
A KIS ÚT

Sok mindent tanultam annak idején a búcsúról, imakönyvekben is találtam
bóaéges magyarázatot ezzel kapcsolatban, de mégsincs teljesen világos képem
rólo. Gondolom, nem is egyedülálló az esetem, másokkal való beszélgetés alap
já. azt hiszem, nem itélek elhamarkodva, ha azt mondom, hogy a gyakorló hi
vek jóTészének éppen úgy sok minden homályos a búcsúkkel kapcsolatban,
mint nekem, Prédikációkat is hallottam ,erről a .kérdésről, s akkor világoa is
volt el6ttem a búcsú lényege, de persze az ember könnyen felejt, és ami mé

.tyebbn megmaradt bennem, abból hiányzik az összefüggés. Tudom, hogy van
teljeB ~sú és részleges, tudom, hogyabúcsúimák jelzése, mint 300 nap vagy
5 év .tb. azt jelenti, hogy valamikor ennyit :kellett _vezekelni arányos büntetés
elengedéséért. Emlékszem, hogy élőkért nem lehet búcsút felajánlani, halot
takért igen, sőt arra is emlékszem, de már nagyon homályosan, hogy teljes
búaút tulajdonképpen igen nehéz nyerni, de hogy miért és mi a különleges fel
tétele a .teljes búcsúelnyerésének, arra határozott választ nem kaptam. Azt
húzem, nagyon sok embernek hasznos lenne, ha világos és egyszerű magyará
zato. lWpnánk az egész kérdéskomplexumról.

Kérésének készséggel teszünk eleget.
.annál is inkább, mert november vala
miképpen a ,,halottak hónapja", ilyen
kor gondolunk legtöbbet megboldogult

.szeretteínkre és az egyiház is a teljes
búcsúk bőséges lehetöségét nyitja meg

.elöttünk, hogy felajánlhassuk elköltö
zött szeretteinkért és a tisztító tűzben

szenvedő szegény lelkekért.
Mi a búcsú lényege?
Az első, amit világosan kell tud

nunk, az, hogy a búcsú nem bűnbo

csáfWt ! A búcsú a már megbocsátott
bűn után visszamaradó büntetés-tar
tozás elengedése. Ezt azért kell elől

járóban hangsúlyozni, mert Harnack
szerína is, ki a protestáns teológusok
között kiváló helyet foglal el, a búcsú
a töredelem szentségének ,,második és
rövidített kiadása". Erről szó sincs.
Bűnbánat nélkül és a töredelem szent
ségének - halálos ágyon legalább jó
szándék formájában, ha nincs már
más lehetőség - felvétele nélkül bűn

bocsánat nem lehetséges. A bűnbocsá

nathoz lényegesen hozzátartozik a
megfelelő elégtétel is. Az okozott kárt
jóvá kell tenni, akár erkölcsi, akár
anyagi, s a bűnbocsánatot nyert lélek
nek vezekléssel kell elégtételt adni a
megsértett isteni igazságosságnak. Az
Isten azonban nemcsak végtelen szent
és igazságos, hanem végtelen irgalmas
is. Az igazságosság és az irgalom "pa
radoxonját" Krisztus Urunk oldotta
meg kereszthalálával, mert ebben a
végtelen értékű áldozatban elégtételt
adott minden bűnért.

Ha megértjük azt, hogy az értünk
kiontott Szent Vér végtelen és kifogy
hatatlan értékű és hogy ennek a kincs
nek gazdája az egyház, akkor meg-

