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Tizenhárom éve jelent meg a külföldi magyar római katolikus és evan·
gélikus ökumenikus bizottság közös nyilatkozata. Nem igen találhatnánk
megfele16bb beköszöntéJt jelenlegi számunkhoz.

,,Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" (Tit. 2,11).
Vizkereszt ünnepének ezen örömhírét vallva, ebből az üdvözítő kegyelemből élve jöttünk össze Stuttgartban. 1967 január 5-6. napján, s mint
a Rk. Magyar Főlelkészek Európaí Konferenciája és a Külföldön ~lő
Magyar Evangélikus Lelkészek Munkaközössége által kijelölt két ökumenikus bizottság, tartottuk megbeszéléseinket.
Isten iránti mélységes hálával gon dolunk arra, hogy Szentlelke az
Egyház szétszakadtság ának évszázados mély sebét az egység ügye iránt
érzett felelősség föl ébresztésével kezdi köztünk is gyógyítani. A ktilföldi
magyar katolicizmus és ev angélikusság megbízottainak ez az ökumenikus találkozója, tudomásunk szerint, a magyar egyházak életében is az
első ilyen természetű esemény. Történelmi felelősségünk tudatában, megbeszélésünk tárgya két főkérdésre összpontosult:
l) lelkészí munkánk ökumeni kus szellemének, egységkeresésünk hítbeli alapjainak tisztázása; valamint
2) konkrét ökumenikus fe ladatok megvítatása, hogy helyi egyházaink,
gyülekezeteink együttélése külföldön is Krisztus kegyelmének valóságát
igyekezzék visszatükrözni.
A reformáció 450. évfordulójának esztendejében közös örömünk, hogy
ahelyett, hogy szakadásunk igazolására törekednénk, fölvetjük a kérdést:
mi az, ami összeköt bennünket Krisztus szolgálatában? Együttes híttel
valljuk, hogy ez Krisztus üdvözítő kegyelme, amely minden embernek
megjelent. Ezt a kegyelmet akarja ma is, a mi szolgálatunk által is jelenvalóvá tenní az Úr egy elvilági asodó, az istentelenség kísértésében hányódó és az emberiesség alapkövetelményeit sokszor fölényesen megvető
nemzedék körében.
Hálát adunk Istennek azért, hogy - az ökumenikus mozgalom gyü mölcseként - ezen együttes szolgálat konkrét követelményeinek tudatára ébresztett bennünket.
Mindez nem jelenti azt, hogy ne számolnánk történelmi helyzetünk
adottságaival, amelyek híveink körében sokszor kérdésessé teszik az
egység ügyét. Közös meggyőződésünk azonban, hagy a megoldás útját
csakis problémáink őszinte föltárásával tudjuk előkészíteni.
3

Megbeszéléseink során tehát nem titkoltuk el a fölmeriilő nehézségeket, de határowttan elutasítottuk azt a magatartást, amely önigazsága
hangoztatásával a másik fél fölébe akarna ke rülni. J ól tudjuk, hogy
csakis a múltért való közös felelősség alázatos megvallása teremthet
jelen helyzetünkben olyan lelki légkört, amelyben a krisztusi megbocsájtás kegyelmének. hívő elfogadásával keresni tudjuk a testvéri közösség
új útjait.
örömmel állapitjuk meg, hogy a pápa és a II . Vatikáni zsinat megnyilatkozásaiban, főként az ökwnenizmusról szölö dekrétumban, szintén
ilyen irányban indult meg a kibontakozás. őszintén reméljük, hogy ennek visszhangjaként - a mi helyi egyházaink, gyülekezeteink is tanúságot fognak tenni erről a krisztusi megbocsájtásból eredő kiengesztelő
désről, hiszen mindennap így imádkozunk: ... . . bocsásd meg a mi v étkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" (vö.
Máté 18,21-35: az adós szolga intő példáját) .
Megbeszéléseink során ebben a szellemben vetettük föl egymás között
egyházaink együttélésének konkrét problémáit.
Szakadásunk fájdalmas [é lének ismertük föl, hogy K risztus magyar
híveit még megnevezésük is elkülöníti egymástól: az egyik részük kereszténynek, a másik kere sztyénn e k nevezi magát. Ezzel a kettősséggel
a világ összes nyelvében egyedülálló megkülönböztetés honos odot t m e g
nálunk, amelynek felekezeti kiélezése az egység keresésének csak ártalmara lehet. Megállapítottuk ugyanis , hogy csupán nyelvi természetű jelenséggel állunk szemben. A két szó ugyannak a bibliai szönak (christianus) megfelelő régebbi és újabb kiejtési módja, - az Ap. Csel. 11,26 szerint először Antiochiában nevezték így Krisztus tanítványait. Kérjük
tehát híveinket, hogy addig is, amig az egységes szóhasználat ki nem
alakul, ne használják a két szöt a felekezeti megkülönböztetés értelmében. Az a szándékunk, hogy a magunk részéről mi is felhasználunk minden rendelkezésünkre álló eszközt (sajto, hítoktatás, megbeszélések,
stb.), hogy a kérdés nyelvészeti részét minél szélesebb körben megismertessük és az egységes mai szöhasználatot elősegítsük. A Krisztusban való
összetartozásunk új fölismerését ne hagyjuk a szóhasználat sajnálatos
kettősségével elhomályosítani!
örömmel tapasztaltuk megbeszélésünkön, hogy a Miatyánk és az
Apostoli Hitvallás magyar szövegében javarészt csak jelentéktelen stílusbeli eltérések vannak. Ezen szövegek összeegyeztetése tehát könnyű
feladat volna. Szükségességét azért is hangsúlyozzuk, mivel a közös hít
keresésének útján a közös szövegben a Krisztusban gyökerező egységünk
jelentős kifejezését látjuk.
Az egymás megértésének lényeges feltétele egymás m e gisme rése és
az egymás felőli téves információk gyökeres kiküszöbölése. Tudomásunk
4

van arról, hogy hittankönyveink és kátéink révén az egyik egyház tanításáról, vagy történeti megnyilvánulásairól olyan téves ismeretek kerültek a másik egyház köztudatába, amelyek egyházai.nkat hamis okok alapján egymástól e1távolitották. Szándékunk tehát, hogy az illetékes szerveknek ajánljuk hittankönyveink kölcsönös íelülvízsgálásat. Ehhez kapcsolódik az is, hogy fölhivjuk egyházai.nk figyelmét a kifogásolható ínformációkra és a jövőben arra törekszünk, hogy az egymásról való tájékoztatás terén a tárgyilagosság alapkövetelményeinek megfeleljünk.
Mindez nemcsak a hittankönyvekre, hanem egyéb sajtótermékeinkre is
áll. Szándékunk, hogy figyelemmel kísérjük minden ilyesfajta megnyilatkozásunkat, hogy a testvéri együttélés szellemi kíbontakozásának ezen a
téren se legyen akadálya. Tudatában vagyunk ugyan az egyházaink között fennálló alapvető tanításbeli killönbségeknek, amelyek leplezése
semmiképpen sem lehet föladatunk, viszont hangsúlyozni kívánjuk azt,
hogy nem szabad tanításbeli különbséget látni ott, ahol az nem áll fenn.
A tiszta tárgyilagosság legyen eszköze annak, hogy a meröben helytelen értelmezésen alapuló válaszfalak led öljenek. és Krisztus ígazsaganak hűséges keresése, az ő igazságához való hűségünk lelkiismereti pa.
rancsa legyen az egyetlen ok, ha nemet kell mondanunk testvérünknek.
Ennek kifejezése azonban ne a fölényes elutasítás, hanem az emberi fáj ·
dalom és a krisztusi szeretet hangján történjék. Egyházaink érintkezé.
sének ezen humánus formája közös krisztusi múltunk és jelen hitvallásunk együttes követelménye.
Egyházaink együttélésének legsúlyosabb problémáját talán a vegyesházasságok kérdése jelenti. Megbeszéléseinkben teljes őszinteséggel föltártuk ezt a problémát s az a szándékunk, hogy bizottságaink közös
munkájában továbbra is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Addig is, amig
új utak nyilnak a problémák megoldására, tudomásul vettük a következőket:

1) Egyházaink lelkészei csakis a jelenleg érvényben lévő rendelkezé.
sek alapján járhatnak el vegyesházasságok megkötésénél, ill. az erre
készülők vagy az ilyen házasságban élők lelki gondozásában.
2) A vegyesházasságok által okozott sok emberi probléma és lelki
gyötrelem ismeretében lelkészeink figyelmébe ajánljuk a Vatikáni zsinat
megfontolandó határozatát: ,,A vallási hit terjesztése és a szokások meghonosítása során mindig tartózkodni kell azoktól a cselekedetektől,
amelyek a tisztességtelen vagy nem becsületes lelki kényszer, vagy r ábeszélés látszatát keltik. Ezt az elJjárást a joggal való visszaélésnek, ill.
a más jogába való belegázolásnak kell mín ösítení" (A vallásszabadságról
szóló nyilatkozat 4. par-böl). - Ezen alapvető elv gyakorlati elismerésében a protestáns egyházak osztoznak és megval6sítását, Krisztus példája
alapján, minden lelkész és hivő elkötelezettségének tekintik. Kérjük te-

5

hát, hogy ot t , ahol ezen alapelv m e gsértésének csak látszata is fennáLl,
az érdekeltek hozzák a tényeket az illetékesek tudomására.
3) Mivel az egymástól e1szakadtan élő egyházakban újra föl tudjuk
ismerni a Krisztus-hit alapvető jeleit, reményünk van arra, hogy a vegyesházasságok kérdésében is új megoldási lehetőség nyilik meg. Ezért,
a magunk részéről, mí is napirenden kívánjuk tartani ezt a kérdést.
Minden keresztényegységtörekvés végső célja az, hogy Krisztus hivő
népe Isten közös tiszteletében és dicséretében találkozzék. Évszázadok
óta nem volt meg az ilyen liturgikus közösség lehetősége.
A II. Vatikáni zsinat befejezésekor a katolíkus egyház feje a zsinati
megfigyelőkkel közös istentiszteletet tartott s ezzel az istentiszteleti közösséget az ökumenikus törekvések szerves részeként a katolikusok számára is lehetővé tette. A fenti példa alapján a közelmúltban magyar
nyelven is voltak ilyen összejövetelek. A magunk részéről a jövőben is
elő akarjuk segíteni ezeket, fontosnak tartjuk azonb an, hogy ne csak
eseténkénti elszigetelt jelenségekként lépjenek föl, hanem hiveink lelki
közösségkeresésének megnyilvánulásai legyenek, amit a kisebb csoportokban tartott közös ima és a Szentírás közös tanulmányozása készíthet elő.
Világosan tudatában vagyunk annak, hogy két bizottságunk első találkozása csupán kiinduló pontja egységünk keresésének. Ezért hangsúlyozni kívánjuk, hogy munkánk csak most kezd ődik, Hittel lépünk.
arra az útra, amelyre Krisztus sürgető szeretete és a Szentlélek sugallata
indit. Az évszázados szakadás sebét csakis az őszinte, türelmes és hűsé
ges szeretet szelleme lesz képes meggyógyitani.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a ker. egység szentszéki titkársága
és az Evang. Világszövetség, valamit az Egyházak Vil ágtanácsa között
újabban tanácskozások kezdődtek. E zek az egyházaink legfőbb hatóságaí részéről történt kezdeményezések kétségkivül nagy hatással leszn ek a magyar történeti egyházak kapcsolatainak további fejlődésére.
Bizo ttságaink munkája ilyen vonatkozásban sem jelentéktelen. A legfelsőbb szervek kezdeményezéseit ugyanis nemzeti szinten, egy-egy nép
életében kell megvalósftani. Testvéri útkeresésünkkel. mint Krisztus
magyar hivei, közre óhajtunk működní abban, hogy az egyetemes kereszténység ökumenikus szándékai magyar egyházainkban is igenlő visszhangra találjanak.
Munkánkat Isten kegyelme megjelenésének ünnepén annak az elkötelezettségnek tudatositásával kezdjük, amire ez az ünnep indit: ,,hogy
m egtagadva az istentelenséget és a vi lági kívánságokat, mértékletesen,
j ózanul és szentül éljünk e jelen világban" és úgy végezzük szclgalatunkat, mínt akik várják "a boldog reménységet és a nagy Istennek és a mí
tJdvözitőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését" (Tit. 2,12-13>'
6

Stuttgart, 1967 Vizkereszt ünnepén,
Dr. Pfeiffer Miklós svájci főlelkész,
P. őry Miklós SJ,
P. Békés Gellért OSB.

Glatz József lelkész,
Kótsch Lajos lelkész,
Vajta Vilmos prof. lelkész.

Megjegyzés: A református egyház meghívott

megfigyelőjeként

Szeke-

res László karlsruhei lelkész vett részt ezen a megb eszélésen.
Kérdezheti valaki : lett-e ennek a nyilatkozatnak eredménye? A kéregy pár tényt szeretnénk felsorolni: Együtt megrendezett találkozók, kölcsönös m egbecsülést tükrözó megbeszélések, szívból fakadó
közös imaórák, lapunk nem egy számában testvéreinktól megjelent közlem ények . . . Kicsiny lépések csak? Mindenesetre nélkülözhetetlenek és
reményt fakasztók. Sokunk számára új kapcsolatot jelentettek. Ogy
ér ezzük magunkat, mint amikor egy elrontott házasság, megszakadt családi kapcsolat rendezésén fáradozunk. Ez legtöbbször nehezebb, több
figyelmet és lemondást kíván, mint új viszony megteremtése. Ott még
nem játszanak közre a felhalmozott negativ élmények. De tudjuk: megéri,
mert a ezeretet megvalósításáért küzdünk. Hát még ahol csaknem félezredes vagy évezredes sebek begyógyítására törekszünk!
dezőnek

Igy érthetjük meg , hogy a Magyar Püspöki Kar 1979 decemberi konferenciája "a papság figyelmébe ajánlotta az ökuméné kérdés ével való
behatóbb foglalkozást". (Cserháti J.: Oj lépések az ökumenizmusban.
Vigilia 1980. ápr.) S ezen az úton kívánunk el ére haladni mostani számunkkal is.
Az ökumenizmus egyik legavatottabb szakembere és elómozdítója,
Békés Gellért tanulmányában f elvázolja a kérdés mai helyz et ének f óbb
irányait és törekvéseit. - N em lenne azonban i gazán ökumenikus a szám ,
ha hiányzanék nem katolikus testvér eink törekv éseinek ism ertetése, felfogásuk kifejtés e. Lackó Mihály, a római K eleti Int ézet tanára, az egy·
ség egyik legnagyobb apostolának. 1. Athénagorász konstantinápolyi pátriárkának profilját és egységtörekvéseit vázolja . Cseri Gyula frankfurti
református lelkész pedig a református egyházak és teológia fóbb voná sait ecseteli. Szentírási elmélkedésünk (az Eszmék és események ro vat ban ) szintén református kézb ól, Gyenge Imre burgenlandi superintendenst61 származik. - E vangélikus t estvéreink r észéról vis zont u gyancsak az ökumenizmus egyik kiváló k épvi se16je . Roger Schutz taizéi prior
küldött nekünk egy igen megszívlelend6 elmélkedést.
Tudju k, dialógus csak úgy lehets éges, ha m eghallgatjuk a másikat,
az 6 álláspontját. Ennek szinte klasszikus példáját lá thatjuk 11. János
Pál párizsi tartózkodásakor. Az Egyház szava c. rovatunkban olvashatunk
er r ól. A pápa nemcsak hallgatta az ökumenikus találkozón és imán részt
7

vevő Melétiosz ortodox érsek és a protestáns Jean Chevalier szavait, hanem beszédében rlJgtönzéssel meg is teremtette a dialógust. - Cikkeink
közül Farkasfalvy Dénes irása tükrözi ezt a szellemet. Tanulmánya más
felfogást mutat a Szentfrás és a hagyomány kérdéséről, mint amit Cseri
Gyula kifejt. Ez annál is érdekesebb, mert munkatársaink természetesen egymás cikkének ismerete nélkül irtak.

Hogy milyen eredményekre vezethet az igaz lJkumenikus keresés, kiLiptay György cikkéb6l. Mig az 1967-es nyilatkozat szerint "egyházaink együttélésének legsúlyosabb problémáját talán a vegyesházasságok kérdése jelenti", addig az ó tanulmánya már azokat a rendelkezéseket ismerteti, amelyeket - sajátos helyzetük figyelembe vételével a német és az osztrák püspöki kar adott ki ebben a kérdésben.
tűnik

Az ökumenizmus céljáról elmélkedik Suenens biboros tanulmánya.
A karizmatikus mozgalom tagjai a Lélek sugallatára nagyon érzékenyek
a keresztények egysége iránt, hiszen ugyanabból a Forrásból táplálkoznak, Tóle remélik a szeretet kiáradását, ami az egység nélkül nem lehet
teljes. Suenensnek a témáról szóló könyve utat mutathat minden hivő
számára.
II. János Pál a június 25-i általános kihallgatáson küllJn is megemlékezett a "Confessio Augustana", az ágostai hitvallás 450-. évfo rdulójáról.
Evangélikus testvéreink - mondja - evvel akarták bizonyftani V. Károly
császárnak és a német birodalmi rendeknek, hogy hisznek az "egy. szent,
katolikus és apostoli egyházban". ,,A 450 évvel ezelőtt lezajlott történelmi eseményekre és még inkább az ezt követő fejlődésre vetett pillantás
szomorúsággal és fájdalommal tlJlt el", mert minden erőfeszftés ellenére
sem tudták megakadályozni a szakadást. Annál nagyobb a hálánk, amikor ma mindinkább észreuesszúk, hogy legalább a hid fontos alappillérei
érintetlenill maradtak. ,,Arra ezeretnék biztatni és kérni minden hivőt
és fóleg a teológusokat, hogya Krisztushoz és az evangéliumhoz való
hűségben. a ,kezdetek egyházához' való hűségben, a közös egyházatyákhoz és az egyetemes zsinatokhoz való hűségben keressük a testvéreinkkel
összeklJtó apostoli örökséget és tedezziik: fel újra a közös hittartaimat."

8

TANULMÁNYOK

Békés Gellért
A KERESZT ~NY EGYS~G MAI K~ RD~SEI
Amikor ma a keresztény egység kérdéseiről szó esik, ismételten elhangzik
a kritika: a II. vatikáni zsinat nem váltotta valóra - legalábbis ezen a téren nem
- a hozzá fűzött reményeket, az ökumenikus mozgalom lendületét vesztette ,
az egység híveinek lelkesedése lecsökkent. Tagadhatatlan , hogya napi sajtót
érdeklő események, látványos megnyilvánulások tekintetében ez a kritika helytálló . Am ha gondosabban megvizsgáljuk a felszín alatt folyó ökumenikus munkát, meg kell állapítanunk, hogy az "Unitatis Redintegratio" kezdetű ökumenikus dekrétum zsinati jóváhagyásától (1964) számított tizenhat év folyamán nemcsak a gyakorlati együttműködés terén (missziók, harmadik vil ág stb.) történtek
jelentős lépések, hanem a hitvalláso k közt fennálló vitatott kérdések megoldásá ban is messze előbb re jutottunk. Az egyházközi dialógus területe kiszélesedett,
problematikája elmélyült, félreértések tisztázódtak, s mindennek eredményeként
az egyházak közti. megértés és az összetartozás érzése növekedett.
Ö k u m e n i z m u s című írásom utolsó lapjain! röviden összefoglaltam,
hogy 1975-ig mi minden történt, és mi minden van még folyamatban az egyházközi párbeszéd síkján" Az addig elért eredményeket nemcsak abban lehet
összefoglalni, hogy az "ökumenikus klíma" megváltozott: az egyházak közt i hű
vös viszonyt és érdektelenséget, a rnerő vallási türelmet az egymás iránti érdeklődés és az együttműködés keresése váltotta fel. Ez lényeg ében már a zsinat
idején is megvolt. Sokkal többről volt szó. A zsinat óta eltelt időben egyre szélesebb keresztény körökben vált tudatossá, hogya közös Biblia (üdvösségtörténet), a közös Krisztus-hit (evangélium) és a közös keresztség minden emberi
törekvést meghaladó erővel összeköti egymással az egyházakat. Ami összeköt ,
erősebb mint az, ami szétválaszt. S az említett közös elemek - akarva-akaratlan - közösség et (koi nonia, communio) teremtenek az egyházak közt, annak
ellenére hogy a szétválasztó elemek miatt, amik továbbra is fennállnak, ez a
közösség nem teljes (imperfecta cornmunloj.s

Az ökumenikus mozgalom időszerű és konkrét célja ma éppen az, hogy az
egyre jobban kibontakozó teológiai dialógus útján a t e I j e s egyházi közösségre vezessen. De tévednénk, ha ezt a dialógust a tudományos szinten folyó

• Az ökumenizmus történe tére vonatkozólag vö. még Walgand József elkkét a Szolgálat
34. számában. (Szerk.]
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teológiai párbeszédre szükítenénk. Ennek tágabb értelemben vett megnyilvánulása az a közös Biblia-olvasás, megbeszélés és imádsá g, amely a k ül önb öz ő
hitvallású keresztények , föleg az ifjabb nemzedék élményszerü lelki találkozásává lett. Volt aképpen e b b ő l születik az " una sancta cath ol ica apostolica ecclesia" b el s ő tudata és ig énye . S a Lélek csakis erre válaszként fogja mega jándékozni az egyházat a teljes közös ség kegyelmével.
Még is, mivel ez a teljes közö sség a hit egységére épü l - az egyház vég eredmé nyben az egy és ugyana zon hit et vallók közö ssége - , a teológiai eszm ecse rének rendkívüli jelen tősé g e van annak érdekébe n, hogy ti sztázzuk , mi ta rtozik az egysé ges hithez, és hogyan kell azt egységesen megvallanunk ebben
a korban, amely ben élü nk. Feladatom eze k szerint az, hogy tájékoztassam az
olvasót - ame nnyi ben ebben a tágr a ny íló témakö rben lehe tséges - az ökumenikus dialóg us mai állá sáról: Milye n tárgykörben foly ik ma az egyházközi párbeszéd? Sik erült-e a vit atott kérdésekben közös meg állapodásra jutniuk, vagy
legalább közeledniük egymás hoz az egyhá zak nak? S mil yen tanításbeli eltérések állna k még a közös hit meg vall ásának út jába?
Egyetemes egyház és helyi egyházak
1. Még rn ie lőtt az ökumenikus dia lógus részletkérd ései re té rn énk, néhány
szóva l ismert etnem kell azt az egyhá zfogalmat, amit az Egyh ázak Ökumenikus
Tanácsának a hitbeli egysé g kérd ésével foglalkozó bizottsága (Faith and Order)
az elmúl t öt évtized folyamán kldolqozott .s Eszerint az egyház nem más, mint
a különbözö történ eti és kulturális kö rülm ények közt kialakult helyi egyház ak
egyetemes (katho likosz) és zsin ati közössége Kr isztu sban . Nem valami láthatatlan valóságról van itt szó. Ezt az egyetemes közös séget ugyan Krisztu s Lelke
teremti meg, de a Lélek az evang élium i ige és a krisztusi szentségek egyházi
közvetí tésével és papi szol gálatával I á t h a t ó közösséget teremt. Az EÖT Nai robi ban tartott ötö dik közgyülésének jelentése (1975), az előző tanácskozások
eredményé t összefoglalva, így írja le ezt a közöss éget:
Az egységet úgy kell tekinteni, mint az egymással egységben élő helyi egyházak
zsinati közösségét. Ebben a zsinati közösségben mindegyik helyi egyház,a t öbb lvel közösségben, birtokában van a katoli citás tel jességének, tanúságot tesz az
apostoli h i t rő l és elismeri, hogy a többi egyház Is Kri sztus egyazon egyházához
tartozik, és hogy a többi egyházat ls a Lélek vezetI. . .. Ezek az egyházak közösségben vannak egymással, mivel ugyanabban a keresztségben részesültek, és
ugyanazt az eukarisztiát osztják meg egymás között , valamint kölcsönösen ellsmerik egymás híveit és papi szolgálatát. Egyek közös elkötelezett ségükben,
hogy megvallják Krisztus evangéliumát, azzal, hogy meghirdetik a világnak, és
általa szolgálják a világot.'
Ez az egyházfogal om , még ha, római katolikus felfogás szerint, nem is tel jes ,
mert hiányzik belá le a pon tos ért elemben vett apost oli utódlás és a pét er i primátus eleme, az egyház egységének ol yan mod ell jét alkotta meg , amel y megfelelő alap ul szolgál t a további tárgyalásokhoz.
2. A katol ikus és az ortod ox egyháznak a zsin at óta egyre e rő se b b é váló
kapcso lat ai rat épitették fel II. János Pál pápa és Dem etrio sz pátriárka legújabb
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kezdeményezésüket : egy katolikus -ortodox vegyes bizottság megala k ítását,
amelynek az a feladata, hogya két egyh áz kö zt lét rehozza a tel jes szak ramentális és miniszteriális (papi) közösség et. A bizottság ez év május ában tarto tta
els ő ülését Rodosz szigetén.
3. A katolikus-luteránus d ialóg us 1965-ben indu lt meg. A nemzetközi vegyes
bizottság " Az evangélium és az egyh áz" c ímmel 1971-ben tette közzé rnunk ájának első eredrn ény ét.s Céljuk, am int a b ev ez etőb e n kijelentik, nem az vol t,
hogy fe lújítsák a reformá ció-korabe li vitákat, hanem az, hogy a mai bi bl iateológ ia és egyháztörténet kri tikai ismeretei nek világánál, valami nt a zsin at ált al
nyitott új távlatokkal összefügg ésben megvizs gá ljá k a ma még fennáll ó hitv allásbeli kü lönbségeket. Az eredmény biztató , mert a bizottság egye té rtés re jutott
abban az alapve tő kérdésben, hog y mi volt akép pen az evan gélium, és milyen
normatív j e l e n t ő s é g e van az egyh ázi tan ít ásra és kormányzásra vona tkozóan.
Egyeté rtettek abban is, hogy az egyházi tekintély és rendszabályo k iránti bármiféle engedelm ességnek evangéliumi hitből , lsten fia ina k önkéntes szabadságából kell erednie. Ugyanakkor az egyhá z korm ányzati intézmé nyeire és
rendszabályai ra mint az evangélium iránti fe lelősség eszközei re múlhatatlanul
szükség van az emberiség tö rténeti életében, mert a Lélek ezek ált al vezeti a
keresztény emb ert az evangéliumi engedelm esség éle tútján. A ko rszerű kere sztény feladat tehát az, hogya kettőt: az evangéliumi szabads ágot és a fe l e l ős egyházi vezetés rendjét összhangba hozza. Ez a meg egyezés, amely különben a
két hitvallás közti különbségek valamennyí lényeges pontját éri nti, nyilvánvalóan
csak általános kiindulópontja a további megbeszélések nek.
4. A katolikus-reform átus veg yes biz ottsá g, amely 1968-ban alaku lt meg,

