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Pénzes János Bajmokon szűletctt 1943. aug. 4-én. Szabadkan szentelt ék
pappá 1968. június 29-én. Prefektus volt az egyhásmegyei kisszem inárium ban,
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szcntclése június IS-án volt Szabadkán.
Az új főpásztornak szívb ől gratulálunk!
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HŰSÉG AZ ELKÖTELEZEITSÉGBEN

Az elkötelezettség "kötélszagú " a modem ember számára, aki szabadnak
tartja magát, és ezt nagyon komolyan veszi. A kötelezettséget és hűséget a
teológiában is kesztyüs kézzel kezeljük, talán azért, mcn korábban túlhangsúlyoztuk. Azt mondottuk ugyanis, hogy az ember kötelessége Istent keresni és
hittel elfogadni, valamint hűségesen kitartani a hitben. Ma inkább a vallásgyakorlat szabadságát hclyezzűk előtérbe. Valamikor kötelező volt a misérc
járás, ma inkább az öntudatos keresztény elidegeníthetetlen joga . A vallástól
idegenkedőket régebben úg)' határozták meg, hogy nem kötelezték el magukat
Istennek, ma inkább távolállóknak nevezi őket a pasztorálteológia.
Elkötelezettség, hűség annyit jelent, mint kötöttség valamihez, kapcsolat
valakivel tudatos elhatározás alapján, amivel vállalja az egyén cselekedetének
a következményeit is (H. Stcnger). Ez a magatartás kizárja az önkényességet,
je/lemzője teltát az egyezés (consensus) és a tartósság (continuitas).
Az Ószövetség és Újszöl'etség iratai lényegében a hűség és elkötelezettség
okmányai, amit a szövetség szó is kiemel. A szövctség Istene (Jet; 31,31-33)
hűséges a vállalt kötelezettségeihez, mig a nép hűtlenkedik. Az Ujszövetség
közvetítője, Jézus (Zsid 9,15) hűséges, nem lehet hűtlen önmagához (2Tim

2,13). A keresztény elkötelezettség lényeges jellemvonása a Krisztus-követés
(Lk 9,57-62): teljes és következetes. A sem hideg, sem meleg magatartás nem
elfogadható (Jel 3,14-16.19). Az elkötelezettség és hűség mégsem rideg jogi
kapcsolat, hanem barátsággal telített: "barátaim vagytok" (Jn 15,14). Töltése
a szerétet is: "Szerctsz-e? ..Kövess engem!" (Jn 21,15-19), de nem nélk űlozheti
a teljes ráhangoltságot sem Isten akaratára (Lk 9,57-62). Pál úg)' éli át saját
elkötelezettségét, mint az egész életét meghatározó felszabadulást: "megszabadult a törvénytő/" (Gal 2,23-25) . Az elkötelezettség tehát szabadságot jelent
a betíitől, a tárgyi kötöttségtől és felszabadít a személyes kapcsolatra, a
szcretetre (Róm 13, 10).
A hűs ég feltételezi továbbá a kapcsolat képesség ét. Az első és alapvető
lépés ebben az onazonosság elérése, ami az anya és gyermeke kölcsönös és
tartós egymásra hangolódásával indul fejlődésneka bizalom hull ámhosszán
(Erikson: Trust v. Misstrust}. Ha a gyermek és ifjú biztos léptekkel haladhatott
az ön azonosság útján, akkor a fiatal felnőtt pozitív önérzettel és céltudattal
rendelkezik: egyezést jelent ez az "én" és a k ámyczct között (Intim acy}. Ez az
egyezés nem más, mint ön azonosság (Iden tity). Ellenkezője a zűrzavar
(Difusion], a bizonytalanságtól a tudathasadásig: Az intimitás az egészséges
felnőtt ernber tulajdonsága, amely képesít a teljes odaadásra személynek vagj'
eszmének. A tökéletes Krisztus-követésre, a hűséges elkötelezettségre csak az
ilyen személy képes. Ha az önzetlen önátadásig nem jut el vagy nem ér el az
egyén, megreked a narcisztikus önközpontúságban, amely az elkötelezettséget
és hűséget részben vag)' teljesen lehetetlenné teszi. Az ilyen ember magára
marad (Isolation}.
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Nemeshegyi Péter tokiói jezsuita teológus a hűség gyakor/ati útjaira irányítjafigyelm ünket. Rámutat arra, hogy az adott szavunkhoz való ragaszkodásunkban Isten h űs ége ragyog a földre. Elemzi továbbá a hüségjelentöség ét
a házasságban, papi és szerzetesi életben valamint a vértanúságban.
Szentmánoni Mihály zágrábi pszichológusszinte a biológiáig visszamegy
fejtegetéseiben. Megdöbbentően tárja elénk: a hűség általában az egyéniség
egészségének jele, a hűtlenség viszont "az organizált én széthullását" jelenti.
Lelóczky Gyulacisztercita szerzetes és teológus Irvingben (USA) a végleges
papi elkötelezettség misztériumának mélységeivelfoglalkozik: a változó világban "pap mindörökké': hogy "láthatóvá tegye a Láthatatlant, megfoghatóváa
Megfoghatatlant".
Teleki Béla pedagógus Bécsben a holtomiglan-holtodiglan buktatóinak
háttérialapjait- főképp a félelmet - kutatja tanulmányában, és fényt deríta
megoldási lehetőségekre.
Szabó Ferenc, a VatikániRádió szerkesztője P. Yvesde Montc/I eui/ életútját ismerteti. A halálig hűséges tanú egyik írását is hozza a feltétel nélküli
elkötelezettségről.

Olvasóinkat szeretnénksegíteni, hogy világosabban meglássák, mit jelent
a hűség azelkötelezettségben: azérettemberönbevetésétazeszme vagyszemély
szolgálatában.
A szerkesztő
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TANULMÁNYOK
Nemeshegyi Péter

A HŰSÉG, ELKŰTELEZETISÉG úTJAIN
"Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég erőssése. Hűsé
ged nemzedékről nemzedékre száll" - hirdeti a zsoltáros (119,90). Isten a
hűséges szövetséges. Szövetsége ingyenes ajándék, tartósságát évezredek
szavatolják. Isten "Izrael sziklája" (MTörv 32,4): szavai igazak , ígéretei szilárdak, hűsége rendíthetetlen. Elvárja, hogy 'Jegyese", a választott nép, a
szövetség népe ugyancsak a hűség kötelékével ragaszkodjon hozzá (Oz
2,22). Mivel azonban Izrael nem lett hűséges, Isten másik "Szolgát" választott, akit Lelkével betöltött (Iz 42,lkk). Jézus Krisztus ez, aki teljesíti az
Atya akaratát. Benne valósul meg az Uj szövetség, benne váltja be Isten minden ígéretét (2Kor 1,20). Benne hívott meg minket is "Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe" (IKor 1,8). Nekünk Krisztus hűségér
kell mintáznunk halálig tartó állhatatossággal. Nehézségeink közepette számíthatunk reá. "Ha meghalunk vele, majd élünk is vele; ha tűrünk vele,
uralkodni is fogunk vele,... de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg" (2Tim 2,11-13).
Krisztus tanítványait keresztényeknek hívjuk, ami annyit jelent: olyanok,
mint Krisztus. Hűségesek Isten akaratának teljesítésében, elkötelezettek,
kitartanak a nehézségekben, a kereszten is az Atyához fordulnak. De a
"hívek" kifejezés is arra utal, hogy hiszünk és hqségesen élünk hitünk tanítása szerint: "A hívek mind összetartottak... Allhatatosan kitartottak az
apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban" (ApCsel 2,44.42).
Tanulmányunkban szerétnénk rámutatni a krisztusi (kereszt ényi), a
élet néhány lehetőségére és buktatójára. Feleletet keresünk arra a
kérdésre: Hogyan járhatunk a hűség, elkötelezettség útjain?

hívő

Holtomiglan-holtodiglan

A keresztény esk üvői szertartás legmegkapóbb pillanata az, amikor a
jegyesek esküjüket mondják: "Isten engem úgy segéljen..., hogy a jelenlevő
N-t szeretem, szcretetböl veszem (megyek hozzá) feleségül..., és hogy ől el
nem hagyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. Isten engem úgy
segéljen!" Sok helyütt az a szokás, hogy ilyenkor egymással szembefordul a
fiatal pár, kezet fognak, a pap átköti kezüket stólával, így mondják az eskü
szavait. Olyan nagy benyomást tett mindig ez az eskü a jelenlevőkre, hogy
a magyar nép nyelvén "esk üvő'vnek hívjuk a házasság szertartását. Itt esküszik a két fiatal, mindenki szeme láttára, füle hallatára hűséget, itt kötelezi
el magát holtomiglan-holtodiglan.
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Óriási szó ez. Talán a pillanat hevében könnyű kimondani, hiszen a

vőlegény előtt ott áll hófehér ruhájában, patyolat fátylában, mint egy tündéri
jelenség, a ragyogó, fiatal menyasszony. A menyasszony előtt pedig délce-

gen a nyalka völegény. Szerelmesek egymásba. A fiatalember úgy érzi, hogy
"csak egy kislány van a világon ", és az most az övé lesz. A leány azt hiszi,
hogy a mesebeli királyfi ragadta meg kezét. A szerelem tüzében könnyen
jön az ajakra a sz ó: "Esküszöm, hű leszek hozzád, szeretlek holtomiglanholtodiglan! ,De ha kissé higgadtabban megfontoljuk a dolgot, az ilyen eskü hajmeresztő vakmerőségnek tűnik. Hiszen ez a szép menyasszony negyven -ötven
év múlva ráncos vénasszony lesz. A vidám vőlegény ugyancsak negyven-ötven év múlva zsémbes öregember. Jön talán betegség, anyagi csőd vagy
baleset. Megjelenhet egy másik, sokkal vonzóbb nő a férj látóhatárán. Feltűnhet egy könnyebb életet ígérő férfi a feleség szemei előtt. Az ember szíve
változik. A szerelem tüze kialszik. Hogyan lehetséges hát, hogy az ember
elkötelezze magát "holtomiglan-holtodiglan" egy egész életre. Nem felelőtlen vakmerőség ez?
És mégis: ilyen vakmerőség nélkül nincs emberi boldogság. A házass ág
éppen abban áll, hogy két ember feltétel nélkül egymásra bízza életét. Igy
lesz kettőjük egy test , mit ember szét nem választhat. Ha nincs ilyen kölcsönös, feltétlen bizalom, akkor nincs béke, nincs öröm szívükben. Ha az egyik
házastárs tudná, hogy párja csak addig tart ki mellette, amíg minden könnyű
és kellemes, akkor nem tudná őt szfvből szeretni. Ha a házasságra is állna
az, amit egy pesszimista római költő Irt a barátságról: "J ó sorsban sok barátod lesz. De ha balsors ér , egyedül maradsz", akkor már kezdettől fogva
pokol lenne a házasélet. Másrészt a gépkocsit kipróbálni, ruhát próbálni
lehet, sőt kell. De hűséget próbálni, házasságot próbálni lehetetlenség. A
próbaházasság már eleve kudarcra van ítélve, mert a házasság éppen a feltétel nélküli szeretet szentsége. Az a szcrctet, melybe bele van kalkulálva,
hogy valamikor véget ér, kezdettől fogva nem igazi szeretet.
Így hát úgy látszik : a "holtomiglan-boltodiglan-eskü balga vakmerőség.
Másfelől pedig úgy tűnik, hogy az ilyen esküvel kifejezett elhatározás nélkül
nincs valóságos házasságkötés. Hogy lehet megoldani ezt a dilemmát?
Egyszerűen úgy, hogy végighallgatjuk az eskü kifejezéseit. Az eskü utolsó szavai ugyanis ezek: "Isten engem úgy segéljen! " Minden eskü az Isten
színe előtt tett ígéret. Jobban mondva: az Istennek tett ígéret. Az esküvőn
ott áll a két látható taI!~ a jegyesek mögött, de a legfontosabb tanú láthatatlan: maga az Isten. O a legfontosabb tanú. Mert, bár az ember változik,
az Isten változatlan. Az embert megkísértheti a hűtlenség, de az Isten
hűséges. Az embert baj érheti, de az Isten ott van a bajba jutott ember
mellett is. Lehet, hogy úgy érzik a házastársak, hogy emberfeletti erő kell a
házastársi h űség és szeretet megtartásához, de az Isten Szentlelke megadja
ezt az erőt. Ugy tűnhet az embernek, hogy lehetetlen tovább viselnie a hűség
igáját, de az Isten számára minden lehetséges, és így az Istennel együtt élő
ember számára a "lehetetlen" lehetségessé válik. A kísértés vihara hajótöréssel fen yegetheti a házasélet bárkáját, de "hűséges az Isten, erőnkön
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felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísért éssel együtt a szaba d ulás
is mega dja, hogy kibírjuk" (I Kor 10,13).

l eh et őség ót

A hir világa

Az esküvel elvállalt hűs ég, elköt elezett ség a hit vil ágá hoz tart ozik. Ak i
es küszik, hiszi, hogy van Isten és hogy az Isten hallja szavá t. A ker esztén y
embe r tudja, hogy a házastársakat "Isten köti egybe" (M t 19,6). Tudja azt
is, hogy az Isten ismeri és szeret i őt, és egyszülött Fia J ézus Krisztus halála
és feltám ad ása által feltétlenül, visszavonh atatlanul h űs égre kötele zte
magát az emberiség iránt. Jé zus meghalt értünk. Ez egy egyszeri, visszavonhatatlan tett. Egyszer történt, de ö rö ké rvé n yű. J ézus feltámadt ér ettü nk. E z
.is egyszeri, visszavonhatatlan tett. A feltámadt J ézus ne m hal meg több é.
Mint élő testvérünk velünk van mind cn nap a világ végéig. Hitünkkel ebbe
a Jé zusba kapaszkodunk. Lehet, hogy a házasélet Gol gota-j árás lesz. D e a
Golgotán ott találjuk Jézust. Az ő jóvoltából se mmi sem vész kárba.
Minden könnycseppünkön ott nyugszik az Isten sze me. Minden sóh ajunk az Isten szív ébcn visszhangzik. Az Isten megadj a nekünk Szcn tlcl k ét,
hogy szeretettel szenvedhessünk. Igy még a szenvedé s m élys é g éből is örö m
fakad, mert tudjuk, hogy "a kik Istent szer etik, azokn ak minden javu kra
válik" (Róm 8,28).
Ahhoz, hogy ez a hitből fakadó élet valósággá váljon, felt étlenül szükséges az imádság. Hiszen az imádság nem egyéb , mint istenhitünk megélése.
A hitb ó1 fakadó imát meghallgatja az Isten . J ézus maga ígéri: "Mennyei
At yátok megadja a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle" (Lk 11,13). A
Szentlélek gyümölcse pedig "szerctct, öröm, békesség, tür elem, ked vesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtart óztatás" (Ga l 5,22) . Az ilyen benső erő
forrás nélkül lehetetlen Icnne, főleg a mai világban az egy életre szóló házasélet hűséges megvalósítása. De akib en ezek a gyümölcsök teremnek, annak
megvan minden adottsága arra, hogy nemcsak a fiat alko ri szer elem napjaiba n, hanem az érettkor tür elem -pr óbájában és az öreg kor neh ézségeiben
is megtartsa esküjét. Ha van szeretet és az abból fakadó béke és örö m, ha
van mindent elviselő türelem , ha van egymás iránti kedvesség és jóság, ha
van sérthetetlen hűség, ha van egymástó l bocsán atot ké rő szelídség, ha van
a kísértések elleni k űzdelemhez szükséges önmegtartóztatás, akko r lesz
bo ldog h ázas élet is. Es még ha boldogtalan ság köszönt ene is be, akkor is
tudja a keresztény ember, hogy az Isten, akinek esküdö tt, jóságos édesatya,
és hogy Jézus vele van minden búj ába n-bajába n.
Az ilyen bizalom kedves az Isten szemében. Az isteni "meg igazulás a
hitből ered" mondja a Szentírás (Róm 3,22). A hit lényeges eleme pedig:
bizalom az Istenben. A hitvestársnak ígért Ich étlen hűség esküje ennek az
Isten iránti bizalomnak konkrét megnyilvánul ása. A fiat al pár hisz egymás
szerc tetében, Ez gyönyörű dolog, de még nem a házasság végső alapja. A
végső alap: hit I s t e n hűséges szeretetében. Leh et, hogy az egyik hitvestár s
megszegi esküjét, h űtlenné válik, kialszik szívében a szer etet. D e az Isten
sohasem lesz hűtlen ; sohasem sz űnik meg szeremi. Ez az Isten olyan bölcs
és hatalmas, hogy a hitvestárs hűtlensége miatt tragikummá lett embe ri
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életet is, Jézus keresztjével egybekötve, értékessé tudja tenni. '·Az Istent
szerotöknek minden javukra válik."

Papiés szerzetesi hivatás
Amit a házassági esküről mondottunk, az áll rninden "holtomiglan" érvényes esküre, fogadalomra, ígéretre is. A katolikus e~ház tanítása szcrint
papszenteléskor eltörölhetetlen szentségi jegy vésődik a pap lelkébe. Akit
pappá szenteltek, az pap marad mindvégig. A szerzetesek és apácák pedig,
megfelelő próbaidő után, örök fogadalmat tesznek.
A papszentelésnél és szerzetesi fogadalomnál is a legfontosabb tanú
ry}aga az élő Isten. Az ő nevében végzi a püspök a papszentelési szcrtartást.
Oneki mondja a fogadalmazó szerzetes: "Mindenható, örök Isten, örök szüzességet, szegénységet, engedelmességet fogadok neked". Óriási bizalom
kell az ilyen életforma vállalásához. BIZalom az Istenben, akire az új pap
vagy szerzetes visszavonhatatlanul rábízza életét. Itt teljes egészében a hit
világában mozgunk. A pap, aki olyan feladatok ellátására vállalkozik, amelycknek a hit világában van teljes értelme (misézés, gyóntatás, az evangélium hirdetése stb .), és a szerzetes, aki lemond a földi élet: a házasélet,
az apaság, anyaság örömeiről, az anyagi és szellemi függetlenségről,azIsten
országa min dent meghaladó értékének élő tanúja. Életének csak akkor van
értelme, ha ez az ország: valóság.
A pap és szerzetes vallja, hogy J ézus kiontott vére által az Isten visszavonhatatlan szövetséget kötött az embe riséggel. Ezért tudja azt is, hogy
ennek a szövetségnek lega lkalmasabb tanúi azok, akik ugyancsak visszavonhatatlanul szegödtek en nek a sz övetségnek szolgálatára (2Kor 3,6).
Az is világos a pap és a szerzetes előtt, hogy mindig számíthat az Isten
hűséges segítségére. Ezért áll a szerzetesi fogadalomban ilyen szöveg is:
"Istenem, Jézus szent vérére kérve kérlek, hogy amint megadtad nekem a
vágyat , hogy fogadalmam letegyem, úgy add meg nekem bőséges kegyelmedet is, hogy azt meg is tarthassam."
Ezt a "bőséges kegyelmet", vagyis szent Lelkét, az Isten biztosan megadja azoknak, akik azt állhatatos imáikban kérik. Amint a házasság, a papi
és szcrzetesi élet is Golgota-járássá válhat. Dc hiszen épp az ilyen Golgotajárás a Krisztus-követés lényege. Maga Jézus mondja: "Aki követni akar,
tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét minden nap és úgy kövessen"
(Lk 9,23).
Paps ágra vállalkozni, örök szerzctesi fogadalmat tenni bizony merészség. Ugy érzi az ember, hogy önmaga köti gúzsba kezét-lábát felbonthatatlanul. De az ilyen kötelék: hatalmas erőforrás. Mindenki tudja, aki lelki életet
él, hogy az ilyen életben is a lelki öröm és a lelki szárazság napjai, sötét évei
váltakoznak. A szárazság sivatagában nagy a kísé rtés arra, hogy az ernber
megfutamodjék és kellemesebb tájékokra szökjék, Ilyenkor hatalmas támasz az Istennek tett ígéret, fogadalom. "Magam kötöttem gúzsba lábamat.
Futni már nem lehet. Amit ígértem, megtartom. Istenem, segíts!"
A papot, szcrzetest, apácát úgy tekintik a hívek, mint az isteni, cvangéliumi hűség képviselőj ét. Ezért bízzák rájuk titkaikat, ezért fordulnak
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hozzájuk tanácsért legkényesebb ügyeikben, ezért támogatják őket adományaikkal. Mekkora csalódás a hívek számára, ha az, akiben ennyire megbíztak, egy szép napon felhagy az Ur szolgálatával, A hűtlen házastárs szerencs érlenn é teszi családját. A hűtlen pap és szerzetes szerencs étlenn é, sőt
néha hitetlenné teszi a keresztények közöss égét, Ennek a nagy felelős
ségnek tudatában, papnak, szerzetesnek még jobban bele kell kapaszkodnia ígéretébe, fogadalmába és az ígéretet, fogadalmat elfogadó Isten
hűségébe.

"Az ígéret szép szó, ha megtartj ák, úgy jó" - mondja a magyar nép. Nagy
bölcsesség ez. A jó Istent szolgáló jó ember megtartja az Istennek és embereknek tett ígéretét. Mcrt ez így jó. Voltaképpen minden nagyon egyszerű.
Csak jónak lenni jó. Ez az Isten élete mibennünk.

Vértanúság
Kimondani egyszerű. Dc bizony nehéz az életben megvalósítani. Vannak olyan esetek, amikor a házassági eskü , a papszentelés, a szerzetesi fogadalom vagy éppen a hit megvallása miatt kínpad lesz az ember élete. Ilyenkor jó arra emlékezni, hogy a keresztény élet legtökéletesebb formája a vér tanúság.
Tudjuk az egyh ázt őrténclemböl, hogy a szerzetesség, mint szervezett
mozgalom, akkor kezdödön az Egyházban, amikor vége szakadt a keresztényüldözésnek. Minthogy már nem volt üldözés, nem volt alkalom a
vértanúságra. A szerzetesi életet tehát úgy fogták fel, mint a vértanúság új
formáját.
A vértanú visszavonhatatlanul feláldozza életét Istennek, Amikor a
hóhér pallosa lend ül, vagy amikor a máglya lángjai fellobognak, akkor már
nincs mód meggondolásra. A hűség halált jelent, minden további lehetőség
feladását, sok esetben ragyogó pálya, boldog házas élet, anyagi jólét visszavonhatatlan felá ldozását. A vértanúk megteszik ezt az Isten iránti h űs égből
és bízva Isten hűségében. Nem csoda, hogy az Egyház a vértanúkat kezdettől fogva "tan úk'vnak nevezte. Ok az Isten országába vetett hitnek
Icgkiválóbb tanúi. Ok mutatják, hogy az Isten orszá~a v égtelenűl felülmúl
minden földi kincset, még az ember földi élet ének kincs ét is.
A keresztény míívészctbcn a vértanúkat győzelmi pálmával és ragyogó
dicsfénnyel szokták ábrázolni, de a vértanú szcnved ésc és halála önmagában véve nem ragyogó látvány. Ellenkezó1eg, a vértanúság gyakorlatilag:
piszkos, sötét, hideg börtön, ütlegektől elkékült és feldagadt test, gennyedő
sebhelyek, becsmérlés, gyalázás, és végül- a velőkig hatoló kínban - az élet
lángjának kioltása. Hogyan volt a vértanúknak ereje ahhoz, hogy ilyenre
vállalkozzanak? Hiszen akkor úgy látszott, hogy elhagyta öket , megfeledkezett róluk az Isten. Nem küldött angyal-l égiókat, hogy kimentse övéit
kínzóik karmai közül. Nem felelt kiáltásukra, hallgatásba burkolódzott. A
II. század végén Lyonban sok keresztényt kínoztak halálra hitükért. Osszevissza szabdalt tetemeik halmát napokon keresztül közszemlére tette ki a
hatóság. A pogányok, megbámulván ezt a borzasztó látványt, egymásnak
mon dogatták: "H át nem tudta az ő Istenük megsegíteni öket?" Es mégis,
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ezek a keresztén yek kitartottak mindhal álig, és kiontott vérük új keresztén yeket termő maggá vált. Nem csupán emberi valós ággal van itt dolgunk,
hanem a hit világá val és a Szentlélek erejével. 'A mostani pillanatnyi könnyű
szenv edés a mennyei örö k dicsöség túláradó m ért ékét szerzi meg nekünk"
- mondja Szent Pál (2Kor 4,17). D eh ogy "könnyít a földi sze nvedésl Nem
könnyűek a házasélet megpróbáltatásai, sem a papi és szerzetesi élet bajai.
Pál maga tudta ezt legjobban és meg is írta világosan. De meg volt arról is
győződve, hogy a "túlárad ó örökkévalósággal" összehasonlítva a legnehezebb szenved és is könnyűnek számít. A "dicsöség" persze, amit ez a szenved és sze rez, nem valami öntelt, büszke ragyogás, hanern a szeretet ör ökkévalósága. Minden elmúlik, de megmarad a szeret et. Es aki szeret, az örökké
él.

Emberinehézségek
A szeret ő örök Isten feltétlen hűségére é p ítő visszavonhatatlan emberi
hűség: ez a hitbó1 fakadó keresztény élet alapformája. De amikor az emberek ezt az alapformát a bonyolult emberi természet, a k ül önbö ző - néha
beteges - lelki és testi adottságok, a téves társadalmi előítéletek befolyása
közepette próbálják megvalósítani, akkor adódhatnak nehéz és kivételes
esetek is. Manapság tudatában vagyunk annak, hogy egy életre sz óló ígéret,
eskü vagy fogadalom letételéhez bizonyos lelki érettség szükséges. Tudjuk
azt is: lélektani okok miatt megt őrténhetik, hogy egy ilyen kijelentés nem
az ember szabad cselekedete, hanem valami kényszerképzet vagy beteges
illúzió szülötte. Ezért az Egyház manapság megértéssel keresi az Isten szemében is elfogadható megoldást azok számára, akik ilyen okokból elvisel het etlen helyzetbe kerültek. Az új egyh ázi törvénykönyv a házasság érvénytelenségének okai között lélektani okokat is felsorol, és megokolt esetekben
a papi vagy szerzetesi kötelezettségek vállalása alól is ad az Egyház felmentést. Csak helyeselni tudjuk, hogy az Egyház ilymódon szelíd és
irgalmas szívű alapítójának, Jézus Krisztusnak lelkületét megosztani igyekszik. "A megtört nádszálat nem töri össze, sem a pislákoló mécsest nem oltj a
ki" (Iz 42,3). Az "U r szolgájá"-ról szól ez a szöveg, kinek alakj át Jézus önmagára értelmezte. Jézus egyháza számára is áll ez a parancs. Nem szabad
összetörnünk a megtört nádat, vagy kioltanunk a pislákoló mécsest.
Ne feledjük viszont azt sem, hogy az olyan esetek, amikor az Egyház
érvénytelennek jelent ki esküket és fogadalmakat, vagy felmentést ad róluk,
kivételes esetek. Nem szabad odafajulnia a dolognak, hogy az örök hűség
ígérete tartalom nélküli üres sz óvá váljék. A házastársak nagyon meg kell
gondolják, hogy van-e ala pja a házasság érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó kérelmüknek. És a papok, szerzetesek még inkább gondolják meg,
hogy vállalják-e Isten előtt a felelősséget, ha felmentést kérnek ígéreteik,
fogadalmaik alól. II. János Pál pápa mondta egyszer a papoknak: "Az az
Isten, aki a papszenteléskor ' igen'- t kívánt tó1etek hallam, nem olyan Isten,
aki néhány évre rá ' nem'-et kíván hallani tőletek." Kemény beszéd ez. De
igaz. Persze az, aki ezt mondja vagy idézi , maga kell legjobban érezze gyarlóságát és veszélyezettségét. Ez ért nagyon-nagyon kívánatos és szükséges,
hogy házastársak, szerzetesek, apácák, vagyis mindazok, akik egy életre
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hűségre

kötelezték magukat, minden nap imádság formájában megújítsák
ígéretüket: "Add, Uram, hogy amit benned bízva megfogadtam, azt holtomiglan meg is tarthassam ."

***
"Nézzéte k hitvallásunk követét és főpapját, Jézus: milyen hűséget tanú sított az iránt, aki őt küldte, akárcsak Mózes Isten egész házában ... Krisztu s
azonban mint Fiú állt háza é lén. Mi vagyunk az ő háza , ha rnindvégig rendületlenül kitartunk a bizalomban és a diadalmas reményben" (Zsid 3,12.6). Szent Agoston is hasonlóképpen buzdít a hűségre: "A zt gondolod
tal án , hogy az Isten, ki gondodat viselte, mielött létrejöttél volna, nem viseli
go ndoda t most , amikor már olyanná lett él, amilyennek ő kíván . Már hívő
vagy. Már az igazak útját járod. Azt gondolod talán, hogy az Isten, aki
felkelti napját jókra és gonoszo kra is, esőt ad az igazaknak is, b űn ös öknek
is, nem viseli gondodat? A zt hiszed talán, hogy Isten téged, aki már a hitb ől
élő igaz ember lettél, elhanyagol, elhagy, elbocsát? Ellenkezőleg, az Ist en
már Ttta földön ápol és segít; már itt a földön megadja a szükségest és eltávolítj a a kár ost. Az Ur gondodat viseli. Légy nyugodt. A z hordoz tenyer én,
aki megteremtett. Csak vigyázz, hogy ki ne essél Teremtőd teny éréből. O
soha téged el nem hagy. Csak te ne hagyt el Ot! Csak te ne hagyd el önmagadat! " (Enarr. in Ps 39,27).
A feltétlen hűség az igazi öröm forrása. De ugyanakkor szüks égk éppen
könnyforrás is. De a h űségb ől fakadó könnyek áldott könnyek. Kellenek,
hogy legyen rnit letörülnie szemünkró1 az Istennek, amikor majd "mind en
könnyet let ör ö)" (Jel 7,17).
Szentmártoni Mihály
HŰSÉG ÉS A SZEMÉLYISÉG KITEWESEDÉSE

A h ű s é g szó elveszítette tudatunkban eredeti, lény egi jelentését. Ha
ma ezt a szót halljuk, azonnal ahásastársi hűség jut eszünkbe, és könnyen
társul a "tehe r" jelzővel. Egyike a legtöbbször megalázott és kicsúfolt
er énycknek: nincs tal án film, regény, amely ne kacérkodna a hűtlenséggel.
U gyanakkor azonban a h űség egyike a leginkább felmagasztalt , legtöbbször
megénekelt erényeknek is. E s talán éppen ezek a végletekig m en ő állásfoglalások biz onyítják, hogy itt olyan valóságról van szó , amit megkerülni nem
leh et , mivel valamiképpen beletartozik emberségünk meghat ároz óiba, cgzisztcnciáj ába. A Szeritírás pedig egyenesen örök távlatokba állítja a hű 
séget: "Légy hű mindhalálig, és élctet adok neked koszorúul" (Jel 2,10).

A teljesség törvénye
Ha b ármit is meg ak arunk é r teni a hűség lélektan ából, akkor elemzései nket igen távolról kell kezdenünk. Mi több, talán magát a "h űség" szót is
legj obb lenne egy időre felfüggeszteni, mert túlságosan terhelt negat ív értel mez ésekkel, Ez annál is inkább indokolt, mivel a hűs ég "ön magába n" nem
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létezik; csak h űséges, elkötelezett emberek vannak. Ezek élete pedig megfitanulmányozható. Elemezzük tehát a hű ember lélektani szerkezetét.
Milyen élet ez? Első megfigyelésünk az, hogy ez é r t é k r e i r á n y uI ó é I e t. Hűnek ugyanis csak valamihez vagy valakihez lehet lenni. Azt
jelenti, hogyvalamit akkora értéknek tartunk, hogy önazonosságunk hordozójává válik, A teljesség szavatol ója, Ezzel már érintettük a hűség alappillérét: a teljesség törvényét.
Az "én", akárcsak minden teremtett valóság, saját teljességére törekszik.
Az életcél az élet teljessége. A teljességre, beteljesedésre való törekvés az
élet legkényszerítöbb motívuma. Es ez érvényes nemcsak élettani, hanem
pszichológiai és lelki szinten is. A nem-teljesség kifejezése az "éhség", a szó
legtágabb értelmében. Az evangéliumi boldogságjut eszünkbe: "Boldogok,
akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele" (Mt 5,6).
A fiziol ógiában a teljességet "egészség"-nek nevezzük, az erkölcsben "tökéletesség"-nek, a vallásban "szcntség-nek, alélektanban "önmegvalósítás"nak .
Egészemberi mivoltunk, amit a lélektan az "én'-nel fejez ki, szintén saját
teljességére törekszik. A tudatos én viszonyulásai nem pillanatnyi reakciót
tükröznek, hanem alapértékek felé kialakult tartós alapállást. Ilyen alapértékek a család, a haza, a szép, a jó, a barátság stb. Az így beirányított "én"t egyes pszichológusok "organizált én"-nek nevezik (pl. Hadfieid, 1964), de
mondhatjuk nyugodtan jellemnek is. Mármost mi alapozza meg az "organizált én"-t, azaz a jellemet, mi füzi egységes egészbe és tartja össze? Az értékekhez való tartós viszonyulás. Ez a hűség, elkötelezettség. Tanulmányunkat ezzel akár le is zárhatnánk, hiszen a konklúzió evidens: értékekhez
való hűség nélkül nincs jellem, és megfordítva: az értékekhez való hűtlenség
a jellem sz éthullásához vezet. A hűség az organizált én gerince.
A továbbiakban megpróbáljuk mégis feldolgozni ezt a tömör meglátást.
Mielőtt azonban tovább lépn énk, pontosítanunk kell, hogy az organizált én
(jellem) inkább funkció, feladatkör, mintsem struktúra, szerkezet: tehát
dinamikus, mozgásra késztető valóság. Ezt a funkciót a lélektan a k a r a tn a k nevezi. Mi következik ebbó1? Az, hogy a hűség nem (csak) érzelmi
viszonyulás, hanem elsősorban akarás. Más szóval, hűség és kitartás között
nincs lényegi különbség. Vagy így is mondhatnánk: a hűség nem az
érzelmek, hanem az akarás, a kitartás gyermeke. A továbbiak során kitűnik
ennek fontossága.
gyelhető,

A kötelesség - válasz az eszmények hívására
Gyakran halljuk: "É n ezt nem szívesen teszem (nem akaroÍn), csupán
kötelességtudatból csinálom." Példákat sorolhatnánk az élet szinte minden
területéről. Vannak házastársak, akik arra hivatkoznak, hogy csak azért
nem váltak el, mert úgy érzik, kötelességük apát-anyát biztosítani gyermeküknek; papok, akik "csak" kötelességtudatból maradtak meg hivatásukban, mert úgy tartják, híveik mellett kell maradniuk. De kisebb dol~ok
ban még gyakrabban hivatkozunk rá: kötelességbó1 gondozzuk Idős
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szüleinket, kötelességből megyünk a vasárnapi misérc stb. Itt gyanús az,
hogy eközben átengedjük magunkat a hősiesség ér zelmének: mintha ezáltal
hőstettet vittünk volna végbe.
Alapjában véve téves antagonizmusról van szó, Valamit szívcsen tenni,
vagy csak köteless égből, végeredményben egy ugyanazon forrásból táplálkozik: az akaratból, azaz szabad d öntésből. Mcrt akkor is, ha valamit "csak"
kötelességből teszünk, tulajdonképpen kötelességünket akarjuk teljesíteni.
Mert ha nem így lenne, akkor nem tudnánk válaszolni a kérdésre: Hát mégis
miért tesszük meg? Azért, mert így igazságos? Akkor az igazságot akarjuk.
Ezért tehát azt állítani, hogy valamit "csak" kötelességtudatból teszünk és
ezért érdemtelen, igazságtalanságot jelent saját magunkkal szemben.
K öteless égtudatunkat tehát azért követjük, mert m i így akarjuk. A családapa, aki kötelességtudatbóllemond valamilyen kedvenc sz órakozásáról,
vagy az anya, aki kötelességtudatból éjszaka számtalanszor felkel beteg
gyermeke miatt, ezt azért teszi, mert meg van róla győződve, hogy ezáltal
egy olyan érték mellett dönt, amely szavatolja jelleme integritását. Ezzel
még egy lépéssel közelebb jutottunk a hűs ég lényegéhez. Ezt akkor értjük
meg, ha az imént elmondottakat ilyen megfogalmazásban adj uk vissza: A
kötelességtudat az önként vállalt eszmények hívása. Ha áldozatot kell hoznunk azért, hogy egy szabadon választott értékünk hívására válaszoljunk,
akkor ez szabad választás eredményeként jöhet csak létre. Másként nem
cselekedhetünk, rnert akkor szégyelnünk kellene magunkat, gyávának,
önzőnek, irgalmatlannak éreznénk magunkat, ez pedig az organizált én (a
jellem) széthullásával fenyeget, amit maga a psziché nem enged meg ,
hanem vagy neurózisba menekül, vagy enyhébb formában védekezik, pl.
elhárító viselkedésmódokkal. M iazért végezzük kötelességünket, mert nem
vagyunk képesek másként cselekedni, illetve ha másként csclekedn énk, akkor boldogtalanokká válnánk.
A fentiekből az is kitűnik, hogy a kötelességtudatot nem lehet szembeállítani a boldogsággal, mi több, a kettő egyenesen elválaszthatatlan. Az eszmények hívását ugyanis csak kötelességtudatunknak engedelmeskedve vagyunk képesek követni, nem pedig ösztöneinkre hivatkozva. A kötelességtudat nem más , mint az eszmények hozzánk intézett hívása, egyben tehát az
önmegvalósítás és a boldogság hívása. Ha egy orvos egy ragyogó napsütéses
reggelen azon töpreng, hogy legszívesebben becsukná rendelőj ét, és elmenne egy remek kirándul ásra, de ezt mégsem te szi meg azzal az indoklással,
hogy kötelessége betegeivel maradni, hiszen berendelte őket, akkor ez ko rántsem kényszerű döntés. Ellenkezőleg: éppen arról van sz ó, hogy előny
ben részesíti hivatásának eszményét. Ezzel egyben azt is elismeri, hogy az
adott helyzetben hivatásához való h űsége nagyobb boldogs áget szavatol,
mint a kirándulás. Ezzel elértünk eszmefuttatásaink harmadik támpontjához: az eszmények szerepe a híís égben.

Eszmények és hűség
Mint már jeleztük, a hűség és elkötelezettség alapfeltétele az értékekre
irányuló élet. De nem közömbös, milyen értékekről van szó, A szubjektív
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érzelmi állapotok nem lehetnek igazi eszmények, mivel a boldogságet nem
lehet csak bennük meglelni. Csak objektíveszményekre lehet boldogs áget
építeni, vagyis olyanokra, amelyek érzelmi állapotainktól függetlenül
magukban hordozzák értéküket. Ezt már csak azért is jó külön kidomborítani, mert a hűtlenséget -legyen szó házastársi vagy papi hűtlenségről
- sokszor éppen a boldogságra hivatkozva indokolják meg: nem szcrctern,
nincs benne többé örömöm, nem jelent többé semmit, jogom van a saját
boldogságomhoz stb. Ez alapjaiban téves érvelés, rncrt lélektani lehetetlenséget rejt magában.
A pszichológia egyik paradoxona, hogy a boldogság, gyönyör , élvezet
keresése, egyenes akarása megsemmisíti saját célját. Ennek legegyszerűbb
példája a zene élvez ése. Egy hangversenyen csak addig tudjuk élvezni a
zenét, amíg a zenére irányul figyelmünk. Abban a pillanatban, amikor saját
gyönyörérzetünk növelése céljából erre a jóleső érzésre fordítjuk figyelmünket és azt elemezzük, a zen ét nem tudjuk tovább élvezni. Az olyan világ,
amelyben mindenki saját érzelmeivel lenne csak elfoglalva, tébolydahoz
hasonlítana, tele önmagába zárt , érzelem nélküli , néma alannyal.
A kérdés itt elkerülhetetlenül az, hogy léteznek-e olyan értékek, objektív
eszmények, amelyek minden ember számára azonos horderej ííek, azaz
kényszerítő jellegűek a boldogság megalapozásához? A válasz erre a kérdésre egyértelműen pozitív. Az emberiség többezer éves tapasztalata megjelölt egész sor olyan eszményt, amelyek szavatolják az emberi boldogságet.
Fajtánk tapasztalata tanúskodik az objektív eszmények valóságáról és ezt
adja nemzed ékről nemzedékre erények, elvek, erkölesi törvények formájában. A tízparancsolat is ilyen objektív eszmények lajstroma. Kár , hogy nem
tudjuk öket pozitív formában megélni. A "Ne ölj" például nem tiltás, hanem
az élet objektív értékének védelme. A szentesített törvények útján próbálja
az emberi kollektív öntudat megóvni az egyént attól, hogy megismételje ősei
hibáit, tévelyg éseit. A biológiai ösztönökhöz hasonlíthatnánk őket ; pl., a
csecsemő szopási ösztön nélkül, a felnőtt félelem nélkül elpusztulna. Es
senki sem nevezi ezeket az ösztönöket "divatjamúltaknak''.
Hasonló a helyzet az erkölcsi törvényekkel, sőt még az erkölcsi hagyománnyal is: nemzedékek tapasztalatát tartalmazza tömör formában. Az
emberiség t a p a s z t a l a t b ó l tudja, hogy a jóindulat, a bátorság, az
altruizmus, a hűség stb. nagyobb boldogságot képes biztositani, mint az
ellenségeskedés, gyávaság, önzés vagy hűtlenség. Ezért a társadalom
jogosan gyakorol nyomást az egyénre , hogy tartsa tiszteletben azokat az
eszményeket, amelyeknek tiprása nemcsak az egyént, de másokat is
boldogtalanná tehet. Ebb ől érthető, hogy a társadalom nyilvános jogi
formával szentesíti a házasságot, az egyház ünnepélyes fogadalmi esküvel
fejezteti ki a papi illetve szerzetesi elkötelezettséget.
Egy kis kitérő kívánkozik ide: Sokan ma , még hívők is, valahogy kitaszították tudatukból az "eskü" jelentésének súlyosságát, legyen szó házassági
vagy papi, illetve szerzetesi eskütételről. Az esküben pontosan erre a
boldogságra hivatkozunk, és saját magunkat tesszük t étként: úgy legyek
boldog, úgy segélyen meg az Isten ... Mármost ha valaki hűtlen lesz eskü-
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jéhez, valamiképpen saját magát hazudtolja meg. A hűség ezért a töretlen
élet gerince, a hűtlenség a gerinebe tört egyéniség tragédiája. Most csak
nem is bűnről , hanem belső meghasonlottságrőlbeszélünk.
Az elmondottakból arra kell következtetnünk , ho~ a jó és rossz problémája nemcsak személyes döntés kérdése. Az emberis ég tapasztalata arra
utal, hogy kell léteznie egy legmagasabb eszménynek, amely mindenki
számára képes biztosítani a legnagyobb boldogságet. Ez pedig a szeretet.

Szetetet és hűség
A s z e r e t e t fogalom sajnos nem örül nagy népszerűségnek a
pszichológiai szakirodalomban. Ennek egyik oka az, hogy sokmindenre
alkalmazzák. Mást jelent egy püspöknek, mást egy Iilmcsillagnak, ismét
mást Freudnak. A szeretet nem egyszerű ösztön, mint pl. a nemi ösztön,
nem is egyszerű érzelem, mint a félelem, hanem érzelmi viszonyulás,
összpontosítva. A hazaszeretet a sz ülőföld iránt tanúsított érzelmek összessége. Nehéz lenne felsorolni, milyen érzelmi egységekre lehet felbontani a
szeretetet: odaadás, tisztelet, csodálat, gyengédség, büszkeség, de
agresszivitás is a szer étett személy rncgvédése érdekében (ilyen értelemben
volt "agresszív" Jézus, amikor kiűzte a kereskedőket a templomból: szerétett
Atyját védte). Az ember akkor "szeret meg valakit vagy valamit", ha
mindezek az érzelmek jelen vannak. Más szóval, mindig egész valónkkal és
mindenestül szcrct ünk. A hűtlenség mindennek az ellentéte. Ezért
érvényes rá a konklúzió: a hűtlenségben egész valónk pusztul el.
Az igazi szeretet lényege a másik jóléte és boldogsága. (A hűtlenség ismét ennek az ellentéte: önmagunk keresése.) A szer étetben - legyen ez bármi iránt tanúsított szcrctet: család, barát, hivatás, Isten - olyan eszményt
találunk, amely egyezik a megfelelő eszmény követelményével: képes kifejezésre juttatni minden érzelmünket; gyakorlati, amennyiben cselekvésre
késztet; objektív, amennyiben alanya, tárgya rajtunk kívülálló valóság; célra irányuló és ezáltal összhangba hozza pszichés energiáinkat egymás köz ött
is, aminek következménye az összhang, vagyis a belső béke, lelki egész-ség.
Váci Mihály lendületes verse kívánkozik ide ihlet- és magyarázatként:
Nem elégjóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell: - az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: - az érzelem!
Ám nem csak holmi érzés,
de seb és szenvcdély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!
(Váci Mihály: Még nem elég)
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Biológia és erkölcs

Ritkán gondolunk arra, hogy sok erénynek nevezett viselkedésformának
valóban biológiai alapja van. Kettő közülük különösképpcn figyelemreméltó: az altruizmus és a házastársi hűség. E két viselkedésformát általában
erkölcsi, még gyakrabban vallási gyökerekre. ill. előírásokra szokták visszavezetni, ami egyesek szemében bizonyos elutasítási reakciót válthat ki.
Ezzel szemben azt kell mondanunk, hogy e viselked ésformáknak tcrmészeti, majdnem azt mondhatnánk, biológiai alapja van.
Néha azt is lehet hallani, hogy a természet törvényei szemben állnak az
erkölcsi törvénnyel. Az utóbbiról egyesek úgy hiszik, hogy valamiféle, a természeten kívülálló, természetidegen gyökerekre vezethetővissza. A természet - érvelnek - lényegében önző, ezzel szemben az erkölcsi törvény
altruista. Ez azonban a természet téves értelmezése. Mikor természetró1
beszélünk, akkor ebbe bele kell vennünk a természet egészét: az embert
társadalmi, lélektani és erkölcsi funkcióival egyaránt.
Hadfield angol morálpszichológus érdekes, bár nem minden részletében eléggé kidolgozott pr óbálkozásba bocsátkozott, mikor igyekezett
felkutatni az egynejű házassá~ "természetes", biológiai gyökereit. Azzal
érvel, hogy a házastársi hüség kiindulópontja (biológiai szinten) ez a kérdés:
mi a természet fő célja? Altalánosan elfogadott evolúciós elv: a természet
fő célja a fajok reprodukciója és az egészséges faj fenntartása. A természetnek sok módja van arra, hogy ezt a célt megvalősítsa, elérje. Az evolúció
kezdeti stádiumában ezt a fajok nagy mcnnyiségü reprodukciójával érte el,
ezért volt akkor még elfogadható a "t öbbnejűség". A későbbi evolúciós
fázisban azonban ez már nem célravezető,hanem a magasabb minőségválik
vezérelvvé. Ennek biztosítása érdekében kifejlődik az anyai ösztön és,
ahogy felfelé haladunk az evolúciós létrán, úgy válik egyre erősebbé. Az
egynejűség tehát az evolúció későbbi, tökéletesebb fázisának a jele.
Hasonló módon az egyéni nemi fejlődés is ugyanezt az utat járná be,
mint a faj evolúciója: a 16-18 éves fiata Inál talán még előtérben áll a "többnejííségi tendencia", de az érettség magasabb fokán az cgyncjüségi hajlam
a vezérelv. A házastársi hűség biztosítja a természet célszerűségét
(HadfieId, 1964, 115).
A megoldás tehát nem a természet és az erkölcsi törvény ütközésében
keresendő, hanem a korábbi vagy későbbi, alacsonyabb vagy magasabb
evolúciós szintek tudatosításában. Egyéni síkon itt az érettség fokairól van
szó. A hűtlenség - most már egészen közel járunk elemzéseink
konklúzi ójához - mindig pszichikai éretlenség illetve az érettség
visszahanyatlásának a jele. A "többnejű férj" (hűtlen házastárs) nem természetszerűleg él, mikor így cselekszik, hanem egyszerűen nem képes lépést
tartani a természet fejlődésével, lemaradt, kiesett a menetbó1, megrekedt
fejlődésében.

Próbáljuk megközelíteni a hűséget még egy szempontból, kissé talán
rendhagyó módon, szokatlan szemszögböl: a f é l t é k e n y s é g e n
keresztül. A féltékenységet leginkább csak negatív jelenségként értel-
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mezzük. Ez a magyarázat azonnal m ódosul, ha eszünkbe jut, hogy a
Szentírás gyakran beszél Isten félt ékenységér ől. A féltékenységnek van
te há t pozitív szerepe is. Tényleg úgy látszik, itt is érvényesül az az igazság,
hogy a természet bölcsebb saját fiainál. Amikor szükségesnek tart valamit,
azt igyekszik minden eszközzel biztosítani. Ha úgy találja, hogy önmaga
fenntartása érdekébe n szükséges a házastársi hííség, akkor az t védi minden
l ehető eszkö zzel, fegyverr el. Egyike ezeknek a fegyvereknek a félt éken ység.
Elsődleges célja a h űsé g megőrzése a vetélytárs kiiktatása által.

