
ház és a \tiJ..ág akkora nyoma1:.ékkal
vár.

6. Nincs többé megállás. A zsinat
által a katolikus egyházban kiiváltott
megmozdulás olyan szélességet és
mélységet ért el, hogy Immár a saját
bennrejlő tör'Vényszerűségénél fogva
folytatódnia kell. Az egész egyház a
zsinat mögött sorakózott fel és az ál
tala mutatott irányt követi. A katoli
kus egyház Tridentinum utáni, ellen
reformációs korszaka végérvényesen
elmúlt. Új korszak kezdődött.

Rouquette hasonlóképpen meg van
győződve arról, hogy a válságok és
lehangolö 'benyoanások ellenére a pá
pa záróbeszéde nyomán is olyan fej
lemények remélhetők, amelyek majd
visszatekJintve kedvezőnek mutatják a
harmadik ülésszakot. Bár a kollegiali
tás jelenlegi megfogalmazásában nincs
semmi újdOlllSág, mert a szöveg csak
azt ,rögzíti, ami eddig ís fennállt, a
PéJPa maga utalt arra. !hogy az ekként
tisztázott tannak olyan követke2mé
nyel lehetnek, amelyeket nem lehet
előre meghatározni.

Egyik ilyen következmény - Rou
quette szerint - kétséglkivül a Kúria
reformja, amelyre a pápa különben
is kitért beszédében. S remélhetiüJk,
ez a reform nem csupán adminisztra
tív újjászervezésből fog állni, s nem
egyedül abból, hogy növelik a nem
olasz tisztségviselők számát a Vatd-
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kánban, ami a tapasztal1ás szerint alig
jelent valamit, hanem talán abból ds,
hogy tényleges ,befolyást biztosítanak
a kormányzati szervekben a rnegyés
püspököknek, mínt e szervek teljes
jogú tagjainak. Főleg persze a r-ómai
mentalitás reformfára lenne szükség
- emeli ki Rouquette -, aminek el
ső feltétele, hogy egyeseket elmozdít
hassanak anélkül, hogy egyidejűen elő

ds léptessék őket. Gyakorlatilag ma ez
lehetetlen, mert íratlan szabály, hogy
nem lehet eltávolítani helyéről egy
magas prelátust anélkül, hogy még
fontosabb funkciót ne adjanak neki.
Amit tehát biztosítani kellene, a tisz
ta szolgálat szelleme, míkor is egye
dül az egyház java esik latba. A men
talitásnak ezt a reformját mozdíthatja
elő, lépésről-lépésre haladva, 8!IlI1ak a
második intézménynek befolyása,
amelyre VI. Pál igen óvatosan utalt
záróbeszédében, amikor készségét nyil
vánította, hogy időnként összehívjon
és megkérdezzen egyes püspököket,
akik jelenlétükkel bátoríthatják őt, ta
pasztalataikkal segíthetik, tanácsaik
kal támogathatják.

'"Mindent összevéve tehát - s ebben
vonhatom meg a mérleget - a má
sodik vatikáni zsinat harmadik ülés
sza.kJának munkáía az elkövetkező

idákben még csodálatosan teremtőnek
és m~jítónak bizonyulhat.

•

is megvan a maga fontos szerepe. Ta
lán büntetés - sokszor nagyon is jól
ismert mulasztások, hibák kézzelfog
ható következménye. Talán figyelmez
tetés, hogy foglalkozzunk azokkal a
dolgokkal is, amelyek nem a földiek
köréből valók. De lehet, hogy sOkkal
mélyebb, sokkal rejtettebb értelme
van, amit talán soha nem értünk
meg, legalább is ebben az életben
soha. Lehet, hogy számunkra ismeret-

Hat hétig feküdtem kórházban. Súlyos fájdalmaim voltak, ami miatt pa
7UUlzkodtam is. Egy buzg6n vallásos ismerősöm Jig1Jelmeztetett akkor, hogy a
betegséget mint Isten akaratát kell fogadnunk és fel kell aján14nunk elég
téte lill a magunk és engesztelésül mások bűneiért. tgy kapcsolódunk bele 
mondotta - az Or Jézus megváltói m~úbe. Próbóltam is ekként csele
kedni, sajnos azonban, nem sikeTÜlt. A súlyos roh4mok idején megfeledkez
tem minden jó feltételemről és csak a gy6gyulásért imádkoztam. Most vi
szont, hOflll visszanyertem egészségemet, szégyenkezve gondolok tökéletlensé
gemre ...