.Krisztus jelenléte az egyházban és a vilá gban" c ímmel 1976-ba n tette közzé
az id őközben tartott öt tan ácsko zásáról készült beszámolójáU A tanács kozások
a két hitvallás közt fennálló leg vitatottabb k érdé s ekről folytak. Ezek a kérdé sek :
1) Kris ztus viszonya az egyházhoz (Róma, 1970) ; 2) az egyház tanítói te kintélye
(Cart igny, Svájc , 1971); 3) Kr isztus jel enlé te a világban (Ble vres , Franciaország,
1972); 4) az eukarisztía (Woud schoten-Ze ist, Ho ll and ia, 1974) ; 5) a papi szolgálat (Róma , 1975). A tanácskozások célja nyilvá nval óan nem az volt , hogy ilyen
súlyos kérdésekben k öz ös - és elh amarkod ott - megegyezésre jussanak. A
teológusok világosan kife jezték szándékukat : azt, hogy a megmerevede tt hitvallásbeli ellentétek kutyaszorítójából ki szabad ít sák a két egyházat, tisztázzák
mai áll áspontjai kat és megteremtsék annak a párb eszéd nek alapját, amely a
továbbí tanácskozások folyam án közel ebb fog ja hozn i ő k et egymásho z.
Helyi vonatkozásban (Ang lia , Egyesült Államok, Dél-Ame rika stb .) kato lik us
a metodístákkal és a baptistákkal is folytak megb eszél ések , de ezen a
vonalon még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Mindenesetre már enny i is elég
ahhoz , hogy észrevegyük : milyen jelentős munka folyik annak érdekében, hogy
az egyházak a maguk részéről előkészftsék lsten ajándékának, a teljes egyhá zi
közösségnek megvalósulását.
részről
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Egyház és eukarisztia

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az egyházi közösség helyreállítására irányuló dialógus nem torpant meg a általános jellegű tanácskozások első lépésénél.
Ma már olyan ökumenikus dokumentumokat vehetünk kézbe, amelyek egészen
sajátos, pontosan meghatározott hitbeli és teológiai kérdésekröl szólnak és
ezeknek a közeledés szellemében történt gondos megvitatásáról tanúskodnak.
A már megjelent dokumentumok alapján először az eukarisztiáról folyó tanácskozásokkai foglalkozunk.
1. Az EÖT Nairobiban tartott közgyűlésén (1975) már készen volt az a három részből álló dokumentum , amelyet " Egy keresztség, egy eukarisztia, egy
kölcsönösen elismert papi szolgálat" címmel az EÖT teológiai bizottsága 1974ben hagyott jóvá Accrában (Ghana) .8 Itt minket az eukarisztiáról szóló második
rész érdekel.
Az eukarisztia, mint a keresztény istentisztelet csúcspontja, már a hitbeli
egység (Faith and Order) mozgalmának megindulásakor egyik fő témája vol t a
teológiai megbeszéléseknek. A lausanne-i konferencia (1927) általános megállapításait, a teológiai konferenciák során, a vonatkozó tanítás egyre részletesebb
és pontosabb kifejtése követi." Le g j e ll e m ző b b erre a tanításra az, hogy az eukarisztiát az egyházzal szoros összefüggésben tekin ti. Szent Pál és a szentatyák
tanítását követve, az ökumenikus teológusok az euka risztiában látják azt a liturgikus cselekményt, amely megalkotja a helyi egyházat, s ez a helyi egyház az
eukarisztiában éli meg lényegbeli katollcltását.l? A hívek közössége ugyanis
a megváltó Krisztussal egyesülve, az ő Lelke által magával az Atya-Istennel
egyesül , és ebben az lsten-közösségben valamennyi eukarisztiát ünneplő egyházi közösséggel találkozik.
Hogyan tekinti az Accra-documentum az eukarisztiát? Szemlélete lényegében bibliai : az eukarisztia az újszövetség népének húsvéti emlékvacsorája a
maga teljes üdvtörténeti, sőt szentháromsági vonatkozásában. A megváltás
krisztusi rnűvének ez az emlékvacsorája (anamnesis) elsősorban lsten imádása
és hála a megváltás kegyelméért (eucharisztia), de mindez úgy történik, hogy
a teremtő Lélek segítségül hívása és közrern űköd ése által (epiklesis) az, amit
ünneplünk: a megváltó áldozat és az áldozatát bemutató Krisztus jelen valóvá
válik. Miért ez az eukarisztikus jelentIét? Krisztus azért adta nekünk a kenyér
és bor színe alatt az utolsó vacsorán, hogy híveinek közössége, az egyház
egyesülhessen vele , szüntelen részesülhessen a megváltás kegyelmében, és
Krisztus Lelkéből újjászületve az ő áldozatában átadhassa magát a mennyei
Atyának.II
A valóságos jelenlét (realis praesentia) és az áldozat (sacrificium) mivoltának vitatott kérdéséről Accra részletesen nem beszél, csak hivatkozik az anamnesis és az epiklesis bibliai fogalmára. 12 Amikor ugyanis az egyház megemlékezik lsten megvált6 tettéről, akkor lsten maga is megemlékezik az ő népér ő l ,
12

s ez az isteni megemlékezés teremtői aktus, mert a Lélek által jelenvalóvá teszi
azt, amire emlékezünk: magát az élő Krisztust és mindazt, amit keresztáldozatával együtt értünk tett. E jelenlétet tekintve döntő, hogy az, az Accra-dokumentum szerint, nem szűnik meg az emlékvacsora befejeztével, mert lsten
teremtő szava elhangzott a kenyér és a bor fölött, a jelenlét megvalósult, és
lsten nem vonja vissza kimondott szavát. Amíg a szentségi színek jelen vannak,
a krisztusi jelenlét is tart. lJ
2. A transsubstantiatio kérdéséről sem szól Accra, de előtte, az anglikánkatolikus teológiai vegyes bizottság dokumentumában érdekes megjegyzést
olvashatunk erről. 14 A két hitvallás teológusai e közös megállapodásuk 6. pontjában világosan megvallják hitüket Krisztus valóságos jelenlétében a kenyér és
bor színe alatt, de magát a jelenlét megvalósulását jelző kifejezést nem használják. Jegyzetben mégis szükségesnek tartják megemlíteni, hogya katolikus egyház ezt a jelenlétet a transsubstantiatio eredményének tekinti, ami nem más,
mint a kenyér és bor lényegének megváltozása, Krisztus testévé és vérévé történő átlényegülése. Ezzel azonban a katolikus teológia nem a változás módját
akarja bölcseletileg megmagyarázni, ami, misztérium lévén, emberi fogalmakkal megmagyarázhatatlan, hanem a titokzatos és gyökeres változás t é n y é t
fejezi ki.
3. Ennél a Windsor Staternent-nél, amely az áldozat és a valóságos jelenlét
vitatott kérdései köré csoportosftja szűkre szabott mondanivalóját, sokkal részletesebb és gondosabban kidolgozott az az 1978-ban "Úrvacsora" címmel megjelent dokumentum, amely a katolikus-luteránus vegyes bizottság vonatkozó
munkájáról szóló jelentés. IS Már maga a felosztás is figyelemre méltó: a dokumentum első része "közös tanúságtétel", a második "közös feladatok" kijelölése és a vitatott kérdések megoldásának keresése. A közös tanúságtétel lényegében bibliai veretű. Accra tanítását gondolja át újra és fejti ki pontosabban.
Főként, mindjárt a második fejezetben, azt emeli ki, hogy itt a "hit misztériumáról" van szó, amit teljes értelmében csakis az eukarisztiát ünneplő hivő közösség tud felfogni (7.-11. pont) .
A közös feladatok a vitatott tanításbeli különbségek megoldására vonatkoznak. Ez a rész valóságos remeke az ökumenikus teológia teljesítményének.
Mind az eukarisztikus jelenlét s annak tartóssága, mind pedig az áldozat kérdésében meglepő közeledésről tanúskodik. A dokumentum egy-egy fejezetében először pontosan megfogalmazza, mi a közös és mi a sajátos a két tanításban, majd pedig a kritikai szembesítés módszerével tisztázza helyes értelmezésüket és konvergenciájukat. A valóságos jelenlét kérdésében - úgy tűnik
- nincs lényegbeli különbség köztük, mert ha a transsubstantiatio fogalmának
nincs is helye a protestáns gondolkodásban, a valóságos jelenlét elismerésével
a szentségi elemek bizonyos gyökeres változását ez a gondolkodás nem utasítja
vissza (48.-51. pont). A jelenlét tartóssága pedig bibliai alapon szintén elfogadható, még ha a katolikus hagyományban kialakult eukarisztikus áhítat (adoratio)
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formái protestánsokra idegenül is hatnak (52.-55. pont). Az áldozat kérdésében
a döntő pont: az áldozat kiengesztelő jellege (expiatio) nincs még kellőképpen
tisztázva. Am annak határozott leszögezésével, hogy az eukarisztiában nincs
új áldozatról szó, hanem csak arról, hogy az egyszeri és megismételhetetlen
keresztáldozat jelenvalóvá lesz, ennek a kérdésnek megoldása felé is megnyflt
az út (56.-61 . pont) .
Apostoliság és papi szolgálat

1. Az eukarisztia k özös ünneplésének döntő feltétele a papi szolgálat kölcsönös egyházközi elismerése. Erről szól az Accra-dokumentum harmadik része.16 Világos tanúbizonysága annak , hogy az EöT teológiai bizottsága öt évtizedes munkája folyamán ezen a téren is jelentős eredményre jutott.
A döntő lépést Montrealban (1963) tették meg, amikor az egyházi szolgálatot szoros kapcsolatba hozták Krisztus "papi" szolgálatával. Krisztus szolgálata
nem más, mint lsten ember iránti kiengesztelésének egyetemes érvényű istenemberi műve. Krisztus nemcsak művének hatásában: a kiengesztelés kegyelmében részesíti híveit. A papi szolgálat lényege éppen az, hogy az emberiség
történeti életében e kegyelem közvetítését is rájuk bízta. Isten népe, egyetemes
papsága révén, arra hivatott, hogy Krisztus eszköze legyen a kiengesztelés
művének megvalósltásában. Ez volt az apostolok egyházának a feladata, s ennek a feladatnak örököse az egyház az ember történeti élete folyamán. Más
szavakkal : az egyház nemcsak azért apostoli, mert örököse az apostoli egyház
evangéliumi hitének és erkölcsi meggyőződésének, hanem azért is, mert papi
szolgálatával folytatnia kell az apostoli egyház Krisztus rendeléséből eredő szolgálatát : lsten és ember kiengesztelődését (3.-12. pont) .
Am ezt az egyetemes papi szolgálatot lsten népe csakis sajátos papi közreés vezetéssel képes gyakorolni. Ahogy az apostolok egyházában ,
az egyház további léte folyamán is a kettő: egyetemes papság és sajátos papi
szolgálat egymásra van rendelve , és szervesen kl kell egészlteniük egymást.
Ebben az összefüggésben beszél az Accra-dokumentum f ö I s z e n t e I t papi
szolgálatról , az apostolok sajátos szolgálatának folytatásáról az egyházban . E
szolgálat feladata az, hogy fölépítse a keresztény közösséget, hogy hirdesse
lsten igéjét, és hogy feje és vezetője legyen lsten népe liturgikus és szakramentális életének (13.-15. pont) .
működéssel

Az egyetemes papság és a sajátos papi szolgálat viszonyának kérdésében
az Accra-dokumentum lényegében egyezik a II. vatikáni zsinat vonatkozó tanításával (vö. Lumen Gentium 10.pont , Presbyterorum Ordinis 9. pont stb.). Abban
is megegyezik a kettő , hogy ha - a protestáns hagyományt követve - Accra
nem is nevezi szentségnek a papságot, elismeri, hogy az apostoll idők óta egyházi elöljárók kézrátétellel rendelik (ordinare) egyházi szolgálatra azokat, akik
erre a hivatás kegyelmét kapják. Ez a rendelés sajátos felelösségéhez mért
lelki hatalmat ad a papnak , ami szolgálati jellegű és nem öncélú , vagyis jele
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és eszköze Krisztus lelk i hatalmának : ez a hatalom a fölsze ntelt pap által van
jelen, általa fejti ki hatását az egyházi közösségben (17.-1 9. pont) .
Itt nincs módunk rá, hogy ezt az eukaris ztiá ról szólónál jóval hosszabb dokumentumot minden részlet ében megtárgyaljuk (apostoli utódl ás, a papi szolgálat új formái, nói papság stb.). A keresztény egység teki ntetében a döntó
kérd és a papi szolg álat kölcsönös egyházközi elismerése. Ennek az elis merésnek fokozatai lehetnek: egymás papi szolgálatának rnerö tiszteletben tartásátó l
a tanúságtétel közös megnyilvánulásain keresztül egészen a testvéregyház papi
szolgálatának teljes elismeréséig. Ez az utóbbi már az utolsóelótt i lépés volna
a tel jes egyházi közöss ég felé, ami azonban nem je lentené a szervezeti struk túrák azonosulását és két egyházi közösség egybeolvadását (93.-100. pont). Az
egyházi közösség nincs ellentétben az egyházak sajátos hagyományainak megőrzésével.

Accra a papi szolgálat kölcsönös elismerését bizonyos megegyezés irányában látja megoldhatónak. Ennek első felté tele az volna, hogy minden egyház
fogadja el a püspöki hivatalt, mint az aposto li utódl ás (succ essio epis copalis)
hagyományos és látható jeiét. Azok az egyházak, viszont, amelyek már birto kában vannak ennek a hagyományn ak, ismerjék el a több i egyház fölsze ntelt papságának apostoli utódl ását (succ essio presbyteralis), ső t - abban az esetben ,
ha nem volna fölszentelt papságuk - az apostoli hitb en való utódlás tényét és
a karizmat ikus papi szolgálatot (succ essio chari smat ica).
2. Ez az elgondolás nyilv ánvalóan még nem érett meg arra , hogy további
megvitat ás és fogalm i tiszt ázás nélk ül megegyezésre vezessen. Ezért ebben
a kérdésben még jelentősebbek azok a kétoldalú tárgyalások, amike t a katolikus egyház teológusai az anglikán és lut eránus hitvallás képviselőivel folytatnak.
Az anglikán -katolikus tárgyal ások eredményé ről szóló dok umentum , amely már
1973-ban megjelent17, a papi szolgál at ala pvető kérdései ben m e ssz e menő egyeté rtés rő l tanúskodik. Az erre vonat kozó kato liku s-l uteránus tárgy alások már
szintén lezárultak. de a hivatalos jelentést még nem tették közzé. A d ön tő pont
a kérdésben voltaképpen nem magára a papi szolg álatra, hanem az egyházi
hierarch ia által képvise lt tan ít ől tek intélyre és korm ányzati hatalomra vonat kozik .
Lelki hatalom és tanItói tévedhetetlenség
VI. Pál pápa tizenöt éwel ezel őtt még úgy beszélt a pápaság ról, mint a keresztény egység legnagyobb akad ályáróf1 8 , és prot estáns körökben még ma is
általánosnak mondható az a felfogás, hogy az egység megvalósftása összeegyezteth etetlen a pápa lelki hatalm ával és tan rtói tévedhetetlenségének katoli kus dogmájával. Szemükben a tévedhete tl en egyházi tek intély elfoga dása hit
és erkölcs kérdéseiben egyenlő volna a protestant izmus egyik alapelvé nek, a
lel kiismereti szabadságnak föláldozásával. Annál nagyobb volt a meglepetés,
amikor el ősz ör a katoli kus egyház és az angl ikán közösség teológusai, majd
pedig az Egyesült Államokban helyi egyházak kezdeményezésére kato likusok
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és luteránusok kéto ldalú teológiai megbeszélést kezdtek arról a kérdé s rő l , hogy
van-e, és milyen értelemben, lelki hatal om és tanítél tekintély az egyházban.
1. Az anglikán-katolikus tárgyalás eredményeképpen kiadott megállapodás 19 bevezetőjében megállapftja, hogya két egyház teljes közössége végül is
ennek a kérdésnek a megoldásától függ. A vegyes bizottság kifejezi meggyőző
dését, hogy ez a megállapodás, ha nem is oldja meg teljesen a kölcsönös nehézségeket, megmutatja azt az utat, amely megfelelő tanulási készséggel, alázatos önkritikával és szeretettel párosulva a két egyház közösségére vezethet.

A megállapodás, helyes módszertani érzékkel, a mindkét fél által vallott általános meggyőződésből kiindulva közelíti meg a vitatott kérdést. Egyik fél sem
kételkedik afelől, hogy az isteni kinyilatkoztatás és a jézusi evangélium transzcendens tekintélyének kifejezésre kell jutnia az egyház tanítói és kormányzati
tekintélyében, mint ahogy az egyház történeti élete folyamán kifejezésre is jutott. A kérdés a tek intély megnyilvánulásának a módjára vonatkozik. Nyilvánvaló,
hogy az eredeti és legfőbb tekintélyt az egyházban maga Jézus Krisztus képviseli. A Szentlélek tevékenysége éppen abban nyilvánul meg, hogy me gőrzi
az egyházat Krisztus uralma alatt. Krisztus azonban uralmát nem közvetlenül
a Lélek által , hanem apostoli közvetftéssel, az egyházi szolgálat útján gyakorolja. Az egyháznak tehát van tan ítél és kormányzati tekintélye, de ez a tekintély
teljes mivoltában szolgálati (ministerialis) jellegü. Ezt a szolgálatot azok végzik
az egyházban , akiket Krisztus maga választott erre a feladatra: az apostolok
és azok, akiknek az apostolok átadták ezt a felelős szolgálatot. A krisztusiapostoli szolgálat lényegében egy, de egyházszervezeti szükségből már a második század első felében kialakult a püspöki hivatal (episcopé), s vele a szolgálat a másik két fokozata: a preszbiteri és a diakónusi. Az apostoli szolgálat
ebben a hármas formában vált intézményessé az egyházban. A legfőbb szolgá lati tekintélyt nyilvánvalóan az apostoli testület utódjának tekintett püspöki testület képviseli.
Az egyház a maga egészében a helyi egyházak közössége : közössé gük a
közös hit és köz ös szentségek által , valamint ezek apostoli tekintélyü szolgálati közvetftésével valósul meg. I:ppe n ezért az egyházi tekintély gyakorlása is
közösségi jellegü . Ez a dokumentum, a II. vatikáni zsinat nyomán is, erősen
kiemeli az egyházi vezetés közösségi jellegét, ami nem zárja ki, sőt rneqklvánla
ennek a vezetésnek fokozati tagoltságát. Tény az, hogy ez a tagoltság már az
első keresztény századokban jelentkezik: bizonyos püspöki székeknek, éppen
apostoli kapcsolataik miatt, már kezdettől fogva vezető szerepü k van. Ezek a
pátriárkai székek. Köztük az első hely, Szent Péter és Pál apostolra való hivatkozással, Rómát illeti meg. Az elsőbbség (primatus) nyilvánvalóan az apost oli
hit megvallásában és tan ításában is érvényesült. A római püspök, mint Szent
Péter és Pál egyházának feje, a többi egyházért is fe l e l ő s sé g et érzett és tekintélyével arra törekedett, hogy az apostoli hit és a krisztusi szentségek közösségében összetartsa püspöktársait és általuk az egyetemes egyházat. S ezt a
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feladatát, a történeti viszontagságok ellenére, mindmá ig gyakorolta. A dokumentum elismeri a római püspök primátusát, azzal a fenntartással , hogy ezt a
vezető szerepet hagyományos módon többi püspöktársával kolleg iális kapcsolatban , sőt lsten népének egyre szélesebb körú bekapcsolásával gyakorolja.
A pápai tévedhetetlenségről nem sok szó esik ebben a dokumentumban.
Az I. vatikáni zsinat erre vonatkozó dogmatikus kije lentése az angolszász világ-

ban nem nagy rokonszenvnek örvend. A dokumentum mindössze arra törekszik, hogy tisztázza a tévedhetetlenség hely es foga lmát, és meghatározza nélkülözhetetlen feltételeit. Ezekről azonban az észak-amerikai katolikus-luteránus
dialógus részletesebben szól.

2. Az 1965-ben megkezdett észak-amerikai katolikus-luteránus dialógus hatodik témája - a hit, a keresztség, az eukarisztikus áldozat , a papi szolgálat és
a pápai primátus kérdései után - kife jezetten a tanítói tek intély és egyházi tévedhetetlenség kérdése volt (1978).20 Ennek a dialógusnak sajátos módszertani
értéke az, hogy elsősorban nem közös megállapodásra törekedett, hanem arra ,
hogy tisztázza a vonatkozó fogalmakat, kifejtse a két hitvallás felfogását, kldo lgozza II konvergens vonalakat, és ilyen reális alapon keresse annak útját, hogy
az ellentéteket felfogásbeli különbséggé enyhitve közelebb hozza egymáshoz
a két különböző nézetet.
Figyelemre méltó, hogy az egyházi tekintélyről az evangélium isteni tekintélyének és az egyház "fogyatkozhatatlanságának" (indefectibilitas) összefüggésében beszél. Ezzel, elvontságából kiemelve, alapvető teológiai és egyháztani Igazságok kapcsolatában tek inti a kérdést. Jelentős ebben a tekintetben
a Szentirás és az élő evangélium közti megk ülönböztetés, amely merész áttörése a "sola Scriptura" merev protestáns elvének. A Szentírás valójában az
üdvöz itő isteni szeretet örömh irének, az evangéliumnak írásbel i dokumentuma,
de - sle et simplleiter - nem azonosítható vele. A jézusi evangé lium és annak
apostoli meghirdetése ugyanis mege lőzte annak újszövetség i írásbeli dokumentációját, azt követöen pedig az ún. regula fidei, az apostol i és a korakeresztény
zsinati döntések foglalata, pontosabban meghatározta a dokumentáció tarta lmát. A Szenti r ás tehát csakis ebben a tel jes értelemben tekinthető hitünk normativ tanúb izonyságának (norma normans non normata) . Döntő lépés ez az
egyházi tanítói hivatal megértése felél

A döntő ökumen ikus kérdés azonban az egyház fogyatkozhatatla nságának
és tévedhetetlenségének összefüggése. A fogyatkozhatatlanság, mindkét hitvallás szerint, azt jelenti, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat , s az egyház az
eredetihez híven közvetiti az evangéliumot és az evangéliumi üdvösséget a
következő nemzedékeknek, egészen a világ végéig . A tévedhetetlenség abban
különbözik ettől, hogy a tévedéstől való mentesség jegyét fúzl hozzá: az egyház
azért áll fönn fogyatkozás nélkül és elmúlhatatlan ul az ember történeti élete
folyamán, mivel a Lélek az egyházi tanItói hivatal által megőrzi attól, hogy bármi
olyant tanItson, ami lényegében eltérne az eredeti jézusi evangéliumtól. Ezt a
2
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tanItói hivatalt, a pápával az élén, az egyház püspö ki testülete képviseli, tehát
ha püspökök zsinaton , vagy kivéte les esetben a pápa egymaga, a keresztény
hit és erkölcs kérdéseiben " ex cathe dra " nyilatkozik, a kijelentése minden tévedéstől mentesen igaz és megváltoztathatatlan.21
Luteránus részről a közeledés ebben a kérdésbe n úgy jelentkezik. hogy ma
már a luteránus teológusok j6része elfogadja az egyházi tanItás norm atív jellegét, mert ez a Szentírás tanúb izony ságában gyökerezik és nem más, mint annak
korszerű és pon tosabb megfogalmazása és kifejezése. Katolikus rész ről viszont
azzal könnyítik meg a luteránus megértést, hogy pontosabban meghatározzák,
hogyan kell értelmezni az egyházi tévedh etetlen séget. Elsősorban vil ágos, hogy
ez a téved hetetlenség nem abszo lút és feltétlen , nem isten i jog bitorlása. Feltét eles, vagyis lsten kegyelméből eredő t évedh et etl e nségről van itt szó, amely
éppen ezért szolgálati jellegű . Különben is ez az isteni ajándék (char isma) közvetlen ül nem a tan ításbeli kijelentésekre , hanem a fe lel ős egyházi személyekre
vonatkozik, akik hivataluknál fogva részesülnek ebben a karizmában. ~ppen
ezért hivatalos kijelentéseik megvál toztath atatlansága nem zárja ki azoknak a
tudományosan kidolgozott hermeneutikai elvek szerin t való értelmezését : azt
az újraértelmezést, amit a kulturális haladás , az emberi gondo lkodás változása
és fe jlődése egy-egy korban megk íván. Ezt újabban a Hittani Kongregáció Mysterium Eccl esiae kezdetű konstitúciója is kljelentette.22
G. A. Lindbeck luteránus teológus szerint a két felfog ás ott találkozik, hogy
a katolikus dogma azt állítja : lsten sohasem engedi meg, hogy az egyház elszakadjon Krisztus evangéliumi igazs ágától, a lut eránusok viszont ugyanaz zal a
hitbeli meggyőződéssel bíznak benne, hogy ez így is van.23 A kérdésben a dönt ö végeredményben az, hogy nem mi birtokoljuk lsten igazságát, hanem lsten
Igazsága birtokol mink et ! Az egyház hiszi , hogy Krisztussal mindenestől lsten
kezében Van.24

...