A

h űség isteni eredete

Nem hiszem, hogy a Szolgálat olvasóit túlságosan meggyőzné a fönti
"biológia i érvel és". A hüség ennél biztosan j6val több, és eredetét valamint
alapjait valahol egészen másutt kell keresnünk, nem a biológiában. Per sze
azé rt j ó tudni, hogy az, amit mi erénynek nevezünk, természetünk só haja .
Am minden erénynek, a hűs égnek is valamiképpen "isteni eredete" van.
A hűs é g az az erő, amely legyőzi az időt, a változást, az elmúlást. Hűnek
lenni azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk valakiért vagy valamiért és ezért
ö nmagunkat adjuk zálogul. Az ilyen emberben meg lehet bízni. R á leh et
bízni életünket, mert érezzük, van benne egy pont, amely legyőz minden
félelmet és gyöngeséget. Ha pedig önmagunk hűs ég-élményét elemezzük,
a kkor megértjük emberform áló erejét. Döntés és kitartás - ez a hűség két
a lappillére. A híís ég kapcsol egybe múltat jelennel és j övöve l. Akiben nincs
meg e szerves kapcsolódás időbelis ég ének e három szakasza, az nem érett
szem élyiség. A hűtlenség mindig a megbomlott belső egység kifejezője. A z
ille tőnek derékbat ört az élete. Szüks égszer űen azt kell mondania: a múl t
nem volt helyes. A m űltbéli döntés elhibázott. Mert ha most igaza van , akk or
a múltban tévedett. Én még nem tal álkoztam boldog h űtlen emberrel.
Ez a "töretlenség" mint jellemvonás szüks égszer üen megmutatkozik az
éle t minden terü1etén. Akiben megvan ez a tör etlenség, abban meg lehet
bízni, szavában lehet hinni. Annak érvényes a házastársi hűség- esk üj e,
sze rzete si fogadalom-esküje, orvosi hivatás-esküje, adott szava, ígére te ...
Hogy mit jelent az ilyen "töretlen", egyenesfvelésíí élet a hűség
kategóri áj ában kifejezve, azt talán a legjobb egy példával érzékelteini.
Id ézzünk meg ezért egy nagy lelket, akit a legszívesebben a hűs ég hős én ek
neveznénk: J e r e m i á s pr ófét át, a tragikus hírnököt, d e aki ép pe n
tr agédi ájában a legnagyobb, mert hitt küldet ésében, hitt a felism ert
igazságban és híí maradt hozzá mindvégig.
J er emiásban megérlelődik a !udat, hogy Isten őt kiválasztotta, küldet ést
szánt neki: "így szólt hozzám az Ur: Miel ött megalkottalak anyád m éh ében,
már ismertelek ; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és pr ófét ául
rendeltelek a nernzetekjavára" (J er 1,4-5). A prófétai küldet és teljes embert
tételez fel. Jeremiás visszaretten a küldetés nagysága elöl: "E rre azt
mondtam: Jaj , Uram Isten! Nézd, nem tudok én besz élni, hiszen még ifjú
vagyok" (1,6).
Álljunk meg e~ pillanatra ennél a pontnál. Ne mondja senki. hogy ninc s
nagy dolgokra elhivatva, Vajon embernek lenni nem nagyobb elhivatottság,
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mint amire saját erőnkből képesek vagyunk? Ugyan ki merte volna megteremteni saját magát olyannak, mint amilyen? Mcrt éppen ennek a kettőnek: az elhivatottság negyságának és saját erőnk tehetetlenségének
ö sszeegyezt e t h e t e t l e n s é g é b ől fakad a hűség igénye. Jeremiás nagy, rnert
tudja: ereje az Ur. 'Tc vagy egyetlen reménységem" (17,14). Ha majd találunk egy-egy csendes pillanatot hétköznapjaink rohanó irama közepette,
olvasgassuk Jeremiás történetét. Kísérjük végig életútján, szcnvedéscin,
vívódásain. Felismerjük benne saját életünket, meg a hűség nagyságát, isteni

eredetét.
. Igen, a hűség szükségszerűen túlmutat önmagán: Istenhez vezet.
Erdckes ,»egfigyelni, hogy a Szeritírásban Isten egyik meghatározója éppen
az, hogy O az örök hűség. Isten hű önmagához. Nincs benne törés múlt és
jelen között. Egyetlen tettét sem bánta meg. Az embert sem: megteremtette
és felelősséget vállalt érte. Zálogul önmagát adta. Ez a hűség lényege.
Felhasznált irodalom :
1. J .A. Hadfieid: Psychology and Morals, London, Mcthucn, 1964.
2. D.J. Wack: The Psycholegiral Roots of Loyalty, in M.J. O'Brien and RJ. Steimel
(Eds.) : Psychological Aspects of Spiritual Development, Washington, The Cath. Univ. of
Amer. Press, 1964,60·79.

Lelóczky Gyula
PAP VAGY MINDÖRÖKKÉ
Pár éve találkeztam egy 35-40 év körüli férfival, aki épp akkoriban
hagyta el a papságot. E szavakkal magyarázta életútja drámai lépését:
"Eletemből tíz évet adtam Istennek. Ennyi elég kell hogy legyen."
Csakugyan elég lehet az Isten-szolgálatból tíz vagy húsz vagy harminc év,
az emberéletnek egy hosszabb-rövidebb töredéke? Avagy lénycgénél, természeténél fogva a papi szolgálat nem inkább egész életre szóló, időben
nem korlátozható kaland? Ezt a kérdést próbáljuk megvizsgálni az alábbiakban. Elmélkedésünk során a papságnak a nyugati egyházban ismert,
tehát papi nőtlenségben, a személyes élet teljes Istennck-adottságában
megélt modclljét tartjuk szem előtt.
I.
Az Úr ígyszólt Ábrahámhoz: "Vonulj ki földedről. rokonságod köréból és a tyád házából
arra a főldre.amelyet majd mutatok neked . Nagy néppé teszlek. Megáldalakés naggyá teszern
nevedet. s te magad is áldás leszel".t:Ter 12,1-2).

Nem azért lesz pap valaki, mert egyszerűen pap akar lenni. Ha valakit
csak a külsöségck vonzanak a papság felé, vagy a papnak kijáró köztisztelet
(ha napjainkban maradt még abból valami), vagy akár a mások szolgálatának a gondolata, s nem pedig egy személyes hívás Istentó1, nem egy
személyes bensőséges kapcsolat, barátság Istennel, az illető hamarosan
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kiábrándul a papi "pályából", és még mielőtt elérné a papságot, visszalép.
Mert a papság nem egyszerűen pálya, mint az autójavító vagy orvo si életpálya. Az igazi papi élet azzal kezdődik, hogy Isten meg?ív egy embert
valami n agyszerű, életre szóló szerelmi kalandra. Az autentikus papi hivat ás
jele, hogy egy fiatal (vagy akár idősebb) ember szerelmes lesz Istenbe azzal
a szerelemmel, amely ki kíván zárni minden földi szerelmct. Lehetséges ez?
Nemcsak leh etséges, hanem szükséges is. "Szólhatok az emberek vagy az
an gyalok nyelvén , ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy
pengő cimbalom" (IKor 13,1). A legnagyobb szónoki vagy rábeszélő tehet ség üresen kong, ha nincs telítve szerelemmel. "Szétoszthatorn mindenemet
a n élkül özők között , odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szer étet
nincs bennem, mit sem használ nekem" (IKor 3,3). A leghősiesebb tettek
is hiábavaló mutatványok csupán, ha azok nem szcretetböl, szerel emből
fakadnak. Szeretet nélkül minden pelyva, még a prófétálás, még maga a hit
is (vö. IKor 3.2). A szeretet az a Mídás-ujj, amely mindent arannyá, ért ék ké,
kinccsé változtat. De minden szeretet adomány. "Azért szeretjük Istent,
mert ő el őbb szeretett minkct" (11n 4,19). Isten minden embert szcrct, de
nem mindenkit hív meg a kizárólagos szerelemre. Senki sem kérdezheti,
"Miért őt, miért nem engem?" Miért Abrahámot hívta Isten, miért nem
egyik testv érét, Nahort vagy Háránt? A szeretet természeténél fogva
szabad, titokzatos. Miért lesz szerelmes egy férfi épp ebbe a lányba, amikor
sokkal csinosabb nÓK is vannak a környezetében? Amint nincsenek biztos
szabályok, amelyek alapján ki lehetne számítani, melyik két ember szereti
meg egymást, úgy nem köti szabály Istent sem, kit hívjon meg a kizárólagos
életre sz óló kalandjára.
Megkapni ezt a h ívást kimondhatatlan boldogság. Habozhat ugyan az
ember , hogy mit is válaszoljon a szerelmes hívásra, de Isten nem egykönnven adja fel a játszmát. Ha valaki , mint Jónás, menekülni próbál az
isten Í hívás elől, Isten akár bálna gyomrában is visszahozza mag áho z a
menekül öt, A mi Istenünk "féltékeny Isten" (Kiv 20,5; 34,14; MTör 4,24
stb .), aki küzd a szcrclrnes éért, aki gyengéden vagy drasztikus módszerek
igénybe vételével (Jónás esetében a tengeri vihar, a vízbe dobatás durva
matrózkezek által, majd a három nap a halban, "a kínoknak eleven süket és
forró sötétj ében" - Babits - nem éppen a legszelídebb bán ásm ődról tanúskodik) mag a felé t ériti elkalandozó kedvese lépteit. De amikor az ember
végül is magá évá teszi , elfogadja Isten hívását, annak minden terhét , az azzal
járó igát , akk or azt csakugyan édesnek és könnyűnek fogja tal álni, épp
szem élyére szabott na k, vála szn ak botorkáló szíve minden vágyára.
Isten nem pillanatnyi szesz élyb ől hív meg egy embert. Jeremi ás meghívásakor így sz ól az Isten a jövendő prófétához: "M ie lőtt megalkottalak
an yád m éhében, már ismertelek, miclött me~zülettél volna, fölszenteltelek
és prófétául rendeltelek a nemzetek javára' (Jer 1,4). Szent Pál az efezusi
levélben még tovább megy: "A ldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus
Atyja, aki Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket fönn az
égben. Mcrt őbenne választott ki bennünket a viláS teremtése előtt, hogy
sze ntek és feddhetetlenek legyünk előtte" (Ef 1,3-4). Isten ismerte minden
barátját már a világ teremtése előtt, már akkor szerelmes vággyal vágyott
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minden egyes barátja megszületésére. Amikor először szólt az Úr Ábrahámhoz, meg volt már benne az elgondolás nemcsak Abrahám egész jövő
beli életével kapcsolatban, ,de készen állt benne az üdvösségtörténet terve
is. "Nagy n éppé teszlek... Altalad nyer áldást a föld minden nemzetsége"
(Ter 12,2-3). Eppen az a szép és nagyszerű a meghívásban, hogy Isten
szeretö terveinek kivitelezéséhez embereket hív meg partnernek, munkatársnak, mintha nélkülük nem is tudná megvalósítani azokat a terveket. S
az ember sohasem puszta eszköz egy "magasabb" cél eléréséhez, nem holt
tárgy, tégla egy épülő piramisban. Az ember azáltal, hogy Istennel együtt
dolgozik mások üdvöss ég éért, maga is részesedik ebben az üdvösségben.
Az üdvösségért folyó munkában minden ember, de egész sajátos módon a
pap, egyszerre cél, hogy őt elérje az üdvösség, és egyúttal lsten eszköze,
munkatársa is a mások üdvözítéséért kifejtett küzdelemben. Ez a papság
nagysága: Isten meghív gyönge, gyarló embereket, hogy megossza velük a
világ üdvösségére vonatkozó gondjait: "Nem nevezlek többé szolgának
benneteket... Barátaimnak hívlak benneteket, mert amit hallottam
Atyámtól, azt mind elmondtam nektek" (Jn 15,15).Segítségüket kéri ebben
a nagy, kozmikus munkában: "nem a vér és a test ellen kell küzdenünk,
hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak
kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen" (Ef 6,6). A
meghívás jelen pillanatában tehát ott van az egész jövő, az ember által
elvégzendő életfeladat és Isten egész kozmikus üdvösségterve.
De amint a hívásban benne van az e~ész jövő, úgy megvan a jövő az
ember válaszának első szavában, az útnak indulás első lépésében is. Azáltal,
hogy az ember elindul az Isten útján, első lépésével elfogadja az lsten által
számára elgondolt egész utat. A papi hivatásra kimondott első "igen"
szóban, a hívásra válaszként megtett első lépésben elfogadom mindazt a
feladatot, amit ez az út magában foglal, valamennyi embert, akivel papi
munkám során találkozni fogok, akiket segíteni fogok, minden munkaterületemnek valamennyi hívőjét, a papi élet összes keresztjét, minden
örömét, a papi munkát, a papi magányt, a papi őregséget, a papi halált.
Éppen ezért nehéz kimondani azt az "igen"-t, mert olyan sokat foglal
magában. Melyik gyönge ember meri felelősséggelelkötelezni magát egész
életére? Hisz még csak nem is látja a tornyosuló akadályokat, veszélyeket,
az ellenállást, amely talán hívei részéről erőfeszítéseit fogadja, az esetleges
üldöztetést, a rá váró kísértéseket - hisz még saját gyöngeségét sem tudja
teljes egészében felmérni. A hívást elfogadó "igen" kimondásáért az embernek a vajúdás és gyermekszülés minden kínját el kell szenvednie. Próbál
kifogásokat keresni, megkísérli saját korlátait megmutatni Istennek, mintha
Isten nem ismerné azokat. Mózes az égő csipkebokornál négyszer próbálja
ellevvetésekkel, ürügyekkel visszautasítani az Istentó1 rá rótt faladatot. "Ki .
, vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek?" "Bocsáss meg, Uram, de küldj, akit
akarsz" (Kiv 3,11; 4,13; vö. 4,1.10). Jeremiás jajgatni kezd lsten küldö
szavára: "Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni" (Jer 1,6). Isten
Mózesnek is, Jeremiásnak is döntő érvként ezt válaszolja: "Veled leszek"
(Kiv 3,12; vö. Jer 1,8). Kísérő, óvó, vigasztaló, erősítő jelenléte az egyetlen
garancia, hogy a küldetés sikerrel fog járni. De ez a garancia elég, ennél
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többre nincs is szükség, Isten válasza Szent Pál panaszára mindenkinek szól,
akinek Isten küldetést ad: "Elég nek ed az én kegyelmem. Mert az erő a
gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében" (2Kor 12,9). Ha nem
volnánk annyira gyöngék, ha nem volnánk annyira tudatában elesettsé~ünknek, még esetleg saját magunk teljesítményének tulajdonítan ánk,
amit lsten ereje művel bennünk. T ehát éppen gyöngeségünkben mutatkozik
meg Isten ereje, m i n t Isten ereje a maga valóságában . Szent Pál erre a
felismerésre szinte ujjongó szavakkal válaszol: "Ezért legszívesebben a
gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, ... mert amikor gyönge vagyok,
akkor vagyok erős" (2Kor 12,9-10). Abrahámct meghívhatta volna Isten
negyv~n éves korában is. Talán csak azért várt Isten a meghívással addig,
amíg Abrahám el nem érte a 75 éves kort, Izsák születésével pedig Abrahámnak egész 100 éves koráig, hogy Abrahám és Sára biztosak legyenek
abban: házasságuk magtalan, s így Izsák Isten különleges ajándéka a
meddő, öreg házaspárnak. Isten az idős férj és feleség gyöngeségében
mutatja meg minden kétséget kizár6an a maga jövőt építő erejét, ígéreteihez való hűségét.
Abban a tudatban, hogy Isten ereje költözik belénk, már nem látszik
olyan emberfeletti vállalkozásnak, hogy életre szólóan elkötelezzük magunkat a bennünket hívó Istennek, a tőle kapott küldetésnek. Ez a lépés a hit,
a szeretet Személybe vetett hitnek az ismeretlenbe való ugrását jelenti; az
Isten hűségébevetett bizalom kockázatvállalását, Abrahám döntése egzisztenciális döntés: rátenni egész éle tét, mind enét, amije van egy ismeretlen
Isten ígéretére előzetes garancia nélkül; mindent feltenni egy kártyára.
Mert ez az ismeretlen Isten nem egy pontosan körülhatárolt" időben,
anyagiakban meghatározott és korlátozott vállalkozáshoz kéri Abrahám
hozzájárulását, amelynek elvégzése után visszatérhet megszekott életéhez,
életkörülményeihez, panem egész élete, egész léte, mindene feladását és
odaadását kívánja. "Abrahárn hitbó1 engedelmeskedett a hívásnak, hogy
költözzék arra a vidékre, amelyet öröksé~1 kellett kapnia. Elindult anélkül,
hogy tudta volna, hová megy" (Zsid 11,8). Isten mcgvárja, hogy hajlandó-e
Abrahám erre az egzisztenciális ugrásra a semmibe: miután útnak mdult és
meg is érkezett Kánaánba, szeretetszövetséget köt vele és elfogadja őt bizal masának, akivel úgy beszé], ahogy a legmeghittebb barátok beszélnek
egymással. Ekkor érti meg Abrahám, hogy Isten hívása nem egy kegyetlen
keleti despota parancsa, hanem egy szerelmes Isten közeledése, aki
szerelmet vár viszonzásul.
A szerelem és halál nagyon közel állnak egymáshoz. Szerelmesek gyakran emlegetik a halált és halálig tartó hűségről beszélnek. Az igazán nagy
szerelmes versektől egész a silány sláger szövegekig az örök szerelem
megvallásaiban mindig ott kísért a halál gondolata. Idézzük a Szentírás nagy
szerelmes költeményét, az Énekek énekét: "M ert mint a halál, olyan erős a
szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág" (8,6). Rómeó és Júlia egyesülése a halálban irodalmi paradigma. Ma, a gyakori válások és a nemi
promiszkuitás korában talán elhalványodott kissé a halálig tartó nagy szerelem ideálja, pedig a szerelem természeténél fogva örök. A "fut6 szerelem"
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kifejezés ön ellentmondás. Ez a szerelem természete: "Bizony, bizony,
mondom nekt ek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga
marad, de ha elhal , sok termést hoz. Aki szeréti élet ét , az elveszíti ... Senki
se m sze rc t jobban, mint az, aki életét adja bar átai ért" (Jn 12,24-25; 15,13) .
A z igazi szerelem mindent oda akar adni kedvesének, és ebben a "mind en"ben az emberi élet egésze, teljessége benne foglaltatik . Ilyen volt J ézu s
szetetetc. Az utolsó vacsora és a szenvcdést ört énct eseményeit bevezet ő
mondat ez az ünnepélyes állítás: "Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor
a világból vissza kell térnie Atyjához, mivel szerette övéit , akik a világban
maradtak, mindvégig szereuc" (Jn 13,1). Ez a "mindvégig" tartó sze rc tc t a
kereszthalálban érkezett el földi végéhez, érte el a célját , beteljesed ését.
Erre utal J ézus utolsó szava a kereszten: "Bete ljesede tt" (Jn 19,30). E z a
halál, a poklokra való leszállás Jézus szcretetből mind mélyebbre való
alászáll ásának végpo ntja, ahol az Istenhez, a dicsőségbe való felemelkedés
veszi kezdetét (vö. Fil 2,5-11).
Jézus halálig tertó hűsége és engedelmessége mut atja a keresztény elk ötel ezett ség jellegét, szabja meg önátadásunk mért ékét. A szeretet nem
ismer határt. Nem méricskél, nem számítgat, hanem mindent od aad ,
maradéktalanul, véglegesen, egyszer s mindenkorra, visszavonhatatlanul.
Az At ya és a Fiú közötti szcretetkapcsolat, s annak mintájára a Mcster és
tanítvány szeret etkapcsolata, a halálos szerelern halálos komolyságát viseli
magán: nem játék, nem tréfa, nem ismer alkudozást, nem lehet vissza táncolni. "A ki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az
Isten ors zágára" (Lk 9,62).
Jézusjóhírének forradalmi újítása az Isten-szeretet és az emberek sze re tetének szoros összekapcsolása. "Ha valaki azt állítj a, hogy: 'Sze retem az
Istent', de testvérét gyűlöli, hazudik. Mert akinem szere ti testvér ét, a kit lát ,
nem szeretheti Ist ent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki az
Istent szcreti, szeresse testvérét is" (Un 4,20-21). Amikor Jézus háromszor
kérdi az őt háromszor megtagadó Pétertó1, 'Szeretsz enge m?' , s amikor
Péter háromszor megvallja: "Igen, Uram., tudod, ho gy sze retlek", J ézu s
parancsa Péternek mindháromszor: "Legeltesd juhaimat" (vö. J n 21,15-17) .
Az Isten-szeretet emberek szeretö szolgálat ában valósul meg; az Istenszeretet közege az emberi közösség: az emberek kisebb-nagyobb szükségeinek, igényeinek kielégítése az Isten szer étet ének legautentikusabb
megnyilvánulási formája. Ennek a szerető szqlgálatnak mintája és mértékc
magának Jézusnak szeretete irántunk: "Uj parancsot adok nektek:
Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti
is egymást" (Jn 13,34; vö. 15,12). Amint Jézus, a jó Pásztor, életét adja
juhaiért (vö. Jn 10,15), úgy Péternek és Jézus minden meghívott
pásztorának is életét kell adnia a rábízottakért, egész életével, utolsó
leheletig, halálig kell szolgálnia őket. A papi szolgálat nem valamiféle társadalmi munka, amelyet hosszabb-rövidebb ideig végzünk és bármikor abbahagyunk, hisz szívességbó1, nem kötelezettségből tesszük. A papi szolgálat
az életre szóló , egyetlen nagy szerelem élettere, megvalósulási formája, egy
másik szem élynek szerclcmből, tehát feltételek és korlátozások nélkül elk ötelezett élet létform ája.
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Az egész Krisztus több , mint a Názár eti J ézus: magában foglalja Krisztus
szem ély ér, mint Főt , és az Egyházat, mint Kr isztu s test ét. A papot nemcsak
Jézushoz köti a házas sághoz hasonló be nsőséges kapcsolat, hanem az Egyházhoz is.
De ill megfordul a mctaforiku s viszony: a pap Krisztusban, Krisztussal
együtt, Kriszt usk ént szer eti az egyházi közöss éget. s ebben a viszonyban lesz
a pap alter-Christus, Krisztus hasonm ása. Itt Krisztusban a pa p a vőlegény
és az Egyház Krisztus mcnyasszon ya, A min t Szerit Pál Krisztu sra és az
Egyházra alkalmazta a Teremtés könyve állítását ('''Ezé rt az embe r elhagyja
apj át.anyját, feles égével tart , és a kellő egy embe r lesz.' Nagy titok ez, én
Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom" - Ef 5,31-32), úgy, valami ehhez
hasonló viszony jön létre a pap és a r ábízott egyház i k öz ősség közöu.
Félelemmel t ölts e cl a papot a fe lel ősség: úgy, ugyanolyan intenzitás ú
szeretettel kell szer etnie közöss ég ét, rnint ahogy Krisztu s szer éti az
Egyházat - s ez a szeretet a keres ztfán mutatk ozott meg teljes rn élys ég ébcn.
Azaz a papnak egész magát , egész életét fel kell áldo znia, oda kell adnia
híveiért, teljes személy ével, minden erejéve l, idej ével, teh etségével a hívei
rendelkezésére kell bocs átania magát. Nemcsak hogy i d őb e l i korlá tozás ró l
nem leh et sz ó a papi életbe n, de egy pa p ese tében még szigorúa n veu
"rn ag á né l e t ről" sem beszélhetünk, hisz még olyan embe ri szükséglctci
kielégítése, mint az étke zés, pihenés is a hívei érdekében kell tört énjék.
o

Hallottam egy kis erdélyi, csíki falur ól, melynek 90 év leforgása alatt
mind össze két plébáno sa volt: az egyik 50, a mási k 40 évig szolgá lta a
közösséget, mialatt két világháború, többször ös ha tárvá ltoztatás, po litikai
és gazdasági rendszerek felhői vonullak CI a falu fele tt. E közöss ég mindc nnapjainak és papjuk egzisztenciájának ilyen emberélctet átfogó, szor os
egymásbafonódása csakugyan hűen illusztrálja a népéért egész önmagát
odaadó pap korlátlan elkötelczcuség ét Istenn ek és Isten népének.
II.
"Jákobnak álma volt : íme, egy [étra VOll a földre állirva s a hegys: az ege t érte s Isten
angyalai le és feljárt ak rajta. Az Ur fölött e áll t és íl?}' sz ólt: 'Az Ur vagyok, atyádnak,
Abrahámnak Istene és Izsák Istene. A földet, a melyen pihe nsz, ne ked és utódaidnak ado m...
Nézd, én veled vagyok" (fer 28.12-14).

Mi a pap? Közvetít ő Isten és ember köz ött. H íd, út, létra, telefonközpont, rádió adó- vevő készülék. Isten hez szól az emberek nevéb en, embereknek hirdeti Isten szavát. Az ember ek áldoza ti ado mányait Istenn ek adja,
kiosztja az emberek kőző t t Isten ajá ndé kait. Minden pap ot "az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy Isten előtt képviselje az cmbcrc kct...,
mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatl anok irán t, hiszen őrá is
gyöngeség nehezedik" (Zsid 5,1-2).
Álmában Isten megmutatta J ákobn ak a bel ől e szárma zó nép helyét,
hivatását az üdvöss égtörténetben: papi nép lesz, pap ként , létraként fog állni
Isten és a nemzetek között. K és őbb, M ózcs á lta l, Isten ezt világosabba n is
kijelentette: "H a tehát hallgallok szavamra és megtartj átok szövctségcrnct,
akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benn eteket,

hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem leszt ek"
(Kiv 19,5-6).
Jézus azért választott épp tizenkét apostolt, hogy megmutassa: amint az
e lső válasz tott nép Jákob tizenkét fiától származott és nőtt tizenk ét törzsbó1
álló egé sz nemzetté, úgy ez a Jézus köré tömörült tizenkét férfi lesz az a
tör zs, melybó1 azúj messiási nép , az Egyház kinő; az az alap, am elyre az
Egyház, mint "az Ur szent temploma"és "Isten hajléka"(vö. Ef2,21.22) épül.
Az apos tolok nagyon j61 ismerték a tizenkét szám j elent ős é g ét . Ezért is
sie tte k az árulóvá és öngyilkoss á lett Júdás helyébe tizenkettedik apostolt
választani. Tudták azt is, hogy a Jézus által alapított új messiási nép az a
"mara dék", amiről a próféták olyan gyakran beszéltek, és a régi választott
nép kiválts ágainak az örököse. Isten új népe az igazi Izrael, Jákob álm a a
létrár ól rá vonatkozik; ez Isten papi nemzete, közvetítő Isten és az embe riség között, Az első Péter-levél a keresztény közösségre alkalmazza
lsten M ózes által közvetített szavait: " Menjetek Krisztushoz, az élő k őh öz,
és mint élő kövek épüljetek fölé lelki házzá, szent paps ággá, hogy Istennek
te tsző lelki áldozatot hozzatok Jézus Krisztus által... TI választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok"
(lPét 2,4-5.9).
"Menjctek Krisztushoz..." A zsidókhoz írt levél elmagyarázza , hogy az
e mbe r sohasem lehet tökéletes pap, mert maga is b ünös, az igazi papnak
pedig b űntelennek kell lennie. Egyedül Krisztus a tökéletes J?ap, aki ugyan
teljesen ember, ismeri kínjainkat, s ezért hűs égesen tud k épviselni bennünket Isten előtt, de maga bűntelen, s ezért saját magáért nem kell ismé telten
áldozatot bemutatnia (5,1-3; 7,27). A feltámadott Krisztus az egyetl en igazi
pap , "Melkizedek rendje szerint" (6,20), akinek "nem isme rjü k napjainak
kezdetét vagy életének végét, s így az Isten Fiához hasonlóán pap marad
mind örökk é" (7,3).
Krisztus egyetlen áldozattal, "saját vérével lépett be egyszer s mind en korra a szcnt élybe, és örök megváltást szerzett" (9,12) . Ugyanígy az embe r
sohase m képviselheti tökéletesen és hiteles en Isten szavát az emb erek e lőtt.
J ézus azonban, aki, mint Isten Fia, mint Isten örök igéje, maga a Szó, töké letes hűséggel közvetíti azt számunkra. Tehát csakugyan: "Ilyen főpap
kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki
fölségesebb az egckn él" (7,2fJ).
Jézus Krisztus az egyetlen igazi p'ap, de őbenne az egész keresztény
közösség, "királyi papság" részesedik Krisztus paps ágából az alapvet ő
sze ntségek: a keresztség, bérmálás és eukarisztia erej e által. Eml ékeznünk
kell arra, hogy az egyházi rend, valamint a keresztség és bérmálás nemcsak
szcntségi kegyelmet ad a szcnts éget felvevőknck, hanem eltörölhetetlen
jegyet is hagy a lelkében, s ez a jegy elsősorban nem egyéb, mint részesedés
Krisztus papságában. De míg minden kereszténynek ez az általán os papsága, a "királyi papság", az Egyháznak mint Isten népének papi szerepét jelen ti a nem- keresztény világ számára, amennyiben - mind a közösség, mind
az egyén - élete minőségével hirdeti Krisztus jóhír ét a világnak, és élete
áldozatáva l kapcsolódik bele Krisztus áldoza tába a világ üdvösség éért.

24

J ézus szolgálati papságot is adott népének, amely sokkal radikálisabb, teljesebb azo nosulást jelent Krisztus papságával életformában, elkötelezettségben, az i dő, képességek, fizikai és pszichikai erők Istennek való átadásában.
Ez a szo lgálat i papság elsősorban a keresztény közösség szelgálat ára lett
teremtve : a felsze ntelt pap, Krisztussal egyesülve, Isten és az O népe között
"közvetít", azaz a ke resztény nép a felszentelt pappal együtt, annak kezei,
szavai által ajánlja fel áldozatát, Krisztus áldozatát, az eukarisztiát az Atyának és az ő ajka és kezei által kapja meg Isten tanító szavát és gyógyító, megszentelő szenségeit.
Mind a keresztség és bé rmálás, mind az egyházi rend szents égi jegye
eltörölhetetlen, azaz örök. Amint a megkeresztelt, megbérmált keresztény
lehet lanyha, közömbös vagy rossz keresztény, de nem lehet többé nem keresztény, úgy a felszentelt pap is lehet lanyha, besavanyodott vagy éppen
bűn ö s pap, de soha többé nem veszítheti el a papságát. Mind a keresztség
és a bé rmálás, mind a papszentelés által Krisztus papságában részesedünk,
amely megmásíthatatlan, örök valóság.
Papságunknak nincsen kezdete: Isten gondolataiban, terveiben jelen
volt örök időktől kezdve; és hasonlóképpen nem lesz vége sem, mert a szentségi jegy eltörölhetetlen. A papsághoz lényegesen hozzátartozik az életre
szól ó elkötelezettség, mert valami olyan ontológiai átalakulás történik a
papszen telés által a személyben, amit sohasem lehet meg nem történtté
tenni, lén yegileg és egyszer s mindenkorra az illető más, mint ami előtte
volt Amint a keresztség következtében lényegi változás jön létre minden
em berben: "Mind enki, aki Krisztusban van, új teremtmény"(lKor 5,17), úgy
hasonló minöségi változás történik a papban is a felszentelés által.
Sze nt Pál minden levele két részből áll. A levél első fele tanít. A címzett
he lyi egyház pillanatnyi helyzet ét, igényeit tartva szem előtt, kifejti a keresztény jó hír egyes tárgyköreit, megmagyarázza, milyen nagy dolog, milyen
kiváltság kereszténynek lenni. A levél második fele megmutatja, hogy ez a
kiváltságos, Krisztusban megélt keresztény lét meghatározott életformában
ka p kifeje zést, azaz hogy a feltámadt Krisztussal egyesült élet bizonyos
erkölcsi normák követésébe n valósul meg. Már ebben a sorrendben is megnyilatkozik Szent Pál alapelve: az erkölcsi normák nem kívülről ráérő
szakolt kényszerzu bb ony a keresztény emberen, hanem a keresztény emberből szinte spontánul fakadó cselekvési mód. Isten ke&}'elmének alakító
erej e mutatja me~ magát a keresztény ember életmódjában. Ez az elv
érvényes a papra is: a papszentelés kegyelme olyan l étrendbeli változást
hozott létre a személyében, amely szinte spontán módon megnyilatkozik a
min dennapi életformában is. A "szinte" szó a spontán mellett azt jelenti,
hogy nincsen erkölcsös élet az illető személy szabad hozzájárulása, személyes erőfeszítése nélkül, míg a "spontán" szó arra mutat rá, hogy az
állapotnak megfelelő erköl csös élet a keresztény és papi lét természetéből
követ kezik, s aki együttműködik személyes állapotának kegyelmeivel, az
emberfelet ti nehézsége k nélkül éli meg az állapotának megtelelő "szent",
"tökéletes" életformát: "Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok
tökéletes" (M t 5,48) ; "Mint ah ogy sze nt, aki meghívott benneteket, legyetek
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ti is szentek bármilyen körülmények k öz ött" (lPt 1,15). A keresztény ember
életéne k az Isten szentség e és tökéletessége a normája. A pap életében ez
- egyebek me llett - Isten hűségén ek mindcnn apos megélését jelenti. Hűség
az Isten egyik legjel lemzöbb tulajdonsága. "Az Ur a te Isten ed az igaz Isten,
a hűséges Isten, aki szövetségét és sze ré teté t az ezred ik nemzedékig
megőrzi" (MTörv 7,9); "az U r hűséges minden szavában, és jóságos minden
m üvébcn' (Zsolt 145,13). Isten hűsége Fia hozzánk küldés ében, emberré
válásában éri el végső bet eljesedését. Minden, amit Ist en Abrahámnak
megígért, Jézus Krisztus sze mé lyébe n, életében a legteljesebb rnért ékbcn
megvalósult. Mibennü nk, ker esztén yekben válik Isten hűsége megfogható,
látható valóságga: "H űséges az Ist en, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közöss ég ébc'' (lKor 1,9). Jézus saját élete példájával
és a kereszt őrültségével mutatja meg Isten hűségé nek m ért ékét, h őfokát,
Jézus az "Amen" Isten minden szavára, ígéretére, O "a hű és igaz tanú" (Jel
3,14). Jézusnak nélkül özh etetlen lételeme a hűség: "Ha mi hűtlenné is
válunk, ő hű marad, mert ön magát nem tagadhatja meg" (2Tim 2,13). A
papnak, amint napról napra megéli papi elk őt elezetts é g ét, Isten Jézusban
megval ósult, emberi mértékíívé vált h űs ég ér kell a maga é letére alkalmaznia, papi élete mindennapjaiban a pró pénzzé vá ltania, mintegy Jézus
!}Jíségét a maga életében láthatóvá tenn ic. Isten hűsége a garan cia, hogy az
O kegyelme, segítsége eb ben a törekvéséb en mindig vele marad.
A belső m in ős é gi változás, ami t a szentelés hoz létre a papban, a papot
elkülöníti népétől és ugyan akkor szorosabb kapcsolatba is vonja vele. Elkülöníti, mert a p a p m á s, min t a hívei, magányosabb, inkább az Istené,
kevesebb sz ál füzi a világhoz, - dc szorosab b kapcsolatba is füzi őket vele,
rncrt a né pnek szü ksége van a papra, rászorul a pap szolgálatára, míg a pap
egész élete, egziszten ciája erre a szolgálatra irányul. Ez az ellentmondás
része annak a paradoxonnak, ami a pap létét alkotja. A kereszténység paradoxo nja ez, amely mind en aute ntikus keresztény életnek a sajátossága, de
a pap életében, ame nny iben a pap csakugyan to tálisan, mintegy "p rofi"
módon vállalja és élctévé teszi a kereszténységet, ez a parad oxon kisark ítva,
radi kálisabb módon mu tatkoz ik meg. A pap egyszerre szabad ab b és megkötöttebb, mint más e mbe re k, egyszerr e e lese u ebb és erősebb, megtörtebb
és bizakodóbb. Egyszerre igaz: nincs egy ember scm, akih ez iga zán közel
állna, meg az is, hogy minden híve testvére, gyermeke, apj a, anyja (vö. Mt
12,Sq) . Minden papra é:v~ny~s: amit Szent.Pál elmon d ~z Iste? szolgái; ó.1 :
"..unint ismcrctlcnek, mégisj ól ismertek, rmnt akik et hal aira szantak, megls
é lnek, min t megk ínzottak, de bel é nem haltak, mint szomorúak, mégis
mindig vidámak, min t szűkö lk ö d ök, mégis sokakat gazdagítók, mint akik ne k semmij ük sin cs, mégis mindenük megvan " (2Kor 6,9-10). Ez a
paradoxon a pap húsa, vére, szívdobogása, ezt éli meg élete minden napján,
ezt ne m lehet levetn i, mint valami kabátot. Talán a paradoxon sz ó helyett
helyesebb lenne a "misztérium" szó t has ználni: az isteni elem a pap életének
részévé vált, amikor az e mbe rek között jár, Isten is olt jár vele; amikor szól,
hívei többet hallan ak, mint e mbe ri sz ót; s a mi jót tesz, az több, mint emberi
cse lekedet: Isten áldása az embe re k világába n. A p ap jelenlétével egy
más ik, szebb világnak az ígér ete derül a rn úl ó, bűn ös világr a. Az emberek
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igénylik a Titoknak, az istenin ek ezt a jelenl étét a papj ukban , és rosszul
tenné a pap , ha azért, hogy híveihe z közelebb legyen, ezt a titkot igyekezne
eltüntetni, kiküszöb ölni é letébő l. Hi sz éppen ez hivatásá na k l ényege: az
iste nit, Isten világát közel vinni az emberekhez min d éle tmódja, mind papi
tevékenysége által. Valamiképp láth atóvá tenni a Lá thatatlan t, megfoghat óvá a Megfoghatatl ant. Ez az örö k pa pi ele m a pa p egziszte nciájában.
Mert a pap nemcs ak "pap mind ör őkk é " , életreszó ló, visszavonhatatlan elkötelezettséggel, han em lsten hívásából, Ist en a karatából az "örök papi"
jegyek hordozója és megj el enít őj e is a változó világban ; Krisztus, az örök
Főpap képviselője és követe (vö. 2Kor 5,20) az embe re k között.

Teleki Béla
HOLTOMIGLAN·H OLTODIGLAN?
" Hű t le nsé g? - Miféle hűtl enség? Magától é r te tődik, hogy partnereinket
váltogatjuk, hisz olyan neh éz megfelelő szcrn élyt találni" - jelentette ki egy
fiatal. A másik fiatalember pedig gyermeke ker esztelését k érte papjától,
mert "a lelkek, meg pogány, megj ó az, ha meg van ker esztelve, de egyébként
is maga jobban tudja" - indoklással. A plébá nos kérdésé re : "Miért nem esküdnek meg, mielött gyerm ekük et mcgkereszteln ém?" - az "apa" válasza:
"A rr a nincs szükség, mert mi jól megvagyunk. az esk üvő nem hiányzik."
Véletl en cseteket vagy ált alános mcn talit ást tükröznek pé ldá ink? Tanulmányunknak témája é ppen ez. Súlyos kérdésekre ker esünk választ: Vane jelentősége a "holtomiglan-ho ltodiglan-na k napj ain kban? Ne hezebb-e az
életre szóló hüség modern korunkban, mint a régi világba n? Mik a hűsé g
főbb buktatói? Igaz-e az, hogy a mai fiatal ok általában nehezebben kötelezik el magukat, így keresztény házasságot is ritkábbari kötnek? Miért nem
mondják ki a "holtomiglan-holto diglan-t azo k, akik már egyébkén t együtt
élnek?

l. A közvéleménykutatás tükrében

Szerény kérdőívet bocsátottam feld erít ő útjára a té l folyam án Budapesten és környékén, valamint Bécsben é lő ism erőseim körébe n. A válaszolók 52%-a nő, és 48%-a férfi ; 86%- uk h áza s ( fé léves től23 évcsig), 14% még
a házasság előtt álló fiatal.
A válaszok egyéniek és nem feltételezhet ő az igazság teljes kirnerít ése.
Bizonyos irányokat viszont felfed ezhet ünk bennük, elgondolkodhatunk a
kijelentések felett és kiegészíthetjük azokat saját tap asztalatainkkal. A
kérdőíves munkamódszer egyébk ént is kétélű kard : félreé rthe tik a kifejezéseket: házasság, hűség... A keresztény szernségi házasság megköveteli
és feltételezi az életre sz óló hűséget. A polgár i házasság válóoka a hűt 
lenség. Társadalmunkban olyanokkal is találkozunk, akik hosszabb-r övi-
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debb, minden jogi kötelék és elkötelezettség nélküli együttélést is "házasságnak" neveznek, s a hűséget CI sem várják egymástól.
A válaszadók84%-a azon a véleményen van (a nó1<82,5%-a és a férfiak
86,5%-a), hogy a társadalom - mind Magyarországon, mind Ausztriábanáltalában nem tartjajelentőségteljesnek a "holtomiglan-holtodiglan"-t, amit
az is igazol, hogy a válás mindkét országban nagyon könnyen kivitelezhető,
s a fiatalokat sem készítik fel az életre szóló házasságra. A házasság ezirányú
leértékelését 94,5o/o-uk különösen erősnek találja a magukat kereszténynek
nem vallók körében (nők: 90,5%; férfiak: 98,5%). Ellenben a kereszténye knél 87% szerint jelentőséggel bír a "holtomiglan-holtodiglan" (nök:
83%; férfiak: 91%). A katolikusoknál ennél is valamivel erősebb az életreszóló házasság tudata, vallja a megkérdezettek 9l,25o/o-a (nők: 87%;
férfiak: 95,5%).
Ezekben a kérdésekben nem tudnék kimutatni jelentősebb nézeteltérést a házasok korosztályai vagy a házasok és a még magányosok véleménye között. A felbonthatatlan házasság eszménye tehát erősen megtépázott társadalmi szinten. A keresztény egyházak még értékként szorgalmazzák. Bár a katolikusok is ebben a világban élnek, mégis - úgy tűnik - ök
valósítják meg leghűségesebben ezen elvet az életben.
"Okos fiatal fej? Hol találsz nekem életteret? A kispolgári társadalom
elviselhetetlen számomra!" - olvassuk Goethenél (Claudine von Villa Bella).
De a keresztény nem fölényeskedik és nem vet követ a társadalomra,
bármilyen is legyen az, sőt igaznak tartja a költő mondatát: "Aldjon vagy
verjen sors keze: Itt élned, halnod kell" (Vörösmarty: Szózat). Ugyanakkor
vallja a megkérdezettek 64%-a, hogy a korszellem hatására nehezebb a
hűség, a szeretetteljes kitartás a hitves mellett (nők; 56,5o/o-a; férfiak:
71,5o/o-a). Egyetlen fiatal vagy házas sem állítja, hogy a hííség és kitartás
könnyebb lenne manapsá~ míg a válaszadók 36%-a azon a véleményen van,
hogy a helyzet u~anaz rmnt régen: egyfo rmán nehéz vagy kőnnyű a hüség.
Ennél a pontnáljelentős eltérést tapasztalunk: a házasok 27%-a tartja a hííség megélését napjainkban ugyanolyan nehéznek mint régen, míg a házasság előtti fiataloknak 75%-a van ezen a véleményen. Talán a fiatalok mentségére szolgálhat a múlt hiányos ismerete és jövőre irányultságuk.
"Ritka vendég a hűség, hát tartsd erősen, ha már nálad van!" - halljuk a
közmondás népi bölcsességét. Am a hűségre ezer veszély les: a munkahelyi,
a baráti, a vallási, az erkölcsi és a hitvesi hűségre egyaránt. Kérdőívünk a
hűség buktatói után is érdeklődött. Mindenki felsorolhatott fontossági sorrendben öt olyan tényt, ami szerinte zátonyra j utt atbatja a házasok hűségét.
Ennél a pontnál jelentős eltéréseket tapasztalunk.
Az asszonyok érték- és kommunikáció-központúak. A hűség legveszélyesebb ellenségei szerintük: 1. a hitetlenség, 2. a mér ce és támaszközösség
hiánya, 3. a kevés együtt töltött idő, 4. az önzés, 5. a megértéshiány.
A férjek inkább tárgyközpontúak és a társadalomra összpontosítanak.
61 %-uk a társadalmi erkölcs általános hanyatlásában fedezi fel a hűség
legfőbb sírásóját. A hűtlenség egyéb okozói szerintük: 2. a munkahelyi
ártalmak (a nők munkába állása, hosszantartó együttlét idegen nőkkel a
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munkahelyen stb.), 3. a társadalom elnézi a hütlenséget, 4. a közéletben tapasztalt kísértés, 5. jellembeli hibák.
A házasság elötti fiatalok - természetesen fejlődési fokuknak megfelelőcn - inkább emberközpontúak. A leányok a házassági hűségre összpontosítva a következő nehézségeket látják: 1. bizalmatlanság, 2. jellembeli
különbségek, 3. az egység hiánya, 4. kísértések, 5. anyagi problémák. Velük
szemben a fiúk énközpontúbbak és inkább gondolnak a házasság előtti
szexuális kapcsolatuk "hűségére", Ennél veszélyeztet: 1. nem érzi jól magát
a partnerrel, 2. bizalomhiány, 3. szeretethiány, 4. önzés, 5. divat.
Kétségtelenül kimeríthetetlenek a hűtlenség okoz6i. Az asszonyok nagyobb számaránnyal említik még a környezet rossz példáját, az emancipáció
téves értelmezését, a kalandvágyat. A férjek utalnak még a nÓK kihívó öltözködésére és viselkedésére; házasságra való felkészülés és nevelés hiányosságaira; a rideg, fáradt nőietlen feleségre, mint hűségük súlyos pr6baköveire.
"Aludtam és álmomban láttam: az élet öröm.
Felébredve ráeszméltem: kötelesség az élet.
Cselekvés közben feltűnt: öröm a kötelesség!" - olvassuk a Tagore-féle
bölcsességet. Mikor jutunk el erre a felismerésre? Úgy tűnik, hogy fiatalságunk jó része még csak szendereg és álmodozik a "dolce vita"-ról (az édes
életről) illetve csak az élet örömcseppjei alá tartja nyelvét, de menekül a
közös teherviseléstől. Szociológusok, pszichológusok többen arra utalnak,
hogy a mai korszellem és nevelés következtében a fiatalok nehezen hoznak
döntéseket, menekülnek a kötelesség elől, ezért a házasságot is nehezebben
kötik meg. A megkérdezettek 71%-ának egyéni tapasztalata igazolja ezt a
szakvéleményt. Erdekes az, hogy a házasság előtti fiatalok 81o/o-a osztja ezt
a nézetet, míg a házas férfiak 50%-a nem fogadja el ezen állítást. Miért?
Nem ismerik eléggé a mai fiatalok magatartását? Vagy szemet hunynak
felette a "kettős erkölcs" és a "fiatalság bolondság" jelszavaival?
Komoly problémát jelent a lelkipásztorok számára az ún. "próbah ázasságban" élők gondozása: egyesek már évek óta élnek együtt, talán gyermeket is vállaltak, valami mégis visszatartja őket az oltártól és a végleges
igentó1, egymás és állapotuk visszavonhatatlan vállalásától. Ezért figyelmezteti papjait a Magyar Püspöki Kar: gondoskodjanak arról, "hogy a
rendezetlen házasságok - ha lehetséges - az Egyház szándéka és törvénye
szerint rendezést nyerhessenek és mindnyájan az Egyház segítségében
bízzanak" (Új Ember, 5/1987).
Mi lehet tehát annak az oka, hogy fiatal vagy már az érett korban
együttélő férfi és nő nem képes házasságot kötni Isten terve szerint, azaz
életüket visszavonhatatlan szerelemmel és hűséggel feltételek nélkül hivatalosan is egybefonni? (Vö. Teleki, 1988 138kk .)
Ahány eset, talán annyi válasz!?
Kérdőívünk is fényt keresett. Öt rangsorolt választ kért mindenkitó1:
miért nem kötelezik el magukat az együttélő fiatalok a házasságban? Az
asszonyok leggyakrabban: 1. "a kötöttségtől való félelem", 2. "az 'igazira'
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való várás", 3. "fölöslegesnek tartják a ceremóniát", 4. "a vallási erkölcs
hiánya", 5. a "rossz példa" indokokra hivatkoznak. Szorosan fölzárkóztatják
mé~ ezen kijelentéseik mögé a következőket: a társadalom leértékeli a családi életet, hiányzik a házasság anyagi alapja, a fiatalok Ielelötlcnek, crkölestelen a korszellem és az ilyen egyének bizonytalanok saját érzéscikben.
A házasság előtt álló nÓK a következő okokat tapasztalt ák: az ilyen egyének ideiglenesnek tartják kapcsolatukat, hiányzik a kölcsönös bizalom, túlzott a szabadság igényük, nem mernek felelősséget vállalni vagy az egyházi
szertart ást csak formalitásnak tartják.
A megkérdezett férjek a következökkel Iátják indokolva az együttélést
a házasság köteléke és kölcsönös felelősségvállalás nélkül: 1. egyszerűbb így
a válás , 2. nem vállalnak elkötelezettséget, 3. nem bírják a "cerem óniát", 4.
nincs reális lehetőség a jövőre, 5. rossz példa. Ezek mellett mégjelentős helyet kapnak: nem ismenk az erkölcsi szabályokat, nincs anyagi (lakás) alap,
hitetlenség, önzés, függetlenség-igény.
A fiúk a házasság megkötésétől való idegenkedést ezen okokban látják:
nincs elkötelezettségük, előre megengedettnek veszik, biztosra akarnak
menni, félnek a felelőss égtől, valamint az önzés és divat.
Mind a négy csoportnál az okok között szerepel a f é l e l e m: a kötöttségtől (asszonyok), elkötelezettségtől (férjek) illetve felelősségtől (fiatalok). Három csoportnál (nők és férjek) említést nyer az idegenkedés a
szertartásoktól (érdekes, hogy mind "ceremóniát" mondanakl) Az asszonyok és a férjek ötödik helyen említik a r o s s z P é l d á t . A lelkipásztorok
tehát ezen a három úton indulhatnának a megoldás felderítésére.

