövi
át a szöveget a sz ől ö, szől őtő, illetve a sz őlő munk ásai képsor, evangéliumi
allegória. "Menjetek ki ti is a sz ől őmbe !" (Mt 20, 14): ez a felszólítás adja
meg a beve zet őben a vezérm otívumot a világiak hivatásáról és k üldetéséről
tárgyaló buzdításhoz. Majd a dokumentum öt fejezete - amint a címek is
jelzik - fokozatosan ezt mélyíti el (vö. Jn 15,1-17).
Schotte ér sek azt is kiemelte, hogy a mostani buzdítás folytonosságban,
szoros összefüggésb en van a korábbi szinódusok és buzdítások tematikájával, kezdve VI. Pál pápa cvengclizálásról szóló dokumentumától
(Evangelii nuntiandi), amely az 1974-es rendkívüli szinódus gyümölcseként
született meg. Egyéb okm ányok: Cat echesi tradendae (1979); Familiaris
consortio (1981); Reconciliatio et paenitencia (1984.)
A világ püspökei és a Pápa határozott kívánsága szerint meg kell adni a
világi híveknek az őke t m egill et ő helyet. A Szematya a 2. pontban - a bevezetöben - megjelöli az irán yt: "A Buzdítás célja az, hogy felébressze és táplálja annak az adománynak és felel ősségnek tudatosítását, amelyet minden
egyes világi hívő kapott az Egyház közösségében és küldetésében."
Lássuk ezután a dokumentum öt fejezetének fóbb gondolatait.
LA vi/ági hívek m élt ás ága az Egyház-Misziétiumban

Miután a Pápa a bevezet őb en bemutatta azt a "világot", "sz őlöt", ahová
a keresztény világiak küldct ést kapt ak. Az első fejezet a hívek mélt6ságát
teljes , isteni fénybe állítja . A s z ő I ő képe a Bibliában - az Ó- és Ujszövetségben - több más jelentés mellett Isten népe misztérium át jelöli. A
Zsin at, amikor leírja az Egyház misztériumát, több bibliai kép rnellctt ezt
is használja: "Az Egyházat a mcnnyei Földműves ültette, mint választott
szőlősk crt ct (Mt 21,33-34); vö. Iz 5,l kk). Krisztus igazi szőlőt ő: életet és termékenységet ad a vesszöknek, akik őbenne maradnak, az Egyház által , és
semmit sem tehetünk Őnélküle (vö. Jn 15,1-5)" (Lg 6). "Az Egyház tehát folytatja a Pápa - maga az evangéliumi szőlő , M i s z t é r i um , mivel az
Atya, a Fiú és a Szeritlélek szer étetc és élete mint abszolút ajándék rendelkezésére áll azoknak, akik újjászülettek vízből és Szentlélekbó1 (vö. Jn 3,5),
akik meghívattak arra, hogy Isten szcrctetközöss ég ét (communio) megéljék, illetve azt kinyilvánítsák és közöljék a történelemben (küldet és)...
Egyedül az Egyház miszt ériumán belül - a szcretetközöss ég misztériumában - tárul fel a világi hívek 'önazonossága', eredeti méltósága, Es
egyedül e méltóságon belül lehet meghatározni hivatásukat és küldetésüket
az Egyházban és a világban " (CL 8).
K i k t e h á t a v i I á g i h í v e k ? A szinódusi atyák a p o z i t í v
leíráshoz felhasználták a Zsin at tanítását és a Magiszténum újabb
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dokumentumait. A Lumen gentium 31. pontja szerint: "Világi hívőkön az
összes keresztényeket kell érteni az egyházi rend és az Egyházban jóváhagyott szerzetesség tagjainak kivételével, tehát azokat a híveket, akik a keresztség által beépültek Krisztus testébe és Isten népe lettek, ezért ... részesednek Krisztus papi, prófétai és királyi tisztében, és a maguk részéről
teljesítik az egész krisztusi nép küldetését az Egyházban és a világban."
A világiak leírásánál tehát vissza kell menni a gyökerekig. a keresztény
beavatás szentségeiig (keresztség és bérmálás). A keresztség Isten
gyermekeinek életére szüli őket; beletestesíti a hívőket Krisztusba, illetve
testébe, az El:D'házba; közli a Szentlelket. így minden megkeresztelt
részesedik Krisztus papi, prófétai és királyi ,tisztében. A bérmálás a
keresztény nagykorúsítást szolgálja. A híVÓK az Ur egyetlen testének tagjai,
az egyházi szeretetközösség életében részesednek. De a keresztséggel
kapott közös méltós ág a világiaknál sajátos jelle~et ölt , ez a "világi" jelleg:
vagyis sajátos módon a világban élnek, ott teljesítIk keresztény hivatásukat.
A "világ"nem egyszerííen antropológiai és szociológiai hely, hanem - ebben
az összefüggésben - t e o l ó g i a i kategória. A "világi" hívő abban
különbözik a paptól és a szerzetestől, hogy ezzel a sajátos "vil á~" jelleggel
rendelkezik. Amint VI. Pál tanította, magának az egyháznak IS van igazi
"világi" dimenziója, ami a Megtestesülés misztérium ában gyökerezik és
különb özöképpen valósul meg az egyház egyes tagjai által. Az egyház
ugyanis a világban él, jóllehet nem a világból való (vö. Jn 17,16); küldetése
az, hogy folytassa Krisztus megváltó míívét. "Természeténél fogva az a célja,
hogy az emberek üdvösségér munkálja, de ugyanakkor átfogja az egész
evilági rend megújításat is" (AA 5). "Kétsé~elenül - folytatja a buzdítás az Egyház minden tagja részesedik világi dimenziójában; de k ü l ö n b ö z
ő f o r m á k b a n. A v i lá g i h í ve k részesedése - a Zsinat szerint (LG
31) - sajátos módon és sajátos funkció (szerep) révén valósul meg. Ezt a
sajátos és megkülönböztető módot jelöli a zsinat a "világijelleggel", "világbatartozással" (CL 15). "Sajátos hivatásuk alapján a laikusok dolga az, hogy
az ideigvaló dolguk intézése és Isten szerint való rendezése által keressék
Isten országát. A világban élnek, vagyis a világnak mindenféle feladatában
és munkakörében a családi és társadalmi élet megszokott körülményei közt:
mintegy ezekből a szálakból van szőve életük. Itt hívja őket lsten, hogy
szerepük a kovászé legyen: mintegy belülró1 megszenteljék a világot, az
evangélium szelleme szerint helytállva a maguk feladatában, és elsősorban
életük tanúságával, hitük, reményük és szeretetük ragyogásával mutassák
meg másoknak Krisztust. Különleges módon őreájuk vár tehát az a
különleges feladat, hogy az evilági dolgokat, amelyekben benne élnek,
mindenestül úgy világítsák meg és úgy rendezzék, hogy e dolgok mindig
Krisztus szerint alakuljanak, fejlődjenek és váljanak a Teremtő és Megváltó
dicsőségére." LG 31) A Pápai buzdítás 15. pontja részletekben idézi a
Lumen Gentium most felolvasott szakaszát (a 31. pontot), és amikor
magyarázza, még más zsinati szövegekre is hivatkozik.
A szinód usi atyák szerint a laikus hívő v i I á g i j e II e g e azért nem
csupán szociológiai, hanem teológiai jelent ésű, "mivcl Isten teremtő és
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megváltó míívének fényében értendő, aki a világot a férfiakra és nőkre bízta,
hogy részesedjenek a teremtés müvében, felszabadítsák a teremtést a bíín
befolyása alól , m e g s z e n t e l j é k ö n m a g u k a t a házasságban vagy
a cölibátusi életben; a családban, a foglalkozásban és a különbözö
társadalmi tevékenységekben" (CL 15, idézve a szinódus 4. propozíciój át),
A buzdítás I. fejezetének további pontjai ezt világítják meg, fejtik ki.

JI. A világihívek részesedése az Egyház-Közösségben
A szől őtö-szőlővesszök eleven kapcsolatának evangéliumi hasonlatából
kiindulva a buzdítás II. fejezete az Egyház-Kommúnió (Szeretetközösség)
misztériumát mutatja be, amelyben a világiak is, mint az Egyház minden
tagja, részesednek. A világiak küldetését helyesen csak az Egyház-Közösség misztériumában érthetjük. A II. Vatikáni Zsinat egyháztanának egyik
uralkodó vonása éppen az, hogy a k ül önb öző bibliai képek felhasználásával
az E~yház miszériumát mint s z e r e t e t k z s sé g e t
mutatja be, amelyet a Szentlélek, a feltámadt Ur egyetlen Lelke éltet, és
amelyben a különbözö hivatások egymást kiegészítik. Az egyes szolgálatok
és karizmák (különleges kegyelmi adományok) az egyetlen Krisztus-Test
építését célozzák (vö. IKor 12,28; Ef 4,7; 11-13).
Számos szolgálat (hivatal, szerep) van az egyházban. Az egyházirend
szentsége (papszentelés) egyeseket arra képesít, hogy a történelemben
kiterjesszék az apostoli megbízatást, a "d iakónia"{szolgálat) szellemében,
tehát Isten népét szolgálva. A világi hívek sajátos módon részesednek
Krisztus papi, prófétai és királyi tisztében (küldetésében), éspedig a
keresztség-bérmálás illetve a házasság szentségi kegyelme erejében. Az
Egyház pásztorai megbízatásából tevékenykednek, és nem lesznek pásztorok, vagyis nem a felszenteléssel kapott hierarchikus szolgálatot teljesítik.
A buzdítás 22. pontja hangsúlyozza a Zsinat nyomán (PO 2, LG 10), hogy
nemcsak fok ozati, hanem lényegi k l n b s g van a
Krisztus papságában való részesedésben a felszentelt papok és a világi hívek
esetében. Az előbbiek különleges tekintélyt és lelki hatalmat ka pnak, s ezért
Krisztus, a Fő helyetteseként müködnek ("In persona Christi Capitis"), míg
a világi hívek a keresztség és a bérmálás szentsége erejében az "általán os
papságot" gyakorolják. A Pápa hivatkozva az új kódexre (23013) megjegyzi
(CL 23), hogy paphiány esetén világiak is betölthetik a l e k t o r és az a k
o l i t u s hivatalát, amelyek rendesen a papjelölteknek vannak fenntartva;
tehát gyakorolhatják az igeszolgálatot, vezethetik a liturgikus imákat,
kiszolgáltathatják a keresztséget és áldoztathatnak az egyházi törvénykönyv
előírásai szerint, jóllehet ezeknek a feladatoknak a betöltése rendes
körülmények között nem a világi hívekre, hanem a lelkipásztorokra
tartozik. A püspöki szinódus atyái az egyházi helyzet vázolásával széles panorámában mutatták be a megkereszteltek különb özö apostoli szolgálatait,
nagyra értékelve a férfiak és nők szerepét az evangelizálásban, az evilági
valóságok keresztény átalakításában és megszentelésében, továbbá dicsé rték nagylelkű szolgálatkészségüket a rendkívüli helyzetekben, paphiány
ö
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esetén. A Pápa itt jegyzetben utal a Kódex megfelelő kánonjaira. amelyek
- paphiány esetére - konkrétan megjelölik a világiak által teljesíthető szolgálatokat, amelyek rendes körülmények között a felszentelt papoknak vannak fenntartva. Hasonlóképpen a zsinati liturgikus reformra és a kódexre
hivatkozva megjelöli azokat a szerepeket, amelyeket a világiak vállalhatnak
a liturgia el őkészít és ében és lebonyolításában, a kommentálásban és az
énekek vezetésében, sőt a felolvasásban és más tevékenységben. (A Pápa
megjegyzi, hogy a szinódusi atyák kérésére egy különleges bizottság felülvizsgálja VI. Pál pápa rendelkezéseit a lektorátussal és az akolitusi szolgálattal kapcsolatban, számolva a helyi egyházak gyakorlatával. Amíg ez a
bizottság elkészül munkájával, az elóbb vázolt elvekhez és a kódex előírásai
hoz kell igazodni.)
A buzdítás 24. pontja külön foglalkozik a k a r i z m á k k a I , a Szentlélek
különleges kegyelmi adományával, amelyek az Egyház-Közösség
k ül önb öző szolgálatainak betöltését segítik elő. E karizmáknál szükség van
a szellemek megkülönböztetésére. A szolgálatok és karizmák révén a világi
hívek részt vesznek a helyi egyház életében, éspedig közvetlenül a plébániai
közösségbcn, amely a hit és az eukarisztia szerves közössége; itt teljesítik
sajátos küldetésüket. A 26. és 27. pont hosszan tárgyal a p I é b á n i a i é l
e t r Ő I. Ezután a buzdítás az egyéni majd a közösségi (mozgalr,ii, társulati)
apostolkodás k ül őnb özö formáit részletezi; me~elöli az egyháziasság ismérveit és a pásztorok szercpét. Az apostoli mozgalmak, társulások,
csoportosulások "e g y h á z i a s s á g á n a k" ismérvei a következők lehetnek:
- a szeatségre szóló hivatás elsőbbsége; - felelősség a katolikus hit megvallásáért; - határozott közös tanúságtétel; - az Egyház apostoli célkitű
zéséhez való igazodás és az ebben való részvétel; - elkötelezett jelenlét az
emberi társadalomban. Az apostoli csoportosulás (társulás) konkrét gyümölcsei tanúsítják, hogy ezekhez az ismérvekhez igazodtak-e. A pásztorok
vezetik és bátorítják ezeket az apostoli mozgalmakat és támogatják újabb
mozgalmak és társulások hivatalos elismerését is.
Ill. A világi hívek közös felelőssége az

Egyház-Kűldetésben

A buzdítás harmadik fejezete azt illusztrálja, hogy ha a szőlővesszők a
maradnak, gyümölcsöt hoznak, vagyis a megkereszteltek lelki éleiének feltétele az, hogy s z e r e t e t k ö z ö s s é g b e n m a r a d j a n a k
a z U r r a I é s t e s t v é r e i k k e I . A kommúnió ugyanis kommúniót
szül és lényegileg a missziós küldctésben gyümölcsözik.
A m i s s z i ó s k ü I d e t é s elsősorban az evangélium hirdetésében
nyilatkozik meg. Az evangelizálás mtíve végett az Egyház az Isten szavához
csatlakozó, hitvalló közösség, amely a szents égekből merít isteni életet és a
szeretetben gyümölcsözik. Elvinni ma az evangéliumot a közömbös,
elvilágiasodott, hitetlen környezetbe, vagy akár a hit és a hagyományos
szokások ellaposodott helyzeteibe annyi, mint visszavinni a személyeket a
hit eredetéhez az ú j e van g e I i z á I á s révén, hogy a rendszeres katekézis
által érett egyházi közösségcket alakítsanak ki. Az újraevangelizálás
szó1őtőn
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szükségc azonban nem zárja ki azt, hogy az Egyháznak teljesítenie
kell az Úr parancsát: "Menjetek, hirdessétek az cvangéliumot minden népnek!" - vagyis: a m i s s z i ó jelenti továbbra is azt, hogy el kell vinni az evan~éliumot azoknak az embermillióknak, a k i k m é g n e m i s m e r i k
K r 1 S z t u s t, az ember Megváltóját (CL 35) . Határozott és nagy lépéseket
kell tenni előre, hogy fokozzák az EWház missziós dinamizmusát, hogy
elültessék az egyházat mindenfelé és kibontakoztassák a párbeszédet a különböző vallásokkal. Mindez új munkásokat, missziós hivatásokat igényel,
és a világi híveknek is részt kell venniük ebben, többek köz ött azzal, hogy
imádkoznak új hivatásokért és segítenek a hivat ásébresztésben. Az Egyház
felfedi - Krisztusban - az embert az embernek, kinyilvánítja az emberi
személy méltöságát, amely az emberek egymás közti egyenlőségének alapja.
Követeli a részvételt és az emberek közötti szolidaritást, és mindezt az emberi személy egyedülálló méltósága alapján teszi. Ebből forrásozik egyébként a személy jo~a az élet sérthetetlenségéhcz, általában az élet tisztelete,
amely a bioló~aI és orvosi tudományokat felelősségükre figyelmezteti;
továbbá a lelkiismereti és vallásszabadságjoga, a család jogai. Mindezeken
a területeken a v i l á g i h í v e k fontos evangelizáló munkát végeznek,
amikor megélik az evangéliumot, szolgálják a személyt és a társadalmat. A
család kiváltságos helye a világiak apostolságának. A társadalomban pedig
a szolgáló szeretet, a szolidaritás, az igazságosság ügyének előmozdításával,
a gazdasági, társadalmi, politikai élet, a munka evangelizálásával, a környezetvédelemmel és a kultúra terilletén végzett alkotó és tájékoztató tevékenységükkel apostolkodnak. A kultúra átadásában és a nevelésben fontos
szerepet játszanak a tömegtájékoztatás világi szakemberei. Az apostoli
buzdítás III. fejezete mindezt részletezi.
sürgető