Azt hiszem, mindez elég vil ágosan bizony ítja, hogy a keresz té ny egység
ügye él, és további megvalósulásában nagyl e lkű munkásokra vár.
I Teológiai KIskönyvt ár III /ll, 94 .~. old. 2 vö. I. m. 91.-94. old. ' vö. I. m. 59.-81. old.
• Breaking Barr lers . Nairobi 1975. SPCK, London 1976, 60. pont. ' Tomos Agapés, Vat leanum Phanar, 1958-1970. • Das off lzielle luth er tsch-kathol ísche Gespriich auf Weltebene
( .M alta.Berlcht ·). In: Um Amt und Herrenmahl, O. Lembeck-J . Knecht, Frankfurt/ M .
1974, 21.-51 . old . 7 The Presence of Christ ln Church and World, WARC, Geneva 1977.
• One Baptism , one Eucharist , one Mutually Recognlzed Ministry, Accra 1974, Fait h and
Order Paper No. 73, WCC, Geneva 1975. • vö. G. J. Békés. •Rlnnovamento del culto e
l'un lt á della Chiesa" (II momento del terna llturq tco-sacram entarto nel dialogo ecurnenico cont emporaneo) , ln : Lex orandl-Iex credendi , Sacramentum 6, Stud ia Anselmlana ,
Roma 1980, 165.-190. old . I. vö. P. W. Fuerth. The Concept of Catholiclty ln The Docu ment s of the World Council of Churches 1948-1868, Stud ia Anselm lana 60, Roma 1973.
II vö. • jegyzet: az Acera-dokumentum második része : The Eucharist. 12 uo. 12 és
15. pont . " uo. 34. pont . .. Anq l lcan -Rornan Catholic Internat ional Comm lsslon: An
Agreed Statement on Eucharist ic Doct rine, Windsor 1971 . In: Modern Eucharlst ic Agree .
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ment, SPCK, London 1973, 31. old. 2. jegyzet . 15 La Cena del Signore, ln: Regno·Docu·
mentazione 1 (1979) 17.-29. old. Németül: Das Herrenmahl, 1978. "vö.' jegyzet: az
Acera-dokumentum harmadik része: The Mlnlstry . " Ministry and Ordination: A Statement on the Doctrlne of the Ministry Agreed by the An ql lcan-Boman Catholic lnternational Commission, Canterbury 1973, ln: Modern Ecumenical Documents on the MI·
nlstry , SPCK, London 1975. II AAS 59 (1976) 498. old. 19 Authorlty ln the Church, Venlee
1978. ., Teaching Authorlty and Infall lbillty ln the Church. Lutherans and Catholles ln
Dlalogue, Minneapolis, Augsburg 1978. " Pastor Aeternus, Const. dogm. Vat. I. DS 3050.
%> AAS 65 (1973) . 23 Infall ibIlIty. The 1972 Pere Marquette Theology Lecture. Marquette
University Press, Mllwaukee 1972. :lA E fejezet harmadik pontjaként a német Dkurnenlkus Egyetemi Intézetek munkaközösségének 1977·ben Heidelbergben tartott konferenclájáról kellene beszámolnom. Ez a konferencia átveszi az észak-amertkal dialógus ternat lkáj át, és tovább folytatja az .ökumenikus p ápasáq" problémájáról szóló eszmecserét. A konferencia anyaga .Papstturn als ökumenische Frage· elmen 1979-ben jelent
meg (Kaiser Verlag, München-Grünewald, Mainz) . Sajnos ezt az anyagot még nem
tudtam feldolgozn!.

Leo-Jozef Suenens

AZ

öKUM ~N~ C~LJA

Hogy együtt haladjunk, tudni kell , hová megyünk. Jelen ese tben: teljes
vil ágossággal meg kell határozni Jézus Kris ztus egyh ázának azt a látha tó egységét, amely felé közösen aka runk tartan i.
Három kérdés adódik innen : Mit értsünk a helyreállftandó egyh ázi egységen? Mit értsünk látható egységen? Mit értsünk J ézus Kr isztus egy házán?

1. Mil értsünk Hegys égen- ?
Egység, nem egyformaság
Először is meg kell különböztetn ünk a " dogmatiku s" és " tö rtén eti" egységet. Az első a hitből ered , a másod ik egy kors zak tö rténel mi felt é te l e i ből. Nem
könnyű a "tiszta egységet" megszabad ítan i járulé kaitó l. Mi kato li kus apo log éták valamikor az egyház egységének jele iként maga szta lt unk ol yan ele meket,
amelyek semmiképpen sem függnek b en s ől eg össze term észet ével. Nem szabad összezavarni a lényeg i egységet az egyformasággal.

A II. vat ikáni zsinat után ez a megkülönböztetés kla sszik ussá vált. Dom Lambert Beaudoin egy hires lr ása - amelyet Mercier bíboros olvasott fel a mal ines-í beszélgetéseken - a következő, korához mérten merész cimet viselte :
. Egyesült, nem elnyelt egyház" . Ma Willebrands bíboros többször célzott erre
az Irásra , és maga VI. Pál pápa is fölidézte Dr. Coggan canterbury-i érsek fogadásakor, 1977 áprilisában mondott beszédében . A látható egység helyreál1ftásának kIlátásában nagy helyet foglal el a pl uralizmus a nem lényeges dolgokban .
Sok jelentős nyila tkozat közül hadd említsük il t VI. Pál beszédét az afr ika i
püspökök gyűlésén, 1969. jú l. 27-én :
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" A ti egyházatok - szegezte le a pápa - alapul jo n teljesen ~r l sztu s egy
és ugyanazon tan ításának azonos, lényeg es, alk ati örö kségén, amint azt az
egy igaz egyház hiteles és hitelesített hagyománya vall ja. Alapvetó és vitathatatlan követelmény ez . . . Nem feltalálói: órei vagyunk hitünknek .. . De a kife jezés, vagyis a nyelv, a mód, ahogy an az egyetlen hite t kinyilván ítjuk , sokféle
lehet , és ennek következtében eredeti : egybehangzó annak nyelvével , stílusával,
vérmérsékletével, szellemével, aki ezt az egyetlen hitet megvallja. Ilyen tekintetben a pluralizmus jogos, sót kív ánatos . A keresztóny élet alkalmazkodása a
lelkipásztorkodás, liturgia, hitoktatás, valamint a lelkiélet terén nemcsak hogy
lehetséges, hanem az egyház pártol ja is . .. A keresz tény " miszté riumnak" fel
kell szívódn ia népetek szellemébe, hogy azut án e nép eredeti hang ja tisztábban,
szabadabban szárnyaljon föl , belellleszkedve az egyetemes egyház más hangjainak kórusába."
Az ökumen izmusról szóló határozat már elmondta ezt az alábbi szavakkal :
" Az egyh ázon belül a szükséges dolgokban ő r i zzé k meg az egység et, egyébként ped ig az egyház minden tagja saját hatáskörében tisztelje a kelló szabadságot a lelkiségnek és a fegyelemnek változatos formáiban , a liturgiák különféleségében , s ő t még a kiny ilat koztatott igazság teoló giai feldolgozásában is :
mindezekben pedig legyen gondj uk a szeretetre" (Unitatis redi ntegra tio 4).

.Hetyre állltandö" egység
Egy további kérdés : "Mil akarunk pontosan mondani, amikor azt állí tjuk ,
hogy az egyházi egységet ,helyre kell álHtani '? "
től ,

Itt ls gondosan meg kell külön böztetni a hit látását a szociológia szemléletéamely az egyházat kizárólag történelmi jelenség nek tekinti.

Csak a hit teszi lehetóvé számunkra, hogy fölfedezzük "a z egyház misztériumát" . Erról az egyházról beszél a Hiszek egy szava: " Hiszek az egy, szent , katolikus és apostoli Anyaszentegyházban."
A hit egyháza Jézus Krisztus ígéretének örököse : " Én veletek leszek m i n d e n n a p a világ végéig ." Allandóan a Lélek ind ít ja, tör etlenül hüséges marad hozzá, hogy elvezesse a teljes igazságra.
A II. vatikáni zsinatnak a " Lumen Gentium " konstitúció első fejezeté t61
kezdve gond ja volt arra , hogy az egyházat mint miszt ér iumot határozza meg,
még mielótt a lényegéból folyó több i oldalát le írta volna. Sohasem szabad szem
elói téveszten i a fejezeteknek ezt a sorrendjét. Igen helyesen emlékeztetett erre
Msgr . Quinn , az Egyesült Allamok püspöki konfe renciá jának elnöke : " Fontos
megjegyezni, hogya II. vatikáni zsinat az egyházról szóló fejtegetéseit nem
lsten népével kezdte , amint gyakran, de helytelenül állitják. A Zsinat azzal
kezdte, hogy tanulmányozta az egyházat mint miszté riumot. Az egyház mint
lsten misztériuma rejlik az egész zsi nat tan ít ás mélyén. Istenben elr ejte tt valóság ez, amely Krisztus . Jézusban nyil vánul t meg, és a Szentlélek hata lma terjesztette el minde nfelé."
2 (;1

Orizkedn i kell tehát az olyan kifejezésmódtóI , amely azt a hiedelmet keltené,
hogya mal egyházat úgy kell helyreállftani, mint ahogy egy om ladoz ó falú vén
kastélyt restaurálunk. Mintha a Lélek elhagyta volna az egyházat; mintha "egysége" nem kezdettől meglevő , alkat ához tartozó adomán y lenne .
Az egyh áz egysége, éppen úgy mint szentsége, nem a mi erőlköd és ünk síkján foglal helyet. Krisztus ajánd ékai ezek, amelyeket kezdettől fogva megado tt
egyházának .
Mint ahogyan az egyház szentsége nem tag jai életszentségének ös s z e gező
dése, éppen úgy az egyház egysége sem a messze j övő b e n elérendő ideál,
olyan egység, amit mi csin álunk meg vagy mi állítunk helyre , - hanem lsten
ajándéka ez az egység, és ő megk ívánja, hogy az ő követelményeit kövessük.
Az ökumen izmus kudarcra van ítélve - és ebben a pontban az orto dox egyház egy véleményen van a kato li kussal - , ha megf eledke zik ezekr ól az alapvető egyházi igazságokről , és úgy mutatkoznék be, mint vállve tett erőfe s z í tés
valami jövőbeli egyház megteremtésének érdekében .
Msgr . Philips, a " Lumen Gentium " főszerkesz t óje , az egyház egységé ról így
írt kommentárjában : " Tehát egységét is dinam ikus ér tel emben kell érten i : az
egyházba öntött Szentlélekböl áradó erőnek . Ha egy a Krisztus, akkor egyházának is egynek kell lenn ie, minden nappal jobban : íme cs ír ájában az egész
ökumen izmus ."
Az egység teh át egyszerre ajánd ék és felad at, birtokunkban levó és létrehozandó valóság . A helyre állításáért folyó erő feszít ések a láthatón ak, a tört énelemnek a sík ján helyezkednek el, nem pedig misztériumának szívéb en.

Az alapvető egység
Azt mondtuk, hogy az egyh áz egysége összefér a litu rgi kus, egyházjog i, lelki
téren uralkodó plu ralizmussal. De megk ívánja , a megalkuvás minden l eh e tő
sége nélkül , a hitben való alapvető egységet. Nem a teológ iában , mert az egyház elfogadja a teológiai plurali zmust, amenny iben ez nem érinti a hitet. Font os
tehát, hogy vil ágosan elhatároljuk a hit lényegé t.
Ratzinger bíboros igen hely esen írt a, hogy "az ök umen izmus csak akkor
maradhat fönn , ha nagy je lentő s éget tula jdon ft annak a köt elezettségn ek , hogy
az egyházban mindenki megossza a k özös hitet. "
De éppen a hit egységének ezen a szükség es területén fenyeget benn ünket
félreértés. Könnyen esünk abba a klsért ésbe, hogya hit " lényegé nek" kihámozása közben a másodlagosnak és a járulékosnak a birodalmába rak juk azt, ami
megoszt , a vit ás igazságokat. Nem lehet egy látszólagos megegyez ést létr ehozni , mintha az lenne az " a l a pve tő", ami "közös " .
Nincsen " kivonatos kereszténység " , amolyan maradéka a különbségeknek,
amelyek csak járulékos variánsok lennének. Krísztus csak egy egyházat alap ított , mindazzal együtt, ami hozzátartozik. Megosztottságunk botrány. De nem
hatalmaz fel arra , ~og y a lényegest és a járulékost a történelem kétes elle-
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ményel felől határozzuk meg. A lelkipásztori irányelvek fejezetében emlékezni
kell erre a követelményre.
A hiteles ökumenizmus tagadása lenne , ha a keresztények csak a legkisebb
közös nevező alapján tudnának találkozni egymással. A végén még valami egyház, Il letőleg keresztség nélküli kereszténységre vezethetne ez, vagy pedig
egy alap nélküli "szuperegyházra" .
Fontos, hogy az egységhez vezető út világos marad jon , ha azt akarjuk, hogy
mindenki valóban részt vegyen a közeledésben, anélkül , hogy zavar keletkezzék
benne a hitigazságok terén , és megőr izve a kellő hűség et.
Az ökumen izmus elsó törvénye, hogy tiszteljü k a másik őszinte hitét. Már is
megütközést kelt , ha járulékosnak m inős ftjük mind azt, ami megoszt bennünket,
anélkül , hogy megtennénk a szükséges megkülönböztetéseket.
Ha például " a l a pve t ő " - n e k jelentj ük ki
- az olyan kere szténységet, amely elfogadja Krisztust, de az egyházat nem,
- lsten igéjét, de nem az élő hagyományt, amely fenntartja és hordozza,
bár alá van vetve neki ,
- a Lélek kar izmáit , de nem az egyház miniszteriálls és szentségi szerkezetét,
- akkor már eleve azt kfvánjuk a katolikus féltől, hogy hitének lényeges
pont jait tagadja meg , és fgy zsákutcába visszük az ökum enikus párbeszédet.
Az igazságok hierarchiája
Mindez semmiképpen sem mond ellent annak a ténynek, hogy nem minden
igazság egyformán középponti. A II. vatikán i zsinat igen helyesen beszélt " az
igazságok hierarchiájáról". "Igazságszeretet, jóindulat és alázatosság vezesse
a hittudomány katolikus szakembereit, mldön - az egyház tanítás ához ragaszkodva - ökumen ikus párbeszédben különvált testvéreikk el vizsgálják lsten titkait. A tanftások egybevetése kor ne feledjék, hogya kato likus tan ításhoz tartozó igazságoknak hierarchiájuk, vagyis rangsoruk van, mert más-másképpen
kapcsolódnak a keresztény hit alapjához. Igy egyengetjük útját a testvéri vetélkedésnek, amely serkenten i fog mindenkit, hogy egyre mélyebben megismerje
és egyre világosabban feltárja Krisztus felfoghatatlan gazdagságát" (Határozat
az ökumenizmusról 11).
Nyitott ajta ja van itt a közeledésnek. Azzal a feltétellel , hogy pontosan megért jük , mit jelent "az igazságok hierarchiája" .
A kinyilatkoztatásban nincsenek többé vagy kevésbé kinyilatkoztatott igazságok. Mindaz , amit lsten közöl velünk, egyforma hitet érdemel.
Minden Igazságot ugyanazzal a hittel kell hinnünk. De nem foglalnak el egyforma helyet az üdvösség titkában. Többé vagy kevésbé bensőséges , többé
vagy kevésbé közvetlen vonatkozásban állnak Krisztussal és rajta keresztül a
Szentháromság misztériumával. Egyes igazságok magát a keresztény élet lényegét illetik, mások eszközök ennek a célnak elérésére. Végül pedig van az igazságoknak egy elvont rendje, amint a teológusok felállíthatják, és van egy konk-
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rét, am int az egyszerű ke resztények él ik . A kétféle eljárás nem azon os. A teo16gusoknak jobban el kell mély ít eniök ezt a kérd ést ; de ezt -az öku men ikus
ösvényt föl kell der ít en ünk.
Ami minket ill et, fo ntos meg jegy ezni, hogy az egy ház mint a Szentlé lekt61
éltetett Intézmény a ker eszténység egy ik alapvet ő misz ter iuma. Nem lehe t tehát
. szuperstruktú rának" tek inteni és m ásodo szt á lyűn ak mi nősf te ni , még ha az
emberek bűne el is hom ályos ítja jel-é rté két. Az egyh áz az újszövetsé g ta nításának középpontjában áll, egyszerűen azért, mert benn e él tovább Kr iszt us az ő
Lelke által.
A papi szolg álat sem valam i állványzat ; nem csup án fu nkc io nális szükséglet
eredménye. Al apvo násaiban az egyház lényeg éhez tarto zik , ennélfogva nem
tűnhet el , hogy áteng ed je a helyét valamilyen - bárm enn yire is ért ék es - kar izmatikus vezeté snek. A papi szolgálat a vezetés és az egysé g szol gálata, szentségi jellegű fölszentelésen alapul , am ely a közö sség nek b e l ső szerkeze tet ad.
elidegeníthetetlen küldetése, hog ya kar izmákat összhangba hozza az egyház
építés ére. közös séget alkotva belőle a Szentlé lekb en.
Igaz-e, hogy a tan elválaszt, a cse lekvés ped íg egye sít?
Volt egy korszak, am ikor öku men ikus körökben sz fvesen ismételgették a
mondást: nA tan elv álas zt, a cselekvés ped ig egyesft." Ebből azt követk eztették, hogy hagyjuk békében a tan beli kérdéseket, el éged jünk meg azzal , hogy
gyakorlati téren együttműködésre törekszünk.
Lukas Vischer lelkész az Egyh ázak Vil ágt anácsána k álta lános bizott sága elé
terjesztett fontos beszámolójában kereken azt állí tj a, hogy őri zkednü n k kell az
ilyen túlzott leegyszerűsftéstől: " Ezt a jelszót - írja - most anában gyakran
megfordftották. Mert a tapasztal at azt mutat ja , hog y a cs elekv és a megoszlás
új formá it ho zza létre az egyhá zakban . Ilyenformán arr a a kic sit me g lepő állításra jutottunk, hogya tan egye sít é s a cs elekv és választ el. De nem éppen
olyan elégtelen-e az egy ik je lszó, mínt a másik ? Nem ala pul-e mind a kettő hit
és csel ekvés fu rc sa szétvála szt ásán? Nem egys z erűen az els6 je lszó tévedése
tűnik fel visszájáról a másodikban? Al ap jába n véve a cs elekvésb en is a h i trő l
van sz ő , és a világ on a különféle csel ekvé sek eredeténé l teo ló giák, kriszto l égíák és pneumatológiák állnak. Az egyh ázak , ma éppen úgy mint teg nap, arra
hivatottak, hogy megtalálják az eszközöket egym ás kölc sönös m e g e rős ft ésé r,e
a közös apostoli hitben . Az egyetértés (konszen zus) egy form ájára van szüks égünk. Azok az összeütközések, amelyek ma az egyh áz cselekvését kö rülveszi k,
nem hogy fölöslegessé tennék a megegyezést, inkább nélkülözhetetlenebb nek
tüntetik föl , mint valaha.·
2. Miért van szükség látható egységre?
Láthatatlan és látható egység
Az ökumenizmus m űvelöl, látva, milyen nehéz egyesften i az egyházakat,
nem egyszer abba a kisértésbe estek, hogya keresztények tisztán lelki egy-
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ségére hlvatkoztak, a felekezeti határokon túl. Ezzel magát az egyház természetét Ismerjük félre. A II. vatikáni zsinat a "Lumen Gentium" konstItúcióban
erősen jelezte az összefüggést ugyanannak az egyháznak látható és lelki oldala
között :
"Az egyetlen közvetitő , Krisztus, látható szervezettségben alapftotta meg
és tartja fenn szüntelenül szent egyházát, amely a hit, a remény és a szeretet
közössége ezen a földön, általa árasztja mindenkire az igazságot és a kegyelmet. De nem kell két valóságnak tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott
társaságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekezetet és a kegyelmi
közösséget, a földi egyházat és a mennye i javakban bővelkedő egyházat: ezek
ember i és isteni elemekből álló egyetlen összetett valóságot alkotnak, amelyet
ezért kltünő analógia alapján a megtestesül! Ige misztériumához szoktak hasonl ltanl . Amint ugyanis II felvett természet az isteni Igének szolgál, mint az
üdvösségnek vele elválaszthatatlanul egyesült élő szerve, ugyanilyen módon
szolgál az egyház társadalmi szerkezete az őt éltető Léleknek, Krisztus Lelkének, a test növekedésére (vö. Ef 4,16). Ez Krisztusnak egyetlen egyháza. Egynek, szentnek , katolikusnak és apostolinak valljuk a Hiszekegyben" (LG 8).
Az Intézmény és az esemény
A keresztény üdvösségszemléletben elfogadhatatlan a Lélek és az intézmény,
a karizmák és a szerkezet szembeál11tása. Ahol ez megnyilvánul (ami megtörtén ik), ott túl kell jutni rajta .
Jean-Louis Leuba neuchatell (Svájc) professzor, református teológus figyelemreméltóan megmutatta könyvében: az üdvösség eseménye egy történelmi
intézményben ölt testet ; ez az intézmény az esemény emlékmüve, tanúskodik
róla és jelzi is a világ és a történelem kellős közepén .
Megfordftva: az Intézménynek nyitottnak kell maradnia a Lélek eseménye iránt ,
mert csak ő teheti termékennyé, jellé. Az egyház olyan közösség, amelyben a
Lélek egyszerre müködlk az állandó intézményes kari zmák meg a Lélek - rendes és rendkivüli - ajándékai által. Mindez jelenlétét és hatalmát mutatja.
Röviden : a Lélek mindig megadatik az egyháznak, hogy állandóan egyesrtse
és tisztogassa a Krisztus Testének evilági növekedését és szerves egységét
• iztosftó intézményes struktúrákat, hogy mind áttetszőbbé tegye őket a Misztérium számára, amelyet kl kell nyilvánftaniok.
3. Mit értsünk "Jézus Krisztus egyházán-?
A II. vatikán i zsinat előtt a katolikus teológusok általában azonositották Jézus Krisztus egyházát, Krisztus titokzatos testét a római katolikus egyházzal ,
és ezt az azonosságot gyakran abszolútnak, kizárólagosnak mutatták be. Ez a
tanbeli megkeményedés olyanok elleni küzdelemnek a során következett be,
akik tévesen elválasztották egymástól a jogi egyházat és a szeretet egyházát,
az Intézményes egyházat és a lelki szabadság egyházát.
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A II. Vaticanumtól kezdve, az ökumenikus mozgalom befol yására és az egyház misztériuma árnyalt abb megértésének következtében, a kato likus álláspont
a Lumen Gentium 8. pontjának e szavaiba n fog lalható össze: ..Ez az egyház
ebben a világban, mint alkotmányos és rend ezett társaság, a katolik us egyhazban á II f ö n n (exi stit), vagyis a Péter utóda meg a vele közösségben él ő
püspökök által kormányzott egyházban."
Az " egyházban áll fönn" kifejezés bevétele nagyban felvilágosít hatja a több i
keresztényt a katolikus egyháztanról. A zsin ati atyák azért nem fogadták el az
eléj ük te rjesztett megfogalmazást - ti. hogy a Tito kzatos Test : a kato likus egyház ("est ") -, mert véleményük szer int ez az árnyalatlan azono sítás nem fejezte
ki tel jesen az egyház titkát.
Ennek a változtatásnak megadott okát meg is kell tarta nunk. A hivata los
beszámoló szerint azért válto ztatt ák meg a fogal mazást, mert az egyház egyes
alkotóelemei megtalálh atók a többi keresztény egyházban is. Azt is megjegyezték, hogy a Zsinat többször beszél keresztény ..egyházakról " vagy ..egyházi k özösségekről" a sz ö teológiai értelmében.
Az előző szempontok szerint tehát elmondhatjuk J. Hoffmannal:
" Hisszük, hogya katolikus egyh áz az az egyház, ahol telje sen fennáll Kr isztus egyetlen egyh áza, és hogy az eukarisztikus misztér ium valósága telj es rnértékben osztályrésze . De nem kevésbé igaz mar ad, hogy dinamikus feszültségü
távolság áll fenn az egyházban az üdvösség eszközeinek teljessége ( amelyekrő l
hisszük , hogy megvannak benn e) és konkrét tö rténelm i megva lósu lása között;
az eukar isztikus adomány teljess ége és a hivők hitében meg szeretetében végbemenő megvalósulása köz ött." (Unité Chrét ienn e, 1977. febru ári szám.)
Keresztény testvéreink helyes megértése szempont jából elengedhetetlen ,
hogy tudják : hogyan fog ja fel a róm ai egyház saját identitását.
A Jézus Krisztustól akart egyház iránti lényegi hüség bizton sága semmi képpen sem akadályozza meg, hogy tovább kere ssük az eszközöket a többi keres ztény közösséggel való látható egység helyreállítására. Ezek a közösségek valóságos, de tökéletlen közösségben állnak azzal, amit mi mintegy az Úr által ült etett fa törzsének tekintünk, ..fo lyóvíz mentéb en, gyümölcsöt hoz, ha itt az ide je,
nem hervad levele " (1. zsolt ár), jóllehet a gyenge, nyomorult emberek a történelem során nagyon is rosszul feleltek meg lsten rájuk bízott ajándékának.
Más szóval , már nem képszerüen , ezt a következtetést vonhatjuk le : Minthogy közösen birtokolnak sok mindent az egyh ázi javakból - mint pl. a keres ztséget, az evangéliumot, a Lélek ajándékait stb. -. az összes kere sztény egyházak, beleértve a római katolikus egyházat is, már most valóságos, bár tök életlen közösségben élnek . Az ökumenikus mozgalom minden e rő f e sz í tés e arra
irányul , hogy ezt a valóságos közösséget mindig kevésbé tökéletlenné tegy e,
hogy így egy szép napon elérhessük a hit és egyházszervezet lényeges egységének kielégítő állap otát, és mindenki együtt ünnepelhesse az egysé g helyreálUtását, s testvér ien élhessen Jézus Krisztus egy és egyetlen egyházában .
(Forrás : Oecuménisme et renoveau charismatique. Orientatlonc
théo logiques et pastorales. Paris, Le Centurion 1978, 21-35. o.)