2. Szálljunk a rnélybe
Ha azt állítjuk, hogy a hűtlenség valamint a házasságkötéstől való idegenkedés le~fóbb okai a f é l e l e m (a kötöttségektöl, elkötelezettségtől,
felel ősségtől), i d e g e n k e d é s a s z e r t a r t á s o k t ó l és a r o s s z
P é I d a , bizonnyal erősen leegyszerűsítettük a bonyolult valóságot. Az
azonban bizonyos, hogy jó irányban tapogat ózunk. Tanulmányunkban mást
nem igen tehetünk.
Fritz Rieman "A félelem alaptípusai" c. míívében (1987) rámutat arra a
tényre, hogy a f é I e I e m az egyik legalapvetőbb érzésünk.
Tulajdonképpen nem létezik élet félelem nélkül: tevékenységre késztet,
másrészt viszont bénít. Akkor lép fel, amikor olyan helyzetbe kerülünk, amihez nem nőttünk fel: ismeretlen, új, mint pl. a partnerkapcsolat és házasság.
A kellő felkészülés elmaradását is jelzi: önbizalornhi ány, fogyatékos nevelés, szegényes emberismeret.
Tulajdonképpen a félelem négy alaptípusára mutathatunk rá: a skizoid,
a depresszív, a kénysz erképzetes és a hisztereid személyiség félelmei . Egyegy alaptípuson belül a félelem - erőssége szcrint - személyenként változik
az egészen normális félelemtől a betegcsig.
A s k i z o i d s z e m é I y i s é g tart az odaadástól, Icloldódástól, énje
elvesztésétől. Hány házasság sírját ásta már meg ez a jelenség, hisz a boldog
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háza sság csak az od aadás, önfeledt felold ód ás, énünkről való bizonyos
lemondás árán leh ets éges. Ellenben az ilyen ember távolságtartó. Ha a
másik átl épi a "hatá rt" és közeledik, fenyeget ett nek érzi magát, védekező
álláspo ntra helye zkedik vagy kap csolatait tárgyiasítja. Az egyik fiú számtalan leánnyal kike zdett. "Szc rc uc is mind cgyikct", de mihclyt felvetette a
leánya házasságkötés gondolatá t, a fiú már faképnél is hagyta és másik partner után nézett. Sem hűségre , se m házas ságra nem volt képes bet eges
félelm e miatt. Csak könn yen megszakítható, el nem kötelező szexu ális kapcsolatba egyezett bele . Partnere pusztán "szexuá lis t árgy", érzékeinek.
vágyainak kielégítésére szo lgált.
Ezen félelem enyh ébb változat a, amikor az ill e t ő csoportban érzi magát
legjobban. Szerelmi életét is legszívesebben kirakatba teszi . Az utcai
szerelmeskedések mög ött - a divat mellett - ilyen félelem húzódik meg:
szüksége van " n é z őkö zö nsé gr e". Elkötelezettség, h űs ég nehezen kaphat az
ilyen nél helyet.
Az éber bizalmatlanság is jelzöje ennek a félelemnek: rendszerint gyanakszik partner ére, annak vonzódását félr emagyar ázza, mindenkitől félti.
"Kive l csaltál meg már me gint? Bánt a lelkiisme reted, azé rt hizelegsz!"mondotta egy férj, amikor hitve se közeled ésér e felfigyelt. Ismert em olyan
férfit, aki tizenéves rokon fiút ól féltette 80 éves feleségét.
Ebbe a félelem-csoportba tartoznak azo k is, aki k csak jóval idősebb
illetve fiatalabb személyt ker esn ek élettárs ul: esetükben nem a hitvesi, hanem a szülö-gycrrneki kapcsolat nyer utánzást.
Ismét mások férfi- vagy nögyülölök lesznek. E félelem -csoporthoz tartoznak azok is, akik férfias nőt vagy női es férfit keres nek élettársnak.
A skizoid személyiség érzé keny, bizonytalan , ingatag alkat. Ha ehhez
társul még a megbízhatatlan, szeszélyes vagy tú l agresszív környezet (családi körl) , az egyén a betegesség irán yáb a fej lődik. Ugya nebbe a veszélybe
sodorhatja őt az is, ha anya nélkül n ő fel, ne m kap elég sze retetet, nem kívánt gyermek stb.
A d e p r e s s z í v s z e m é I Yi s é g az önmagár a maradástó l fél, mcrt
ez bizonyos elszigetclőd ést és védtclcnségct okozhat. Mindig valakinek a
bolygója, olyan "an yám asszony katonája".Ha nincs valaki a közelében, elhagyatott nak (depresszió) érzi magát. H a eluralkodik rajta a félelem: beteg,
ha nincsen partnere, de amikor van, an nyira ráragad, hogy az kénytelen elmenekülni tó1e. Hisz ő nem is él, illetve csa k a másikban léze tik. Az is elő
fordulhat , hogy a másikat teszi ö nmaga rabjává. Ha ez nem sikerül, öngyilkossággal fenyeget, kétségbee sésbe menekiil. Sok depressziós személy eshet mások kénye-kedve áldozatául, kerülhet felelőtlen emberek ha talmába.
Egyébként természetadta alka ta érzékeny, beleérző, hűséges és békés
ember kifejlődését garantálja, de a sze rc tö és gondoskodó valamint az clké nyeztető anya vagy környezet hat ása bet eges irányba ter eli magatartását.
A k é n y s z e r k é P z e t e s s z e m é I y i s é g tele van félelemmel a
változástól (mulandós ág, bizonytalan ság). Szület ett tr adicionalista, minden
újat félreért vagy visszautasít, legalábbis e lőíté le ttel fogad. Ne m vállal koc31

kázatot, bizonytalankodik, képtelen dönteni. Merev, összeférhetetlen
ember is lehet, aki senkivel sem jön ki hosszabb időszakon át. Jegyessége
túl sokáig tarthat, esküvőjének időpontját többször is elnapolhatja, mert a
"szerelem veszélyes játék","
"No, mikor lakodalmaskodunk már?" - kérdezi a plébános a négy éve
udvarló legényt. "A tya, nem szabad elhamarkodni. Addig nem házasodom,
míg nem leszek biztos, hogy sikeres lesz a házasságom." - Ha abszolút biztosra akar valaki menni, soha sem kezdhetnénk neki a tanulásnak vagy bármilyen feladat elvégzésének. Bízni kell Istenben, önmagunkban, másokban,
az adottságokban. Érvényes ez a párkapcsolatra és a házasságra is. Nem
számtan ez; boldogságunkat meg kell alkotni hittel, bizalommal.
Az ilyen ember alkata józans ágrá hajló: számítgató, tépelődő, kissé
anyagias. Ha gyermekkorában erősen fékezték és elnyomták a "szabad-nem
szabad" rideg cröltetésével, vagy ha kaotikus környezetben nevelődött, a
kényszercselekedetek beteges útjára szorul, s ezzel kétséges lehet alkalmassága a házasságkötésre, hűs égre és a hitvesi boldogságra.
A h i s z t e r o i d s z e m é I y fél a szükségszerüségtöl, a
végérvényességtől, szabadsága elvesztésétől. Ellenpólusa a kényszerképzetes egyéniségnek: élvezi a kockázatot, mert fél a lehatárolást ől, hagyományt ól, törvényszerüségtöl, Minden ingerét lehetőleg azonnal ki kell elégítcnie. Az elhamarkodott lépések embere. Sajnos nem számol tettei következm ényeivel, ezekért felelősségetsem vállal. "Élvezi" a szerelmet, a kábulatot, a szenved élyt. Vonzza a határokat átlépő élmény: a "jöttem, láttam,
győztem" szelleme. Partnerében is önmagát keresi és csipogni akar.
"M ind en ujjamra találok én már száz férfit/nőt is" - dicsekszik. Es ha tényleg
talál valakit , inkább csak követel, de adni nem képes.
Könnyen válik Don Juan-félévé, aki csak hódítani képes, de átcsaphat
férfi- vagy nőgyülölőbe is.
Alkatát ewébként az élénkség és fogékonyság jellemzi. Nagyszeríí társas lénnyé fejlődhetett volna, ha a kaotikus környezet, az anyából vagy az
apából való teljes kiábrándulás a beteges útra nem állították volna. Az is
megtörténhet, hogy szülei benne akarták elérni azt, ami nekik nem sikerült:
hcgedíímíívészt nevelni pL a botfülügyermekböl, "mert én mindig szerettem
volna zenét tanulni, de nem volt lehetőségem. Az én gyerekemnek biztosítom" - érveléssel.
Bizonyos az is, hogy a hitoktatás, vallásos nevelés hiánya vagy éppen a
különb öző félelmek (az újtól , a szokatlantól, a kötelezőtó1, a törvényesítéstöl) a z e s k ü v Ő I S Z e r t a r t á s t i d e g e n, elriasztó fénybe
állíthatják: sokan nem képesek az oltár elé állni még akkor sem, ha szeretnének házasságra lépni.
Storak kutatta a nevelés hatását a fiatalokra. Megállapította, hogy a
szorgalmazott azonosulás (a nevelés) a gyermek és fejlődő fiatal természetes igénye és éréséhez elengedhetetlenül szükséges. Ha azonban a társadalomban elhatalmasodik a szekularizálódás, sőt az Egyház hatását
mindinkább háttérbe szorítja a hitetlen, istentagadó és a keresztény erkölcsöt nevetségessé tevő k őzvélernény, akkor ez veszi át a nevelő szercpét.
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Beépülhetett a fiataIba a félelern az Istentó1, az Egyház gyú1ölete, amit
azután átvisz a szertartásokra. Am a szexuális szabadosságot pártoló, a
házasság felbontását szentesítő közvélemény is arra neveli a fiatalokat, hogy
azonosuljanak (A. Bonduva és A.C. Huszton, 1971) a közszellemmel. Ez az
azonosulás a közvéleménnyel azután bilincset jelent a fiatal erkölcsi és
házas életében.
"A szavak mozgatnak, de a p é I d a ragad magával" - mondja a régi
latin bölcsesség. Vitathatatlan, hogy a rossz példa megsebez fiatalt és felnőttet egyaránt. Az utánzás tulajdonképpen a magasabbfokú tanulás, a
"szabad azonosulás" (identifikáció - A. Bondura): főképp az élctvitelt tanuljuk ilyetén.
Mármost, ha a gyermek szeme láttára hűtlenkedik a szülö vagy kicsapong az idősebb testvér, ez a magatartás válik "követendő példává". Amikor
a gyermek felcseperedik, csak a szcretkezésre képes: nehezen köt házasságot, halogatja az esküvőt, és ha egyszer mégis "kötélnek áll", a hűség nem
lesz kenyere.
A példa azonban erősen befolyásolja a felnőtt embert is. Egy érett keresztény fiatal panaszkodik: "Becsületesen akarok élni, tartózkodom a kicsaponsástól és szabadosságtól, de úgy érzem magam, mintha nem lennék
normális, kilógok a sorból!" A házas asszony is így mentegeti hűtlenségét:
"Ma már ez talán nem is bűn, hiszen mindenki így viselkedik. Nem szökhetünk meg ebből a világból!"
A. Bandura (1962) s mások (Sears, Maccoby, Levin, Zajonc) tanulmányozták a példaadás szempontjából a tájékoztatási eszközöket: filmeket ,
újságokat. Megállapították, hogy az agresszív jelenetekkel szinte mindig
azonosul a gyermek és fiatal, de nagyon komolyan befolyásolják ezek a jelenetek a felnőtt ember viselkedését is. Midőn a filmek és videók (krimik,
szexfilmek, rajzfilmek) valamint a képeslapok agresszivitással és a perverzitásig menő szexualitással telített minőségét látjuk, nem csodálkozhatunk,
ha gyermekeink tanulnak a rossz példákon: ,a szabadosság és kicsapongás,
majd késöbb a hűtlenség híveivé lesznek. Es a felnőttek! Hányszor próbálják elérni azt a szexuális élvezetet, amit a tévében "tanultak". Mivel az
rendszerint megvalósírhatatlan. kicsapongásban keresnek más partnereket: "Hátha!"
3. És a megoldás?
Sok szülö és lelkipásztor kérdezi szinte kétségbeesve: Van itt megoldás?
Mit tehetünk? Számtalan fiatal is úgy szcnvcd a pszichikai terhek és a közvélemény nyomása alatt, mint a partra vetett hal: szeretne normális életet élni,
s mégis a "gonosz bilincsébcn" vergődik. De, kérem, mi a normális élet?
Charlotte Bühler pszichológusnő kimutatta, hogy az emberi életet
jellemzi a tartósságra való törekvés. A normális tehát a házasságkötés,
amikor Isten színe előtt és Isten erejével tartósítja a két fiatal áldozatkész
szerelmi kapcsolatát az egész életre. És normális a hűség; kitartás a
szeretett személy mellett: "holtomiglan-holtodiglan", Érdekes, hogy már a
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régi, pogá ny római ak jogi elve a házasságról ez volt: "consortium omnis
vitae" (teljes életközösség, a jó és a rossz életre sz óló vállalása).
Mit tehet a szü l ő, lelkipásztor és hitokta tó a jövő gene rációért? Könyveket kellene erró1 írni . In csak ennyit mondhatunk: ó~a és nevelje. Óvja a
saját, a környezet, a tájékoztat ási esz közö k rossz példájától. Ha a gyermek
hűtlenséget, házasságtörést, válást látott vagy tapasztalt, beszéljük azt meg
vele, igyekezzün k kihúzn i az élmény mér egfogát pozitív példák elÓ11Ozásával. Fiata ljainkka l is rendszer esen s éles krit ikával vitassuk meg a
sztárok viselkedését.
Neveljük gyermekeinke t és fiat aljaink at saját jó példánkkal. Segítsük
miné l több pozitív és jó példával az "utá nzássa l"való tanuláson át az azonosulást a keresztény családeszménnye l: hűséggel, áldozatos és odaadó szeretett el. Szorgalmazzuk a családban a mcleg, meghitt és bensőséges légkört,
hogy családja ink lágy ölén megter emh essen a "félelcmrncntes", önfcláldozásra és ön átad ásra ké pes, sajá t lábukon is megállni tudó, önbizalommal és pozitív önérze ttel ren del kező, a kockázatot és bizonytalanságot, ugyanakkor a végé rvényeset és törvénysz érüséget is vállaló új generáció. Ebb en sokat segíthe t a hitokt at ás, a katolikus cserkészet stb. Persze
csak akkor, ha itt megkedveltetjü k a vallási ideálokat és a keresztény erkölcsi elveket. Ajánlom, hogy a hit ok tatás és cserkészmozgalom szokványos
programjába bekerüljön a kir lő n ké pzés a családról és a családi erkölcsökről (házasságra neve lés: vö. T el eki, 1985).
S mit tehetü nk a hűtlen ek , vagy a házas ságra maguk at elszánni képtele nek gondozásában? - Ism ét csak néh ány elvre szorítkozhatunk.
Befolyásolnunk kell a közvé lemé nyt a szósz ékröl, ifjúsági oktatással és
a fe lnőn nevelés mind en m ódszcr évcl. Nem hanyagolhatjuk el a sajtót (újságo k, könyvek, pr op agan daan yagok), de sz ükséges azon is töprengenünk,
hogyan érhet el egyhá zunk a töm egekhez a r ádió és a tévé hullámain is.
Cé lunk nem a kon kurrenci a, han em a kereszt ény elvek és erkölcsi normák
beépítése azellaposodo tt k ő zv él crn ényb c, s annak magasabb erkölcsi szintre emelése ezáltal. A képeslap ok és a tévé k ül őn ösen alkalmasak lehetnek
arra, hogy a hííség, a szcxuális erkölcsösség és házassági szem ély tisztelet én ek ideálja it és példakép cit a nagyközöns ég elé állítsuk.
A szülök és lelkipásztorok sajátságos felad ata a ker esztény környezet
megteremtése. Az egyén ugyanis "elmag ányo sodik" akkor is, ha tömeglakásban él. Ez korjelenség. A tá maszrendszer nélkül maradt jó keresztény
tehetetlen, gyönge és hanyatlás veszélyezte ti. H atv ányozottan érvényes ez
az ifjúságra: környezet nélkül képtelen élni; a divatáramlatok és t évelyg ősek
áldozata lesz. A keresztény bázisközössége k, a családi csoportok (vö.
T elek i, 1989) biztosítnak tá rnaszrc ndszert, keresztény környezetet, ahol a
fiat alok (bázisköz ősségekbcn és családi csoport okba n) valamint a felnőttek
(családi csoportokba n) egyaránt megerősödnek hitükben és erk ölcsi tartásukban , s ezzel a házasságra való képességükbe n és a hűségben is.
''Di csérjük J ézust, ak i nem vetett gyilkos követ a h ázasságtörő asszonyra,
hanem kimentene a törvényesen felhatalmazo tt, hóh éri kötelességük
teljesítésére készülő ember-testvérei közül... Dics érjük J ézust , az Isten Fiát ,
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aki megl átog atta a megvetett vámost és szállást vett nála" - buzdít
bennünket Ovc ges J ózsef, a fizikus. Igaza van. Jézus a szülök, nevelők és
lelkipásztoro k első pé ldaképe. Nem ítéli el a bűnöst: "En sem ítéllek el.
Me nj, de töb bé ne vétkezzél!" (J n 8,11) - mondotta a házasságtörő asszonyna k. A mi feladatunk se m leh et a pálcatörés mások felett, ahelyett segíten ünk kell, hogy erőre kapjanak és helyes útra térjenek. Hogyan?!
J ézus megláto gatt a a "bűnös" vámost. Keressük a kapcsolatot az összeállt személyekkel, d e a h űs é g ű kb en megingott házaspárokkal is. Az ilyen látogat áskor kut assu k magatartásuk okozóját. Ha például az odaadástól való
félelern az ok, ta nítsuk öket az emberi mclcgségre, közelségre és önmagunkról való lemo ndásra. A depressziós egyéneket segítsük, hogy vállalják
önmag ukat, fedeztessük fel velük saját értékeiket, hogy megláthasság saját
énjük szépség ét, H a a szcr tartások riasztják őket vissza kapcsolatuk végleges ít és ét ől, ker essü k velük az esküvőnek azt a módját, amit képesek elfoga d ni.
Mind a h ütlcn kedök ct , mind a házasság köteléke nélkül együttélőket
irányít suk az intim itás felé, ami több, mint szexuális partnerkapcsolat: az a
képesség, amivelodaadjuk magunkat azelveknek, normáknak (vallás, mun ka) vagy szcrctctt személyeknek (hitves, család) (vö. E. Erikson: Idcntity,
N.Y.1968) .
Pléb áni ánk on lét esít sünk családi tanácsadást, telefonlelkipásztorkodást (vö. Teleki, 1988), aho l szakemberek állnak az identitászavarokkal,
szcrnélyiség- és családproblém ákkal vergődő embertársaink rendelkezésére.
Végezetül idézzük Ko dolányi János írónk szavát, amit Bellon Gellérthez
és kell égáj ához intézett 1967. július 26-án Akarattyán: "Mcrt tudjátok,
filoz ófálgatn i, meg ,okos kodn i lehet sokat, de csupán egy van, ami szárnít:
Isten kegyelme." Értsük azo nban bencés szellemben: "Imádkozzál és
dolgozzá l." Az Ist en kegyelm e ugyanis nem hiányzik. Eredményességéhez
imával és szo rgos önbevetésscl, munkával hozz...! kell járulnia minden

ker eszt énynek.

Szab ó Fer en c

FELTÉTELEK NÉLKÜL
Yves de Montcheuil élete és mííve
H enri de Lubac mond otta egyik pár izsi beszélgetésünk során: Yves de
Montchcuil SJ kéts égkívül századun k egyik legnagyobb teológusa; mindcn
bizonnyal a legn agyobb lett volna, ha nem esik áldozatul a náci erőszaknak.
Agoston , Pascal , Bergson és Blondel tanítványa volt, de mindazt, amit
magába szívott, er edeti mód on dolgozta fel; mindcn, amit kapott, vérévé
vált, és egyaránt táplálta teol ógiáját és lelkis ég ét. Igen nyitott volt a modcrn
gondolkodás felé, a filozófusokon túl a szociológia és a pszichológia vívmá35

nyait is elsajátította, és be építette "új tcol ógi ájába", am elyet az ö tvenes
években ugyan gyanúsítottak, de amelynek "ortodoxi ájához" ma már ne m
fér kétség. P. de Montchcu il jól tudta, hogy mindazok a p robl ém ák , amelyeket a modernizmus a század elején felvetett , ma is megoldásra várnak: a
p a s c e n d i vagy a H u m a n i g e n e r i s figyelmeztetései legfeljebb a
valóban veszélyes eIhajlások megjelölésére voltak hasznosak, de a p roblémákat nem oldották meg. Yves de MontcheuiI a szó szoros értelmébe n a
II. Vatikáni Zsinat szellemis égének. nyitottságának és aggiornamentójának
előfutára volt.
Már jezsuita tanulmányai során megmutatta ren dkívül éles elméjét és
páratlan munkab ír ását, Kés öbb mint tanár hihetetle n kr itikai érz é k ről tett
tanúságot: minden lehetséges ellenvet éssel számolt, mindig a l ényegr e tört;
írásaiban is, beszédeiben is mellőzte a felesleges fecsegést. A mik or 1926ban a Sorbonne-on filozófiai licenciátust készített, egyik ba rátjána k ezt írta:
"E piIIanatban nyakig vagyok a szociológiában... Olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek a vallást örténettől a jogtörténeten át a politikai gaz daságtanig
mennek. Ami azt jelenti, hogy meglehetősen felül etesen beszélnek a
kérd és ekr ől. Az, aki csak egy kics it is sz ámot akar adni magának arró l, hogy
mindez mit ér, elmerül a munkában. Ugy tűnik nekem, hogy igazában még
senki sem tisztázta a módszer kérdését..."
Rendi tanulmányai során mindig érezte, hogy a kapott teológia távol áll
a való é let tő ], az evangelizálás, az apostolkodás gyako rla ti követ elm ényeitől. O maga kereste az elm életi tisztázást is - min d ig a legn agyobb
szcrzökb öl mcrített - , de ugyan akkor fürkészte az alkalmazkodást a mai
ember igényeihez, teh át a lelkipásztorkodás és a lelki vezetés követelményeit is szem előtt tartott a.
Rómába küldték "bienniumra",vagyis hogy kb. két év alatt te o lógia i doktorátust szerezzen, s aztán teológiát tan ítson a francia jezsuit ák lyon Iourviér c-i főiskoláján. Az utolsó piIIanatban ,mégis Párizsba hívták az
Institut Catholiquc-ra, a katolikus egye temre. (Ub')' tűnik, ennek egyik ok a
az volt, hogy Maurice Blondel válogatott sz övcgcinck előszava, amelye t
rendtársával, Auguste Valensin-nel készített, nem volt teljesen ortodox
egyesek szemében. Nem akarták, hogy a lyoni skolasztikatusban Blondel
áIlítólagos "modcr nizmus ával" megzavarj a a tanuló rcndtagokat.)
Párizsban a teológia tanítása mellctt a Sorbonne egyetemista inak lelki
gondozását is v állalta. (K és őbb ebbó1 a csoportból nőtt ki a Francia E rtelmiségick Katolikus Központja.) Több posztumusz munkája - így az itt
közölt is - az egyetemistáknak tartott konferenciákból. lelkigyako rla tos
elm élkedésekb ől szülctctt. Részb en a hallgatók jegyLeteit is figyelembe
vették a kiadók. A fiatal értelmiségiek, egye temisták szenvedél yes érdeklődéssei követték ezeket az előadásokat, hisze n egészen új távlat okat nyitottak a hit megértése, a keresztény lelkiség elmélyítése számára.
Y. de Montcheuil mindig a lényegre tört , az Is ten országa követelményeit úgy igyek ezett összha ngba hozni cgy bizo nyos teljes humanizmussal, hogy se mmi kompromisszumhoz ne nyisson utat , de ugya na kkor
semmit se tagadjon meg igazán az embe ri é rté kekből. A természet és a
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természetfeletti helyes viszonyának értelmezésében Blondcl, Teilhard és
de Lubac vonal ában mozog.
P. de Montchcuil átélte a második világháború éveine k borzalmait. Párizsban tanított, ezé rt nem vehe te tt részt lyoni ren dtársai (Chai llet, Fessard,
d e Lubac) szellemi cllen állás ában, de a maga rnódj án megvívta a hit harcát
az újpogányság ellen, ami a halálát ok ozta. Nem volt az ellenálló partiz ártok
lelk észe, mint azt néha tévedésből állítják. 1943 nyarán Dél ke let-Franciaországba ment, hogy kapcsolatba kerüljön az ellenállásban elkö telezett
egyetemi hallgatókkal. A követke ző év húsvétján újra visszatért oda . 1944.
július IS-én befejezte Párizsb an a tanítást, és Lyonba ut azott, majd a
Grenoble-t ól délr e fekvő Ve rcors síkságra ér kezett, hogy lelki támaszt
nyújtson a fiatal ellenálló franciákn ak. Ekkor kez dö d ön meg a nagy né met
támadás. Misét mutatott be, segítségére sie te tt a sebesülteknek az egyik
kórházban, illetve a csatat ér en segített összeszedni a sebesülteket. A ném etek az orvosokkal és ápo lókka l együtt P. de Montcheuilt is letar tóztatt ák és
Grenoble-ba szállították. Itt a Páter cellatársa lett Dr. Ull rnann-nak és még
11 fogolynak. Egyikük mondt a el, hogy a Páter nem volt se levert, se
szornorú, nem tápl ált illúziót, békésen készült a halálra. Amikor a Gestapo
emberei vallatták, tárgyilago san előadta a t ényeket. elmondta, mi ért jött
Párizsból ide délre. 1944. aug. ID-én 22 órakor egy Gestapo ügynök hívta a
cellából P. de Montcheuil t és Dr. U llmannt. A Páter elköszönt tár saitól.
Amikor magához akarta venni breviáriumát. a Gesztapo ügynök rászólt:
"Nem lesz szükségc rá."
A cella foglyai a félig nyitott ajt ón át megpillantottak egy halálra ítélt
zsidót, és hallották, hogy valakit még szólítanak a szomszéd cellából. A halálraítélt csoport tagjait agyo nlőtték . K é s őbb , am ikor a ho lttesteket exhumálták, P. Fessard, rendtársa és barátja világosan felismerte P. de Montchcuilt.
Befejezésül A l e l k i é l e t p r o b l é m á i c. kötet előszavából idézünk,
ahol másik rendtársa és barátja, P. Rcn é d'Ouincc SJ így jellemzi Yvcs de
Montcheuilt:
"R endkívül hűséges volt szerzetesrendjéhez és az Egyházhoz. A J ézus
Társasághozvaló rag aszkodása ment volt minden szűk pártosságtól és szektásságtól; főleg abban nyilvánult meg, hogy állandóan figyelte a nagy
problémákat, amelyek rendje éle tére kiha tottak: hűség az eredeti hagyo mányhoz, kormányzásának természet felett i ereje, aposto li hat ékonysága.
Fiatalon lépett be a jezsuita rendb e, te ljes szívvel elfoga dta a hosszú évckig
tartó kiképzést és hasznát vette. Később főleg a fiatalok képzésével foglalkozott, akik abszolút bizalommal volt ak irá nta... Egyszerre me rész és
bölcs volt a lelki vezet ésben: ugyanúgy hangsúlyozta a sza bá lytartás szüksége sség ét és a szellemi szabadság els öb bs ég ét. Es ezt nem bizonyos okos
empirizmus nevében, hanem teológiai megfontolásokbó l, mindkét követ elményt a Megtestesülés üdvtörténeti távlat ába állítva. M inde ne kfele tt ar ra
törekedett, hogy a jelen helyzetben a hívők a maga igaziságá ban megéljék
az eredeti keresztény szellemet. E z a hagyomány egész problémája, az egyes
rendeken és az Egyházon belüli hagyornányé, amelyr ől többek között ez t
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írta: 'Az ember igazán hagyománytisztel ő, ha hűséges marad mély
lényéhez... Mcrt az igazi énben van an nak a forrásn ak a Icls z ökcll ésc, ame ly
túlszárnyalja az egyediséget. Nem a m últ megszállotjai, hanem a mély lények hosszabbítják meg a hagyományt.' Kétség kívül P. d e Montcheuil e fel é
az eszmény felé törekedett minden e rejével."
A Szcnt István Társulat megjelenteti for dí tásomban Yvcs de Monteheuil két könyvét: I s t e n o r s z á g a k ö ve t e I m é n y c i (1959) és A
I e I k i é l e t p r o b I é m á i (1958). Ez utóbbi G. fejeze te az itt közölt
tanulmány:
Elkötclczni magunkat feltételek nélkül
Most egy igen fontos igazságra rcflckt álunk: életbevágó a nna k számá ra,
aki el akarja magát kötelezni te ljes szívvcl egy olyan mo zgalomban, amely
teljesen lekö ti azokat, akik áta dják magu ka t neki . Szükséges, hogy ké szek
legyünk azokra a belső átalaku lásokra, amelyeket az egysz er végbevitt
cselekvés hoz létre, és hűségeseknek kel1 lennünk az elköt eleze ttségbe n az
általuk nyitott új távlatokban is. Ez a szüks égcsség az elköt elezett számára
azt hozza magával, hogy új módon szcmléli é letét, j övőjét , a mozgalmat,
amelyben részt vesz, a terveket és felvázo lt progr am okat.
Amikor "cselekvésről"(action) beszéle k, nem ak ármilyen tev ékenységet
ér tek ezen, amelyet az ember külsöségcsc n véghez visz, a mel yne k az ember
"kölcsön adja" magát; hanem olyan cse lekvésre go ndo lok, amelyben az egyén a szó legszorosabb értelmében elkötelezi magá t. Manapság sokat beszélnek clkötclezctts égröl; divatos sz ó lett. E bben egészséges visszah at ás
van a Gide-Iélc individualizm usra, amely - mint ő mondj a - mindig
"készenlétben" akar ma radni, teh át nem szegényíti el magát az elkötelezettség választásával: mindig késze n lenn i arra, ho gy visszal épjünk, hogy
ugyanolyan szívvel és kedvvel másra "kölcsönözzük oda" magunkat. Néhány
idézet jól érzé kelteti ezt a (dilettáns) magat artást : "Számá ra a választás nem
annyira kiválasztást jelent, han em an na k vissz a uta sítás á t, amit nem
választott." "Alland óan tárva maradt karja attól való fél elm ében , hogy ha
bezárja, csak egy dolgot ölel magáh oz."
Ehhez hasonló volt az ö nmagát bálványozó d ilettáns Barres magatar tása. Események, tanok, személyek ne m olyan ügyek , amelyeket- akiket
az ember fenntartás nélkül szolgál, hanem es zközök az énkultuszhoz, a
belső ér tékek kidomborításához; az e mbe r elhagyja ők et, mihclyt zsarnokiak lesznek; elle ntétes ügyhöz csatlakozi k, mihelyt ezekben int enzívebb
önmagasztalás eszközeit fedezi fel. Min de nt a rra használ az illet ő, hogy
ö nmagát b álványozza, igazában se mm ine k se m adj a oda magát. Ezt a magata rtást nem kell összekevernünk a közönséges str ébcrs éggcl, hiszen ennél
sokkal finom abb , de gyökeresebben önző is. E magatartás az elkötelezet tség visszautasítása.
Ez a visszautasítás végső soron kiábrándító . A z e mber gazdagabb lesz
a teljes és feltétlen ön átadás révén , rnint az önző leleményes játéka állal.
Ha az egyén lá tszólas veszít vala mit a felszín en , kiterj ed ésb en , megnyeri azt
mélységbcn. Az, aki visszautasítja az önátadást, azzal az ürüggyel, ho gy
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"készenlétben" áll, hogy bá rkinek kölesönözze magát, tulajdonképpen csak
azt ismeri meg, am i külsös égcs a dologban és főleg az emberekben. Az ember csak azokat ismeri, ak iknek odaadta magát, és akiktől a szó szoros értelmében függ. Mert az egyén igazában csak azokat ismeri, akiket rnélycn szerct, és lehetetlen, hogy ezektől elszakadjon. Ezek sohasem lesznek k őz örn 
bösek. Az ember mindig szem/ed visszautasításuktól, és főleg - ha úgy szerct, ahogy kell - t ök é l etl e ns é g ü kt ő l, tévedés üktöl, hibáiktól. Ilyen értelemben az ember kiszolgált atja magát nekik. Igy Krisztus szerotetc Júdás iránt
- ez a visszavonhatatl an szeretet - a Mestert fájdalomra kárhoztatta: szcnvedett att ól, hogy eláru lta az, aki t szere tctt, Ha valaki fél az ilyen szereteuöl,
ha az ember el akarj a kerü lni az elkötelezettséget, amelynek néha fájdalmas
következményei vannak, ar ra ítéli magát, hogy soha semmit sem ismer meg
bensőségesen. Egyébk én t illúzió az, ha valaki azt hiszi: annyira "készenlétben" állhat, hogy minden t rnegízlelhct , mindent megtapasztalhat. Egyesek eljuthatnak az a lkalmazkodás csodájáig, de mégiscsak korlátoltak maradnak, és feláldoznak egy igazi, mé ly ismeretet valami teljesen felületes és
töredékes tudásanyagért.
Végül tudjuk, hogy a teljes és végleges birtoklás csak Istenben valósul
meg.Istenbem bírjuk majd mindazt, amit érdemes megismerni és szeremi.
De ehhez a birtokIásh oz csak úgy juthatunk el, ha a földön beleegyezünk az
elk ötelezens égbe.
Amit itt mondunk, anna k csak azok számára van értelme, akik igazán
elkötelezik magukat azo k számára, akik - hogy úgy mondjuk - hagyják,
hogy elkapja őket a fogaskerék. Van még egy illúzió, amit el kell oszlatnunk,
ha nem akarjuk, hogy elkötelezettségünk hamis színlelés legyen, vagy a
visszavonás veszélyeztesse azt. Ez az illúzió abban áll, hogy azt hisszük: képesek vagyunk mind azt előre látni, amit az elkötelezettség k ésöbb fokozatosan követelt öl ünk. Ne m, itt nem arról van sz ó, hogy előre elkészít ünk egy
tervel, megfogalmazu nk egy jelmondatot, aláírunk egy szcrzöd ést, amelyet
azután végr e kell hajtan i hűségesen és becsületesen. Nem. Valóban
elkötelezni magunkat annyi, mint előre aláírni az üres lapot, anélkül, hogy
tudnánk, mit írnak rá k é s őbb, vagy inkább: csupán csak azt tudva, hogy
egyre többet írnak rá. Uj távlatok nyílnak előttünk , ahogy előrehaladunk.
és nem annyira ar ra ka pjuk a felszólítást, hogy többet tegyünk, mint inkább
felfedezzük azokat az új sürgető feltételeket, amelyek feltétlenül szükségesek, hogy hűségesek mara djunk eredeti lendületünkhöz. Senkinek
sincs joga, ho gy megálljon azzal az ürüggyel, hogy megvalósította a programot, amelyet az elindulásnál előre látott. Ha valaki hallotta a hívásr az
állandóan megújul ó előmenetelre, és azt visszautasítja, nem tetszeleghet
azzal, hogy egy helyben mar ad az elért ponton, mert akkor visszahanyatlik,
visszatér a banális, középszerü életbe. Az, aki így akar élni, revideálja clkötelczetts égét: mert az igazi elkötelezettség felté tel nélküli.
Mielőtt megmondan án k, hogyan nyílnak új távlatok, tegyünk két megjegyzést:
1) Ittnem beszélek k őzvetlcn űl ar ról, amit álta lában "hivatásnak" neveznek. Lehetséges, hogy az a form a, ame lyben az a "valami több" megjelenik,
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egyesek számára a szerzetesi hivatás lesz. De amit mondok, az áll azokra is,
akik nem kötelezik el magukat e külőnlcgcs úton.
2) Az új elemet nem kell egyszerűen - valami mennyiségi többletnek vennünk, amilyen pl. a kérés, hogy szenteljünk több időt a "mozgalornnak",
áldozzuk fel érte a kedvelt foglalatosságokat. Sokkal mélyebb valamir ől van
szó: belső változás ez eszményűnkben, látásm ódunkban. ítéletcinkben, te hát magunk és környezetünk megítélésében. Ebből pedig következik, hogy
a megkívántlemondások egyre mélyebben elérnek bennünket.
Hogyan megy tehát végbe ez a belső átalakulás, hogyan nyílnak meg
előttünk az új távlatok? Ezt az elkötelezettségünkhöz való hűségünk tesZi
nyilvánvalóvá, mert ez a hűség lassanként képesít bennünket arra, hogy
lássuk, ami eddig láthatatlan volt és következésképpen, éppen ezáltal, újabb
haladásra kötelez minket. Mert nem elég azt mondani, hogy telteink
követnek bennünket. Azt kell mondanunk, hogy tetteink megváltoztatnak
minket. Ez áll a jóra és a rosszra egyaránt. Lássuk előbb ennek az igazságnak félelmetes oldalát, ami cselekedeteink horderejére irányítja figyelmünket.
Tetteink megváltoztatnak bennünket nemcsak azért, mcrt érdemek
vagy érdemtelens égek forrásai, hanem mivel átalakítják ítéletalkotásunk
módját. Ebből értjük, hogy mennyire hiábavaló az ilyen szabadkozás, amit
bizonyos gyengeségeink, engedékenységünk mentségére hozunk fcl: "Csak
eddig megyek el, nem tovább!" Ez a kijelentés abszurd, nemcsak azért , mivcl
a megismételt tett bizonyos megszokottságot eredményez, ami aztán megnehezíti az ellenállást, hanem sokkal gyökeresebben azért, mcrt nem
tudhatjuk előre, hogy a tett után még ugyanígy fogunk-e ítélni, tehát hogy
az, ami most gyül öletesnek és megengedettnek tűnik, a tett után nem tűnik
e jónak és kívánatosnak. Nem egészen ugyanaz a személy ítél a tett előtt és
után. Az ember elkötelezi magát egy fogasker ékrendszerben, amelyről nem
tudja, hogy hova viszi. Misztérium ez: ami legmélyebb bennünk, legbensőbb
mivoltunk átalakul a véghezvitt tettek által. Félelmetes miszt ériurn, mert ha
beleegyezünk a nagylelkűség elmulasztásába, ez jelentheti azt a pontot, ahol
életünk iránya megváltozik. Ezt mondja valaki: nincs szó bűn terhe alatt
kötelező tettről. Rendben van. De talán itt kezd öd ön az, hogy már nem
féltünk elkövetni a súlyos bűnt, mint korábban. Ha valaki elkezd csúszn i a
lejtőn és majd a csúcsról lezuhan a szakadékba, igaz az, hogy a lezuhanás
ölte meg, maga a csúszás önmagában nem volt halálos, de a jelenet szemtanúja megmondhatja, hogy egy bizonyos ponttól kezdve a csús zó már el
volt veszve. Hasonlóképpen: a kegyelmet csak súlyos bűn által veszíthetjük
el, de ha valaki egyetlen pillantással átfogná a kérdéses személy életét, azt
mondhatná: akkor amikor visszautasította anagylelkűséget, c1kezdelt
csúszni lefelé.
A most elemzett igazságnak - ti. hogy tetteink megváltoztatnak
bennünket - van azonban egy vigasztaló oldala is, mert nagylelkűségünk
képessé tesz bennünket arra, amit korábban nem tudtunk megtenni. Ami
lehetetlennek tünt és undort keltett, most kellemes és elfogadható lett.
Ezért nem kell előre szorongnunk, nem kell ezt kérdeznünk magunktól:

40

hogyan csele kedné k, ha ilyen és ilyen kö rű lm é nye k közé kerüln é k? H a egy
napon azt kérnék tőlem is, amit másoknál látok? Mert nem tudjuk, nem
érezzük , és elképzelni sem tudjuk, hogy milyen állapotban leszünk azo n a
napon, amikor tényleg azt kérik tőlünk. De hasznos az, ha a napi
nagylelkűség, ha a mindennapi kötelességh ez való hűség ál tal felk észül ünk
a jövőre.
EI kell tehát kerülnünk a haszontalan aggodalmaskodást. De mégis tu dnunk kell, hogy minél ink ább előre haladun k, ha h űségesek vagyun k, Isten
újabb kötelességeket mutat nekünk. Ist en , aki egyr e nagyobb követelményeket támaszt, nem ugyanazok at kéri, mint azelőtt. Ne m mintha Ist en
a molya n autoritatív, szigorú M esterként egyre nagyobb terhek et akarna
vállunkra rakni, újabb szabályokat e lőírni. H an em é ppen mivel jó, mivel a
javunkat akarja, nem akar nyugton hagyni bennünke t a k öz épszcr üs égb cn .
Isten nem fedi fel rögtön követelményeit a részl etekbe n, nehogy elvegye
kedvünket annak megmutatásával, arninek vállalására most még nem
vagyunk képesek, de véglegese n nem tűr se mmiféle o data pa dá st a rosszhoz,
semmi tök életlenséget. Amikor egy gyermek növekszik, nem nézik el neki
azt , amit korábban még megcngedtek ; ha most ncm dolgozna jobban , lusta
lenne; ha nem gondolna jobban a j övőre , n emtö rődö m lenne ; ha ne m
mutatna több tiszteletet, szemtelen lenne; ha nem rendelk eznc több
tudással, tudatlan lenne. De a gyerme k végül eljut abba a korba, amikor
már többet nem növeks zik. A lelki életben viszont soha sincs megállás.
Mindig lehetséges az újabb haladás. Mindig előre kell haladn unk a nagyobb tisztaság felé, egyre jobban Ie kell mondanu nk a személyes vagy kollcktív önzés által sugallt előfeltételekr ől. Az eszmény a hegyi beszéd kijclentése: "Legyetek tökéletesek , mint mcnnyei Atyátok tö kéletes!" (Mt 5,48)
Amikor túlhaladunk egy álla po ton. a kko r vesszü k ész re, hogy mi volt
benne tökéletlen. Pascal "J ézus miszt érium á- ban eze ket a m ély értclmíí
szavakat adja Krisztus ajkára : "H a megismernéd bűn eide t, kéts égbeesn él."
Igy válaszol; "K éts égbcesck teh át, U ram , mcrt hiszem go noszságukat a Te
szavadra." Es Krisztus: "Ne m..., olyan m ért ékbcn ismered meg öket, ami lyen mért ékbcn kiengeszteled őket, és ez t mondják neked: B űneid meg
vannak bocsátva!" Ez rnélycn igaz. A bű nt és a tökéletlenséget olyan m értékben ismerj ük meg , amilyen rnért ékbcn megszaba d ulunk t őlük, vagy
hely esebben: amilyen rn értékbcn (Isten) megszabadít mink et t őlük. Ne m a
bűn ös ismeri a bűnt , hanem a szc nt, és pont osan olya n m ért ékben,
amennyire megszabadult tőle. A h ős tudj a, hogy mi a köz é pszcrűség, nem
a középszerű. Amit kérnek tőlünk, egyre jobb an felt árul sze münk el őtt, és
előrehaladva megértjük, milyen köz épszcr ü volt e lőző álla po tu nk,
mennyire még saját személyes gondjainkkal és elő ítélete in k kel voltunk elfoglal va, mclyek önzésünknek és hiús águnknak hízelegtek. Akkor szé gyenkezünk azért, hogy azt hittük: már rendelke zünk a keresztény szellemmel.
Ezért mindig meg kell őriznünk két készséget : először is nem nyugtalankodunk és nem keressük, hogy késöbb majd mit kér t ől ünk Ist en, a mit
ma még nem veszünk észre; ez a has zontalan gond rnércg a esclekvés
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szá mára éppúgy, mint a belső élet számára, csak fenntartja a zavartságot.
Az örömbe n kell élnünk. De minél jobban felemelkedik valaki, az öröm
annál inkább összeegyezte the tő lesz a mély clszakadással, önmegtagad ással, sőt ebből táplálkozik. Assisi Szent Ferenc öröme abból fakadt, hogy
Kr isztushoz hasonlóan gyalázták és üldözték. Ez valami teljesen rendkívüli:
minél inkább fele mel ked ik valaki, annál inkább nem az egyéni kedvte lésekben talál ja meg örö mé t, hanem abban, amit másoknak ad, amit
másokért tesz . Igy Isten egyre nagyobb követelményei nem veszik el az
ör ömét. De e derűs bizalom mellett meg kell őr iznü nk egy másik készséget
is: késznek ke ll lennünk arra, hogy válaszoljunk Isten újabb hívására,
mihelyt azt meghallottuk, Semmi sem öli mcg annyira eleve az önaj ándékozást, az igazi cselekvést, mint amikor valaki ezt mondja előre: ennyit
adok, dc többet nem ; el mcgyek eddig, de tovább nem. Aki előre korlátozza
az ajándékot, ne m ad se mm it, Az nem köt elezi el magát. Késznek kell tehát
lennünk, hogy rá lépjünk minde n útr a, amit Isten mutat nekünk, hogy átalakftsuk íléletmódunkat, ame nnyire ez szüks égcs lesz.
Hogy miké nt lehet egyre jobban elmélyíteni a tőlünk kért feladat megértését, ar ra jó példa az ap ost olok csere. Amikor elkezdik követni Jézust,
azt a Messiást látj ák benne, aki majd helyreállítja Izrael királyságát és
beteljesíti a zsidó rem énységet. Két ségkívül ennek a reménységnek vallási
jellege van, min thogy a M essiás királysága az lesz, ahol megismerik és
imá dják az igaz Isten t. Dc végül is ez olyan királyság elképzelésük szerint,
ahol jó helyeket és jutalm at is oszt ogatnak. Az apostolok még az utolsó vacsorán is arról vitat kozna k maguk közötr, hogy ki lesz az első az Országban.
Méltatlankodnak, a mikor Z eb edeus fiain ak an yja a két első helyet kéri fiai
számára. Mégsem pu sztán az érdck vezérli őke t: nem hátrálnak meg attól
a kockázattól, ami a Krisztus-követésscl jár. Amikor Jézus visszatér Betániába, hogy felt ám assza Lázárt, az apostolok meg vannak győződve arról,
hogy a Mester elébe megy hal álának, hiszen kites zi magát a jeruzsálemi
zsidó k gyülöleténe k. és a kkor Tamás felki ált: "Menj ünk mi is, haljunk meg
vele!" (Jn 11,16)
A szenved ésszámukra a nagy kiábrándulás alkalma, de egy bizonyos zavartság után újr a csak Kr isztus ügyét vállalják. Az Ország nem jön el olyan
könnyen, ahogy azt k épzelt ék, és nem lesz olyan diadalmas, mint hitték. Az
apostolok nem bát or talanodnak cl, de még a mennybemenetel pillanatában
is ezt kérdezik: "Uram, most állítod vissza Izrael királyságát?" Jézus kitérő
választ ad nekik: "Nem rát ok tartozik annak az időpontnak ismerete, amelyet az A tya előre meg állapítou" (ApCsel 1,6-7) . A távlatok még eltávolodnak... H osszú várakozásra lesz szüks ég, és nem lesz biztosítva Krisztus
jelenléte. D e ismét elfogadják az Aty a terv ét és Krisztus szavaihoz hűe n
összegyülekeznek a Cenákulumban. Itt kapj ák meg a Szentlclket, Akkor
mejd megértik, hogy nem földi királyságról van szó, hanem a mennyek
országáról. Az üldözte tések ellen ére munkához látnak. D e még mindig
ragaszkodn ak saját el képze lése ikhez a zsidó nép elsőbbségére vonatkozóan. Ujabb isteni kinyilatkoz tatás t kapnak: Szent Pé ter ezt Kornéliusz
százados megkeresztelked ése alkalmáva l Ismeri meg, majd pedig Szent Pál
érti meg, hogy az Egyház egye te mes, katolikus, felette áll minden fajnak és
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nemze tnek. A z apostol ok jutalma a föl dön az elle nt mon dás, üldöztetés és
vértanúság lesz. Milyen messze vagyunk a földi kirá lyság eszméjétől és az
első hel yek keresésétől! A z a pos to lok teh át fokozatosan világosodtak meg.
Uj ab b és újab b áldozatokat kell hozni uk, fokozat osan meg kell tisztítaniuk
látásm ódjukat, vágyaikat , amb íci óikat. Első n agyl cl k űs é g ű k elvezette öket
olyan pontra, amelyet biztosan nem láttak e lőre. A ldozat uk és re ndeltetésük nagysága csak foko zatosan tárult fel.
Miel ött egy vállalkozásban elköt eleznénk magunkat, me~ kell fontol nunk, hogy valóban elszántuk-e magunkat arra, hogy végigcsináljuk, befejezzük azt. III arról van szó, készek vagyu nk-e ar ra, hogy el fogadju k Iste n
újabb követelményeit, amil yen m ért ékbcn felismerjük azokat. Ne m szabad
süket füllel fogadni a homályosan hallott hívásokat, vagy becsuk ni szemünket a kezdődő f ény előtt , mivcl érezzük, hogy féle lme tes megoldásokr a
kényszer ülünk. Kétségkívül, néh a nagyon ke mén y dolog megállap ítanunk,
hogy még sok önkeresés van abban is, a mit tiszta n agyle lkűségnek hittünk,
hogy nagyon sok előítélet van azokban az eszmékbe n, amelyekből eddig
é ltünk. Eszrevesszük, hogy ha meg aka rj uk őrizn i ezekből az eszmékb ől azt,
ami m ély, új formát kell adnunk ne kik. Nos, ha az ember nagylelkű és
őszinte, ez a pillanat elérkezik szükségszerüen. E lker ülhet etlen az, hogy ne
befolyásoljon bennünket környezetünk, és b ármilyen legye n is ez a mili ő,
előítéletek, igazságtalan ítéletek, megalapozat lan bizalrnatlans ágok, mások
jogtalan bír álátai stb. é rn e k be nnün ket. Mind czckct elismerni és bevallani ,
aztán levonni a következtetést magat ar tásunkr a von atkozóan, ez a hűség és
az őszinteség nagy próbatétele a sz ó ke ttős értelmében. Gyakran kemény
próbatétel, miveTel kell ítélnünk azt, amik voltunk. Nem külsöleg, ha nem
önmagunkba n el kell ítélnünk azok at, akiket szerettünk és tisztelt ünk, és
akiket továbbra is szerot ünk és tisztelünk. Kénytelenek vagyunk elismerni
korlátaikat, tévedései ket , néha igazs ágtalans ágaikat. Bárhonnan jövünk is,
nincs komoly elmélyedés, a mely ne állít an a bennü nket fájdalmas ellentmondásba környezetünkkel, az ált a lunk szerelet t lé nyekkel. Az erős és
nagylelkű egyéniségek jel e az, hogy nem u tasítják vissza a fényt, amely a
lélek legmélyén sebez, nem hátrálnak meg a sze nve dés előtt. A finom lelkek
tul ajdonsága , hogy brutalit ás nélkül válla ljá k azt a magatartást, amelyet
megkövetel a hűség, é rintetlenül megőrzik a szív ragaszkod ását , bá rmilyen
mély legye n is egyébként a nézet eltérés.