W. Isten sokszerü kegyelmének hű intézői
Az evangéliumi szőlőmunkások a nap különböző óráiban kapnak
meghívást: ez mintegy jelzi az evangélium szolgálatában kifejtett
tevékenységek v á l t o z a t o s s á g á t , a különbözö időket és módozatokat:
fiatalok, gyermekek, idősek - valamennyien feladatot teljesítenek, megvan
helyük az egyházi küldetésben. A pápai buzdítás IV. fejezete ezt részletezi.
Külön kitér - a 49. és 50. pontokban a n ő k szerepére.
A szinódusi atyák különös gondot fordítottak a n ő k s z e r e p é r e ,
éspedig kettős szándékkal: hogy elismerjék és elismertessék mindenkivel a
nők nélkülözhetetlen hozzájárulását az Egyház építéséhez és a társadalom
fejlődéséhez. Továbbá, hogy alaposabban elemezzék annak Ichctőségét:
miként vehetnek részt a nők fokozottabban az Egyház életében és
küldctésében. Sürgető feladat, hogy megvédjük és előmozdítsuk a nő
személyi méltóságát, eltöröljük a materialista és fogyasztói mentalitást az
enberi lénnyel, külőnösen a nővel kapcsolatban. Az Egyházban a Jézust
követő nők példája eszmény lehet, amikor a nÓK egyházi szerepéró1 van szó.
Jobban meg kell vizsgálni a Teremtő szándékát, a férfi és a női állapot
antropológiai és teológiai alapjait, hogy a kérdést tisztázzák. Ezt a célt
szolgálta a Pápa már közzétctt, Mulieris dignitatem kezdetfi apostoli levele.
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A Szentírás tanítása szerint nem szabad a nőt hátrányosan megkülönböztetni; a keresztség és a bérmálás alapján a nő éppúgy részesedik Krisztus
hármas tisztében, mint a férfi. Ugyanúgy meghívást kapott az egyházi apostolkodásra, az evangelizálásra, a hitoktatásra, a hit átadására, a teológiai
tanulmányokra. Ugyanígy elő kell mozdítania az emberi személy rnélt óságát, a környezet védelm ét, a társadalom keresztény átalakítását. De
sajátosan fontos szerepet töltenek be a nÓK a házasságban-családban, az
anyaság és a kultúra ter ület én. A nÓK különleges érzékenységgel rendelkeznek az igazi emberi értékek iránt. A szüzess ég különös módon kinyilvánítja a hivatások sokféleség ét és egymást kiegészítő szerepét az egyházi
közösségben, A beteg és szenvedő személyek pedig azt a hivatást kapták,
hogy Krisztus fájdalmával egyesítve a sajátjukat, egyben befogadják és
átadják a feltámadás megújító erejét és örömét is.
Isten népe tagjai tehát - vagyis a kül önb öző szolgálatokat teljesítő szöl ömunkások, akik az egy m s t k i e g s z ít ő s ze re p e k h e z megfelelő
karizmákat kaptak - a k ü I ö n b ö z ő é I e t á II a p o t o k b a n egymással
szeretetközösségbcn tanúskodnak Krisztusr ól, illetve arról a tényről, hogy
az életszentségre és a szeretet tökéletességére sz óló egyetemes meghívást
az egyházi test egyes tagjai k ülönbözöképpen élik meg. Eltérés van az e~es
életállapotok között is: a papi és szerzetesi, a világi állapot, vagy a világi
intézmények státusa az egyházi hivatások gazdag sokféleségéről tanúskodik. A szolgálati papság biztosítja a Me~áltó szeatségi jelcnlétét, a szerzetesi állapot pedig az Egyház eszkatologikus jellegét.
á
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V. A vi/ági hívek képzése
Az apostoli buzdítás utolsó fejezete arról szól, hogy a világiak hivatásának állandóan é r lelődn ie kell és m e g f e I e I ő k é P z é s szükséges
ahhoz, hogy egyházi, apostoli küldetésüket egyre gyümölcs özőbben teljesíthessék. A szinódusi atyák hangsúlyozták (40. propozíció), hogy az egyházmegyében a lelkipásztori programokban r a n g o s h e I y e t kell
biztosítan i a világi hívek képzésének. A teljes képzés, amely egyesíti a lelki
életet és a világban való tevékenységet, jelenti a lelki és tanbeli kiképzést a
katekézis, a kulturális tájékoztatás, az e~ház szociális tanításának megismertetése stb. révén. Ehhez biztosítani kell a megfelelő helyeket, eszközöket, nevelőket; de az igazi nevelő Isten, Jézus Krisztus által a
Szeritlélekben. A képzés helyei: a plébániák, egyházi kisközösségek, csoportok, moz~almak, a keresztény család, a katolikus iskolák és egyetemek...
A képzés mindenki joga és köt elessége. Mindehhez nevelőket és tanítómestereket kell kiválasztani és felkészíteni a helyi egyházak és kultúrák
sajátosságai szerint.
A Christifideles laici kezderű apostoli buzdítás végén a Pápa mindenkit
imára szólít fel, és, mivel a püspöki szinódus a Mária-évben zajlott le, egy
Mária közbenjárásáért fohászkodó imával zárja az okmányt.
Szabó Ferenc
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ÉLET A PLÉBÁNIÁN

HITOKTATÁS

Teleki Bél a

A HITOKTATÁS ALAPKÉRDÉSEI

Röviden szeretnérn tárgyalni a hitoktatás n éhány alapkérd ését. Nevezetesen: a hitoktatás fogalmát és a hittanos jelcntös égét. Végül a hitoktató
és a plébániai közösség viszonyára is kitérek. Válogatásomrnal nem szándékozom a hitoktatás módszertanának és eszközeinek kérdéseit az asztal alá
söpörni. R észben érintem ugyan őket is, de részletes tárgyalásuk külön
tanulmányt igényel.
Fejtegetéseim során fő támaszom az NSZK Püspökségei Közös Szinódusának okmánysorozata a hitoktatásról (3-6. füzet 1974).

1. Az ifjú nemzedék ügyvédje

.

"ŐSzintén megvaIIom, nem látom, mire jó a hitoktatás!" - mondotta a

serdülő fiú. Szavai mögött meghúzódik az alapvető kérdés: Mi tulajdonképpen a hitoktatás? Ennek a válaszában megoldódik az első nehézség is.

A német püspökök "orthopraxis"-nak neve zik a hitoktatást, ami nem
más , mint az ifjúság diakónusi szolgálata: fenntartás nélküli és átfogó gondoskodás a felnövekvő nemzedékről. Más szóval: az ifjakért élni létük értelmének és személyi önazonosságuknak keresése közben.
A hitoktatás tehát lényegesen több mint hitigazs ágok, imák, szertartások beiktatása, és határozottan más mint az erk ölcsi, magatartási elvek ismertetése. Az utóbbi kiegyenlíten é a hittant az illemtannal. Az első néző
pont pedig a többi iskolai tantárgyak sorába állítja: fizika, számtan, növén ytan, hittan... Mindkét felfo gás t évútra vezetne.
Josef Platz lia hithirdetés és vallásos élet be gyakorlásának helyen-ként
tünteti fel a hitoktatást, bár ez a szokásos meghatározás nem egyezik az általunk jelölt fogalommal. Ezzel csak a hitoktatás egyik válfaját jelölhetjük: a
szokásos-hagyományost, dc nem a korh ű-haladót.
A s z o k á s o s - h a g y o m á n y o s hitoktatás egyik célja: az
istentiszteleten való részvételre nevelni a fiatalokat. Már kifejezésmódjában is kevés, hisz nem az istentiszteleten, hanem az istentiszteletben
igyekszik a mai kereszt ény rés zt venn i, Az istentiszteletben való részvétel
tétlen jelenlétet is jelenthet, ami nem ritkán szomorú valós ág. A misében
való részvétel cselekvő; legalább úgy, mint pl. a színiel őad áson: élvezzük!
A misét és szentségek vételét is élvezi a kereszt ény, különben értéksilány
esclekvés a kegyelem jelenléte ellenére is, s mint ilyen , elriasztja a mai
fiatalt.
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A hagyományos hitoktatás második fő célja a hitigazságok megismertetése, ami kézenfekvőerr elégtelen a keresztény számára. Mit használ, ha
az igazságról tudok, sőt képes vagyok kifejteni és magyarázni? Csak ott
vagyok, ahol a természettudományos állításokkal: a föld forog, a föld
vonzóereje rántja magához az elengedett tárgyakat... Ennek puszta tudása
vagy nem tudása keveset ad hozzá életemhez.
Szomorú lenne tehát, ha a hagyományos hitoktatás célkitűzé sei határoznák meg az emberek elbírálását. Nem lehet ugyanis a keresztények egyedüli
isrnérve: templomba jár, tudja az imákat. Sem az egyik, sem a másik, sőt a
kettő együtt sem elég ahhoz, hogy valaki eleven keresztény lehessen.
A k o r h IT - h a I a d ó hitoktatás bevon ugyan a liturgiába és
hitismeretekkel gazdagít, ezenkívül igyekszik érvényesíteni a keresztény lét
gyakran elhanyagolt kellékeit is: a vallási, misztikus közösséget Istennel
Jézus Krisztus által és a közösségi-erkölcsi ön azonosságot. Ilyen értelemben a hitoktatás a fejlődő fiatal ügyvédje: segíti őt közösségi, erkölcsi és
vallási növekedésében, támogatja és kíséri önazonosulása során, amikor
alapfeltételeket és létbiztonságot közvetít. Megérezteti a fiatallal, hogy a
világ alapjában véve jó, biztonságos; az élet boldogító.
Ennek elérésében súlyo s akadálya fásult, fáradt, elöregedett közszellem, de különösen a lapos közerkölcs, első helyen a családi erkölcs. Sok
fiatal képtelen felfedezni az élet szépség ét, mert gyermekkorában "a szép
világ" lehetősége talán véglegesen összeomlott számára szülei válásával.
Egyébként a család ballépése, ha elválasztja az életét a vallásgyakorlattól.
A hitoktatás maga is téves vizekre terelheti a gyermekélet bárkáját, ha pl.
világunkat "siralom völgyeként" tárgyalja. A hagyományos kép értékét
ugyan nem vitat juk el, de nem használhatj uk a modern életbe való megfelelő
átültetés nálkül, még akkor sem, ha gyakran keresztre feszítik Jézust és
szabadlábra helyezik Barabást napjainkban is.
Ugyanakkor vétene a hitoktatás, ha türelmetlenül túl követelőző lenne
a fejlődő fiatalokhoz. Köznapi példája ennek, amikor ráförmedünk a 4-5
éves gyerekre, mert nem ül olyan magábaroskadtan, mint afféle ötvenfeletti.
Mennyivel jobb lenne, ha azon tépelődnénk, hogyan vonhatnánk be a
misébc a kicsinyeket is, hogy örömmel és cselekvően vehessenek ők is részt.
Jézus az érett emberekhez is türelmes volt: "Még sok mondanivalóm volna,
de nem vagytok hozzá elég erősek" (Jn 16,12). Mintha hallanám egyesek
kifakadását: "A mai hitoktatás nem közvetíti az egész hitletéteményt! Az
emberi problémákkal foglalkozik és nem a kinyilatkoztat ással!"- Szomorú
lenne, ha így állna a dolog. Ugxanakkor a hitoktatásnak tekintettel kell
lennie a fiatalok adottságaira, fejlődési fokára, befogadó képességére stb.
A 3-7 éves gyermek vallási élményigénye általában nyitott és erős, s a 610 évesek érdeklődése felszínessé válik. A serdülés idejével hőfoka ismét
emelkedik: különösen az élet, saját létének értelme, célja esigázza az ifjú
fantáziáját, ami eredetében vallási érdeklődés. Ha tehát lépésről lépésre
kísérjük a fiatal fejlödését, akkor neveljük öt. "Egyszerre rnindcnt!" - nem
lehet hitoktatási elv. Reájuk is érvényes a "részleges önazonosít ás"
(Rahner): lépcsőzetes fejlődés, növekedés a hitben. Szomorú viszont az,
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hogy a részleges önazonosulás a felnőttek, a keresztények köz ött erős:
"Jézusban hiszek, de az Egyházat nem fogadom el!" - "Az örök boldogság,
az igen , de a test föltámadása nevetséges!" stb. Bizony, nehéz a korszcrű
hitoktatás, ha a fejlődni igyekvő fiatalokat az útjukat álló - saját fejlődé
sükben megrekedt - felnőttek akadályozzák. Am nem reménytelen
küszködés mindaddig, míg a Lélek mííködés ére támaszkodunk inkább,
mint saját ügyességünkre: "Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentó1
eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott
nekünk. Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva"
(IKor 2,12-13).
A korhű-haladó hitoktatás nem úgy bánik a gyermekekkel, mint a fiókáit
etető anyamadár. Abban segítsük őket, hogy élhessék hitüket a felnőttekkel,
főképp a szülökkel. Nem, nem vagyunk alvajárók. Tudjuk, hogy a felnőttek
egy része teljesen hitelét vesztette és képtelen nevelni. A mai társadalom
(nyugaton és keleten) sem nyújt elégséges támaszt. A tájékoztató eszközök
- főképp a tévé és újságok - gyakorta romboló hatással vannak fiataljainkra,
bár azt rcrnélt űk, hogy a nevelés elsőosztályú csatornéivá lesznek. (Lehetnének is!) Milyen szomorú, ha emellett a papok és hitoktatók "idegen és
koridegen nyelven beszélnek": a fiatalok számára félreérthető, másképp
értett vagy egyenesen érthetetlen kifejezéseket használnak. A hitoktatás
feladata: tanítson látni. Vegye észre ifjúságunk a valóságot, érzékelje a
dolgok többrétü voltát, s nuuden jelenség mögött "lássák meg" az Igaz
Valóságot. Az ilyen hitoktatás érző, elmélkedő és gyakorló.

2. A gyermekközpontú hitoktatás
J ézus észrevette és helytelenítette, hogy tanítványai elutasítják a kisgyermekeket hozó személyeket. "H agyjátok - mondta - hadd jöjjenek hozzám
a kicsinyek, ne akadályozzátok őket" (Mk 10,14). A hitoktató szívc is
elszorul, amikor látja, mennyi gyermek és fiatal marad el J ézustól. Mi ennek
az oka?
A kérdés annyira összetett, hogy itt a lehetetlennel nézünk szembe.
Súlyosan vét pl. a p o I i t i k a i h a t ó s á g az ifjúság nevelésével
szemben, amikor olyan légkört teremt, vagy olyan törvényeket hoz, amelyek
lehetövé teszik a hitoktatás háttérbe szorítás át. Ezzel a fiatal nemzedéket
megfosztja az életerős értékrend megismerésének elsőrangú lehet ős ég étől.
Vegyünk egy példát a német nyelvterületr ől .
Az osztrák és német iskolatörvények értelmében minden 14 éves
gyermek kijelentkezhet az iskolai hitoktatásból. Törvényadta jogával él is a
diákság - vidékenként változóan - kb. 10 százaléka. A nevelő nem
csodálkozik ezen az arányon. J ól tudja, hová jutnánk, ha általánosítanák a
szabályt: a 14 éves kijelentkezh étne bármelyik iskolai óráról! Münchenben
körkérdés útján megállapították, ebben az esetben a diákok 46%
elmaradna a latin, 15% a sport, 11% a biológia stb. órákról. És mi történne,
ha ezt az ant ipedagógiai elvet teljesen álta l ánosí tanán k: a 14 évesek csak
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azt teszik, amihez kedvük van? Az iskolákat átalakíthatnánk ifjúsági
börtönökké és javítóintézetekké, a fiatalok talán még a tisztálkodást és fogmosást is elhagynák.
A hitoktatás vonzóerejét nyirbálja az is, hogy a k ö z v é I e m é n y b e n elviIágiasodott, nem keresztény értékek hódítanak: fogyasztás, teljesítmény, hasznosság. Az értékrendet szinte fejre állítottuk: az ember sem
érték önmagában, csak amennyiben jelentős mennyiségben kőzkeletíí dolgokat termel. Ifjúságunkba betáplálódik ez a szellem: Miért menjen hittanra, mi "haszna" belőle? Milyen oklevclet szerezhet ott? Mennyivel keres többet, ha ezt is elvégezte? - Ismét nagyon messzire jutnánk, ha a közszellem
teljesen eluralkodna. Nemcsak a gyermekek körében. A felnőttek nem
lennének hajlandók pl. gyermeket vállalni, mert mi hasznot hajt a síró
gyermek, főképp a táplálkozás és ruházkodás mai költségei mellett.
A t ö m e g t á j é k o z t a t á s i e s z k ö z ö k - újságok, tévé, rádió erősen befolyásolják még a felnőtteket is negatív hangadó irányvonalukkal.
Az az érzés támadhat a fiatalokban, ho~ a vallás butít, az Egyház csak a
szegényeken élősködik... A tálalt erk ölcsi szenny hatását jobb ha nem említjük. Miért járna rendszeresen a fiatal hitoktatásra, amikor ott tilalomjelet
kapnak az újságok és tévé által gyakran támasztott és táplált szexuális és
egyéb igényei? Bizonyított pl., hogy az ifjúsági bűnözés és öngyilkosság
egyik jelentős kiváIt6ja a modern hírközlés. Ausztriában rohamosan emelkedni kezdett az öngyilkosság a fiatalok körében. Hosszú vizsgálódás után
leállították a hírközlést a fiatal öngyilkosokról, s a jelenség gyakorisága örvendetesen és azonnal lecsökkent.
A c s a l á d o t is felelősség terheli a gyermek elm aradásáért a hitoktátásr ól. Előszöris meggyengült a család támaszszerepe: a pozitív értékek
itt is megfogyatkoztak, a gyermek kevés buzdítást és ösztönzést kap a jóra.
Azt ne is említsük, hogy sokszor a szülők fogyatékos hite a kerékkötője gyer mekük vallásos fejlődésének, egészen az érzelmi ellenségességig.
Egyik hallgatóm, aki hitoktató és továbbképzésre jár az Akadémiára,
mondotta: A hittanon a napkelte természeti jelcnségét magyarázta, amikor
a kisiskolás közbevágott: "Nem igaz!" - "H onnan veszed ezt? " - kérdezte
barátságosan a hitoktató. "A puka mondta, hogy maga hazudik!" - felelte a
gyermek. - Mi haszna lehet az ilyen szegény gyermeknek a hittanb ól, ha a
családban ennyire az ellenszenv uralkodik?
Az sem ritka, hogy a szül ők - látszólag jó keresztények - visszaé Inek a
vallással s általa igyekszenek nyomást gyakorolni gyermekeikre és fegyclmezni azokat. A gyermek tehát Istent valami büntető bírónak éli meg s a
hitoktatást tilalomfának könyveli el. Lelkesedhet érte?
Az sem kizárt, hogy a gyermek elmaradása a hitoktatás ról a nemzedéki
f e s z ü l t s é g következménye. Lehetőség arra, hogy szembehelyezkedjen
szüleivel vagy az idős, nem vonzó hitoktatójával. On állóságát gyakorolhatja
a felnőttekkel szemben, hát megmutatja, nem megy oktatásra.
Bizonyosan felelős az i s k o l a s z e I l e m is a fiatalok elmaradozásáért.
A hitoktatás másod- vagy ki tudja, hányadrangú tantárgy: nincs becsülete.
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A hitoktatók között is sokan panaszkodnak, hogy kirekesztik vagy kinézik
öket a tantestületbó1. Egyik-másik tanító csúfondáros megjegyzésekkel- a
hitoktatás ellen - igyekszik erősíteni saját tekintélyét, legalábbis saját maga
előtt. Ha aztán a helyzet már annyira elfajult, hogy a hittanra járó gyermek
gúny tárgya, nem csodálkozhatunk, ha képtelen a további részvételre.
Persze, a p a p o k é s h i t o k t a t ó k is követik az apostolok rossz
példáját és megakadályozzák, hogy a gyermekek és ifjak Jézushoz j öhessenek. A rúgkapáló emberhez a kutya sem dörzsölődik.Ha mogorva, szeretetlen, kemény a hitoktató, bizony kevés hittanost édesgethez magához.
Legyünk őszinték, nekünk felnőtteknek is hányszor unalmas a mise, a
prédikáció. Vonzhatja gyermekünket az á s í t ó s h i t t a n ? Pedig
segíthetnénk rajta. Nem várhatjuk el, ho~ minden pap és hitoktató született nevelő legyen, de hiányos pedagógiai és pszichológiai képzettségén
igazán javíthatna maga is. Főképp teológiai iskoláink szívlelhetnék meg ezt
a kérdést és megelőzhetnék sokak tájékozatlanságát.
A tárgyi helyzet is megnehezíti hitoktatóink munkáját, A hitoktatás
tárgyköre általában elvont: a vallási kifejezéseket fiataljaink félreérthetik.
Ez a helyzet a 14 évesek 31,7%-nál. 2,1 % -a azt állította, hogy számukra a
híttan teljesen érthetetlen. Ugyanezen diákcsoport 46,2%-a a vallásos
szavaknak pusztán evilági jelentést tulajdonít. A hitoktató munkája igényes:
állandóan törekednie kell a hitigazságok megvilágítására hallgatói szintjén.
A hitoktatók eroblémája azután a h i tt a n o s o k ve g yes ö s s z e t é t e l e : Egyik gyermek hite a család által me~alapozott és állandó
támogatásnak örvend. Az alapvető hitigazságokat Ismeri, elmélyülést és
továbbfejlesztést vár a hittanon. A másik diák szülei kívülálló keresztények:
hívők is és nem is. A ~ermek fejében és életében teljes bizonytalanság
feszít. Esetében arra hivatott a hitoktatás, hogy besegítse őt az Egyházba.
Talán még több az olyan családból származó gyermek, ahol a szül ők maguk
sem tudják, mik. Nevezzük őket keresőknek. Ezeknél aztán az "a" betű
tanításával kezdheti a hitoktató. Bárcsak sikerülne ráirányítani kérdéseikre
Krisztus fényét. De ha a gyermek hitetlen családban nő fel? Néha nem
kezdhetjük még a vallás elemeivel sem. Tulajdonképpen hitünk embertani
értékeit kellene vele először megszívleltetnünk.
A gyermekek, különösen az ifjúság elmaradozik a hittanról. Helytelen
lenne a vészharangot kongatni: válságba került a hitoktatás! Bizonyos, hogy
a vallásoktatás maga is megsebzett. Mégis helyesebb, ha beismerjük:
válságba került a mai ember, a kultúr ánk, Ennek a válságnak egyik jele,
lecsapódása a gyermekek elmaradása a hittanról. Ugyanez érvényes a
családokra is. A válások száma állandóan emelkedik. Válságba került tehát
a házasság intézménye? Ha így lenne, akkor az elváltak nem házasodnának
ismét. Persze, hogy a házasság megtép ázott, de amiatt, mert korun k embere
súlyos veszélybe jutott, kultúránkat fenyegeti a halál. A társadalmi,
kulturális problémák lesznek láthatóvá (lecsapódás) a válásban.
Bizonyos, hogy fiatalokkal bánni nem könnyíí: saját maguk igyekeznek
mindent megtapasztalni. Ugyanakkor keresnek: álláspontokra van szük-
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s égük. Önállóak akarnak lenni, a családtól is igyekeznek magukat
függetleníteni. A parancsot nem tűrik, feltétel nélküli bizalmat követelnek.
Münchenben 1970-71-ben több felmérést is végeztek fiatalok között a
hitoktatással kapcsolatban. W. Prowdzik megállapította, hogy az elemi
felső tagozatában a fiatalok 64%-ának legfőbb kérdése: Mi az élet értelme?
24,4o/o-át izgatja a halál utáni élet léte . Az egyéb vallási kérdések nagyon
érdeklik a diákok 12%-át.
N. Havers adatai szerint a fiatalok (serd ülők és ifjúság) 29,6%-a vallja,
hogy életüket gazdagítja a vallás, 46,4%-ának nehéz helyzetekben szüksége
van imádságra, 24%-a úgy véli, hogy az egyházban biztonsá~osabb az életük, 2S%-át a mise kiegyensúlyozottabbá teszi. 24%-uk állítja, hogy vallás
nélkül nem lenne érdemes élni, 91%-a igényli jól megismerni az Egyházat.
75%-uk követeli, hogy az Egyház ne csak "várja" a fiatalokat, hanem keresse
is őket. Lcgizgatóbb térn áik: ifjúsági gondok (94,6%), napi politikai
kérdések (91,5%), szexuális és házassági kérdések (90,4%), a pszichológia
témakörei (85%), az Egyház és politika (81,9%).
A serdülő fiataloknak és az ifjúságnak nem róhatjuk föl, hogy fejük tele
van az élet, a boldogság és a szerelern kérdéseivel. Mi sem természetesebb
annál, ha tekintettel vagyunk fejlődési fokukra. Viszont ígéretes az a jelenség, hogy egyértelműen segítséget várnak az Ewháztól és a hittől kérdéseik
megoldásában. Mondhatjuk, hogy l étkérdéseik is kifejetetten vallási kérdések.
A hitoktató gondja viszont: Melyik életkorban mit és hogyan?
A hitoktatás célja és módszerei külön tárgyalást igényelnek. Röviden
felsoroljuk mégis a hittanosokra szabott vallásos nevelés célkitűzéseit:
fejlesztjük a vallási tudatosságot, fiataljainkat az önálló döntés irányába
vezetjük, a vallási tudatot a esclekvés felé segítjük, az élethelyzeteket hitünk
szemével nézzük és annak fényénél értékeljük, a közösségformálást és
kőzősségát élést támogatj uk, vallási kifejezéseket és tételeket ismertetünk s
gyakorolunk... Közben ne feledjük, hogy a nevelés egy életre szóló folyamat:
egész életünkben tanulunk. A fiatalok sem kivételek.
Hitoktatás közben nem támaszkodhatunk kizár6lagosan h i t t a nk ö n y vei n k r e . Taneszközeink mindig viszonylagosak és vitathatjuk
korunk - egyébként, ha jól értelmezzük, helyes - elvét: "Cselekedj
lelküsmereted szerint,' Az elv ugyanis csak akkor alkalmazható, ha megfelel
a következő követelményeknek: Allj teljesen Krisztus szolgálatában és élj
az Egyházzal!" Erre van szükségc a hitoktat6nak is, különben hitelét veszti
a fiatalok előtt: az oklevél és a j6pofáskodás nem elég.
A gyermekközpontú hitoktatás vitathatatlan követelménye: az
emberséges közelség és szernélyi k a p c s o l a t . Eltűrni a fiatalokat, túl
kevés. Vegyük őket komolyan. Keressük a közöset. Ne vitatkozzunk, hanem
indokoljunk! Ugyancsak lényegbevágó a csoportképzés és az alapközösség
formálása már az ifjaknál. Az emeber nem magányos farkas, hanem közösségi lény s ezt az igényét konfliktusok sem vitatják cl. Igyekezzünk ezeket is
baráti alapon orvosolni.
II
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Következő feladatunk az alapos és átfogó k ö z r e m ű k ö d é s a
szülőkkel, a családdal. A család támasza és segítsége nélkül nem sokra viszi