értjük, hogyan lehetséges egy-egy imá
val sok évi vezeklésnek megfelelő

elégtételt adni, sőt hogyan lehetséges
minden büntetés-tartozásunk elenge
dése, tehát teljes búcsú. De megértjük
azt is, hogy az egyház a vezeklés meg
könnyítésével és a végtelen isteni ir
galom adta lehetőség közkinccsá téte
lével koránt sem akarja a ,,könnyű

bűnözés" csábításának kitenni híveit.
Amennyire látszólag egyszerű a bú
csúnyerés, lényegében és mélységében
éppen annyira komoly. A kegyelem
állapotában kell lennie annak, aki
akár a legkisebb búcsút is el akarja
nyerni, komoly szándék szükséges hoz
zá és annak a cselekménynek lelkiis
meretes elvégzése, amit az egyház a
búcsú nyeréséhez köt. Sokan nem tud
ják talán, hogy ha a búcsú imádság
hoz kötött, akkor nem elég a gondo
latbeli ima, hanem szóbeli ima szük
séges, vagyis az előírt Lma szavait, ha
csöndben is, de ki kell mondani.

A teljes búcsú elnyeréséhez ezen
kívül a bocsánatos bűnöktől való tö
kéletes mentesség is szükséges; sőt: a
bűnös hajlarnokkal is szakítania keH
annak, aki teljes búcsút akar nyerni.
Ne feledjük, hogya teljes búcsú mín
den ideigtartó büntetés elengedése, te
hát aki ilyen állapotban hal meg, egye
nesen az örök üdvösségre jut, a tisz
títótűzben semmit sem kell szenved
nie; márpedig nagyon komoly teoló
gusok véleménye szerint még a kano
nizált szentek is legalább "átrepülnek"
a tisztitótűzön. Szinte azt mondhat
nánk ezek után, hogy teljes búcsút el
nyerni jóformán lehetetlenség, de ez
túlzás lenne, hiszen az egyház nem ad
na annyi lehetőséget a teljes búcsú el-
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nyeréséhez. ha eleve reménytelennek
tartaná. Ami a legtöbb embert zavarja,
az a "bűnös hajlamokkal való szakí
tás" fogalma. A homály eloszlik. ha
arra gondolunk, hogy a mínden bűn

nel és hajlammal való szakításnak a
búcsú elnyerése pillanatában kell meg
lennie. Az a tudatunk, hogy gyarló
ságunk egészen bizonyosan újra és új
ra visszaránt bűneinkbe, nem akadá
lyozza a búcsú elnyerését, mert hiszen
nem akarunk bűnt elkövetni, csak fé
lünk attól, hogy ismét erőtlenek le
szünk és magunk szeretnénk a leg
jobban, ha állhatatosak tudnánk len
ni. Adott pillanatban tehát meglehet
a teljes jóakarat. A jövőbenézés 
bár az esetek jórészében valóban re
ális - tulajdonképpen mégsem való
ságos, hiszen azt sem tudjuk, vajon
megérjük-e a következő pillanatot és
azt sem közli velünk az Isten, hogy
milyen segítő kegyelmeket tartogat
számunkra, hogy [óakaratunkat támo
gassa természetünk gyarlóságaival
szemben.

Hogy a teljes búcsút - tehát min
den büntetés-tartozás elengedését 
ki nyeri el, azt egyedül az Isten tud
ja. Annyi bizonyos, hogy ha valaki
gyónás, áldozás és az előírt vezeklés
- ami a legtöbbször ima - elvégzése
után nem is nyerhet teljes búcsút,
mert a bocsánatos bűnöktől és bűnös

hajlamoktól való elfordulása sem tel
jes, mégis annyi részleges büntetés
tartozás elengedésében részesül, ami
1yen a lelki állapota.

A búcsú engedélyezése az egyház
oldó és kötő hatalmának egyenes kö
vetkezménye. Ha a bűnbánat szentsé
gében elengedheti az egyház az örök
büntetést és feloldozhat a halálos bű

nök nyomasztó terhétől, akkor nyil
vánvaló, hogy van hatalma az ideig
tartó büntetés megrövidítésére vagy
elengedésére. Krisztus Urunk ezt a ha
talnlat minden korlátozás nélkül ad
ta. az egyiházi vezetők bölcs belátása
szabályozza tehát a búcsúk megszer
zésének médját. Viszont azt is 'figye
lembe kell vennünk, hogya búcsúk
engedélyezése az egyház kormányzó
hatalmához tartozik és- nem a papi
hoz, ezért búcsút csak a kormányzó
hatalom képviselői, a pápa és tőle füg
gésben a püspökök engedélyezhetnek.
Jelenlegi egyházi gyakorlat szerint
egyes rendkívüli ünnepélyes alkal
maktól eltekintve - amikor is püspök
és bíboros bizonyos kisebb búcsúkat
engedélyezhet - a búcsúk engedélye-
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zése általában a pápának van fenn
tartva.