PAPI LELKIGYAKORLAT
F ürst cnricd, München 1989. j úl. 24-28.
A paptestvérek jelentkezését kérjük a szcrkeszt ős é gbe küldeni!
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AZ EGYHÁZ SZAVA
FELELŰSSÉGÜNK A VASÁRNAPÉRT

A Német Püspöki Kar és az Evangé likus Egyház Tanácsának közös nyilatkozata
1988. jan . 25-én a kato likus püsp öki kar és az evangélikus tanács közös
nyilatkozatot adott ki "Felelősségünk a vasárnapért" címmel, Bonnban.
"Az Újszövetségben a kereszt ények a kezdetektől a vasárnapot ünnepelik, mint a hét azon napját, amikor J ézus Krisztus föltám adt a halálból... Ha
a személy megszenteli a vasárnapo t; imával és istentisztelettel fordul Istenhez, bizonyságot tesz afeló1,hogy életét nem a véletlenn ek, hanem Istennek,
teremtőjének köszöni, és hogy létének célja nem az elmúlás é§ halál, hanem
az üdvösség és örök élet. E rre hivatott minden egyes ember. Igy a vasárnap
ünnepl ése lehetövé teszi éle tünk a lapve tő jogát, értelmének megtapasztal ását",
Ugyanakkor a püspökök látják, hogy "az utóbbi időkben egyes társadalmi fejlődések veszélyezte tik a vasárna po t",sok ker esztény is megfeledkezett
"a vasárnap vallási eredet éről és a megszentel és ünn eplésének nem látják
értelmét". A köztud atba n is homá lyosodik na vasárnap j elentősége egész
kultúránkra nézve". "Megfontolásra szerotnének ezért inteni püspökeink
minden jóakaratú személyt, a társadalmi csoportokat és pol itikusokat: gondolják meg, "milyen értéket hordoz magában a vasárnap" (bevezető).
Mondanivalójukat 3 részre taglalt ák a püspökök: Mi veszélyezteti a
vasárnapot? Mit jelent nekü nk a vasárn ap? Mit kell tennünk?
1. "Még alig néhány évtizede magától értetődő volt, hogy az emberek
falun és városon megszemelték a vasá rna pot: templomba mentek, a munka
szünctelt az üzletben és a gyárba n, az iskolában és közintézetekben éppúgy,
mint a mczőn ..." Vitathatatlan, hogy a vasá rnap vallási és kulturális értelmét
mind kevesebben tartják szem előtt ... A vasárn apot külön ösen a következő
t ényezők veszélyeztetik:
a) Vállalatok és üzemek igyekeznek engedményeket elérni a vasárnapi
munka tilalmával szemben. T örekvésük igazolásában a gépek magas árára,
az üzemi költségekrc, a mu nk a id ő megr övidít és ére. a munkások előnyére
hivatkoznak.
b) "Sok vállalat - amely nemzetközi verse nybe n áll - arra utal, hogy más
ipari társadalmak munkaára alacsonyabb; egyes országokban alig van vagy
egyáltalán nincs korlátozva a munkaidő, a vasárnapi és ünnepnapi munka
se tilos." Attól félnek tehát, hogy elveszitik versenyk épességüket. ha
vasárnap munkaszünetet tartanak, de a munkan élkülis ég orvoslását is részben a vasárnapi munkától remélik.
c) "Eddig is voltak kivételek, ahol ez t a termelés folyam atossága megkívánta. A vas- és acélkohót pl. nem kapcsolh atjuk ki-be tetszés szerint. Az
ilyen irányú követelések szaporodnak te chnik ai okokr a hivatkozva. Szerin44

tük a csipszek előállítása is csak úgy leh etséges, ha nem szakadnak meg a
fizikai és kémiai folyamatok a termel és sorá n..." Azza l is mcntcgct őznek,
hogy a vasárnapi munka csak a munkások kisebb hányadát érinti s azok is
önkéntes alapon rekrutálódnak.
d) "Egyes ipari ágaknak engedélyezt ék az ötvenes és ha tvanas években,
hogy vasárnap és ünnepnap végezzenek javít ást és kar ban tar t ást.;." A nagy
gépesítés persze odavezetett, hogy az így lefoglalt munkások száma igen
megnőtt.

e) "Főképp a gyáripar berkeiben éle s a vita a vasá rnapi mu nka körül.
Mégsem hunyhatunk szemet azon tény felett, hogy a vasár- és ünnepnapi
munka legjobban a szolgáltatás területén fokozód ott az ut óbbi években."
Gondoljunk csak a turista forgalomra: a lako sság jó léte n ő, a m unkaidő
rövidül. Szabadidőnkben nemcsak pihen ést keresü nk, hanem újabb tevékenységet is: házimunka, bevásárlás, személyes ügyeink intézése stb.
"Ennek következtében - mondják a püspökök - mind több és több személy
áll munkába vasár- és ünnepnapokon. Ezzel vasárnapunk is munka na ppá
válik a szabadidő és fogyasztótársadalom szolgálat ában..."
f) "A vasárnapot veszélyeztetik a vásárok, spo rtrendezvényck, kiállítások és népünnepélyek elszaporodása is."A tan ácsok igyekeznek "valamit
nyújtani így a népnek", mások pedig "vendége ket csa logatnak ." R égente az
ilyen rendezvények helyi jellegűek voltak, a kikapcso lódást céloztá k. Ma
mindenekelött kereskedelmi érdekeket sze lgálnak .
g) "A kereskedők készsége megn őtt, hogy szombat on és vasárnap is do lgozzanak magasabb jövedelem ért. szabadidejük et inkább hét közben élvezik. Sokan ragaszkodnak a magasabb jövedelemh ez és vásárlási lehet ő
séghez, amire a szabad munkanapokon tehetnek szert . Bizonyos magán yos
személyek és olyanok, akiknek neh ézségtik van csal ádju kkal vagy pa rt ne r ükkcl, a vasárnapot tehernek érzik, hiányolják a min den napi hajr át és
változatosságot."
h) "Hasonlók a fejlemények az egyházi berkekben is. Az ünneplés és
nevelő rendezvények rncllctt, az egyházi egyes ületek és csoportok is mind
gyakrabban állnak elő szórakoztató ajánl at okkal. Ez azutá n megköveteli az
egyházi szervezetek munkatársainak külön munk áját vasár- és ünnepnapokon is. Kimutatható, hogy a szombati rendezvénye kne k kárát vallja a
vasárnap."
i) "Vidéken és a mczögazdaságban is vált ozás állt be ... Napjainkban nem
ritkán, a legkisebb kényszer nélk ül, végezn ek olyan munkákat, amelyeket
munkanapokon elvégezhetnének... Amellékfoglalkozás - ami mind gya koribb - is ennek a jelenségnek kedv ez."
2. Szeretnénk figyelmeztetni arra, hogy mit jelent a vasárnap
életünkben, a családban és kultúr ánkban.
a) A vasárnap ünneplése eredetében kapcsolódik az Ószövetséghez. "A
hetedik nap azonban az Urnak, a te Istenednek a pi henő na pja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem szo lgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapui don belül
45

tartózkodó idegennek... Az Ú r a hetedik nap ot megáld otta és megszcn telt e
(Kiv 20,10-11) ... Olyan nap ez, amely Ist ené .."
b) A keresztény vasá rnap-ünne plés jelen tőségében hasonlít az ószövetségi szombat-ünnepléshez. A hét utolsó napj ár ól az elsőre helyezt ék,
arra a napra, amelyen Jézus föltáma dt ha lottaiból. "E zért a vasárn a p az Ur
napja (Jel 1,10), megáldott és mcgszcntclt. Ezen a na pon a ke reszté nye k
közös imá ra, Isten ,szavának meghallgatására és a ken yér megtör ésére
(ApCsel 20,7) - az Ur vacsorájának ünneplésére jönnek össze. A vasárnap
hir deti Isten üdvö sség ér és az új te remtményt, am e ly Kr isztus fölt ám adásában valós ággá vált... A vasárnapi p ar ancsot az e mber javára adta Ist en.
Midön vasárnap tartózkodik a munkától és ez t a nap ot Ist ennek szen te li:
Istenhez, Teremtőjéhez és Megváltójához fordul, szavát meghallgatja és
be lőle célt és erőt merít azon feladato khoz, a melyek előtte állna k. Tapas ztalja azt a szabadságot, méltóságot és emberségcsséget. a mi az Isten aján déka. Nem veszhet bele mu nkájába a szemé ly. Amint megszenteli a vas árna po t, ismételten világossá lesz e lőtte, hogy életét Istennek köszönhet i, és
hogy elhivatott az életre Istennel."
c) !lA vasárnap ugyanakkor fon tos szociális és kulturális j elentőségű" hangsúlyozzák püspökein k. 321- tő~ a miót a Konstantin császár kikiáltotta
a vasárnapot állami ünnepnappá, az Egyház és az állam együtt ügyelt a
vasárnap megszentelésére. Az ipa ro sodással veszé lybe került a vasárnap is.
A francia forradalom során megjel en tek olya n kísérletek, hogy beszüntessék a vasárnapot, az ok tóberi forrad alom ut án Oroszországban ugyancsak, de ezek csődöt is mondottak .
d) "A vasá rnapi munkatilalo m alól a kezdetektől b izonyos területek
mentesek: - Kivételt képeznek a szo kásos há zimunkák é ppúgy, mint a szükségcs tevé kenység a jószág kö rül. - Vasárnap is dolgozh attunk mindig, hogy
a fenyegető veszélyt elhár ítsuk (árv íz,j égk ár stb.). - A betegeke t is gondozn i
kell vasárnap (kórházban, aggok o ttho ná ba n). - A zokat a szolgálatok at is
te ljesíteni kell vas ár- és ünnepnapokon is, a me lyek a polgárok biztonságát
szo lgálják. - A modern tá rsadalom b an felm ent ődik a vasárnapi munka tilal ma aló l a lakosság életfontosságú ellá tása. - Kivéte lesen még a for galmi
üzemek és benzinkutak, csak amennyiben szo lgálatára állna k a nyugalmat
és pihenést kereső embernek." Ezen eseteke n kívül már e mlített ék püspökeink az t a kényszcrhc lyzctct, amikor term elési folyam a tot nem lehet leállítani. M inden egyéb termelési, ke reskedelmi és ipari tevék enység viszont
vasár- és ünnepnap tilos. A vasárnapi m unk a csa k kivét eles leh e t, nem
vállhat szabállyá!
3. A püspökök felszólítják a keresztényeket, "go ndo ljana k ismé te lte n a
vasárnap értelmére és szemeljék meg a vasárnapot. Csak akkor sikerül
megtartanu nk a vasárnapi pihenést a tá rsadalom ban , ha magun k tudatában
maradunk a vallási magnak és, h a ezt magunk gya koroljuk is éle tünkben...
A mennyire fo ntos az egyedek számára a szemé lyes ima és kegye le t Istennel,
é ppen olyan j ele n t őségű a ke resztények közös imáj a a közösség összejövet e lein vasárnap. Amikor Istenhez fordul unk, tudat osodik bennün k
' iste nképűségünk' méltósága, am iről a teremté stö rté ne tben olvasunk. Isten
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az alapja... sérthetetlen jogain knak és kötelességcinknek. Ezenfelül a megkereszt eltek 'egyek Krisztusban' (Gal 3,28) . Hivatásunk megköveteli a közös hálaadást, ami bizon yítja és elmé lyíti egységünket Krisztusban."
A püspökök aláhúzzák a vasárn ap c mbcrkőzi je lcntöség ét is: "A vásárnap megszcrvez és énél font os a közöss ég és együ ttlét másokkal:az eszmecser e, a kapcsolat és bes zélget és. Külön ös szercp jut annak, amikor a társadalomban fokoz ódik az elmagányosod ás, a névtelenség és a szociális kapcsol atok lazulnak. Apoljuk teh át a párbeszédet a családban, baráti körben,
rokonok és ismerősök k őz őtt, Megb eszélh etjük az eseményeket és kicserélhetjük tapasztalatainkat, a kételyeket e losz latjuk és a nehéz helyzetekben
tanácsot kaphatunk. Erősödik közb en cgyüv étartozásunk, fokozódik képess égünk. hogy egymásra figyeljünk, együ tt gon do lkodjunk és tervezzünk,
valam int gondoskodjunk egymásr ól. Együvétartozásunk hathatós jele, amidőn betegeket látogatunk s részt veszünk gondjaikban és szenvedéscikben."
Ezután a vasárnapi pihenést helyezik e lőtérbe püspökeink: "A pihenéssel visszanyerjük elvesztett erőnket; alkotó nyuga lom ez az állandó
igénybevétel és a mindennapi stressz után ..., elgondolkodhatunk létünk
értelmén..., célján. Szemeljünk magunknak és egymásnak több idöt., Nem
szabad önmagunkat megfosztanunk a vasárna ptól! Vasárnap és ünnepnap
azt tegyük, ami felüdít és örömrnel tölt e l. Id e sorolhatj uk az clmélkcdésr... ,
önmagunk képz ését.., de a közös já té kot, kika pcsolódást, a gazdagító sz órakozást és a pajkos versenyt... is"
Ezután a munka adókhoz és vállalkozókh oz fordulnak püspökeink, hisz
a vasárnap j övője rés zbe n kezükb en van. "Döntő - mondják - , hogy az
erkölcsi és vallási értékeket és mérté kekct ne szorítsák a második vonalba...,
hisz ezzel szem eló1 t éveszten ék a munka és pihenés, termelés és elmélyülés,
hasznosság és emberséges ség összc függ ését., A vállalkozás gazdaságossága függ az emberséges légkörtől is... Vasárnapra van szüks égc mind az
egyénnek, mind a társadalomnak, hogy megt ap asztalhassuk: Eletünk értclme nem a termel és és gazd aságosság..."
Megelégedéssel szöge zik le a pü spökök, hogy a szakszervezetek általában síkraszállnak a vasárnapi munkaszünet érdekében, sőt harcolnak a
szabad szombat ért is. "Tén yleges kén ysze rh elyzet nélkül nem adhatjuk fel
ezt a szo ciális vívmányt, bár min ős é gil cg különbözik - keresztény szempontból - a vasárnap és a hétvége... Persze, hogy tekintettel kell lenn ünk a
vállalatok j övőjére IS, hogy ezá ltal megmaradhassanak a munkahelyck...
Mégis kérünk minden munkást és munk ástan ácsot: rövidlátó mérlegel és
alapján ne fogadj ák el a kínálat okat és ne adják fel a vasárnapot pusztán
csak a nagyobb kereset ért vagy megn öveked ett szabadidőért. Hosszút ávon
maga a munkás és csal ádj a sínyli ezt meg. A személy egyensúlya sokkal fonto sabb, mint a drágán szcrzett pénz..."
Arra kérik püspökeink az ország kor má nyát, hogy a vasárnapi és
ünnepnapi munkaszünetet tö rvényekkel ne ingássák meg és a kivételeket
szorítsák vissza a minimumra. Féltve őrizzék meg az eddigi jogszabályt:
"Pusztán gazdasági okokra hivatkozva a vas ár- és ünne pnapi munka nem
engedélyezett!" "Kérj ük a felelősöket..., hogy az eddig i világos rendsza-
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b ályokat a vasárnapi pihenéssel kapcsolatban ne ing ássák meg a kivételek
engedélyezésének nagylelkű gyakorlatával. Szigorúan vizsgálják felül a
technikai okokra hivatkozó k érelmeket., Végül is a politikusok egyik fontos
feladata lesz, hogy az Európai K ő z össégbcn és Európa minden országában
olyan szabályozást érjenek el, amelyek a vasárnapot a vázolt mértékbcn
hatásosan védelmezik. E zen rendelkezéseket biztosítsák is..."
Ezután utalnak a püspökök a tájékoztatási eszközök nagy felelősségére
társadalmunkban. "Ke rülni kell mindazt, ami lefokozza a vasárnapot
pusztán a szórakoz ás napjára . Ujra fel kell fedeznünk, mit jelent a vasárnap
megszentelése: Istent, dicsőíteni, hogy az ember tudatában maradhasson
saját rnéltóságának... Ertse meg a közvélcm ény, hogy az elmélyülés és pihenés ellensúlyozza a rnunkát, lázas tevékenységet, s megmenti az embert az
elvilágiasodott ernyedtségtól és léte é rtékeinek elvesztésétől."
Záró soraikban így fogalmaznak püspökeink: "Kérünk minden egyes
keresztényt, úgy irányítsák a rendezvények tervezését és kivitelezését, hogy
ne veszélyeztess ük a vasárnapot saját magatartásunkkal. Ütemezzék be az
istentiszteletet az egyházi rendezvények és az egyházi egyesületek. Legyen
az a saját tagjaiknak szervczeu vagy részvétel a köz össég istentiszteleién...
Nem szabad a vasárnap érték ét lefokoznunk gyakori ren dezvényekkel,
amelyek belenyúlnak az azt megelőző szombat éjszakáj ába. Gondoskodjunk arról, hogy a vasárnap ,az maradjon számunkra és környezetünk
szá mára, ami a rendeltetése: az Ur napja, mint az ember javát szolgáló nap,
olyan nap, amelynek célja, ho gy a személy megtisztelhesse méltóságát és
ren deltetését."
A HIT ÉS AZ INKULTUR'\C IÚ

(Nemzetközi Teológiai Bizottság)
(Részleges fordítás)

Bevezetés
1. A Nemze tk özi T eo lóg ia i Bizottság több alka lommal foglalkozott a hit és az
inkulturáció viszonyával. 1984-ben kifeje zetlen tárgyalt a hit inkulturaci őj éról , amikor az
1 985 -ős rendk ívüli szinódusra tanulmányt készített az Egyház misztériumáról. 1979-ben a
Páp ai Biblikus Bizottság teljes ülésének tém ája volt a hit inkulturációja a Szentírás fényében .
2. Mos t a i'\emzetközi Te ológia i Bizottság behat óbb an és rendszeresebben kíván
nyilátkozni a kérd ésról. mivcl növeks zik a tém a je lc n tősé ~e az egész keresztény világban.
Eze nfelü l az Egyház Tan ítóhivatala a 11. Vatikáni Zsinat ora egyre inkább hangsúlyozza a
kérdés fontosságát.
3. Az alapo t a zsjna ti dokumen tumok képezik. valamint az ezeket folytató általános
püspöki szin6d usok. Igy a Gaudium et spes kon stit úci óban a zsinat megmutatta, hogy az
Egyház milyen tanu lságo ka t és felad atoka t rncrú ctt a görög-római világba való inkulturációjának e lső tapasztalata iból (G S 44).
A konstitúció egész fejezetet szentel a kult úra helyes fejleszt ésének (uo. 53-62). A zsinat
úgy je llemzi a kult úrát mint a na ~'obb em berségességre való törel•rvést; majd hosszabba n
foglalkozik a kult úra és az üdvössé g hirdet ésén e k ka pcsolataival. Ezután felsorolja a keresztényekne k a ku lt úrára vonat kozó néh ány leJlfontosa bb feladat át : a kullúrához való általános
jog v édelmezesc. teljes é nékü kult úra elóm ozdítása, a kult úra és a keres zténység k özöui
kapcsola tok egyensú lyána k megter emt esc. Az Egyház missziós tevéken ység ére vonatkozó
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határozat, valam int a nem-keresztény vallásokat é ri n tő nyilatkozat szi ntén tárgyal néhányat
az irányelvekb ól. Két rendes p üspöki szinódus kifejezetten fOl1la lkozott akult úrá k
evangclizál áséval : az 1974-es , amely az evangel izálásról szólt, és az l Y76-o s. a ka teke tikai
képz ésról. Az 19S5-ös szinód us ped ig - a me l)' a II. Vat iká ni Zsi nat befejezésének 20.
évfordulóját ünnepelte - kijelentette. hogy az Inkultu ráció ' ne m p usztá n k ülsó a lkalmazkod ás: az autentikus kulturális ért ékek u ~'3n is belső á ta la ku láso n men ne k á t. a mikor
be ép ülnek a keresztén ységbe, a ke reszt énysé g pe d ig a kül önb öző kultúrá kban ver gyöke ret ".
4. II. János Pál pápa külön ösen is sz ívé n viseli a kultú rák cvangclízatásár.Az Ő szemébe n
az Egxház és a kultú rák párbeszédének él et bevá gó jelent ősége va n mind az Egyház , mind a
világ J övőjére . A Szcntarya , hogy ezt a felad atot hat ékonyari segíth esse. külön szcrvezete t
a lapíto tt a róm a i kúri áb an : A páp a i kulturál is ta nácsol. Egyébként örömmel kö zölh etj ük,
hogy a Nemzetk özi Teológiai BIZottság evvel a tan áccsa l együ tt fon to ita meg a köz elm últban
a hit in kulturá ciójának problém áját.
5. A páp a arra a meggyőződ ésre tá maszkod ik, hogy ' az Ige megtestesülése ku lturá lis
in ka rn áció IS volt'. Ez ért á llítja, hogy a kultúrák - minthogy a be nnü k ta lálható jóba n
hasonlítanak Krisztusemberségéhez-pozitívszerepe t tö lthe tnek be a ke re sztén yhit kifejezé sének és kisugárzásának közvetítésében.
6. E hhez a szemlélethez két lényeges téma fűz ődik. Első az, ho gy a kinyilatkoztatás
me ghal ad ja (transzcendens) azokat a kultúrákat, amelye kben megfoga lmazást nye rt, Isten
szava ugyan is nem azonosítható és kizárólago san nem is kö th et ő egybe az őt ho rdoz ó
kulturál is e lemekkel. Ellenkezőleg, az evang élium gyakran felfo gás -vált ozást és erk ölcsi
javul ást kíván meg ott, ahol gyökeret ver: a kultúrákna k is me g kell tiszt ulniu k és újjá kell
ép ülni ük Krisztusban,
7. II. János Pál tanításának másod ik főtém áj a akultú rá k evange tíza l ásá na k s ürgőssé ge .
Ez a feladat feltételezi, hogy kritikusszirnp áti éval fogju k fel a ku ltúrak saj at os öna zo nossé g ét,
uwanígy mélyedünk el bennük és előmozdítju k kölcsön ös cserehat ásu ka t a m inden kult úraban fellelhető által ános emberi ért ékek figyelembe v étel ével. Igy a Szemat ya a kultú rák
evangelizálását arra az antropológia i (embertani) felfogás ra építi, a mely az egyházatyá k ót a
mély gyökeret ven a kereszt ény gondolkodásban.
Minthogya helyes "'"U Itú ra feltárja és e ro sít i a z e mb cr tcrm észct ét, a kere szl ényszellemt ől
való á tita to ttsága feltételezi, ho W az emberről va llo tt felfo~ásában mind en hisztori cizrnuson
és rcl at ivizrnu so n felülemelkedik. A kult úra evan ge liz ál ásanak teh át az em be r valód i szeretetéb ől és sze ré te téé rt kell merűenie , főleg lét ének és ku l tűrája na k támado tt vagy veszélyeztetett szempontja inál.
8. Ennek a tanítás nak val am int a hit inkult uráci ój ára vonatko zó úja bb egyh ázi me gfontolásoknak a fénxében mindenekelőtt e gy keresztény a nt ro pol ógiá t fej t ünk ki. a me ly a
te rmésze te t, kultúrat és kegyelmet egym ásh oz va ló kölcsön ö s viszony ában vi lag úja meg.
U tá na az ink ult urác ió folyama tát szemlé ljü k az üdvt ört énetbe n: a régi Iz rae lben , Jézus
é leté be n és tanításában, az Egyh áz kezd et én . Az ut ol só fejez et azoka t a problém á kat
tárgyalja, amelyeket je lenleg vetnek fel a hitnek a nép i valláso sság. a ne m ke re szté ny vallások .
a fiatal egyházak kultu rális hagyományai és a modem vilag k ül ön b öző vo násai.
ezekből

l. TERMÉSZET, KULTÚRA ÉS KEGYELEM
1. Amikor az antropológusok körül ak arják írn i vagy meg akarjá k

határozni, hogy mi is a kultúra, szívesen folyamodn ak a term észet és a
kultúra - gyakran ellentétessé vált - viszonyához. A természet szó jelent ése
azonban változik aszerint, hogy a tapasztalati tudományok, a bölcseict vagy
a teológia használja-e. Az egyházi Tanítóhivatal pontos értelemben veszi:
az a dolog természete, ami meghatározza lényegét, beleértve azt az irányító
erőt, amely a dolgot céljai elérésére készteti. A dolgok Ist ent ól kapják a
természetüket, vagyis azt, hogy olyanok, amilyenek, és hogy ez va$)' az a
céljuk. Ennélfogva jelentéstől vemhesek, amelyekből az ember - mmt I st e n k é P m á s a - kiolvashatja, hogy mi is velük "az Isten t eremt ő
szándéka."
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2. Tehát az emberi természet alapvető törekvései - amelyeket a természettörvény fejez ki - a Teremtő akaratát tükrözik. Ez a természettörvény
jelenti ki az emberi természet sajátos követelményeit; ezek jelzik, hogy mi
az Isten terve értelmes és szabad teremtményével. Igy ki van zárva az a félreértés, hogy a természet egyoldalúan ("en un sans univoquc") értelmezzük
és az embert pusztán anyaggá fokozzuk le.
3. Ugyanakkor azonban vizsgálnunk kell az emberi természetet konkrét
fejlődésében is a történelem folyamán: mit tett emberségével ez az esendő,
gyakran a szenvedélyek szolgaságába jutott szabadság. Ez az egyre új nemzedékekre áthagyományozott örökség magába foglalja a bölcsesség, a mű
yészet és a nagylelkűség kincseit, de nagy adag eltévelyedést és romlottságot
IS...

5. A kultúra első alanya maga az emberi személy, figyelembe véve létének minden dimenzióját. Az ember önmagát alakítja - ez a kultúra első
célja. Ezt azonban a k u l t ú r a t e r m é k e i n keresztül éri el, és a
kulturális emlékezet segítségével. A kultúra azt a k ö r n yez e t e t is
jelenti, amelyben és amelynek révén a személyek kifejlődhetnek.
6. Az emberi személy k ö z ö s s é g i I é n y: azáltal bontakozik ki, hogy
kap és ad. A másokkal vállalt felelősségben és az élő társadalmi kötelékek
által halad előre. A nemzet, a nép és társadalom kulturális hagyományaiból
"mcríti azokat az értékeket, amelyekkel hozzájárul az emberi és társadalmi
művclődés továbbfejlcsztéséhcz' (GS uo.) .
7. A kultúra mindig konkrét és egyedi,de nyitott az egész emberiség
közös, magasabb értékei felé ...
8. Az ember természeténél fogva vallásos lény. Léte rnélyébe van írva,
hogy törekszik a Végtelen felé. A vallás, tágabb értelemben véve, s z e rves r é s z e a kultúrának, amelyben gyökeret ver és amelyet kifejleszt.
Ezért minden nagyobb kultúránál- ha épületnek tekintjük - olt találjuk,
mint zárókövet, a vallásos dimenziót: azoknak a nagy alkotásoknak a sugallmaz ója, amelyek fémjelzik a civilizációk éveztedcs történelmét.
9. A nagy vallások gyökerében ott van a felfelé ívelő törek-vés, amellyel
az ember az Istent keresi, s amely - megtisztítva eltévelyedéseitől és nchcz ékeitől - mély tiszteletet érdemel. Ebbe oltódik be a keresztény hit
adománya. Ugyanis a keresztény hitet az külőnböztcti meg az egyéb
vallásoktól, hogy szabad beleegyezés Isten ingyenes szerétet-ajándékába,
aki kinyilatkoztatta magát és egyszülött Fiát adta nekünk, hogy megszabadítson bennünket a bűntől, s kiárasztotta szívünkbe a Szeritlelket.
Mcrt a kereszténység gyökeres eredetisége - szemben minden egyéb természetes vággyal, követelménnyel, sikerrel és eredménnyel- éppen ebben
rejlik: Isten önmagát ajándékozza az embernek.
10. A kereszténység tehát minden természet és kultúra felett álló transzcendens valóság. Ezért, egyrészt összefér minden kultúrával- amennyiben
ez megfelel a helyes értelemnek és a jó akaratnak; másrészt - kiemelkedő
fokon - maga is lendítő tényező a kultúrákban. A következő elv megvilágítja
a hit és a kultúra kapcsolatainak összességét: a kegyelem tiszteletben tartja
a természetet, gyógyítja a bűn sebeit, felemel és erősít. A kegyelem
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tulajdonképpeni célja az, hogy felemeljen bennünket az igazi életbe. Ezt
azonban nem érheti el anélkül, hogy ne gyógyítsa a természetet és a természetfeletti rendbe való emelés ne vezessen teljességre természetes szinten
is.
ll. Az i n k u I t u r á c i ó folyamata tehát az Egyház törekvése arra,
hogy Krisztus üzenetével áthassa az adott társadalmi és kulturális környezetet, és arra őszt ök élje azt, hogy fejlessze ki minden értékér, amennyiben
ezek összeegyeztethetőkaz evangéliummal. Az inkulturáció fogalma tehát
a személyek és csoportok fejlődésénck, kölcsönös gazdagításának eszméjét
zárja magába, abból kifolyólag, hogy az evangélium találkozott egy társadalmi környezettel. "Az inkulturáció az evangéliumnak a megtestesülése ősi
kultúrákba, s egyidej űleg, ezeknek a kultúráknak bevezetése az Egyház
életébe" (II. János Pál: Slavorum apostoli, 21).
II. AZ INKULTURÁCIÓ AZ ÜDVTÖRTÉNETBEN
l. A természet, a kultúra és a kegyelem kapcsolatait annak a szövetségnek konkrét történelmében fogjuk szernlélni, amelyet Isten az emberiséggel kötött. Ez a történelem rnutatja "az örök bölcsesség csodálatos leereszkedését" (DV 13): kezdödön egy néppel, s tetőpontját ennek a népnek
egyik fiában érte el, aki az Isten Fia is, s tőle kiterjedt a föld összes népére.

Izrael, a szövetségnépe
2. Izrael úgy tekinti magát, hogy őt közvetlcnül Isten alakította ki. Az
Ószövetség, az ősi Izrael Bibliája maradandó tanúsága az élő Isten kinyilatkoztatásának egy választott nép számára. Ez a kinyilatkoztatás, írott formájában magán viseli azoknak a kulturális és társadalmi tapasztalatoknak a
nyomait, amelyek ennek a népnek és a környező civilizációknak találkozásából keletkeztek ezer év folyamán. A régi Izrael olyan világban született meg, amelyben már jelentős kultúr ák Virágoztak, s ezekkel kapcsolatban fejlődött ki.
3. Izrael legrégibb hagyományai (pl. a körülmetélés, a tavaszi áldozat, a
szornbati pihenés) nemcsak rá jellemzűek. ..
4. A biblikus szerzők felhasználták és egyúttal át is alakították koruk
kultúrái t, hogy elmondhassák - egy nép tört énelmen keresztül - Isten
üdvözítő műk ödését, amely Krisztusban teljesedik ki, és felhív minden
népet s kultúrát: alkossanak egy testet, amelynek feje Krisztus,
5. Az Ószövetségben a kultúrák (cgybcolvadva és átalakítva) az Ábrahám Istenétől eredő kinyilatkoztatás szolgálatába állnak, amely a szövetségben lesz élővé és az Irásokban fektették le. Páratlan clökészítése, kulturális és vallásos szinten, Jézus Krisztus eljövetelének! Az Uj szövctségben
még mélyebben nyilatkoztatja ki ma!!oát Abrahám, Izsák és Jákób Istene; a
Szenilélek teljességében nyilvánul ki. Felszólít minden kultúrát: engedje,
hogy átformálhassa Jézus Krisztus élete, tanítása, halála és feltámadása.
6. Jóllehet a pogányok "beolttattak Izraelbe" (vö. Róm 11,11-24), Isten
eredeti terve - s ezt hangsúlyozni kell - az egész teremtésre vonatkozik...
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7. Másrészt meg kell említenünk azt is, hogy Izrael kultúr ájának különszempontjai nem egyformán viszonyulnak az isteni kinyilatkoztatáshoz. Van, amelyik ellenállásról tanúskodik Isten szavával szemben, míg
mások elfogadását igazolják. Ez utóbbiak k őz ött is különbséget kell tenni
az átmeneti jellegűek (pl. rituális és jogi előírások) és a maradandók közötr.
"Mózes törvényének, a prófétáknak és a zsoltároknak" (vö. Lk 24,277.44)
bizonyos részei kifejezetten is Jézus előtörténetét alkotják.
b öző

Jézus Krisztus, a világ Ura és megváltoja
1. Jézus Krisztus minden kultúra felell áll
8. Jézus Krisztus prédikációiban kifejezésre jut a meggyőződés: benne,
szavában és személyében Isten teljessé teszi, s egyszersmind túl is halmozza
az adományokat, amelyeket Izraelnek s a népek összességének juttatott
(Mk 13,10; Mt 12,21). Jézus minden nemzet és minden ember feltétlen
világossága és igazi bölcsessége. Saját cselekvés ével mutatja, hogy Abrahám Istene, akit már Izrael Teremtőnek és U rnak ismert el, uralkodni készül mindazok felett, akik hisznek az evangéliumban, mi több: Jézus által
Isten máris uralkodik (Mk 1,15; Mt 12,28; Lk 11,20; 17,21).
9. Jézus tanítása, főként példabeszédei, nem egyszer kiigazítanak, sőt el
is marasztalnak jó néhány felfogást, amelyet a történelem, a tényleges vallásgyakorlat és a kultúra sugallt kortársainak Isten természetére és eljárásmódjára vonatkozóan (Mt 20,1-16; Lk 15,11-32; 18,9-14).
10. Jézus bensőséges kapcsolata Istennel valamint engedelmessége,
amivel feláldozta életét és halálát Atyjának, i~azolja, hogy benne helyreállt
Istennek a teremtett világra vonatkozó eredeti terve, amit a bűn megrontott.
Isten új teremtménye, új Adám áll tehát előttünk (Róm 5,12-19; IKor 15,2022). Ezáltal több szempontból mélycn megváltoztak Istenhez való kapcsolataink is (Mk 8,27-33). Olyannyira, hogy az átok, amely a keresztre szegezett
Messiást sújtotta, áldás lesz minden nép számára (Gal 3,13; MTörv 21,2223) és a Jézusba vetett hit a Törvény uralmának helyét foglalja el...
2. Krisztus jelenléte a kult úrában és a kult úr ákban
a) Krisztusnak, Urunknak és a mindens ég Megváltójának sajátossága
12. Minthogy az Isten Fiának megtestesülése teljes és konkrét valóság,
a megtestesülés kulturális tény. "Krisztus ... beleolvadt azoknak az embereknek társadalmi és kulturális rnili őj ébe, akik között élt" (AG 10) ...
14. Határozott vallási hagyomány, a zsidó próféták világa alkotta Jézus
lelki világát: Izrael jámborságán nevelkedett, a Törvény és a próféták tanításai formálták . Mindennek Istenhez, mint Atyához való egészen egyéni tapasztalata kölcsönzött hihetetlen mélységet. A régi prófétákhoz hasonlóan
Isten szól rajta keresztül és szólít fel megt érésre. Jellegzetes egész viselkedése is: szókincse, irodalmi Iorrnái, stílusának fordulatai, biblikus hasonlatai, közmond ásai, ellentétekkel tűzdelt kifejezései, intelmei, boldogságai,
egészen szimbolikus cselckckcdctci Illésre és Elizeusra emlékeztetnek..
15. Jézus annyira Izrael életéhez kapcsolódik, hogy az a nép és a vallá sos
hagyomány, amelyben helyet foglal - éppen ezen a tényen keresztül - ,
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egészen sajátságos tényező az emberiség üd vtö rt éneté b e n. A kiválasztott
né p s a tőle eredő vallásos hagyomány állandó jelentőséggel bír az emb eriség szám ára.
16. Nem, a megtestes ülésben nincs semmi rögtönzés. Az Isten Igéje
olyan tört énelembe lép be , amely el őkész íti, meghirdeti és előre szemlélteti
Ot. Kris ztus mintegy előre egyet alkot népével, amelyet Isten éppen arra
való tekintettel formált, hogy egykor neki ajándékozza Fiát. A próféták által
kiejtett minden sz ó mintegy el őjáték az abszolút Szóhoz, aki az Isten Fia...
b) Az Egyetlen katolicitása
18. Bármennyire is egyedi körülmények között öltött testet az Ige vagyis bármennyire is sajátos a kultúra, amelyik befogadta, alakította és
kísérte - elsősorban nem ezt egyesítette magával az Isten Fia. Emberré Ictt
az Isten, s bizonyos m6don, emiatt egy fajnak, országnak és kornak a tagja.
"Az emberi természet bennünk is roppant mélt6ságra emelkedett azzal ,
hogy Krisztus azt magára öltötte, an élkül, hogy megsemmisítette volna.
Igen , ő, az Isten Fia, valamiképpen minden emberrel egyesült, amikor emberré lett " (GS 22).
19. Krisztus Icns öbbsége tehát nem különíti őt el az emberi családtól,
hanem minden partikularizmusori túl jelenlevővé teszi minden emb er
számára. "Krisztus ... senkinek és sehol nem idegen" (AG 8) . "Nincs többé
zsid6 vagy görög, rabs zolga vagy szabad, férfi vayg nő, mert mindannyian
eggyé lettetek Kris ztus J ézusban" (Gal 3,28). Krisztus tehát éppen úgy hozzánk tartozik (alapvető egyéniségünkben) egyediségünk sokaságában és
különbözöségében, mert mindez nélkülözhetetlen emberi természetünk höz.
20. Krisztus nem lenne igazán részese konkrét emberi természetünknek,
ha nem kapcsolódna hozzánk kultúráink különbözöségében és egymást
kiegészítő jellegéb en. Ugyanis, j61 vagy rosszul, de a kultúra (nyelv,
történelem, magat artás az élettel szemben, különbözö intézmények) fogad ,
amikor bel épünk az é letbe, alakít bennünket, kísér utunkon és irán yít
j öv őnk felé. Ha titokzatosan az egész világ a kegyelem és a bűn hel ye,
hogyne állna ez a kultúrákra is, amel yek a tulajdonképpeni emberi tevékenység gyümölcs ei és csírái?
21. Az Egyházban, Kris ztu s testében, a kultúráknak egymást kiegészít ő
szerepe is van, am ennyiben a kegyelem és a hit élteti és újítja meg őket. J 61
szeml éltetik, hogy milyen magas fokon képesek megtermékenyíteni ugyanannak az evangéliumnak a tanításai és erőforrásai az igazság, igazságosság,
szerctet és szabadság egyazon elveit , amikor Krisztus Lelke járja át őket.
22. Emlékeztetnünk kell arra, hogy az Egyházat, a megtestesült Ige jegyesé t nem stratégiai érdek vezeti , amikor az emberiség különbözö kultúráinak sorsával foglalkozik? Belülről akarja éltetni, védeni, a tévedést ől
s b űnt ől megszabadítani - amikkel ni megrontottuk - az igazság és szer étet
em e forrásait. Isten helyezte ezeket a teremtett világba mint "semina Verbi",
"az Ige magjait". Az Isten Igéje nem idegen világba jön,Jl.mikor a teremtmények közé lép. "Minden általa és érte teremtetett. O előbb van min dennél, és minden benne áll fenn" (Kol 1,16-17).
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Az apostolok egyháza és a Stentl élek

a) Jeruzsátem t ől a nemzetekig: a hit inkulturációjának tipiku s kezdetei
23. Pünkösd napján a Szentlélek kiáradása mint befejező és beteljesít ő
esemény kezdi meg a keresztény hit és a kultúrák kapcsolatát. A feltámadt
Krisztus beteljesítelle az üdvösség ígéretét s a Szeritlélek kiár ad ásával tölti
be a hívők szívét. Ettől kezdve Isten "cso dáit" minden nyelven és mind en
kultúrában hirdetik az emberek (ApCsel 2,11). Bábel a megoszlás jele az
e mbe riségben; a Szeml élek ajándé ka a szívek s z imf ó n i á j á n a k
természetfeletti s mégis mennyire emb eri kegyelme. Az isteni kommúnió
( koinonia) új közösséget teremt az emberek között, áthatja - an élkül, hogy
Ierombolná - megoszlásuk jclét: a nyelveket.
24. A Szentlélek nem szuper-kultúrát alkot, hanem személyes és éltető
elv, amely harmóniát ter emt az új közösség és tagjai között. Ajándéka nem
szervezeti jellegű, hanem a hit és a szeretet közöss égc - mint a jeruzsálemi
egyháznál láthatjuk: sokan kapj ák, anélkül, hogy megoszlana. Krisztus testét alkotja, amelynek a tagjai egybeforrnak: megoszlás és ewformaság nélkül. A katolicitás első próbakövével akkor találkozunk, amikor a kulturális
különbségek (súrlód ás a gör ögök és zsidók között) fenyegetik a kornmúniót
(ApCseI6,1kk). Az apostolok nem szüntetik meg a különbs égekct, hanem
ki építik az Egyház test ének lényeges szerepét: a diakoniát, a szolgálatot a
közöss égért.
25. Hogy a nemzetek is részesedhcsscnek az örömhírben, a Szeritlélek
újabb megkül önböztet ésre vezeti Pétert és a jeruzsálemi közösséget: Krisztus hite nem kívánja meg az új h ívektől azt, hogy elhagyják kultúrájukat s a
zsid ó Törvényt kövess ék. Minden nép hivatott arra, hogy h a s zonél vezője
lehessen az ígéreteknek és részesedh essék az örökségben, amit értünk bíztak a kiválasztott népre (Ef 2,14-15). Tehát senkire sem kell rakni "több
terhet a szükségesn él" (ApCsel 15,28), az apostoli gyülek ezet döntése
szerint.
26. Míg azo nban a zsid óknak Krisztus keresztje botrány, a pogányoknak
bolondság. Ezekn él az inkulturáció a bálványimádásba ütközik: begyökerezett bűn, amel y "fogságban tartja" annak a kultúrának igaz magját,
amelyiket Krisztus még nem ö ltö tt magára. Amíg az emb erek nélkülözik
"az Isten dicsős égét" (Róm 3,23), mindaz, amit míívelnek, "kultiválnak'',
csupán önmaguk hom ályos képe. Esetükben a páli igehirdetés a term ésb ől
és a szövets égre való hivatottságból indul ki: megbélyegzi az elvakult emberiség erkölcsi eltévelyedéseit és hirdeti az üdvösséget a megfeszített s
feltám adt Krisztusban.
27. Miután a hit kiállta a katolicitás próbáját a kulturálisan különbözö
keresztény közösségek között, s miután l egyőzte a zsidó legalizmus és a
pogány bálványimádás ellenállását, kiszolgáltatja magát a kultúr ának a
gnoszticizmusban. Ez a jelenség még csak sz ületőben van, amikor Pál és
János megírják utolsó leveleiket, de tápl áléka a rákövetkező századok legtöbb tanbeli válságának. Ennél az áramlatnál az emberi értelem, bűntől
sérült állapotában, visszautasítja az Isten Fia megtestesül ésén ek "bolond-
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ságát", s azáltal igyekszik magának visszaszerezni a misztériurnot , hogy
alkalmazkodik az uralkodó kultúrához. De a hit alapja nem az "emberi
bölcsesség, hanem Isten ereje" (IKor 2,5) .
. b) Az apostoli hagyomány: a hit inkulturációja és a kultúra megvállása
28. A pünkösddel megkezdett "végső időkben", a feltámadt Krisztus, az
alfa és omega, bclép a népek történetébe: feltöretik a történelem - vagyis a
kultúra pecsétje (Jel 5,1-5), és a Szemlélek kinyilvánítja, k özszerűvé teszi
és közli mindenki számára. Ennek a kinyilatkoztatásnak és kommúniónak
a szentsége az Egyház. Központosít minden kultúrát, ahol befogadják: a
tengelyt az "eljövendő világba" helyezi; helyreállítja a kommúniót, amelyet
megtört "ennek a világnak a fejedelme". Következésképpen a kultúra
"eszkatologikus helyzetben" van: Krisztusban kiteljesedése felé irányul, de
nem menekül meg, nem mond ellene a gonosznak.
29. Minden helyi és részegyháznak az a hivatása, hogy szentség legyen
a Szentlélckbcn, amely egy adott kultúra testében a keresztrefeszített és
feltámadott Krisztust tükrözi:
a) A helyi új- vagy régi egyház részesedik a J....u ltúrák dinamizmusában
és viszontagságaiban. Bár eszkatologikus helyzetben van, próbáknak és
kísértéseknek van alávetve.
b) A "keresztény újdonság" a helyi egyházakban a kultúráknak megfelelő
kifejezési formákat szül (a tanítás megfogalmazásának módozataíban, a
liturgia szimbólumaiban, a szent példaképekben, a jogi irányelvekben stb.).
De az egyházak közötti kommúnió mindig megköveteli, hogy a kulturális
"test" ne emeljen válaszfalat az apostoli hit kölcsönös elismerésében és a
szerétet szolidaritásában.
c) A népekhez küldött egyház csak akkor tanúskodik az Úrról, ha figyelembe véve kulturális kapcsolatait - hozzá hasonul megtestesülésének
első őnki ürcscdésében és éltető szenvedésének végső megalázkodásában.
A hit inkulturációja az apostoli hagyomány egyik kifejezője, amelynek drámai vonását Szent Pál több alkalommal aláhúzza (vö. Lés 2. levél a korintusiakhoz) ...
III. AZ INKULTURÁCIÓ JELEN PROBLÉMÁI
1. Eddig elsőnek filozófiai szempontból vizsgáltuk a hit inkulturációját
(a természet, a kultúra és a kegyelem viszonyát); majd a történelem és a
teológia szemszögébó1 (az inkulturáció az üdvtörténetben) ...
A népi vallásosság
2. Ez a fogalom főként ott merül fel, ahol a kereszténység már régebben
gyökeret vert. Itt a hit és k e r e s z t é n y j á m b o r s á g mélyebben
összefonódott mind a kultúrával, mind pedig a hit felvétele előtti formákkal.
A hívek gyakran egyszerű módon: ünnepekkel és zarándoklatokkal, tánccal
és énekkel fejezik ki vallásos élményeiket. Ilyen esetekben "élő szintézisröl"
beszélhetünk, mivel cggyé válik "a test és a lélek", az egyházi kommúnió és
a társadalmi struktúrák, az egyén és a közösség, a keresztény hit és a
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hazaszcr ctct, az ész és a szív. A szint ézis min ösége függ az evangelizálás
kor ától és m él ység ét ől valamint a hit felvételét megelőző vallási és kulturális
elem eknek a keresztén ységgel való összefé rherös égé töl .
3. VI. Pál Evangelii nuntiandi apostoli körlevele elismerte és biztatta a
népi vallásoss ág ért ékel ését (48. sz.) ...
4. A népi vallásosság ereje és gyökereinek mélysége világosan megmutatkozott a hitelve sztettség korában, amelyró1 VI. Pál beszélt. Kifejezési
formái számtalanszor túlélték azokat a jövendöléseket, amely ekr ó1 a modern szekularizmus kezeskedett. Sőt, földünk nem egy részén nemcsak
megőrizték, hanem növelték is a népre gyakorolt vonzó erejüket.
6. Számtalanszor rámutattak már a népi vallásosság korlátaira: ragaszkodik bizonyos egyszer üséghez. és különböző vallási elferdülések, sőt
ba bo nák forrása ... Gyakran megreked a kulturális külsöségeknél, és nem
vállalja igazán a hitet, sem a mások szolgálatára vonatkozó kifejezését. Ha
pedig rosszul irányítják a népi áhítatot, szektássághoz vezethet, s evvel
veszélyezteti az igazi egyházi közösséget. Fennáll az a veszély is, hogy
politikai áramlatok vagy a keresztény hittől idegen vallási erők állítják érdekeik szolgálatába.
7. Ezek a veszélyek felszólítanak arra, hogy okos pedagógi át alkalmazzunk a népi vallásosságnál: szeressük értékelt, de rostáljuk IS meg. Az
é lő és a néphez alkalmazkodó liturgia is fontos szerepet tölt be abban, hogy
összhangba hozzuk a tiszta hitet és a népek vallási életének hagyományos
formáit. Kétségtelen az is, hogy a népi vallásosság nélkülözhetetlen a
ker esztény embertan kulturális dimenzi óihoz .
E zzel csökkenthetjük ugyanis azt a - tragikus - távols ágot, amely
gyakran fennáll a kersztények hite és a napi életüket irányító társadalmi és
gaz da sági intézmények k öz ött .
A hit inkulturációja és a nem-keresztény vallások
8. A n e m k e r e s z t é n y vall á s o k - Az Egyház kezdettől fogva
fokon szembe találta magát a vallási pluralizmussal. A keresztények ma is csak egyharmadát alkotják a föld népességének. A j övőben
pedig egyre inkább olyan világban fognak élni, am elyik növekvő szimp átiát
tanú sít a vallási pluralizmussal szemben...
10. Példaként Ázsiát szeretnénk felhozni, ahol több nagy világvallás
bölcsőjét találjuk. A hinduizmus, a buddhizmus, az iszlám, a konfucianizmus, a taoi zmus és a shintoizrnus...
11. Vallási dialógus - A keresztények életének lényeges része a más vallásokk al való dialógus. A dialógus, az eszmecsere, az ismeretsz érz és és a
közösen végzett munka által elősegíti a másik vallásának jobb megértését
és az áhítatban való növekedést...
14. Az evangélium más rendbe tartozik mint a kultúra. - Ne feledkezzünk meg azonban az evangélium m á srendűs égér ől a kultúrákkal
szembe n, amelyekben a keresztény' hitnek - hivatása szerint - gyökeret kell
verni e és képességeit ki kell fejlesztenie. Ak ár mekkora tisztelettel is
k ül őnb ő z ő
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viselkedjünk mindazzal szemben, ami igaz és szcnt egy nép kulturális
hagyományában, ez a magatartás nem követeli meg, hogy ezt a hagyományt
abszolút értéknek tekintsük. Senki sem felejtheti el, hogy az evangélium kezdettől fogva - "a zsidóknak ... botrány, a pogányoknak meg balgaság"
(IKor 1,23). A vallások közötti dialógus semmi esetre sem lehet tehát a
szinkretizmus záloga.
A fiatal egyházak és keresztény múltjuk