Keresztény hitünk szeriJnt Isten sze
me előtt vagyunk: semmi sem törté
mk az ó tudta és üdvöztlS akarata nél
kOl. "Nemde, két verebet adnak egy
garasért ? és egy sem esik azok kö
zal a földre a ti Atyátok nélkül. Nek
tek pedig még a fejetek hajszálai is
miJnd meg vannak számlálva ..." 
mondta az Úr Jézus (Máté 10, 2~30).
Hisszük, hogy az Isten üdvözítő ter
vében a betegségnek, a szenvedésnek
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len veszélytől ment meg. Lehet, hogy
a lelkületünket formálja mássá: csen
des ebbé, megértőbbé, elmélyedőbbé.

Nem tudjuk. Az Isten útjai kifürkész
hetetlenek. De a rni feladatunk nem
is az, hogy napfényre hozzuk az Isten
titkos szándékát, még kevésbé, hogy
annak irányt és határt szabjunk. ha
nem, hogy alázatosan elfogadjuk, ak
kor is, ha a történések okát nem is
merjük, a rejtett összefüggéseket nem
tudjuk felfogni.

Az Úr Jézus azt tanította, hogy igy
imádkozzunk: "Legyen meg a Te alka
ratod" - azaz akarnunk kell, hogy az
Isten üdvözítő szándéka érvényesül
jön, ne hiúsítsuk meg azt ellenkezé
sünkkel vagy egyenesen szembehelyez
kedesünkkel. Ehhez tartozik az is,
hogy igyekezzünk türelmesen elvisel
ni azt a testi szenvedést, amelyet em
beri erővel nem kerülhetünk el.

Az igazi szenvedés komoly, nagy
dolog. Olyan valami, ami a lélek mé
lyéig hatol, az egész személyíséget
megwagadja és megrázza. A fájdalom
beszűkíti a gondolkodást: az ember
nem tud másra figyelni, érdeklődé

sét nem tudja más irányba fordítani.
A szenvedő ember kimondhatatlanul
szerencsétlennek érzi magát és ebben
a leLkiállapotban egyetlen vágya,
egyetlen törekvése van: szabadulni a
szenvedés szcrftásából. Ilyenkor a leg
nagyobb dolog, amit egyáltalában el
érhetünk: a türelem.

Türelmesnek lenni annyit jelent,
mint várni, hallgatni és magunkba
mélyední, A türelmes ember vár. Meg
érti, hogy a szenvedésnek ideje van
és éppen ezért nem próbálja ezt az
időt értelmetlen erőfeszítéssel megrö
vidíteni. A türelmetlen folyton vál
toztatja helyzetet: dobália a tagjait,
lefekszik, feláll, jár-kel. Felváltva pró
bál hideget, meleget; az egyik gyógy
szert a másik után veszi be. A türel
mes ember viszont szót fogad az or
vosnak, az ápolónak, az okos környe
zetnek. Beveszi az előírt, vagy meg
engedett cslllapítót, utána azonban
igyekszik csendesen megvárni a ha
tást.