Helyesen emlékezik a levélíró arra,
hogy élőkért búcsúkat nem ajánlha
tunk fel. Ez természetes, mert aki a
küzdő egyház tagja, az maga gondos
kódhat önmagáról, s kötelessége is
lelke üdvösségén munkálkodnia, ez
alól senkit felmenteni nem lehet. Tu
lajdonképpen a halottakért sem lehet
a búcsút úgy felajánlani, rnint ahogy
azt a.z élők közü1bárki a maga szá
mára megkaphatja. Az oldó hatalom
ugyanis csak a földön élő katolikus
keresztényekre vonatkozik, ez a fel
tételek teljesítése esetén biztos érvé
nyűvé teszi a büntetés-tartozás alóli
feloldást. A holtak viszont nincsenek
az egyház joghatósága alatt és ezért
rájuk a búcsúk nem feloldozás alak
júban, hanem ún. közbenjáró könyör
gésképpen - "per modum suffragii"
- alkalmazhatók. Minden esetre a
búcsúk felajánlása a leghatékonyabb
formája a könyörgésnek. mert az egy
ház birtokában lévő elégtételi kincs
felajánlásával bemutatott könyörgés.

Aki a tisztítótűzben szenvedő lelke
kért felajánlja a búcsút, annak ter
mészetesen elsősorban a kegyelem ál
lapotában kell lennie, mert a bűnös

nem kedves Isten előtt és könyörgé
sével először magán kell segítenie. A
tisztítóhelyen érvényes isteni igazság
szolgáltatás törvényeiről a kinyilat
koztatás nem beszél részIetesen, erről

'semmi biztosat sem tudhatunk, tehát
azt sem állíthatjuk, hogy a szerette
inkért felajánlott búcsúk hatása min
den esetben biztos-e. Egy azonban tel
jes biztonsággal állítható: feleslegesen
sohasem imádkozunk elhunytjainkért,
Ha személy szerint talán nincs is szük
ségük a búcsúkra, mert Isten irgal
masságából már az üdvösségre jutot
tak, mégsem hiábavaló az ima, mert
növeli az egyház kegyelmi kincsét, a
thesaurus Ecclesiae-t, gyakoroljuk ve
le az irgalmasság lelki cselekedeteit
és az Isten irgalmassága a legtobban
rászoruló vagy legméltóbb szegény 1-2
lek javára fordítja felajánlott búcsún
kat. A teológusoknak szinte egyönte
Hí véleménye szeririt a tísztítótűzben

szenvedő lelkek abban az arányban
részesülnek az értük felajánlott bú
csúk - és mindenek fölött az értük
bemutatott szentmisék kegyelmi
kincseiben, amilyen mértékben irgal
masok voltak életükben és törődtek Ll

szenvedő egyház tagjaival. Az irgal-



rnas szavűeknek irgalmaz az Isten el
sősorban.

November hónapjában minden te
mető a kegyeletteljes emlékezés díszé
be öltözik. Virágok, lobogó mécsesek
jelzik, hogy elhunyt szeretteinkről

nem Íeledkeztünk meg, emlékük él
szívünkben. Sokan hosszú utakat tesz
nek meg, hogy elhunyt szüleik, élet
társuk vagy gyermekeik sírját meg
látogassák. Az annyira dicséretes kül
sőség rnellett azonban sohasern felejt
kezzünk el a lényegről: szeretetünket
imádsággal és csakis imádsággal fe-
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jezhetjük ki valóban értékes módon.
Mondassunk szentmiséket elhunyt sze
retteinkért és ajánljuk fel a búcsú
imákat, a bűnbánat szentségében meg
tisztult lélekkel, életüniket teljesen
megjavítani akaró jóakarattal, s bár
testi érzékszerveinkkel nem foghatjuk
fel, mégis tudjuk és szívünk rnélyén
talán meg is érezzük a hálás szerétet
áradását a szenvedő egyház imádsú
gunkra szoruló, önmagukban tehetet
len s a mi könyörgéseink folytán mind
jobban megtisztuló lelkei részéről.