a hitoktató. Érthető, ha komolyan vesszük: heti 1-2 órát tartózkodik a
gyermek egyházközelben, (hittanon, misén), otthona a család. A járható út,
ha a család "egyház kicsiben", ahogyan a Zsinat nevezi.

3. A hitoktató és a közösség viszonya
A h i t o k t a t ó mélyen hívő személy: pap vagy világi, akinek célja a
hitigazságok szakszerű továbbadása és a módszeres nevelés a vallási életre.
K ö z ö s s é g k é n t értelmezzük itt a plébániát és a családot.
Részben a hitoktató feladata, hogy foglalkozzon a szülőkkel (felnőtt
nevelés, szülők iskolája). De ne feledje, hogy ő a szülök elsőrangú
munkatársa gyermekeik vallásos nevelésében. A legmesszebbmenő közremííkődésre van szükség. Megdöbbentő a plébánia általános tájékozatlansága s részben érdcktelensége a hitoktatással kapcsolatban. E. Kalbot,
a mainzi egyházmegye irodaigaz&atóját 1986-ban Ielh áborftotta, hogy a hitoktatás legtöbb plébániai tanács )egyzá'könyvének tárgysorozatában nem is
szerepel. 3827 ügy futott be az irodába S mindössze csak 5,1%-a érinti a
nevelés kérdését (1,7% óvodai, 1,8% nevelés és iskola, 1,6% közösségi
katekézis). Erre a püspökség Giessen espereskerületében (16 pléb.) 2 hónapos felmérés indult 1987-ben. A kérdőíven 28 kérdés szerepelt. A
vizsgálat eredménye röviden: minél idösebb a tanácstag, annál szívesebben
emlékezik gyermekkora "jó" hittanjára. A jelenkori hitoktatással kapcsolatban tájékozatlannak tartják magukat, bár egynegyedük rendelkezik
némi "tapasztalattal".
Mit kívánnak a hitoktatóktól? K őzvctítse a hitismeretet (26,5%), legyen
diákközpontú (20,5%), nyújtson jogi biztonságot (20,5%) és vezesse be a
gyermekeket a közösségbe (18,9 %). Vallják továbbá a tanácstagok: a hitoktatás ugyanolyan rangú tantárgy az iskolában, mint a többi, de - panaszolják
- sokhelyütt leértékelik. Szerintük - "talán" - az egyházközségi tanácsban is
községenként legalább egy hitoktatónak benn kellene lennie (Inkább az
idös tanácstagok igényel). Viszont n,6%-uk kéri, hogy a hitoktatás kérdése
kerüljön minden ülésen napirendre. A hitoktató egyé niségével kapcsolatban is komolyak az elvárásaik: higyje azt , amit tanít; legyen példakép
mind az iskolában, mind azon kívül; ápoljon szoros kapcsolatot az
Egyházzal.
Milyen jó lenne, ha egyházközségeink nem csak jobban megis merkednének a hitoktatás állásával, de támogatnák is azt. Talán az els ő
lépés, ha a hitoktató tevékeny szerepet kap a plébáni a é letében, akkor is,
ha nem pap. A világi hitoktató lehetne tanácstag, felolvasó az istentiszteleten, orgonista, áldoztató stb. Alapos közremííködés nélkül ne
számítsunk komoly eredményre a hitoktatásban. Nemcsak a hitoktató, a
közösség (család és plébánia) is felelős a gyermekek vallásos neveléséért.
A hitoktatás egyik buktatója éppen "a közösség hiányos hitele a fiatalok
elött" (R. Zerfass).
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A hitoktató és a közösség viszonyát sokszor v á d a s k o d á s mételyezi.
A k ö z ö s s é g k i f o g á s a a hitoktató (hitoktatás) ellen: az alapvető
hitigazságokat nem adja tovább, nem ébreszt hitet és nem tanít meg
imádkozni, nem kapcsolja be az ifjúságet az istentiszteletbe, nem - vagy
csak hiányosan - készít fel a szentségek vételére, nem gyííjti össze a
tanulókat, nem akadályozza meg a hittanosok (ifjús ág) lemorzsolódását a
hitoktatásról és az egyházi ünnepségekrőI... Ritkább esetben: a hitoktató
eretnekséget tanít, nincs katolikus arca a hitoktatásnak...
A h i t o k t a t ó v é d e k e z i k : nem vagyok ebben illetékes, idöhi ányba
(kevés óraszám) és túlterheltségben szenvcdek, a szülök nem segítenek, a
plébánia (plébános) ellenszenves, nem jók a hiuank önyvek, kevés a rendelkezésre álló taneszk öz. (Nyugaton sok: csak a freiburgi érsekség és a
rottenburgi püspökség területén 200 féle hittan-, kb. 10 imádságos- és énekeskönyv van használatban, a hitoktatást szolgálja kb. 100 anyaggyííjtemény
és tanítási modellkötet.)
Egyébként sem a vádaskodás, sem a mosakodás nem segít. Hallgassunk
ehelyett egymásra, gondolkodjunk együtt a közös feladatokon, tanuljunk
egymástól, legalább kezdjük el az együttmüködést. Kik? A hitoktatók, a
szülők, a plébániai közösség: mindenki segítsen mindenkinek. Hisz a c é l
k ö z ö s : A hűséges és jólnevelt gyermekeket még jobbá tenni, a szétszéledteket (hanyag keresztényeket, "keresztlevél-keresztényeket", "perem-keresztényeket") összegyűjteniés bevonni Isten népének életébe... Közreműk ődés nélkül elmarad az eredmény.
A közösségnek is van kifejezett hitoktató szerepe: tanúságtétel a hitről
és hitünk közös ünn eplése. H a g y o m á n y o s megnyilvánulási formái a
vasárnapi istentisztelet és igehirdetés valamint a szentségek kiosztása. Ú j a b b v á I t o z a t a i viszont a keresztény alapközösségekben (ifjúsági,
családi stb. csoportok) és a közös apostoli tevékenységben (hitoktatásért,
betegekért, öregekért stb.) jelenkeznek. Módszere a csoportmunka és
együttműködés.

Bizonyos, hogy más a hitoktatás: módszeres, szakszerű nevel ömunka,
amely tartalomra (hitigazságok, vallásos élet) összpontosít. Tényezői: a
hitoktató, a tanuló, a tanulás, az iskolai légkör stb. De lényegében egyezik
a k özősség hitoktatói-hithirdetői feladatk örével. Mindkét lelkipásztori
eszköz célkitűzése ugyanaz: Krisztushoz vezetni a gyermekeket és az
ifjúságot, Krisztus-követésben segíteni az embert. Ennek érdekében a
hitoktató és közösség ewmásra támaszkodnak, egymást kiegészítik,
karöltve haladnak. Ha a hitoktatóíás) magára marad, akkor kapjuk azt a
képet, amit G. Stachel (1973n4) alkotott a németországi iskolai
hitoktatásról:
Az órák 43,6%-a a problémákra irányul (ennek 34,15%-a kapcsolatba
kerül a Bibliával , 65,85%-a viszont enélkül marad!). Az oktatások 29,8%-a
Biblia-központú (részben bibliaelemzés, másrészt az életvitelre és hitre
irányul). Elgondolkodtató azért, mert ez lenne egyébként az igazi
hitoktatás. De azért is, mert kb. ugyanilyen százalékot képviselnek (29%)
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az Isten-nélküli hittan6rák, ami tulajdonképpen nem hittan. Alapanyaguk:
szociol6gia, irodalom, újságcikkek stb., de az Istent kifelejtették , nem is
említik. Megdöbbentő azért is, mert a többi hittanórák val6ban a társadalomismeret témáival foglalkoznak: erkölcsoktatás (9,6%), egyháztörténelem (7,5%) stb. A kép teljessé válik, ha még arra is gondolunk, hogy
a bibliai szövegekct igen gyakran rosszul és tévesen alkalmazzák, néha
beleveszik a bibliatudományi (egzegetikai) fejtegetésekbe, ahelyett, hogy
maga a Biblia lenne "a téma", vagy legalább a hitoktatás alapja és épít ök öve.
A hitoktat6 és a közösség k özrernűkődésének eredménye lesz a teljesebb hittanóra. Emellett létrejönnek a fiatalok környezetét. életrerét
képező diák-közösségek (cserkészet, ifjúsági csoportok...). A felnőtteket
(szülök, egyházközség) érinti a hitoktatás és a fiatalok vallási nevelése. A
hitoktat6 és a közösség az evangélium tanúi a fiatalság számára, ami többet
jelent, mint maga az oktatás. Hiszen a fiatalok képtelenek különbséget tenni
a dolgok és személyek, az eszme és személyek között. Az ideák és a programok csak annyit érnek, amennyit a személyek, akik közvetítik őket. Ertjük
tehát, milyen Iontos a j6 hitoktat6, a j6 közösség, a hitoktat6 és a közösség
j6 kapcsolata. Altaluk növekszik tovább a szülők és az új nemzedék
párbeszéde, különösen, ha a szülök tevőlegesen részt vesznek a hitoktatás
folyamatában. Sőt maga a templomi közősség is megmozdul: érdeklődik a
hitoktatás és hittanosok iránt. Élvezi az ifjúság közreműkődését az istentisztelet ünneplésében. A helyes k özremüködés révén nem szolgáltatódik
ki a hitoktatás az iskolának (amely sokszor pogány légkört áraszt), sem az
iskolai irányoknak, divatoknak.
Végezetül szeretném aláhúzni, hogy nem csak akkor eredményes a
hitoktatás, ha szentek teremnek a nyomában. Bár lehet, hogy ez az eszményi
célja, de az eredmény fokozatos. Ha elérte, hogy a felnövekvő fiatal szimpatizál a kereszténységgel, ezzel már a helyes útra állította őt. Itt is érvényes
a népi bölcsesség: Aki nem csúszik hátrafelé, az már halad.
Irodalom
Der Religionsun erricht in der Schule, Besehuss der Gemeinsamen
Synode der Bistümmer in der Bundesrepublik Deutschland. Heft 3-4-5-

6/1974
Günther Stachel, Die Religionsstunde beobachtet und analysiert.
Zürich-Köln 1976
Lebendige Seelsorge. 5/1974
Lebendige Seelsorge. 3-4/1976
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK
Új MAGYAR SEGÉDPÜSPÖKÖKET NEVEZETT KI II. JÁNos
PÁLPÁPA

1988. december 30-án Dr. Dékány Vilmos piarista, az esztergomi Hittudományi Főiskola rektora és Dr. Várszegi Asztrik bencés főapátsági perjel
pedig esztergomi segédpüspök lett. Dr. Takács Nándor, a Győri Hittudományi Főiskola tan ára székesfehérvári segédpüspök, Mayer Mihály szekszárdi plébános pécsi segédpüspök, Acs István füzéri plébános pedig egri
segédp üspök lett.
Dr. DEKÁi\'Y Vilmos 1925. március 21-én született Kecskeméten. 1953-ban szentelték
pappá. Esztergomban 1957-71között teol6giai tanárként ésa Szemináriumban prefektusként
dol~ozott. 1971-től zebegényi, 198O-t61 Buöapest-K özéps őfcrencvaros plébánosa volt. A
piarista rend tagja.
Dr . VÁRSZEGI Asztrik 1946. január 26-án született Sopronban. 1964-ben lépett a
pannonhalmi Szent Benedek Rendbe. 1971-ben szentelték paPf-Í. Közé'p'iskol"i tanári
oklevclet szerzett német nyelvés irodalomb61 valamint történelembol.1985-tol pannonhalmi
perjel és gimnáziumi tanár; 1986-t61 főiskolai tanár is.
Dr . TAKÁCS Nándor 1927.január 15-én született Rábacsanakon. 1951. okt6ber 28-án
Győrben szentelték pappá. 1957-59-ben prefektus volt a budapesti Központi
Szemináriumban. 1959-től kántorként működött Gyöngyösön, Csomán, Albertfalván. A
győri Hittudományi Főiskola tanára és spirituális a szemmáriumban 1986-t61. Akármelita
rend tagja.
MAYER Mihály 1941. január 31-én született Kisdorogon . 1964·ben szentelték pappá
Pécsett. 1972-től Dunaföldvár-belváros káplánja , majd 198O-t61 plébánosa. 1985-től
Szekszárd-belvárosban plébános.
ÁCS István 1935. április 15-én született Rátkán . 1959-ben szentelték pappá. Pálos
szerzetes és a házasok hétvégei lelkipásztora.
A püspök atyáknak szívből GRATUlÁLUNK és sok örömöt kívánunk nekik Isten
népének szolgálatában !