Csendesen. .. A fájdalom sokszor
kíprésel az emberből egy sóhajtást,
egy jajszót - de a türelmes ember
igyekszik ezeket is elfojtani. Nem pa
naszkodik feleslegesen és nem jajve
székel hangosan.
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A türelmetlen ember azt akarja,
hogy míndenkí tudomást vegyen a
szenvedéséről. Nem engedi, hogy más
pihenjen, amikor ő nem tud pihen
ni. Azt szeretné, ha mindenki vele
érezne és vele szenvedne. A türelmes
viszont kímélni igyekszik másokat.
Nem okoz felesleges rnunkát, aggodal
mat - még kevésbbé fájdalmat. Azért
magába húzódik, vísszavonul és
amennyire lehet, elrejti, eltitkolja a
szenvedését.

De a keresztény ember türelme még
sem egyszerűen meghódolás a kény
szer, a vakon lesújtó sors-csapások
előtt. A lelke mélyén még a legsúlyo
sabb szenvedések idején is ott él a
remény, hogy a jóságos Isten még eze
ket is az ó üdvössége érdekében en
gedi meg. Másrészt azonban ismeri a
maga gyerngeségét, fél, hogy kevés lesz
az ereje és talán meginog a Gondvi
selésbe vetett bizodalma és azért
imádkozik: "Ne vigy eninket a !kí
sértésbe" - Istenem, ne engedj erő

mön túl szenvedni! ...
Hogy míndenkí szeretne szabadufn!

a szenvedéstől, magától értetődő, hi
szen a természetes emberi érzés fél a
szenvedéstől, a természet 'borzad a
kíntól és ösztönösen menekül előle. A
fájdalomnak a szervezet egészséges ál
lapotában éppen az az élettani és lé
lektani szerepe, hogy visszariaszt az
ártalmas, veszedelmes dolgoktól.

Természetes dolog, hogy a szenvedő

ember felhasználja az összes lehető

gyógyító eszközöket, de az is termé
szetes, hogy a keresztény hívő fájdal
mában Istenhez fordul és gyógyulá
sért imádkozik. Az evangélium szen
vedő emberei is könyörögve nyújtot
ták ki a kezüket az Odvömtő felé, aki
nem utasította el őket, hanem "meg
gyógyított mínden nyavalyát".

De az is igaz, hogy a szentek éle
tében tökéletesebb, hősiesebb maga
tartást is látunk, mint a csendes tü
relmet, a szenvedésekbe való bele
nyugvást és a passzív megadást. Nagy
Szent Terézia életrajzában például ezt
olvassuk: "A szenvedések nem csak
hogy nem verték le, hanem Krisztus
sal egyesült lelke egyenesen örült ne
kik. .. szeráfi Krisztus szeretete kész
séggel ölelte magához a magy testi
szenvedéseket, amelyek életének ál
landó kísérői voltak." Más szentekről

azt halljuk, hogy igy imádkoztak:
Szenvedni akarok, adj, Uram, több,



még több 'Szenvedést!... Aquinói
Szent Tamás, akiben színte emberfe
letti mértékben ötvöződtek tudomány
és jámborság, máT ismerte ezt a lel
kiállapotot, írásaiban is foglalkozott
vele, de míndíg hangsúlyozta, hogy
ezt természetes erőkkel megmagya
rázní nem lehet. Ezt a magatartást
csak az Istentől kiválasztott és az ő

országában különleges hivatást betöl
tő személyek kapják, mínt a Szentlé
lek ajándékát. Szent Tamás szerint:
"Az átlagos hiivő számára a baj és
fájdalom megoldatlan probléma, azért
üldözi és gyötri az embert. A kivált
ságos lelkeikkel azonban a Szentlélek
megláttatja, hogy a történés szálai
az Isten kezében futnak össze és így
számukra megszúnik az a homály,
amely a hittudományoknak a gondvt
selésre vonatkozó tanítását körülve
szi. A Szentlélek rendkivüli adomá
nyai feltárják a világ folyásának kö
zépponti törvényét: minden a kivá
lasztottak érdekébe1Í történik. "Akit
az Isten kegyelme ilyen magaslatra
emel, annak a számára megváltozik
a világ arculata, megváltozik a földi
dolgok jelentősége és az isten-közel
ség olyan boldogságót jelent, hogy az
elfeledteti a legnagyobb testi szenve
dést is. Ilyenkor azonban a kiválasz
tott lélek, már a misztika természet
fölötti birodalmában van, amelybe
hosszas erőfeszítések után is csak az
Isten különleges ajándéka révén lehet
eljutni. Viszont ha valaki megfelelő