15. Az Egyház folytatja és időszerűvé teszi Jahve Szolgájának misztériumát, aki ígéretet kapott: "a nemzetek világossága lesz, hogy így Isten
üdvössége "eljusson a föld határáig" (Iz 49,6)...
16. A katolikus kommúnió értelmében egy történelmet alkotnak az
összes részegyházak. Ennélfogva a fiatal egyházak saját történelmük részének tekintik azon egyházak múltját, amelyek lehetövé tették, hogy megszülethessenek.
17. Az Újszövetség népe megüli a húsvéti titok emlékezetét és szüntelenül hirdeti az Ur eljövetelét. Ezért mondhatjuk az Egyházról, hogy a
népek kulturális hagyományainak megkezdett eszkatológiája - feltéve, hogy
ezek a hagyományok alávetették magukat Jézus Krisztusban a halál és
feltámadás tisztogató törvényének.
IS. Mint Szent Pál az athéni Aeropáguszon, a fiatal egyház alkotóan
újraértelmezte ősi kultúráját. Amikor ez Krisztushoz csatlakozik, "eltűnik
a fátyol" (2Kor 3,16)...
19. A fiatal egyház az üdvösséget jeleníti meg. Felfedni törekszik
mindazt a nyomot, a semina Verbi-t, amelyet Isten gondolkodása hagyott
az adott nép számára. Amit a zsidókról írt levél bevezetője az Atyákról és
a prófétákról mond Jézus Krisztusra vonatkozóan, áll és alkalmazható bizonyos hasonlóság alapján - minden emberi kultúrára, amennyiben van
benne igaz és jó, s bölcsességet hordoz magában.
A keresztény hit és a modem világ
20. Az ipari forradalom, majd a városiasodás által létrejött technikai
változások mélycn érintették az embereket: élvezői, de gyakran áldozatai
is. Sürgős és nehéz feladat születik ebből a hívek számára: a Jézus Krisztustól adott megváltás tükrében kell szcmlélnünk a modern kultúra jellegzetességeit, elhajlásait és igényeit.
21. Az ipari forradalom kulturális forradalom is volt. Sok addig elfogadott érték vált kérdésessé...
22. Jelentős fejlődés történt az élet minden területén: élelmezés, egészség, közlekedés, mindenféle fogyasztási javak... A tudatalatti szinten azonban m ély nyugtalanság észlelhető a közösségekbcn. A második világháború
után jó néhány országban kiábrándulás foglalta el a fejlődés eszményének
helyét. A termelés és a közigazgatás racionalizálása észellenessé válik, ha
megfeledkezik a személyek javáról. Az eredeti közösségböl való kiszakadás
a magányosok tömegébe temeti el az embert. Az új tömegtájékoztatási eszközök legalább annyira vezetnek a széteséshez, mint amennyire össze-
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kovácsolhatnak. A tudomány gyümölcsei, a technika vívmányai egyszerre
teremtő és embert gyilkoló er ők. Ezért egyesek kétségbe esnek a modern
világ láttára és új barbárságokról beszélnek. Ennyi csőd és hiba ellenére
mégis remélnünk kell az erkölcsi Ielvirrad ást mind a szegény, mind pedig a
gazdag nemzeteknél. Lehetséges a kulturális és lelki megtérés. ha hirdetjük
és magunkévá tesszük az evang éliumot. Ez közössé~i fclcl öss ég-vállalásra
szólít fel, a teljes személy javainak gondozására, az igazság és a béke ápolására, az Atya imádására, akitől mm den jó származik.
23. Az evangéliumnak a modern társadalmakba való inkulturációja
rendszeres erőfeszítést követel kutatásra és együttes cselekvésre. Az evangelizálásért felelős szem élyektől ez a rendszeres erőfeszítés a k övetkezöket
követeli meg: 1. Nyílt, de ugyanakkor kritikus magatartást; 2. képességet,
hogy észrevegyék az új kultúrák lelki elvárásait és emberi vágyait; 3. lehetőséget a kulturális vizsgálatokra, hogy tényleges találkozás jöhetne létre a
modern világgal...
25. Az evangélium alapvető kérdéseket vet fel annak, aki elgondolkodik
a modern ember viselkedés éri. Hogyan lehet megértetni evvel az emberrel
a krisztusi üzenet radikalizmusát: a feltétlen szeretetet, az evangéliumi szegénységet, az Atya imádását és akaratába való állandó beleegyezést?
Hogyan tanítsuk a szenvedést és a keresztény halál értékér? Hogyan keltsük
fel a hitet és a reményt a föltámadásban, amit Jézus Krisztus nyitott meg
nekünk?
26. Fokozni kell a kulturális vizsgálatok lchctős ég ét és ezek kapcsán
észre kell venni a morális és lelki érintkezési pontokat. Az egész egyház
mozgósítása szükséges ahhoz, hogy eredményesen bírkózhassunk meg az
evangélium modern világba való inkulturációjának roppant szövevénycs
feladatával. Magunkévá kell tennünk II. János Pál idevágó aggodalrnát:
"Pápaságom kezdetétől életfontosságú területnek tekintettem az Egyház
párbeszédét korun k kultúráival. Ettől a téttó1 függ a világ sorsa a XX.
század végén".
A Bizottság VI. Pál és It. János Pál egy-egy idézetével zárja fejtegetéseit. Az cls ó kiemeli.
hogy nem elég felületesen evangelizálni a kultúrat, hanem egészen a gyökeréig kell behatolni.
Jelenlegi pápánk pedig emlékeztet. hogy hosszú és bátor folyamatot kell szem el őtt tartani ,
amikor a hit inkulturációjáról beszélünk. Egyrészt egész országok és vidékek várnak még az
evangelizálásra. másrészt egyre új szektorokbukkannak fel a kultúrában , különb öz ócélokkal.
módszerckkel és nyelvezettel.
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ÉLET A PLÉBÁNIÁN
Baranyi Imre
A LELKIPÁSZTORI ARCÉL
A mindenkori lelkipásztor csak azokat és az olyan embereket szolgálhatja, akik és amilyenek élnek körülötte, illetve akik és amilyenek között ő
él. Idöfcletti, az adott kor ernberétől elvonatkoztatott lelkipásztorkodás
nem létezik. Ezért, ha a lelkipásztor elzárkózik a "világtó!", k örnyezetétől,
megszünik lelkipásztori minősége. Szüksége van tehát bátorságra, hogy nap
mint nap, félelem és aggodalom nélkül nézzen szembe a világgal és álljon
rendületlenül az emberek között rnint Jézus Krisztus tanúja: kérdéseiken
rágódjék, gondjaikat szívén viselje és reményeikben osztozzon. A lelkipásztor és lelkipásztorkodás központjában áll az adott kor embere!
1. A lelkipásztor és egyéb "pásztorok"

Az orvos, a politikus, a szoci ális gondozó, a pedagógus, a technikus is
az emberért van, és az embert szolg álja, Miben különböznek tehát ezek a
szakemberek a lclkipásztortól? Ezek és a hasonló foglalkozások az ember
bizonyos sajátságos területével- eg észségével, neveltetésével stb. - foglalkoznak. A lelkipásztor előtt az egész ember java áll: teste, lelke, neveltetése,
társadalmi léte stb. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a lelkipásztor egy
kicsit orvos, egy kicsit nevelő, bizonyos helyzetekben szociális gondozó...
Lelkipásztor az, aki Jézus Krisztus erejével él az emberekért és segíti öket
az Atyához. Ez ne eredményezze a lelkipásztor túlterhelés ét: Bár bizonyos
orvosi, pedag ógiai, politikai, technikai, pszichológiai ismeretekkel is kell
rendelkeznie, fő feladata mégis az Isten- és az ernberk özclség: nyitottság
Jézus és az ember felé. Az Isten mindenkihez lehajol üdvözítő akaratával,
szerétetével. Az ember viszont a kor fia, örökös zarándok. A lelkipásztor
fülében állandóan visszhangzik: "Tegyétek tanítványommá mind a népeket!" (Mt 28,19), valamint: "tanúim lesztek... egészen a föld végső határáig"
(ApCsell,S). "Mcrt úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16).
A lelkipásztorkodás célja végső soron az élet, a teljes és tökéletes élet,
amely igazán csak a szentháromságú egy Isten birtoka: arra az életre szüli,
vezeti, újjáteremti az embert. "Aki hisz bennem, annak örök élete van ... Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van "(J n 6,47.54).
A lelkipásztor tudatában van: "Nagy volt a v áltságdíjatok!" (IKor 6,20) Saját
méltóságát sem téveszti szem elől: "Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki
titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki
engem küldött" (Lk 10,16). Pál sorai elevenek benne: "Szüntelen ül hálát
adunk az Istennek, hogy amikor Jézus szavát hallottátok tó1ünk, nem úgy
fogtá tok fel, mint mesteri tanítást, hanem rnint Isten szavát, ahogy valóban
az is" (TTessz 2,13). A kapocs a lelkipásztor és az Isten között valamint a
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lelkipá sztor és a mindenkori ember k özött nem a kereskedelmi szellem,
nem a puszta kötelességtudat, még csak nem is pusztán a felelősség, hanem
a szeretet: nem a szó bemocskolt értelmében, hanem isteni dicsőségben ragyogó valóságában: "mcrt az Isten szeretet" (11n 4,8). Jézus azért kön yörgött: "hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennünk legyen , és én is bennük
legyek" (Jn 17,26).

2. A papi arcél
II. János Pál mondása: "Az evangelizáció annyit jelent, mint segíteni a
másikon, hogy megtalálja önazonosságát Jézus Krisztusban." Érvényes ez a
lelkipásztorkodásra is. A dél-amerikai püspökök 1979-es konferenciájának
mottója: "particip áció és kommúnió" "Pueblai teológia" néven kelt világkörüli útjára. Kifejezi, hogy Jézus Krisztus részt vállalt életünkben: az ember
bűnét magára vette és meghalt miatta a kereszten (participáció). Másrészt
J ézus mindig itt van velünk és értünk (kommúnió). Elfogadhatjuk Jézus
szeretetét és Isten üdvöt hozó tettét Jézusban. A pap lényege: jel (vö. Mt
10,22; 2Kor 5,10-20), a krisztusi participáció és kommúnió eleven jele. A
bűneinket magára vállaló és a köztünk, velünk és értünk élő Jézus jele.
Az Újsz övetség népe "apostolokra és prófétákra" (Ef 2,20) épült, első
sorban a "12"-re, Ok az "Isten népének", "Kr isztus testének" alapkövei. S ez
nemcsak az egyház alapításának idejére érvényes, még az "új Jeruzsálemben" is szerepelnek (Jel 21.,14). Maga Krisztus részesíti öket hatalomban" (Mk 3,14-15 és Ef 4,11). O alapítja a szolgálatokat. A "közösség tagjai
közül nem önkényesen választja öket. A pas ztorális levelekből világos, hogy
a felhatalmazottak adják tovább a hatalmat (Tit 1,5) utódaiknak, eközben
a közösségnek tanácsadói és kijel őlől szerepe lehet.
Pál példája útmutató: Jézus által kijelölt és felhatalmazott ir ányitója ö
a közösségnek, egységesítő hatalommal gyűjti egybe a sokszor nagyon is
széthúzó elemeket és nekik a krisztusi egységet közvetíti (IKor 1,13; 2,1;
2Kor 4,5;5,20...), kiegyenlíti az "e rőse ket és a gyengéket" (lKor8; Róm 14,115,6). E "hatalom" nélkül a kari zmák elvesznének (2Kor 4,7).
Ez a szolgálat, az Istenember sorsában való részvétel (Fil 3,7-15) krisztológiai hatalom hordozója (2Kor 10,4), példakép Isten népe számára
(IKor 11,1). Krisztussal keresztre van feszítve, Krisztus él benne (Gal 2,1920). Azaz Isten szerétetérc teljes válasz, "igen" a pap (2Kor 5,14) . Az Atya
már az anyaméhből kiválasztja, hogy benne Fiát nyilatkoztassa ki (Gal 1,15·
18). Szolgálata a testvérek javára egész a vérontásig kötelezi (Fil 2,17), úgy
ho~ "sóvárog" a testvérei után Jézus szeretete miatt (Fil 1,8). Alapja a
Krisztus iránti személyes szeretet: "Szeretsz engem"(J n 21,15). Ez "cond iiio
sine qua non ". (lTim 1,11; 2,3-7). Papság = szoros Krisztus-kövctés Krisztus feladatának végrehajtására, annak - nem egyedüli - jele a cölibátus.

3. A papi szerep
Beszélünk a "papi szcrcpr öl",a "papi arculatról", Ez azonban nem jelenti
azt , hogy a papi jellemvonások teljesen a kor és korszellem függvényei, vagy
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az emberi fantázia játékának vannak kiszolgáltatva. A papi jellemvonásoknak vannak örök velejárói, amik függetlenül a korszellemtől ékesítik az
egyházi vezető szerepet viselöket. Más vonásokat a kor és korszellem hoz
magával. Eszerint különböztek pl. az ókor papjai a középkorétól. De
egyazon kor papjai egyéni adottságaik révén különböznek. Az egyik jó
sz ónok, a másik kitűnő hitoktató, a harmadik elsőrendűszervező stb. Ezenkívül a papok szerepköreik szcrint is mások. Ezzel a kijelentéssel nem szeretnénk a funkcionalista szemlélet áldozataivá válni, miszerint a pap csak
addig pap, amíg egyházi szolgálatát végzi: misézik, hitoktat stb.; azután ő is
"olyan ember, mint a többi." Funkcionális szemléletünkkel azt akarjuk kifejezni, hogy a papság kegyelmét az illető személy "nem saját két sz ép szeméért kapta", a papság nem jelenthet előnyt a kiválasztott személynek, kiválasztása ugyanis mások javára van: azért pap, hogy mások, az egyházi közösség üdvösség ét szolgálja.
A papi szerep súlypontja, vagy annak hangsúlya is változhat. Szent Tamás teológiájában az eukarisztikus áldozat jut előtérbe, mint a papság
veleje. A trentói zsinat szélesíti ezt a képet és kihangsúlyozza: a papság lényegi tevékenysége a szernségi bűnbocsátás (a kiengesztelődés szolgálata)
és az eukarisztikus áldozat (Krisztus keresztáldozatának mcgjclenítésc) bemutatása. A II. Vatikáni Zsinat nem tagadja a papság kultikus és kiengesztelődési jelcntös égét, de aláhúzza a "saccrdosi", elöljárói jelentőséget. A
pap pl. a szentrnisében is elöljáró, elnöklő, a közöss ég vezetője. Az a személy, aki felszentelésének erejével összegyűjti a népet az Ur asztala köré,
a nép karizmáit elrendezi és irányítja Isten nagyobb dicsőségére. Sántító
hasonlattal: olyan, mint a gyár igazgatója; nemcsak dolgozik, hanem
dolgoztat is. Ezt Pál így fejezi ki: "Vigyázza tok magatokra és az egész nyájra.
Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére elöljárónak, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett meg magának"
(ApCsel 20,28).
A közösség vezetése azonban a pap számára több, mint csak szervező
tevékenység: a kegyelem közveutése és üdvözítés is Krisztusban. Ezzel
azonban azt is kimondottuk, hagy a pap szolgálata nem abszolutista vezetés:
mindenben és egyedül ől Ugyanakkor nem is demokratikus: mindenben a
többség véleménye a döntő! Ehelyett feltárja a közösség tagjainak istenadta
karizm áit, bevetésüket szorgalmazza és mííködés ükct egységben őrzi, az
Újszövetség irataiban használatos meghatározás értelmében, ahol a papi
szolgálatot az "e pisco pos" (felügyelő) kifejezéssel határozzák meg. Jól kimutatja ezt a pap elnöklése a szcntrnisén: helyettesíthetetlen, nélküle nincs
eukarisztikus ünneplés, de mégis egy a testvérek közül, aki a közösséget
egységbe foglalja (IKor 10,17).
A katolikus pap tehát hármas szerepet tölt be: ember a szó nemes értelmében, keresztény (keresztelt személy) és az Egyház felszentelt elöljárója.
A három közül egyik szercpkör ét sem adhatja Töl, legyen bárhol: a templomban, az utcán vagy éppen a parlamentben. Tartózkodnia kell azonban
az integralista magatartástól : a különbözö világi szakterületek (művészet,
természettudományok stb .) önállóságát és öntörvényüségét tartsa tiszte61

letben. Ne legyen "pápább a páp ánál", s ne képzelje el magát elöljárónak az
Egyház szigorúan vett hatáskörén kívül (gazdaság, politika stb .) is.
Ugyanakkor tartsa szem előtt, hogy a természettudományok, míívészct,
gazdaság, politika stb. és a keresztény vallás rendelkeznek határter ületekkel, mind az egyiket, mind a másikat érintő valóságokkal. ahonnét a
pap nem vonulhat vissza, mert hűtlenné válna hivatásához és a felszentel és
kegyelméhez.
A hatvanas évek végén és a hetvenesek elején sokan (Iök épp szociológusok ) vészharangot kongattak a papi hivatás felett: a szeminánumok kiürülnek, szentclésig alig-alig jut el valaki. A papok teljesen elbizonytalanodtak; egyesek feladták hivatásukat és másik után néztek, mások súlyos
kisebbségi érzettel vonszolták tovább magukat, mcrt nem látták életviteluk
hasznosságát, szüks égességét, értelmét. Bizonyos, hogy a szociológus
szemével teljesen érthetetlen (az is marad) a papi hivatás, mert a papság
pusztán szociológiai mércékkcl nem mérhct ő. A papi lét tartalma érinti
ugyan az ember társadalmi valóságát, de azt nem fedi és pusztán annak
szcmszögéböl nem is értelmezhető: az Isten , a kegyelem, az Egyház, a hit
és vallási élmények nélk ül érthetetlen. Azaz tartalma elsősorban vallási, a
transzcendensre utaló, misztikus. Lényegében különbözik minden nem
keresztény paps ágtól, még az ó sz ö vet sé gi től is, hisz az Uj szövetség e/D'edüli
papja (Zsid 7,21), pásztora (Jn 10, 1-18) és közvetítője (lTim 2,5) Jézus
Krisztus, az áldozat egyszer s mindenkorra marad a Krisztus áldozata:
"Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket" (Zsid
10,14). Ezenkívül Krisztus hívja meg az ifjakat a papságra, amint azt tette a
tizenkett ővel, "hogy társai legyenek, s hogy elküldje őket hird etni az evang éliumot" (Mk 3,14). A pap közösségben él az Atyá val, Fiúval és a Szentlélekkel, s célja, hogy közösséget gyüjtsön (vö. Un 1,3). Elhivatottságának
alapja elsősorban nem adottsága és képessége, nem iskolai végzettsége vagy
szociális helyzete, hanem személyes "Krisztus-látása", "Krisztus-tapasztalata" (v ő , ApCsel 1,21-26; IKor 15,8-10) és "Krisztus-kapcsolata", amit állhatatos imával tart elevenen (ApCsel 3,1; 10,9). Amikor elnököl a keresztáldozat megjelenítésénél (ApCscl 2,42) vagy tanúságot tesz (több, mint
prédikál) a Keresztrefeszítettről (IKor 1,23), tulajdonképpen Krisztus
téríti és kereszteli me!? általa az embereket (IKor 1,13), Krisztus bocsátja
meg általa a banöket (Jn 20,22-23) és Krisztus gyógyítja meg általa az emberek betegségeit (ApCsel 3,6). Amint Krisztus küldte az apostolokat,
ugyanazt tették ők is: diakónusokat, sőt presbitereket és episzkopokat rendeltek a közösségck élére miután kézrátétellel (felszentelés) átadták nekik
a Szenil élek különleges ajándékait (vö. ApCsel 6,6; 13,1-3; 14,23; 1Tim
4,14). Meghagyják azt is, hogy "kézrátétellel" adják tovább azt a "lelki hatalmat " a következő generációknak (Tit 1,5).
A papság tehát távol áll a társadalmi rangl étrától; a helyi egyhá z elöljárója (ApCsel 11,30; 15,2), feladata ugyanis nem uralkodás, hanem
szolgálat (vö. Lk 12,42) az "önzetlenség és vendégszeretet"szellemében (vö.
lTim 3,1-8; Tit 1,7-9). A papok és püspökök ugyanis "Isten megbízottjai"
("oikonomos tou Theou"), tekintélyük a családapáéhoz hasonlít. Az
"elölj ár ó" (pap és püspök) feladata gondoskodni, összefogni és egyengeini
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a közösség egyéb karizmáit (Róm 12,8), méghozz á úgy, hogy szeretetben
építsék Krisztus Testét (vö. IKor 13). Nem sajátítják ki a Szenil élek míík ődését, de garantálják a hívek egységét és "őrzik a javakat" (vö. lTim 6,20):
az igazs ágot és szer étetet (Ef 4,15). Ezt persze mindig veszélyeztette a társadalmi ranglétra árnyéka, hívjuk azt konsztantini, karolingi vagy más
korszellemnek. amikor a püspök és pap lesüllyedhet ett (a társadalomtudomány szerun fclcmelkcdcttl) és olyan lett, mint a többi politikai hatalomviselő. Korunk egyik jelentős előnye az egyház és állam elválasztása,
mert a papság ígymegőrízhetifüggetlenségét és krisztusi arculatát, megszabadult a társadalmi szabványoktól.
4. Ki lehet és ki ne legyen pap?
A papságot nem lehet csak kitanulni, mint más szakmákat. A papi hivatást Isten akarja, s azt fel kell ismerni. Ennek a hivatásnak vannak b i bI i a i j e g y e i: kifogástalan, józan, megfontolt, mértéktartó, tanításra rátermett, nem iszákos, nem önhitt, nem ingerlékeny, nem erőszakoskodó, hanem megértő, békeszerető, jó gondviselő, fegyelmezett, tisztességes, jó hírnévnek örvendő és szilárd a hiteles tanításban (vö. lTim 3,2-8; Tit 1,7-9).
Az egyházjog (CIC 1983: cc. 1024-1052) megköveteli, hogy ajelölt megkeresztelt férfi legyen, megfelelő képességekkel és alkalmassággal az egyházi szelg álatra. Előírja továbbá a szükséges tanulmányokat. Csak azokat
szentelheti fel a püspök, akik hittel rendelkeznek, a jószándék vezeti őket,
megfelelőerr képzettek, erkölcsükben és erényeikben feddhetetlenek s fizikailag és pszichikailag is képesek teljesíteni a papi szolgálatot.
A pszichológusok és szociológusok vizsgálódása a papi hivatásra való
alkalmasságról eddig lényeges eredményeket nem mutathatott fel. A pszichológusoktól annyit megtanulhatunk, hogy a papi hivatás vállalásához
érett szcmélyiségre van szükség (Szondi). A szociológusok inkább csak a
tényállást képesek megállapítani: Milyenek a mai teológusok? Milyenek a
mai papok? (Ist-Bcstand), de arra képtelenek a saját módszereikkcl rámutatni: Milyen a papi hivatás? A püspökök tehát kénytelenek megelégedni
bizonyos "nem tudományos" tapasztalatokkal s ezek alapján megítélni: kik
alkalmasak a papi szolgálatra?
Ilyen t a p a s z t a l a t t a I segít a k őz épiskola, amely az érettségi bizonyítványban eléggé világosan felvázolja a jelentkező é r t e l m i a l k a l m a s s á g á t papi életre és szolgálatra. A s z e r v e z e t r á t e r m e t t s é g é r ő I megbízhatóan tájékoztat az orvosi látlevél, persze csak akkor,
ha a fiziológiai adatokon kívül pszichiátriai véleményt is tartalmaz.
A k a r a k t e r a l k a l m a s s á g a már nehezebben tudható meg. Bár
a karakterológia számos típust ismertet, nehéz lesz pontosan meghatározni,
melyik képes köz ülűk a papi élctstílusra. E. Sprenger részletesen bemutatja
a "vallásos embertípust' . Nem vagyok azonban meggyőződvearról, hogy ez
lenne a papi alka lmasság mérőzsinórja. Inkább arra hajlok, hogyelégedj ünk
meg az egyéniség kiegyensúlyozottságával, a k ülő nb özö jellemvonások
összhangjával. A kb. 20 éves, felvételre jelentkező fiatal részletes é I e tr a j z a sokban segíthet az egyé n jövőjének megsejtésében. Ha egyenes
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vonalat látunk a szcmélyi, vallási és pszichoszexuális érettség irányában, az
a rcményünk, hogy a fiatal a szcntel ésig még inkább megerősödik.
Mivel a papi élet - élet a c ö l i b á t u s b a n, nem mcllőzhetjüka jelölt
pszichoszexuális érettségi szintjét. Ha megállapíthatjuk, hogy hűséges hitves és gondos családapa válna belőle, ugyanilyen bizonyossággal mondhatjuk, hogy jó pap lehet, ha pszichoszexuális érettségéhez társul az eleven hit.
A fiatal felnőtt legfőbb jellemzőjeként az intimitás képességét (intimacy)
említi Erikson, ami annyit jelent, hogy képes magát teljesen és visszavonhatatlanul elkötelezni más szern élynck; eszmének, Krisztusnak, Egyháznak stb. Több ez, mint a szerelemre való hajlam: az érett ember teljes
önátadásáról, amit a szenteléskor a fiatal férfi "ads um" kijelentéssel jelez.
Csak a v o n z ó d á s a papságra túl gyönge indok, bárkit is a szcntel ésre engedni. Lehet ez ajelenség az érzelmek játéka vagy a kompenzálás
(valami helyetti) tünete is. Ezért tehát a szubjcktív érzelmek helyett az
objektív indítékokat és hivatás-jeleket keressük. Ismerünk olyan "nagyon
sikeres papokat", akik soha sem érezték k ü l ö n ö s e b b e n a hivatásukat.

5. Ajövö lelkipásztora
Szándékosan nem használjuk a pap kifejezést. Lelkipásztort mondunk
a szó tágabb értelmében: olyan személyről beszélünk - férfiról vagy nőről
- , aki teljes munkaidővel vagy csak szabadidejében, önkéntesként vagy alkalmazottként gondoskodik a lelkipásztori feladatok ellátásáról. Természetesen a misézést, gyóntatást, bérmálást, papszcntclést ezután is felszentelt pap vagy püspök fogja végezni. De az igehirdetés módjait, a betegek ellátását, a családok, gyermekek és ifjúság stb. gondozását felszentelés nélküli
férfiak és nők is végezhetik a jövőben. Mivel indokoljuk ezen állításunkat?
Vannak olyan lelkipásztori fel a d a t o k, amelyek minden megkeresztelt ember feladata (tanúságtétel hitünkról, közös ima és ünneplés stb.),
A súlyos p a p h i á n y is új megoldások keresését sürgeti, nálunk
különösképpcn. A két világháború között 5000 papunk volt, 1984-ben csak
2.500, az ezredfordulón kb. 1.200 lesz. A latin szertartású papságunk 50%a 60 éven felüli. Bár világszerte enyhén növekszik a kispapok száma, nálunk
fogy, illetve csak a szerzetcs kispapok száma mutat csekély gyarapodást.
Mi lehet a paphiány oka? E kérdésre képtelenek vagyunk válaszolni, de
az okok közöu szcrcpelnck: az alacsony gyermeklétszám, a kispapok számának állami korlátozása, a szekularizálódás, a kevés papnevelő intézet, az
elöregedett papság nem vonz, az Egyháznak kicsi a befolyása a tizen évesckrc, a laikus teológusok számának növekedése, a társadalmi erkölcs
süllyedésc stb . Vitathatatlan, hogy a lelkipásztorkodás igényeit nem el égíthet jük ki a rendelkezésünkre álló papokkal. A hivat ásbő országokból (Irország, Lengyelország) sem hozhatunk be papokat kiel égitő számban. Az ún.
Európai Szemináriumok sem nyújthatnak végleges megoldást. Számolnunk
kell tehát a szcrzetcsek és szcrzetcsnők valamint civil férfiak és nÓK
erőteljesebb bevonásával a lelkipásztori tevékenységbe. Ezek a püspök
megbízásából plébániákat is vezethetnek.
lrodalom : Lebendige Seolsorge. 1/1972; 5/1979: 5/19&t
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GYÉMÁi\ThlISÉSEK: Dr. Szemhelyi Moln ár István ny. tábori főesperes
ARAKYMISÉSEK: Msgr. Gere László (j ún, 29.) Szab adkán , Msgr. Dr. G éczy Ti bor
( máj us 7.) Nagybecskereken és Haupt József plébános (a ug. 6.) Cs ókan.

II. JÁNos PÁL ÖTÖDIK AFRIKAI ÚTJA
(1989. IV. 26 - V. 6.)
A Szcntatya 41. lelkipásztori zarándoklata Madagaszkárba, Zambiába és Malawiba
vezetett. Olyan afrikai államok ezek, ahol az Egyh áz nagyj áb ól szabadságot élvez. Ezen
országokról ritkán jelenik meg tudósítása nemzetközi jelentőségűújságok első oldalain. Bár
nem hiányoznak az ellentétek, feszültségek és az óri ási gazdasági nehézségek.
M a d a g a s z k á r a vilag egyik legszegényebb országa. A lakosság Ratsira ka államclnök
és az ellenzék kereszttüzében állt. Az ellenzék tiltakozott a gazdasáp'i helyzet, a kriminalitás,
a tisztvisel őkar züllöttsége és önké nyes kcdé sc ellen. A választasok meghiúsítása
megméJP.ezte a levegőt. A pápa nem akart ola jat önteni a tűzre . dc határozottan
kihangsúlyozta az "ember méltóságát", ami minden esclekvés mérőzsinórja. Talán a legmegragadóbb volt a pápa találkozása a leprásokkal, akiket katolikus szcrzctesck gondoznak.
R e u n i o n , "Franciaorszag az Indiai Óccá non", amint aPárizsból idesietett
kormányelnök, M. Rocard mondotta. Bár a munkanélküliség nagy, még scm szcnvcd olyan
gazdasagi krízisben, mint a többi meglátogatott ország. Fejfájást okoz azonban a fehérek,
félvérek, feketék és menekültek közötti feszültség. A pápa különösképpen a kiengesztelődést
követelte.
Z a m b i a • élharcos az apartheid uralom ellen Dél-Afrikában. Ugyanakkor 6 milliárd
dolláros adósság fojtogatja az ország életét. A pápa SZÓt emelt a rasszizmus ellen és követelte
az crószakrncntcss égct és a nemzetközi ad ósságok szolid áris megoldását.
M a Ia w j b a n a menekültek óriási tömege végzetessé tette az amúgy is ingatag gazdasági
életet. Az ország a Njassa tó környékén fekszik . a lakosság 15%-a aids-szel fertőzött. A
Szcntarya főképp a menekültek jogainak védelmezésében szállt síkra és követelte: bánjunk
az aids-betegekkel Krisztus szellemében.
Aprilis 28-án fél 9-kor indult a repülőgép Rómából Madagaszkár felé,

vitte a pápát ötödik afrikai látogatására. Megérkezésekor azonnal lelki, erkölcsi, gazdasági és társadalmi fejlődést kívánt az egész országnak. Ugyaneznap kiadós beszél~etést folytatott az államelnökkcl. Másnap zsúfolt
napirend várta. Antsiranana kikötővárosban szentmise, ahol "a béke és
kiengesztelődés távlatait" nyitotta meg, majd találkozott 20.000 fiatallal a
főváros stadionjában: kérdéseikre válaszolt a. Az esti ökumenikus találkozón azt mondta a Szentatya a székesegyházban: "Csak Isten gyűjthet
össze bennünket azzal, hogy növeli őszinte és egymás iránti szeretetünket."
Ezután együtt vacsorázott a sziget p üspökeivel. Figyelmeztette őket, hogy
az evangelizálásnál alkalmazkodni kell a malgas nép nyclvéhez, bölcsességéhez és kultúrájához. A lelkipásztorkodás súlypontjai: a hitre való nevelés, családlelkipásztorkodás és a világiak közéleti felelősségre való nevelése.
Április 30-a a madagaszkári látogatás fénypontja: Boldoggá avatja
Victoire Rascamanarívót, a "madagaszkári kereszténység édesanyját" - félmillió hívő elött. Miután az államhatalom kiűzte a misszionáriusokat az
országból, ez a nő harcolt a templomokért és maga gyűjtötte össze a híveket
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halált megvető bátorsággal ( + 1894). Délután a világiak képviselőivel tal álkozott a pápa, akiknek pótolhatatlan jelentőséget emelte ki az apos toli
munkában. Majd a papokat és szerzeteseket fogadta. Lelkükre kötött e a
közöss égi szellem, az Urral való kapcsolat és a szakértelem ápo lását. E ste
még a diplomáciai testületekhez is szólt a nunciatúrán.
Május l -én Fianarantoa déli város sportpályáján misézett 100.000 hívőnek. Szent Józsefet, a munkást méltatta, aki a család és a munka védő
szentje. Az ember munkáj ának igazi értelme - hangsúlyozta a Szcntatya folytatni a teremtést és szolg áIm az ernbe rtes tv ére ket. Utalt tovább á az
ember felelősségére: óvia meg környezetét és a termész etet a kizs ákrn ányolástól. A családban érvényesüljön a felel ős apaság és anyas ág, de maradjon nyitott a gyermekáldás előtt . A szentmisén külön köszöntötte a 150
leprást, akik a közeli lepratelep lakói. Végül elköszönt Madagaszkár
lakóitól, bátorította őket, hogy a bizonytalan jövőjükhöz merítsen ek e rőt
"az atyáktól örökölt erényekből és alkalmazzák a lehető legügyesebben a
haladás modern eszk özeit."
Innen Reunion fővárosába St. Denisbe érkezett. A prefektúrán me grendezett fogadás alkalmával elismerően nyilatkozott a Szentatya Reu nion
népe kulcsszerepér ől: ö sszekö t ő kapocs az Észak-Dél di alógusban. Sok r étíí a néprajzi és kultur ális tapasztalatuk. Példaképül szelg álhatnak a világ
számára, hogyan lehet megvalósítani a népek és kultúrák "dinamikus egységét" kölcsönös alkalmazkodással. A papokkal, szerzetesekkel és pasztorális tanácstagokkal való találkozásakor a pléb ániai család jelent őségér e
mutatott rá : "itt tudatosodik a megkereszteltekben és mcgb érmálkozou akban, hogy Isten népévé lettek."
Május 2-án kora reggel fogadta II. János Pál az ifjús ág képviselőit. Felszólította őket: ne engedjenek a konzum-vcsz élynek, ehelyett életüke t ha ssa
át a keresztény mértékletesség. Az itteni látogatás fénypontja Scubilion
testvér (Jean-Bernard Rousseau, + 1867), "a rabszolgák apostol án ak " boldoggáavatása. Az iskolatestvérek egyike ő, aki 34 éven át volt a néger ek
apostola a szigetországban. A rabszolgák felszabadításáért küzd ött : "az
evangéliumot teljes mértékbcn megvalósította és minden személyben Isten
képmását l átta" - méltatta a p ápa. Ugyanakkor figyelmeztetett "a mat e rialista értékek rabszolgaságára... Epítsétck ehelyett a rend, a szc rete t, a
javak elosztásának, az igazságosságnak és a békének a világát, s legyet ek így
élharcosai saját j övötöknek" kérte - különösen - a fiataloktól. A pap okn ak
a kommúnió gondolatát fejtette ki, a fiatalokkal való tal álkozáskor az Isten
terve szerinti családalapítást kötötte hallgatói lelkére.
A harmadik ország Zambia. Lusakában elmarasztalta a rasszizmust: "A
faji gyűl ölk ödést mindenki elítéli, ám nem elég csak ítélkezni fölött e, meg
kell szabadulni a kiváltó okoktól, hogy eljuthassunk a kicngcszrcl ödésig." A
székesegyházban 1000 pap, szerzetes és kispap fogadta a p áp át: A papi
hivatás a keresztségben kapott keresztény hivatásban gyökerezik - mondotta nekik. A misszionáriusok munk áját a bennszülött papság folytatj a.
Ennél a legjelentősebb a papok életszentsége. A papi hivatás mag ával hozza
a cölibátus életreszóló kötelezettségét. Isten ugyani s mind en hivat ásh oz
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megadja a szükséges kegyelmeket is. Este Zambia püsp ökeivel tárgyalt: "A
püspök - mondoua - az igeszolgálat ir ányír ój a. Ovja a népet a r évu iakt ól."
Május 3-á n Kitwi városában tal áljuk a p ápár. A rep ülőt ér en több mint
százezer hívőnek mu ta tja be a sze ntmisét. Azokon az utakon sereglett ek
össze, ahol vala mikor a rabszolgakereske d ők jártak. Isten egyform án sze re ti a fiata lokat és örcackct: a gazdagokat és szcuénvckct : az cuészséucsckct
és be tegeket: a hívőket és nem hívŐket. A kb. )4.ÓOO b<1nvászt bát orít ott a.
•
.
hogy Ist en az aknák mélyén is velük van.
Z ambia az ifjúság o rszága, a lakosság fele 20 éven aluli. A lusaka i sta d ionban 50.000 fiatallal találkozott. "A ha ladást és fejlődést nem Ichet lern érni
az autók és rádiók kisebb-nagyobb szám ával, a fejl őd és mér céje: hogy an
bánunk a szegényekkel és nélk ülözökkcl., Jé zus nem nyújt gyors felt ör ést.
sem szembetűnő ruh áza tot., A kábítószer is csak menekülés. J ézu s valóságos utazá sra, a hit útjára hív benneteket." A diplomáciai testületek el őtt
a páp a sürgette Namíbia függetlenségét, a nemzet közi szolida rit ást és ism ételten elmaraszta lta a rasszizmust. A világi apostolok figyelméb e ajánlott a
a családok védelmét és a fiatalok hitének ápolását. Vége zetül köszöntött e
a n ők et egész Zambiában, hivatkozott m éltóságukra és hivatásukra az Egyházban .
Május 4-én, az ökumenikus ta lálkozón Lusak ában az imát és kölc sön ös
kiengesztelődést aján lotta a Sze matya. Ezután 300.000 hívővel ünnepelt e a
sze nt misé t. Megjelent az ország 75 törzsének képviselete, de a szom széd os
or szágokból is ér keztek zarándokok. "Ne veszítsétek el az összetartoz ás
érzetét - figyelmez te tte a népet. Elevenítsétek meg a közrcm üköd ést a
csa ládok, a falvak és városok lakói között." Az egész világot át kell alak ítani,
mégpedi g a szer étet m ért éke szerint. Innen a Szeritatya Malawiba repült ,
ahol ép pe n most ün nepli az Egyház százéves fennállását. A fővár os Blan tyre, s a pápa kérle a nemzetközi szervezeteket, segítsenek Malawin , hogy
képes legyen befogadni a Mozambikbó l nienek ülö százezreket, hisz jelenleg 800.000 menek ült ke res itt mcncdé ket. A papokat arra intette, legyen ek
"a sze re tc t pé ldaképei és J ézus szívc szerinti tanítók."
Másn ap reggel a Kwacha parkban mise : a hívek száze zrei, 230 kon celebrá ló pa p. A páp a Máriának, Afrika védőasszonyának ajánl otta egész
Malawit. Megd icsérte a né p scgftők észs ég ét: "Kr isztus az, akit Malawiba
befogad tok. amikor szer étette l támogatjátok az országotokban mcncd ékct,
táplá lékot és lakást keresőket... Krisztus látható a betegekben és hald oklókban , az aids- betegekben is. Bánjunk velük úgy, amint Kris ztu ssal tenné nk." Délután 50.000 fiatal veszi körül a p áp át a Karnuzu-stadionban.
"H atalmas erő a szcrctct, képes megvá ltoztatni a világot. Ez ugyancsak a mi
életcrönk, ami mindcn t gazdagít, nek ün k is erőt ad , hogy szembe nézzünk
a nehézségekkel. Bár megan nyi gyűlö le te t, bűnt és e rőszakot látunk körülöttünk, a szc rc tc t áramlatá t mégis megőrizhetjü k életünkben." Du. a laikusokhoz szól: a csa ládlelkipász tor kodás előtérben áll; küzdeni kell a
házasságkötés előtti együttél és ellen, a váláso k ellen, a többnejűs ég ellen,
az abortusz ellen. "Családjaito kat tegyét ek a sze rc tc t és az élet iskolaivá. Az
Egy házban és a tár sadalomban olta lmazzátok a házasságot és családot" ó7

mondotta a pápa. A keresztény és nem keresztény vallások 20 képviselőj ét
intette, hogy Assisi szellemében lépjenek tovább: imádkozzanak és dolgozzanak a békéért! Fogjanak össze az ember joga és méltósága védelmében!
Afrikai útját május 6-án reggel Lilongweben szenimisével zárta a Szeritatya. Szeritbeszédében öt problérnát érintett: a munkanélküliségct, a politikai menek ültek kérdését, a megtérés nehézségeit és a Krisztushoz való hű
ség szükségességét. Sokan a szabados életmódot hirdetik "De én - rnondotta - felszólítalak titeket, szálljatok magatokba. Vegyétek észre hagyományaitok gazdagságát, fedezzétek fel hitetek értékeit... Ebben találjátok meg
az igazi szabadságot, mert itt van Krisztus, aki elvezet titeket az igazságra."
Sz.

Tíz ÉV ÉS NEGYVENEGY SZOLGÁLATI ÚT
A római "II Tempó" napilap (Il T) 1989. május 6-án megszólítolta II. János Pál pápát
(Pápa). afrikai útja -41-ik külföldi utazása - után . Az alábbiakban a beszélget és részletcit
közöljük .

Il T: Az utazások kifejezik az Egyház zsinat utáni ő n rn cgva l ó s ít á s á t ?
Pápa: Éppen ezt akarom mondani. Bizonyos, hogy ennek kifejezésére
léteznek egyéb utak, eszközök is. A püspöki szinódus pl. kiemeli a kolle giális felelősséget. De idővel mindjobban ráébredtem az apostoli utazások
Jelentőségére a zsinat utáni fejlődés érdekében. Különöscn Európában két
irányzat alakult ki, amelyek rossz.gyümölcsöket is teremtek. Az egyik a "haladó folyamat", amely már a harmadik vatikáni zsinatról álmodik. Lefebvre
érsek képviseli a másik áramlatot. Persze nemcsak ő. Mások is - buzgó
papok és világiak - félnek attól az "újtól", amit a II. Vatikánum képvisel.
Zarándoklataim éppen azt szolgálták, hogy behatoljak az Egyház szívébe,
az Isten népének valóságába. Ezek az utazások akadályozták meg azt, hogy
bevonjanak a "jobb" és "bal", a konzervatív és progresszív vitába . Zarándoklataim hozzájárultak ahhoz, hogy egyensúlyt vigyek a zsinati reformok
megvalósításába - természetesen a hagyomány fényében. Ennek következtében a két említett áramlat - bár nem tűnt el teljesen - legalábbis az
érdeklődés peremére szorult.
Il T : Az utazások meghatározott szerepkört nyertek. Azért is, mert a pápai tanítóhivatal a pusztán "hirdetőtó1" az "átélt" irányába fejlődött...
Pápa: A szavak mögött tényleg ott áll a jelenlétem is, mint az illető néppel, nemzeltel való szolidaritásom, történelmükben való részvételem látható jele. Direkt, azonnal észlelhető tanúságtétel is ez. Amikor pl. Hiroshimában beszélek a békéről, ezzel üzenetem ezerszeres hangsúlyt kap ...
Il T: Problérnát jelentett az egyetemes egyház...
Pápa: Az egyetemes egyház és az, hogy miképpen tehetnénk l áthatóvá .
A teológiában, különöscn az ortodox egyházban, létezik bizonyos hajlandóság az Egyházat a helyi egyházra korlátozni. De az Egyház már
Jeruzsálemben úgy jött létre, mint egyetemes egyház... Azt hiszem, hogy
utazásaim erőteljesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyház egyetemes jellege láthatóvá váljék ...
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Il T : Egyesek kritizálják a pápa utazásait...
Pápa: Azt hiszem, gyakran csak előítéletről van szó. "Ne szcrvczz cn a
pápa annyi ünn epélyes rendezvényt néptömegekkel. E z triumfalizmu s, ami
aka dá lyozza az ő k urné né folyamatát. Ehelyett el őnyösebb lenne, ha leüln e
és dialógust folytatna" - mondják egyesek Nyugaton, Európáb an . De ép pe n
ez az, amit minden nap teszek a szem élyekkel, akiket látok. Di alogizálok
apostoli utazása im során. Az Egyesült Allamokban di alogizáltam a P üspöki
Ka rral., Az utazások cl ökészít ésc és maga a zarándoklat nem dialógu s? Es
az, amit szer étn ék néh ány hét múlva Skan diná viában a lutheri testvér ekk el,
nem lesz dialógu s?
Il T: Ne m lehetne az utazások végkövetkeztet ését levo nni?
Pápa: Végkövetke zte tést? - Leh etetlen ... Mindig újabb sze mponto k jelent keznek. Szerotn ém tovább folytatni, ameddig csak a Gondviselés e rőt
ad hozzá... Ezt ig ényli az Egyház..., a zsinat... Kül önben ismétlem, a G ond viselés az, aki mmdent előirányoz és előír.