JUBILÁLÓ PAPJAINK
VASMISÉSEK: Bogen Lászl6, dr . Meszlényi Mihály, Rödon yi J6zsef (mindhárman jún.
22) és dr . Szalay Alb in premontrei kanonok (1988. okt. 2.).
GYÉMÁl\iTMISÉSEK: Androsits István ny. pléb. PáJ'31 Gún. 23.), Dániel Ferenc Ernő
Gún. 14.) , NagyGyörgy lovászpatonai pléb. Gún. 23. J,l"ásfal István Gún. 29.) és Németh István
Gún. 16.).
ARA NYMISÉSEK: Berkesi Mátyás, dr. Döm yei Vilmos, dr. Fundélius Vilmos, dr.
Gianits J6zsef és dr. Kovács István február 26·án.
Szabadhegy Szabolcs külsővati pléb. és Tak ács István április 8-án.
Ád ám Árp ád ny.lengyelt6ti pl éb., Fonyódi Vilmos veszprémi kanonok, dr. Földi Elem ér,
G őcze István, Kemény P ál, Kertész Ant al ny. gattalai pl éb., Polgár György ny. pléb.
R6kaszepetk, Török Lajos balatonffűzfői pléb., Várhelyi J6=f borza vári pl éb, és Vörös
Gyula Zam árd i pl éb., jún 18-án.
Pölczer Frigyes és dr . Varga Béla júl. 9-én.
Németh János ny. pléb. Veszprém (júl . 29.), dr . Polonkai György (a ug 6.), Szab6 Já nos
ny. pléb. Kéthely (nov. 5.) és Villányi Béla (szept, 10.).

72

KÉT ÉVVEL A ROTTENBURGI EGYHÁZMEGYEI SZINÓDUS
UTÁN
1983 januárjában hirdette me~ Moser püspök a Rottenburg-Stuttgarti
Egyházmegye Szin ódusát, mert: 'Felelősek va~nk Isten és a világelőtt,
hogyan valósftottuk meg és hogyan gyakorolhatjuk ajövöben a "KOZOSEN
HINNI, KOZOSSEGBEN ÉLNI, EGYUTTTANUSKODNI" elvet. Sorai
elővételezték a szinódus feladatait is. Célja: a "világ felé nyitott katolicizmus." Osszehozni a különbözö tapasztalatokkal és meggyőződéssel rendelkező embereket beszélgetésre. Kapcsolatba hozni és értékelő párbeszédre
serkenteni a szellemi áramlatokat a lelkiségi irányokkal; a hitet a tudománnyal, az Egyházat a társadalommal.
Megindult a lázas előkészület, amely 3 évig tartott: tanácskozások az
egyházmegye minden szintj én, személyes megbeszélésekkel. Közös út volt
ez, amelyen a legkülönbözőbb személyek bátorították és támogatták egymást, csoportok együtt imádkoztak. Végül is 1986 pünkösdjén Móser püspök aláírhatta a záró okmányt, az irányelvek gyüjteményét az elkövetkező
évek lelkipásztorkodására.
Az igazság megköveteli tőlünk, hogy beismerjük, a szinódusnak voltak
ellenségei, kerékkötöi: a bizalmatlanság, gyanakvás, félelem. Mit eredményezhet a szinódus? Csak papírt, lelketlen elveket? Lelkészeink és munkatársaik amúgy is túlterheltek. Ezután még növelik a követelményeket?

l A szin ádus lelkipásztori távlatai
A két év nem elegendő arra, hogy a szinódusi határozatok teljes megvalósításáról szárnolhassunk be. Idő kell az előítéletek és félreértések kiküszöbölésére is. Az eredmények már láthatók:
- Egy folyamat indult el, amely minden nap újra cselekvésbe lendül, sőt
újrakezdődik. Folyam ez, amely magával sodor.
- Az egyház három alapszolgálatának (igehirdetés, istentisztelet, a testvérek szolgálata) egyensúlya és egysége mindinkább kifejezésre jut.
- A megkereszteltek kapcsolata egymással és Krisztussal (kommúnió)
tudatosodik és tapasztalhatóvá válik.
- Nap mint nap erősödnek hitükben a keresztények, hogy sokrétű világunkban mindinkább megfelelhessenek hithirdetői és missziós külde-

tésüknek .

- A hi] áthatja az esész embert, testet ölt a mindennapi életben, a közöss égben . Értelmezi az IdÓK jeleit, ezért sz üks éges a párbeszéd, kapcsolat.
- A Szentírásnak nagyobb szerep jut az egyének és közösségck életében.
A szinódus megvalósítása nem merülhet ki a lelkipásztori ténykedés
hatványozás ával: a rendezvények szaporításával, Ennél fontosabb a
hangsúly pontos elhelyezése.
A szinódus 6 életterület köré csoportosította mondanivalóját: "a közöss égi és szentsé~ katekézis", "hitoktatás", "ifjúsági munka", "háza sság és
család", "liturgia és hithirdetés", végezetül a "felebaráti szeretet és
igazságosság", Bőséges anyag, amivel választ kerestek a több mint 300
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szinódusi csoport kérdéseire. Mindent persze nem lehet egyszerre
megvalósítani. A követelményeket elsőbbségi sorrendbe kell állítani. Ilyen
lehet pl. a felnőttkatekézis, a közösség és hitoktató közremüködése, az
ifjúsággal keresni Istent, a keresztény család Ielkarol ása, a vasárnap
megszentelése, a szegények támogatása...
Azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a szinódus rendelkezéseinek súIya, sürgőssége is eltérő. így pL a magyarázatok igyekeznek a terepet alaposan felmérni; az ajánlatok meghatározott helyzetre vonatkoznak, az adott
esetben ellenőrizni kell tehát, alkalmazhatók-e saját körülményeinkre. A
rendelkezések viszont már kötelező szabályozást hoznak.
Ismerni kell egészen pontosan a szövcget ahhoz, hogy végrehajthassuk
azt. Könyvformában jelent meg a határozat, s 18.000 példányt vásároltak fel
belőle. Az okmány egyes részeit külön is kiadták, hogy meghatározott
csoportok felhaszn álhassák. Az anyag alapján munkafüzetet is készítettek,
amely különösen a hit- és felnőttoktatás területén aprólékos javaslatokat
közöl.
A különb öz ő egyházmegyei szervezetek, egyletek és csoportvezetök
igyekeztek pontosan melftatározni "hogyan adhatjuk tovább a hitet a
következő nemzedéknek. A lehetőségek feltárásában részt vett a papi
tanács, az esperesek testülete, de a plébániai tanácsnokok, a hitoktatók, az
ifjúsági lelkipásztorkodás segítői, a társulatok, a papok... sem maradtak ki
a munkából.
2. A közösség lelkipásztorkodása

A szinódus gyümölcseként a plébániai tanácsok több mint 100 hétvégi
szemináriumot tartottak, hogy összehangolják munkásságukat a szinódus
elveivel. Létrejött a plébániák életét ellenőrző látogatások új módszere,
amely nem a tevékenységi pontok gépies felsorolására figyel, hanem a
plébánián uralkodó lelkületet fürkészi.
A szinódus gyümölcse a plébániai megújulás tervezete is, amely igyekszik növelni mindden megkeresztelt közös Ielel őss ég ét, hogy ezáltal minél
több hívöt bevonjon az apostoli munkába. Kisebb csoportokat képez minden egyházközség, amelyek időközönként összejönnek, beszélgetnek és
imádkoznak. Igyekeznek életük mozgatój ává tenni a Szentírást.
A szinódus előkészítésében is oroszlánrészt vállaltak a különb özö ifjúsági csoportok és e~letek. Ajánlatukra az ifjúság nevelésében a hangsúly
a lemondásra, javaink megosztására a rászorulókkal, az egyszerűbb életstílus kialakítására, a környezetvédelem és béketörekvés etikai
mozzanataira tevődött. A szinódus persze minden hívőnek melegen ajánlotta ezeket a karizmákat és gyakorlásukat, de különösen azoknak, akik "az
ifjúsággal keresik Istent". Egyébként is a szinódus résztvevőinek szívügye,
hogy fokozódjék az ifjúság és az egyházközség kapcsolata. El is rendelték:
"Az egyházközségi tanácsok évente legalább egyszer találkoznak az ifjúság
lelki gondozásának Ielelőseivel, ho~ megbeszéljék az ifjúság nevelésének
és az egyházközségnek közös ügyelt" (IV.54). Azt is elrendeli a szinódus,
hogy tartsanak megbeszélést évente legalább egyszer a plébános, a pl é-
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bániai tanács és a helyben mük ödö hitoktatók. Legyen az egyházi közösség
alaposan tájékoztatva a hitoktatás helyzetéről" (111.18).
A szinódus irányelvei alapján komoly munka folyik az öregek és betegek
lelkipásztori ellátása tervének részletezésén úgy, hogy a fontos apostolkodás ne "mag ánszorgalomb ól", hanem az egyházi közösség égisze alatt
történjék. UsYanez áll a lelkipásztorkodás különbözö területeire is (Sonderseelsorge): a magányos szülők, elváltak és összeálltak, gyászolók, testi
vagy lelki fogyatékosok, foglyok stb. gondozása.
A szinódus előirányezra a közösségi tudat erősítését eszmecserékkel,
párbeszéddel azok között, akik föfoglalkozásban vagy önkéntesként állnak
a hithirdetés szolgálatában. Folyamatban van a különbözö munkaanyagok
és segédeszközök csereakciója. 1987-től nyomtatványsorozat indult "Osztönzések, Segédeszközök a lelkipásztorkodásban" címmel, amely rendszeresen tájékoztatja az érdekelteket: hol és mit kölcsönözhetnek ki? A füzetek
tematikusak (advent, karácsony, nagyböjt, megtérés, húsvét stb.), hogy
könnyebben tájékozódhassanak az érdeklőd ök.
A szinódus utáni kor célja nem az, hogy minél gyakrabban idézzük a
határozatokat a lelkipásztori munkáról, hanem hogy átültessük azokat az
életbe. Nem törekszünk mennyiségi változásokra, hanem kifejezetten minő
ségiekre. Ahelyett, hogy eredményeket könyvelnénk el, inkább az elmélyülést célozzuk, amit az adott pillanatban még nehezebben lehet felmérni
és kimutatni. A jövő hozza meg a gyümölcsét. Egyszerífen kifejezve:
megújulást akarunk. A szinódussal valljuk: "Meggyőződésünk, hogy a hit
átadása a következő nemzedéknek végül is Isten mífve... Ez azonban azt
jelenti, hogy életünket és gondolkodásmódunkat az ő mértékeihez kell
szabnunk és ezek szerint kell hitben, reményben és szeretetben élnünk."
Baranyi I.
BÉKE AZ IGAZSÁGOSSÁGBAN
Európai Ökumenikus Nagygyú1és Bázelben, 1989. V. 15-21-ig.
Az Európai Egyházak Tanácsa (KEK) és az Európai Püspöki Karok
Tanácsa (CCEE) 30 tagú közös bizottsága szervezi 1987 őszétől az 1989
májusára tervezett Európai Okumenikus Nagygyűlést.A nagygyűlés célja:
"megérteni az idők jelelt" (Mt 16,3), amit a KEK és a CCEE közös
nyilatkozatában (1987. okt.) így fogalmazott meg:
"Európa megosztott világrész. A határok ellenére is ö sszefűzi a keresztényeket a hit, remény és szeretet. Hivatásuk: Meghirdetni a keresztény emberk épet., A világot háborúk, háborús előkészületek,az igazságtalanság és
az emberi jogok megvetése... tépi szét.;."
Az 1988-as Tervezet pedig így fogalmaz:
"Nem akarunk előállni részletes ajánlatokkal, csak irányelveket szeretnénk nyújtani. Igyekszünk kihangsúlyozni, hogy a Béke az Igazságosságban
Európai Okumenikus Nagygyűlés nem egyszeri rendezvény, hanem egy
folyamat része. Ugyanakkor előre jelezzük: A lehető legnagyobb egységre
törekszünk mindabban, amit mi - európai egyházak és keresztények - az
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igazságosságért, békéért és a teremtés megőrzése érdekében mondhatunk
és tehetünk. Hisz mi keresztények - amint II. János Pál a Sollicitudo Rei
Socialis c. enciklikájában írta - a keresztség szentsége és ugyanazon hitvallás által valóságos, bár még nem teljes közösségben élünk.
Meghívást találunk ebben, hogy egyhangú tanúságot tegyünk közös
meggyőződésün kről az ember méltós ágáról, akit Isten teremtett, Krisztus
mcgváltott, a Szeritlélek megszentelt és arra hivatott ezen a világon, hogy
ill, ezen méltós ágának megfelelő életet éljen" (47 .p.)A közremííködés alapja az enciklika szerint - még szélesebb: "Az ember átfogó fejlödése érdekében tett erőfeszítésünkkorsok mindent együtt tehetünk az egyéb vallások
híveivel, amint ez egyébként már történik is különbözö helyeken (32.p.).
Felszólítjuk a keresztény egyházakat, közösségeket, csoportokat és
egyéneket - folytatja a Tervezet - foglaljanak állást az alábbi pontokkal kapcsolatban, amelyeket mi az igazságért, békéért és a teremtés me~őrzéséért
folytatott fáradozásaink során döntőeknek tartunk, s ezzel adják meg a
további irányt:
- Mire lenne szükség - nézete szerint -, hogy megvalósíthassuk az igazságosság nemzetközi ökonómiáját?...
- Felfogása alapján, mik az olyan társadalom legfontosabb feltételei,
amely tiszteletben tartja minden polgára emberi méltóságát'i.;
- Mi szükséges ahhoz - álláspontjának mcgfelelöen -, hogy a természetet megőrizzük és helyreállítsuk? oo.
- Mi szükséges a nemzetközi béke megvalósításához? ..
Mit tehetnénk mi, mint Európa egyházai, akik mindjobban belátják,
hogy a háború ellenkezik Isten akaratával - annak érdekében, hogy nemzetközi egyezményekkellehessen megoldani az ősszetíízéseket? ...
- Véleménye szerin t mi szükséges ahhoz, hogy olcsó és biztonságos energiához juthasson minden ember? ..."
Hosszú út vezet az Európai Ökumenikus Nagygyíí1ésig.
Néhány m érfőldk ővére utalunk:
1934 - Dietrich Bonkooffer, a protestáns teológus sürgette az ökumenikus "b ékczsinat" életrehívás át.
1939 -P. Max Joseph Mctzgcr, a béke vértanúja, levelet intézett a pápához, amelyben kéri: szálljon síkra az Egyház a béke mellett,
1948 - Megalakult az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (ORK).
1983 - Az ORK felszólította az egyházakat az "igazságosság, béke és a
teremtés megőrzésének szövetségére."
1985 - Carl Friedrich von Weizsácker fizikus és filozófus kérte Düsseldorfban az egyházakat: alkossanak "Békezsinatot"! "E meljék fel szavukat amit nem ereszthet el füle mellett az emberiség - közös felelősséggel", mert
az emberiség válsághelyzete vészes. A válság különösen "három témakörben látható: Igazságosság, béke és természet."
1987 - Megegyezik a Római Katolikus Püspökkari Konferenciák Európai Tanácsa (CCEE) az Európai Egyházak Tanácsával (KEK) Amers-
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foorgban (Hollandia), hogy 1989-ben közösen megrendezik az Európai
Okumenikus Nagygyíílést, amire a KEK 350 és a CCEE is ugyanannyi delegátust küld Bázelbe. A képviselők fele nő lesz, a kiválogatásnál ügyelnek
arra is, hogy képviselve legyen minden korosztály, és a tudományok, kultúra, politika és gazdaság szakemberei is.
Az 1989 május 15-21-i nagygyűlés tehát századunk - minden tekintetben - legökumenikusabb összejövetelének ígérkezik, amely átlépi Európa határát is, hisz kb. 200 tanácsadó érkezik az USA, Kanada és a Harmadik Világ egyházaiból.
Imádkozzunk, hogy Isten áldása kisérje ezen jeles kongresszust és bő
gyümölcsöt teremhessen Európának és az egész világnak javára.
sz
A MAGYAR CSERKÉSZET VALLÁSOS JELLEGE
Egy idő óta biztató hírek érkeznek egész sereg magyarosrszági megmozdulásról a cserkészet ujjáélesztése érdekében. Mészáros István egyetemi
docens az Uj emberben négy f-ve nyíltan méltathatta a cserkészet jellemnevelő hatását. Ugyancsak az Uj ember közli (1988. nov. 6-i sz.) - sok egyéb
reménykeltő jelenséggel együtt -, hogy tavasszal a szegedi kiállítás a cserkészet történetéről tömegesen vonzotta az öreg cserkészeket, de a fiatalok
is nagy érdeklődéssel látogatták.
Októberben pedig Kőszégen nyílt kiállítás. Ez a lelkiségét igyekszik bemutatni. Sinkovits Imre színmüvész, öregcserkész nyitotta meg. Szavaiban
a mindig időszerű cserkészpedagógia jutott kifejezésre. Szellemét, tisztaságát és szabadságeszményét a tíz cserkésztörvényben mutatta be. Nem
tagadta, hogy a cserkészet eszméje szerint elitet akar nevelni, de ezt
előnynek számította be. A kiválasztást maguknak a magas követelményeknek kell elvégezniük, és testvériséget kell létrehozniuk.
Ha röviden jellemezni akarnánk a cserkészpedagógiát, talán legkönnyebben úgy tehetnénk, hogy Don Bosco Szent János pedagógiájával
hasonlítjuk össze. Ahogyan a szent hitt a gyermeki jóságban, a
cserkészvezető is előlegezett bizalommal ajándékozza meg cserkészeit. És
ahogyan Don Bosco intézeteiben a többieknek példát adó gárdát nevelt, a
jó cserkészcsapatban is a fiatal örsvezetök. rajvezetök és cserkésztisztek
nevelik társaikat. Nevelő feladatuk is hasonló Don Bosco fiatal
élgárdájának célkitűzéseihez. Teleki Pál, a legendás hírű főcserkész szavai
szerint: a vezetés példaadás. A szeritnek a leghatalmasabb nevelőeszköze
volt a hitélet beleplántálása az ifjú lelkekbe. A magyar cserkészetnek is
egészen páratlan jellemzőjc a mélyen vallásos jelleg.
A cserkészet alapítója, Baden-Powell kifejezetten vallásos alapokra
állította a cserkészmozgalmat. Bár ez a különbözö országok cserkészetében
nem mindenütt egyértelmű, a magyar cserkészet e~ész története igazolja
annak vallásos jellegér.A magyar cserkésztörvény kifejezetten megköveteli
a vallásos életet: A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
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Don Bosco Szent János talán a múlt század legnagyobb nevelőjének neKáprázatos eredményeket ért el. E lvibette egymaga nagy tömegbe n a fiatalkorúak börtönének rabjait kirándulásra, és este mind visszajöttek önként vele a bört önép ületbe. Képes volt szentet is nevelni, akit mi
az oltáron tisztelünk. Sokatmond6 ezzel kapcsolatban az a tény, hogy a magyar cserkészet is dicsekedhetik egy Kaszap Istvánnal. Isten szolgája, akinek a boldoggáavatása folyamatban van, nyolc évig viselte a cserkészruhát
és a cserkészpedag ógia nevelőhat ása alatt állt. Ide vehetj ük azt a nagyon
becsülhető eredményt is, hogy a cserkészet so k papi hivat ás elindít6ja.
Don Bosco és a cserkészpedagógia néhány megállapításra szorítkoz6
egybevetésében kikerülhetetlen az a megjegyzés, hogy az elóbbiben az
egyedüláll6 eredményt a nagy rendalapító, a szent érte el, ő, aki karizmával
rendelkezett. Nem könyvekbó1 tanulta a padagógi át. A cserk észvezct őnck,
parancsnoknak, cscrkésztisztnck, seg édtisztnek, sőt raj- és őrsvezetőnek is
nevelésre alkalmas egyéniségnek kell lennie, vagyis legalább a köznapibb
értelemben vett karizmával kell rendelkeznie. Ilyen eket találunk is.
Az embernek szüks ége van gyökérre, különösen áll ez a fiatalra. Ez a
gyöké r a hit és a magyarság. Mindkettőt ápolja a cserkészet. Ha van gyökér,
van miből t áplálkoznia. Cserkésszé az ifjú nem akkor lesz, ami kor magára
ölti a cserkészruh át, vagy amikor egy csapat a nyilvántartásába veszi, hanem
akkor, amikor őszinte lélekkel megfogadja: "H iven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehe tőt mcgt eszc k, hogy másokon segítsek. Ismerem a: cserkésztörvényt
és min de nko r megtartom." Ennek a fogadalomtételnek ereje, vallásos
ta rtalma tette lehet övé, hogy a magyar cserkészet kiállta a legnagyobb pr óbáját. Idegen földön vert gyökeret, és gazdag változatossággal elterjedt
bo lyg6nk távoli vidékein is, ahol akkor van tavasz, amikor a volt cserkész pa rkban hullatják lombjuka t a fák, és akkor van hajnal, amikor már
G ödöllő - az 1933-as viIágjamboree táborhelye - déli verőfényben úszik.
Anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk a minden emberi törekvésben
fellelhető hiányokat, mondhatjuk, hogy a cserkészpedag6gia j6
alkalmazásával el éri, hogy az ifjú a kötelességet nem érzi tehernek. Ennek
előmozdítására kitűnő eszköz az igazi cserkész-s zellemben
vezetett
cserkésztábor. különösen, ha lelkipásztor is részt vesz benne. Ez felér egy
ifjúsági lelkigyakorlattal. A sűrűn lakott településekt ől messze fekvő erdők
tisztásai , harmatos reggeleken a tábori szentmisék, a tábortüzek a csillagos
ég alatt, a csapat esti imája és a lelkiismeretvizsg álat a szabadban, az erdők
csen djében, mindez term észetk özclséget és nagy nevelőerőt rejt magában.
A fiatal a saját tapasztalatáb61tudja meg: a fogadalomban vállalt kötelesség
és a tiszta örö m elválaszthatatlan testvérek. A kettőnek harm6niája a
magyar cserkészetben a legszebb gyümölcsöket érlelte. Tudott olyant
a lkotni, mint az 1933-as gödöllői világjamboree. Ennek láttán jelentette ki
a cse rkészet alapítója, Baden-Powell: "Ez volt a legszebb, lcgpéldásabb,
legcser k észiesebb tá bor".
Az igazi cse rkészélet a maga egészséges, vallásos befolyásával a j óléti
társadalom elkényeztetett, követelőző, mindent lenéző gyermeke helyett,
vezhető.
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hisszük, elő tud varázsolni olyan fiatal lelkeket, akiknek az e~észséges
levegő, a kristálytiszta víz, a betegségeiből kigyógyult erdő üde Illata és a
legtöbb mérgező anyagtól mentes természetben a lelki szabadság az
igényük. Ezt a szellemet leheli a Sík Sándor szerezte cserkészinduló is:

Szabadba fiúk; a nap arcanevet!
Olt pezsdül a friss, tüzes élet.
Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget.
Szabad olt a szabadban a lélek!
S a természet tisztaságában és szabadságot nyújtó hangulatában az
evangéliumot a maga életében megvalósító fiatal meg érzi, hogy lelkében
erőforrást hordoz. A megőrzött lelki tisztaság energiái fakadnak belőle. Ne
ve8J.Ük triumfálizmusnak - hisz ez távol állt töle - a cserkészpedagógia
atyjának és költőjének programot nyújtó sorait:

Olt szemben, szivben tiszta láng,
S az Isten arca néz le ránk.
Leheletén ott megterem:
Erő, szabadság, győzelem!
A valóságba át nem ültethető elképzelés ez? Van benne fantázia, mint
arról fentebb szö volt, de olyan, amelynek valós vetületét az élet igazolta.
Az említett Mészáros István egyetemi docens előadássorozatottartott az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem neveléstudományi tariszékén a cserkészpedagógia értékéről, Alapvető megállapítása volt a következő : "Sík
Sándor modern cserkészpedagógiájának bemutatása nélkül nem írható
meg a hazai neveléstudomány története".
Igaz, hogy nagy a csüggedés kísértése az akadályok és az erők fogyatékossága láttán. Nincs Teleki Pálunk, Sík Sándorunk, de vannak ígéretes
fiataljaink. S ha azok a kegyelem erejével k özremüködnek, még tanúi
lehetünk annak, hogyan "kel a magyar éjben a hajnal".
KernyGéza
A GYULAFEHÉRVÁRI SZEMINÁRIUM
A ~Iafehérvári papnevelde megalapítása Sztojka Zsigmond Antal
erdélyi püspök (1749-1757) nevéhez füz ödik. Sztojka püspök máramarosi
származású román, aki ifjú korában tért át a katolikus hitre. Már püspöksége idején hozzálátott a reformokhoz, ami a hosszú protestáns időszak
után (közel 200 év) már nagyon szükséges volt. Az erdélyi papok képzése
nagyrészt külföld ön vagy plébániákon folyt még a XVIII. sz-ban is. Ezért
Sztojka munkája közcpette hamar észrevette a papnevelde szükségességét.
így 1753-ban meg is alapította a Megtestesült Bölcsesség
Szemináriumát (Seminarium Incarnatae Sapientiae - SIS).
Az intézetben kezdetben öt növendék tanult. A teológiai tanulmányok
felosztása 4 évre történt. Az intézet első otthona a püspöki palota énekes
kanonoki lakása volt. Mivel a növendékek száma egyre növekedett, Sztojka
elhatározta egy új épület építését a papnevelés számára. Ez rövid idő alatt
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el is készült. A jezsuita rend eltörlése (1773) után a kolozsvári jezsuiták
nevelése alatt lévő kispapok egy része átjött Gyulafehérvárra, a többiek más
egyetemeken szóródtak szét. Ugyanekkor a püspöki palotából a növendékek a jezsuiták kiürített épületébe költöztek.
II. József rendelete nyomán a gyulafehérvári teológia is megszíínt
(1783), és növendékeit elóbb Kolozsvárra majd Pestre utalták át. Ezalatt az
idő alatt a teológia épülete erősen megrongálódott és még a katonaság is
lefoglalta magának. Miután II. József rendeleteit visszavonta és a növendékek is visszatérhettek Gyulafehérvárra, nem voll hol megszállniuk. Két
évig egy szűk helyen voltak élszállásolva. Batthyány Ignác püspöknek
sikerült kieszközölnie, hogy az 1783-ban feloszlat ott trinitárius rend várban
lévő rendházát és templomát átadják a teológia számára. Igy 1792 áprilisában be is költözhettek. A templom homlokzatán csillagvizsgálót állítottak fel. A földszinten egy nyomda, középen pedig a püspök által létesített
könyvtár foglalt helyet (ami ma is nagy hírnévnek örvend). A papnevelde a
volt rendházat kapta me~. Az első tanév 1792 októberében nyílt meg.
Batthyány alapos teológiai tudást kívánt, ezért igyekezett a szellemi
fejlődést biztosítani. Halála után (1798) a csíkszentgyörgyi származású
Mártonfi József püspök átdolgozta a még Sztojka idejéből való szabályzatot. Gondosan felügyelt az alap ítványokra. Érdekess égk ént megemlítbctj ük, hogy ő vezette be az új növendékek kötelező OrvOSI vizsgálatát.
Az intézet aránylag rendes életét az 1848-as események zavarták meg.
Októberben a növendékeket haza kellett küldcni és csak egy év múlva kezdődhetett meg újból az oktatás elég nehéz körülmények között, mivel az
osztrák uralom minden téren igyekezett gátolni a tanítás menetét a papnövendékek és a papságnak állalában a forradalom iránti rokonszenve miatt,
Hajnald Lajos nevéhez Iííződik az ún. "Gycrrnekszcmináriurn"
megalapítása, azért, hogy a papi pályára készülők már 6-S éves koruktól
hivatásuknak megíelelöen nevelkedjenek.
Sokat tett az intézetért a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály püspök.
Megszervezte a filozófiai tanszéket, új épületekkel bővítette ki, az intézetnek adományozta a püspöki líceum nyomdáját. Az ő idejében görögkatolikus kispapok is tanullak itt. Nevezetes esemény az 1876-ban Kapatán
Márton rektor által alapított Erdélyi Magyar Egyházirodaimi Iskola, amely
még ma is mííkődik. Fogarassy Mihály címere látható az intézet
homlokzatán.
1897-ben Majláth Gusztáv Károly lett Erdély püspöke. Az I. világháború
súlyosan érintette a papneveldét is. Több növendéket katonai szelgálatra
hívtak be. A háború évei alatt nehéz körülmények között folytak az elő
adások. A háború után a növendékek létszáma újból emelkedni kezd.
Majlaáth és a tanárok sokat fáradoztak azon, hogy az intézeti életet
felemeljék, újjászervezzék. Az agrárreform következtében a papnevelde
elveszítette birtokainak nagy részét. Ezért az egyházmegyei hatóság
kénytelen volt 1922 óta a papság fizetésének egy részét levonni az intézet
fenntartására. A növendékeknek is egy bizonyos összeggel hozzá kellett járulniuk saját ellátásukhoz. 1929-ben a Szeritszék és Románia k öz őtti kon-
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kordátum a teológiára vonat kozólag is intézk edett, de nem érintették lénye gesen a teológia belső életét.
1939. febr. 12-én az egyházmegye új püspököt kapott Márton Áron
személyében, aki mint minden másnak, a teológián ak a sorsát is szívén
viselte.
Az 1940-es bécsi döntés megrendítette a papneveldét, hiszen növend ékeinek nagyobb része nem tudott visszatérni a gyulafehérvári szemináriumba. A dél-erdélyi növendékek egy része Temesvár ott folytatta tanulmányait. Id ők özben azonban Kolozs várott is létesíte ttek papneveldét, ahol
a növendékek nagy része újból találkozott. 1944-ben a front közeledése
miatt a növendékek az elöljáróság tan ácsára elha gyták Kolozsvár t, és több
állomás után (Nagykároly, Miskolc, Pest) a zirci ciszterci apátságban
találtak otthonra. Itt 17-en beiratkoztak a Zirci Hittudományi Főiskolára.
Az V. éves teológusokat a helyzet súlyos vol ta miatt alig ké t hó napi ottlét
után az akkori veszprémi püspök 1944. december 10-én pappá szentelte. A
következő év ta vaszán az erdélyi kispapok visszajöttek Kolozsvárra, de
szívük visszavágyott Gyulafeh érvárra.
A háború utáni új államforma alko tmánya jó váhagyott a katolikusok
számára egy teológiát. így Gyulafeh érváron újból megkezdt e mííködését a
teológia a régi helyén. 1957-ig itt tanultak a román nyelvíí teológusok is,
majd átmentek Ias iba. Még 1953-ban a püspök úr távolléte idején megalakult a kántoriskola, mely szint én az intézet épüle tében rnííkődik, 1962ben helyszííke miatt a kántoriskolát a püspöki ud var ká ptalani épületébe
költöztették á t. Ma is ez a teológia és a kántoriskola be osztása. Talán még
annyit megemlíthetn énk, hogy kb. öt éve nagy munk álat ok folynak az intézeti épületek megjavítása, valamint új épületek emelése érdekében. Ezek
nagyrészt a kispapok munk ájával történnek, d e az ő kényelmüket is
szelgálj ák.

•••

A gyulafeh érvári Teológiai Főiskolán jele nleg néW egyházmegye j övendőbeli papsága készül a több mint egymilli ó kat olikust magában foglaló
erdélyi (gyulafehérvári,temesvári, nagyvárad i, szatmári) egyházmegyékben
való szent szelgálatra. Szolg álni akar un k J ézussal, J ézus nak - mint papok:
megszentelni, tanítani és vezetni népünket , te stvéreink et.
Hat hosszú éven ker esztül készülünk szellemileg és lelkileg. Próbáljuk
magunkba szívni tan áraink veze tésével mindazt, ami szent, igaz, szép és jó,
hogy így a sze nte lés után való ban áldássá, az Uristen ajándékává. sőt igazi
Kr isztus-ké p másokká váljunk testvéreink javára., Istennek hála, jó
tanáraink vannak, s hála nekik, jegyze teink is jócskán kerülnek. Sajnos, néha
nálunk is felüti a fejét egy közismert fertőző diákbetegs ég, amit a tanári kar
nagyon hel ytelenül, prózaian lusta ságnak nevez. Egy-egy kiadós futball,
pingpong, meg ki tudja milyen játszmával próbálunk védekezni legalább
átmenetileg e kór ellen. A vizsgák? Hát ez a fajta ragadozó nálunk is eléggé
vér engző. Kül őn ö sen jan. 3-a és jún. l -e után szokott elszabadulni kéthárom hétre, s ilyenkor - képzelhetitek - alapos pusztítást végez az "ártatlan" diákság soraiban.
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Tudjuk, hogy csak szent papként érdemes papnak lenni. Naponta van
szentmise, reggeli és esti közös zsolozsmázás, minden este elmélkedés, amit
a mi szeretett spirink tart, és évente két lelkigyakorlat (ősszel 3 napos, tavasszal 6 napos). Két kápolnában egész napos műszakkal, a székesegyházban, a város két templomában s még két magánkápolnában idő
szakosan, s persze minden más lehető s lehetetlen frontori egyénileg és közösségileg folyik a lelki munka, a mi Urunk ostroma, (reméljük, hogy szeretett Jegyesünk őszinte örömére).
"Jöjjön el a Te országod" - kérjük a Miatyánkban, de nemcsak kérjük,
hanem sok- so k komolyabb, máskor apróbb tettel, erőfeszítéssel próbáljuk
építeni-szépíte ni magunkban s körülöttünk a "mennyek országát", az istenszeretök városát. ln tézetünk jelentős részét mi építettük újra... A hat év
alatt... lassa n felépülnek a testvéri, bajtársi szeretet összetartó hídjai,
Istenünk s népünk iránti szer étettől ösztönözve. Megtapasztaltuk, hogy a
tartós hidak a mindennapi személyes kapcsolatokból fejlődnek ki. Hídakat
kell épí tenün k, melyek nemcsak az intézeteket, de az mtézeteink sok-sok
Istennek szentelt fiát is összekötik.
(Forrás: Új Centralista 12/88)

ELMÉLKEDJ ON K- IMÁD KOZZUNK

A

IMÁDK OZZUNK AZ EGYHÁZZAL AZ EGYHÁZÉRT ÉS VILÁGÉRT
A Szematya imaszándékai
Márciusban: Az e rőszak és a háború áldozataiért, különösen Közép-keleten és
Afrikában.
Április ban: Az atom- és konvencionális fegyverek fokozott és meghatározott
csökkentéséért és a fegyverkercskedés ellenórzéséért.
Májusban: Hogy a fiatal nők és férfiak Isten hívására hillel, nagylelkűséggel és missziós
lelkülettel válaszoljanak Szűz Mária példáját követve.
Júniusban: Hogy Jézus szeplőtelen Szíve megerősítse a családokat és képesítse őket
tanúságtételre h i t ü kről és szeretetükről .

PAPI LELKIGYAKORLAT
Fü rstenried, München 1989. júl 24-28.
A papte stvérek jelentkezését kérjük a szerkesztőségbe küldcni!
AZ IGAZSÁG TÜKRE
(M sgr. Hengsbach esseni püspök szentbeszéde)
Máriát az "igazság tükré"-nek nevezzük. Az első pillantásra egyszerífnek
és világos na k tűnik ez a tükör-kép. Ha már az ember Isten képmása s ezzel
az isteni tu lajdonságok visszatükrözője, mennyivel inkább érvényes ez
Máriára, a rend kívüli kegyelmek hordozójára. De - azonnal az elején
beismerjük - nehezen értjük Isten igazságát, k ül őn őscn, ha az emberekhez
való igazságosságáról van szó,
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1. Justitia - igazságosság
Ismeretesek a Ju stitia szobrai, amelyek a középkort ól kezdve helyet
kaptak vás árcsaknokaink majd k é sőbb tanácsháza ink és igazságügyi épület eink előtt. A Justitia megtestesíti az igazságosságot az ors zágban és a
tár sadalomban. De az emberek értékrendjében is mindenképpen magasrangú, legalább is elméletben. Az ismert J usti tia-szobor jobb kezében mérlegel, balj ában kardot tart. E zek a gondo s mérlcgelés és a büntető hatalom
jelk épei. Meglepő azonban, hogy a szobor szeme be van kötve. Az igazságosság köt eless ége úgy ítélkezni, hogy ne legyen tekintettel a szem élyre. A
császá r vagy a koldus ugyan azo n vétke egyazon köve tkezménnyel jár: bü ntet és és jóvát étel. Átvihetj ük-e a Justitia Ideális emberi elképzelését Isten
iga zságosságára? Ez lenne az az igazságosság, amit Mária visszatükröz?
Egy pontban mindkctt ö egyezi k. Ist en , az igazságos, tényleg tetteink hatalmas bírája . SŐl, ítélkezik gondolatain k és szándé kaink felett IS! Nem meggond olatlan, tisztel etlen és komolytalan beszélni a 'Jóságos Istenról" , aki
"ne m kicsin yeskedik"? Határozottan beszél J ézus a föl di élet véger edményéró1 Máté evangéliumának 25. fejezetében. A mcnyegző kapuja zárva
marad a bal ga szüzek előtt, akiknek lámpái kialudtak . Az evilági dolgok
intézőinek el kell szá molniuk az U r előtt, és tetteik ér t jutalmat vagy büntet ést kapna k. Az Emberfia az utolsó ítél et kor a jobbján állókat Atyja or szágába, a balján lévőket pedig az "örök t űzre" küldi.
Pál apostol továbbadja ezt a figyelm ezt et ést és hangs úlyozottan hirdeti:
"M indnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Kr isztus ítélőszéke el őtt ,
ho gy ki-ki megkapja, amit testi é letébe n kiérd emelt, aszerint, hogy jót vagy
gonosza t tett" (2Kor 5,10). Egyértelmű és egye nes beszéd! D e nem kergetie retteg ésbe azt az em bert, aki tudatában van bűnösségének? Panaszosan
fűzöm hozzá: Még ma is? Más korokban bizonyosan! Nincs napjainkban a
személyes lelkiismeret annyira elfojtva, és nem vált az istenkeresés annyira
felszínessé, hogy elveszett az U r tiszt elet e és félelme is? Ezek után a
kérdésünk így han gzik: Tükre M ária ezen isteni igazságosságnak?