25

Farkasfalvy Dénes
AZ ÚJSZöVETSÉGI KÁNON MINT AZ öKUMENIZMUS PI!LDAKÉPE
') Az újszövetségi kánon problémája az

ősegyházban

Közismert és mindvégig érvényes tétel: a keresztény felekezetek között a
legjárhatóbb út a Szentírás marad , ez a mi legközösebb ős i kincsünk, a leg szilárdabb hid , amely összeköt. Kevésbé ismert az a tény, hogy az újszövetség i
biblia maga ls ökumenikus alkotás : az első keresz tény nemzedékek szétága zó
sok féleségének egyazon hittel elfogadott és egységet meghatározó kin csesháza.
Hogy az újszövetségi kánon (27 újszöve tségi irat listája) voltaképpen miko r
és milyen körülmények között jött létre , jórészt kikutatlan, sok részletre talán
sosem találunk feleletet. A legrégi bb ismert k önyvlista. az un. Muratori-féle kánon a hozz áértők többsége szerint Kr. u. 200 körül Iródott. Ez már lényegében
azonos a mal újszövetségi szenti rás tartalom jegyzékével. Részletkérdéseket
i ll e tő e n még sokáig felmerülte k az Egyházban vitá k és kételyek. Az Egyház csak
a negyed ik században - már a konstantini szabadság birtokában - volt képes
minden kérdést tekintélyi alapon rendeznI. Minde z érthető . hiszen kezdetleges
körülmények k őz ött, az egyházi szervezet fejletlensége mellett és az üldözések
nehézségeinek közepette 27 könyv általá nos elte rjes ztése , elfogadtatása, szövegéne k egységes ltése és más könyvek használatának kizár ása vagy korlátozása
aligha volt lehetséges. Inkább az a m e g l e pő - mind teológ iailag, mind történetileg - , hogya Muratorl kánon nal e gyidőb e n már a kere sztény világ minden nagyobb gócpontrában ugyanezeket a könyveket használ ják a keresztények. Gall ia
és Kisázsia hitéről Szent lréneusz ad tanúság ot, Rómából Szent Ipoly (Hyppolltus). Alexandriából szent Kelemen , Lati n-Afrlkából Tertull ián Irásai tanús itják,
hogy a Muratori kánon mindenfe lé elterjedt felfogást képvisel. A külön bségek
elhanya qolhatök, annyira túlsúlyban vannak azok a pontok. amelyekbe n a helyi
egyházak mind megegye znek . Pedig ez az egységes áll áspont egyáltalán nem
kézenfekvő vagy természetes. A fent idézett egyházi szerzók mind négy evangéliumot ismernek el. jóllehet a négy evangélium igazán nem a " legsimábban
illi k össze" . A mai keresz tény szemé ben talán (1800 év harmonizáló törekvése
és magyarázata következtéb en) a négy rn ű közti külön bségek nem feltűnők , de
ellenséges vagy köz ömbös olvasótábor számára ez a négy különböző elbeszélés
ali gha szol gálja az evangéli um si keréne k ügyét. Úgy tűnik. hogy egyetlen evangélium, amely minden részlete t tisztá z (s a tis ztázhatatlan részleteke t kihagyja).
kön nyebb en segithette volna a keresz tény hittérltók és tan ítök feladatát. Ezt
már a második század közepén Igy látta a szlr Tati anus. aki egy Ilyen összealt ö
evangélium megirására szánta el magát. M űve . a Dlatessaron saját egyházi közössé gében nagy vlsszhangot keltett. a szl r egyház évszázadoki g ezt használt a.
nem a mi 009Y evangélI umunkat, de az egyete mes Egyház nem fogadta el, ső t
i d őve l a szlr egyházba n is megtiltották használatát . Tatia nusszal egyidőben való-
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színűleg

nagy számban voltak más haso nló próbá lko zások is. Kettőnek fennmaradt az emléke : Origenész szeri nt a gno sztikus Bazil íde sz egy hasonló egységesítő evangéliumot írt a saját feleke zete számára ; ugyanakkor nemrégi ben
napvilágot látott egy evangélium töredéke Egyiptomból (Papyrus Egerton 2, elsó
kiadása 1935-ből) , amely szintén a szinoptikus evangéliumok és szent János
művének kombinációja. Hozzátehetjük azt is, hogy ugyanebben az id ő b e n Marcion, az egyik legsikeresebb gnosztikus szekta alap ító ja, szintén csak egy evangéliumot fogad el. A marc ioniták evangéliuma Lukács evangé liumának lerövidített és valamelyest átirt változata. Valószínűleg Máté felhaszn álásával is készült,
bár Marcion állítólag csak Lukács evangéliumát tar totta szavah ihető nek (az általa eszközölt megcsonkításokkal). De talán még egy további lépést is tehetünk
visszafelé. Aki Lukács evangéliumának előszavát olvassa (Lk 1,1-4), nem nyerl-e
azt a benyomást, hogy a szerző ugyancsak azért írta múvét, hogy az őt megelőző művek és a szájhagyomány felhaszn álásával végre megad ja azt a megbízható összefoglalást, amely más hasonló írások használatát fel eslegessé
teszi? Mint látjuk, a "négytormájú" (tetramorphous - szent Ireneusz kifejezése)
evangélium elfogad ása és annak a gondolatnak elvetése, hogy az Egyház csak
egy evangéliumot használjon , egyszerre kfvánta az egységet és egyetemességet szolgálni, de ugyanakkor nem a könny ebb utat jelentette a terjeszk edő
kereszténység számára .
Vizsgáljuk meg a kánon több i részét is. A másod ik század sor án a gnosztikusok mind en irányban kiterj esztik érd ekl ődés ü k et. Az apostoli irat ok száma
tőmérdek. Tudjuk, hogy az egyiptomi Valentinusz követői óriási repertoárral
rendelkeznek. Minden olyan irat, amely speku lác ióiknak megfe lel, ilyen vagy
olyan apostol neve alatt bekerül a szent könyvek közé. Az ő magatartásuk a
legtágabb értelemben "ökumenikus" . Hogy egy ilye n aposto li könyv esetleg túl
újnak tünik, mert a régebbi keres ztény források ban nincs ról uk szó, az nem
izgatja öket. Mint mondják, a legt öbb apostol titkos hagyom ányokat bízott kedves tanítványaira, ezek a szekta határain k ivül nem voltak ism eretesek soha.
Maga Krisztus is - szerintük - titkos hagyom ányokat hagyott hátra, s ezt az ő
legbizalmasabb választottaik foglalták írásba. Ezen az alapon persze minden
frásmű, mint titkosan hátrahagyott irat vagy tit kos szájhagyomány hordozója,
szent könyvn ek minősülhet. Hogyan tud ennek az Egyház gátat vetn i? A kérdés
azért is nehéz, mert hiszen az apo stolok köztudom ásúlag nem fog lalkoztak írással, az igazi apostoli iratok nagyrés zét is való színúleg az apostolok tanítványai ,
tolmácsai , " íródeákjai" alkották meg. Hogy lehet határt szabni a valódi apostol i
mű és a hamisítvány között , ha még a nagytudományú Pál apostol esetében
sem vil ágos (nem volt világos a második században és nem vi t.ágos ma sem),
hogy melyik levelének melyik részét fogalmazta vagy mondta tollba önmaga ,
és mit íratott meg tanítványaival. Lám, ebben a helyzetben a kitúnóen szervező
Marcion megint csak megtalálja a maga megoldását. Csak a római levél, a galaták levele, a korintusiak és tesszalonikaiak két-két levele és a filippiekhez irt
levél kerül bele kánonjába, azok is ügyesen megkurtítva és átfogalmazva, ne-
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hogy Marcion teoló giá jának ellentmondjanak . ft. többit mint hamisitványt elveti,
és más apostoltól. mi nt Páltól elvbe n nem fogad el semm iféle í r á s m ű v e t.
A helyze tet tovább bo nyotítj a a prófétai könyvek megj elenése. Ezek a Szentlélek ado mányai alapján ihletett látnoko k m űve l , Ilyen a Titkos J elenések kön yve, de bizony ára sok hasonló Ir ásmü jött létre. még ha sok nem ls mara dt ránk
belőlök . (A harmadik-negyedi k század egyik eretneksége, a mon tan izm us Ilyen
mOvekre támaszkodott, az egyházi ellenhatás pusztította el a könyveket.) Fenn maradt például a római Hermas nagysikerO látomássorozata az Egyház sorsáról , amit a másod ik században nem egy keresztény k öz össéq szent könyvnek
tartott. Még a Muratori-féle kánon is hadakozik ellene, mondván ; túl késői eredetú ahhoz , hogy apostoli könyvnek tartsuk. Hogy az egyházi prófét áknak nagy
tek intélyük volt , az nemcsak Pál apostol l eveleiből Ismere tes, de tudjuk a Didachébdl is. (Ez a könyv maga is a " szent könyv " igényével Iródott. mert c íme
szerl nt " A tizenkét apostol tanítása" található benne, talán még az első század
végéről való .) Vajon milyen alapon válogatott az egyház az ihl etett próféták
rnüvel között? Milyen alapon rendezte a kánont, ame lybe végül is csak egy ilyen
prófétai könyv ker ült?
Már a fent i rövid áttek intés érezteti velünk, mennyire feszül t az a holyzet ,
amelybe az Egyház a második század közepén került. Sokan sokféle mego ldással kisérieteztek. Mindeneset re erő sen élt még a szájhagyomány. Papias
kisázsiai püspök tanúsága szerint ez az "élő szó " még erősebbnek és megbízhatóbbnak tOnik a második század első felében , mint az írásos eml ékek. Talán
a szájhagyomá ny erejét tükrözi az ún. Tamás-evangéli um is, amely néhány évtizeddel ezel őtt bukkant ki az egyiptomi homokból (Nag Hammadi leletek) , és
furcsa válogatását tartalmazza a szinoptikus evangéliumokban tal álható mondá soknak. Mi nden bizonnyal ez a válogat ás is olyan , mint Marcioné : előre meghatározott teológiai szempontok szerint választja ki, alakítja át, vagy vet i el a
hagyomány adata it. Ebben a helyzetb en az Egyház feladata kettős. Határt kell
szabnia a burjánzó eretnek iratoknak, és ugyanakkor nem szabad , hogya hagyomány tel jessége cso rbát szenve djen. Az üldözött egyh áz szerve zetileg is fejletlen, és minden kérdés túl bonyolultnak tOni"k. A fejetl enség re jellemző , hog y
Marc ion első fellépésekor ke dve z ő fogadtatásra talált Rómában . Csak amikor
a vezetőség átlátta, hogy alaptétele (az ószövetség félretevése) alapjaiban forgatná fel a keresztény hagyományt, akkor adták neki vissza hata lmas p énzadományát , és szak ítottak meg vele min den tová bbi közösséget. Feltehetően VaIentInusz is először nagy sikerrel műk ödött Rómában , és csak nagysokára látták
át, hogy álláspontja szem ben éli a kere sztén y hagyománnyal.
A megoldást, úgy t ünlk, sok tényező kölcsönhatása tette lehet övé a második
szézad végén . Mindenesetre kimagaslik az a tény, hogy aki k a kánon vé g s ő
formájáról döntöttek, párosltottá k az ökumenizmus nyílt ségát a katolicitás igényével. Milyen szempontok segítették az egyházat abban, hogy a kánon egyszerre meg tarts a min dazt, ami lényeges (azaz a szektásodást elkerülje) , és egyben el ne merüljön a gnosztikus bölcselked és ingoványá ~ n?
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2) A kánon krltl!rlumal

a) A P o s t o I i e r e d e t
A kereszténység egészében - minden ágában és csoportjában - kezdettől
fogva élt az apostoli tekintély elve . E kérdésben a gnosztikusok is tartották a
hagyományt, hiszen másképpen nem tulajdonították volna írásmúveiket apostoli
szerzőknek. A hagyományhú csoport azonban az apostoliság elvét radikális következetességgel alkalmazta. Hogy melyik irásmú valóban apostoli eredetú, azt
nem a címe mondja meg, hanem az apostoli eredettel és töretlen haqyorn ánynyal rendelkező egyházak. Ezekben a helyi köz öss éqekben az egymást követő
vezetők láncolata (apostoli szukcesszió) biztosítja az apostoli eredetekkel való
valóságos kapcsolatot, az eredeti hagyomány tényleges fennmaradását. De
melyek az apostoll egyházak? Meglepő módon igazában csak három apostol
nevével találkozunk. Annak ellenére, hogy az evangéliumok tizenkét apostolról
szólnak, és ezenkivül meglehetősen korán Pál apostol is egyenlő ranggal és
tekintéllyel hirdeti az igét, a legrégibb elbeszélések vagy utalások csak Péter,
János, Jakab és Pál múködését részletezik. Pál szerint is Péter, János és Jakab
az egyház "oszlopai" (Gal 2,9). Az a tény , hogy a Jakab apostol vezette [eruzs álemi közösség a Kr . u. 70-ben véget érő zsidó háború következtében szétszóródik és elpusztul, érthetővé teszi, hogy csak Péter, Pál és János neve szerepel
az apostoll eredetú egyházak alapítói között. A kisázsiai egyh ázak egy része
még a második század közepén is emlékezik János apostol köztük töltött utolsó
éveire . Pál apostol ' múködésére emlékezik ugyancsak Kisázsia és a görög félsziget. Ugyanakkor Róma keresztényei Péter és Pál köztük tartózkodását és
körükben elszenvedett vértanúhalálát tartják számon. A kánon szinte kizárólag
ezekre az apostolokra hivatkozó vagy körükből származó könyveket tartalmaz.
Márk római eredet ű evangéliumát korai hagyomány (Papiász) Péter hithirdetésére vezeti vissza. Az első Péter-levél feltehetően Péter utasítására és tek intélyével iródott, a második Péter-levél is az 6 tanítása alapján próbál utat mutatni a kezdődő gnoszticizmus zavarában. János tekintélye alapján kerül a kánonba e negyedik wangéllum, három levél és a Jelenések könyve . Pál tekintélyével alapozzák meg Lukács evangéliumának kánoni rangj át, akitől , mint Pál
egykori kls éröjét ö! a hagyomány ezt a múvet, valamint az Apo stolok Cselekedete it származtatja. Tizennégy levéinek Pál a tényleges (Róm , 1-2 Kor, Gal , Fil .
1-2 Tesz) vagy névleges szerzője. Az efezusi és kolosszei levél pál i szerzőségé 
ről már legalább egy évszázada széles körú vita folyik. A pasztorális levelek
(1-2 Tim és Tit) közvetlen szerzője a kutatók nagyobb része szer int nem Pál.
A Zsidókhoz írt levél egész biztosan nem Pál múve , minden bizonnyal nem is
levél, annak ellenére, hogy a végén levélszerú befejezést találunk, amelyben
Pál k ísér őjér ől és tanftványáról, Timóteusról történik említés. Vajon erre a záradékra volt szükség, hogy ez az írásm ű, mint a páli hagyomány része bekerüljön a kánonba? Mindenesetre látjuk, hogy Pál apostol irodalmi tevékenységének
folytatói az ó tekintélyét használva foglalták irásba azt, amit tanftása részének
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tartottak. Hogy erre a Pál által használt irodalmi formát, az apo stoli levél formáját használják, egészen érthetó. A kánon az említett könyveken kívül még három
múvet tartalmaz.
Ezek (Máté evangéliuma, Jakab és Júdás levele) a palesztinai zsidókereszténység köréból származnak, nagyban és egészében azt a hagyományt rögzítik,
amely a jeruzsálemi egyházzal és vezetőjével, Jakabbal van kapcsolatban.
Látjuk tehát, hogy a kánon minden múve valamilyen apostoli tekintély révén
kapta rangját. A 19. század liberális kritikusai megmosolyogták az ősegyház
kánoncsinálóit, hiszen igazában egy mú sincs közt ük. amely a szó szoros, mal
értelmében a tizenkét apostol egyikétől, mint irodalmi szerzőtől eredne. De vajon elvár juk-e azt, hogy ezek a jobbára egyszerú galileai halászemberek görög
nyelven könyveket, teológiai tartalmú leveleket írjanak? Az a hagyomány, ami
szerint Máté evangéliuma egy elveszett arám nyelvú múre támaszkodik, s így
esetleg a tizenkét apostol egyikének alkotása volt, hihető, de nem tekinthető
bizonyítottnak. Hogy János , Zebedeus kisebbik fia valóban egy olyan gigantikus irodalmi alkotás szerzője, mint a János-evangélium, szintén elképzelhető,
de joggal merülnek fel kérdések. De talán hibás is az az elképzelés, amely az
első hithirdető csoport tagjaiból mindenképpen irodalmi szerzőket akar csinálni,
hogy így biztosítsa az újszövets-ég legfőbb könyveinek apostoli eredetét. Inkább
arról van szó - ahogy ezt szent Iréneusz olyan jól látta -, hogy az apostoli
hagyományokat garantáló apostoli egyházak e zekről a múvekről tanúsítják, hogy
bennük apostoli tanítás nyert kifejezést. Ezért látnak bennük " kánont " , azaz
"szabályt" a hit számára. Olyan könyvek , amelyek a hit forrásai és egyben rnértékadó határkövei is.
b) A t e I j e s s é g i g é n y e

Szent lréneusz logikusan érvel , amikor az írások apostoli voltát nem pusztán történeti vagy filológ iai módon kezeli. Ezek az írásmúvek azért alapvetőek
az egyház számára, mert bennük az apostoli eredetú hagyomány nyert kitejezést, az a hagyomány, amely az apostoloktól ered , akárcsak a legrégibb és legtekintélyesebb egyházak és azok vezetőinek tekintélye, püspöki rangja és szerepe. Az írásoknak ezt az egyházi szerepét még jobban megértjük, ha rávilágítunk arra , hogy az apostoli iratok és a püspöki utódlás ugyanazon helyzet, sőt
mondhatnánk válság szülöttei. Egyrészről az első keresztény nemzedék kihalása,
másrészről a legelső apostoli eredetú közösség, a jeruzsálemi egyház elpusztulása Kr. u. 70 körül olyan helyzetet teremtett, amelyben a hagyomány továbbadása, folyamatos fennmaradása komoly veszélyek közé került. Hozzátehetjük
még azt a tényt ls, hogy Péter és Pál Néró alatti kivégzése Rómában minden
bizonnyal váratlan krízist jelentett az általuk alapított és tőlük függő , irányításuk alatt álló egyházaknak. Ha más nem, ez a tragédia ébresztette rá az egyházat arra, hogy az ő létüket sem kímélik meg a történelem viharai. Aligha kétséges, hogy ez a helyzet késztetett az evangéliumok megírására. Pál apostol
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levelei ugyan nem ilyen történelmi meggondolásból szüle tt ek, az azonban
kétségtelen, hogy leveleinek további másolása, körözése, összegy ű jtése és, ha
jól sejtjük, a nem Páltól származó, de Pál neve alatt írt és körö zött levelek megalkotása már ennek a veszélyhelyzetnek a terméke. Ezért az a tény , hogy az
apostolok halála után az ő nevük alatt ..posztumusz" levelek születnek, nem
kell, hogy rögtön a ..kegyes csalás" gyanúját juttassa eszünkbe. A páli irodalmi
forma - a keresztény közösséghez írt levél , mint hithirdető és pasztorációs
eszköz - olyan újítás volt, amely természetszerűen kínálkozott, hogy a még le
nem írt páli hagyományokat is a tanítványok tollából, de Pál neve alatt rög zítse . Látjuk tehát , hogy az apostolok nevében vagy neve alatt készült újszövetségi Iratok már keletkezésükben a keresztény tanlt ás tel jességét kívánták írás ban lefektetni. Azok a levelek, amelyek apostolisága minden va lószínűség szerint ..posztumusz", próbálnak leghatározottabban állást foglalni az apostoli tekintély mellett, hogy így elejét vegyék a gno sztikus tanítások bur j ánzásának. A
kánon kialakul ásában tehát jelen van mindvégig az a törekvés, hogy a szerteágazó keresztény hagyományok minél teljesebb módon tal áljanak képv iseletet
az újszövetségi írásokban, azaz, hogy e g y ü t t e s e n képezz ék a későbbi
nemzedékek számára az ered eti tanítás foglalatát. A másod ik század keresztényei , akik a hagyomány egészét próbálják megőri zn i , sosem haj landók egyik
vagy másik apostol mellett lándzsát törni. Marcionnal szemben, aki ..az Apostolról" egyesszámban beszél (és csak szent Pál tek intélyét ismer i el) . hangsúlyozzák az apostolok összességét, a tizenkettőt , mint k özös alapot (vö . Jel 21,14) ;
az apostolok tan ítás át nevezik mértéknek és mércének minden hitbeli kérdésben .
c) E r e t n e k e I I e n e s i r á n y