A SZENTA1YA SKANDINÁVIAI ÚTJA
(VI. 1-10)
II. János Pá l No rvégia , Izland , Finnország, Dánia és Svédország 14 városá t keresi fcl.
"Ne m úgy érkeze m, mint valam i nemzeti vagy politik ai é rd ek képvi sel ője , hanern mint a
világba n élő testvéreiért és nővére i ért aggód6 fivéretek" - jelente tte ki Osl 6ban. S tényleg: az
öku me nikus isten tisztele te k. az ünnepélyes szentmisék, az ifjúsággal, püspökö kkel, pap o kkal.
szc rze tcsckkcl, szerze tesnőkke l és vilá~ apostolokkal val ó talál kozá sa i egész Észak.
E urópában igazo lták is a pápa őszi n te szandékát.
randok ű tjána k cé lja : 'az ö kume nizmus
fellendítése és az évszáza dos versengés leé pítése" • a mint az t kifejezte t évéüzenetében.

za

A Sze ritatya központi témája tehát az ökumenizmus volt, de se ho l se m
sö pö rte szö nyeg alá e törekvés nehézségeit. Világosan kijelentette, hogy a
közö s szentmise majd akkor lesz lehetséges, ha telje s közöss égb en is élünk,
rnert a szentmise ilyen közösséget jelképez. Helytelen lenne tehát, ha elhallgatná nk az egyházak közötti hitbeli eltéréseket. Az ők u rné né legj árhat öbb
útja min den egyház számára a "visszaté rés a kereszté ny érté kekhez". Lényege tehát : "Növe kedj ünk együtt, mint az egyetl en szőlőtő ven yigéi" mondotta a pápa. Ez ismét csak úgy leh ets éges - folytatta, ha minden egyes
egyház igyeksz ik hűségessé válni az apostoli egyházhoz és hagyományaih oz.
!O A keresztények egységének akadályait foko zatosan kell leép íteni, de az ügy
sürgető fontossága ne okozzon erőszakot és türelmetlens éget. A nyugat i
kereszté nység mély sebeit lassan lehet, sőt kell gyógyíta ni. Ne azé rt
ha ladjunk az egység felé, mert ez kényelmes, han em azért, mert Kr isztu s
akarata ez" - hangsúlyozta a Szentatya a Thingvelliri Ne mzeti Parkban ( Izland ), a d emokratikus eszme bölcsőjének színhelyén.
U tazása sor án - továbbá - a pápa dics érte a skandin áv egyházak ökumeni kus tö re kvése it, fár adozásukat az emberi jogok tök életeseb b me gvalós ítása érdekébe n és minden keresztény összefogását a bék e, igazságosság, sza ba dsá g és szolidaritás előmozdításáért. Szükséges a ker esztények
összefogása az általános és a házassági erkölcs föleme léséért és a transzce nde ns Valóság hitének tudatosításáért is Európában. "Bá r a telje s hitbeli
és egyházszervezcti cgységig még hosszú út áll előttünk, annál font osabb,
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hogya keresztények együttes erővel fáradozzanak minden lehetséges közös
jó megval ósítasán. hisz fokozódik a világ clkcrcszténytclcnedésc"- mondotta a pápa . Nem áll utolsó helyen ebben a cselekv éssorban a vasárnapi istentiszteleten való részvétel és a közös családi ima scm. Ugyanakkor ne engedjék a keresztények, hogy "a hit kizárólag magán üggyé váljék és pusztán a
személyes területre korlátozódjék".
Észak-Európa olyan öt országában járt a pápa, ahol a lakosság 90 %-a
a lutheránus állam egyházhoz tartozik, s a katolikusok az összlakosság egy
százalékát se,!! érik cl. Finnországban pl. az ötmillió lakos között csak 4.200
katolikus él. Erthctö tehát a katolikus hívek nagy lelkesedése és öröme: a
pápa nem feledkezett meg a szórványban élőkről sem! Az izlandi 1.999
katolikus büszkén vallotta: OOA pápával együtt kétezren vagyunk". S Reykjavikban mégis 6.000-en vettek részt a szentmisén, ahol a pápa 50 gyermeket
részesített első szeritáldozásban. Bár csak 20.000 katolikust számlál
Iorvégia, az ünnepi istentiszteletre mégis 10.000-en sereglettek össze.
Egyes hívek 500 km-t utaztak, hogy megláthassák Róma püspökét, mcrt a
Szeritatya megszabadította őket a "szekta-komplexus" érzetétől. rávilágítva
hitünk egyetemes erejére.
Mit jelentett a pápa látogatása lutheránus testvéreinknek? "Szeretett
testvérem Krisztusban, aki az ökuménében élcn jár" - mondotta a pápáról
Sigurgeirson püspök. Ezért volt lehetséges az, hogy amikor Izlandon járt a
Szcntatya, köszöntésére több polgár jött ki az utcákra, mint a ReaganGorbacsov-Iéle csúcstalálkozó alkalmával.
Sz.
EURÓPAI ÖKUMENIKUS NAGYGyűLÉS
"Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése"
(Bázel 1989. május 15-21.)
Az "Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése" témakór hozta össze
a 700 megbízottat Európa minden egyházából - köztük 350 katolikus - a
történelmi jelentőségű Bázelben, hogy testvéri összefogással kutassák az
igazságosság, béke és a természet megőrzéséneklehetséges útjait. Csoportmunkában (német, francia, angol és orosz nyelveken) igyekeznek nézetc ikkel egymást gazdagítani. Az "Agora" lehetőséget nyújt arra, hogy az
egyes csoportok bemutatkezzanak esymásnak. A nemzetközi ifjúsági tábor
felkarolja az érdeklődő fiatalokat és Igyekszik az ifjúság szavát is hallhatóvá
tenni a találkozón. Az öt nap folyamán 40 "Hearings" nyújt alkalmat, hogy
a legk ül önb özőbb témákról, - mint a géntechnológia, ózonlyuk, nők és férfiak az egyházakban, az emberkínzások mcgszüntetése, az ifjúság szerepe
a jövő építésében stb. - szerezhessenek a résztvevők áttekintést. A nemzetközi jelleget nemcsak az európai nyclvcsoportok: magyar, szláv, germán,
angol stb., hanem "a három-ország-séta" valamint az 500 újságíró jelenléte
is biztosította. A résztvevők ugyanis megtekintették Svájcot, Franciaországot és az NSzK-t. Az egységes Európa jegyében: senkinek sem volt
sz üksége útlevélre!
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"Csodálatos volt egymás mellett, közös munkában látni a legkülönbözöb b egyházak képviselőit" - mondotta egy ausztriai résztvevő. Ez az élmény végigkísért a találkozó egész folyamán. Valóra vált a pápa üzenetének
jóslata: "a keresztények együttes tanúságtétele" valósult meg Bázelben.
Carlo Martini Velence bíboros érseke olvasta föl a pápa üzenetét,
amelyben bizakodóan néz Európa j övőj ére, bár aggódik az emberek igazságta lan megkülönböztetése és a menekültek iránti vendégszeretet hiánya,
valamint a nyomor és szegénység miatt. Zavarja őt az emberi élet megvetése, annak kezdetén és végén; a megélhetési források clpazarlása és hogy
a városok lakhatósága csökken. Etch egaray bíboros, a Szeniszék kiküldöttjc óva intett, hogy mindazok, akik a föld javait felhasználj ák, "legyenek
tekintettel a ma és a holnap más ernb ereire is."
Aruna Gnanadason, a "H armadik Világ" del egátusa Indiából "te chnológiai terrorizmusnak" nevezte a technológia átadását igazságtalan társadalmaknak, s a nemzetközi eladósodást "harmadik világháborúnak".
Kyrill orosz érsek Smolenskből "a szellem ökológiájáról" szólt és keményen bírálta a kommunista országok eddigi magatartását. "R ózsás optimizmusban éltek, a tudományban és technikában reméltek. A fenyegető
veszélyt csak a kapitalizmusra vonatkoztatják... De ma már kézenfekvő,
hogy a krízis nem ker ülte el őket.; Bár köz épkori parancs- és büntető rendszert alkalmaztak... Igy társadalmuk szellemileg elárvult és a rendszer alá ásta erkölcsi alapjait" - mondotta az ortodox főpásztor.
A munka dandárja mégsem az előadások, hanem a tanácskozó csoportmunkában zajlott le: "Kicsit me gr ázott, hogy pl. csak a béke megvalósításának kérdésében 2.000 eltérő válas zt gyűjtöttek össze a figyelők. Attól
féltem, hogy ilyen sokrétű n ézetkülönbs éggel semmiben sem fogunk
egységre jutni" - mondotta egy fiat al résztvevő. Aggodalma mégsem
bizonyult megalapozottnak, mert a javaslatokat újra és újra átdolgozták és
végül is szavazatra bocsátották, ahol mcgszületett a közös vélemény.
"Fe ltétlenül meg kell szüntet ni a környezet rombolás át, hogy az emberiség tovább élhessen" - hangsúlyo zta Mario Pavan olasz természettudós. Az 1,1 milli árd keresztény keresztén y-összefogása ebben a törekv ésben
ere dménnyel járhat. Ennek érd ekébe n egy UND-szervezet felállítását javasolta a szakember "a világ értelmes ökológiai szervezés ére és megőrzésére. "
A portugáliai Maria Lourdes de Pintasilgo, az Európa Parlament tagja
figyelmeztetett "a keresztények felelősségére új seg élymodellek kidolgozás áé rt," Az ember méltósága kerüljön az országok és segélybank központok
érdeklődési körébe - hangsúlyozta az előadó. Majd lzaiás k önyvéből
idézett: "Le gyetek igazságosak, hogy megnyilvánuljon igazságoss ágom."
Eszt- és Lettország küldöttei tiltakoztak a "Kelet-E urópa" kifejezés
ellen, mert ők már visszatértek Európába. Az egyik vita során aggódó eseng éssel szólt az egyik lengyel delegátus: "Ne feledkezzenek meg rólunk! "
Annemarie Schönherr, az NDK küldöttje előadásában ajánlotta: létesítsenek fegyverszüneti övezetet Kelet- és Nyugat-Európa között, ez lenne a
"bizalom övezete."
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A találkozót az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai
(katolikus) Püspöki Karok Tanácsa (CCEE) szervezte. A záró istentiszteletet az európai tévé állomások közvetítették. Eközben felolvasták az
"Uzcnctet az Európai Keresztényekhez", amelyben - többek között - a
következőt emelik ki: "Mindent megteszünk - mindenikünk a saját hazájában -, hogy megvalósulhasson a közbiztonság víziója, Kötelezzük magunkat
ma az államhatárokat átlépő bizalom megteremtésérc Az erőszakmentesség feltétlenül hozzátartozik a megbékélés útjához Tekintet nélkül a
nemre, fajra, nemzetiségre és anyanyelvre, minden ember Isten képét hordozza magában és ezért a társadalom egyenjogú tagja... Kötelezzük
magunkat a gyökeresen megváltoztatott és egyszerűbb életmódra..."
Nézzünk néhány szemelvényt a nagygyűlés
ZÁRÓ NYILATKOZATÁBÓL:
"A keresztség és az Isten Igéjének meghallgatására adott hívő válaszunk
által már egyek vagyunk mi, keresztények, bár még nem élünk teljes közösségben. E célból keressük a tanbeli és gyakorlatbeli különbségcink áthidalásának lehetőségeit. Közben eg;y olyan közösség képe lebeg előttünk,
amelyben a különböző hagyományok nem akarnak elkülönülést, hanem
kölcsönös gazdagítást jelentenek. Az egyházak tudatában vannak, hogy
együtt kell haladniuk azon az úton, amely ebbe a közösségbe vezet... Elkötelezzük magunkat arra, hogy küzdeni fogunk az emberi jogok megsértésének minden formája ellen és minden olyan szociális struktúra ellen,
amely kedvez ennek a jogtalanságnak. Az ember méltóságát védelmeznünk
kell az egész élet során, de főképp akkor, amikor a legsebezhetőbb: az élet
kezdetén és végén, betegségben és távozáskor az emberi közösségböl, Mindennemű igazságtalanság, megkülönböztetés az osztály, a faj, a nem, a
vallási me~őződés miatt, és bárminemű erőszakos kiszakítás a családból
mélyen sérti az ember méltóságát... Célunk a nemzetközi környezetvédelem
kifejlesztése... Eletfontosságúnak tartjuk az egész emberiség számára, hogy
megszűnjön a háború, mint intézmény. Szűnjék meg a megfélemlítés is a
tömegpusztító fegyverekkel... Elfogadhatatlannak tartjuk a rasszizmus bármilyen formáját...
Követeljük, hogy az élet megtartását fogadják el az illetékesek, mint legfőbb kritériumot a társadalmi rend felépítésénél. Kül önősen vonatkozik ez
a még meg nem sz ülctettck és gyermekek élctére... Ide tartozik még a rnunka értelmezése... Senkit sem szabad kizsákmányolni... Minden polgár kapja
meg az alapfizetést, ha van munkahelye, ha nincs... Olyan rendeleteket kell
hozni, hogy azok mindenképpen kaphassanak munkát, akik a családról
gondoskodnak. A gyermekek, az idősek és rokkantak gondozását értékeljc
az állam, mint fontos és értelmes foglalkozást... El keIl tüntetni a nÓK
bárminemű igazságtalan megkülönböztetését... Felszólítjuk egyházainkat,
hogy ... vonják be a nőt erőteljesebben az egyházi életbe...
Felszólítjuk Európa minden országát, ... hasson oda, hogy nemzetközi
törvényekkel elítéljék és megszüntcssék az atomo, biológiai és kémiai
tömegpusztító fegyverek fejlesztését, gyártását, raktározását; a birtoklását
és használatát ugyancsak... A közbiztonságot képtelenség napjainkban csu72

pán nemzeti alapon garantálni. A béke megőrzése megköveteli a kooperációs biztonsági struktúrákat. Európa minden or szága egyesülj ön... A
katonaság célja népük jogait és szabadságát védelmezni... De meg kell
teremtem annak a lehetőségét is, hogy a fiatalok civil szolgálattal helyettcsíthcssék (Zivi1cr Ersatzdicnst) a katonait., Meg kell szüntetni a
fegyverkereskedc1met és a fegyverek és fegyvertechnológiák cxportálását
olyan országokba, ahol konfliktusok és feszültségek vannak...
Sz.
NAGYMAROSI LELKIERŐMŰ
A "katolikus regnumosok" (a rcgnumiak) ott voltak ezalkalommal is, mind a r észtvev ők,
mind a rendezők között. Am ez alkalommal sem rcgnurni rendezvény volt a nagymarosi
találkozó. A jelenlevők a magyarországi keresztények igencsak különböző rétegeit és
irányzatait kép viselték.
MI1\TIENFÉLE SZERZETEK (1987. október)
"Engedjük, hogy megszólítson, hogy övé legyen az elsőség. Isten hozott benneteket
őh ozzá" - hangzott el Kemenes Gábor reggeli imájában, melyet ezúttal egy civi l. egy lány
folytatott: "Bcvallom. Jézusom, szeretnélek megelőzni szeretetemmel. de te mindig
megelőzöl engem. Már nem is csodálkozom, csak örülök: Az imát Sillye Jenő fejezte be:
"Add, hogy rninden testvérem, akit a házasság szentségére h ívtal. felismerje. hogy a hozzád
vezető út jele ez az ajándék:
A tavaszi találkozó nagysikeru sz ónoka, I3arsi Balázs következett: "Krisztus hívei,
testvéreim. Fontos, hogy kimondjarn. ' Kövess!' Nem új vallás miatt írták az evangéliumot,
hanem azért, hopY életünk legyen . Krisztus nem visszajött a feltámadáskor. hanem előre
ment, mint a vilag jövője: Azzal fo 1)1a tja. hogy egyetlen hivatás van , az élet szolgálata: ez
ped ig a házasság és a sz üzcsség, A többi csak foglalkozás. ("Minden nap kosárszámra viszik
ki a magzatokat. Hazug ideológiávaltámasztják alá : sokan lennénk. Hülyeség! Káromkodás
az élet ellen! Ha ti nem akartok gyereket, Isten nem fog teremteni. Ha nem keresztelünk,
nem elég Jézus evangéliumát hirdetni! ") lsten irgalma nem következménye vétkeinknek,
magyarázza, s a ferences teológiára hivatkozva azt állítja, hogy Jézus akkor is eljött volna, ha
nem lett volna bűn. "Jónak lenni annyi, mint tökéletesnek lenni - folytatja . - A magyar
keresztények többsége Jézus nélküli keresztény, hiszen sokan nem hisznek a felt ám ad ásban:
A hivatáshoz nem a lemondás, hanem a z öröm kape;;ol6dik. a szerzetesség pedig prófétai
állapot. "A szerzetes ew kicsit kiszakad a világból , ot Isten rángatja. megszállottja Istennek,
de ettől nem különb. Ezért szcrct i öket a nép . A magyarok meg vannak fosztva negyven éve
a szerzetesség egyes útjaitól. de a gyóntat ószékben is le lehet tenni a fogad almat. Ne haljon
ki a szalézi vagy a domonkos rend. A szerzetesség laikus mozgalom, n incs kötve a papsághoz,
hiszen a nővérek scm papok. Az ősi rendekben létfontosságú volt, hogy el ne
kJerikalizál6djanak. Nálunk a generális is lehet laikus. Ha több pap lenne. csak az egyik
mis ézzcn, mondja Ferenc. A szerzetesség ti vagytok," Látszik az arcokon. hogy ez a
hallgatóság nagy részének mcrőbcn új. Még izgalmasabb téma következik: "A sz üzesség
tényleg nem kötelező. A Szentlélek üzenete. Pálnál a házasság is karizma, nemcsak a
szüzesség. Furcsa. hogy a papságra már kicsi gyermekkortól készülünk, s a házasságra nem.
Ennek is hitbeli döntésnek kell lennie. A keresztény házasságban benne van a szüzesség
vállalása is, a szüzességben pedig az atyaság-anyaság misztériuma. A szüzek nem ismerik a
megosztott szív kínját, a házasságban ez megvan . Más-más purgat óriuma van a szüzességnek
és a házasságnak. A szexnek is megvan a maga hivatása a földön. A feltámadásban is férfi és
nő leszünk. Biztos, hogy a há zastársak összetartoznak ott is. Bízzuk csak lsten fant áziájára:
És ezzel fejezi be: "A magyar ifjúságot mindennek kiszolgáltatták: v ágya iknak. önz ésüknek.
lelkiismeretük ellenére belevitték a posványba. Keményen vállald az életet. Ha lemondasz,
élet fakad. Ferenc lett a ferencesek pátriárkája. Egy hivatás van: az é let szolg álata ."
Akárcsak tavasszal, most is öt program közül lehet választani. A bibliamagyarázatot ,
kérdezz-felelet formában, I3arsi Balázs tartotta a református templomban. A Kálvárián
rendezték meg a fórumot, vagyis inkább ,egy kötetlen beszélgetést a "Nem agerara jöttünk,
hanem Kálváriára" jegyében. Brückner Akos és Somogyi Sándor válaszoltak a kérdésekre:
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"Beszéljenek arról, hogyan indult papi pályájuk, hogyan kapták a hivatást, miként hallották
meg a hívó szót? Különböző egyházak vannak, Jézus pedig egy Egyházról beszél. Azt
mondjuk, hogy csak a katolikus egyház létezik. Én ezt hamisnak tartom. Hogy van ez? Miért
alakultak szekták? A katolikus ewház bivcinckvisszaél éseit hogyan dolgozzuk fel? Mi ért nem
tapasztatom. hogy az imában eró van? Miért mondja a feltámadt Jézus Mária Magdolnának,
hogy 'E ngedj el! Még nem mentem ról Atyámhoz!' Meanyiben az egyház bűne az inkvizíció?
Mi mindig az irgalmas Istenről beszélünk, a Jelenések könyv ében pedig a bosszúálló Istenről
van szó . M í ért?"
A leginkább aktuális kérdés kétségkívül a "Mi újság a Bokor-mozgalommal
kapcsolatban?", már csak azért is, mert k épviselói most is ott voltak Nagymaroson, s a
fórumon is részt vettek. Somogyi Sándor azt válaszolta. hogy "A katolikas egyház
leghivatalosabb fóruma, Ratzinger bíboros válaszolt erre a kérdésre, egy évt izede s várakozás
után. s ez elolvasható az Uj Emberben. Egyébk ént nag}'on lelkes emberek ők, sok komoly
dolgot csinálnak. Azokban a tételekben pedig. amelyekben eltérnek az egyház hivatalos
álláspontjától, kötelességünk figyelmeztetni őket. Az elmúlt embertfacsaró idóben sok
buk ásnak voltam tanúja. Ebben a rettenetes szcnvcdésbcn nagyon kellett arra vigyázni,
nehogy üvölteni kezdjen az ember, vadakat mondani, mindent kidobni . Csodálom azt, aki tíz
évig légüres térben meg tud maradni, és nem roppan össze. Csodálom azt az embert, aki
magányában felépít egy ideológiát úgy, hogy nincs módja másokkal kommunikálni, majd
mcgszüli gyermekét, akinek természetesen azonnal előjönnek gyermekbetegs égei... Brückner
Akos még ezt tette hozzá: "Irgalmas viselkedés szükségeltetik irányukban. Ok egynémely
dolognak nagyobb nyomatékot adtak a kelleténél. Amikor pedig az ember valamit kiélez,
akkor kissé zaklatottabbá, rámenősebbé válik. Ha mi veszekedünk velük, ha "kuruc-labanc"
viszonyban lennénk egymással, nem vezetne jóra. Legyünk inkább testvérek, segítsük őket,
hogy teljesebb látásra jussanak... Számomra úgy tűnik, dol 9aink inkább pszichológiai
gyökerekhez vezethetők vissza, mint pusztán elvi kérdésekre. Figyeljétek meg, ítéleteink és
botránkozásaink 90%03 önmagunkról sz élnak. s csak tíz százalékban a másikról. Micsoda
tragikomikus, sokszor tragikus helyzetek ezek:
"Sokszor gondolkoztam azon, hogy a mi énekünk szirén ének. Csak arra lenne jó valóban,
hogy fiatalosan elverjük az időt? Vagy jele kereszt ény életünknek? Uj faj ta evangelizáci ó? Ez
az új zene egy új nyelv, Modern városi népzene. Közös, érthető nyelv Budapesten. Angliában
és Lengyelorszá~ban . Alkalmas arra, hogy vallomást tegyünk. Nem azért vagyunk itt, hogy
harcoljunk zenei elismertetésünkért és jogainkért. hanem, hogy testvérként találkozzunk,
mcrt szétsz órtan élünk. Itt nem produkcióról van szó. Ha eg}' szép dalt kapsz, vidd haza!" E
szavakkal nyitotta meg Sillye Jenő a nagymarosi találkozók legújabb korszaka második dalos
találkozóját, amelyen a budapesti Domonkos- és Szent Imre-templom együttesci. egy
szembarhelyi és egy dunabogdányi együttes, Balogh György és társai és a csobánkai cigány
együttes vettek részt.
A délutáni pro9ram tanúságtételekkel kezdődött. Ef?>' örök fogadalmat tevő piarista
("Isten kegyelme útján lettem pap, szcrzctcs, tanár, szolgaló. Az Életet jelenti számomra a
rend, a szcrzetcsség."), egy má r tíz éve tanító piarista elsten az őrangyalomon kereszt ül hívott
már nulladik éves koromban. a nehéztüzérség és a napi parancsok fontosságát a katonaság
idején ismertem meg."), egy iskolanővér e Jézus maga választott ebbe a kalandba. szorongató
és kínos helyzeteket teremt számomra. Ez áldozat, jobban rnondva élet. Ez lemondás,
helyesebben életad ás."), egy hatgyermekes családanya ("A boldog házasság alapfeltétele a
tiszta élet, megvalósításához sok Imádság, önfegyelem, mérhctctlcn hit. s nem számítgatás,
nem tervcz~etés, nem lsten segítségével való hazardírozás kell,"), férje ("Nincs eleve
elrendelten JÓ házasság, mindig meg kell űjúani .") és eg}' fiatal pap ("Még egy-két áthelyezés:
igazán aktív előkészület az örök életre.") vallott hivatásáról.
Bárány Béla nagymarosi káplán a találkozóra küld ött levelekből állított össze mozaikot
("egy családban történt haláleset közelebb hozott Istenhez", "hű próbáltam lenni kis
dolgokban", "osztálytársaimra figyeltem, a túróslepényern is odaadtam", "egy hittanórán
elajándékoztam kedvenc Jcnö-kazeuáimat", "Megint nem vettek fel, imádkoztam, hogy
belássam, ennek a kudarcnak isvan értelme"), amelyből szcrinte a feltámadt Jézus képét lehet
összerakni.
A misc elején a bfborost képviselőSzepesdi Érvint köszöntő Zimonyi János röviden azt
fejti ki, hogya rnostani találkozó témája azonos az éppen ülésezőszinóduséval.A lelkiismeretvizsgálatot - stílszerűen - ketten: egy pap és egy laikus, egy férfi és egy nő vezetik.
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A homiliát mondó T omka Fe renc a rról beszé l, hogy a hivat ás nem ruha, nem é letpá lya,
hanem lsten ügye. a mi be kell töltse életemet. "Eb ben is benne va gy? Eb be n is? Nem e rtern.
de köszön örn!" Azza l folytat ja. hogy az ember a kko r lesz igazán emberré. ha testile g vagy
lelkileg an yá vá. ap ává lesz. Hogy mi a továb b i r észhivat ásunk. az t a Sze m l élek mutatj a meg.
A hívek könyörgése kor szlová k és lengyel r észtvev ők is rnc gsz ólalnak, an ya nye lvü kön. Az
áld ozás ut án Sillye Jen őé ket Iclvál rva a cso bá nkai cigá nyo k és a budapest i iskola n ővér
novíciák é ne ke lnek. A templomkert i litán ia és közös é ne klés anim átora ism ét Sillye Jen ő.
(Az évente kétszeri nagymarosi tal álkoz ókról b ővebben tájékoztat Kamarás István ,
Lelk ierőm ű Nagymaroson c. kötete . VITA. Dudapest 1989.)

A PÉCSI TALÁLKOz6
1989. á prilis 28. és május 1. k öz öu került megrendezésre P écsett aza nemzetközi ifjúsági
találkozó , amely a francia orszá gi Taizé ből kiinduh-a a bizalom za rá ndo kútja né ven ismert
ifjúsá gi megmozdulás egy része vo lt, Karácson ykor hozták nyilván oss ágra a talákozó
me~rendezését. s ett ől kezdve a z Uj E mbe r c. katolikus het ilap rendszeresen közölt a
talalkozóról. Megh irdették eszmei mondanival ój át, a jelentkezés módját, többször imaajánlatot k öz öltek. amellyel felk ész ülhetnek a z egyh ázközségi fiatalok a találkozóra. A Taizéi
levél 1989-es különszáma lck öz ölte Roger testvér Lev él orosz fóldről c. írását. amely a
találkozó megbeszél ése inek alapjá ul szo lgá lt. A jele n t ke zők a pé csi szcrvcz ó irod a tó l
I énym ésolt lapot kaptak . amely rö viden ismertette Taizé tört énet ér, a talá lkozó tém áját és
azo kna k a templomoknak helyét , a ho l el őkészít őt rendeztek országszerte. A pécsi tal álkozót
me ge l őzte eg}' hasonl ó össz ejöve tel Pári zsban és B écsben.
A pécsi helyi rádió naponta rend szeresen tájé koztatt a hallg at ó it a tal álko z óról. a Vá rosi
Tanács a legmesszebbmenő, segítség e t nyújtotta a nem mindennapi esemény
lebonyolításához, a Jókai út i Altal án os Isk ola pe dig minden helységé t rendel kezésre
bocsátotta, hogy a vendégek fog ad ásához. a rend őrsé gi bejelentkezéshe z és ahálózsákos
el S7.állásoláshoz elég hely legyen . Becslések szeri nt rninrcgy húszezer fiatal vett ré szt ezen a
tal alko z ón. Len~'elorsz:ígb61 háromezren jöttek, a N émet Demokratikus Köztá rsa sá gb61is
közel ezren. de Jelen voltak fiat alok a szornszéd os Ju goszláviéb ól val am int a Felvidé król is.
Hozzájuk mintegy 4-5 ezer nyugateur ópai fiatal társult. Ekkora töme;; elhe lyezése és
él elmezése nem volt könnyű szcrvez ési feladat , de a rendező'k se gító'készsege és kedvessége
áthidalta a neh ézs égeket. Az etszáll ásol ást nem csak kat o likus és protestáns egyházközségek
vállalták , hanem a k örnye ző falvakban magánembere k is.
A tal álkoz ó napirendje így alakult: á p ri lis 28 ·á n. pé nte ken érkeztek a vendégek, és nyelvi
hovatartozás szerint a Sz ékesegyh ázban, a Pius-Temelomban és a Sportcsarnokban esti imát
tartottak. Aprilis 29-én, szo mba to n reggel imá ra gyúltek ö ssze az egyes csoportok ann ak az
egyházközségnek vag}' gyülekezetnek a templomában. amely sza l la su krő l go ndos kod o tt. Az
imát megbeszélés követle. A rendezők ügyeltek a rra, hogy vegyes nemze tiségű csoportok
alakuljanak ki, és így szé leseb b ab la k nyílj ék a rész tve vők előtl. Délben a k özös ima után a
Spo rtcsa rno kná l, a Székesegyházn ál , és a Pius-Templom előtt történt az eb édosztás. O lyan
j61 szcrvezték, hogy nemcsak mind enki hamar me~kaphatta eb édjét, hanem mire a töme g
eloszlott. a további foglalkozésok ra semmi sze mc t nem maradt utánuk. Délután a fent
említett három helyen egy-egy taiz éi te st vé r rövid bibliam agyarázatot tartott, majd újra
csoportokra os zlott a tömeg es ezt megbesz élt ék. Vacsora ut án esti ima , ame lyen Ro ger
testvér is megjelent és rövid. sze mé lyes hangú beszédet mondotl . A ta izéi tastv érck beszédét
természetesen több nyelven tolmácsolták. Ro ger testvér mindegyik beszéde ele jén röviden
sz óltmagyarul is. Az est i imákra ellátogatott a város püspöke , Dr. Cserháti József. Szombaton
este tartották az ima vége ztével a szo k áso s körmenetet a kereszt-ikon előtt . Megható volt
látni , hogy fiatalok ezrei térden állva járulnak a kereszthez és homlokukat ho zzá érintve
leteszik gondja ikat, örö me ike t. reményeik et és kudarcaikat a Megváltólába el é. A kitűn ően
felkészült ének- és zenekarok gondoskodtak a z igaz ahit atr ól. Az énekekszövegét rö plapo kon
minden résztvevő megkapta már az elsö nap . April is 30-án, vasárnap ugyanígy alakult a
tal álkozó nap irendje azzal a kül önbsé~el. hogy déle l őtt közös szentmisén vettek részt a
fiatalok a befogadó egyházközségeknel. T öbb helyütt örömme l és szerétenel a ITÓl is
megemlékeztek, hogy aznap ünnepelte a görög ortodox egyház a h úsv étot. Május l -én reggel i
és közös imádság zárta be a találkozó pécsi programját. Ezután - ki hogy tudott- Dudapest re
igyekeze tt , rncrt a Szcnt Istvan Dazil ikában tartott esti ima koronázta meg az első Európai
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Ta lálk ozót Magya rországon . Ezen Dr. Paskay László, bíboros prímás kösz öntötte a
Magyaro rszá gra nem első ízben látogató Roger testvért s a fiatalok ezreit. A találkozó ut án
Ro ger testvér úgy nyilatk ozott magyarországi tapasztalatairól, hogy igen nagy remények re
jo gosí ta nak.
A Levél o rosz földről című írás még 1988-ban keletkezett a Szovjetunióban, ah ol Ro ger
testvér néh án y nap ig vendégként rés zt vett az orosz egyház fennáll ásának ezeréves
ül)nepségei n. A levélben a szerző többek között ezekkel a szavakkal fordul a Feltámadotthoz:
"U r Kr isztus , ha sebeket ho rdozunk is.a te titokzatosje lenlétednekcsodája mindent fölülmúl.
Ily mód on megkönn yebbü lve és Ielszabadulva, veled járjuk utunkat, Kris ztus. igédben
bizakodva: " e nyugtalankodjéka szívetek és ne féljen - az é n békémet adom nektek." A level et
né gy rész re osz tották és a kiscsoportok ezeket a kérdéseket beszélték meg : 1. A sziv békéje .
2. Kri sztu ssal já m i, 3. Tegyük minden ember számára lakhatóvá a földet , 4. A közös imádság
ö rö me. A résztvevőknek kiosztott lapon mindegyik témához ajánlottak sze ntírá si
o lvasm ányo kat és néh ány vitaindító kérdést. Amint az lenni szekott. ezek a kérdések
megnyitottá k a szfvc ket és a csoportfoglalkozásokon sokan hozták elő rég meg oldatlan
problém áikat. "agy élmé nyt jelentett mindenkinek a bizalom légköre, ami az egyes
kiscsoportokban a nyelvi különb özőségek ellenére kialakult.
A tai zéi kezdeményezés , b ármerre zarándokol is a föld ön , lassan , de b iztosan érleli
gyümö lcseit: a kiengesztelődést, a bizalmat, a szeretetet. H iszen minden találkozón ez a
kérdés kap hangsúlyt: Mit tehetek saját otthonomban. munkahe~'emen, iskolában,
sportpáJyán annak jegyében. amit itt kaptam? A pécs i találkozó, a rossz Időjárás ellenére is
nagy lelkesedést váltott ki. Hogy ugyanakkor eredményes volt-e, az ezután derül ki a fiatalok
élci én ke resztül.
Kanadai résztvevő

NEHEZEN VÁLHATNAK SZENTTÉ A HÁZASOK?
(A csal ádév beköszöntője)
Ves sünk egy pillantást a Szentcsaládra. EI kell ismernünk, hogy ez egy sajátos család .
Lényegében a következő kérdés foglalkoztat: Hogyan szentelődhetünk meg a családban? .
A vá rosok hatalmas méhkasokhoz hasonlítanak: sür ög-forog az élet az irodákban, az
á ruháza kba n halmozzuk az "édes árukat" és az automata bankok előtt rajokban várakoznak
az emberek.
Nosztalgia támad a "Csendes éj" után? Nem lenne jobb remeteségbe vonulni? Ezekben
a városi méhkasokban is lüktet a szentségre való felhívás? Vonatkozik ez mind a családokra,
mind a kolost orokra ?

L A CSALÁD ÉLETSZENTSÉGE KORUNKBAN
A L élek ott fúj, ahol akar
"Legyetek hát tökéletesek, amint mennyci Atyátok tökéletes" (Mt 5,48) .
Az Ur felszólítása mindenkinck szól, nemcsak a kiválasztottaknak. Vele
intézem szavamat hozzátok: családok, házastársak, szülők és gyerekek.
Meg szerotn élek győzni titeket, a Szentlélek erejével, hogy a szeats égre
szóló felhí vásnak nem a családon kívül vagy ennek ellenére kel}megvalósulnia. A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza, hogy a világiaknak a "világban" kell
megszentelödni ük, nem M
e mellett'', hanem ott, ahová Isten helyezte őket.
Fontos, hogy emlékezetünkbe idézzük ezt, mivel sok házas azt gondolja,
hogy "egy kicsit mégiscsak a házasság ellenére" kell szcntnek lennie.
Mi kedvetlenit el minket?
Nemegyszer hallom a házasoktól: "Szeretnék szcnt életet élni, de szinte
minden elvon az Istentó1: fejünk és szívünk tele van ezer gonddal! Azonfelül
- folytatják - nem élünk magunkban: szem élyes megszentelődés ünk állandóan szembeütközik másokkal .,"
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Néha azt gondoljuk, könn yebb szen tté váln i az egyedü l é lőne k (a kolostorban), mint annak, akinek az oldalán állandóan van valaki, aki egész
közelről látja, hogy mit lesz: férje, felesége, gyermeke. Végül is ha éjjelnappal azokkal kefJ élnünk, akik ismerik ferdeségeinket és hibáinkat, arra
a következtetésre jutunk, hogy nincs értelme törekednünk a szernségre .
A kifogás nem alaptalan, de elhárítható. A hiteles élet szent ség egyikjele
éppen az, ha kiállja "a másokkal való kapcsolat" pr óbáját.;
A másik olyan f..:ü/önb özőnek látszik!
Neh éz megtanulni az igazi szcretctct. A házastár sak at arra sz ólítja fel
az Ur, hogy há zassági , szülői kapcsolatukban szemelődjenek meg. A másik
sze mé ly azonban - minden pillanatban - oly másnak tűnik! Mennyi nehézség merül Iel, ha igazán el akarjuk fogadni a gyermekeket , vagy helyesen
akarjuk élni szexualit ásunkat és korunkkal járó problém áinkat. Különösképpen nehéz a kitartás: A legnehezebb kitartani a szcrctctbcn!
Egy másik akadály is elkedv etleníthet az életszentségre való törekvésben: a környezet közömbössége, sőt ellenséges maga tartása. Az a benyom ásunk, "hogy egyedül mi gondolunk erre a felszólításra", főleg a családunkban. Gyakran saját testvéreink sem értik meg, hogy mit jel ent ez a vágy a
mcg szentel öd ésre. Egyedülálló szigetnek ére zzük magunkat.
E zért aggaszt a kérdés: "H ogyan lehetünk szentek a családban?"
Az életszentséget nem "tenni" kell
Mit tegyünk tehát? Kezd etnek azt mondanám: Nem "tenni" kcll...,
hanem "engedni, hogy tegye O velünk". Nagyon tévedne az, aki reggel
kijelenten é. "Lelkileg olyan formában érzem magamat, hogy szenué
tehetem önmagamat". Várjon csak estig, s meglátja, hogy pont az
ellenkezője fog történni. Isten a naplemente előtt felfedi neki, hogy az igazi
szentség nem valami "elintézhetö " dolog. Hagyni kell, hogy valaki
megvalósíthassa bennünk! Az t hihetnénk, hogy ha egy kis jószánd ékkal
"akarjuk, képesek is leszünk megvalós írani". Jézus azonba n azon nal azt
Ielelné: "Az e mbern ek ez lehetetlen. de Ist ennek se mmi se m leh et et len". Az
életszent ség nem "izmok" kérdése. Annak a sz ívnek jut os ztá lyrészül, amely
"oda figyel" és "befogad". Más szóval: a "sebezhe tös ég' kör éb e tar tozik...
Kössü k az ekét az ökrök után
Ke zdettől fogva szer étn ém tehát elkerülni az t a tévedést , miszerin t első
sorban e rőlkö dn ün k kell. Ez csak másodlagos felt étel. Isten a szernségre
hívott családtól elsőso rban a következőt várj a el: "Ké pes vagy-e hallgatn i
rám, befogadni szavamat, s engedni, hogy alakítsalak? Vagy, mint az embere k nagy ré sze, te is csak a saját életsze ntségedet akarod m egval ő s ít ani ? "
Amikor Jézus megkérdezte a tanítványait: "Ki tudj át ok inni a kelyhet ,
ame lyet majd én kiiszorn?", azt felelt ék: "Ki tudjuk! " De J ézu s azt mondotta
nekik: "Nem... vagytok rá képesek" . Ki kell vetkőznünk a görcsös ragas zko d ásból, hogy cselekedeteink által akarjunk megszentelődni. Legalább egy
évszá zada ki kellett volna gy6gyulnunk ebből az "izomg ö rcsb ől ", hiszen már
Kis Teréz megpr6bált meggyőzni arr61, hogy a szeritsé g tulajdonképpen
lelki gyermekség. Ideje, hogy végre sikerüljön...
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"Minden kegye/em"
Mindanpyian pelagiánusok vagyunk, vagyis egy régi herezis k övetői.
Már Szent Agoston idejében, a IV. században a következöket mondott a
Pelágius szcrzctcs: "A szems ég elérésére mindent úgy kell tennünk, mint az
az atléta, aki díjat akar nyerni a 100 méteres síkfutásban. Az els ő 95 méteren
futnia kell minden erejéből; az utolsó 5-nél aztán hagynia kell, hogy Isten
hátszélként nyomja.:", Ez a pelagianizmus lényege: Mi csinálunk mindent;
Istennek csak a végén kell nyomást gyakorolnia.
A kegyelem nem "az utolsó simításokat végzi".A legelső lép éstől, a kezdet kezdetétől ott van. "Mindcn kegyelem": az egész futás. Az Urral és az
Urban futunk!
Szem/é/ődjünk, hogy erőt meritsűnk
A család sajátos szcntségc az apa-anya-gyermek(ek) háromszöge, s erre
nem találunk példát a földön. Közvetlcnül az Atyára, a Fiúra és a Szentl élekre kell tehát vetni a tekintetünket. Még a szentcsalád is csak földi kép.
Amikor tehát példaként állítjuk oda, a keleti keresztények azt mondják nekünk: "Ez egy kissé sajátos család... Tekintsetek messzebbre, nézzetek Szent
Joakimra és Szent Annára..." De én azt mondom nektek: Még magasabbra
tekintsetek. Nézzétek az Aty át, a Fiút és a Szentlelket! A Szenth árornság
több mint tükörkép, több mint k övetend ő példa. Részesedünk magának a
Szcnthárornságnak az életében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetének
bensősége lakik bennünk!
II. A HÁZASTÁRSI SZERETET TÖBB MINT "VÍR US"!
Árnyak és fények
...A modern ember gyakran rideg körülményck között él, s ezért a családi környezetre összpontosítja érdeklődését: tőle várja a szabadságot, melcgs éget és személyének értékelését.
A modern család paradox jelenség. Egyrészt nagyra értékelt: mindenki
benne keresi a boldogságát. Ugyanakkor hány család fut zátonyra! Viharzónában mozgunk. Mint a rep ülögépeken. fel kell kötn ünk az övet: a szél
dobál minden oldalról!
Figyelem: légzsák!
Több oka van ennek a bizonytalanségnak. Nagy a szerepe a munkanélküliségnek. Nem a legfontosabb ok, de megsemmisíti az öröm és a remény
nagy részét: fásultság uralkodik elott, ahol az apa vagy az anya hosszú ideig
munkanélkiili. A család veszít mclegéböl; bcfészkelődött a rosszkedv.
Kétségtelen, hogy még nagyobb tehertétel a szeretctröl alkotott helytelen felfogás. A szeretet ugyanis mindcnekelött nem "vak szerelcrn", amely
romantikus és szenvcdélyes. Bár a szeretetet érzelmek kísérik; lényege
azonban a döntő elhatározás: "Akarlak szcretni!" "Szeretni óhajtalak úgy,
amilyen vagy!"Akkor lehet tartós, ha áldozatkész: adjuk önmagunkat, s nem
akarjuk a másikat kisajátítani.
Kortársaink kitartása - minden területen, nemcsak a házasságban - központi probléma. Napjainkban szinte semmi sem tartós. Eppen az a divat,
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ami nem divatos. Minden változik, s az ember kétségbeesetten igyekszik ébren tartani bizonyos lelkesedést és kitartani az elkötelezett ségek mellett. A
szcrctct nem létezhet tartósság nélkül. Ez az a termőföld, a me lybe n a szer etet gyökeret ver , kivirágzik és meghozza termését.

A "vÍnlstór a döntő elhatározásig
A "vír ust", mint pl. a náth át, az ember megkapja: láza t és egyéb jelensé ge ke t ok oz, majd eltűnik. T agadhatatlan , hogya szerctct hasznos "vírus",
és kell emesek a tünetei. De ennél sokkal több. D önt ő e lha tározás kell ahho z, hogy szeress ünk, házastárs, apa és an ya legyünk. Az ezzel járó érzelmek fontosak, de mégis csak másodl agosak minöségijclzöik: hid eg, rom an tikus stb. A lén yeged a kimondott sz ó: "Szerctni akarlak".

Ho/ta/á/juk ennek az energiának a forrását?
Hol találunk erőt a szeretcthcz? Ugyanis a viharzón án á l magasabbra
szeretnénk emelni a tekintetünket. Fclsz ólítalak, hogy emel kedjet ek fel a
családi szeretet forrásához: az isteni sz ere te the z. Ahhoz a bensőséges
szcrctcthcz, amely az Atya, Fiú és a Szen tlélek között uralkodik. A csal ádban megélünk valamit az Atya, a Fiú és a Szentlélek szc rc tcté ből . A mi forrásunk ugyanis a Szentháromság. Benne mint egy nicleg ágyban megtaláljuk
mindazt, ami szeretetünket táplálja...
Ha tehát a családban akarunk megszentelődni- vagyis az apa, anya és
gyermek szeretet-háromszögéb en - a kkor ne keressünk földi mintákat, ahol
erőt és bátorságot meríthetünk: menjünk a Szentháromsághoz. A család
szcntségc ugyanis nem követ földi p éldát. Hordozój a a Szentháromságra
sze geze tt tekintet. Pontosabban az a m ód, amint a Szenil élek szerint élünk.
Mert a csal ád a Szentlélek hasonlatossága: "kis h áromság' a föld ön ...
Úgy dontsűnk, mint az Atya
A családban va n valami az At ya szcrctet éböl. A z At ya ugyan is sajátos
jelleggel bír a Szenthéromságban, amit a többi Személy nem ölthe t tetszőle
gesen magára. O az egyedüli At ya, a ki döntően hat ároz. Tőle ere d a megvált ás terve: ő hatá rozta el az e mber teremtését és megvált ását. az t, ho gy, miután bűnbe esett - vissza adja a termés zetfölötti élet et. O a forrás. O a
d öntő akarat a szeretet érdekében, minden t őle cred: test ün k, lelkünk,
é rze lme ink, é rt el münk.
Az ap án ál, an yán ál és a gye rm eknél nélkülözh et etl en a szerete t döntő
elhatározása: kapcsolatot tartanak egym ással. A sze r étet ala pja ugyani s egy
ige: "sze retni", amit ragozni kell. Döntő elhatá rozás, ame lyet a család történe lmének minden pillanatában újra meg kell valósít ani . Mindkett őjüknek
- a férfinak és a nőnek, sőt a gyermeknek is - kicsit Atyán ak kell lennie. A
sze rete t ugyanis a másik önzetlen elfogadása, léte feletti örö m. Dönt ő
elhatározás, melyet mindennap meg kell élnünk. A szeret et a "se mmiből"
csordul ki, puszta teremtés! Mindenkiben élnie kell a szeretetet t eremtő
döntő elhat ározásnak. A családban mindig valaki - mindennap s a semmiből kiindulva - elsőként mondja ki az első szcretetteljes szót! Ez a valaki
nem sz ükségk éppcn az apa, hanem ki-ki a maga rendje és szerepe szerint.
Öröm: elveszíthetjük magunkat önmagunkat ajándékozva...