2. Misericordia - irgalmasság
Mit go ndolhatott a zsoltár os, am ikor így imádkozott: "U ra m..., igazságodban szabadíts és ments meg e ngem" (31 Z solt 2)? Hogyan me részeli a
bűnös ember mag ár a vonn i Isten ítéletét? Hogyan tehetett ilyet Dávid király, aki tudatában volt nagy bűn én ek?
Egy másik dávidi zsolt árver s vet fényt kérd ésünkre. "Tc, aki h űséges
vagy, halld meg kérésem et! H allgass meg igazságod szerint!' (143 Z solt 1)
Kiegészítést nyer itt Isten igazságossága, amit be kell építenünk alap jelentés ébe. Igazs ágosságának eleme saját hűsége a szóvetséghcz és üdvözítő akarata. Kris ztus megj elenésével kinyilvánult földünkön igazságoss á!?a
mellett irgalmassága is. Isten szemei nincs enek bekötve, amint ezt Justitia
szob rainá l láttuk. Nem vak sem az U r igazságossága, sem irgalmassága.
Isten nem méri csukott szernm cl csak a k ülsö cse lekv ést, tekintettel van
indítékaira és a tartásra. D e irgalmasságát nem önti válogatás nélkül az
emberekre. Jóságát annak ajándékozza, a ki azt őszi ntén ke resi, bár tudja,
hogy nem szolgált rá.
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Kegy és irgalom a m értéke az isteni igazságosságnak. Mivel irgalmát
Krisztus megtestesülésével adta tudtunkra, ezért földi anyja
számunkr a az "irgalmasság Anyja". Ebben a minőségében közbenjár Fiánál!
Mária ugyancsak visszatükrözi az isteni igazságosság másik jellemvonását is. O az édesanyja annak, "aki elveszi a világ bűneit " (Jn 1,29). A
szigo rú Justitia cselekedete ez, mely bűnh ődést követel. Ugyanakkor a végtel en irgalmasság cselekedete is, ami Mária lényében vette kezdetét.
Bizonyos, hogy mindez meghaladja értelmünket. "Isten végtelen türelméb en elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságosságát most
kimu tassa" (Ró m 3,25-26). Milyen értelmetlennek t űnik ez a páli mondás.
Szá munk ra ér thetetlen módon társul az igazságosság és az irgalmasság
Istenben. Nem ritkán hajlunk arra, hogy Isten jóságát igazságtalanságnak
tartsuk. Példákat szelg áltat az evangélium. Ott van a tékozló fiú, aki elherdálta vagyonát az idegenben, és az idősebb testvér - a jó, az otthonmaradott. Megtért testvérének rendezett lakoma láttán úgy érzi, hogy
kárt szenvedett, igazságtalanok voltak vele (Lk 15,28-30). Majd a szó1ő
munkások, akik egész napon át viselték a munka terhét és a forróságot, s
végül megkapták az egyesség szerinti dénárjukat. Nem értik és lázadnak,
amikor a tulajdonos nekik is azt a jutalmat adja, mint azoknak, akik alkonyatkor érkeztek. Nem kell-e Istennek minket is alkalmilag figyelmeztetnie:
"Nem tehe tem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed, hogy
jó vagyok?" (Mt 20,15) Nem érezzük-e mi is, hogy Isten méltánytalanul
bánik velün k, amikor pl. másoknak jobb a sorsa, amikor úgy tűnik, hogy
Isten jósága másokra jobban kiárad? Le kell szögeznünk: Irgalmasságával
senkinek sem adósa Isten!
főképp

3.A Tükör
A II. Vatikáni Zsinat mondja a "Dogmatikai konstitúció az Egyházról"
c. okmányban: "Mária ugyanis oly benső helyet foglal el az üdvösség történet ében, hogy valamiképp egyesíti és visszatükrözi magában a hit legfőbb
titkait" (LG 65). A tükör feladata: összegyűjteniés sz étlövellni a fényt. Ezen
hittitkok közé tartozik elsősorban az isteni Ige megtestes ülése. aki Zakariás
jövendölésében "Istenünk könyörülő irgalma" (Lk 1,78). Vele Mária
bensőségesen egyesült...
Ne m tudjuk, hogyan nézett ki az Isten anyja. Olyan ő számunkra, mint
a sze llemi tükör. Mindazt, amit visszatükröz, az evangéliumban olvashatjuk.
Már ia dicshimnusza (Lk 1,46-55), amit Lukács lejegyzett, az Isten igazságosságána k ragyogó tükre. A Magnifikát szavai az Isten igazságosságának
himnusza, amit a Szeml élek sugallt Máriának. Megénekli a Legfönségesebb
büntető, j ótevő és
irgalmas igazsáf?osságát. A "g ögöskö d ök ct",
"hatalmaso kat" és "gazdagokat" letaszírja trónjukról, de fölemeli és
megju talmazza a "megalázottakat" és "éhezőket". Megtapasztalhatta ezt
Izrael népe adventi útj án. Legnagyobb élménye az ismeretlen názáreti
asszonyna k van. Közben az isteni igazság és irgalom láncszemének érzi
ma~át : "Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad". Mária
tudja, hogy az általa megtapasztalt irgalom dicsérete tovább cseng
századokon át: "Mostant ól fogva boldognak hirdet minden nemzed ék". Iga-

84

zolja ezt az a tény is, hogy Ain-Karem ben - Mária és Erzsébet talál kozásának hagyományos hel yén - márványtáblákra vésték a Magnifikár első
szavait a világ majd minden nyelvén.
4. Justitia et pax (békesség)
Midőn II. János Pál - első németországi látogatása során - az altöttingi
Mária oltalmába ajánlotta a világ bék éjét, ezzel a hód olattal fejezte be
imáját: "H ozzád fohászkodom, Béke Királynőj e és az igazságosság tükre".
A békét úgy hirdetik meg az anWalok Betl eh em rnezej én, mint az igazságosság, az isteni üdvözítő míí jelét: "... Békesség a földön az Istennek
tetsző embereknek" (Lk 2,14). Nem kizárólag és nem elsősorban társadalompolitikai ennek az értelme. Bár az Ószövetség messiási országot várt,
amelyben "az igazságosság és a béke cs ókot vált" (85 Zsolt 11). A felszabadulási teológia bizonyos iránya is szoci ál-kritikai tö rvénykönyvet keres a
Magnifikárban . Az azonban bizonyos, hogy belső és külső béke ott, és csak
ott teremhet, ahol az igazságosság trónol. Nem véletlen, hogy az igazságosság, irgalmasság és a béke a boldogsághoz tartozik, amint följegyezte
Máté evangélista (5,6-7.9):
"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot."
"Boldogok az irgalmasok ."
"Boldogok a békességben élők."
Ismételten kérdeznie kell a kereszté nynek önmagától: Milyen az én
igazságosságom? Főképp, amikor a munka és a ke nyér, az élettér és az
életlehetőségek elosztásáról van sz ó. Aggaszt-e a megzavar t béke a munkaviszonyban? Vagy a kiutat keresők kétségbeesése és az ütvesztőn tévelygése? Lelkiismeretet kell vizsgálnia mindenkinek: a munkaadónak és a
munkásnak, a munkával bírónak és a munkár a vár akozónak. Ne nyugtassuk
magunkat ilyen kijelent ésekkel, mint pl.: Felelős vagyok az üzemért, Jogszerinti szerződést kötöttem, Telj esít em a feladatomat és megkapom a
megszabott fizet ésemet, Családom é letszínvona lát fenn kell tartanom,
Semmi baj nálam az igazságossággal! A qu inói Szent Tamás, a szent
egyháztanító figyelmeztet kemény, de talál ó fogalmazással a betű szerinti
igazs ágoss ág embertelen ridegségére: "Az igazságosság irgalmasság nélkül
nem más , mmt kegyetlenség!"
Az Újszövetségben az igazságoss ág meghat ár ozó jelzője azoknak az
embereknek, akik helyes kapcsolatban élne k Istennel és embertársaikkal.
"Igazak" azok , akik bejutnak a mennyek országába (vö. Mt 26,46; Lk 14,14).
Ebben az értelembe n is Mária "az igazság tü kre". Hisz a mennyországban
él. Szííz Mária, az igazság tükre, imádkozz érettünk, hogy úgy szeressünk
és úgy gyakoroljuk az igazságot, mint Te , és hogy Fi ad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus minket is egykor jobbjára állítson, mint "igazakat" (vö. Mt 25,33)!
JÁRJAD KERESZTUTADAT J ÉZUSSAL!
Nincsen komoly emberi érés és tisztul ás szcnvedés nélkül! Nincsen út a
feltámadáshoz kereszt nélkül! Ezért együt t hirdett e Jézus a keresztet és a
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feltá ma dást: "Az E mbe rfiát az emberek kezére adják, de a harmadik nap
feltá mad". (Mt 17,22-23). A mi életünk is valamikor "ki lesz szol gáltatva" a
szcnvcdésnek, a könnye kne k, a sorsnak, a söt étségnek, az embereknek. De
fel fogunk támadni!
Fiata l assz ony írja, hogy hogyan is tapasztalta meg , éppen házassága leg nagyobb krízisébe n, élete gyökeres megváltozását:
"Férjem és én nagyon fiatalon h ázasedtunk. M ég gyerekek voltunk, az
élet ké rdéseiben ta pasz ta latlan ok. Három évi házasság ut án már 3 gyermekünk volt. Közben azonban házasságunk nem volt jó. Mikor a 3. gyermek
született, tudtam meg, hogy férjem ugyanazon évben újból apa lesz. E~
leánnyal volt viszonya. Lá tnom kellett, hogyan él kettős életet és milyen JÓ
érzéssel teszi. Akkoriban majdhogy feladtam mindent, csak szabadulni
akarta m tó1e. Igen , még önpusztít ásra is gondoltam. De ez nem történt meg.
Belső hang folyton-folyvást visszatartott. Légy türelmes! Visszatér hozzád!
Segíts és bocsáss meg neki! Szeretetemet és vonzódásomat Isten erősítette
bennem fölfoghatatla n módon. Megkíséreltem férj em minden kívánságát
már ajkáról leo lvasni. Na p nap után sok szer étete t ajándékoztam neki ,
megértést és bizalmat. Napo nta imádkoztam azért az erőért, ami kellett,
hogy valóban segítségére leh essek . így érlelődött meg bennem az a
meggyőződés, hogy minde n jóra fordu!. Bizalommal helyeztem nehéz
keresztemet Isten kezé be. Es lsten csodásan segített! Férjem ismét hű!
Bánkódva teremte tt rendet. Sok mindent nem tudok még felejteni, de már
régen megbocsájtottam neki! Isten szeretete képesített erre É letünk
mege'Jtozása a j óra legsúlyosabb krízisünkből fakadt! Csoda, amilyent csak
Isten eszközölhet". (Veronika)
BARÁTO M : Ilyesmit óhaj t Isten Nálad is: legmélyebb nyomorúságodban akarja és fogja elérni Nálad is , hogy szívcd megújuljon. Szíved
változása abból áll majd, hogy nem fogod már azokat dühösen gyűlölni, akik
ártottak neked, hanem ellenfeleidnek megbocsátasz és segíted öket, úgy,
ahogyan ez a fiatal assz ony férjével tette. Légy türelmes! Megbocsátva
segítsd ellenlábasaida t! így cselekedett Jézus Krisztus:
BARÁTOM: Járjad keresztutadat J ézussal! Kereszt és szcnvedéscn ál
jutott a feltámadáshoz. Nekünk is megígérte keresztünket, mit hordanunk
kell: "Sírni fogsz maj d ésjajgatni, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok,
de szomorkodáslok örö mmé változik" (Jn 16,26). Eletünk minden szorongása csa k része annak, amit J ézus szenvedett. Ezért üzeni nekünk Jézus:
"Legyetek bátrak!"
Bátran hordozzad keresztedet, mert J ézus jár veled keresztutadon. Te
meg Vele jársz az O ker esztútj án! A te kereszted az O keresztjének része.
"A világban üldözést sze nvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot!" (J n

16,33).
A feltámadás az Ő győzelme ! És a te feltámad ásod a te győzelmed lesz!
Légy b átor! Ne ros kadj össze kereszted súlya alatt, hiszen az Kris ztu s áld ott
keresztje, amil le is ho rdozo!.
Szcnvcdő embere k gyakran imádkozzák a keresztutat, mert míg a
kersztút 14 állomását szem lélik, a Ker esztr efeszített áldását fogadják. Míg
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Krisztus keresztje alatt imádkoznak, nyílik me~ szemük és értelmük a
kereszt áldásaira. így viselhet ik el könnyebben saját keresztje iket.
De akad olyan szenvedés is, amit pillanatnyilag nem bírsz elviselni! Ha
megaláznak és minden lázong benned, nem bírsz szab adulni sötét gondolataidtól! - Járjad akkor is Krisztus keresztútját! Figyeljed, ahogyan Jézust
megaláztak; ahogyan Ovele bántak, ahogyan Ot hamis vádakkal elítélt ék;
ahogyan a súlyos keresztet Reá rakták; és ahogyan O a föld porában hevert;
összeroskadva azon súly alatt, mit hordani nem volt már kép es.
Ha ezt szemléled és befogadod a szívedbe, megvált ozol! Mindent
másképp fogszJátni! Képes leszel arra, hogy saját helyzetedet az övével
egyesítsed az O megaláztatását a te megaláztatásoddal Csak így tudsz
"igen"-t és "Amen"-t mondani a szenvedésre! Ez lesz az önmegadáso d Isten
akaratának, a te "igen"-ed Krisztus keresztútjára!
BARÁTOM: Szeresd meg Krisztus keresztútját! - Megkönn yíted vele
saját keresztedet!
J ézus, az én életutam
keresztutadba torkollik mindjobban.
Talán ez a törvénye azoknak,
kik Veled járni óhajtanak:
'Tőr járja át
a te lelkedet" is!
Ha a te kedveseid sem
kerülték el a kereszt súlyát,
Megmenthetsz-e minket
a keresztút súlyától?
Jézus, adj erőt nekem,
hogy életem keresztjét bátran hordjam .
Részeltess a Te szcnvcdésedből
lesz részesedésem élctedböll
J ézus, adj részt egész életedből.
mivel egy szerctnék lenni Teveled! ÁMEN.
H . M adinger
(For dította: Sz. Á.)
ELMÉLKEDÉS AZIGAZSÁGR6L
Az Újszövetségben olvassuk, hogy József "igaz ember"volt. Jézus Anyja,
Mária, még egybckelésük előtt méhébcn fogant a Szcntl élekt ől, Férje "igaz
ember" volt, és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy
titokban bocsátja el (Mt 1,18-20).
De már előzőleg Ábrahám, Noé, Tóbiás stb. és a próféták mind "igaznak" találtattak az U r előtt. Salamon király milyen nagyszer ű igazságérzettel
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dönti e!z. melyik <y: életben maradt gyermek anyja. IGAZSÁG ÉS BÖLCSESSJ::.G EGYUTT JARNAK.
D ániel már ifjúkorában fel mer szólaini a két vén és a tömeg döntése
ellen, amikor Zsuzsannát ártatlanul kísé rik avesztöhelyre. Megrendítő
mon dattal fejeződik be a történet: AZON A NAPON NEM FOLIT
IZRAELBEN ARTATLAN VÉR. Tehát győzött az igazság!
Miért ölté k meg a prófétákat? Mert nem engedtek az IGAZSÁGBÓL
sképvisclt ék az IGAZSAGOT. S ha ki akartak bújni alóla, mint Jónás, az
Ur megleekéztette őket alaposan. AZ IGAZSAG ES BATORSAG TESTVÉR E K!
Mikor eljött az "i dőkteljess é ge", feltűnt a Jordánnál Keresztelő János.
Bűnbá natot és IGAZSAGOT HIRDETETT: - Teremjétek a bűnb ánat
méltó gyümö lcsét. (Lk 3,8-9) A fejsze már a fák gyökeréhez ért. Kivágnak
és tűzre vetnek minden fát, a.mely,jó gyüm ölcs őt nem terem. A nép azt
gondo lta, hogy János a Messiás. O azonban kijelentette: Én csak vízzel
keresztellek titeket, de eljön Az., aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok
méltó, ho~ saruszíját megoldjam. O Szeml élekkel és tűzzel fog megker,ysztelni tite ket (Lk 3,15-17). Tehát megvallotta, és nem tagadta, hogy nem
O a Messiás. Nem féltékeny Jézusra, amikor hírül hozzák neki, hogy mindenki Jézushoz tódul. IGAZSÁG ÉS ALÁZAT A SZENTEK TULAJD O NSÁGA. János kijelentésével aláhúzza az igazságot: Jézusnak növekednie kell, neki pedig kisebbedni. Alázata mellett ö is bátor! Szemébe meri
mondani Heródesnek: - Nem szabad elvenned testvéred feleségét! Börtön
és lefejezés jár az IGAZSÁGGAL.
M ajd megjelenik a Messiás, Jézus Krisztus, az IGAZSÁG legcsodálatosabb hirdetője ,és vértanúja. Szentlélekkel és tűzzel keresztelő. Mi ez a
tűz? Az IGAZSAG, az Ige, amit hirdetett. Jézus az IGAZSÁG napja! imá dk ozzuk aJézus neve litániában. Édesanyja pedig az IGAZSAp tükre.
Jézus valóban elmondhatta magáról: Én vagyok az út, az IGAZSAG és az
élet. Aki enge m követ, nemjár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 14,6).
Az IGAZSÁG vonz! Ezért tódult Jézus után is a nép és képes volt étlenszomjan vele lenni a pusztában. A drága tanítás, mely ajkáról fakadt,
valóban ör ök igazság volt. Lángoltak a szívek , míg hallgatták. Ugy tanított,
mint a kinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók. Tanítása kétezer
év ut án is te sth ezálló , most sem kell rajta változtatni.
A Z IGAZSÁG ÖRÖK! Ha felolvassa a pap az evangélium bármely
részét, ízleljük, s feldob, megtelik szívünk és hatása alatt maradunk sokáig.
Uj ra, meg újra hallani szeretnénk. Vágy támad szívünkben, hogy úgy
rendezzük be életünket, ahogy Jézus tanította. Bűnbánattal borulunk a
gyó ntatószékbe, ha a Jézus által hirdetett igazságtól eltértünk. Hogy is
mondta Ő? - Ne ítéljetek, s akkor titeket sem fognak elítélni. Bocsássatok
meg és akkor nektek is megbocsátanak (Mt 6,2-19; Mt 7,1-5) . - Én pedig
milyen könnyen mondok véleményt, megjegyzést másra, s hogy kimutatom
neheztclésemet , ha megb ántottak. Mily messze kerü1ök az igazságtól.
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Kínszenvedése előtti órákban Jézus így fordult '! mennyei Atyához fŐ'pa
pi imájában: Atyám, szenteld meg őket az IGAZSAGBAN (Jn 17,17). O, a
Mester mily fontosnak tartotta ezt az igazságban való megszentclödést, Lel kiismeret vizsgálatnál jó feltenni a kérdést ezirányba. Ellenőrizzem magam
rendszeresen, mert az emberi természet oly könnyen téved. Ha megfizetik
az igazság árát, mily hamar megalkuszunk. Kitünő gyónási anyag az igazsággal való szembenézés. Mennyi hamisságra jövünk rá! Felismerem gyáva
megalkuvásaimat, befolyásolhatóságomat, könnyelmű ítéleteimet, meggondolatlan döntéseimet, szimpátiámat és ellenszenvemet stb. Szigeti
Kilián OSB sokszor hangsúlyozta lelkigyakorlataiban: Óvatosak legyünk,
mert soha nincs úgy, ahogy látszik. Az igazság MEGFONTOLT ÉS
ÓVATOS!
Jézus sorsa is az IGAZSÁG miatt pecsételődött meg a kereszten. Jajt
mert kiáltani kétszer a farizeusok és írástudók tetteire. Mikor Pilátus faggatja, bátran J.cinyilatk~ztatja: En azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az
Igazságról. Mindaz, aki az IGAZSAGBÓL való, hallgat az én szavamra.
Igen., az igaz keresztények, szentek és vértanúk bátran vállalták az
IGAZSAGGAL járó gyötrelmeket. Morus Tamás VIII. Henrik nevelője és
kancellárja még egy tollvonással sem hagyja jóvá a király törvénytelen
házasságát. Az IGAZSÁGRA bátran ráteszi életét. Otthona a Tower
börtöne lesz emiatt, és hamarosan vérpad vár reá.
AZ IGAZSÁG VÁRNITUD,HAAJÓGY<JZELMEKÉSIK, VAGY
ELMARAD. Ezt látjuk Prohászka alázatában, mikor megtudja, hogy
indexre került egyik könyve. Pedig biztos volt abban, hogy igazat írt. Megelőzte korát. Hasonló úton járt Márton Aron erdélyi püspök és legtudósabb
támasza: Venczel József pap. Sziklaként képviselték az IGAZSAGOT! A
vértanúságig! Márton Aron börtönbe kerülve nem engedi, hogy jobb ágyat
adjanak neki a foglyok. (Az új szernélyé volt a legrosszabb hely.) A söprést
is gonddal végzi, mikor rákerül a sor. Es a benti W.c. melletti ágyat választja
később. O búcsúztatta Venczel Józsefet a következő szavakkal: Uram, te
imádkozol azokért, akik megfeszítenek, s megfeszíted azokat, akik téged
szeretnek. Az emberi lélek legkihívóbb botrányköve és legáthatolhatatlanabb titka a szenvedés.
Sokakat vigasztal meg Arany János, FIAMNAK c. költeményének utolsó verssora:

Majd ha látod, érzed a nyomort,
melyet a becsület válla hord,
megtiporvaaz er ényt, az észt,
mig a vétek irigységre készt,
s a butának sorsaföldi éden,
Áljon a vallás a mérlegenl
M. Claudina
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LEVELESLÁDÁNKBÓL
"1934·ben öten elhagyt uk édes hazánkat, s a zarándokokkal eljöttünk Lourdes-ba. "A
Fájdalmas Szűzanya Leányai" kórh ázban kaptunk szállást . Egy fiatal budapesti leány már
előzőleg belépett ebbe a ko ngregációba. Mi követtük őt. Szándékunk volt - fogadalmunk
ut án - háza t nyitni és működni. Több magyar lány is csatlakozott hozzánk. Tizenketten
vol tun k itt ma~'ar nővérck. Het en a Iarbcsi, cgy a lourdes-i temetőben nyugszik már. Jelenleg
még ö ten múködü nk az anyaházban ... Egy, kissé fiatalabb , még alexandriai házunkban
dolgozik. Igen sok szenvcd ést enyhít, egy jól működő dispanser van a fclelősségérc bízva...
Rend ünket Maria Saint Frai alapította... Nagyon szerette Fájdalmas Szűzanyánkat, ő a
pártfogónk, .édcsanyá nk. Kongregació nk célja a szcnvedők, öregek és elhagyatottak
gondozása. Őket ápoljuk rendünk mind a 15 házában. így én is, eg ész szerzetesnői életemben
velük Ioglalkoztam, aká r Fra nciaországban \'agy Közel-Keleten, ahol 20 évct töltöttem. 12
évig Liban onban, Beyrouth-ban működtcm. Nagyon szcrettcm itt. Sok betegem volt. de
nagyo n kedvesek, szetények és ragaszkodóak, Legtöbb közülük ingyenes volt... Nagyon
adakoz6ak ott az e mberek. Nemcsak a kereszt ények, a muzulmánok is. Szép egyetértésben
é ltek. Csa k sajnálhatjuk őket a már évckig tartó háború miatt. Innen kerültem a szemföldi
házun kba , amely az Olajfák-hcgyétől félórára van g)"3log. Mo ndaporn sem kell, mekkora
boldogságot jelentett neke m ez a néhány év. Bárcsak járhat nék az Ur Jézus nyomain!
1975 óta St. Pierren vagyok. Kilenc km. Lourdes-től . Sok jó öreg nénit gondozek.
Lourdes-i házunk tavasztól őszig fogad beteg zarándokokat... A magyar zarándokokat
azonban nem mi látjuk vendégü!...

Sr. Maria Odilon EN.D.D.
Szolgálatornnak saj nos vannak ü r ö m e i is. Az esperesi kerület változa tos és ne m
szívderito go ndjai sokat gyötörnek. 27 éve végzem ezt a feladatot Pró báltam felmentéscmet
kémi... de hát püspöki kérésre nem mondhattam nemet. így kell húzni az igát Rájöttem arra,
hogy könnyebb enge delmeskedni, mint parancsolni. Az cngede lmesség. .. fegyele m... rend
hiánya olyan p rob lémákat vet fel a kollégák k öz ött, hogy azokat én nem tudom megoldani.
De hál, ahol hiányzik az a le lküle t. mely magáévá teszi ezeknek az erényeknek elfoga dását,
gyako rlásá t, o tt szinte lehe te tle n egységben tartani az érdekelteket. Éppen az egység hiánya
vet fel nagyon so k p roblé má t. Sajnos még a legfontosabb ügyekben sem tudunk egys éget
te remten i. Az á llapotok, melye ket nagyon fájlalok. sajnos demoralizálnak a papok, sőt, emiatt
a hívek előtt is.

Feri bátyád
NAGYMAROSI TALÁLKOZÓ 1988. október 8.
ÖSSZEGEZÉS:
A besz élget ésekból és a hozzász ólásokból az derül ki, hogy a találkozón résztvevő
fiatalokat legjobba n az érdekli, hogyan kapcsolódhatnának be szervezettebben és aktívabba n
az egyház életébe. J61c nne megha tá rozni, mi is a pap, szerzetes és laikus szerepe és feladata
az egyházban, a magyar egyházba n. Hogyan találhat ná nak egymásra papok. fiatalok. azonos
é rdeklőd ésű és hivatású
emberek. közösségck, milyen lehetőségei vannak az
e gyütt m űköd ésn e k? HOg)"3 n tölti be. illetve töltheti be a magyar egyház a katolikus fiatalok
küldetését a nem hívők felé? Vannak vágyak és van szükséglet, van felaján lás és va n kereslct:
hogyan lehetne összehangol ni őket?
PAPSÁG GO:-JDJAI
Sol: pap túl van terhelve, mások megközclíthctetlen merev embere k, \'agy elhanyagolt,
beteg, magá nyos életet élnek.
Javaslatok: - A pae lehetőleg csak papi munkát végezzen , Az adminisztráció, a szervczési
feladatok stb. átvehe tok tőle: meg lehetne kímélni .
- O lyan papoka t is be kell vonni. akik ncm vagy nem clég intenzíven foglalkoznak
fiata lokkal: ne m kell őke t bé kén hagyni!
• A magukra marad t beteg papokkal illik törődni .
- Vasárnaponként cserélhetnének papot a plébániák. falvak közösségel.
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- Nagyon sok előnye lenne a papi cen trumok l étrehozasának. Költözzenek össze papok,
legyenek papi k özöss égck. A mai technik ai eszközökkel mársok minden nem gond (van aut6 ,
telefon stb .),

SZERZETESSÉG KÉRDÉSE
Talán a legtöbbet tárgyalt téma . Szinte minden ütt említett ék. Több szerzetesrend kellene
az ifjúság nevelésére, káb ítószeresek, devíánso k mcntésé re, k6rh ázakban be tegápo lásra. A
kérdés az, hogy a régieket kellene föléleszteni, vagy egészen újakat létrehozni.

LEVELEK A MISSZIÓKBÓL
December 8-án, a Szentlé lek Szolgál6i Missziós Nővérek összegyűl tü n k Sunyaniban,
hogy részt vegyünk Ghanai újoncunk Sr. Cccűia első fogadaim án és Sr. Mercy - volt
tanítványom - s Sr. Dina be ölt öz ésén. Ugyanakkor megkezdt ük szerzetesrendünk száz évi
fennállásának kezdő ünneplését. A szerzetesrendünket 1889. dec. 8·án alapították...
Hálásan köszönöm kedvességüket s imájukat, leveleiket, ajándékaikat minden irányban !
Továbbra is kérem kül őn ösen ima támogatásaikat, hogy mi, akik itt a fronton vagyunk, j61
végezhessük missziós k üldetésünket.
Sr. Magdal en,
P.o. Box 2763
Acera, Ghana
W.Nrica
Mindenekelőtt szeretném megköszönn i a k üld ött anyagi segítséget, a Szelgálatot és a
könyveket . Tavalyelőll február óta munkaerő hiány miatt megprobáltam két helyen "fulltime" munkát végezni. Nem feleztem meg a róka b őré t, hanem igyekeztem úgy megnyújtani
és kifeszíten i, hogy két rókab őr terjedelm ét megközelítse. Ez id ő óta még nem volt egy pihenő
napom sem . Ez az év könnyebbnek ígérkezik. Jelenleg két iskolában tanítok hittant.
Vasárnaponként korábban rendszeresen négy helyen szoktam misézni. Mostanában
többnyire csak három helyen misézem és utána a rám b izott te rületen meglátogatom tíztizen öt id ős vagy beteg hívemet. Hétközben ö t kiilállomástláto gatok rendsz eresen. Van két
j61elszigetelt külállomásom is. A hozzájukveze t ő hegyiutakj6 beveze t ő ~korla tot kínálnak
azoknak, akiket esetleg érdekel az alpinizmus. J6 híveim b őven ellátnak edes bu rgonyával és
zö ldséggel. sőt még a kertjeikben termelt dohányb61 is hoznak, hogy legyen mivcl
megtömnöm a pipámat. A kávészüret idején van egy kispé nzük is. Ha vége a kávé idősza kna k,
akkor eléggé szerényen élnek.
Pálinká s István
P.O . Box54
Mount Hagen,
P ápua New Guinea

Készítjük a csomagokat a szegény családok részére . Ilyenkor fáradt, de nagyon boldog
vagyok. Ezek a mi "szent családjaink". A kisded Jézus családjára emlékeztetnek.
Nálunk földrengés volt szept. táján. Nem volt o lyan komoly, mint Bibar és Nepál más
környékén, mégis repedéseket okozott az ép ületckben. Ut ána j ött a borza szt ó mcnnyd örgés.
Remegtünk a félelemtől 111-011 lecsapott a vill ám. Közelünkben a templom torn yát érintette
és megrongálta...
Imával és érdeklőd éssel figyelern hazánk sorsát. Vajon lesz-e bizton ság erd élyi
testv éreinknek? Ezért imádkozunk. Orül ök annak, hogy Batthyány Lászl6 boldoggáavatása
ügyén komolyan dolgoznak. Voltak, vannak és még lesznek magyar szc ntjc ínk, hála Istennek !
Sr. M. Theresia, OSV
Ursul ine Convent, Bardib
P.O . Amgaon, 835207,
Dt .Gumla - Bihar - Ind ia
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Hallottunk és tudtunk r6la. Fel is figyeltünk rá . Ott élt és működött a Kárpátok k őz őtt :
Csíkban, Gyergyőban. a Szamos és Maros partján. Nem duhajkodott, világhímevet sem
kere se II. Népét szolgálta: a székelyeket Erdélyországban, s a többi magyarokat Szatmáron,
Nagyváradon és Temesváron, mindenütt, hol magyar dalt61 visszhangzott ez az ősi vidék.
Hangja fel-Ielb ügou, majd elnémult, akárcsak a szibériai szél a Kárpátok bérccin. a K üküllók
és a Kórösök mentén.
Népe bálványozta, olykor imádta. Mások várták,lestékjövetelét: R6ma és Buda.
Ő azonban ne m jött, nem jöhetett. Mél1.Péter székét sem láthatta, csak j6 negyedszázad
múlva, 30 évre püspöki kinevezése után. Hosként vonult be R ómába, de mi nden díszkíséret
nélkül. Itt sem lakott fényes palotában, csak néhány növendéke egyszerű diákszáll6jában
keresett éjszakai menedéket. Sohasem k ürtöltetett maga előtt. Ezúttal sem. Sőt. ezt
kifejezetten meg is tiltotta. Alázattal, csendben és békességesen akarta elkerülni ellenfeleinek
bosszújá t és elhárítani népe fejér61 a súlyosabb időket, a feketén gomolyg6 és mi ndinkább
közeledő vészjósló és nehéz fellegeket.
Visszatérve délceg, harisnyás, hitvalló bajnokai közé, továbbra is pörölycsapások alatt
éltelle híveit s nemzetét, míg csak osztályrésze nem lett a vesztesek győzelme. Csatavesztés
nél "'Ü I csuklott össze. Eletében senki sem bújtatta bíborba, egyszerű, kopott, fekete
reverendáját csupán csak vértanúsága festelle rikít6 pirosra. Igy élete talán még dicsőbb és
szem ebb...

H ívei, s akik csak ismerték, szerelték s tudták, hogy világhímevet érdemelt, akárcsak
tá rsa i a szenvedésben: Wisinszky, SzIipij, Tomasek... sa többi szomszédos hithősök, hirvall ők
és vértanúk.
D e ki is ez az ismeretlenség homályáb6l előbukkan6 óriás?
Márton Áron, Erdély püspöke, kinek 42 évi főpapi szolgálata semmiképpen sem legenda,
ha nem ige nis a 20. századi halhatatlan valóság. igazi történelem.
R61a sz6l ez a vaskos könyv is, no meg el6deir61 és hazájáról, szerétett székely atyafiairől
és sziporkáz6 szellemi örökségér61, a lehetőségekhez képest átfogó képet nyújtva a
"kegyelmes úr" kiemelkedő egyéniségér61, Erdély múlt j áról és jelenér61.
A mű többek gondos munkája. Szerkesztője és kiad6ja P.Sz&e János, a székely nép nagy
barátja s püspökének személyes ismerőse.
Közvetlen hangvételű bevezetője utá n Dr. Baranyi Mária történész szakszerű
tanulmá nya raga dja meg figyelmünket frásaib61 hamarosan megismerhetjük a székely
ha t árv éd ók híres és egyik legősibb települését, Csíkszentdomokos történelmét, azt az egykor
súlyos egyházi átokkal sújtott csíki községe t, amelyben valamikor nemcsak Bát hory Endre
bíboros fejedelem gyilkosának kiságya, de később Márton Aron püspök bölcsője is ringott
(11-12), kinek élete és sorsa elválaszthatatlan hazája és népe küzdelmes történelmétől.
A magyar haza szerves egysége ez a vidék, Szent István és Szent Lászl6 öröksége, Mátyás
sz űkeb b lJazája, a Báthoryak és Rákócziak otthona. De erről már P.Szőke ír, felvillantva
Márton Aron hazáján a k (23-85) és egyházmegyéjének (87·122) világok k öz ő rt vergődő
hánya tott sorsát.
A nagy püspök ifjúkorában senki sem go ndolhatott arra , hogy ezt a történelmet egykor
fé l évszázadon át éppen neki kell meghatároznia és folytatnia. Benne mégis "az erdélyi
katolikos ma.warsá~ak új prófétaja támadt, aki eddig nem hallott új hanggal és népmentő
igék idöszeru ta nítasával és megrázó intésével köszöntött be hozzánk" (133.0.), s aki "Non
recu so labore m" püspöki jelszavával bontott zászl6t s lépett a k üzdclrnek színterére. Ezt és
későbbi elfogatását, börtönéveit, szoba fogságá t és kiszabadulását , de életének fáradhatatlan
tevékenys égét is összefoglalja Dr. Baranyi és P.Sz&e közös életrajzi írása újabb fejezetben.
A tovább iakban Székely Pál név alatt Erdély szülöttje s a püs~k egyik bizalmas embere
számol be nagy körültekintéssel és hozzáértéssel a rom ániai katolicizmus legújabb
megprób éltat ásairól, a görög katolikusok és kisebbségek súlyos helyzetéről Romániában,
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és jogos követe léseikr61, a liturgikus nyelvelrománosítása érdekében tett állami
törekvésekról . valam int a vatiká ni dip lomatá k eddigi fára dozás i ről a magyar és a többi
kisebb ségben él ő hfvck jo gaina k biztosí tásá én.
Könyvünk másod ik részében Dr. Baranyi Ma rton Á ro n szelle mi örökségével foglalkozik,
majd szemelvényeket olvas hatunk a nagy p üspök ma is aktuál is írásaiból, bölcs körl evele i ből
és h ith ű beszéde iből (23l.o.stb.).
A hatalmas anyago t át ölelő könyv akár Erd é ly és a vele kapcsolatos mai kérdések kis
lexikon án ak is nevezhet ő, melynek legnagyobb kincsét Marton Aron életrajza és
el évülhetetlen tan ítása képe zi. O lvasása nem nehé z, de szerkezeti felépítése már komoly
figyelme t érdemel: a sok különféle t ört énelm i és é letrajzi, szoc iológia i és igehirdetői írás
am olyan "silva rerum" jelleget kölcsö nöz az egyébként tárgyilagos és hiteles ad atokra épülő,
m űfajá t illetően nehe zen meghatározható műnek.
A könyv áttekinthet őségét és forga tásá t nagym ért ékben elősegíthetné egy részletesebb
ta na lomjegyzé k. A kiadó kérésére mi már helyesbítettük is a szerzői megneve zésekkel
kapcso latos sajnálatos t éved ések et , Egyébként a szerzőkr61 is szívesc n olvastunk volna rövid
is me rte tőr a borítón. Mánon Aron összegyűjtöttmunkáiról pedig úgyvéljük, hogy azok külön
kiadást is megérdemelnének.
Mindezek a megjegyzések fóleg a könyv terjedelmére és kiállítására vonatkoznak, s a
legkevésbé sem csorbítják ann ak tartalmi mondanivalóját.
Aki e könyvet kézbe veszi és olvassa , nemigen fogja azt félretenni. Lenyűgöző benne a
nagy embers népe tragikussorsa. Ismernünk kell mindkettőt : a nagyvezénésszenvedő népét,
hogy sohase feledjük a hozzájuk fűződő vérszerinti testvéri kapcsolatot, és mindighűségesen
ápo lhass uk a közös szentistváni örökséget.