A kánon nem valam i elméleti és eszmény i te ljességet akar összefogl alni.
Kifejezetten ..tendenciózus " módon, azaz bizonyos irányzato k védelmében ,
i ll e tő l e g irányzatok ellen jött létre. Röviden : antignosztikus , azaz a gnoszticizmus eretnekségével szembeszállva akar irá nyt mutatni. A gnos zticizmus eredetét és lényegét illetően a kutatók nem értenek egyet. Az mégis aligha kétséges,
hogy olyan eszmei áramlattal. ideológiával van do lgu nk, amely jobbára filozófia i
előítéletekre alapul. Mindenekelőtt a b e I s ő embert, a vallá sos élmények és
ismeretek alanyát hangsúlyozza, szembeáll itva a k üls ö, vagy testi emberrel, aki
része az anyagi vil ágnak . A gnoszticizmus számára a kere szténység csak egyike
a sok gondolati és ideológiai forrásnak : a keresztény Egyház tanításait felhasználja, de igazában csak azokat az elemeket válogatja ki, amelyek e lőítéletei nek
megfelelnek. Célja a belső ember megváltása az önismeret, a bel ső szabadság
felfedezése és megvalósitása révén. Ez igazában önmegváltás ; sem a meg testesülés, sem a kereszthalál révén történt megváltás gondolata nem illik rendszerébe . A test feltámadásával alig tud mit kezdeni. Ugyanakkor a keresztény
Iratok egy része sok olyan szöveget tartalmaz, amelyek a szövegösszefüggésből kiszakítva mégis nagyon megfelelnek a gnosztikus gondolatoknak. Amikor
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Pál a test és lélek harcáró l, a lelki ember m ag a s abbrendűs égről beszél , vagy
a lelki tudás személyes és tit kos jellegét említi, vagy amik or szent János azt
írja, hogy " a Lélek, ami éltet, a test nem használ semmit" (Jn 6,63), úgy tűnhet ,
mintha a gnosztikus gon dolatok szerint fogná fel az üdvöss éget. A kánon összeállitói azonban nem azt teszik, hogy az ilyen gnosztikusan csengő sorokat vagy
szövegr észeket kihagyná k a szentírásból , hanem ink ább azon vannak, hogya
keresztény tanítás egésze Ir ásba foglalva minden helyi közösség liturgikus 01 vasmányává váljék. Valósz ínűleg szent Iréneusz és alexandriai szent Kelemen
voltak az elsők , akik a gnoszticizmus elleni harcban tudatosították, hogy a
gnoszticizmus elsősorban féligazság , főképp avval rombol, amit tagad vagy kihagy, nem avval, amit áll ít. Az ő teológiájuk megmutatja, hogy a keresztény
igazság teljessége az egész ember-megváltását céloz za, nemcsak a b e lső emberét, de azét is. A " nemcsak ... hanem ... ls" katolikus gon dol kodása ezeknél
a korai szentaty álerál válik e ls ő ké n t tudatos programmá.
A gnosztikusok ugyanakkor zárt filozófi ai rendsz ert kere snek görög bölcseleti eszményképe k szerint. Az antignosztikus szentat yák nem zárkóznak el a
bölcselettől , leg nagyobbjaik a bölcselet kere sztény haszn álatáb an is nagyok.
A kánont azonban nem egy bölcseleti rendsz er nevében határozzák meg, hanem mint a Krisztustól eredő apostoli tan ít ás tel jességét , mint egy szerteágazó,
de történetileg közös t öböt táplálkozó hagyom ányt. Számukra a hit nem Ideológia i rend szer , elfogadása nem azonos a megértéssel , teljes megértése nem
is lehetséges, hiszen a hit lsten titkairól beszél , amel yek emberi rendszerbe
maradék nélkül , kimerfthetően nem foglalhatók. Ezért nyugodtan kiállnak a hagyományok látszólagos sokfélesége mellett, azoknak együttesen érvényt szerez nek a kánonban, és nem zavarja őket az a tény , hogy a kánon nem felel meg
egyetlen filozófiai rendszer elképzelései nek. Ez a kánon tehát azt sugallja, hogy
a kereszténys ég egyetlen zárt rends zerbe való beszoritása már eleve lehetetlen. Nem a hit szolgálja a bölcselet rendszerét, hanem a bölcselet elemei t kell
a hit szolgálatába állitani, amikor hitünket teológiai megértéssel kIvánjuk párosItani.
d) A v é r t a n ú s á g p e c s é t j e

Az apostoli tanúságtétel pecsétje az apostolok vértanúhal ála volt. Az egyházi hagyomány szent Jánoson kiv űl mind a tizenkét apostolt vértanúként tiszteli , s őt még János vértanúhaláláról is fellelhető töredékes (és valószinűleg
nem megb izható) hagyomány. Azonban csak Péter és Pál vértanúságának
körülményeiről van biztos és konk r ét ismeretünk. E két apostol vértanúságának
té'nye a kánon alkotói számára minden jel szerint rendkívül fontos tény vol t.
Az utóbbi évszázadok bibliakritikája gyakran elmondotta, hogy min den bizon ynyal sem a másod ik Péter-levél, sem Pál pasztorális levelei nem közvetlenül az
apostolok művei. Arra azonban aligha mutatott rá, hogy bekerülésük a kánonba
pontosan azt bizto sItotta. hogya két apostol vértanúhaláláról mint apostoli te-
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kintélyének pecsét jéről a kánon keretein belül is írásos emlék maradt. A második Péter-levél ugyanis azt a Pétert állítja elénk, aki közeledő halálának tudatában (2Pét 1,13-14) szegül szembe a gnosztikus tanokkal (1,16-17; 2,1-3) és
az apostoli hagyományhoz való húségre serkent (3,2). A pasztorális levelek egyrészt a tévtanokkal szemben az apostol tekintélyének erejét áll ítják (1 Tim 1,
10-11; 4,1-11; 4,20; 2Tim 2,14-21; Tit 1,10-15; 3,9-10), másrészt az apostol
vértanúságának állítanak emléket, úgy ábrázolván őt, mint aki súlyos bilincsekben a végső tanúságtétel koronáját várja. Ez utóbbi szempont a második Timóteus-Ievél visszatérő témája: " A jó harcot megharcoltam, a pályát megfutottam,
a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája . .." (2 Tim 3,7-8).
A vértanúság gondolata jelenik meg a szentjánosi iratokban is. Maga a Jelenések könyve behatóan foglalkozik a vértanúság gondolatával. Ez az az újszövetségi könyv, amely leginkább rámutat arra a szellemi miliőre, amelyben az első
század fordulóján a kisázsiai közösségek éltek. A római birodalom óriási gépezete itt jelenik meg először, mint olyan ellenséges hatalom, amely az Egyházat
vége!áthatatlan szenvedések sorozatának teszi ki. Meglepő azonban az a tény,
hogy a János-evangélium is, mielőtt bekerült volna a kánonba, egy fejezettel
- egy függelékkel - bővült: a 21. fejezetben nemcsak Péter különleges fő
pásztori szerepéről, hanem vértanúságáról is szö van. Péter háromszoros tagadására emlékeztetve, a szerző közli Péter hármas szeretet-vallomását, amelyre
Jézus a nyáj legeltetésének parancsával válaszol. Persze éppen a János-evangéliumból tudjuk, hogy "a jó pásztor életét adja juhaiért" (Jn 10,11). Jézus
közli is Péterrel, hogy erőszakos halállal fogja szeretetének utolsó tanújeleként
"megdicsőíteni Istent" (Jn 21,19). Ugyanakkor a maradék versek biztosítanak
minket arról, hogya "szeretett tanitvány", akitől az evangélium származik, bár
nem halt vértanúhalált, a maga módján ugyancsak Jézust követte.
Nem kétséges, hogya korai Egyház számára lényeges különbséget jelent
egy olyan kánon, amely nemcsak az apostoli tanítást, de az apostolok vértanúhalálát is példaképnek állítja. A gnosztikusok tudvalevően a páli leveleket és a
János-evangéliumot igyekeztek a maguk érdekében kihasználni. Ugyanakkor
viszont a vértanúság gondolatát elvetették. Az üldöztetések idején abban látták
a megoldást, hogya külső, fizikai cselekedetek lényegtelen voltára hivatkozva,
megengedték a hit álcázását és nem követelték meg, hogya hívek életüket
adják meggyőződésükért. Ez természetes is volt számukra , hiszen Krisztus valóságos testi halálát is kétségbevonták. A gnosztikus tanítás szerint az Ige elhagyta Jézust még halála előtt, és evvel "becsapta" a Sátánt, aki azt hitte, hogy
képes Öt megölni. Már antiochiai szent Ignác méltatlankodva kiált fel e gnosztikus felfogással szemben: " Ha az ő (Krisztus) szenvedése csak szemfényvesztés volt, akkor én miért vállaljak börtönt? Miért harcoljak a vadállatokkal? Ez
esetben az én halálom is értelmetlen" (Trall., 10). Valóban, az újszövetségi kánon úgy fogja össze az apostoli hagyomány egészét, hogy ugyanakkor a vértanúságra nevel: a végsőkig való kitartás követelményét állítja fel , bátorításával
a végső tanúságtéteiig elkísér.
3
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3) ö sszeg ezés
A fenti gondolatok többoldalú vi zsgálódás eredmén yeI. Ink ább elgondol ko ztatni akarnak, nem vezérelnek közv etlenül semmi féle ökume nikus te ttre . De talán segItenek abban, hogy az ö kum enizmushoz új alapokat találjunk.
Az újszövetség i szentírás, ahogy azt az őse gy ház t ól kaptuk, min teg y 100 év
koresztény tud ásának és tapaszt alatának összegezése. Az eredeti ke resztény
ta nítást k Ivánja összefoglalni, de nem úgy, hog y zárt ren dszert ad, hanem in kább egy széles tablót tár elé nk . Sok ké rdé st - fó képp a tö rt énel em és a f ilo zóf ia terén - nyitva hagy , ugyanakkor anti gn oszti kus irányban határt szab a
spekul ációnak, a keresztény hagyom ány önkényes megszabdalásá t és átal akítását elítél i. Együtt olvastatja Pál leveleit a páli tanítványok tanúságté telével
(pas ztorális lev elek) . Mellé jük tes zi Péter ala kjá t, az általa hit elesített evangéliummal (Márk) és a kör ébó l szám azó , i ll e t ő l e g öt ig azo ló levelekkel (1-2 Pét) .
Szav ato lja a zsi dókereszté ny hagyom ány érvényé t (Máté evan géli uma, Jakab
és Júdás levele; tal án a Zsidókhoz irt levél is inkább ide sorol ható, min t a páli
örökségh ez). Beiktat ja az egész jánosi hagyományt (Jn, 1-3 J n, Jel), de úgy,
hogy János és Péter kapcsolatát vil ágossá teszi (Jn 21). Péter és Pál együttes
tanúvallom ását legin kább az Aposto lok Cseleked et eiben szemlé lteti , megint
világosan ellentmondva anna k a gnoszt ikus tételnek, hogy Péter és Pál a korakeresztény egyház ell enpólusai voltak (Marcion) . Lehetség es, hogy Luk ács látta
meg elsőnek azt az ökumen ikus fel adatot, amely később a kánon kialakításáho z
vez etett. C próbált először egy olyan eva ngéli urnot írn i. ame ly a so kféle hag yományt egyb efog ja (Lk , 1-4), ma jd leírta az elsó kere sztény közö sség ide ális
egységét, Pál és Péter egyetértését az apo stol i zsi naton, a fő a p o sto l o k (Péter,
Pál, János és Jakab) egybeh angzó és összehangolt múköd ését. Evangé li umának bevezetóje szi nte a kánon meg alkotásának programjaként veh ető : irásba
foglalni mindazt, amit " ránk hagytak azok , akik kezdettől fogva szemtanúi és
hirdetői voltak az igé nek" (Lk 1,2). Igaz ában az ő kétkötet es' múve (Lk - Csel)
b őv ült ki a ma i kánonná , amely magában hord ja a " nég yarcú " evangéliumot,
és mintegy kieg észíti az Aposto lok Cseleked eteit egy so rozat apostoli levéllel
(a Jelenések kö nyve is hét levéll el kezdódik !).
Mint látju k, a kánon szerkezetéb en több a b e l s ő egy ség , mint am ennyi e lső
pill ana tra észreve hető . Még is az az anya g, amit egységbe fog, széles var Iáció kat enged meg, nem tö rőd ik a részl etk érd ések tö rté neti vagy fil ozófi ai összehangolásával. Ily en eg ység et ter emtett a Szentl éle k az általa ihl et ett szen t
iratok összesség ében. Vajo n nem ad-e ewel bő s é g es útm utatást arra , hogy
milyen eg ységb e fog juk össze a tö rténelem viha raiban egy mástól elk ülö nült keresztény felekezete ket ?
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Cseri Gyula
A REFORMÁTUS EGYHÁZAK

ts

TEOLÓGIA FOBB VONÁSAI

1) Mil Jelent az, hogy " református " ? Legtalálóbban a "református" jel zőve l
határozhatjuk meg azt a teológ iai hagyományt és azokat az egyházakat , ameIyeknek lényeges vonásait itt bemutat juk. A meghatározás mint az illető egyházak önmegjelölése már a 16. sz. k özep ét ől használatos. Esetenként alkalmazzák a " kálvinista" [e lz öt is, utalva ezzel Jean Calvin (1509-1564) reformá tor és
teológus döntő jelentősé gére a reform átus egyházak és teológiai hagyomány
létrejötté ben. A " kálvinista" megjelölést azonban a református egyházak általában elutasított ák. A Református Világszövetség 1970-ben Nairobiban tartott
nagygyűlésén - a kongregacionalista egyházak belépése alkalmából - a " Református Egyházak (presbi ter iánus és kongreg acionalista) " hivatalos elnevezést
fogadta el.
Ellen tétben a luteránus egyházakkal és Világszövetséggel a "kálvinista" megjel ölés nem használatos mint hivatalos önmeg jelölés. A k ett ő között külön ben
is csak távoli párhuzamot vonhatunk. A református tradícióban kevésbé hangsúlyozták a mérvadó teológusok és reformátorok személyét, kizárólagosabb
hangsúlyt kapott a Szentírásnak mint lsten Igéjének és abszolút normának, valamint a hitvallási ira tokban kifeje ződő közös meggyőződésnek a jele ntősé g e .
Ezért használták ezek az egyházak gyakran az "Isten Igéje szerin t reformált
egyház" elnevezést.
A " kálvinizmus " ezenkívül vallás- és kult úrtörténeti értelemben átfog óbb
fogalom , mint a Kálvin teológiá ján tájékozódó egyh ázak tanítása és cselekvése.
Magában fog lal politikai és társadalmi dimenziókat is, valamint egy átfogó világszemléletet. (Tekintsünk itt most el Max Weber sokat vitatott és bírált állításától a kálvinizmus és a kap italizmus történelm i összefüggését i ll e t ő e n . Weber
tézise a modern kutatásban a "death by a thousand qualifications", az ezer beszűkítő meghatározás követk ezében beállott " halált " szenvedte el.) Angolszász
területe n használatos a " presbiteriánus" megjelöl és is. Ez éppen úgy, mint a
református tradícióhoz tartozó kongregacionalista egyházak elnevezése a református egyházta n és egyházi szervezet két lényeges vonására utal: a presbi teri kormányzásnak és a helyi gyülekezetek függetlenség ének az elvére.
A református egyházak a 16. sz-l egyházi reformmozgalom két főágán a k az
egyike. Kezdetben a lutheri irányzat is használta ezt az önmegjelölést. Jog gal,
hiszen a szó maga "megújítottat" jelent. Az egyház Szentírás szerinti refor mja
volt mindkét irányzat célja. A reformáció e két fő ágának közössége és különb özöséqe előszö r 1529-ben, Luther és Zwingl i marburgi disput áján (okt. 2-4.)
vált nyilvánvalóvá. Az ell enté tet az évszázadok során számos uniós törekvés
igyekezett megszüntetni. Nagyjele ntőségű ezek között a Leuenb ergi Konkordia
(1972), amely a két egyházközösség közös teo lógiai dokumentuma. Kálvin fó rn ű35