előkészület és a Szentlélek személyes
hívása nélkül akarná a szentek gya
korlatalt utánozni, veszedelmes tév
utakra ju~hat. A hamis misztikába té
vedt lélek vagy a kvíetízmus, vagy a
szubjektivizmus áldozata lesz.

A szentek Isten akaratában való
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megnyugvása feltételezi, hogy a lélek
a Szentlélek természetfeletti megvilá
gosítása révén valóban megismeri az
Isten szándékát és azzal aktíve köz
reműködik - a hamis rnísztíka kví
etízmusa viszont csak passzív bele
nyugvás, aminek a következménye ön
magunk elhagyása és a kötelességek
elmulasztása. Az igazi mísztíkában a
lélek az Istent állítja gondolkozása
középpontjába, mintegy Istenhez ha
sonul és annak megfelelőerr itél és ér
tékel - a !hamis misztika ellenben
szarbjektívizmusba sűllyed, saját ér
zelmeitől hagyja magát irányítani,
gondolkodásának középp()[ltjába pedig
önmagát állítja. A hamis mísztíka
ideig-óráig kielégítheti az embert, kel
lemes élvezeteket is okozhat, amit a
félre-vezetett lélek Isten-szeretetnek
hisz - de csak addig. amíg nem kö
vetkezik el az igazi nagy szenvedés
ideje. A hamis misztikában a szenve
dés idején elhomályosul a gondvise
lésbe vetett hi t és meginog a belső

meggyőződés - amint erre Szent Ta
más nyomatékosan figyelmeztet.

A míndennapí ember, az átlagos hí
vő számára tehát a legfontosabb kö
telesség: minél csendesebben, mínél
hangtalanabbul, mínél megadóbban
várni fi szenvedés idejének elmúlását.
Mikor imádkozunk, elsősorban ezért a
türelemért kell imádkoznunk. De ha
előtör a lelkünkből a sóhaj: Istenem,
ments meg ettől a szenvedéstől, gyó
gyíts meg betegségemből - akkor
sem kell szégyenkeznünk. rnert abból
is csak az tűník ki, hogy olyanok va
gyunk, mint a legnagyobb szentek ki
vételével rnínden ember ezen a földön:
gyenge, erőtlen, esendő ember. De ke
resztény ember, akinek "bizodalma az
Úr nevében van". Borbély Kamill

HUSZ ÉVE TÖRTÉNT. Ha a megszokott éjszakai zajban hirtelen csend áll
be, az úgy ébreszti fel az embert, mint a dörgés. Igy szoktam magamhoz térni
lL pincében minden h4jnalban négykor. Valami rejtélyes okból a.kkor elh4ll
gat a GelLért-hegyet ostromló s a tüzii.ket vi.zonzó ágyúszó, eláll az utcánkban
éjjel-nappal robajl6 vonulás: a keskeny pesti utca két főútvonal közt, eléggé
biztos útja a looasszekereknek és mindenféle gépkocsiknak, s a magunk pin
céje, ahol öten lakunk, elég közel van a ház utcai front jához. Akarórámon
négy óra öt percet jeleznek a zölden foszforeszkáló mutatók, egyébként sö
tét van, fulladtság és majdnem hogy meleg. Hány hete élünk itt? Már kará
csony előtt mindenkit az 6v6helyre kergettek le a dörgéstől megreszkető

falak, a betört a;blalrok, a laká,sokban csak a vadhideg tanyázik és újjnyi
vastag már a por, de ki t6rődnék ezzel, amikor fontosabb dologról van most