Cserháti Ferenc
José Luis Gonzales-Balado: T a i z é - R o g e r t e s t v é r. A közösség
keresése. Ecclesia, Budapest 1987. 146 o.
Ta izé a XX. század másod ik feléne k Ounyje,a XXIII. János pápa találó jellemzése szerint
"tavaszi fuvallat". Rog er testvér töre kvése bizonyára nem ismeretlen olvasóinknak. GonzalesHalado könyvét mégis melegen ajánlhatjuk: az ö kumenizmus önmagában is indokol minden
vele való foglalkozást; a spanyol újságíIÓ-szerz ő é rdekes stílusban és alapos felkészültséggel
tesz tanúságot korunk közösség-keresésének erről az útjáról.
Két vezérfonal fut végig a műben : egyrészt Taizé mint az ökumenik-us mozgalom
kifejezője; másrészt Roger testvér élett ört énete, amely egyúnal Tai zé t örténete is. Az írás
életből vett párbeszéde krc és gondosan kiváloga tott ada tokra épül. Érezhető, hogy a szerző
nagyra becsüli Roger testvér példamu ta tásá t, mégsem ha llgatja el az út nehézségeit sem, ott
ahol az "egység sodrásából csak csord ogálás lett, ne tán az elapadás veszélye fenyeget".
A könyv jelent ős részét az Ifjúsápi Zs inat el őkészít ésének leírása valamint az ott született
beszámo l6k tö ltik ki. Az ifjúság útke re sésé ne k mérfó ldkövei. Scgítségükkel követhetjük
Roger testvérnek az egész föld kerekségre ki te rj ed ő munkásság át. Rövid utalások azt is
be muta tjá k. hogyan próbálkozik a taiz éi közösség a társadalmi életbe is átültetni
elgondolása it (vö. a 48. olda lon montceau-i mun ká skérd é st. a 61-en a COPEX szövetkezetet
st b.)
Bemuta tja továbbá a Taizé i Szabályza to t, a mely azo k é leté t körvo nalazza. ak iknek "első
szerelme" Krisztus, s aki k életresz6l6an te ljes vagyon közössépben, nőt l enségben és a
"közössé g szo lgálatá ba n" aka rják éln i az evan géliumot. A szerzo han gsúlyozza , hogyez az
elkötelezetts ég Kriszt us melle tt csak szívből j övő s minden k ényszert ől mentes lehet. Igy éri
el célját : gyökere sen megváltoztatni az élete t. Krisztus szolgájaként szolgálni az embereket.
Bízunkabban, ho gy Gonza les-Ba lado könyve nem csak T a izét és Roger testvén ked velteti
meg az olvasóval, hanem pé ldájuk on ke resztül el őse!it i Szent Péter apostol második
levelé nek megértés ét is: "Gyara podjat ok U ru nk és Megva lt6nk, Jézu s Krisztus kegyelmében
és isme re tében" (2Pél 3,18).

Burján Béla
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HALOTTAINK
Szokolay Antal nagyfődímesi pl éb, 1988. júl. 5-én (69,44)
Dr. Köllő Ignác ny. pléb. aug. 4-én; tem . aug. 9-én Csabaifalván (86,59)
Bodnár János püsp. tan.; tem. aug. 8-án Székesfehérvárott (80,53)
Czimbalmos József Evarist OFM testvér aug . 16-án Brassóban (75,56)
Asztalos Lajos szatmári áldozópap aug. 20-án Mérken (69,45)
Dávid Béla ny. pléb. szept. ll-én; tem. szept 16-án Gyulán (86,63)
Csepella Andor ny. pléb, szept. 26-án; tem. okt. 6-án Szegeden (79,54)
Dr. Magyar FJózsef chicagói ny. pléb. okt. 25-én Sao Paoloban (79,56)
Sebestyén Antal Fábián OFM széki pléb, okt. 29-én (77,57,52)
Jan Pásztor nyitrai püspök nov. 8-án (77,54)
Nagy Sándor mánfai ny. lelkész nov. 9-én Székesfehérvárott
Dr. Miklós István, az ausztráliai Bisbane lelkészs égnek vcz, nov. lO-én
Dr. Lukács István püsp. tan . nov. 18-án; tem. nov. 24-én Pécsett (82,55)
Kapui Károly rábasebesi pléb. nov. 21-én; tem. nov. 29-én Osliban
Behinszky Béla érseki tan. nov. 22-én ; tem. dec. 3-án Balassagyarmaton
Döbrössy János ny. pléb. nov. 28-án; tem. dec. 2-án Nagymaroson
Emődi László, a Re~um Mariannum lelkésze dec. 24-én; tem. 1989.
jan. G-án Budapesten (69,46)
Szikora Károly ny. pléb.; tem. 1988-ban Szegeden (81,53)
Rendi Andor nyalkai pléb.; tem. 1988-ban
Palágyi Endre meggyeskovácsi pléb. 1989. jan. 2-án; tem. jan. 7-én
Geiszbühl Mátyás ny. pléb. jan. 3-án Sopronban; tem. jan. B-án
Dr. Vas József SDB szerzctespap, középisk. tan.jan. 7-én; tem. jan. 18án Óbudán (79,48,53)
Szabó Lajos ny. lelkész jan. 8-án; tem . jan 16-án Székesfehérvárott
Katona Lajos ny. jutai pléb. jan. ll-én; tem. jan 17-én Juttán (76,51)
Dr. Nemecsek József ny. szem. rektor jan. ll-én Nagyváradon; tem. jan.
14-én (88,65)
Radnai János ny. hétsopronyi pléb.; tem . jan. 12-én (83,59)
Somorjai Antal lelkész jan. B-án; tem . febr. lO-én Budapesten (77,43)
Kulcsár István lazarista misszióstcstvér jan. lS-én; tem. jan. 21-én
Lukács Béla léki pléb, jan. 15-én; tem . jan 19-én Bodroghalmon (58,35)
Nagy Balázs Szaléz OFM testvér jan. 17-én; tem. jan. 20-án
Magóczy István SJ. testvér jan. 25-én; tem. jan. 30-án Pannonhalmán
Mészáros Imre piarista házfőnök jan. 28-án; tem. febr. 3-án
Dr. Gerődy József ny. pléb. jan. 29-én; lern. febr. 7-én
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Páli László Z én ó, a szatmárnémeti kórh áz utolsó irgalmasrendi perjele
januárban (82,54)
Hosszú József ny. becs eh elyi pléb . fcbr. l-é n; tem, febr. 9-én Batykon
Bella Alajos csp. febr. 2-án; lern. febr, 9-én Fert öszentmiklóson (60,35)
Dr. E rd össy Béla érseki tan. febr. 5-én ; lern. febr. l ő -án (77,53)
Pölczcr Frigyes, a Papi Otthon ig. febr. ll-én; tem . febr. 20-án
Elhunyt pa pt estv éreinket foglaljuk mementóinkba!
Dr. Alpár Lúcián Jen ő O .Ciszt.
(1916-1988)
A magyarországi török hód o ltság alatt elpusztult kö zépkori zirci apátságot az
a ls6auszt riai Lilienfeld ciszterci apá tságá na k ered mé nytele n kezdeményezése után ,1699 -ben
szerezte meg a szilézia i Heinrichau mon ostora. igy kerültek ismét ciszterciek Zircre, aki kHeinrichaut6l öná1l6sodva - 1913-ban a király akaratáb61 átvették a gimnáziumot
Székesfehérvárott és Pécsett. A Zircről érkezell cisztercieket ezekben a városokban a
köznyelv "zircieknek" neve zte, még a rendnek 1950-ben történt szétsz6ratásakor is. Ily módon
cisztercinek lenni több helyen a nnyit jele nte tt, mint "zirci".
Ez a nyelvszok ás jut eszébe a nna k, aki Al pár Lúcián életéről akar megemlékezni. R61a
ugyan is elmondhat ó, hogy két tekin tetben is "zirci" volt. Zircen született 1916. február 8-án,
és zirci földbe temett ük ez év szepre mbe r I -én .
Zirci családból származott, a me lyne k ősei még a "heinrichaui" id őkb e n - a magyar
monostor önállósodása előtt - telepedtek meg a bakonyi Cuha völgyében, az újjáéledt Nova
Clarávallis telepeseik ént. Ez azt jelenti, hogy Lúcián atya "eredetében" is, sz ületése szerint is
"zirci" volt . 011 se rdü lt föl, a ho l család ja, rokonsága több mint kétszáz éven keresztül
kiterebélyesedett.
"Zirci" volt azonban Lúc ián te stvérün k abban az értelemben is, hogy szívvel-l élekkcl ,
teljes odaadással adta á t magát a "zirci" ciszterc iek életformájának és munkájának. 1934·ben
lépell a rendbe. 1941-ben szentelték pappá, és rögtön - t ört énelem-földrajz szakos
diplomájának birtokába n - a mag)<"3r ciszte rciek hivatásának sodrásába került, mint a budai
Szent Imre gimnázium tan ára . A hábo rú őt se m kímélte meg . 1944·ben tábori lelkészként a
fron tra került, hadifol;ságba esett és csak 1947·ben térhetett haza . Apátja rnellett titkár, majd
a szé tsz6 ra tásig az úliáéleszt ell ren d i konverzus-intézmény n övendékeinek újoncmestere.
Rendtársai bizalmáb61 pedig az apátot kormányzásába n segít ő Rendi Tanács tagja , míg a
szétsz6 ratás egyházme gye i szolgá la tba nem kénysze rite tt e. H irtelen halál a nagykapornaki
pléb á nos ké nt é rte au gusztu s 24-én.
Alapos , jólk épzett tan á r, bu zg6 és e red mé nyes lelkipásztor, de mindenekel őu
eszményeiben és életében szfvc gyökeréig monachu s, ciszterc i szerzetes volt. Művelt ,
epyszerű, fegyelmezett és imá dságos életvi tele jogosí t fö l minket arra, hogy "zírci-nek, azaz
ciszterci monachusnak nevezz ük őt . a ki - m inden sze rén ysége ellenére - kitűnt azok közül,
a kik egyre teljesebben a kartá k szorga lmaz ni a sze rzet esideá it. Éppen ezért számítottunk rá
-élet ko ra ell e né re - , hogyne mcsa k megél i a magyar ciszterci ren d ujjáéledését, de a megújult
éle t formálásában m ég te vé ken yeri részt vehet. Vá ra tlan é s hi rt ele n halála ett ől a reménytől
fosztot ta meg a ren d i közösséget. Nagykapo rna ko n, plébá niája hívő seregétól körülvéve ,
szem elte be ho lllesté t dr. Szen di J6zsc fve szprémi megyésp üspök. és ugyan az na{l ő is temelle
a zirci ciszt e rciek tem et 6jén e k földjébe. T e me tése el őtt rendtársai az ap átságt bazilikában
ko ncelebrált szent misét m utatta k be lelki üdvéért.
Em őd i

Lás zló
(1919-1988)

-s -n

A szemeste reggel én. 1988. december 24-én h unyt el Bud apc sten Emődi Lá szl6, a
Re gnum Ma riannum vezetője . Nevét a Regnu mo n kívü l kevesen ismerték. Hátt érben élt,
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csendesen, ahogyan csa k lehetett. Pedig elsősorban az ő érdeme, ho gya Regnum Mariannum
túlélte a ne hézségek mind en szaka szát és országh írű, eu rópa i h írűb ázisközösséggé fejlőd ött .
1942-ben szentelték pappá. 23 éves volt. A Csillaghegyre kerü lt, majd röviddel rá a
Regnumba, ahonnét származott. Visszament métázni és focizn i a Damjan ich utca 50-be.
Hittanár lett a Tan ítóképzőben , majd a Kem ény Zsigmond gimnázi umban. 1951-be n, a ház
á llamo sításakor vége t is én "normális pa pi élete". Két évig még káplánoskodott , az tá n
olajgyári munkás lett . Csak a föld alá szorult Regnum érdekelte.
Soha nem kapott se kitüntetést, se rangot, se elismerést , és 1954 után me gfelelő állá st
sem . Amikor az olajgyárból kitették, anyagm ozgató lett, a ké t b ört ön k öz ötti időszakban
pedig apám mellett állványozó ács. Más nem rncrte felven ni a "bö rt önös " papot.
Tizenhat év börtönt kapott összesen, ebből tízet töltött le két részletben . Az e lsőt
Marianosztrán, a másodikat a Gyűjtőben . Nem igen beszélt róla: "Jó tá rsasá g volt ott együtt,
ká r lett volna kihagyni."
Persze a b ört ön azé rt megviselte. Dc inkább testil eg. Al ig ho gy kikerül t, sz ívinfa rktust
kapott Soha se hevérte ki igazán. De nem pan aszkodott bö rt önév ei rc. "Ennek így kellett
lennie" -szögezte le rövide n. Valahow úgy gondolhatta, logika és következetesség van ab ba n,
hogy őt és a Regnum papja it mc ll őzik. Ez a dolgok dialektikus rendje.
Rendellenesnek tanotta egykori püspökének magatanását, aki egyházilag is elítélte őt,
mert "megszegte az á lIa m éscgyház közötti megállapodást." Semmi sem fájt neki jobban, mint
ez. Min denkinek minden gyöngeségét valahogy meg értette, ezt nem emésztette meg. Ugy
vélte , hogy a főpásztornak a nyáj és papjai mellé kell állnia.
Léka}' b íboros egyházjogi szen tenc iáját, miszerint a "főpásztornak m indenről tudnia kell,
ami az egyházmegyéjében t ört énik", elvben elfogadta, rnert természet ében inkább engedelmes volt, mint lázadó, de gyako rlatban úgy vélte, "jobb az nekünk, ha nem tudnak rólunk
semmit", majd hozzá fűzte, "nekik is jobb..." De természetellenesnek tanotta ezt az állapotot.
Azt sem szerette, hogy a Regn umot "bázisközösségnek" kezdik nevezni . A Regn um aulikus
jellegű intézmény volt és mint ilyen, soha nem tartozott és nem is akart tartozni a "hivatalos
Egyház" pcreméhez. Hisz éppen ezért ítélték cl a regnumi papok a békepapi mozgalmat, mert
az ellenszegült az Egyház hierarchikus rendjének.
Emődi László és a regnumi papok magatartása élesen szc rnlé ltet ik azt az drámát, am i a
hivatalos és a fóldalatti Egyház között negyven éven kereszt ül lejá tszódott. Az 1961-es
Regnum-per, a Regnum és papjainak sorsa, a magyar egyházt önénelem egyik szomorú, még
feldolgozásra váró fejezete. Nem mintha Emőd i az Mindszent y rajon gója lett volna . Túl
kemény, rigorózus aszkéta volt szám ára a herc egprímás, majdhogynem ernbertelen. De
hűségesen tisztelte, mert főpásztora volt , men "betyá rbecsü let volt benne" ! Ezt hiányolta
egész életén át az egyházi vezetésben: a püspöki "betyárbecsületet".
Hivatalosan mind inkább elszigetelődölt és magá ra maradt. Így építgen e 1972 ó ta a
Regnumot mint "Szellemi Házat ", amely terebélyesedett A végén már ő se tud ta , milyen nagy
a Regnum. Lassan el is fáradt. Ak i negyven éven át szemb en úszik az árral, az kimerül.
Volt benne va lami a görög sztoiku s böl cse kből. Ked venc mondatá t mintha E piktétosztó l
hallotta voln a: "Minden úgy van jól, ahogy van, mert ha nem úgy volna jól. akkor nem úgy
volna". A görögök a fátum ra , a megvált ozta tha tatlan sors ra gondoltak, Emődi atya nyilván a
Gondviselésre.
1989. jan. l3-án az újköztemet ő 3.sz. ravatalozója e lőtt aztán egykori ku rzustá rsa , a
jelenlegi érseki helynök beszélt a külföld ön tart ózkod ó Pas kai b íboro s nevé ben : "Itt, a
ravat alodnal. Emőd i Lász ló, bocsána tot kérünk Től ed. " Aztá n a folytatás: "Itt megígérj ük
Neked , ho gy a Regnum ideáljait óvn i, védeni és ápolni fogjuk. "
52 karinges pa p á llta kö rül a koporsót és sokszáz regnum ista jóba rá t. A tanúk. Hi de g
temet ői szél fújta, vitt e a szavakat a megdöbbent, d idergő csendben. Az új é let kezde tén ?
Mintha Lac i bácsi han gját hallottam volna. "Na, szamarak". Ő így szek ta , Ná la ez ~'01t a
felo ldozás .
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