Eglis lst'l.~ín

GALAMB SÁNDOR HETVENÖT ÉVES. 1886-ban született Gyöngyösön, s
így ebben az esztendőben töltötte be hetvenötödik évét Galamb Sándor, a ne
ves dramaturg és irodalomtörténész. Felkerestük ez alkalomból, s ami a leg
jellemzőbb rá: munka közben találtuk. S beszélgetésünk során egy eredrné
nyekben gazdag rnunkás élet körvonalai bontakoztak ki előttünk.

Az egyetem elvégzése után, ahol a kitűnő Riedl Frigyes kedvelt tanítvá
nya és famulusa volt, magyar-német-szakos középískolai tanárként kezdte meg
pályáját az újpesti gimnáziumban. Irodalmi munkássága révén érdemeinek el
ismeréseképpen rövidesen kiemelkedett a köztanári sorból: egyetemi magán
tanár lett, majd négy éven át a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola

igazgatója, Eleinte egyetemes horizontú irodalmi érdeklődése egyre inkább a
színház és a dráma problémái felé irányult, különösen azóta, hogy 1928-ban A.
magyar dráma története a kiegyezéstől a milleneumig című nagyszabású mű

vével elnyerte a Tudományos Akadénia Bésán-díját.
A fővárosba visszatérve teljesen a színház bűvkörébe került. Az aktiv

színészkedés kivételével a sokrétű színhází életnek úgyszólván valamennyi
munkakörében sikeresen működött: mint színészpedagógus, színikritikus, szín
ház-tudós, rendező, darab-átdolgozó, drámaíró, majd színházdgazgatö.

Az Országos Színművészetí Akadémián Odry Árpád igazgatósága idején
Sebestyén Károly tanszékét örökölte: dramaturgiát és esztetikát adott elő, ké
sőbb mint a Színészegyesület Színészképző Intézetének igazgatója még széle
sebb alapokon fejtette ki sztnészpedagógíai tevékenységét. Olyan kiváló művé-'
szek voltak hallgatói, mint Gobby Hilda, BHicsi Tivadar, Lukács Margit, Gábor
Nliklós, Újlaki László, Ungváry László, Németh Marika és még sokan mások.

Színí'krítikusi működését a li/orváth János szerkesztette Napkelet folyóirat
nál kezdte, s Pethő Sándor antifasiszta napilapjánál. a Magyar Nemzetnél fe
jezte be. A színháztudomány terén a magyar drámairodalom valamennyi mú
faja foglalkoztatta az operettől a népszínművön és társadalmi drá:mán keresz
tül a tragédíákíg,

De nem maradt az elmélet szűkreszabott határai között, Azok közé a rit
ka tehetségek közé tartozik, akik alapos elméleti felkészültségüket a színház
valóságos életében is hasznosítani tudják. Különös készsége volt az iránt, hogy
már-már beporosodott régi magyar klasszikusokat új életre keltsen. Az ere
deti meghamisítása nélkül a modern színpad igényeihez alkalmazta ezeket El
darabokat, kegyelettel lefújta róluk az idők porát és szinte új életet lehelt
beléjük< és - ami a gyakorlati színházi életben éppen nem érdektelen' - a
legtöbbjükből kasszasíkert csinált. Emlékezetes átdolgozásaí, illetve felújítú
sai: Gaál József "Peleskei nótáríusv-a, Kisfaludy Károlytól a "Csalódások".
Sándortól a "Dárr-day ház", Eötvőstől "Éljen az egyenlőség", Tóth Kálmántól
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