ve, az "Institutio" nem volt más, mint un iós szándé kú dogmatika. Szervezeti
unió azonban csak a 19. sz.-ban jött létre néme t területen.
A református irányzat kiemelkedő képviselői a svájci Zwing li n ki vül első
sorban Kálvin, Heinrich Bullinger (Zürich) , John Knox (Skócia), Magyarországon
pedig Szegedi Kis István és Méliusz Juhász Péter voltak. A világon élő kb .
50 m lll l ő református keresztény zöme kisebbségi egyh ázakban él. Európában
Svájcban (3 mil lió) , Holland iában (4,5 mill ió) , Nagy-Britanniában (4,5 millió),
Franciaországban (800 OOO), Németországban (2,5 millió) , Magyarországon (2 millió) és Romániában (800 OOO) tal álhatók nagyobb számban . A legtöbb református az Egyesült Államokban él (13 millió) , nagyobb egyh ázak vannak ezen kívül
még Kanad ában (3,5 mil lió) , Ausz tr áli ában (1 millió), a Délafrikai Köztársaság ban
(2,5 millió), Keny ában (1,5 millió) , Kore ában (1 mi llló ), valamint Indonéziában,
Kínában, Kamerunban és Japánban .
2) A Szentírás mint lste n Igéje és az egyház megú julásának mértéke. Am int
emlItettük, a reformáció teológiájának köz ponti kérdése az egyház megújulása
volt. Ez nem az egyes keresztény hitbeli vagy erkölcsi megújulását jelentette,
nem is csupán az egyh áz szerkezeti reformját, hanem az egyháznak min t Krisztus testén ek a bűnb ánat át és megújulását tévedéseib ől és hibáiból, egy a Szentiráson tájékozódó egyházkritika és egyházról szóló tan ít ás alapján. Ezért tárgyalják a református hitvallási iratok a Szentírásról szóló tanítást az ekkleziológián, vagy is az egyh áztanon belül. A reformáció reform átus ágazatában is kezdettől fogva öss zekapcsolódott az egyház reform jának és a Szentírás értelmezésének a kérd ése. A "sola scriptura" reformátori elv ének a jelen tősé gét eb ben
a történelmi összefüggésben kell méltatnu nk .
A reform átus teológia a Szentírást lsten Igéjének, emberhez szóló szavának
tartja. Ez a hit és keresztény élet abszolút mértéke. A bibliai kinyilatkoztatást
követő egyh ázi hagyománynak csupá n magyarázó jelentőség e van , ezért állandó kritikára is szorul. Ez vonatkozik a református egyhá z hitvall ási irataira is,
amelyeket - ellentétben a luth eri hitvall ási iratokkal - nem foglaltak mé rvadó
gyűjtemé n ybe , és am elyekről az egyik legt ekintélyesebb református hitvallási
irat, Heinrich Bullinger Második Helv ét Hitvallása megállapítja, hogy kijelentése ik álland ó felülvizsg álatra szorulnak.
Az egyh áz tan ítói hivatalának értelme a Szentlrásban kife j eződö Ige hirdetése, teh át gyakorlati jellegű. Hasonlóan gyakorlati ér telme van a teológia tudományának is, ame ly e l ső s o r b a n a Szentlrás meg ért ését és magyarázatá t szolgálja. Az egyháznak az Ig éhez való viszonya dialektikus . Létének értelme az
igehirdetés, a Szentlélek közreműködése által maga is az Ige -esemény része ,
ugyanakkor azo nban az Ige alapján álla ndó felülvizsgálatra szo rul.
A kiny ila tkoztatásnak három lényeg es mozzanatát külön bözteti meg a református teológ ia: a) A Szentháromság lsten kinyilatkoztatja magát Jézus Krisztusban és a Szentlélek által, b) a kinyilatkoztatás mint lsten Igéje a Szentlrás sz övegében és c) az egyh áz igehirdetésének eseményében . Az igehirdetés te hát
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nem elmélkedés vagy tanbeli tan ít ás. hanem a Szentírásban foglalt isteni Igének
a hirdetése. Mivel az írott Ige elválaszthatatlan a testet öltött Igétól Jézus Krisztus személyében, azért az igehirdetés (préd ikáció) mindig Jézus Krisztusnak,
mint lsten Igéjének a hirdetése. Az elmondottakból ered a református prédikáció
lényege és formája: mindig írásmagyarázaton - egy konkrét bibliai szövegen alapuló evangéliumhirdetés, amely egyben az istentisztelet lényege is.
A Szentírással kapcsolatban a református teológiát kezdettól fogva három
kérdés foglalkoztatta különösképpen: lsten Igéjének és a Szentírásnak a viszonya, a törvény és az evangélium viszonya (ez magában foglal ja az Ó- és Újszövetség összefüggésének a kérdését is), valamint lsten Igéjének és az igehirdetésnek a viszonya.
lsten Igéje és a Szentírás köz őtt exklu zív kapcsolat áll fenn . A Szentírás
azonban nem azért kizárólagosan lsten írott Igéje, mert az egyházi hagyomány
kánoni rangra emelte, hanem mert a Szentlélek bizonyságtételében mint lsten
Igéje bizonyítja meg önmagát. Az Igének és a Szentírásnak ez az exkluzív viszonya nem verbális inspiráción alapszik. Kálvin, aki az egyetemes egyház legnagyobb írásmagyarázói közé tartozik, nagyon is tisztában volt az írásmagyarázat kritikai feladatával hermeneutikai értelemben.
A református teológia kezdettól fogva hangsúlyozta a teljes Szentírás kinyilatkoztatási jelentóségét. (A lutheri teológia itt nem járt el ilyen következetesen .)
Ebból ered az Ó- és Újszövetség egységének és összefüggésének hagyományos református hangsúlyozása. Ez a teológiai szemlélet nem kis mértékben
meghatározta Kálvinnak és más református teológusoknak a zsidóság hoz való
- a reformácíó más irányzataínál sokkal pozitívabb - viszonyát.
Mivel a református teológia - Luthertól eltéróen - a törvény és evangélium
viszonyát a kettó dialektikus egym ásra utaltságában határozta meg , és nem
állitott fel idóbeli sorrendet vagy ellentétet közöttük, az Ó- és Újszövetséget
sem ellentétes vagy egymást követó értelemben kapcsolja egymással össze,
hanem szintetikusan. A törvény-evangélium formula éppen úgy jogosult, mint
az evangélium-törvény formula. A lutheri megkülönböztetés, hogy az újjászületett ember a törvény hatáskörében él ugyan, de nem a törvény alatt, a református teológia számára elfogadhatatlan. Az a törvény ugyanis, amely a keresztény
ember kárhozatát hirdeti (mert nem tudja betölteni), egyben életének az útját
is jelenti. A törvény alapján történó búnbánat a kegyelem elfogadására és hitére
vezet, de ez a hit mint gyümölcsözó élet a törvényen tájékozódik. Mind az Ó-,
mind az Újszövetség törvény és evangélium is egyben I Ez a református írásértelmezés vezetett a perikopa-rendszer eltörléséhez. Az eg ész Szentírást, mint
lsten Igéjét, amelynek törvény és evangélium az üzenete, kell - lehetóleg lectio
continua formájában - prédikálni. A zsoltáréneklés sajátosan református liturgiai és kegyesség i gyakorlata a Szentírásnak, különösképpen is az Ószövetségnek ebból a teológiai megítéléséból következik. Erre az összefüggésre utal világszerte való elterjedése a református egyházakban.
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A Szentírás tehát egy sui generis szöveg (nem csupán vallástörténeti dokumentum) és isteni kinyilatkoztatás. Az egyh ázban lsten Igéje uralkodik, és nem
az egyház maga . Az így előállott feszültséget - hogy ti. az egyház az Igét hirdeti és egyben maga is alá van vetve az Igének - el kell hordoznia az egyháznak. I:ppen az ebben a feszültségben való élés jel enti életén ek lényegét. Ez
vonatkozik az egyes h ivőre is, akin ek életében lsten Igéjének ur alma a rendszeres, elmélyült Biblia-tanulmányozás által is megvalósul , és aki egyben az
egyetemes papság értelm ében az Ige hird e tő je a vilá gban.
Az igehirdetésben Krisztus van jelen az egyházban és a világban, valamint
az egyes h ivőben . Reform átus szempontból az igehirdetésnek szinte szakrament álls, szentségi j e l e n t ő s é g e van, mivel Kri sztus valós ágos jelenlétét (real praesentia) jelenti. Ahogy an a szakram ent umokhoz kapcsolód ik egy verbális mozzanat (a szereztetési igék hirdetése által) , úgy kapcsolódik az igehirdetéshez
egy szakramentális mozzanat. Mivel az egyház megújulá sa állan dó felada t és
szükségszerúség, és az Ige az egyház megújulásának a mértéke, ezért az igehirdetés az egyh áz megújulásának legfőbb forrása. Minde z azonban elválas zthatatlan a Szentlélek múködésétól, amely Kris ztu s valóságos je lenlétét közvetíti
éppen úgy, mint az egyház megújulását. Igy mind az igehird etés, mind az egyház megújulása végső soron trinitárius esemény .
3) lsten szabadságának, hatalmának és Jelenlétének a valósága. Az, hogy a
Szentf rás lsten Igéje, szorosan összefügg azzal a református teológiában uralkodó felfog ással, hogy lsten lényeges vonása a szabadság, a hatalom, az akarat
és szándékosság (intentio) . Ez a teológiai m eggyőződés nem kis mértékben
járult hozzá a reformát us hagyomány életerős volt ához a történelemb en.
lsten szabadsága óvás minden konzervatív, lib erális , utóp isztikus elgondotással. sőt mindenfajta emberi követ eléss el szemben. Az egyh áznak a jövőhöz
való viszonya nem prométeuszi erőfeszítés, amely azt biztosítani igyeks zik, hanem bizalom Istenben, aki nem egyszerúen a mi hagyományaink záloga (Máté
3,9), de a mi utópiá inké sem. Ennek a bizalomnak együtt kell járn ia a lojalitássai akarata iránt.
lsten energia, élet, cél , szándék és akarat, aki " hatalommal jön" ( Ézsalás
40,10). A filozó fus Whitehead kifejezését használva: " the ult imate morality of
min d", az értelem végső erkölcsiségét a református teológi ában az első parancsolat határozza meg. A református keresztény ennek az Úr-Istennek dicső
sége szemléletében él. A megváltásban is lsten szabad ságát, hatalmát és jelenlété t szemléli. Istennek a megváltásban k i fe j e z ő d ő dicsősége - kiélezetten fogalmazva - fontosabb az ember üdvénél. Ez a szemlélet nem csupán az ember
elt örpülésének az élményét jelenti a hatalmas lsten előtt, hanem önmagáva l
kapcsolatos gondjától való megszabadulást is. Isten szabad, teremtő és dinamikus dicsőségének szemléletében az ember szabaddá válik a hála pozitív élményére és saját alkotóerejének megélésére. Amikor a reform átus teológia önmagunk üdvösségének elérését lsten dicsősége mögé helyezi, ezzel kifejezi az
ember üdvösségének önmagán túlmutató jellegét, és szabaddá teszi az embert
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lst en Igéjének az értelmében fe lebarátja számár a. Az ortodox teológus és vallásfiloz óf us Berd jajev utal múveiben gyakran az önzés veszélyé re az egyén i üdv
keresésé ben. Ern st Troeltsch pedig joggal emelte ki " A keresztény egyházak
szoci ális tanftása " c. múvében ennek a h itből fakadó refo rmátus ethosznak
szociális jelentőségét. Ez az lsten szolgálatában a vil ág számára való szabad ság fejeződik ki abban a kérdésben is, amelyet a véres üldözések idején református lelkészi szolg álatra készülő jelölteknek feltettek : készek -e lsten d icső
sége érde kében még a kárhozatot is v állal ni. Korun kban a nagy refo rmátus teológus Karl Barth hangsúlyozta a Krisztus-követésnek és az egyházi szolgálatnak ezt a bibli ai jelleg ét : a hivő ember kiváltsága lsten dicsőségének szolgálata.
Ebben az összefüggésben említem meg a pr edestináció tanának a kérdését,
amelyet sokan és tév esen a reformátu s alapdogmának tekintenek. Nemcsak
azért téves ez a felfog ás, mert a kiv álas ztás gondol ata az egyház eg ész történetében és a l e g k ü l ö n b ö z ő b b teológiai irányzatokban e lőfordult, han em azért
is, mert a tanításnak a refor mátus teológ iában messze nincsen olyan központi
jelentősége, mint feltételezik . A fontosabb hitvallási iratok k öz ül egyedül a skót
hitvallás fog lal kozik kimerftően ezze l a régi teológiai kérdéssel, de pl. a Genfi
Káté, amelyet Kálvin lrt, egy szóval sem té r ki erre. Teológiatörténetileg a predestináció tan ít ása az üdvösség eléréséé rt synergista módon értelmezett akaratisá ggal szemben vált fontossá a reformá tus teo lógiában. A hitbő l való megigazulás (a reformáció fő tézise, a mai ökumenikus teológiáb an m esszemenően
közös meg győződés) a hiten nem oksági, hanem noétikus ért elemben alapul :
lsten ö rök üdvakaratának, kivá lasztásának felisme résére vonatkozik.
A pr edes tináció tanításán ak másik jelentősége eti kai. Az a meggyőződés ,
hogy lsten számunkra az üdvösséget határozta el öröktól fogva, a jó cselekvésére " predestinálja" az embert. Igya kiválasztás gondo lata szinte az újszövetségi parenesis imp eratívuszának felel meg . Amen nyiben a kivála sztás tan ítását a ref ormátus teológia klass zikus dokumentumai megemlftik, krisztológiai
alapállásból teszik : Kriszt us a kiválasztás alapja és ösztö ké lö]e.
4) Krisz tu s. A reform átus kris ztológiával kapcsol atban elsősorban az ún.
" extra calvinisti cum" tanítást szokták kiemel ni , amely a Heidelberg i Káté 47.
és 48. kérdésén ala pszik . Ezek Krisztus jelenlétével kapcsolatban felteszik a
kérdést, hogy Krisztus mindkét természetével, az ist enivel és emberivel van-e
jelen a világban? Válaszuk az, hogy csak az isteni természet jelenlétéről leh et
szó. Ez azonban nem jelenti a két te rmészet különvál asztását a feltámad ott
Krisztusban, hanem csupán az isteni és emberi természet je ll egé ne k a hangsúlyozását. Az isten i természet hatóköre nagyobb, mint az emberié.
Amíg a luteránus teológia a kris zto lóg iában az emb eri és isteni természet
tel jes egységét hangsúlyozza Krisztusban , addig a reformát us a két természet
jellegének sérthetetlenségé t emeli ki. (Ez emlékeztet az óegyházi nesztoriánus
teológiára, míg a lutheri krisztológ ia ink ább a monofizitizmus irányába mutat.)
A két természet sajátossá gából következik, hogy Krisztus test szerint nincsen
jelen a világban, de istenségénél fogva jelen van . Ez utóbb i mindenütt jelen
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van, és a magára öltött emberi természeten kivül (extra) is múködhet, anélkül,
hogy az emberi természettel való személyes kapcsolata megszúnnék. Ebból
következett a luteránus "ubiquitás" tanftás elutasttása az úrvacsora értelmezésében . Kálvin Krisztus két természetének .Jdlörnakomrnunlkécl öját" nem ontológiai, hanem funkcionális slkon szemlélte elsósorban, vagyis Krisztus követftó
tlszténuk kérdéskörén belül.
Ebból a krisztológiai gondolatból következik, hogya szakramentumok anyagi elemei (viz, kenyér, bor) Krisztus jelenlétének (realpraesentia) jelei, nem pedig közege i (mediumai). Krisztus jelenléte kizárólag a Szentlélek által érvényesül.
Ebben a tanításban nyilvánvalóan kifejezésre jut li református teológiának
az az istentanban gyökerezó felfogása, hogy az emberi és isteni természet,
vagy más szóval a teremtmény és teremtó közötti szakadék nem hidalható át.
E szakadék a megismerés szintjén is tapasztalható, amennyiben érvényes a "finitum non capax infinitum" (a véges nem foghatja fel a végtelent) elve .
5) Etika. Ahhoz, hogya "syllogismus practicus" (a jó cselekedetek a megigazulás és kiválasztás bizonyságai) sajátosan református erkölcsi felfogását
megértsük (ne pedig félreértsük), úgy, ahogyan a Heidelbergi Kátéban klasszikusan kifejezésre jut, utalnunk kell arra, hogya református felfogásban a megigazulás és megszentelódés elválaszthatatlanul összetartozik. Más szóval a
megváltás egyben búnbocsánatot és újjászületést jelent, lsten kegyelmé t és
rajtunk való hatalmát. A keresztény életben, éppen úgy, mint az igehirdetésben
vagy a szakramentumokban, Krisztusnak a Szentlélek által való jelenlétéról
van szó!
A református hitvallási iratok fóképpen négy etikai kérdéssel foglalkoznak:
a jócselekedetekkel, a törvény betöltésével Krisztus által, az imádsággal és a
keresztényeknek a politikai hatalomhoz való viszonyával. Nem tárgyalhatjuk itt
részletesen a kérdésekre adott válaszokat, csupán néhány szempontot emlftünk
meg.
a) A jó cselekedetek értelme nem az örök élet kiérdemlése, hanem lsten
irán ti hálánk kifejezése! Más szóval lsten dicsóségének a szolgálata. Egyedülálló ebból a szempontból a Heidelbergi Káté beosztása, amely az etikai kérdéseket a " Háladatosságról" c. fejezetben tárgyalja.
A jó cselekedetek nem mentesek a bún nyomaitól. Ez a felfogás a reformáció általános antropológiai felfogásán alapul. Ezek végsó soron a Szentlélek
munkájának a megnyilvánulása bennünk.
b) A Heidelbergi Káté 91. kérdése azt nevezi jó cselekedetnek, amelyet hitból teszünk lsten törvénye alapján. Ebben a megfogalmazásban ismét kifejezésre jut a törvény pozitiv értékelése az újjászületett életben.
A törvény betöltéséhez tartozik az imádság ls, amely éppen úgy, mint a jó cselekedetek, lsten iránti hálánk kifejeződése. Hiszen az imádságban tudjuk
leginkább megvallani és dicsófteni az önmagát kijelentó, bennünket megváltó
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Istent. Az imádságban jut ugyanakkor kifejezésre a hivő hite és bizalma a személyes lsten megigazító akaratában . Az ima krisztológ iai értelmezését klasszikusan fogalmazza meg a Heidelbergi Káté 118. és 120. kérdése . Mivel Krisztus
az egyetlen út az Atyához (a megváltás és megigazulás értelmében), az imádság
alapja is Krisztus (nem csupán példaképe) . A Pál apostol által használt képes
kifejezés értelmében az imádságban a test szól a fővel együtt Istenhez.
c) A politikai etikánál figyelembe kell vennünk a következőt : a reformáció
hitvallási iratai szinte kivétel nélkül annak igazolására készültek, hogy bebizonyítsák híveinek politikai lojalitását az állammal szemben vallási és társadalmi
újftásaik ellenére, valamint hogy elhatárolják magukat a " rajongók" anarchizmusától. Továbbá tekintetbe kell vennünk, hogya 16. sz-ban a politikai hatalmat természetszerüen keresztények tartották. A szekularizáció mint program
még nem létezett. Ennek ellenére figyelemre méltó az a politikai erkölcstan,
amely a református teológiában kezdettől fogva kibontakozott. Kálvin pedig
kétségtelenül századának egyik legjelentősebb politikai gondolkodója volt.
A református teológia törekvése, hogy az egész életet osztatlanul lsten Igéje
uralja. Ebből ered az a sokat emlegetett református ethosz, amely az élet egészét bevonja az Istennek szolgáló keresztény élet körébe, és ezért érdeklődést
tanúsit a világ iránt. Ebből a törekvésből következik a lutheri kettős birodalom
elvének az elutasítása is, valamint annak következetes hangsúlyozása, hogy az
egyház független az államtól, a 16. sz-ban a fejedelmi hatalom mindennemü
egyházi illetékességének elutasítása. Ennek alapján nem tekinthető véletlennek,
hogy a 20. sz-ban a nemzeti szocializmussal szembeni egyházi ellenállás élén
Németországban református teológusok (Karl Barth , Martin Niemöller) álltak.
Nem következett azonban ebből a politikai etikából egyfajta gazdasági , társadalmi vagy politikai rend megalkotása. Kálvin írásaiban többször kifejtette,
hogy mennyire értékeli a demokráciát. Ez genfi egyházalkotmányában is kife jezésre jutott. Elvitathatatlan, hogy a református egyházi rend ösztönzően hatott
a politikai demokrácia kifejlődésére az újkorban. A református teológia gazdasági erkölcsi nézetei kedvezően hatottak a pénzgazdálkodásra és ezzel az ipari
és kereskedelmi fejlődésre is. De ezen túl nem létezik egyfajta " kálvinista" társadalmi rend.
Meg kell említenünk a reformátusságnak a kultúrához való viszonyát is,
amelyet szintén lsten uralmának és dicsőségének gondolata határoz meg. Aki
lsten Igéjének értelmében akar a társadalomban élni és felelősséget vállaln i.
annak ismernie kell a társadalom életét is. A genfi akadémia megalapítása Kálvin számára nemcsak gyakorlati szükségszerüség volt, hanem teológiai gondolkodásának következetes megvalósítása. A tudomány ápolása, a kutatás, valamint az alkotó kulturális élet az lsten előtti felelősség megélését jelenti a világ
iránt. Többen bírálták már a református hagyományt intellektualizmusa és arisztokratikus szellemi beállítottsága miatt. Ha voltak is a történelemben ilyen negatív jelenségek, annak gyökere a világ és a kultúra iránti pozitív beállítottság volt.
A református teológia azonban elutasltotta az öncélú szellemi munkát. A tanulás
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- ami a reformá tus ember szükségszerú igyekezete - célja lsten d ics őség é n e k
a növelése gyakor lati csele kedetekk el, az élet problémáin ak fe l elős és intelli gens megoldásával, a szociáli s bajok szolgálatszerú ki küszöbölésé vel, valamint
az igehirdetés prófétai végzésével. Ha ez a történele mben ismé telten csak célkitúzés maradt, annak a hagyománytól való eltávolo dás és az ember i bún az
oka . Szembeötlő az a teljesítmény, amit a református egyházak és alkotó személyiségek a magyar, francia, holland vagy angolszász kultúrákban felmutattak.
Amikor a kultúrához való pozitív viszonyró l szólunk, emlékeznü nk kell arra ,
amit a református isten tanról és a törvény és evangé lium viszonyának érte lmezéséről mondtunk. A reform átus teológia komolyan veszi a bún hatalmát. De
amikor az élet cél ját lsten dicsőségének szolgálatában lát ja és az üdvösség
kérd ését ennek rendeli alá, akkor ezzel az ember kreatív képességeire uta l, és
az önvádoló elégtelenség érzetéből az alkotó életre szab adít fel.
6) Az egyházi rend és az egyh áz kato licitása. A refo rmát us hitvallási iratok
va gy egy részlet es egyházi rendet is tartalmaznak, vagy ped ig különálló egyházi

rendek hitvallási mellékietei. Ez sajátos vonásuk, eltérőe n a lute ránus hitv allási
ira toktól. Ez a tény mutat ja az egyháztan hangsúlyozott szer epét a református
teológiában.
Luther teológiáját szinte kizárólagosan az a nagy kér dés hatá rozta meg:
hogyan nyerhet a búnös ember kegyelmet Istentő l? Számára az egyház azok
közössége, akik a keg yelem hite alapján Krisztus teste tag jainak tu djá k magukat. E közösség életrendje nem volt dön tő kérdés számára . Mérvadó az egyházi életet ill ető en az evangélium hirdetése és a szakramentumok evangéliumszerú kiszolgáltatása.
Kálvin számára az egyházi éle t rend jének kérdése lény egi kérdés. A gyülekezetben lsten uralkod ik Igéje és Szentlelke által. A gyülekezet pedig lsten
di c s ősé g é re él. Mindkét gondolatból következik annak szükségszerúsége, hogy
a gyülekezet rendj e az Igének megfelelő legyen.
A református teológia hangsúlyozza a helyi gyülekezet önálló felelősségé t
a szolg álatba n. Minden gyülekezet feletti struktu ra (átfogóbb szerveze ti egység ek, egyházelnök vagy püspök stb .) másodlagos és teológiai jelentősége
nincsen ! Az egyház a gyülekezetek közössége. A hely i gyülekezetben valósulhat meg csupán a hivő ember keresztény élete.
Nagy súlyt fektet azonban a refo rmátus teológ ia az egyház katol ici tására .
A vilá gon ugyan sokféle egyház van, de csak egy az Úr, és ezért vé g s ő soron
csak egy egyház létez ik, amely a részegyházakb an él. Az egyh áz katoli citásának
ez a hang súlyoz ása a református teológiát ökumenikusan különösen is nyi to ttá
tette . Ez megnyilvánult az ökumenikus mozgalom történetében is. Az egyház
egysége Krisztusban van. Ezért minden konfesszionalizmus és unionizmus elutas ftandó. Az e l ő b b i nem veszi komolyan az egyház katolicitását, az utóbbi az
Ige megértésének kr itikai feladatát és prófétai hirdetését.
Az Igének meg f el e l ő egyházi rend - a gyülekezetek emli tett önálló f elelős
ségén túl - a szolgálat szervezetében mutatkozik meg . Az egyházi tisztség
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alapvetően s z o I g á I a t; megbízatást erre a gyülek ezet ad a Szentlélek ki·
választó munk ája alapj án. Három szolg álatot és ennek meg felelőe n három tisztséget ismer a református gyülekezeti rend : az i g e h i rde tő i-t an í tói , a diakoniai
és a vezetői (presbiter) tisztet. Ez a felosztás e l ső so rb a n az újszövetségben
gyökerező egyházi hagyományon és nem a krisz to lóg ián alapul. Végs ő megindokiása azonban Krisztus hármas tiszts ége és az abból a keresztény hivő számára levezetett hármas tisztség (az egyeteme s papság értelmé ben). A választás
és elhivatottság nem jelent ell entmondást. hanem kiegészíti egymást. A gyülekezet vezetését csak a hármas tiszt séget v i se l ő k közössége láthatja el. A reprezentatfv egy-ember vezetést és felelő s séghordozást a refor mátus egyházi rend
elutasítja. Minden gyülekezetben jelen kell lenni e mi ndhárom tisztségnek és
funkciónak , ezt a gyü lekezet ek nem ruh ázhatj ák át gyülekezet felet ti másodlagos szervezetekre vagy intézményekre. Ha utóbb iak (egyházelnö k, országos
diakoniai szervezetek stb .) léteznek is, csupán a gyülekezet alapfeladatainak
a kiegészítését vagy támogatását jelen thetik .
Hely hiányában nem térhettem ki további kérd ésekre és részletekre. Ha
azonban az elmondottakkal sikerült olvasóin knak felvilágosítást nyújt anom és
esetleg a reform átus teo lógi a elmélyültebb tanulm ányozására ösztönöznöm,
akkor ez az összefoglalás elérte célj át. Bizo nyára tartal maz a refor mátus tradíció sok olyan elemet, amely mind az ökum enikus párbeszé d, mind a keresztényeknek a világban való helyt áll ása szempon tjából időszerű értéket jelent.
Különben pedig ez a teológia is, mint min degyik . rá van utalva a bírá latra és
kiegészítésre a többi hagyomány részéről. Isten Igéjében való k őz ős és kritikai
elmélyülésre mind ig nyitottnak kell mar adnunk.
Végűl tegyük fel a kérdést : mi él eb b ől a refor mátus trad íció ból korunkban?
Az elmondottak ma is alapvető ig azságokat jelentenek a refo rmátus teológia
és egyházak számára. Ahol ez a hagyo mány elhalványul , ott gyakran - hason lóan más egyházakhoz - a reform átus ker esztényeknek az Igétől való eltávol odása, a református istentan, etika és egyh áztan mélységének, élete rejének az
elhalványodása az ok. Igy itt is érvényes a reform áció követelése: az egyházat
újra és újra meg kell újítani.

Roger Schutz

AZ EGYHÁZNAK NEVEZETT PÁRATLAN
KrIsztus ruháJát

KÖZÖSS~G ·

szőni

Az utolsó 15 év során a tört énelem rég i megoszl ásaihoz új szaka dások társultak a kereszt ények között . Sokan már semmi é rdeklőd é st sem tanúsítottak
• Fejezet a szerzö . Etonnement d'un amour' c. könyvéből. Kérésünkre ezt küldte be
nekünk, mint az utóbbi Időkben folytatott ökumenikus elmélkedéseinek legjobb ki·
fejezőjét.
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lsten népének látható egysége ir ánt, sőt odáig jutottunk, hogy néha újra divatt á
vált a szakadás ok és ellentétek magaszta lása.
Eléggé tudatában vagyun k-e, hogy ha a megoszlás véglegesül , egy adott
pillanatban már késő lesz megállítani a széthullás folyamatát? Lerázni magunkról a gyanakvást, és igy hozzájárulni a szétszakított emberek kiengesztelődésé
hez: ez küzdelemmel jár , hogy mindig készek legyünk lanka datlanul újrakezdeni , tiszta sziwel , sohasem számrtgatásból , egyezkedésből vagy emberi tervezqet ésből .

Bizonyos, hogya k iengesztelődés keresésének útja sohasem kön nyú. Ha
érzéstelenrtené az embert, elaltatná energiáit, fojtogató beletörődésre vezetné ,
akkor az ellenkezőjét érné el a kiengesztelődésne k.
Az ök umen ikus hivatás feladata pontosan az volt , hogy kie ngesztelje a k ül őnv ált keresztényeket. De lendületes kezdeti haladás után zsákutcába ju tottunk. Az ökumen ikus párbeszédek folytatódnak, párhuzamos utako n futtatva
tovább a keresztényeket. Semmi több.
Ma az ellentétek magasztalásának áramlata csökkenőben van . Igy az ökumenikus hivatás megtalálhatná a kiútat a zsákutcából. De még a pusztában
járunk ... A sivár pusztában lsten szól, a maga nyelvén, nem a mienken.
Egyesek, akiknek néha ősz inte gond juk a zsákutcából kivezető út, hatá rozottan olyan ösvényekre tértek, amelyek elvágták őket lsten népének együttesétől.
Mások, ugyanezzel a céllal, kisérleti léggömböket bocsátott ak föl. Ismerték
a kockázatot, hogy ezek a magasban szétpukkanhatnak. De legfő bb gondjuk
az volt , hogy megmaradjanak lsten népében , s igy belülről öntsenek beléje új
életerőt.

A keresztények közti közösség láthatóv á tételére csak úgy lehet töre kedni ,
ha belül vagyunk. I:ppen úgy, mint ahogy az egyes ember is csak b e l ü l rő l változha t meg, sohasem kívülről j ö vő felszólításokkal. Keménység és külső nyomás mind ig zsarol ásra, az emberi szabadság ellen i támadásra vezetett.
A közöss éqet új kötelékekkel összefúzni annyit jelent, hogy szálakat szövünk . Néha egyetlen szál is elég . I:s akár tudjuk, akár nem, ezzel Krisztus ruháját, az ő Egyházát szőj ük .
Minden dimenzióba táruló közösség

Miért foglalkoztat anny ira bennünket ez az " Egyház" -nak nevezett páratlan
közösség? Mert Krisztus nem folytatódhat az emberi ség történelmében, ha
nincsenek egy néppé forrt keresztények. A Krisztus iránti elszigetelt szere tet
saját bensőségünkbe való bezárkó zásra vezet. Ha viszon t úgy szeretjük Krisztust , hogya közösséget szeretjük testében , az Egyházban , az a határtalanba
tág it.
I:s miért tölt el olyan szenvedéllyel az Egyháznak ez a katolicitása, ez a minden dimenzióba tágult egyetemessége? Ott a mélység dimenziója, a szemtől
szembe kerülés a szemlélődésben ; a szélességé : szolidaritás az embernek ál-
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dozatul esett emberrel ; a magasságé : alko tó erő az e g ys ze rű szépségben , a
közös imában .
Nem önmagáért szeret jük szenvedélyesen az Egyházat. Mihelyt önmaga lesz
a célja, kicsinyeskedésre van kárhoztatva, ezerféle megfellebbezhetetlen ítélet
tördeli szét apró testecskékre, kicsiny vagy nagy felekezetekre .
Nem önmagáért érdekel bennünket az Egyház, hanem akkor, ha ösztönzést
ad, hogy keressük Istent az imádás forrása inál, ha sürget , hogy Krisztust éljü k
az emberek elé, és ha a kommúnió helyévé válik az egész emberiség számára.
Ez az Egyház nevű páratlan közösség elveszíti jelentőségét, ha nem egyetemes, ökumenikus, katolikus, ha nem képes hordozni az egész emberközösség kínját és reményét. Nem a kiválts ágosoknak vagy a hit eli tjének fenntartott
hely, hanem nyitott mindannyiunknak, a föld szegényeinek.
Persze bármilyen nyitott is az Egyház, körvonalai vannak : egy test körvonalaI. De nem érdekel , ha tagjai nem testvérei minden embernek, a nemhivő
nek is.
A hit egyöntetúségének forrásainál

Az Egyház ma történelmének egyik nagy kihívása előtt áll : Eléggé tudatában van-e, hogy ő az egyedüli lehető hely, amely az egyetemes közösség és
barátság kovászának szerepét játszhat ja az egész embercsaládban?
Hogy ez a kovász áthassa az embereket, annak van egy e l ő felté t e l e: a keresztények kiengesztelődése ne várasson magára tovább. Máskülönben hogyan
utalhatnának a ki nem engesztelődötlek a szeretet Istenére, és hogyan eszméltethetnék embertársaikat saját életükkel Istenre? Beszélhetnek-e tovább becsületesen ökumenizmusról, ha ők maguk nem valósítják meg a konkrét, azonnal i
k iengesztelődést? Ha csak azokat szeretik, akik őket szeretik és hozzájuk hasonlitanak - nem tesznek-e így a hitetlenek is? A kere sztények k öztl megoszlások következetlensége hitelét veszi szavaiknak, és elt ávolítja az új nemzedékeket az Egyháztól.
Amikor két különvált ember keresi a kiengesztelődés t. lényeges követelmény, hogy először fölfedezzék a másik sajátos adom ányait. Ha mindegyik azt
állítja, hogy neki mindene megvan, és mindent csak adni akar, semmit sem
kapni, akkor a kiengesztelődés sohasem valósul meg.
Ugyanígy van a különvált egyházakban . A kieng esztelődés nem jelen ti az
egyik győzelmét a többiek megalázásával. Nem jár vele, hogy megtagadjuk
azokat, akik a krisztusi hitet közölték velünk, inkább föltételezi , hogy fölfedezzük a többieknek osztályrészül jutott adományokat.
A reformációból eredő közösségek felfigyelnek-e ilyenformán az eukarisztIára mint az egyöntetű!:ég forrására a katolikus egyházban? A katolikus egyház
az idők minden viharában elérte, hogy az eukar isztia a hit egyöntetűségének
forrása maradt. Földalatti folyóként szeli át egész történelmét, még a legsöté-
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tebb szakaszoka t is (míg a protestan tizmusnak mind ig termés zetében rejl ett,
hogy mind enkinek lehetőséget nyúj tson Krisztus szavainak egyéni értelmezésére , beleértve az eukarisztiá ra vonatk ozó szavakat is).
Az eukarisztiát, Krisztus imáda ndó jelenlétét a keny ér és bor szlnében, nem
élhetjük meg könnyed gépiességgel, hanem mindig csak a szegénysé g és szivbeli bánkód ás szellemében, gyermeki lélekk el, egésze n életün k alk onyái g. Amikor X. Pius pápa e század elején hozzáférhetővé tette az eukarisztiá t a gyermekeknek is, ritka beleérzőképességnek adta példáját.
Az eukarisztia azok ért van itt , akik Krisztust éhezik. Amikor egy megke resztelt éhezi az eukariszti át és közel edni akar hozzá, amikor Krisztus hfvja, ki merné elutas ítani?