79

Az Atya szeretete term ékeny
A z Atya soha sem választja sz ét a szer étetben a kapcsolatot a term ékcn ys égt öl. A szere te t mindig atyaságot vagy anyaságot céloz. M egc sonkítjuk teh át , ha elvágjuk term ékenységet. K éts égtelen, hogy emberi és testi
valós águnkban nem könnyű a házassági aktusban együtt esen vállalni a
szeretet és a termékenys ég dimenzióját. Jel entkezik a sz ülct ésszab ályoz ás
kérdése. Azonban egy mélyebb probléma is fellép . Amikor ugyanis szétválasztjuk a szc rc tc tct és önátadásunk készs ég ét az apaságban ille tve any aságb an való sítjuk meg, akkor öntudatlanul IS - létün k rn élyén és gyakran
nem tudatosan - magunknak tartjuk meg magunkat. Az ilyen szetetetben
mindig "van val ami ", ami nem egészen helyes, ami nem sze r étet.
A Szcnth árornság ba n az Atya fenntartás nélkül szc rc t, Soha sem úgy
sze rc ti a Fiút, hogy valamit is megtartson magának. Mindent avval a szá ndékkal tesz, hogy életet adjon...
A "reális" szetetet
Az Atya szer étet ének valós gyümölcse van. Annyira, hogy a Fia testet
ölt. A szeré te t nem álmodozásba, délibább á vagy valami puszta eszrn énybe
torkollik. Az Atyát utánzó szeretet ténylegesen a másikhoz: a férjhez, feleségh ez, gye r me kh ez vezet, az Atya megtestesült szer étet ében részesedik a z
a családi szcrctct, amely nem a másik idealizálás ához, hanem konkrét, kézzelfogható valóságához vczet.,
Az Atya szer étet ét akkor ut ánozzuk családunkban, ha magunkévá
tesszük végtelen türelmét, amellyel kezdeményez. Csupán 4000 év üdvtörténetét ismerjük. Mekkora türelmet kellett az Atvának gyakorolnia ennek
folyam án! S nincs is vége... A türelem a sze rc te t igazi jele. A szeteret legnagyobb ellensége az idő: gyilkol , kih asznál. Csak a türelmes győzheti Ic az
id őt , s adhat isteni m élys éget szer ctcténck,
Engedj űk; hogy úgy szeressenek bcnn űnket, mint a Fiút
Szeretni annyi, mint elfogadni, hogy valaki sze ret minket. A legnehezebb
nem is az, hogy mi szeretünk. Inkább az, hogy e ngedjük magunkat szeretni.
Mcrt nem ml szerett ük elsőnek Istent, ha nem ő bennünket, amikor még
veszendő bűnösök voltunk. A családban megtapaszt aljuk. hogy valaki sze rct minket. A z "fiúságna k" ilyen megtap asztalása élje n a férj és a fele ség
sz ív ébcn va la min t a gyerekekében. S néha a legnehezebb azt elfogadni, hogy
szeressenek bennünket. A Fiú csup án ilyen ·sze re te t-megtapasztalás: az
Atya kizár ólagos ajándéka, akit O szer et. Honn ét tudhatj uk, hogy képesek
vagyunk elfogadni, ha szere tne k bennünket ? Ime, néhány jel: Hálás férfiak,
asszo nyok vagyunk? Képesek vagyunk r áhagyatkozni má sokra, me gbízunk
bennük? Elfogadjuk, hogy kisebbek vagyunk másoknál: é lj ük a "lelki gyermekséget "?
Kölcsöllösen engedelm eskedn i
A F iú szer étetér az engedelmesség jellemzi... A kölcsönös engedelme sség azt jelenti, hogy kölcsönösen egymás felé fordulunk és meghallgatjuk egymást: odafigycl ünk, a másikat magunknál többre becsüljük, időt
pazarolunk re á s legy őzzük az "elnapolás kísért ését " ("holnap majd beszé-
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lünk erró1"). A Szentháromságban mint egy mclcg szellő áramlik az egyik
személyró1 a másikra a teljes odafigyelés...
A meg nem értettség szenvcdése
A Szentháromság szívében találkozunk a húsvéti titokkal, a Fiú rniszt érium ával: ~lálból átmegy a feltámadásba, végigjárja a szcnvcd és útját.
Minden egyes család részesedik a szcnvcd ésbcn is. Ennek több fajtája
van, de a legmélyebbre a magány, az egyedüllét hatol. Nem is annyir a az fáj,
hogy elhagytak, hanem annak a megtapasztal ása, hogy énemct nem érti meg
a másik. A házasságon belül is mély egyedüllétet érezhet a férj , a felesés és
a gyermek. A család húsvéti titka azonban azt is jelenti, hogy át élheti az
igazi megváltást is. Megtapasztalja saját korlátait, és Krisztus vére újr a meg
újra lemossa bűneit. A kereszt a rem ény és megbocsátás helyévé lesz.
Egyes családok "a szenvcdő szolgák"szcrcp ét élik meg: a tagok megt esznek mindent, s mégis rengeteg megpróbáltatáson mennek keresztül...
Üljünk le!
A család megszentelése Jézus napi követésével valósul meg. Őt pedig
az Irásokból ismerhetjük meg. Apró ad agokb an kell tehát ezeket olvasni.
Nem kell felmászni a fára , hogy megláthassuk Jézust, hanem le kell ülni.
Zakeus is kicsi volt. Mi néha igen nagynak képzeljük magunkat. Pedig
fontosabb, hogy esténként leüljünk - ha máshova nem , legalább ágyunk szélére -, hogy találkozhassunk Jézussal.
A Lélek megtanít bennünket imádkozni
A családi ima története meglehetősen mozgalmas. Ketten kezdik, amikor mégjegyesek. Azután bekapcsolódnak a gyerekek. Ezek felcseperedésével gyakran eltűnik a láthat árr ól, hogy ismét megjelenjen, amikor újból
csak ketten maradnak: nyugdíjasok, De font os az, hogy ne hagyjunk fel vele.
J ó, ha az egész család együtt s fennhangon imádkozik. De ne keser edj enek el azok a családok, ahol ezt nem sikerül. Csendben is lehet imádk ozni.
Az ima a Szentlélek m űk öd ési ter e, a család lélegzése. Megvált oztatja
~ szemtől-szembe való kapcsolatokat: amikor imádkozunk, mindannyian az
Urra szegezzük tekintetünket. S ez átalakítja a családot. Az ima é lteti a
szeretet körforgását , ami pedig a Szcnthárorns ág életközelségébe vezet.
Szűkségűnk van a Lélekre
A Szentlélek fény: megmagyarázza az Írásokat, segít, hogy együtt ker essük Isten akaratát és mcgkülönböztcssük, mi is a jó vagy rossz a világ eseményeiben. Csak az ő erejével vagyunk képesek arra, hogy emelt fővel álljunk a világ ítélőszéke előtt, amely maradisággal vádol bennünket...
Gyakran az is szükséges, hogy há zastársunkkal együtt keressük a helyes
utat. A Lélek fényénélláthatjuk meg, hogy mi is a jó illetve kevésbé jó, és
mi menthet meg a gazdagság, az erotika és a büszkeség kísértéseitől.
A Szentlélek gyógyít és vigasztal
Mind a házaspárt, mind pedig gyermekeit sok sérülés éri. Úgy gyógyíthatjuk meg ezeket és találhatjuk meg az életszentség útját, ha a kiengesztelődés szcntségéhez járulunk.
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A Szentháromság egyik jellemzéje az őszinte nyíltság.Az Atyának nincs
titka, de a Fiúnak és a Szentléleknek sincs ... A Szentlélek megszeretteti az
eukarisztiát is...
Máriát tisztelő otthonok
Változás történik ott, ahol Mária belép a családba. Alkalmat ad erre zarándoklat vagy egy kép elhelyezése, amely imádságra késztet. Mária anyai
melegséget kölcsönöz a családnak és megteremti benne az "igen" Lelkét, az
Erzsébethez vezető látogatás szellemét. Az utols6 vacsora termévé , a Szentlélek k észséges befogadójává alakítja át a családot. A Szüzanya imája pedig
támogatja dicsérő és kérő fohászait. Megszeretteti ott is az Egyházat, ahol
nehézségek merülnek fel ewel kapcsolatban. Mária életet sugároz min denütt, ahol jelen van...
Szeressük a családokat egyformán
Az Egyház számára mindig veszélyt jelentett, hogy csak azon családok
fölé hajol figyelemmel, amelyek a "béke és boldogság oázisai". Jelen évünknek azonban áldássá kell válnia minden család számára, legyen az szétszakadt, sérült, egyetlen szülő s gyermekei közössége, vagy éljen a harmadik
illetve negyedik világban. Ezért részesítik előnybe egyesek a kifejezést: a
családok éve. Bizonyos értelemben helyénval6 ez a kifejezés. Ha azonban
ewel azt akarjuk hangsúlyozni, hogy az összes lehetséges családi forma
egyen értékű, akkor már nem értek egyet vele. Krisztus ugyanis egynejű és
felbonthatatlan családot hirdet. Szeressünk tehát minden családot, anélkül
azonban, hogy lemondanánk az evangéliumi ideálr61. Még az elváltak és
újraházasodottak esetében is találunk értékeket és fejlesztésre érdemes
magokat.
Godfried Danneels, brüsszeli bíboros

ELMÉLKEDJÜNK - IMÁDKOZZUNK
A Szematya imaszándékai

.

Jún iusban: Hogy Jézus Szeplőtelen Szfve megerősítse a családokat és képesítse ök et
tanúságtételre hitükr61 és szerétet ükről.
Júliusban: Könyörögjünk a szenved ókért és gyógyíthatatlan betegekért, hogy Jézus
szenvedésében találjanak erőt és vigasztalást .
Augusztusban: A kölcsönös tisztelet és összetartozás - a szolidaritás szelleme növekedjék a nemzetek között , különösen D él-Arnerik éban.
SzeptembeIben: Hogy a fiatalok· áthatva az evangélium szellemétől· felismerj ék és
megval6sítsák a szabadság, az emberi haladás és a közjó eszményét.

A TABERNÁKULUM ELŐTT
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csendesen és várat/anul
Átölelt az Isten. (Ady E.)
E sorok visszh angozn ak lelkemben, ha az elmúlt hetek eseményeire
gondolok. Váratlanul, Uram, az utolsó órában megkönyöfÜ/tél rajtam . A Rád
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jcllcmző kÖllllycdséggelfordítottál cgy lapot

életem könyvébcn és nunden más

megvilágitásba kerűlt.

Igazán az utolsó órában. Amikor már alig bírtam a kil át ástalanságot; s a
rám zúduló események majdnem összemorzsoltak. Akkoregyszerűen kivettél
az időből. Betegágyba helyeztél. Levettél rólam minden gondot és félelmet.
Még üdvösségem gondját is. Egészell érezhetően átvetted az irányítást.
Csodálatos volt! Megpihenni gondviselő szetetetedben. Átélni, hogy
valóban pajzs és páncél az Umak hűsége. Szeracted átölelt. Nem [érkűzhetett
hozzám sen 1111 i ártalmas. Jó volt látni az utat, amit egyengettél számomra.
Megértenelek. Megértettem mindent. Főleg azt, hogy nagyon szeretsz.
Régell bolyongtam már az értelmetlenségútvesztőill, irány és [ény nélkül.
Hiába kiáltottam Hozzád a mélységből. Nem küldtél visszajelzést.
Kétségbeesésembell balgaságokra akartalak rábeszélni. Milyen jó, hogy lIem
hallgattál meg! - Mit tudhattam éli a Te teroeidrŐl...
Pedig akkor már készítetted számomra atyai szivvel a kim elletelt. De
milyen kimenetelt! Megtaláltad a legjobb megoldást, amit éli kigondolni sem
tudtam volna. Megdobbent, imádatra késztet, amit velem tettél. Kitártad az
ajtókat. Omlik a [ény mindenfelől. Vall remény, vall újrakezdés. Köszöllöm!
Köszönöm a több hetes csendet, amelybell csak Te beszéltél hozzám. A
békét, amit küldtél. Köszöllöm a gondoskodást. Az átvirrasztott éjszakákat és
a fájdalmakat: hűséged és szereteted jeleit és követeit.
A zsoltárossal kérdczhetem: Az Úrnak hogyan viszonozliatom irántani
való sok kegyét?... "Hálaáldozatom elhozom neked, Uram, segítségül hívom
neved" (116. zsolt.}. ':Az Urat zengeni, szivem csupa hála. Beállok az igazak
tanácsába. gyülekezetébe. Csodás az Ur sok müve! Döbbellten szemlélődik,
aki bennük örömét találja. Erő, fényesség minden tette. Fennmarad igazsága
mindörökre" (111. zsolt.),

KEMÉNY PARANCSOLAT

Alexia

Századunk nagy katolikus papk öltöje, Sík Sándor, kinek szület ésc 100.
évfordulóját ünnepeljük, Kemény parancsolat c. versében csodálatos böl csességgel mutat rá az "elkötelezett" lélek tennivalóira.
Első lépésnek a benső szabadságot jelöli meg, mikor az Úr meghív külön
hivatásra:
1. Akarom, hogy szabad légy. Oly könnyű és szabad,
Mint fényben és illatban megillanó madárka.
Hogy úgy fürödj belé fiatal napsugárba,
S légy mint a lepke szellő s a vidám virradat,

Ezt a szabadságot, ezt a mindentó1 és
is kelJ őriznie a kiválasztottnak:

mindenkitől

való szakadást meg

2. Akarom, hogy szabad légy, Hogy m i n t e g y k o r kiléptél ,
Bot és köpenyeg nélkül, sz ökdelvc, könnyedén,
Dallal és bizalommal. az útnak kezdetén,
Akarom: menj , s ne állj meg az út koldus felénél.

Igen. A meghíváskor, az "útnak kezdetén" valóban olyanok voltunk, mint
"fényben és illatban megiJJanó madárka", "mint a lepke szellő s a vidám
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virradat". Lelkesedés, öröm és m i n d e n r e k é s z s é g jellemezte
lépéseinket. Minden könnyíí és magától értetődőnek tűnt. Azt hittük, hogy
minden Istent szcretö lélek tökéletes, szeretni fog és segít ezen az úton eljutni az életszentség magas fokára.
3. Jézus tovább biztatott a megkezdett úton:
Mindent elvess magadt ól. Csak ama citerát
Tartsd meg. mcllycl az útnak dalát dalolta ajkad .
Királ); koldusságod meze ragyogjon rajtad ,
És verje újra ujjad a királyok dalát.

Egy elkötelezett lélek, akár pap, akár szerzctcs vagy világi, még sok
apróságot fenntarthat magának, sok mindent elvárhat és szinte követelhet,
ha nem a Szcnt Ferenc-i szegénységgel jegyzi el magát. A költő határozott
szavakkal kiált: "Mindcnt elvess magadtól" - Mindent? Egy valamit megtarthatunk. "Csak ama citerát, mellyel az útnak dalát dalolta ajkad". Ez a
dal az e I s ő s z e r e t e t! A láng! Melyrc nagyon kell vigyáznunk, nehogy
az efezusi egyház angyalának üzent szemrehányást kapjuk: - Az a kifogásom, hogy elhagytad "c l s ő s z e r e t e t e d" (Jel 2,4).
A sok kísértés, rossz példa és szcnvedés megkoptat bennünket, Hogy
tarthatj uk meg hát "első szcrctetünket"? Rendszeresen kérjük Jézustól, fő
leg szcntáldozásaink kegyelmi perceiben, A Mester biztat: Mennyivel inkább ad az U r jó lelket annak, aki kéri (Lk 11,12). Mélyen meghatott mindig,
mikor láttam, hogy egy fiatal papaz ambóra tette a hivatásban való állhatatosság imáját. Szentáldozás után elmondta. Hiszem, hogy meg is kapja.
4. Légy bátor újra bízni. És minden renyhe láncot
Repcssz örökre ronggyá. Hogy mindent porba rázz,
És úgy szökellj az útnak, mint fürge óriás,
S inaid vígan ropják az áldozati táncot.

Nem játék az élet! A bizalom erényére nagy gondot fordítsunk az úton.
A leglehetetlenebb k örűlmények és értétlenségek között is bízzunk Jézus
segítségében. Ki fog vezetni a lélek sötét éjszakájának barlangjából is. Benigna Consolatának mondja J ézus: A bizalom az a kulcs, amely megnyitja
Szívern kegyelmeinek tárházát. Vakon kell bíznunk a kilátástalan helyzetekben. A szcntek tudtak várni, míg megérkezik a kegyelem, a segítség, a
kibontakozás. Néha szinte csodás módon áll mellénk gondviselőjó Atyánk.
- "Inai d vígan ropják az áldozati táncot". Súlyos mondat. Igy csak az írhat,
aki ma~a is átment az áldozati tánc játékán és próbáján.
5. Rut béklyó már ezentúl nem nyűgzi tan kezed ,
Megolvad mind a \l3S dalodnak új tüzétül.
De lásd: még ölelőn és sárgásan sötétül
Csuklódon egy aranylánc. S jaj. tűzből született!

Azt hiszi az elkötelezett lélek, hogy rút béklyó már nem nyügözi kezét,
hiszen leszámolt nagylelkűen a világgal. Nem is sejti, hogy a világ és a sátán
hol készít számára csapdát. Váratlanul jelentkezhet a test kívánsága, a
szemek kívánsága és az élet kevélysége. Attól függ, kinek mclyik az Achillessarka, gyengéje. Elég egy dicséret ahhoz, hogy sokra becsüljük magunkat.
Felborulhat a belső egyensúly egy méltatlan bánásmód nyomán, váratlan dis pozíció után, vagy ha a másikat többre becsülik, mint engem. Megtörténhet az is, hogy apostoli munkám gyümölcsét más élvezi s rólam
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egészen elfeledkeznek. Esetleg ajót is rosszra magyarázzák nálam. Ilyenkor
aztán az "aranylánc", a világ csábításai polipként körülölelhetnek és boldogtalan leszek. Mert nem akarom ropni vígan az áldozati táncot. Pedig erre
számítan om kell, minél nagyobb lelkemben a tökéletesség utáni vágy; minél
nemesebben és önzetlenebbül gondolkodom; minél jobban vigyázok arra,
hogy én senkit ne bántsak, meg ne vessek stb., annál inkább.
6. Alattomos arany, Iorr óbb a vad t üzeknél.
Lágyan csókolja csuklód. zsibbasztja izmaid.
Virágs zemeivel szemed közé vak ít.
Lásd: ez az a bilincs, amil te nem kerestél.

A kísértés ideje. Ilyenkor kérjük lelki testvéreink imáját, és tárjuk fel
mindazt, ami bent zajlik. Abba ne hagyjuk az imát. Kaszap István arra biztat, hogy mikor ilyen unott a lélek állapota, toldjuk m9g
egy lépésscl. Ugy emlékszem, hogy Benign á Consolaiának ajánlja az Ur
Jézus, hogy a sötét órákban mondott egyetlen Ü
dvö zl égy sokkal többet ér ,
rnint a vigasz idején ezer. Virrasszunk a vigasztalanság sötét óráiban, mint
a vőlegényét hiába váró menyasszony. Itt a hűség próbáinak ideje. Ilyenkor
megtudja az Ur, mi van belül, figyelmeztet Lisieux-i Kis Szt. Teréz. A gyermek is megnézi, mi van belül a játékban, labdában. Mi is il. kis Jézus labdái
vagyunk. Sutba is dobhat, ha "neki úgy tetszik."
lelkivezetőnk előtt

7. E lánccal vonna még az elhagyott világ:
A zárt ajtó, amelynek vérhull ó-fú a nyitja,
A feneketlen árok, amelynek nincsen hidja ,
S ijed t mesék susogják. mi rejlik odaát;

Hány elkötelezett lélek került már az "elhagyott világ " sikamlós útjára!
Ke zét egyszer az eke szarvára tette, s mégis hátra nézett. Micsoda változás
történt bennük rövid idő alatt! A kegyelmek helyét ásító üresség váltotta
fel. Nem lettek boldogok. Igazán nem. Sőt, a maguk választotta úton még
nagyobb szcnvcd és szakadt élet ükre. Klement Ilonka így könyörög egyik
versében:
És ne engedd, Izogy valaha visszanézzck!
Ne engedd, hogya vak vágy el érjen!
Ne álljon közénk soha senki!

Fél szivvcl ncm tudlak szcretni!
Sokszor kiáltsunk fel imánkban hasonlóan. Ne engedd, Uram, hogy
átlépjem a "zárt ajtót, amelynek vérhulló-fű a nyitja "! Ne engedd, hogy a
feneketlen árokba guruljak, "a melyne k nincsen hídja". Segíts, hogy az ijedt
mcsékről, mclyckről susognak a bűnben élők, sohase halljak. Egyedül
Rólad akarok tudni . A Te tanításodat akarom hallani , Az az én erőm!
8. A testvér gyöngyvirágok. amikhez sose nyúlt ál.
Am ik elől lezártad a pilláid korán,
És az esti illat, mcly rádsuhant puhán,
Ha néhanap szelíden emyedtre alkonyultál.

Akik szinte gyermekfejjcl, 15 éves korban léptek az elkötelezettek útjára, semmit se tartottak nehéznek. Minden oly természetesnek tűnt. Nekik
kétszeresen kell virrasztan iuk, mert az áldozati tánc ideje eljő, "a testvér
gyöngyvirágok. amik eló1lezárták pilláikat korán", követelőn léphetnek fel
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később. Gondoljunk csak Árpádházi Szt. Margitra . Az az édesapa, aki áldozatul ajánlotta fel őt az országért, az aka rja kényszerít eni a cseh királlyal
való házasságra. De ez még nem elég. Mive l ő nagyon tudatosan híí és kitart
fogadalrnai mclleu, a kirá ly megvonja a zárdától adomán yait. Ez ért még a
nővér ek között is akadnak olyanok, ak ik elítélik, bántj ák, szernrehányásokka i illetik. A sz étszórat ás évei is alkalmas nak bizon yult ak arr a, hogy a
"testvér gyöngyvirágo kat" leszakítsuk s az "elhagyott világol" újra megsze ress ük. Mily szigorúan kellett kezelni magunkat, hogy a világba n is klauzúrában, s mégis igaz jóságban és szeré tetben éljünk embe rtestv ére inkkel.
Mindenkié lenni és mégis se nkié, egye dü l az Istené .
9. De én nem aka rom, hogy a szemed lezá rd,
És én nem akarom. hogy most elalkonyodjál,
És hogy megállj pihenni a nehéz lótuszoknál.
Akarom, hogy fclpauanj és a karod kitá rd.

Ez a "szernlezár ás" és "elalkonyod ás" ak kor történik meg az elkötelezett
lélekben,..amikor az ún. "jók részéről" egymás után érik a bántalmak, félreértések. Összetörik önbizalma, s úgy érzi, ho gy "a bűn, betegség, a rnindcnnapi szörnyü szürkesé~ t ő ml ó c é ből nincsen ,menekvés." Szinte lemond
mindenről. Elfáradt. S Ilyenkor váratlan ul az U r talpra állít. Szív ére ölel s
a romok felett újjáépít bennünk min den t. A lélek valóban "fölpattan és karját kitárja". Erő száll belé és lelkesedés.
10. Akarom, hogy szabad légy. Talpad alá tepe rjed
A virágok varázsát. Hadd hulljon a szirom,
És illanjon az illat: virág légy, akarom ,
De bontatlan maradjon titokszín csodakelyhed .

A virágok varázsa itt leszá molás az emberi te kintettel, d icsérettel. A
szc nvcdésbcn megt isztult szív egyedü l Isten tetszését és dicsőségét keresi,
nem hagyja abba a megkezd ett JÓt, amire el kötele zte magát. Tudja, hogy a
pr óbákra szüksége volt, ahogy az angyal mondta az öreg T óbiásnak: Mivelhogy ke dves voltá l az U r előtt, szükséges volt, hogy megpróbált atások érjenek. Az aranyat tűzben tisztí tják meg. - "Virág légy, akarom t': Erényekt ől
illatos virág , melyben egyedül Isten gyönyö rködik. Illat át is O élvezi. "D e
bontatlan maradjon titokszín cso dakclyhc d." Teh át senki meg ne lopja
szívünk sze relmét. Ezért figyelmeztet J ézus: Két úrnak nem leh et szolgálni
(Mt 6,24). Kicsit Isten nek, s kicsit a világ di csősége felé kacsintani. Boldog,
aki megérti a titkot. "Jéz usom, enge dd, hogy míg sz ívemnck e lső sze re lme
Te voltál, az uto lsó is Te légy" . imádkozta nap onta egy bu zgó n ővér.
ll. Lásd , titkos távolokból keményen szól az é nek,
És nagyon, és riasztó n nagyot aka~ok én :
Úr légy, azt akarom, mosolygó és kemény,
Mert királynak szüleIIéi s királyok mcster ének.

H a olvassuk J ézus taní tását, nem "riasztón nagy" mindaz, amit kíván az
elkötelezettektó1? Hozzálépett egy írástudó és így sz ólt: Mester, követl ek,
bárhová mégy. - Jézus figyelmeztette: A rókákn ak barlangjaik vannak, az
égi madaraknak fészkeik, de az E mbe rfiána k nincs hová lehajtsa fejét. Egy
másik tanítvány k érte: U ram, enge d d meg, hogy elóbb elt emessem atyámat.
Jézus azonban így felelt: Kövess engem; hagyd a holta kra, hadd tem ess ék
halottaikat! (Mt 8,19-21) Persze csak annak neh éz, aki nem kapott
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meghívást. Vagy aki megállt a félúton s megkopott. Nem hagyja el talán
hivatását , de csak vonszolja magát "nyárspolg árk ént". Se hideg, se meleg.
12. Mérföldes mutatónak, oszlopnak hívtalak,
Magasraemelt karna k, el őrenyűjtort ujjnak ,
Harson ának, amelytől vér és velő kigyúlnak,
És koszorúba gyűlnek a kóbor sugarak.

Senki sem gyújt világot csak azért, hogy elrejtse, vagyvéka alá tegye, hanem a tartóra, hogy aki csak belép, lássa fényét (Lk 11, 33-36). - J ézusom,
engedd, hogy minden szavam, minden tettem világosítson másoknak, anélkül, hogy tudnék róla. Ments meg attól, hogy rossz példát adjak szóban,
cselekedetben és a jónak elmulasztásában.
13. Es hogyha sírna benned a haldokló virág még,
És ha a vállad roppan, ha csikordul a csont:
Kezed szorítsd ökö lbe , és labdobbanrva mondd:
"A holtaknak a holtat! Te, akarom, király légy!"

Királyi lélek! Uralomra termett! Ura gondolatainak, szándékainak, vágyainak, érzelmeinek, tetteinek. Kemény önmag ával, de gyöngéd, megért ö
másokkal. S hogy ez megvalósulhasson, adjuk át a trónt Jézusnak. O uralkodjon bennünk. Ezt a krisztusi jelenlétet meg fogják érezni azok, akikért
elköteleztük magunkat.
Claudina
ISTEN NÉLKÜL FÉLRESIKERÜL A NEVELÉS.
BESZÉUETEK ISTENRŐL!
A II. világháboní óta több változott az emberiség történetében, mint az egész máig ismert
világtörténelemben azelőtt. A tudás megtízszereződött, a lexikonok tízszerte nagyobbak,
mint a század elején, a technika hatalma ezerszeresre nőtt: az atomerő, komputer,
elekrtónika, automatizáció és híradástechn ika által. Az anyagvilág még eddig nem ismert
hatalomhoz és dicsőséghez jutott. A technika gy6zelmei forradalmas ílott ák a
gyermeknevelést is.
A nevelés célja már nem jellem és lelkiismeretfejlesztés; kötelességtudásra,
megb ízhatóságra, szívre és észre ható buzdítás, hanem az intelligencia kiművelése acé lból.
hogy ól gyermek a nagy termelő gépezet teljesítőképcs eszk özévé váljon . Sok szülő kérdezi:
"Minek is kellenek ma még anyák a gycrmckncvcléshez?" Sokan lemondottak nevel ő
szerep ükr ől , és "szakernbcrekrc": az iskolára és a televízióra hag>ják a nevelést.
Akad azért még erős ellen állás is. Megtapasztalták az emberek azokat a határtalan
veszélyeket, amelyek materialista életk örü lmé nye inkb ól fakadnak. A vész, a pusztuló
erdőkben, tanácstalan munkanélküliségben, idegőrlő stresszben. széteső családokban és
beteg lelkekben nyilvánul meg. A szív veszett el; a cél, az értelmesség, a hűség és a tartós
házasságok.
Sok fiatal mondja: A sziv békéje csak szer étet által sikerülhet. Valódi közösség és
tartalmas élet csak lsten közelségében terem. Az ilyen házastársak elhatározták, hogy Istent
a maga teljessé~ében igyekeznek ismét családjukba beállítani. Gyermekeiket Istennek és a
szeréterre nevelik, !\'yJltan beszélnek Istenről. Hiszen ő életük mércéje, világítótorony az idők
viharaiban és az a forrás, miből erőt meríthetünk. Ilyen szülők, akik gyermekeiket lsten
irányában nevelik, jobban hozzájárulnak a világ megjavításához, mint a technika minden
hatalma.
De ilyen Istcn-iranyű nevelés nem sikerül üres szavakkal. Olyan szülőket kíván meg, akik
saját maguk a hitben, szeretetben, lsten iránti bizalomban és lsten imádásában élnek, abban
ejöljárnak. Olyan nevelőket kíván, akiket lsten vonz, lsten nevel. A nagy példakép: Krisztus!
6 minden tanító tanára, ő minden nevelő megnevelóje!
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Te azt mo nd od : Szívcscn neveln ém csal ád omat Isten szándéka szerint, de saját
magamban hordozo m még re nd ezetle n tu l ajd on sá~aimat. H ogyan neveljem gyermekeimet
Istennek. rnikor még saját magam is bizonyta la nu l állok Isten el őtt?
BARÁTO:\I! Ist e n reád bízta gyermekeide t. a nna k ellenére, hogy még magad se m vagy
tökéletcs! lsten rcád bízta SiYc rmekeidc t. hogy vel ük c~tt növekcdjél, fejlő<!jél, érjél és
tök élctcscdj él! Tanítva . saja t maga d is tanul sz! Irán yítasoddal sajá t magadat is irá nyítod!
Jé zus így sz él hozzánk: "Tanítónak se h iva ssát o k ma gat ok at . mert a ti ianú ótok, Krisztus!"
()'l t 23.10) Cgy , a hogyan az a nyák okosod na k. rniko r gye rm e ke ik feladata it átnézik, úgy te is
o koso d sz és fej lód sz. a miko r gyer mek edde l c gyütt imád ko zol, Bibliát olvasol, Isten
parancsa in clm élkcdsz és gyermekeid nek I ste nrő l beszélsz.
BARÁTOM! Ez az igazi iste nes gyerme knevelés: á lljál magad gye rmeke idde l együt t
lsten követ elései elé ! Mu tasd meg gyerm ekeidn ek, hogy ki e gyes-egyed ül az ő Uruk és
Ud vöz ú ój ük, Megmentőjük és égi Atyj uk. Mui asd me g ne kik, hogy neked is szükséged va n
boc sánatra, hisz hibázol és megbocsátást ké rsz. Igy gye rme keid tisztelni fogják azt az Istent,
aki apá nál és anvánál is nagyobb!
BARÁTO~1! "em baj az, ha még va n hibád és gye nge sé ged. Hisz nem te vagy a
tökéletesség példaképe.~·e rmekeid szá mára" ha nem J ézus Kris ztus, akit kérünk, hogy
lelkünket formálja! Az O ít éle te é rvényes, az O szava a mérce és útmutatás!
BARÁTO:\1! Engedd, hogy Ist e n nevelje n té ged is ! Tedd Isten szavát , a Bibli át , saját
éle ted és neve lésed. csa ládod és hivatásod mércéjévé ! Akkor meg fogják majd érteni
gye rm e ke id, ho gy rnily nagy és d icső Iste n sza va világossága. Mily élethű és vigasztal ó Isten
kinyilatkoztatása. Hogy so se m marad nak magu kra. ha a Bibli ában vigaszt , erőt és
útbaigazítást keresnek.
De azt kérdezed : hogya n is kezdjem el gyermekei m és csa ládo m vallásos nevelését?
BARÁTO:'-1! Ne alakitsatok odahaza terveket Isten nélkül ! Kérdezzétek meg Istent,
hogy mit kíván t ől e te k. mi az O te rve számotokra . Kutassa tok az ő akaratát! Ne döntsetek
saját fejetek szcrint, hanem aszerint. a mit Ist en kíván t ől etek. Ha az tá n egy és más nem
sikerül, ne civakodjatok nagyon is e mb eri e n, ha ne m mint h ívő emberek: imádkozzatok
együttesen és l á~sá lOk be k özösen. hogy ki miben h ibázo tt. - Akkor nemcsak Isten lesz
k öztetek. de az Ő szent békéje fog honoi ni nála tok .
BARÁTO M! Gye rmekeide t nem tudod erős kézzel vagy erőszakkal hitre neveln i! Te
csak a hit csíráját ülte the te d le lkükbe! Isten go ndos kodi k majd a rról, hogy ez a csíra
növekedjen és életfává fejlődjön! Saj á t szc n t Lel kével fogja lelke iket t ölt ögctni és a gonosztól
meg óvn i!
BARÁTO M: He lyezd bele Istent a család od ba ! Vezesd gyerme keide t őhozzá! Ahol az
élő Iste n honol, ott van az üdv össég!... t::.s a mcn nyo rszág o t fogját ok megtapasztaln il
H . Madinger (Fo rd. Sz. Á.)

LEVELESLÁDÁNKBÓL
"Magyarországon e gyre többször esik szó az életké pes egyhá z szükségességér61. A
társadalmi p robl émák m egoldásában csa k a maga teljességéb en működ ő egyh áz képes
segíteni egyén nek és közösségnck egyará nt. Az egyház sze rvcs része iként működö
szerzctcsrcndck munkájában m uta tkozik meg leginkább e z az éle tk épe ss ég.
Hazánkban az államiság kezdet e iné l ott voltak má r azo k a b e n c és sze rze resc k, akiknek
kezdeményezése és életformája mind a ma i nap ig - ha kisebb-n agyobb megs zakításokkal is
- jelen van a magyar egyházban. Az utóbbi évtizedekben ugyan nagyon szűk keretek kö zött
dolgoznak. dicsérve Istent az embe rért .
M i áll e közel ezer éves mú ltt a l rende lkező magyar be ncé s közösség mögött ? Mit takar
ez a megjelölés: bencés szcrzctcs? Ezekre a ké rdé se kre szertn ék választ kapni a
"Szolg álatban".
Dr.B.
Kérdésére egyik bencés atyá tól ké rtü nk vá lasz t. - Sz.
A kereszténység első századaiban vollak már egyé ne k és közösségck, akik életüket
kizár ólagosan lsten szelg álatára szcntclték; j e lsze rűe n élté k meg hit üke t. A VI. szá zad elején
egy Aldott. Benedek nevű, elkötelezett éle tre t örekv é, Iste nt kereső keresztény fiatalembe r
v állalkozot t a rra. hogy kora zilá lt viszo nyai között harmon ikus életet é lje n. R e g u I á j á -
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val a köréje gyűlt , hasonló cé lt kitűző keresztények szá má ra olya n é le tke retet ado tt ,
amelynek se gítségéve I mind az egyén. mind a közösség életében megteremtődhet a r e n d.
kialakulhat az egyensú ly. Fe lism erte, hogya minden rendezenség a lapja és felt étele az
Istennel való szoros kapc so lat , az O keresése . Ez az istenke resés hat ár ozza meg mindazok
él etét, a kik elfogadják a Regula irányítá sá t. A keresésben az em ber - szc rzctcs - nem csak
fel ismeri az Istenhez tart ozás szüks égcss égér. d e eli sme ri és tudatosítja az ebb ől fakadó
felad atot: közösséget kell válla lnia azemberekkel is. A történelem folyam án ezt fogalm azták
meg az ún. benc és je lmondat ban : Imád ko zzá l és d olgo zzá l! A bencés közösségek. ol o n o s t o r o k a világt ó l elvonulva dicsé rté k az Iste nt és szolgál ták az embert.
Benedek még egységben látta és szab ályozra a sze rzetesi életet. Fonto sn ak ta rto tta az
imádság és a munka, a kon tem p lác ió és az akci ó egységét. A test-l é lek e mber számára ad a
teljesség eléréséhez szükséges eszközöket Regu lájában. A közösség a sze mély
kiteljesedésének sz üks égcs fe lté tele. Ezért hel yez na gy s úlyt a közös é let né ha apró lékosnak
tűnó szabályozására. Az eg észséges k ö z ö s s é g tu d csak segíteni az elk ötelezett élet
megvalósításában. ~ s a telje sérték ű e gyén e kb ől alakulha t ki éle tképes közösség. A rnonosior
így lesz iskola - az Ur szolgála tá na k isko lája - ahol a szeracres tan írvany marad , \;1!g};s tanul.
hogy életével másokat tan úhasson . Az i;;azi Mcstcr Kris zt us. Az a p á t m int az O helyettese
gondoskod ik a közösség tagjai ról, öve i atyja, Az ap át i h iva ta l megha tározó a benedeki
közöss égben: ő kapja me g a rendezés kariz máját, hogy a sokfé le emberb ől kialaku ljon az
egység, Igy élő regulaként az ado tt körülmények köz ött alka lmazza Benedek szab ályait,
határozza meg a közöss égéleténe k ke re te it. Ezért vá ltozha t és változtathat ó a bencés élet et
jellemző i s t e n d i c s é r e t és ol u n k a . A kett ő harmonikus egys égének me gteremt ése
minden korban sajá lOS felada tként jelentkezik a mon os torokba n. Vo ltak id őszako k. am ikor
a liturgia végzése vo lt a bencés k ő z ö ss é gc k sajátja, máskor a munkára helye zték a hangs úlyt ,
De bármennyire me ghat ár ozó volt a munka , a közös ima - a z Opus Dei végzése - soh a scm
hiányzott a bencések é l e té ből. A litu rgia a közösségi lelkiség a lakítása szempontjáb ól is
fontos. Hiszen minden mu nkán ak , d e magána k a közö sségne k is ez a forrása. meghatá ro zója.
Ebből érthető a benedeki elv: "Az iste nszo lgála tnak semmit elébe ne tegye nek !"
A ol a g y a r b e n c é s e k közel ez er évi szolgálat át az eva ngéliumi, a Reg ulában
megrajzolt életeszmény hat á ro zza meg. A 996-ban Pannónia Szent H egyén letelepedett közel
tucatnyi bencés sze rac res válla lta a fia ta l magyar nép térítését . megve tve e zzel nemc sak a
kereszténységnek. de az á llamiságnak is az alayjait. A Szerit M árto n-hegyi mon ostor Pannonhalma - évs zázado ko n á t az ország épség ének megőrzésén munkálkodott. A
monostorok, ha nem kapc sol ódta k be mind ig a világ i ügyekbe. d e csendes - imád ságos és
munk ás- jelenlétükkel a magya r kereszt énys ég őrhelye i .
A vá ltozó kö rülm ények közö tt állandóan voltak bátor és els zánt bencések. akik a Re gula
d iseretio-jával megtalált ák a he lyes utat. Váll alásával. a be nede ki é leteszmény
megvaló sítá sával , péld a-érték űen mutatt ák meg e gyé n és közösség szá má ra a ren de zett
é le te t.
A monostorok halottak a környeze t re. de ezen túl me n őe n a bencések beka pesolódt a k a
lelk ipásztori munkáb a is; k é sőbb a neve lés-okt at ás le tt fontos munkaterület ük.
1802 óta - a kor igén yét te ljesitve - a középiskolás ifjúsá g nevel ésével sajá tos színczctct
öltött a magya r be ncés é let. 1948-ig a szerze tesek nagy része a tíz gimn áziumukban ta nito tt.
Az öt apátságban - Pan nonhalm a, Bakonybél. Tiha ny. Celldöm ö lk. Zal avár - és a közel
harm inc pléb áni án lel kipásztori munká t végeztek.
A harmincas évek kezdemény ezése volt a brazil iai magyar lelkipá sztorkodás
megszervezése. A Sao Paol o -i alapítas ma ö ná lló perje lségk ént folytatja a mag}'3r bencése k
hagyomán>'3it. 1950 ó ta két gimnáziumban - Pannonha lmán és Győrött - van lehetőség a
közel két évszázados hagyom ány folytatásá ra, A lel kipásztori munka a Pan nonhalmi Terüle ti
ApátságpJébániá in most va n meg újulóban . A nyolcva nas évek elejét öla bencés növendéke k.
ak ik tan a ri d iplom át szeréznek a budapesti egye te men . a Szent Benedek Tanulmán}; H ázban
é lik szerzetes életüket. Pannonhalmán , a főmonostorban a szerac tes é le tre készülnek a
növendékek. A novici átus után teol ógiát ta nulnak. Célj uk. hogy véglegesen elk ötele zz ék
magukat az egész é let re szóló szcrzctcsi. bencés életalakításra. a közösségbcn val ó állh at at os
és engedelmes megma rad ásr a.
A sokféle munkába egyesek valam ilyen sza kma mcs te rcik ént. mások a lelkipásztori
munkát vállaló papként vagy köz épiskolai, fői skol a i tan á rké nt kapcsolód na k be .
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Ma is új kihívásokra kell válaszolniuk, megtartva a bencés éle t kereteit és jellemzőit :
közössé gben élve, a napot összetartó istendicsé reibe kapcsolódva szolg álni d iákok a t és
híveket egyaránt.
Vannak bíztató jelek a rra , hogy a közel ezer éves magyar bencés élet új haj táso kat is tud
hozn i. Le sznek, a kik az "Ur szolg álatának iskolájában" tanultakal másokkal is megosztjá k:
példát adnak a teljes, a rendezett életre.
s.n.
A zentagu na rasi ifjúsá gi lelkinap csodálatos voll. Ren geteg ismerőssel tal álkoztam...
M ivcl a ze nei rész elsősorban a mi (zentaia k) feladatunk volt , kicsit házigazdának is
számítottunk, így másban is segítettünk... Sejtettem. hogy az előadások nagyon jó k lesz ne k,
amikor megtud tam az előadók névsorát , de még csodálatosabb volt, mint am ilye nt vártam .
El őször Harmath atya beszélt á lta lá ba n az erkölcsről, majd Laci atya a fiatalok e rkölcsé ről.
Végül Rokay atya a Bibl ia és az Egyház tanításáról ugyanezen tém ával kapcs ol at ban . A
szentmise is nagyon elragadó volt . Több rnint ö tszázan jöttünk össze. A pályázaton is so kkal
többen vettek részt az idé n, mint eddig (húszan). Az első dÍJ nyertese ezt a tém át dol goz ta
fel: Mit kell tennem, hogy hitemnek foganatja legyen? Fel is olvasta mindannyiunk e l őtt ...
Voltam a pécsi taizéi talalkoz ón is. Sok élményben volt részem, amit nagyo n nehéz leírni...
Körülbelül ötvenen voltun k Bác skából, egy busszal. Lehetséges, hogy a bánátiak nem jöttek,
mert nem találkoztam velük. .. Mohácson volt a szálláshelyünk, ahol nagyon kedvesen
fogadta k bennünket. Minden este illetve minden reggel egy órát utaztunk von attal. ami
leh etőséget adott bes zélgetésre, isrncrkcd ésre, Magyarországiakkal és jugoszl ávia i
horvátokkal kerültünk össze , így nyelvi prob lémák nem vo lta k...
Józsi
Már ö t hónapja vagyo k novícius, de olyan , mintha tegnap jötte m volna be. Leveledben
kérdezed, m ilyen terveim vannak a jezsuitá kkal. A jó Isten kegyelméb ől, ha O engem
méltónak tart arra, hogy fels zentelt papja legyek, akkor az szeretnék lenni. A római levélből
szerétn ék neked egy részletet idézni: "Nem kételkedett hitetlenül lsten ígéretében, han em
e rőt merített h itéből, és magasztalta az Istent, meg volt győződve , hogy elég hatalmas
ígéretének teljesítésére. Ez szolgá II megigazulására" (R óm 4,20-22) .
Ez a kis szentírási részlet Ábrahámról szó l. Mennyiben vonatkozik rám ?
Én nem magamtól döntöltem el, hogy idej öjjek. Sokat küzdöttem Istennel, míg beadt a m
a derekarnat. N'jgyon hálás vagyok neki hitemért és hivat ásom ért. Tudom, hogy nem vagyok
méltó erre, de 6 tudja, mit csinál.
Azt ped ig mindketten tudjuk, te is, én is, hogy Isten soha nem követ el hib át. Annak
idejé n, amikor Ab ra há m élt , neki megígérte, hogy nagy nem zett é te szi. A brahám hitt be nne ,
még akk o r is, amikor a fiát követelte tőle . En is csak benne b ízom , isme re m maga m, tudo m,
hogy egyedül , a saját erőm~91 nem tudnám végig csiná lni, de tudom, hogy milyen hatalmas .
na gyon bízok benne, hogy O teljesíti az ígéret ét. Mikor annak idején Jézus a tanítványaival
Izraelben tanított, akkor a tan ítván yok megtapasztalták, hogy Mesterüket üldözték,
gúnyolták és kine vették. Ez persze nagyon elkeserítette ök et, Egyik alkalommal észrevette
ezt Jézus rajtuk és ezt kérdezte tőlük: T i is cl akartok hagyni? Gondolom, akkor mind a
tize n kettő hallgatott egy pár másodpercig, aztán Péter válaszolt J ézus kérdésére: Uram , hová
mennénk, hisz az ö rö k élet igé i nálad vannak.
Hát én is az t mondom, mint annak idején Péter. Hová mennék, h isz az örök élet igéi nála
vannak.
Otto