Hosszú belső csendben elidőzve az euka risztia előtt - miközben látszólag
nem történik semmi - érlelték meg sokan életük nagy elhatározásait. Lényük
legmélyéig, a tudattalan ig hagyták megragadn i magukat.
"Az én országom bennetek van " : az eukarisztia minden pillanatban megvalós ft ja Krisztus e szavát, annak számára is, aki alig mer ilyet elképzelni, még
akko r is, ha a szívben nem ver érezhető vissz hangot.
A kato likus egyh áz m indenek előtt az eukarisztia egyháza. De van egy másik
sajátos adománya is : képes volt kiválasztani embereket, hogy búnbocsánatot
vigyen ek, felo ldozz ák a földön azt, ami nyomban felold ozást kap az Országban
is, leemeljék az emberek válláról túl nehéz terhüket, eltöröljék a múltat, akár
az e lőző pillanatot is.
A gyónásban megadatik, hogy a leh ető legközvetlenebbül kife jezhetjük, ami
lel kii smeretünk et nyomja. Senki sem tudja elmon dani minden búnét. De már
az is ór iási do log , ha elmondjuk, ami abban a pillanatban eszünkbe jut , hogy
megkapjuk a k ieng e s ztelődés szentségében lsten elk épzelh etetlen bocsánatát.
Egyesek manapság azt hitték, úgy vesszük el az ember b űntudatát. hogy
bagatellizáljuk vagy éppen tagadjuk a búnt. De meg kell állapí tanunk : az ilyen
magat artás egyáltalán nem ment meg a búntudattól, inkább átjárja vele az egész
embert, úgyannyi ra, hogy eltörülhetetle nné, sőt kitéphetetlenné válik.
Vannak , akik nagy komolysággal , gyakran járulnak a gyónáshoz, annyira
szükségét érzik, hogy éljenek ezzel az egész múltat eltörlő , látható jellel. Mások, ugya nilyen komolysággal , ritkábban járulnak hozzá, annyira tudatában
vannak, hogy lsten megőrz i őket bocsánatában.
Mind a két esetben a gyónás - bármilyen ügyetlen legyen is - lényeges
al kalom az Evangélium friss erej ének új megtapasztal ására, az újjászületésre.
Ott tanul juk meg elfújni a lelkifurdalásokat is, mint ahogy a gyerek fújja el a
hervad t levelet. Ott az lsten jós ága, a tökéletes öröm hajnala.
Ami a prote stáns egyh ázakat illeti, az ő sajátos adományuk mindenekelőtt
az volt, hogy az ige egyházai. A katolikus egyház is mindig kereste a Szentírá sban az isten i élet forrását. De elismerik-e a katolikusok, hogya protestan-
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!izmus legjobb tulajdonsága az volt , hogy fölf edezték lst en igéj ének megragadó
befolyását a személyes életben?
Mindig arról van szó, hogy Istennek ezt az igéjét - nem elszigetelten véve,
hanem az Irás egészébe helyezve - azonnal átvigyük a gyako rlatba.
Ha eszünkbe jut , hogy voltak a 17. és 18. századn ak nagy protestáns lelki
emberei , akiknek írásait és költeményeit egy Bach János Sebes tyén párját ritkítö bensőséggel dolgozta fel korálokban és himnuszokban , akkor jobban megértjük, menny ire szerették az emberek az lsten igéjét, mil yen komo lyan vették
egyéni életükben, mennyire tápláléka volt a belső életn ek, mennyire áthatotta,
megmozgatta, alakította lénye legbensejéig a protestáns kere sztény t.
Hatalmi eszközök nélkUlI Egyház
Az új nemzedékben egyes fiatalok szeretik az Egyházat, de elf ojtott szenvedéllyel. Lelkük legmélyéig megzavarják őket azok , akik - egyes keresz tények
vagy intézmények - bőséges anyagi eszközök lehetőségeivel élnek, ép ítk eznek, tőkét kuporgatnak vagy fektetnek be.
Jóval Krisztus eljövetele előtt Jerem iás próféta ezt kiálto tta : " Az én népem
elhagyta az élő vizek forrását, elcserélte lsten sugárz ását cisztern ákkal, amelyek
nem tartják meg a vizet. " Ma is ugyanígy töprengen ek a fiatalok . Az abszolút
Istent , az ő sugárzását elcseréli k-e az emberek ciszternákkal , amelyek ben nem
marad meg az élő víz? A fényűző eszközök és a hatalmi föll épés el ő b b-ut ó b b
a közösség halálát okozz ák.
Az új nemzedék épp oly kevéssé egyoldalú, mint előd eik . Nem arró l van
szó, hogyelutasítsák a történelem során épült tem plomok m űv észl fényének
csillog ását. Művészi alkotások nélkül kifejlődnek a pur itan izmus és a szektásság áramlatal. embertelenné teszn ek, és nyomás uk rossz lelkiismeretet okoz .
Inkább arról van szó, hogy mindent a teremtés egysz erű szépsé gében használjunk fel ; maga a művészet is lsten ajándéka. Az eszközök egy s zerűség e nem
vezet színtelenségre vagy szellemtelenségre ; a szek ésos. az egyhangú kelt
unalmat.

Természetes en egysz erű eszkö zök haszn álata nem jelenti azt sem, hogy
elutasltsunk olyan eszközöket, amelyek nélk ülözhetetlen ek a világarányú érintkezés megvalósítására.
De az új nemzedék szemében az számít, hogy az Egyház olyan forrást tár
fel, ahonnét mindig újból ámuló csodálkozás fakad . Az új nemzedék számára
akkor lesz felismerhető az Egyház, amikor a keresztények nem a megmaradást,
hanem a születést és újjászületést keresik benne. Akkor ismer szik meg, amikor
eléri a tel jes, testből és lélekből álló embert. Akkor lebil incse l, kockázatvállalásra hajt, mindig új kockázatok vállalására Krisztusért és az Evangéliu mért ,
életünk utolsó leheletéig .
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Uptay György
EROSEBB, AMI öSSZEKöT, MINT AMI SZI:!TVALA8ZT
Lelkipásztori gyakorlatunkban sokszor jelentkezik avegyesvallású házasságokból született gyermekek kereszteltetésének és vallási nevelésének problémája. A kérdés megtárgyalása során alkalmas módon megismerkedhetünk
egyúttal a vegyesvallású házasságok zsinat utáni kezelésének kérdésével is.
Alapvetőleg mindenekelőtt azt a változott felfogást kell figyelembe vennünk,
amely az egyháznak önmagáról vallott és a többi keresztény közösséggel szemben klalakitott tudatát jellemzi a zsinat után. Mennyire értik meg egymást az
egyházak, és mennyire tudnak megegyezni házassággal kapcsolatos kérdésekben - ez annak a kérdésnek a függvénye , hogy mennyire tudják egymást kölcsönösen egyháznak elismerni.
A zsinat óta a párbeszéd ebben is arra az útra tért rá, amelyet minden egyéb
vitás kérdésnek a megoldásánál követünk. Végre megpróbáljuk együttesen elmondani azt, ami mindnyájunknál k özös, és változatlanul külön kezeljük, amiben nincs megogyezés, vagy amit éppen ellentétes módon kell , illetve kellene
elmondanunk. A reformáció kora óta első alkalommal törekszenek az egyházak
arra, hogy közös lelkipásztorkodást végezzenek a vegyesvallású házasságok és
házastársak körül. A lelkipásztor ilyen irányú teendői között jelentős helyet kap
avegyesvallású házasságokból született gyermekek kereszteltetésének és vallási neveltetésének kérdése .
A német püspöki kar és a németországi evangélikus egyháztan ács 1969 óta
külön bizottságban (EKD) foglalkozott a vegyesvallású házastársak házasságának kérdéseivel. Állásfoglalásukat egy 1971-ben megjelent füzet ismerteti: Wort
zur Zusammenarbeit der Seelsorge an konfessionsverschiedenen Ehen, Echter
Verlag 1974. Álljon itt az előszó zárómondata (katolikus részről aláírta Döpfner
biborosi) : " Meg kell értetnünk, hogy erősebb az, ami a vegyesvallású keresztényeket összeköti , mint ami szétválasztja őket." A füzetben közreadott alapelvek az 1971-75 évben megtartott németországi nemzeti zsinaton öltöttek határozati formát. A nemzeti zsinat törvényeinek kötetét ugyancsak Döpfner biboros látta el előszóval : ez egyben hattyúdala is, mert 1976. július 21. után három
nappal már halott.
Az ausztriai helyzetet két megnyilatkozás szabályozza . 1970. március 31-én
az osztrák püspöki kar végrehajtási utasitást és gyakorlati magyarázatot adott
a római "Matrimonia mixta" motu proprio-hoz. 1974 júniusában pedig az osztrák
püspöki kar és az ausztriai evangélikus és református egyház bocsátott ki kőzős
okmányt, amely a vegyesvallású házasulandó felek esketésének és a vegyesvallású házasságok lelkipásztori gondozásának irányvonalaiait tartalmazza.
Mindkét országnak foglalkoznia kellett a kérdéssel. Elsősorban a németországi egyházaknak kellett szembenézniük azzal a ténnyel, hogy egy országon
belüli szoros együttélésben a "vegyesvallás" nem csupán feszültségek forrása
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lehet az emberek között, hanem képmása és mintaképe annak az új viszonynak, amelyet a vallási közösségek egymás felé kialaklthatnak. Jelentősen alátámasztotta elméleti meggondolásaikat az a stat isztikai tény , hogy Németországban a kere sztények közötti házasságoknak kereken 3D % -a már nem vette
komolyan egyházának vegyesvallású házasságokra vonat kozó törvényeit.
Avegyesvallású házasságokból született gyermekek kereszt elt etésének és
vallási neveltetésének a kérdése nem egyszerú probléma. Mind két egyh áznak
joggal az a véleménye, hogy mindenki csak egy egyházb an lehet otthon. Logikus követelményként jelentkezik : döntsék el a jegyesek még házasságkötésük
elótti idóben, melyik egyh ázi közösséghez fordulnak születend ó gyermeke ik
vallási neveltetésével. Mindkét egyház utasította saj át lelkipászto rait : ne sz óljanak bele a felek szabad döntésébe. A katol ikus félnek meg kell ugyan elózetesen ígérni e, hogy minden lehetót megtes z majd annak érd ekében , hogy
születendő gyermekét katol ikus módon keres zteltesse és nevelte sse. Nem szabad azonban ő t sem arra kényszerítení, hogy saját vagy prote stáns jegy ese
lelkiismerete ellen cselekedjék. Lelkiismereti zavar rendezése körül mindkét
egyház lelkipásztorai ezt az utasítást kapták : hozzák világosan tudomására a
feleknek, hogy az egyh áz feladata végsó soron az, hogy jó, tartalmas és lst en
színe elótt folytatott házaséletre segítsék hiveiket.
Figyelmet érdemelnek azok a megfontolások, amelyek et az egyháznak házasságok körüli lelkipásztori feladatára vonatkozólag a vegyesh ázasságok ügyében közösen kiadott (1974) okmá nyban találunk.
A keresztény házasság Kr isztu s szeretetének és húségén ek hasonmása,
vagyis maradandó szeretet- és életközösség. Döntó jelentósége van a házastársi
közösségben a hitbeli meggyózódésnek : a házasfelek a hit erejével tudnak harmonikus közösséget ter emteni egymással a családban. Ahol egymástól eltéró
hitbeli meggyózódés választja el a házast ársakat , ott éppen az él et legmélyebb
kérdéseinél különbözik majd a felfogásuk. A szakad ékot fóleg akkor kell eróteljesen megtapasztalniuk , ha mindketten m eggyóződéssel valljá k saját hitvallásuk hitigazság ait. Vallási téren kevésbé szil árdan álló házasfeleknél gyakran a vallásí közönyt és a lanyhaságot mozdítja eló avegyesvall ás. Nehézséget
okoz a gyermekek vallási nevelésében , és alig ha enged I felszínre j utni az igazi
vallásosságot a családban. Igy értjük meg , miért mutat a katolikus egyh áz eleve
tartózkodást vegyesvallású házasságkötésekk el szemb en.
Mindezek ellenére a vegyesvallá sú házasságkötések mindenkor tényként
jelentkeznek, ezért az egyháza knak kell a felek segítségére sietn iük az adott
helyzet megoldásában. Hatékony segítséget kell nyújtaniuk a vegyesvallású házasfeleknek, hogy megóvják óket fölös feszültségektól , és ráneveljék őket, hogy
kölcsönösen támogass ák egymást igaz keresztény légkör kialakításánál család i
életükben. Házasságuk körüli ökumenikus szolgálatunk gyakorlatilag a házasságra való felkészítésnél, a gyermekek kereszteltetése és vallási neveltetése
kérdésében és a vegyesvallású házasfelek lelkipásztori gondozásában mutatkozzék meg.
4
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Felkészítés a házasságkötés re

Lelkipásztori munkánk azzal kezdődik, hogy már eleve figyelemmel vagyunk
az esel/eges vegyesvallású jegyespárokra. Jegyes ek napja, jegyesek estéje ,
házasulandók szemináriuma és hasonló rendezvények alkalmával kitérünk a
vegyesvallású házasságkötés problémáira. Megemlftjük azokat a különlegesen
adódó terheket, amelyekkel számolniuk kell. Nem hallgatjuk el a lehetőséget ,
hogy közös hitük alapján ker esztény életet lolytathatnak, sőt a közös keresztény élet mint kötelesség és feladat jelentkezik majd náluk.
A jegyesoktatásnál azutón mindenestül elmondjuk a házasságról szóló keresztény tan ítást, ahogyan azt egyházunk hirdeti, és világos eligazítást adunk
a be lőle származó jogi helyzetről. Ezzel fel elő s ségtudatot ébre sztünk a katolikus fél lelkiismereti döntéséhez , egyben előmozdftjuk a megértést a nemkatolikus félnél je gyese vallási helyzetének megítélésében .
Elmélet il eg mindkét egyház lelkipásztora külön-külön tarthat jegyesoktatást
avegyesvallású jegyesekkel, sőt l ehetőség van arra , hogy akár együttesen végezzék el az oktatást. Gyakorlatilag általában az a helyzet, hogy a jegyespár
mindig csak az egyik lelkipásztornál jelentkezik és iratkozik be házasságkötésre. A lelkipásztor azután a jegyesekkel való megegye zéznek megfelelően értesíti a másik fél papját, és ezzel lehetőséget ad neki a felekkel való beszélgetésre. Fontos utasítás ezzel kapcsolatban : Lelk iismereti konfliktus esetén mindkét lelkipásztornak teljes együttmúködéssel azon kell fáradoznia, hogy segftségére legyen avegyesvallású jegyespárnak lelk iismereti meggondolásaik tisztázásában , és olyan megoldás ra segítse őket, amely kölcsönösen tiszteletben
tartja egymás hitét és mindkettőjük lelkiismereti szabadságát.
Jegyesoktatásnál a katolikus fél továbbra is érv énybe n maradó egyházi elő
írás szerint nyilatkozatot köteles tenni , amell yel eli smer i, hogy lelkiismereti kötelességének tartja jövendő gyermekeinek katolikus egyházban történő kereszteltetését és a katol ikus hitben való vallási neveltetését. Megígéri, hogy - jövendő házastársa lelkiismeretének figyelembevétel ével - igyeks zik mindenkor
l
megfelelni ennek a kötelezettségnek.
Mit mond junk ennek a nyilatkozatnak erkölcsi jogosultságáról? A katolikus
félnek minden lehetőt meg kell tennie, hogy az általa igazn ak megismert hitet
továbbadja gyermekeinek, akikkel szemben hite szerint felelősséget érez. A
gyermekek nevelése viszont mindkét sz ülö közös feladata és kötelessége ; ezenkivül fennáll a szabály, hogy egyik felet sem szabad ráb írn unk vagy arra indítanunk, hogy lelk iismerete ellen cselekedjék. A kötelezettség ennek megfelelően
abban áll, hogya katolikus fél adott helyzetében azt tegye , ami számára legjobb
tudása és lelkiismerete szerint lehetséges.
A kato likus fél tehát nyilatkozata elle nére hozzájárulhat gyermekeinek nem
katolikus kereszteltetéséhez és neveltetéséhez, ha másvallású házastársánál
minden komoly igyekezet ellenére sem tudja elérni, hogy az beleegyezését adja
a gyermek katolikus kereszteltetéséhez és vallási neveltetéséhez.

50

Milyen tanácsot és elirányítást adjunk az ilyenformán kényszerhelyzetbe jutott katolikus félnek? Semmiképpen ne zárja ki magát a továbbiakban a gyermek vallási nevelés é ből. A gyermek vallási nevelése ugyanis nem nélkülözheti
egyik házasfél vallási meggyözödését sem. A katolikus félnek házasságkötés
elött adott nyilatkozata bennfoglalt an azt is tartalmazza, hogy köteles ilyen
helyzetben is tevölegesen résztvenni a házas- és családi élet keresztény alaklt ásá bó l. vagyis köteles elömozdítani a gyermek általános vallási nevelését. Hozza közelebb példamutató katolikus életével a saját hitét és egyházát; mélyítse
el saját hitét vallási továbbképzéssel, hogy vallásos témáról beszélgetni tudjon
házastársával, és válaszolni tudjon gyermekének, ha vallási dolgokról kérdezi ;
ápolja családja körében az lma életet. főleg a hitbeli egység kegyelméért folytatott imádkozást az Úr végakarata szerint: " hogy mindnyájan egyek legyenek" .
A jegyesoktatásnál tehát a lelkipásztornak fokozottabban kell kiemelnie a
vallási élet jelentöségét, és hangsúlyoznia kell a házasságkötés vallási jelentő
ségét, szentségi jellegét és lényeges keresztény tulajdonságait. Egyben megértést kell ébresz tenie a katolikus életfo rmával szemben, és így kell megvilágítania a katolikus félnek azt a kötelezettségét, hogy gyermekét katolikus módon
kell kereszteltetnie és nevoltetnie. A jegyesoktatásnál már nem szabad eltanácsol nunk a házasságkötéstöl a feleket: ilyenkor már annak a munkának kell beérle lödnie, amit elözetese n kellett elvégeznünk az ifjúsági lelkipásztorkodás
keretében . Ott kell eröte ljesen kiemelnünk, mennvlre fontos a hitbeli egység
a házasságb an, és milyen problémák adódhatnak avegyesvallású házasságköté snél. Ha viszont még a jegyesoktatásnál is úgy érezzük, hogy a katolikus
félnél megértést kell ébresztenünk a gyermekek kereszteltetésével és neveltetésével kapcsolatban, úgy feltétienül magyarázzuk meg neki és jegyesének ,
hogy milyen indítóokokat kell figye lembe vennie lelkiismereti döntésénél. Másvallású jegyesénél is megkönnyítjük ezáltal a katolikus fél helyz etét. Ez a felvilágos ító munka változatlanul lelkipásztori kötelességünk marad .
A gyermekek kereszteltetése és vallás I neveltetése
Mindkét fél egyházának ösl gyakorlata szerint zsenge gyermekkorban keresztelésre hozzák el a gyermekeket, vagyis a vegyes vallás problémája gyakorlatilag korán jelen tkezik a házasfeleknél. Igy van és marad rendjén, hogya szű
lök hite alapjá n a kisdedkeresztelés gyakorlata szerint egyházi közösségbe iktat juk be a gyermeket. Elfogadhatatian az az út, hogy felekezeten kivüli oktatást
adunk a kereszténységböl egyházi közösségbe való begyökereztetés nélkül. Tapasztalat szeri nt ez a megoldás nem az egyházi egység hez vezet, hanem vallásl közöny be fullad, illetve hitbeli veszélyeztetettségbe torkollik. Ugyanígy nem
megoldás a régi felfogás : "ne m nemet követ " : ez csupán továbbörökíti a szülök
egyházi megosztottságát, és tapasztala t szerint ugyancsak a vallási közönyt
mozdítj a e16.
Az alapvet6en új egyházi állásfoglalás a vegyesvallású házasfelek tekinteteben dö nté módon határozza meg a lelkipászto r gyakorlati magatartását is. Meg
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kell vallanunk, hogy az új gyakorlat - fő le g azok számára , akik olyan országbó l
érkeznek, ahol a "Matrimonia mixta" motu pro prio előírásait , ill etve lehet őse 
geit nem tette magáévá az egyházi törvényhozas - meglepetést jelent. Lehet séges , hogy maguk az osztrák, illetve német kollégák sem egykönnyen szokták
meg az új lelkipásztori gyakorlatot. Említsünk meg néhány idevonatkozó rendel kezést : Vegyesvallású felek házasság ot köthetnek katolikus vagy nem katolikus
lelkipásztor előtt is, bármelyikük templomában ; másvallású fél lel kip ásztora eljöhet a másik fél templomába, és az ottani lelkipásztor engedélyével és jelenlétében esketheti őket, - a katolikus félnek azo nban, ha az eskető lelkipásztor
nem katolikus, előzetes fölmentést kell kérnie és kapnia a forma alól. Ugyanígy abban az esetben is, amikor vegyesvallású felek forma alól adott fölmentéssei pusztán polgári hatóság előtt kívánnak itt egyh ázilag érvé nyesnek eli smert
házasságot kötni.
Szóval a lehetőségeknek olyan sor a tárul fel , amelyet régebb i gyakorlat
szerint elképzelhetetlennek tartottunk. (Mennyi nehéz lelkipásztori döntéstől
maradnak megkímélve jelenleg a kollégák, - ezt cs ak azok tudnák elmondani,
akik együtt szenvedték vég ig a lelkiismeret es katol ik us jegyes minden vergő
dését és panaszos gyónási kísérletéti)
A gyermek kereszteltetését - bárm elyik egyházban történ jék is - lelkipásztori megbeszélés előzi meg. Minden ker esztségi oktatás lényege , hogy a pap a
gyermek vall ási neveltetése kö rüli hely es magatartásról beszél a szül őkkel, tisztán katolikus és vegyesvallású családokban egyaránt. Hitv all ástól függetlenül a
legfontosabb kérdések maradnak: nevelje rá a sz ül ő gyer mekét zsenge gyer·
mekkorban a legegyszerűbb imádságokra, ho zza el magával a templomba, alakítson benne tiszt eletteljes megbecsülést lsten szent dolgaival szemben, mutasson neki jó példát a keresztény életből, vezesse be vall ási élet ünk meg szentelt hagyományaiba és szokásaiba. Ezen a téren nem rnulasztha tjuk el, hogy
figyelmet ébresszünk mindkét sz ül ő köz ös kötel ess égével szemben. Gondolok
itt az édesapákra, akik olyan nyugodtan és gon doktól rnentesen engednek át
a vall ási nevelés terén is minden kezdeményezést az édesanyáknak, akik tudvalevőleg mi nd en viszonylatban megelőzik ő ket a kisgyermek gondozásában .
Akik viszont még vi sszaemlékeznek a bécsi egyetem egyháztörténészének, Prof.
E. Tomeknek nemes alakjára, talán idézni tudják tőle, ahogyan édesapjára emléke zett. Előadását meg szakítva a Votivkirch e ir ány ába mutatott : " Oda vitt el
minket minden vasárnap délelőtt a nagymisére, ebéd után a litániára. azu tán
késő estig a Práterben voltunk vele . Azt , hogy ma itt állok mint pap és egyetemi tanár Önök előtt, azt lsten után neki, az édesapámnak köszönhetem!"
A keresztelést vall ásos nevelésnek kell követnie : ennek j e l e ntő s eszköze
az iskolai és templomi hitoktatás, a közös istentisztelet. Eleng edhetetlen k övetelmény, hogy a sz ül ö érdeklődést muta sson a gyerm ek iskolai hitoktatása és
templomi oktatása iránt. Akkor is, ha a tisz teletes úrtól ha ll ja az lsten igéjét.
Nagyon jól bevált régi módszer volt, amikor a sz ül ö megkérdezte : Mi volt az
evangélium , miről beszélt a plébános úr? (még szerenc sésebb módon : mit hal -
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lottunk vasárnap a templomban?) A lelkipásztor felada ta e te kinte tben az lehet :
Nyújtson segítséget, hogyavegye svall ású házast ársak mind egyi ke l e h et ő s é g
szerint részt vegyen egyh áza életében . Ahogyan a házasságk ötés elő tt tar tózkodott attól, hogy negatív megjegyzést tegyen a másvall ású fél m egg yő zód é s é
vel és egyházával kapcsolatban, úg y most használjon fe l mind en alk almat arra,
hog y kifejezze a gyermek el őtt a másvall ású szü lö vallásos életének ért éke ivel
szembeni megbecsülését és ti sztel etét.
Vegy esvall ású házasfel ek lelkip ászto ri gondozása
A lelkipásztor előtt nem maradhat közömbös, mennyire mél yed el a vegy esvallású házasp ár a keresztény vallási él etben . Tan ácsolja azért nekik: imádko zzanak közöse n, és olvassák együtt a Szentírást otthon a csal ádban . Igyeke zzenek megismerni egymás lelki életét, próbáljanak osztozni az általános kereszté ny értékekben , amelyeke t egymástól saját m eggyőződésük épségben való
megtartása mell ett nyugodtan elsajátíthatnak. Nagyvonalúaknak kell mu tatkozniuk házasfelük istentiszteletével kapcsolatban. Vegye svallású házasfelek általában látogassák a saját egyházuk istentisztelet ét. alk almilag viszont nyugodtan
vegyenek részt a másik fél egyházának iste ntiszteletén, meg tartva a mindenkori
el ől r ás okat és rendelkezéseket sajá t egyházuk és lelkipásztoruk ré s zéről.
Mi nde nkor vegyenek részt az ökum enikus istentisztel eteken , hiszen ezen a téren ók a l egközel ebbről érdekeltek, és ő k ismerik ki legjobban magukat az eló adód ható problémák kör ül.
Tapasztalat sze rint j e l e n t ős segí tséget nyú jt a veg yesvallású házastár saknak.
ha elmondhatják vegyesházasok körébe n a saját problémáikat, megoszthatjá k
velük a maguk ta pasztalatait. Ilyen jellegú összejövetel eken tan ác sot és eli rány ítást kaphatnak egyház aiktó\ és a vegyes házasok gondozására beállitott egyházi szak embert ől. Számos helyen - fől eg Ném eto rszágban - mi nt rendszeresített havi vagy hétvégi találkozókat tartj ák ezeket a vegyesh ázas csa ládi köröket. A vegy esvall ású házasfel ek összejövetelein azt kell hangsúlyoznunk, ami
vallásilag egybefúzi őke t : ily en az imádság értelme és feladata a keresztény
élet be n, az lsten igéjének közös meghallgatása. Házas életi ké rdés ek tag lal ásánál vegyük figye lemb e, hogy nem kell a csal ád és házass ág minden problémáját vegyesházasoknál okvetlenül a vall ás számlájára írnunk. hanem az együtté lés
pro blé mái nak az oka náluk is sokszor egészen más utt van.
A fentiekben szó esett a vegyesházasok gondozására beáll íto tt sza kem berGondozásuk különleges minósltést kíván minden lelkipásztortó\ valamennyi
egyházban. Nyitott nak kell lennünk az ökumen ikus párbeszédre, pontos an ismernünk kell mindkét egyh áz tanítását és jog i rendjét, valamint ezeknek az
egyházi rendelkezéseknek a híve k érzés- és felfogásvilágára való hatását. Rendelkeznie kell ezenfelül a vegyesházasok lelkipászto rának azzal a lélektani képessé ggel, hogy beleélje magát az adott körülményekbe, és aszerint tudja felfogni és megítélni , mily en helyzetb en élne k a go ndoz ására b ízott vegyesvallású
kere szté nyek. Szünt el enül fontolgatnia kell , hol és mikor tud érd eml eges szolről.
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gálatot végezni ezekne k a különleges helyzetben keresztény élete t folytató
embertársainak javára. Az eredményes munka érdekében testvéri bizalommal
kell megta lálnia a másik egyház lelkipásztorát, a vegyesvallású házastársak és
családok körüli érdemes szolgatársát.
Külön gond és feladat az egyházak számára. hogyan adják meg ezt a rnlnösltést a lelkipásztoroknak : kiképzési idejük alatt a tanulmányok során. vagy
pedig lelkipásztori továbbképzésen. illetve - amennyiben erre lehetőség adódik
- köz ös munkakörökben sajátítják el a szükséges tudnivalókat? Tanulnunk
kell . és érdemes ezen a téren ls továbbképeznünk magunkat. Hosszú és nagy
utat tett meg Krisztus egyháza. amíg eljutott erre a megismerésre a Szentlélek
vezetése mellett és álta l. Az id ős pap visszaemlékezik három évtized nél régebben elmúlt időkre. Egyházi iskolában múködő tanító jelentkezik a püspöki lrodán. és vegyesvallás alól kér felmentést tervbevett h ázasságkőtéséhez. Katolikus iskolában múködő tanerő nem kaphatott ilyen felmentést, - szólt akkoriban
az egyházmegyei statutum. Az iskolák államosítása küszöbön áll. A fiatal pap
egy pillanatig a püspökére gondol. a kemény tartású főpapra. az elvek emberére. Azután az esetet méri le. és a fiatal pedagógust nézi. aki heteken belül
állami státuszban szolgál tovább. - talán nehezen gyógyuló sebbel a lelké ben.
A szertartó úgy dönt, hogy nem kér utasítást, hanem valamilyen általánosan
megadott foglalkozást ír be. és beteszi a felmentést az aláirásra váró többi
blanketta közé . Ami akkor lelkiismereti konfliktust váltott kl, ma történeti visszaemlékezés . Az egyház - húségesen régi kedves nevéhez - anyaszentegyháznak mutatja magát : tudja. hogy egyugyanazon anyaméh szül új életre bennünket a keresztségben.
Zárja be a fejtegetése ket maga az egyház az ökumenizmusról szóló zsinati
határozat (Unitatis redintegratio) befejező mondatával: ..A zsinat óhajtja és sürgeti, hogya katolikus egyház gyermekeinek kezdeményezései karöltve hala djanak különvált testvéreink kezdeményezéseivel, vigyázva. hogy akadályt ne
gördItsenek a Gondviselés útjába. vagy elébe ne vágjanak a Szentlélek jövendő ösztönzéseinek. Ezenfelül kijelenti a zsinat, hogy meggyőződése szerint
emberi erők et és képességeket meghaladó szent szándék az összes keresztények kiengesztelő dése Krisztus egy és egyetlen egyházában . Ennélfogva
Krisztusnak az egyházért mondott imádságába. az Atyának irántunk való szeretetébe és a Szentlélek erejébe veti minden reményét. .A remény pedig nem csa l
meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szivünkbe az lsten
szeretete' (Róm 5,5)."