LEVELEK A MISSZI6KB6L
Időközben

bizonyára megkaptad karácsonyi kártyámat , amelyben az t is jeleztcm, hogy
még nem jött meg a Szolg álat. Most vég re itt van .
A Szolgálat nagyon szép és érdekes. Munkádhoz sok sikert, áldást kívánok, A magyar
lelki olvasmány nagyöröm az ittenizúrös világba n. Szomorú karácsonyunkvolt a szír politikai
blok ád miatt és pé nzünk gyors elértéktelenedése következtében .
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· Remélem júliusba n tal álkozunk a provinciai nagytalá lkozó n. Bizony jó, hogy van magyar
provincia, és így "haza" járhatunk erőt merücn í. A körülményekhez képest persze ill is
megvagyunk és kitart óan munkálkodunk.
p , Szabó László SJ,
Rue de l'Université Saint -Joseph
Beyrouth, Liban
Rem élem. hogy magu knál jobb a he lyzet , mint itt e n ebben az áldo tt mohamed án
országban, Amióta Zia eln ök meghalt. nincs béke, A terro ristá k na~'o n " arázdálkodna k bárminden éjjel kijárási tilalom van - , ölnek, gyújtogatnak , rabolnak. i\agyFélelemben tanják
az egész országot",
Holnap szentelnek egybennszül ött fiat alt a Szeri t J ózsef székesegyházba n. A kat olikusok
már hetek óta készülnek az ünnepségre, Reméljük, hogy jó pap lesz, aki felka ro lja a népet és
oktatja, s nem szalad a pénz után",
Most 89 éves vagyok , Ebből 61 éve t tölt öltem az indiai majd a pakisztán i
m ísszi óban.Halét adok az Ur Jézusna k, hogy még talpon á llok, és beka pcsolód bat om a
közösségéletébe, Sajnalom, hogy most már nem szaladgálh atok az egyik kis falubó la másikba
a szegények után", Ha a~ Ur Jézus visszaadná fiatalsá gom at , újrakezdeném a missziós élete t.
Igaz , hogy nehéz, de az Ur kegyelmével és szerétettel mindent el lehet vise lni" ,
Sr, Mária GyörIDike EM ,M,
St . Catherine's Conveni
242 Aziz Bhau; Road,
RAWALPINI . PAKISTAN
Most megint Rutengból írok. Kihasználom az alkal ma t az ünn epe k után , hogy lélegzethe z
jussak. Az elmúlt 1988-as esztendő igazi "hajs za" volt. Lega lább élmunkás címer kaphalta m
volna, Miután a szomszéd plébánia mcg ürescden, át kellett vennem 5 kápolnát . Ame llen
készülnünk kellett a júniusi papszentelésre Rangguban .
Még júniusban megkezdtük az egyik ká po lna építésé t, és egy mási knak az alapo s
renoválását a szomszéd plébánián, rncrt ezeket a munkák a t Ran gguból kön nyebben lehe tell
irányítani. Volt sok társadalmi munka, de elég gyorsa n befeje z ődtek a munká k. Le lkesedtek
a hívők, Az egész 14.000 márkába kerül t.
Augusztus elején kaptam egy új plébán iát és ew. káp lánt egy 35 éves mán;;gá rij i újmisés
személyében, Azonnal közös tervet csin áltunk. Elsoál dozás ke ret ében körülj ártu k a ra nggui
plébániát. Ezután én magam látogattam meg az új p lébán iá mat , amely két sze r olyan nagy,
mint Ranggu. Az időjárás eléggé kedvezőtlen volt es sokat ese tt, Az egyik kis folyó n a molyan
majomként kellett két nagy fán keresztül á tjutni . Azóta h ídszerű valam it esz kábáltak a hívek.
és nem kell félnem az an öt.
Az új plébánián trópusi éghajla u él kezd ve mind e n változatosság megva n. Az egész vid ék
csupasz. Már nincs komolyabb erdejük, Igy fájuk sincs az építkezésre, A legtöbb vityilló
bambuszból ép ül, fűtetővel. Néha két órás gyalogl ás után érhetjük e l a köve tkező állomást,
A 15 állami és katolikus elemi iskol a fele szo mo rú állapotba n van, A hívők száma körü lbelül
annyi, mint Rangguban volt: 12.000, A gyerekek egy rész e ne m t örőd i k a köt elező elemi
oktatással. Orongban, a központban van már egy a lsó fo kú k öz épiskola, de elege n dő ivóvíz és
internátus nélkül. Nincs még használható bekötő út. Sóder is csa k mcssze van, A megl évő 7
küls ó állomás mctlett hamarosan 5 új á llo mást kell szcrvczni , hogy a h íveket rendszeresebben
lehessen látogatni. Ugy érzem, néha újb ól kell kezden i egyet s mást, mint Rangguban 26 évvel
ezelőtt. Remélem. még lesz elegendő erőm és lelkesedésem folytatn i a munká t. Ezen a
plébánián 401 7 éven alulit keresztelt ünk lJ88-ban , és 53 h ét even felülit , b e le értve az
idősebbeket. Már kezdenek jönni az öregek, Orömmel fogadom őket; ezek még természetes
hívő emberek, Sajnos, sok házasság még rendezetlen,
Novemberben már éreztem, hogy két plébánia terhét nem tudom cipeln i. Meg is kaptam
az engedélyt, hogy november 20-án atadbarom Ranggu p léb án iáját ,
Még eJ.YSzer körüljánam azt a plébániát , ahol 26 évet k űszkődtünk. M ind cn ütt hosszú
beszédek es sok sírás fogadott, A k özpontban . Rangguban scm volt ez másképpen . Azut án
sikerült egy málháslovat vennem, Az egyik leg ényern velem jött Orongba, Hú ga meg főzn i
fog nekünk.
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December 5-én volt a hivatalos "beiktatás". Három nap múlva már a gyóntatószékben
ültem . és folytauarn az adventi programot. 3750-en gyóntak 3 hét alatt .
É n magam örömrnel olvasom a híreiteket. Már az újságokban is sokszor emlegetik a kis
Magyarország ot. Ugy látszik, minket is meg fog látogatni a Szcntatya.
1'. M észáros Ferenc SVD
Tromoll'os 2 - RlJTE\G
865 01 FLORES-N.T.T.1NDONESIA
Eg ész éven keresztül gyűjtöm az alamizsnát. Különösen N émetországb ól kapok sok
ruhaneműt . Bizony , a brazil nép szeret szépen öltözködni, jól táplélkozni, de a szeqénység
fékez i. Megélhetéshez is kevés a fizet ésük, Diákjaink egyharmada nem képes fizetni, pedig
1500 diák és 80 tanár van iskolánkban. Az idén 28 végzős lesz kész tanítónó.
Szabadidőmben horgolok, ezt eladom és élelmiszert veszek rajta szegény diákjainknak.
Az éhező népen is segítünk. Szombatonként élelmet osztunk ki...
A Szolgálat. bár késve, de mindig megérkezik. Nagyon fontos lelki életünk
előmeneteléhez. Ez tart fenn, hogy ne felejtsem el anyanyelvemct. Az idén kétszer volt
alkalmam beszélni magyarul. Augusztusban részt vettem a magyar találkozón Sao Paolóban,
majd Kalifomiábóllátogatott meg unokatestvérem. P. Kristóf...
Mindig jobban és jobban értem és értékelem a szent hivatás kegyelmét: mind ig késznek
lenni a jóra. a kegyelem hívására ...
Sr. Mária G izella Hrotk ó O.S.U.
Rua Sao José 933
14010 Riberiao Prcto , E.S .P. I3rasil
Itthon vagyok megint a szép őserdőben, és itt vagyok boldog. Bár az itteni kormány már
megint bukás előlt áll . Altalában hat hónapig szekott egy-egy kormány maradni, elóbb nem
szabad ugyanis letenni, de akkor rendszerint bukik.
Az SVD 93 éves itteni működésének eredményeképpen P. Michael Marai bennsz ülött
papunka t február 23-án püspökké szen telték. A nép nagyon lelkesedett. hatalmas tömeg veu
részt az ünnepségen. Kb. tízezren éljenezték az újonnan felszenteltet. Tizennégy püspök volt
jelen, és több mint 100 pap és misszionárius köszöntölte őt. Az új püspök édesapja ö tve n éve
szolgál a misszi ónak; missziós hajónk kapitánya..
Salvius testvér
Saint Joseph Communication
1'.0. Box 107. WEWAJ(, Papua New Guinea
1952 óta dolgozo ol Új Guineában. Megérkezésem után két hétre már kezembe adták a
pidzsin könyvet... Két hónap múlva már gyóntattarn... Mivcl püspököm felfedezte technikai
hajlamomat, rámbízta a mú'helyt, ahol járművekről is kell gondoskodnom , áramot
szolgáltatnom stb . Itt állítoltam helyre egy hatalmas japán hernyótalpast. Ezzel vonszolták az
őse rd óből a fat örzseket. Ezekból a gerendákból épült fel a katedralis Wewakban . Ezután a
Szcpik folyó mcllcu Marienbergben hajókat javítottarn. 1957-ben a Fazekas (Keram) folyó
mentére kerültern. 36 falut láttarn el csónakkal. A tengerből is kijutott: két szigetet bíztak
rám kb . ö teze r lakossal. Sorolhatnám Szcnt Pállal: háromszor voltam életveszélyben; mérges
k ígyót ól. krokodilt ól és tengert ől veszélyeztetve. Hatszor szcnvcdtcm borda törést. hűséges
társam a mal ária. Még 72 éves koromban is "vad buld ózerrc" ültem, hogy P. Tóth állomásán.
Ambuntiban Icfaragjam a hegyet. Igy tudo It építeni iskolákat és egyebeket. T öbb mint 10
éven keresztül - csak úgy rnellékescn - rámbízták a marienbergi fűrésztelepet is. Legutóbb
meghívolt a z egyik püspök, hogy a gondozása alatt álló menekült táborban állítsak fel egy
fűrésztelepet. A mcnekültck száma meghaladja a tízezret. Ez igen nagy gondja a püspöknek.
Míg ott voltam, felépült a plébánia és az iskola nagyobbik fele is 400 tanuló részére. Most
meg egy aluminium épü le te t veltünk meg, azt csavaroztam szét és állítottam itthon megint
össze. Mindezt most már 74 éves Iejjel . Ha megérem 1991-et, akkor az aranymisémre még
egyszer haza megyek... Egyébként olvasgatom a Szolgálatot, meglepőe n gazdag a tartalma...
P. Végvári Jénos SVD. címe mint Salvius testvéré.
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KÖNYVSZEMLE
Boda Lás zló : A k e r e s z t é n y n a g y k o r ú s á g e r k ö I c s - t e o l ó g i á j a . Eccles ia,
Budapest 1986.511 o.
A magyar teológiai irod alo m még mindig kevés erkölcsta ni szakkönyvve l rendel kezik.
Király Emő 1982-ben megjelent tanulmánya után. most a napyközön ség szá má ra is
hozz áf érhetővé vált Boda professzor munkája , am it első kidol gozasába n a Pázmány Pét er
Hittudományi Akadémia hallgatói számára készített.
Az erkölcsteológia alapvető és klass zikus kérdéseit boncolja négy tém akö rbe n. Az e lső,
Bevezető kérdések címen felvázolja a katetikus erkölcst eol óg ia mai p ro blém áit és me goldási
irá nya it. A másod ik témakör az emberi élet célját és a személyes esclekv és é rtelmét vizsgálja.
A harmadik az erkölcsi élet normáit tárja elénk. A neg yedik pedig "Az üdvöss ég irán yában
vagy attól eli érve élni?" kérdésre felel az erényeknek. bűnöknek és a Lél e k ajá ndéka inak
elemzés ével.
Szerz őnk már könyvének címével kifejezésre akarja juttatni, hogy keresztén y nagykorúságra szeretné nevelni hallgatóit, olvasóit. "A nagykorúsod ás saját os folya ma ta... fel tűnőe n
hasonlít a családon belül oly sokszor tapasztalt jel enségek ped agógia i kép letéhez" (50.0.): a
feln övekvő gyermekek egyre inkább elvárják, hogy szülcik őket is bevo njá k az atya i ház
életének irányításába. Hasonló magatartást szorgalmaz a II. Vatikán i Zsinat a világi hívőkkel
szemben. Ennek értelmében könyvünk "A világi hívő nagyk orúsága az egyházban" című
fejezetet Guthy Andor tollából közli (53-62.0.).
Elemzéseiben főleg német szcrz ókre , elsősorban Haring és Böcklc neves professzorok
munkáira támaszkodik. A Zsinat után megjelent erkölcs-teológia i kön yvek szellemében
fontos szerepet juttat a biblikus alapok bemutatásának. Gyakran utal pszichol ógusok és
pszichoanalitikusok írása ira. l~ pl. az élet értelmének vizsgálatakor hos szan isme rte ti V,
Frankl felfogását, az ösztönvilagnál Szondi Lipót sorsanal ízis ét. az erkölcsi személyiségnél
Kohlberg illetve Szentmártoni kutat ásait. De mcgsz ólaltatja A. T oyn bee történészt is,
valamint több külföldön élő teológust.
Munkájában "az összegezés szándéka" (8.0.) veze ti. Főké nt Böckl ének "világi
irányv étcl ú" etikáját és Hiiringnek"a kinyilatkoztatasra alapul ó" e tikáját akarja összha ngba
hozni (92.0.). Mindcnk éppcn igyekszik elhatárolni magát a múlt száza d ba n illetve századunk
első felében közkézen forgó irányoktól, mivel ezek "kazuiszti kus és legalista szcrnl élctct"
(41.0. ) és "hangsúlyozottan objektivisztikus jelleget" (117.0.) t ükröztek. "Az erkölcsi
nagykorúság tehát két vonatkozásban is szembekerült a hagyományos erkölcs norm áival:
egyrészt azzal , hogy mérlegeli e normákat , illetve meghallgatj a. figye lembe ve szi a krit ikai
ész revé te leket . Másfelől a nagykorú sod ó tudat kritikai Icl ülviz sg élésát kiálló er kölcsi
normákat bensövé tes zi" (258 .0.).
Az elv helyes. Arra nézve , hogy mennyire nem könnyű a vil ágos középutat megtaláIn i a
század elején divatos és a ma uralkodó német katetikus erk ölcs-teol ógiai tanítás k ö z őrt főként, ha figyelembe vesszük ez utóbbinak irányait - , csa k eg y pon tot sze re tnénk kieme lni.
A 230. oldalon említ i, hogy Haring nem kül önb özteti meg vi l ágosan az a la pve tő döntést
az alapvető sz ánd ékt ól. Boda szerint "az alapvet ő szándé k... főként a 'nagy döntése k' által
lesz tartalmilag meghatározott és megszilárdult 'a l apve t ő d önt éss é" . Ezért úgy tekinti, hogy
"egy h ét éves gyermek ún. ' e lső erkölcsi állásfoglalasa' nem azo nos az alapvet ő döntéssel";
inkább nyers vázlathoz hasonlítható, amelyet a "nagy döntések" hat ároznak meg pontosan.
(230-231.0.) Amikorazonban a halálos, súlyos és bocsánat os bűn erkölcsteológiáját fejtegeti,
nem látszik elég következetesnek. "Az alapvető szándékhoz ill. döntéshez megfelel ő életkor
szükséges. Ebben a tekintetben igazolható, hogy kb. 15 éves korban (kivé te lesen 12 évesen
is) d önteni tud az ember Isten mellett vagy Isten ellen..: (431.0 .). - Fclrncrül tch dt a kérdés:
Miként is kell értelmeznünk a "hét éves gyermek 'e l ső erkölcsi á llá sfoglalását'"? Milyen
értelemben állásfoglalás az?
A kérdés még jobban kiéleződik, amikor a k övetkez ő állítás t o lvass uk: "A korunkbeli
reflexiók alapján , de a Szentírás tanítása nyomán is egyre világosab bá válik tovább á, hogy a
halálos bűn nem annyira tett, hanem állapot" (433.0 .). Illetve : •A halálos bűn nem objektív
fogalom , hanem személyes és habituális irányulás Isten üdvözítő akarat a ellen. amelynek
persze egy konkrét parancs megszegése is jele lehet , de sohasem pu sztán t ényi mivoltában és
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nem is elsődlegesen" (436.0 .). - Azaz nem tűn ik ki világosan, hogy mi a viszonya "halálos bűn"
és a "súlyos bűn" (su b gravi) k öz őrt .
Ak ik a klassz ikus morált tanul t ák. sok sze mpo nttal gazdagítha tják isme re tei ket kö nyvünk
alapján. A fiatalabb nemzedék számára pedig szá mos ha sznos kiegészít ő magyarazatot közö l
majd a második kötet , amelyet a szerző kilátásba he lyez.
Benkő Antal
LELKI MESTEREK ÍRÁSAI: A Megn e m is m e rt f e I h ój e és Hans von Balthasar:
A keres ztén y e l m él ked s {hiva tkozás: 1.) -Hamv.ls Bé la: S il e nt ium. T it k o s j e g y z ő k ö n y v. U n i c o r n i s. (= II.) - R Gu a rd ini, J . P iepe r, J . Ra tzinger, K.
Rahner, H.U. von Balthasar, J . Vanier: A s z e r e t e , r ő I . (= III .)· A z o r o s z val I á s b ö I c s e I e t v i r á g k o r a Tolsztojt61 Bergyajevig I·II . (= IVA·IVB) • F o h á s z o k
é s vallom á s o k. A világ legszebb imái . (= V.), Vigilia-Könyvek, Budapest 1987-88.
Hosszú évek mulasztását·hiányát igyekszik p6 to lni a V i g i I i a, Lukács Lászl6
szerkesztésében megjelenő sorozattal, am ely jeles lel ki mc ste re k m űveiből tesz közzé olyan
írásokat, amelyek hozzát a rt ozna k az egyet emes kul tú ráh oz, szelle mtö rt é nethez.. de
Magyarországon nem igen ismertek. Egy j6 ideje má r a Gondo la t kiad 6 megjelentet,
korábban "irracionálisnak" vagy "rcakci ósna k" bé lyegzell "polgári" b ölcsel öktól is
váloga táso ka t, de a keresztény ihletésűv.lgymisztikus go ndo lkod 6 k még hiányoznak. (Lukács
György A z é sz t r6n fosz tá sa c. művéb e n 1952-b en kimond ta az ítéletet pl. Kierkegaard,
Bcrgson, Dosztojevszkij és hasonl6 "irra cionáli s" gondolkod ók feleli; szava mérvad6 voll egy
ideig a kultúrpolitikában... Pedig korábban ő is Dosztojevszkijt , sőt a rajnai misz tikusokat
tartolla lelki mestereinek!) Mindenesetre a szé ljárá s fo rdul t, így - egy 14. századi angol
misztikust6l (A M e g n e m i s m e r t f e I h ő j e) a XIX-XX. századi orosz vallásbölcseletig
illetve neves mai teol6gusokigés Hamvas Béláig-a Vigiliaj6vol táb6 1némi íze l ít őt kaphatunk
már a misztikáb61 is. Lukács Lászl6 ítja az egyik bevezetőb en: "A 20. század végének embere
újra a misztikusok felé ford ult. Sokan ráesz mé ltek : h iá nyzik é le tü kb ől a csönd, s vágy6dni
kezdtek az élményszeruöb, közvetlenebb egyesülésre Istenne l. Vo lta k. akik fö lfedezték
maguknak a keleti szemlélődés módszereit, pl. a Zen-b udd hizmust, s ilye n úton kezdték
keresni Istent. Mások az érzelmek felszabad ításával. a spontán imáva l próbá ltak á ttö rn i azt
a falat, amely - úgy érezték - Istentói elválasztja ók c t... A szemlél ódé s, a miszt ika, az
imád ságos csönd iránti érdeklődés megnövekedett hazánkban is. Ugy é rezzü k, sokaknak
segítségére lehet, ha visszavezetjük őket II forrásokhoz..: (I. 9-10)
A XIV. századi isme re tle n a ngo l rnisztikus - A M e g n e m i s m e r t f e l h ő j e e. írás
valarnint a T i t k o S t a n á e s o k k ö n y v e szerzője - " id ősze rű ugyanúgy , miként Kempis
Tamás K r i s z t u s k ö ve t é s é v el, aki a következ ő századba n éli és írta meg lelki könyvét.
Id őszerű, mivel az egyházatyákhoz és a nagy egyházi ír6 khoz hason l6an a k özös keresztény
lelkiségi hagyományb61 me rít (fó forrása Pseu do-D ionysius, a kine k újp la to ni ku s miszt ikája
végig a köz épkoron olyan nagy befolyást gyakorolt a ke reszté ny go ndolkodásra és é le tre ). Az
i stenkereső embernek az á tha to lha tatla n, megis me rhete tle n felhő taka rja e l a M isztériumot.
"Isten t sohasem l átta senki", ha ngoz tatta már Sze nt Já nos. Szerit Pál szintén arr6l beszélt ,
hogy Isten megközelíthetetlen fényben lakozik. Csak J ézu s Krisztus arcán ragyogott fel a
dicsőség. a Kabod-Doxa-Glöria, így, aki J ézust látja , látj a Istent - a sze r étet szem ével. Az
a ngo l misztikus, tniként az ugyanabba n a kötetben közölt Baltbasar-írás is a keresztény
elmélkedésről , beve zeti az olvas ót a cse ndes szemlé lődésbe .
Az imát és elmélkedést segíti a F o h á s z o k é s val l o m á s o k c. antol6g ia (V .),
amely a világva llások, de főleg a ke resztény száza dok legszebb imáib61vá loga to tt. (A hasonl6
jellegű. A r c od k e re s e m c. ima-és vallo másp'yűjte mé nye m sike ré ből is lát om, mennyire
igénylik a mai emberek az ilyenfajta lelki táplále kot.) Mikén t minde n misztika, a Fo hászo k
és vallomások fő té mája isa sze re t e t. T ulajdo nképpe n eza t é máj a minden misztikának,
istentapasztalatnak, miként álta lába n a vilagk ölt észe tnek is. Ist en és a lélek, Krisztus és a lélek
kapcsolatá t a ke resztény hagyo mány az E n e k e k é n e k e e. sze relmi költemény
transzponálásával a jegyesi misztika szókincsévcl fejezi ki, O rigen észtól Szent Bernáton és
Keresztes Szent Jánoson át egészen Lisie ux-i Kis Te ré zi~ vagy a ká r Paul Claudel ig. Az
6szö ve tsé;;i prófétáknál (Ózeásnál vagy Ezekie lnél) már Világosan kivehető ez a miszt ika;
hasonl6keppen az Efezusi levé lbe n Kriszt us és az Egyház szerete t-ka pcsolatá na k, illetve a
férfi és a nó házassági kapcsolatának párhuzama is erre uta l.
A s z e r e t e t t émaköréből válogatott írások (III.) közül külö n kie meljü k I-I.U. vo n
Balthasar kis könyvét: C s a k a s z e r e t e t h i t e I e s , a mely a molya n programkönyvvolt.
é
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Balthasar e te ma tikájá t dolgozta ki hatalmas summájában, teológiai trilógiájában: II c r rI i c h k e i t , T h e o d r a m a t i k, T h e o log i k , (Korun k egyik legnagyobb teológusat
"Mai író k és gondolkodók" c. sorozatom 3. füzetében mutatorn bc .)
Egyszakaszt idézünk a svájci teológus (kinevezett bfboros volt , az 1985-as konzisztórium
előe stéjén megha lt) e I m é I k e d é s r ő I szól ó írásából, mert szavai a lényegre világítanak
rá. "Az lst e n felé való tö re k-vés mikor mélló őhozzá? Szent Agoston szerint akkor, ha tiszta
vágya kozás Ist en re (desiderium): olyan magatart ás, amely mélységesen megértette, hogy
egye dü l lsten az. aki szabad és kegyelmesen alászálló szer étet ében betöltheti ezt a
vagya kozast, A te remtmény vágya nem lehet hatalmi törekvés. hogy birtokba vegye Istent,
hanem az odaadás vágya , hogy lsten vegye birtokba őt. Ezt a vágyat lsten szeretctc formálja
úgy, hogy készségesen fogadja be az ő alászá lló szcrctct ét, s kész legyen arra is. hogya maga
szer étet ével - lsten és ember irá nt - e hhez a lefelé ható mozgáshoz igazodjék" (J. 217).
Balthasar tisztán és ortodox módon foga lmazza meg az újszövetségi kinyilatkoztatás
illetve a kereszté ny lelki é letlényegét. ame lyet a X I X. é s X X. s z á z a d i o r o s z (o rt o d o x) va ll á s b ö I c s e I ő k a maguk módján fejeznek ki (J . Bochme és az ezoterikus
So phia -ta n, illetve a né met idealista filozófia ha tása alatt). A Szentléleknek jelentős szerepe
van eb be n a vallásbölcseletben ( tovább él még Joacchino a Fiore misztikája is). Prófétai és
e szkatologikus ez a szemlé let, a mely az lsten országának eljövetelét várja (túljutva az a teista
n ihilizmuso n, mint Dosztojevszk ij). "Szolovjov nézeteiben egy kereszté ny világállam
utópiájaként az 'un io mystica' álma ha t, még ha ez az utópia pályájának csak eWo időszakát
jell emezte is... Szol ovjov után szinte senki sem kerülhette ki tanításá t, amelyboi egyesek a
Sop hia-elve t törekedtek el mé lyíteni (Trubeckoj testvérek, P. Florenszkij, Sz. Bulga kov),
ma sok pe dig az egyete mes egység feltételezésével formálták rendszerüket, abból a
m e ggyőződ é sb ől kiindulva, hogy sehol sincs rés a teremtésben (f\,'y. Losz.kij, Sz. Frank)"
(Török Endre b eveze tőjéből, lVA 13). - A magyar II a m vas Déla "misz tikája" (részben
Jak ob Boe hrne , rész be n a ném et idealisták hatása miau) szintén az orosz keresztény
filozó fuso k irán yához áll közel, bá r itt a keleti vall ások és mítoszok illetve a modern
egzisztencializmus keve red ése még kevésbé "o rt odox" hitet képvisel . (A modern francia
kö ltészetbe n Pierre Emman uel k Ö It ő i műve fejezi ki ugyanezt a szcmlélctct.)
T úl a racionaliz muso n és a nihilizmuso n, a mai ember - főleg a fiatalabb nemzedékismé t a rej tett , tito kza tos valóság felé fordul, a lelki forrásokra hajol, hogyéletet és igazságot
mc rítsen. A Vig ilia -könyvek részbe n ennek az időszerű igénynek igyekeznek megfelelni ;
se cü eni az ab szol útum ra, a szere tetre szomjas embereket az élő lsten felé. Egy évvel halála
elŐtt Bernanos A lgéri ában előadást tanott Charles dc Foucauld kis nővéreinek "Barátaink
a sze m ek" címmel. Eb be n - utalva Jézus és a szamariai asszony beszél~etéséreJákob kútjánál
- kijelenti: "a szent az az e mbe r, aki képes megtal álni önmagában, képes felfakasztani lénye
mé lyéről azt a vízfo rrá st, a melyről Krisz t us beszélt a szamáriai asszonynak. .. Ez a víz itt
található min dannyiun kba n, a m ély forrás nyitort a szabad ég alatt . Igaz. a víz felszínét
törmelék lepi be, t ört gallyak, ko rhadó levele k a romlás szagát árasztják. A víz felett hideg és
kemény fény ragyog, az o kos kodó éne lern fénye . De közvetlenül a romlás rétege alatt a víz
milyen kristálytiszta! És mé~ mélyebbe n a lélek öse te mé ben találja magát; a forrásvíz itt
tiszt áb b, mint a legt isztáb b VIZ: itt ragyog az isteni fény",
Bernanos szavai jól jellemzik minde n korok rnisztikusait, elsősorban természetesen a
ke resztényeket , a kik Kris zt usb ól merítcnck igazságot és éle tet . De rnivcl az ember lsten
képm ása , vagyis sze llem, értel ern és szabadság. képes Istenre és képes szerctni, ez az isteni
szi kra - ez az istenképűség és az Iste nhez va ló re ndeltség - azt a té nyt jelzi, hogy ebbe n az
ado tt vilagre ndb c n, ko nkrétan minden ember Istenhez van rendelve, sőt: mindc;nki az ért
létezik. rnert Krisz tusn ak léte znie kelle tt. Ezért valljuk a lJ. Vatikáni Zsi nattal: "Ő, az Iste n
F ia, valam iképpen minden em berrel egyesü ll, amikor testté lett. E mberi kézzel dolgozott,
emberi é n elemmel gondo lkozott, e mberi akarattal cselekedett. és emberi szívvel szereteu.;
A ke resztény ember, a F iúnak, a sok testvér között az e l sősz ü lö ttn e k a képmása; megkapta
teh át a ' Lé le k zsengéit', és így telj esíten i tudja a szere te t törvényét... A keresztény ember...
rem ényből merített erővel a fe ltá madá s felé men ete l... Mindez azonban ne mcsak a keresztény
h ívőre von atkozik, hanem minden jószándékú em be rre is... Mivcl Kriszt us mindenkién
meghalt, és mivel az. embernek valójáb an csa k egy végső hivatása van, mégpedig az isteni,
vallanunk kell: a Szentlélek mindenkine k módor ad arra - Isten tudja miképpe n - , hogy a
húsvét titkában rés zesedjék" (Gaudium e t Spes 22).
Szabó Ferenc
o
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HALOTTAINK
Orbán Balázs görgé nyüvegcs űri pléb. 1988. jún. 6-án (50,27)
Blazsck R ób ert Gu sztáv pléb. 1988. júl. 27-én Segesv áron (86,62)
Lokodi G ásp ár nyug. csp. 1988. nov. 3-án Mikházán (83,58)
P. St öckl A nta l Richárd OFM 1988. dec. l-én Esztelneken (79,56)
Bobonka M iklós gör ögkat. lelk. 1989. febr. 5-én
R ákosi El ek áll. helynök fcbr. l2-én; tcm. febr, 20-án Györött (78,53)
Dr. László M uhá ly piar ist a febr. B-án; tem. Icbr. 22-én (78,59,53)
D r. K őszegi Iván csö kölyi pl éb . febr. l8-án; tem. febr. 28-án (68,45)
O leá r István m érai pl éb. febr. 20-án; tem. febr. 28-án Tályán (37,11)
Bogen László ny. hitoktat ó febr. 25-én; tem. márc. 9-én (88,65)
D r. Mosonyi János levélt ár os febr. 25-én; tem. márc. 2-án Körmenden
Mo rvai László D én es OP febr. 25-é n; tem. Rákoskeresztúron (85)
Várhelyi Vilmos pléb. már c. 7-én ; tem. m árc, ll-én Veresegyházán
Pálos A ntal ny. pléb. márc. l2-én ; tem. Jászberényben (82,57)
T ót h László lelk ész márc. 19-é n; tem. márc. 31-én Óbudán (79,54)
M olná r Lajos pléb . márc . 20-án; tem. márc. 29-én Padragkúton (76,50)
Szörényi Mártori pléb. áp r. l-én; tem. ápr. 3-án Szilá gysomlyón (77,54)
MüIIer J ózsef ny. dor feni (NSZ K) pléb. ápr. 4-én; tem . ápr. 7-én (78,52)
Dr. Bagó István csp. áp r. 27-é n Soroksáron; tem. május 10-én (77,52)
Sáray M ihá ly pléb. ápr. 27-é n Szikszón; te m. május 3-án Göncön (88,56)
Ijjas József kalocs ai érse k á pr. 29-én; tem. május 8-án Kalocsán (88,64)
D r. Pét er László pléb. május l-én; tem. május l6-án Rigácson (80,56)
Tasnádi J ózsef ny. siklósi cs p. május 3-án; tem. május 9-én (78,55)
P roc házka J án os pléb. május 4-én; tem. Székesfehérvárott (79,54)
László Károly pléb. máju s B -án; tem. május l8-án Nyírmadán (75,52)
D ietrich Imre kala zanci ánus; tem. május 23-án Bécsben (78,54 )'
Móricz Vince pl éb. máju s 29-én Bácstopolyán (75,51)
Fájt h Vladimi r kápl án; tem. Szekszárdon (66)

Elhunyt paptestvéreinket Jogialjuk mcmcntáínkbal
Dr. MAGYARY GYULA
(1901-1988)
A Vatiká ni Rádió hullámain kaptuk a hírt: Magyary Gyula apostoli protonotárius, ny.
egyete mi tanár, a római Szent Pé ter bazilika lb. kanonokja, a Misszióstudományok Pápai
Intéze tének volt ale lnöke 1988. janu ár 19-én. 87 éves koráb an Rómában elhun yt. Földi
maradványait a Carnpo Santo Vera no n a Málta i Lova grend kriptájában helyezték el. A L'
Osservatore Romano február 19-i száma közli Bemardin Gan tin b íboros , a Püspöki
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Kongregáció prefektusának elhunyt profe sszora rava ta lá ná l mondott bú csúbeszédét. A
temetési szertartást és az azt megel őz ő requ iemct a ró mai magyar Szent István H áz
kápolnájában Dr. Kada Lajos é rsek végezte .
A Szent István Ház VOll Magyary Gyula u tol só éve ine k cse ndes lakhelye. Ennek a háznak
l étrej ött ében és későbbi ügyvitelében az elhunytnak nem kis ré sze volt , mint ah ogy 1945·be n
a Via G iulian fekvő Pápai Magyar Intézet á tme ntése az akkori nagyon kri tikus hón apok ban
jó részt Magyary Gyula érdeme. • Minden mag yar megmo zdulás az Or ők Városb an csakú gy,
mint országhatárokon, SŐt tengeren innen és túl, szívügye volt.
Két kardinális - mind kellen volt tanítványai - több érse k, p üspök, papok nagy szám ban
vellek részt na~yrabecsült és szerétett tanáruk temet és én. A so uve ra in Má ltai Lovag rend
legmagasabb k épviselői húséges lelkészüktől és vatikáni kövc tség ük jogta n ácsosat ól vellek
búcsút kriptájuk bej áratánál. 011 volt a Propaganda Fide Kon gregáció Egyet eme, az
Universita Urbaniana képviselete: közel három évt izeden keresztül vol t Magyary Gyula
ennek a világmissziókat egybefogó egyetemnek tanára: nemcsak tudo mányt közvctúcn,
hanem mint pedagógus közel is hozta az egyh ázjog gondolatvil ágát tá voli vi lágr észekról
érkezett tanftványaihoz (vö. Card . Gantin). Emellett a legfőbb egyh áz i bírósá g. a Sacra Ro ta
Romana ügyvédjeként is múködöII...
Halálhíre eljutott az Alpokon túlra, Bécs városába is. T öbb mint t íz eszt end őn keresztül
(1929-1940) volt MagyaryGyula azegykori császátvárosban a bécs i magyar papnevel ő int ézet,
az alapító Pázmány Péter bfboros, esztergomi prímás-érsek nevét viscl ó Pázmán eu m
viccrektora és prefektusa: intézte a növendékek tanulm ányi ügyeit, vise lte a gazdaságiveze tés
gondjait. Már 011 bekapcsolódott az egyh ázjogi gyakorlatba, mint a bécsi érse ki bí róság
jegyzője, majd bírája.
Teológiai tanulmányait nagyrészt az innsb rucki egyetemen a Canisianum növen dék ek ént
végezte. Pappá is 011 szemelt ék 1924·ben, mint a z esztergomi főegyházmegye klc rikusát. - A
bölcseleti doktori diplomát Rómában szcrezte , Ezt követ ően viszo nt már a bécsi egye te m vo lt
az Alma Matcr, amely a teológiai doktori gradusra emelte - és ezt ö tven évvel k ésőbb
aranydiplomával mcg újúoua.
Tanulmányainak befejező részét a Pázmáneumban , mint ann a k növend é ke, t ölt ö tte .
Érdeklődésének középpontjában azonban mindvégig a jog, elsősorban az e gyházjog állt.
Kiegészítésül magyar egyetemeken megsacrezre rövidesen a jo g-ésálla mtudo mányi valamint
a kánonjogi doktorátust is.
Pappászen telését követően egy évig Szentendrén volt káplán, majd Budapeste n a
tanítóképző intézeti hittanara. További sorsa azonban magyar ha zája ha tárain k ívülre sod o rta
(Bécs, Róma). Szolnok volt ugyan szülővárosa (1901. okt. 12.) , de gyermekkorán ak egy részét
Kárpátalján t ölt ötte. Szülei mindkettcn pedagógusok voltak. A két há bo rú k öz ti idében
otthona özvegyédesanyjánál Budán volt. De bárhol is élt , magyarhazáj án a k min d ig ö nt uda tos
fia maradt anélkül. hogy szeretetéből és segít őkészségéből bárkit is kizárt vol na . A korát
kezdellől fogva meghazudtoló . fiatalos k üls óvcl rendelkező, előzékeny. egyh ázias
gondolkozású , éleseszú papot igazi barátjának tek intelle mindenki, aki csak tal átkozon vel e.
Élvonalban tötrön életéből a kitüntetések sem maradhallak el : 1940-be n pápai titk.
kamarás, 1953·ban prelátus, 1963·ban protonot árius és a Sz t. Péter bazilika tb . kan o nokja
leli .
Amikor 1987 novemberében ut oljára tal álkoztarn velc.f áttarn, hogya re á ne he zed ő évek
megtörték ugyan testi erejét, de szelleme még mindig eleven volt . Visszae mlé keztem rövi d
beszélgetésünk során azokra az évekre, amikor Ma~'ary Gyula prefektu s unk vo lt: ko mo ly
fegyelmet tartott a növendékek kÖZÖlI, de inkább rrunt id őseb b tes tvé ré t éreztük jele nt ét ét.
Tudta, hogyan kell buzdítani vagy korrigáln i, elismerő szava kat tal á lni vagydorgá lni. Szigorú
asszisztencia-próbáira ma is hálásan gondolunk vissza . - Hét évvel későb b ne kem ju tot t az a
feladat, hogy Magyal)' Gyula örökségét átvegyem, mint a Pázmáneum vicc rek tora . Remélcm .
sikerült azt az örökséget, amely pázmáneumi életünket széppé és Ist en kedve szcri nti papi
életre vezető el őkészületré teile, valamelyest kamatoztatnom.
Befejezésül álljanak ill ' Gantin bíboros szavai : Isten értékes aj ánd é ka vo lt szá munkra
Mons. Magyary Gyula személye. Megköszönjük, hogy tal dlko zhattunk ve le, mcgismcrhcu ük
mint hazájának kiváló fiát, egyetemének naio/ tanítómesterét (un gra nde mac stro pe r
I'Universita Urbania na) és az Egyház igaz papj át.
G ian o ne Eg on
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P. SÜLE GÉZA SJ.
(1914-1988)
P. Süle Géza. mint annyi sok pap és szcrzctes, Magyarország egyik nyugati vid ék éről, Vas
megyéb ől származik. Szülei egyszerű földművcs emberek, akiknek, a katetikus vallás
meghatározza életét. Gézának nyolc testvére volt: hat fiú és két lány. O voll a fiúk k özött a
legkisebb. utána már csak egy kislány k övetkezett, akit Géza sokat dajkáll és babusgaton.
Szülei az élénk esz ű, minden jóban, rosszban benne lévő gyereket a falu - Pecöl plébánosa . Varga Ferenc kezdeményezésére az elemi iskola ötödik osztálya után a 16
kilométerre lévő Szombathely neve zetes iskolájába. a premontrei gimnáziumba adták be .
Szállása az időközben féljhezment nővérénél volt Szombathclycn. Igen nagy hatással volt rá
nagyszerű matematika tan ára , akit mindig tisztelt és becs ült.
Ére ttségi után jelentkezett a Manrézába, P. Vukov rektor szerétettel fogadta a nyakigláb
fiatalembert. Jezsuita hivatásának megválasztásában közrej ítszott egy élmény: falujában
meghallgatta 1'. Fied ler néhány rnissziós beszédét, ezek na&y hatással vollak rá. 1'. Vukov
váratlan halála miatt 1933. aug. 18-án kezdte meg a novíciátust, először P. Bangha, majd
szeprember közepétől kezdve P. Hemm vezetésével. Eleinte azt tervezte, hogy majd kedves
tanára példájára matematika-Fi zika szakos tanár lesz. Elöljárói azonban hamar felfedezték
rendkívüli gyakorlati érzékét, s ezért mára skolasztikátus folyamán is többször bíztak rá ilyan
jellegű feladatot ,
Az egyéves kalocsa i magiszterkedés után , 1939·ben kezdte meg Szegeden teológiai
tanulmányait. de már azzal a célkitűzéssel . hogy lelkipásztor lesz, és ezért nagyon intenzíven
kezde II foglalkozni a Szent Ign ác-í lelkigyakorlatokkal. 1943. júl. 25-én szen telte pappá
tizenegy társával együtt Glattfelder Gyula érsek a sze~edi dómban. A teológia ne~edik éve
után azonnal a Manréza minisztere lett , és illeni múködése el is döntötte a Tarsaságban
eltöllendő szolgálatát egész életére. l\'yakába szakadt a Manréza több mint száz lakójának
ellátása akkor. am ikor ez a környék a pusztító háború kellős közep ébe került. Embersége,
találékonysága, nagyszerű kapcsolatteremtő készsége, a vesz élyeztetettek megmentésére
irányuló t örekvése ezekben a vészcs hónapokban fényesen beigazolódott.
Nem csoda, ha 1947·ben az akkor még legnagyobb int ézetünkbe. a pécsi Pius
Kollégiumba helyezték prokurátornak és hiuanarnak, Atélte és okosan átvezette a Pius
Kollégiurnot az államosIlás nehézségein , majd ősztől kezdve megszervezte az akkor alakult
Jézus Szíve plébániát. nemcsak anyagilag. hanem lelkileg is. Ebből a szép és nagy kedvvel
végzell munkakör!Jől hívta el ől 1949 őszén P. Csávossy provinciális parancsa, hogy vegye át
a ma~'ar rendtartomány illhonmaradt része anyagi javainak intézését. Ezt teile halála
napj áig, kivéve azt a másfél évct, amitlJörtönben tött öu. Nem vált e feladat rabjáva, munkája
közben mindig és mindenhol érdekelte a lelkek ügye, nagyra becsülte és gyakorolta a
gyóntatást, és igen sok ember számára tudta közvetÍleni az evangéliumból és Krisztus
életművéből áradó kegyelmet , ok os. megfontolt és józan tanácsaival, szerető szívének szíves
szolgálatával.
Távol állt tőle minden érzelgősség. kicsinyesség és megalkuvás. Tudott egy·egy
feladatnak nekifeküdni, de - ha úgy ére zte , hogy ez szükségcs - nemet mondani is. Tudott
szigorú lenni , de - ha úgy l átta, hogy erre van szükség - figyelmes szcrctettel közeledni ia a
problémákkal küszködő letört emberekhez. Nem keresell elismerést vagy dicséretet, és a
gáncsoskodás, az oktalan kririka sem izgatra túlságosan . Nem mondta, de mindenki tudta. aki
közelebbről ismerte őt. hogy mindent Istenért. az általa nagyon szerotett Jézus Társaságért
tell, és ez adta meg neki azt a józan ok osságet. biztos dönteni tudást, amelyet az idő és az
események szinte mindenkor igazoltak.
Fokozatosan súlyosbodó betegsége nem izgatta, és fizikai gyöngesége ellenére is vállalta
és végigcsinálta a sokasodo gondok közcpcuc kis otthonunk atatakűasanak és
berendezésének ncm könnyű munkáját. Nem kívánt aratni, csak szántani és vetni .
Utolsó előtti beszélgetésünk közben hogyan , hogyan nem, cml ékezet ünkbe idéztük a 45
évvel korábbi papszentelés egyik mozzanatát, ti. azt a pillanatot, amikor 1943. június 25-én a
s;ze~edi templomban fölhangzon P.Hunya kemény szava: Acccdant, qui ordiriandi sunt!
Alljanak elé a felszentclend ők! Felhangzollak a nevek. és a felszcntclend ók egyenként
felelték: Adsum! Itt vagyok! Kész vagyok!

98

Július 20-án reggel fél kilenc órakor fö lha ngzo tt a hívó szó: gyere, de rék és hű szolgám.
Mit válaszolhatott voln a ez a megfá rad t pap és szerzctcs? Adsum ! Itt va gyok! A Tied voltam
egész éle te mben, a Ticd a karok lenn i mind örökrcl

,

SZABÓ JÁNos
(1951-1988) A drogosok papja

PA

AI]'ádhalom-Nagymágocson születcu 1951-ben . Ére t tségi után aut ó\;lIamossáw
szakm át tanult, és ezután, 1971 nyarán jelentkezett V áco tt a teológiá ra . - Ett ől az id őtól
ismenem őt , és lanarn életében az elk ötelezellség és a mi ndvégig való hűség kialakulását.
A teoló~iát Egerben kezdte, késóbb a Budapest i Közpo nti Sze mináriu mba került.
Endrey Mihaly püspök úr 1976 nyarán sze ntelte pa pp á.
Már ekkor jelentkezett életében az a kül önleges me ghívás, a mi más utakra viuc életét,
mint amit egy fiatal káplánról általában elk épze lün k: Megl átta és megé rezte , hogy soka n
vannak az élet kitaszűottjai, akiket fel kell emeln i és egycngetn i ke ll útjukat az em berség és
az lsten felé.
Sokan megütköztek ezen paptársai is, és nem foga d tá k el éle tfelfogását , de ennek
ell~nére is tudott hűséges lenni, s mindig inkább eze kén a kitaszitotta ké rt , a d rogosok én élt.
- 6 mondta: értük én is csavargó leszek, hogy mind ig és rnindcnüu találkozhassunk.
1986-ban Bánk érsek únól engedélyt kapott, hogy telj ese n enn e k a munkának szeme lje
életét. A Katolikus Szerctetszolgálat munkatársaként a kábítósze rese k a post o la lett.
Sajnos ezzel egyidőbe n betegsége is jelentkezett, - nyirokrn irigy da gan a to k ami késóbb
elrakcsodott.
1987-ben Marosi Izidor püspök úr enged ély ével az újpe sti Szt, J ózsef plébá niára
költözött, és Oli végezte embermentő munkáját.
Ettől az időtől együtt végeztem vele a papi munkát, így közve tlen k özel r ől lattam. hogy
az isteni kegyelem milyen átalakítást végzell lelkében. 100o/o-ig é rvé nyes volt éle tére és
munkájára: elfogadta a meghívást és amíg ereje b írta , vitte a munkát.
Sok énetlenség vette körül. Ha az egyházközségi munka szem üveg éri ke resztül nézzük
életét, valóban kil ógott a sorból. Érezte lelkében, hogy más terület et bízot t rá az Isten.
, De a csavarg ök, kábít6szeresek, az el züll ött fiat alok mi n di~~rátaláltak és szá m úhauak rá.
6 is kereste {íket, mert segíteni akart rajtuk, még betegen is. 1% 7 kar ácson yán újult ki ismét
betegsége. 6 is tudta és mondta is: ez az utolsó kará cson yom . J an uár végé n rncgpr óbalkozou
külföldi gyógykezeléssel. Március elején [ött haza , egy kis rem énységge l, de nagy·n agy
megnyugvással az lsten akaratában.
Március 20-án, a bérmálás szentmiséjén még jó ke dvűe n olvasta az cvan g éliurnot és végig
0 11 volt a bérmáló püspök mcllett.
Nagyszerdán leli rosszul. Hú svét keddjén kerü lt be a klinikára, és o nna n hívta haza az
lsten április 20-án hajnalban.
Május 5-én , 37. születésnapján Marosi pü spök úrraltöblJ mint 99 pay.társa b úcs ű ztaua a
szcntrnisc imádságával az újpesti Szt. J ózsef tem plom ban . Maj d az Arpad hal mi teme tésé n Dankó Lászl6 kalocsai érsek úrral , aki sp irituáli sa volt - a hívek százai és több min t 70
paptársa veli részt .
Sírja az árpádhalmi kápolna kenjében van. Dank ó érsek úr azt mo ndta a sírnál, hogy jó
lenne , ha ez a hely az elk ötelezett fiatalek zará ndo khe lye lenne. és ide jöhetne vel ük egy ütt
minél több megmentett ember is.
Végrendeletéból a legjellemzőbb gondolat: "Ha lsten magá hoz enged, onnan is scgít eni
a ka ro m a megkezdell munkat."
Paptestvére

Dr. PElSCH ALAJOS S.D.B.
(1907-1988)

Budapesten született 1907. szept. 24-én munkás családban. Papi hiva tasa D r. G igler
Károly óbudai hitoktató rnellett, leli tudatossá. a ki a szegé ny gyerme ket Don Bosco
magyarországi fiaihoz irányítolla. Igy leli a Szalézi T á rsaság tagja. Első fogada Imá t 1924·b en
teile le Péliföldszentkereszten. Ezzel utat nyito tt két öccsé ne k is, akik később k övett ék a
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szerzercspapi hivatás útján . Fiata lon meg kellett tapaszta lnia, hogy a ve sze n d ő ifjúságért
dolgozni kell, ezért pimnáziumi tanulmá nyait a gyermeke kkel t öl t öu mun ka mcllet t,
magánut on kellett elv égeznic. Rendi teológia még nem volt. Szombat helyen az egyházmegyei
Sze minári umban kezdi e l teol ógia i tanulmá nyait. miközbe n a Szalézi Intézet kántorságát is
ellátja . 1932-ben létesül a rendi Teológiai Főisko la . Itt fejezi be tan ulmányait. 1933·ban
szemel ik pappá Eszterg omban .
Felszentelése után i\yergesújfalun tan ít én eket és ze nét. 1 934· t ől 36·ig a rákospalota i
Don I30sco nyomda vezetésével bízzák meg. Ezt köve t őe n elö ljárói a Pázmány Péter
Tudományegyetemre küldik. hogy taná ri oklcvclet szerezze n. Sürge t az i dő. Miniszrériurni
enged éllyel az akkor négyéves egyelemi ta nulmányo kat két év alatt végzi e l. miközbe n mint
kórh ázlelk ész. az Ujpcsti Városi Kór házban tevé kenyked ik. Sok lelki élménye fűződik e
lelkipásztori munkához. 1940·ben magyar nyelv- és irodalomból ' Cum Laude' ,doktorá tust
sze rez. A tov ábbiakban mint intézeti igazgató (házfőnök) m úkőd i k Ujpest en és
Balassagyarmaton. Mindkét állomáshelyén a helyi gimnáziumban is tanít. 1945·ben
Esz tcrgornt éborba k űldik, ahol a romos intéze t és a re nd kezelésébe n m űköd ő Polgári Iskola
igazgat ását bízzák rá. E munkájával párhuzamosan 1947-ben az esztergo mi Egyházmegyei
Főhatóság felkér ésé re ellátja a hét kilomé terre fekvő Kesztö lc Plébá niá t. Irásai jelennek meg
rendszeresen a Szalézi Kiadványokban.
1948 • az iskolák államosítása. Rendtársaival az Int ézet elhagy ására kényszerül, és
elfogadva a helyi plébánia (Esztergom Szent istvánváros) vezetését, oda költözn ek át. 1951·
ben a szcrzetcsrcndck működési engedélyének megvo nása utá n ezt is el kell hagynia.
Zuglóban. egy gyárban mint udva ri segédm unkást, majd még ez eszte ndóben a Chinoin
Gyógyszergy árban. mint szakmunkást alkalmazzák. A fennálló rende lkezése k nem teszik
számára lehetővé a rendszeres papi munkát. Eng edé llyel misézik lakásán . Papi zsolozsmájá t
és a rózsafűzért lelkiismeretesen napo nta végzi. A késóbbiekben éveken át Buda pestról
D unakeszi-Alagrajár kisegíte ni vasá rnaponként. Misézik, gyóntat, pré dikál a gycrmckrnisén.
1971·ben nyugdíjba meg>'. A javuló lehe t ősé gekke l é lve, rendszerese n kisegít
Csillaghegye n, I3ékásmegyeren és Ró m a i fürd ő plébániákon , mint lelkipászto r és sz üks ég
szeri nt, mint kurátor. 1970-től halá láig állandó je llegge l Rómaifürd őri kisegít, hosszú id ei~
vasárnap két sze ntmisét tart és gyóntat, Hét köznapokon is ill mutat ja be a szent misét. UtoIso
éveib en az é]ülő új békásme~eri te mplo mban is segít gyóntami a diákmisén. Még a halá lát
megelőző vasá rnapon is el l átja szolgálatát. 1988. ja nuár 20-án a regge li szentmise és
zsolozsma vesperásig történt elmon dása utá n, kora délu tán hirtelen felmondja a fárad t szív
a szolgálatot. Még m e ge rősít i k a szeritkenet sze mségével.
Sokan kísérik el utolsó útjá n: ren dtá rsa i, pa ptes tvérek és a hívek népes sokasága . A Don
Bosco-i eszme megszállottja volt. Do n I30sco 100. szü le tésn apjá nak megünneplésé re készült,
amikor megkapta az égi be hívót. Don !3osco munkát és men nyországot ígért fiaina k.
Testvérünk a munkáb ól kivette a részét, hisszük , részese lesz a megígért mennyország nak is.
l'eisch Ferenc S.D.B.
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