Lackó Mihály

I. ATHIÖNAGORÁSZ KONSTANTINÁPOLYI PÁTRIÁRKA
1969 júniusában - miután egy darabig tanulmányi célokb ól Görögországban tartózkodtam - megérkeztem Konstanti nápolyba. Egyik cél om volt. hogy
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látogatást tegyek a Fanarban. a kons tant inápo lyi patr iar kátus sz ékhely én. KalIinikosz püspökkel lépt em ér intkezésbe, aki a római Pápai Keleti Intézet hallgatója volt. O közölt e vele m, hog ya kihallg atáso n kí vül ebédre is hivatalos vagyo k
a pátriárkához . A megadott napon elmentem a Fanarb a, a szerén y pátriárkai
épületbe. Kallinikosz püspök tud tomra ad ta, hogya pát riá rka ebéd után fogad,
de az aszt aln ál is bemutatnak neki. Körülb elül t s-en voltunk az ebéden. Asztali
ima után maga a pátriárka mutatt a be egymás nak a vendégeket. Ebéd közben
kevés szó esett, mivel szok ás sze rint csak a pátr iárka kezd beszélgeté st. Minthogy el őző éjjel jött vissza Bulg ári ából , Szent Cirill és Metód ünnepségeiról
beszélt nekünk. Azt án az ajtóban átadott engem Gábr iel metropolitának, a Szent
Szinódus titk árának, kávézni és beszélg etni , azzal, hogy majd egy órai pihenés
után fogad .
Csak ugyan, kör ülbelül egy óra elt elt ével bevezett ek a pát riár ka dol gozószo bájába. Elém jött, megölelt és asztalához ültetett . Od aadt am nek i néhány publikációmat. O felvilágo sít ásokat kér t a róm ai Kel eti Int ézetról és né hány ott tanuló görög ortodox hallgatóról. Majd meg mutatta Jo seph Gill SJ-nek, az Int ézet
rektorának " A fir enzei zsinat" c. kö nyvé t gö rög ford ításb an (Szünodosz tész
Florentiasz). Nagyon meg dicsérte, és azt mondta : ez a könyv mu tatja, hogy az
említett zsinat szinte valamennyi teológ iai kérd ést megoldotta Kelet és Nyuga t
között. Ez a mú mind ig ott van az asztalán , és aján lja elolvasásta azok nak a
látogatóin ak, akik a kato likusok és orto doxok egye sülése felól kérdezgetik.
A pátriárka tis ztel et rem éltó személye , beszéd e, go ndo lata i mély benyo mást
hagytak bennem .
Aristokles Spyrou (ez volt po lgári neve) 1886. márc . 25-én szü letett Tsar apIana hegyi faluban , Epiru szban. Akkorib an ez a vid ék még törö k uralom alatt
volt, egyh ázila g pedig a kon stan ti nápolyi pátriá rká tushoz tartozott. Apja orvos
volt. Hárman voltak testv érek, két fiú , egy lány, de fiú tes tvére fiatalon meghalt.
Az elem it szülófalujában és Konl tsáb an végez te. Utána 1903-ba n Konstantinápolyba ment, és a Chalki pátr iárk ai szemin áriu mban meg kezdt e a közép iskolá t.
Négy év gimnázium és 3 év teológi a után 1910-b en di akón ussá szente lódött.
éspedig n őtlen ül. Elótte szerzetesi fogadalmat tett , és az Athé nag orász nevet
kapta. Nyomban Mon asztir váro sába ker ült (ma Bitola, J ugos zlávia), és itt a püspök titkára, iskolafel ügy eló , majd 1912-tól egyházmegyei iro da ig azgató lett. Éppen ottléte alatt nevezetes események történt ek. 1911-13-ban , a balkán hábor ú
következtében a törököknek el kell ett hagyniok a balkán félszigetet. Utána
mindjárt következett a Mac edón iáért vívott küzde lem . Macedóniát felosztottá k
Görögország , Jugoszlávia és Bulgária között. A bitolai görög püspök helyzete
mint nehezebbé vált , s rgy 1918-ban a görögöknek el kell ett hagyn iok a várost.
Athénagorász ekkor az Athosz-hegyre vonult vissza , és néhány hónapon át az
egyik monostorban (Mylopotamos) ért. 1919-ban Athénbe hívt ák. Ott Melétiosz
athéni érsek archldiakónusa és titkára lett, 1920-ben pedig utód jáé, Theoklitoszé. Az érsekváltozás a királypártiak és köztársaságpártiak közti ellenségeskedés folyománya volt, de Athénagorász ebbe nem avatkozott. 1922. decem-
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berében Korküra és Paxosz ión tengeri szigetek püspöke lett. Minthogy még
csak diakónus volt, előbb pappá kellell szentelni, azután foglalta el püspöki
székét. Korküra szigete több század óta Velencéhez tartozott. Ilyenformán
Athénagorász ill került először kapcsolatba a katolikusokkal.
1930 augusztusában Eszak- és Dél-Amerika görög ortodox híveinek érsekévé választották. Székhelye New York-ban volt. Az előző évti zedben az amerikai
görögök közt is olyan erős nézeteltérés alakult ki a királypártiak és köztársaságpártiak között, hogy két csoportra szakadtak, élükön két püspökkel. Athénagorász első feladata tehát az volt, hogya kettőt egyesítse. Ezt teljes sikerrel
hajtolIa végre. Továbbá alapltanta kellell egy teológiai főiskolát az amerikai
görög ortodox papok kiképzésére. Sikerült is megnyitn ia a szemináriumot 1937ben Boston egyik külvárosában. A helyzet figyelm es tan ulm ányoz ása után törekedell a görög ortodox egyház "aggiornamento"-jára az amerikai életfeltételeknek megfelelően. Például az irányító szervekbe laikusokat veli fel , megengedte, hogya templomban orgonát vagy harmónium ot használjanak, padokat
vagy székeket állítsanak be, átalakftsák a papság ruh ázat át stb . Az amerikai
tartózkodás nagy megnyflást jelentell szellemében .
1948. nov . 1-én Konstantinápoly pátriárkájává vála sztották. A török kormány
beleegyezett, jóllehet amerikai állampolgár voll. Utána megkapta a török állampolgárságot. Miután elbúcsúzott amerikai hfveitől , H. Truman elnök személyes
gépén repült Konstantinápolyba 1949. jan . 26-án . Kezdettől fogva igyekezell hivatalát nemcsak görög nemzeti ügynek, hanem nemzetek fölölli küldetésnek
feltüntetni, minthogy ő az egész ortodoxia képviselője. Ezért' a ciprusi görögtörök konflIktusban semleges maradt. MindamellelI helyz ete egyre nehezebbé
vélt. Ortodox hivei, látva , hogy a társadalmi életben háttérbe szorulnak, sőt támadásokat intéznek ellenük (pl. 1955-ben), mind többen vándorolnak ki Tör ők
országból. Az első világháború után Konstantinápolyban még kb . 100 OOO görög
élt; ma már alig 10-15 OOO. Athénagorász életénék utol só éveiben a török kormány bezárta Chalki teológiai főiskoláját, megszüntette a p átrtárkátus nyomdáját, nem engedte meg épületének restaurálásat azzal az ürüggyel, hogya tervek szerint azon a helyen új, széles utca épül. Sőt 1969-ben már azt rebesgették, hogy a törökök a pátriárkát is kiutasítják. De személyisége akkora tekintélyt szerzett a patriarkátusnak nemzetközi téren, hogy ehhez a kérdéshez mégsem mertek nyúlni. Athénagorász Konstantinápolyban halt meg 1972. júl. 7-én .
A konstantinápolyi patriarkátus belső ügyeit a körülményekhez alkalmazkodva, újfajta, békés módon törekedell megoldani. Ezenkívül Athénagorász fő
ként mint az ökumenikus mozgalom egyik főszereplője ism eretes. Minden életírója egyetért abban, hogy amerikai tartózkodása indítolIa el ebbe az irányba.
011 látta a kereszténység döbbenetes megoszlását (Észak-Amerik ában 258 felekezet éli), és volt alkalma érintkezésbe lépni más egyházak képviselőivel. Ath énagorász nem elméleti teológus, nem is író, hanem lelkipásztor-püspök. A keresztények közölli párbeszéd előmozdítója; de nem annyira a teológiai dlalögusé , mint a szeretet és a teilek párbeszédéé.
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Elsosorban az ortod ox egy házakat pr ób álta eqye sit eni. Tudval évo. hogy ezek
auteketál. önálló egyh ázak, és a kon stantin ápolyi pátriárkátust csak .p rlrn us
inter parcs "- ne k tekintik ( el s ő az egyenl ők k öz öt t) . A th énaqo r ász igen tágan
értelmezte ezt a tis zteletbeli el s ő s éq ét, és így különbözó kezd emén yezéseket
tett az ortod oxia javára. 1961-ben összehívta Rodoszba az e ls ő pánortodox
(összortod ox) konfe renciát. majd a másod ikat és harmad ikat. A k ü l önb öz ő ortodox egyházak talál kozása már magában véve is igen pozitív tény . Ezek en a
konferen ciáko n merült fel egy pánortodox zsi nat ötl et e. Ennek elókészítésén
most valóban do lgoznak.
Másod sorb an Athén agorász a protestáns világgal való ökumeniku s kapcsolatok előmozd í tója volt. Pártolt a az o rtodoxok részvét elét az Egyházak Vilá gtanácsá ban. Már 1948-ban min t amerik ai érse k szemé lyes képv i selőt küldött
mogalakulásá ra Amsterdamba. Azután 1952-bcn enci kli kát intézett az összes
ortodox egyházakh oz; ebbe n egyfelő l bu zd ította őket , hogy lépjenek be a Világtanácsba . m á s te l ő l viszo nt kifejtette az elmél eti teológiai eszmecs erék és a
liturgi kus cselekmények ortodox elveit.
Harm ad so rban a pátriárka főszereplőjévé vált a kate tikus egyházzal k ife jlődó
ökum enikus kap csol at oknak. Híres ma rad XXI II. Jáno s pápa meg választásához
fúzött mon dása : " Fuit ho mo missus a Deo. cu i nome n erat lo ann es " , ahol a
Já no s-evangélium kezde té t (1,6) a " jó pápára" alkalmazta. De az új út kezdete
valójá ban jeruzsá lemi találko zása volt VI. Pál pápáva l 1964. jan . 5-én . Athénagonisz több fzben kifejezte azt a vágyát, hog y találkozzék a pápával. Azt mondta: " Az egés z utat nem te hetem meg a pápához, de a félutat megteszem." Igy
jött lét re a találkozás , amely világszerte é r d e klő d es t keltett. Hiszen századok
óta - az 1438· as firenzei zsi nat óta - el őször törté nt meg. hogy egy pápa találkozott egy kon stantinápol yi pátriárkával. Követk ezett azut án VI. Pál utaz ása
Kon stantinápol yba 1967. júl. 25-25-án , valam it Alh énag orász látogatása Rómában 1967. okt. 26-28-án. További nagy lépés volt előre az 1054-es kölcsönö s
kiközösítés eltörlése, amely annak idején Kel et és Nyugat szak adá sának kezdete volt. Ez 1955. dec. 7-é n történt. a II. vat ikáni zsinat utol sóelótti napján .
Athé nag orász az ökuméné útján többfelől ell enáll ással tal álkozott, még saját
egyházában is, különösen az A thosz-h egyi sze rzetesek között. Három kol osto rban törölték is a nevé t a litu rgikus megemlékezésból. Mégis bátra n fol ytalla
az egysé g meg kezdett út ját egé sze n haláláig"
Az ö kumenizmusra vo natkozó gondolatait jól fog lalja össze 1964 karácsonyára í rt enci klikájának k övetkező része :
" Me g g yő z ó d é s s e l és nem alap nélkül ismé tel jük tehát erról a Szent Székról
Ara nyszájú Szent Jáno sna k az egy házról adott meghatározását : ,Ami t egyhá znak hívunk, az nem más, min t maga az egyesülés, egység és egyeté rtés.'

• Lásd err öl bövebben 16. számunkban, a •Tomosz Agapisz· (Szeretet könyvel ismertet ésében. Ugyanott található a pátriárka nekünk küldött levele.
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Minthogy évek óta hitü nk és me ggyőző désünk szerint Igy látjuk az egyház
pedig a mi keleti ortodox egyházunk - világmisszióját, sohas em
szúntünk meg ennek a meggyőző désünknek kifejezést adni. Reményei nket sem
adtuk fel, és mind saját szerény erőnket , mind egyházunk erejét szüntelenül
ezeknek a gondolatoknak a szolgálatába áll ítottuk.
főképpen

Más ortodox egyházakkal együtt összeh ívtuk a Harm adik Pánort odox Konferenciát Rodoszba avval a céllal, hogy az egye sülésnek, a békének, a kie ng esztelődésnek és az embe rek testvériségének előkész ítője legyen. Láttu k.
milyen nagy örömmel fáradozott ezeknek az elvekn ek érdekében ; az összes
ortodox testvéregyház elkötelezte magát mell ettük.
Gondoltunk arra , hogy újra kezdjük a római katolikus egyházzal a hosszú
évek óta megszúnt dialógust, és hogy evvel tüzet esen foglalkozzunk. Láttuk .
hogy ez a dialógus pozitfv és ésszerú módon vette kezdetét , és valób an halad
e l őre. Mindez a minden oldalról szükséges készség légkörében és reménytelj es kilátásokkal ment végbe; term észetesen lst en segí tségével, akinek áldása
kfs érje a mieink kivánságait és a mi jóaka ratunka t.

Az ortodoxia nem tétlen , és nem riad vissza f elelő s ségétől. A tárt lélek és
nyílt sziv légkörében akar - az összes ortodox egyházak közös és kife jezett
kivánságára - testvéri viszonyba lépn i a római katolikus egyházzal , hiszen a mai napig fennálló ellentéte k ellenére - az elsó századok osztatl an egyházának annyi közös kincse fúzi egybe vele a hitben és a hagyom ányokban.
Halad ást tapasztalunk az anglikán és apaleokatoli kus· egyházakk al való
viszonyun kban és a velü k folyt atott teológiai vitáinkban is. Olyan szakaszt értünk Itt el, ahol bi zonyos lépések látszanak kív ánatos nak, hogy az ált alános
határozat után azonnal belefoghassunk ebbe az áldásos konferenciába. Mind ezek után megtudtuk, hogy már döntés ls szület ett a kétoldalú kapcsolatok és
megbeszélések ápolására egy interortodox (ortodoxián bel üli) bizottság felállí tását Ill etően , amitől - kétségtelenül lsten ke g ye l m é bő l - csak jót várhatunk."
Az ökumenizmusnak, az egyházak egyes ülésének kérdésében Athénagorász
két szakaszt különböztet meg ; a szeretet párbeszédét és a teológiai párbe szédet. Úgy túnik, hogy az elsőt tartotta jelentősebbnek. Sőt olykor kijelentette :
ha nem lennének teológusok, az újraegyesülés már megtör tént volna. O tehát
a szeretet párbeszé dét mozd ltott a elő, a keresztények együttmúködését a gyakorlati élet sok fél e terü leté n, a vitás teológiai kérdéseket későbbi szakaszra
hagyva. Mint már Irásom elején emlI tettem , látogatóinak gyakran mutatta J .
Gillnek a firenzei zsinatról Irt könyvét, ezzel a komme ntárral : ..Eb ből a könyvből látszik , hogy ezen a zsin aton már megoldották a vitás teológiai kérdéseket.
Nem tudom, mit lehetne még hozzátenni." De azért ismerte a teoló giai kérdések
fontosságát ls, és a liturgiában nem enged te meg az inter kommúnlót, a szent• Azok a keresztén yek,
ik az elsó századokban szakadtak kl az Egyház közösségébOl,
pl. nesztoriánusok, [akobtték, koptok stb .
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ségek közös vétel ét. amíg e kérdések meg nem oldódnak. Római látogatása
alatt egy beszédében kifejezte szomorúság át, hogy nem mutathatják be együtt
az eukarisztiát, nem ihat egy kehel yből VI. Pál pápával.
Ma már mind a két főszereplő elt únt az élet színpadá ról; de eszméik és
rendkívüli tetteik emlékezete eleven maradt. I:ppen most lépünk az ökumenikus
dialógus második szakaszába : megkezdődik a teológ iai párbeszéd. II. János
Pál pápa konstantinápolyi látogatásakor, 1979. nov. 30-án bejelentette, hogy katolikus-ortodox vegye sbizottságot alakítanak erre a cél ra. Később jelezték a
30-30 tag nevét is. Első összejövetel ük 1980. máj. 29- jún. 4.-ig folyt le. Patmosz
szigetén Meliton kalkedón metropolita tartotta a bevezető istentiszteletet Dimitriosz pátriárka képviseletében. Másnap Rodoszra mentek át, ahol még Szent
Pál alapított egyházat, ott tartották a munkaüléseket, valamint egy-egy ünne pélyes katolikus és ortodox misét. A résztvevők ui. meg egyeztek abban, hogy
a teológiai vita hiábavaló lenne, ha nem járna együtt egymás örökségének megismerésével és megtapasztalásával. Imádságos szellem és őszinte nyíltság hatotta át az üléseket. Az össze jövetel cél ja az volt , hogy meghatározzák és megszervezzék a teológiai párbeszéd további menetét. Ez meg is történt. Nyilatkozatukban hangsúlyozták : fontos , hogya szeret et dialógusának eredménye
legyen a teológiai dialógus .
Irodalom: 8ernhard Ohse, Der Patriarch. Athenagoras I. von Konstantinopel, ein ökumenlscher Vlalon ár. Friedrich Pustet, Regensburg 1968. - Virgil Gheorghiou, La vie du
Patriarcha Athénagoras, Ed. Plon, Paris 1969. - Stélios Castanos de Médlcls, Ath énagoras [er, L'apport de I'orthodoxle il I'oecuménisme. Ed . L'ages d'homme, Lausanna
1968. - Ollvier Clément, Dialogues avec le patriarche Athénagoras , Ed. Fayard , Paris
1969. - Athenagoras I.. Der Patriarch spricht, Verlag Herold, Wien-München 1965.

Tájékoztatásul közöljük kedves olvasóinkkal, hogy fol yóiratunk postázása
rendszerint hosszabb időt vesz igénybe.
Az első szám kézhez vétele kitolódhat május közepéig ,
a másod ik számé augusztus közepéig ,
a harmadiké november közepéig ,
a negyediké február közepéig.
Kérjük tehát, hogy türelemmel várják a szám megérkezését. Ha viszont a jelzett
dátumokig mégsem érkezett meg, jelezzék egy lapon spittali cfmemre, hogy
intézkedhessünk.
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A SZE NT ATYA HOM ILIÁJA ACC RÁ BAN M AJ. 8-A N

Kedve s Fivér eim és Növéreim Krisztusban !
1. Közel tíz éve itt Accrában tartották a világiak els ő össza!rika i és mad agaszkári találkozóját. Bár én nem voltam jel en , mint krakkói érs ekn ek és a Laikusok Tan ác sa konzultorána k volt alkalmam különös figyelemm el, érde k l őd és 
sel és csodálattal követni ennek a történelmi eseménynek föbb mozzan atait.
A 36 afrikai országból össze j ött világi férfiak és nök egyhangúan mondták : ..Jelen!" Igy szóltak a világhoz : ..Jelen vagyunk a hivök közösség ében ; je len va·
gyunk Kri sztus afr ikai egyház ának küldetésében !"
2. Tlz év múlva lsten megadta az alkalmat, hogye ljö jjek Ac er ába. hog y ma
velete k legy ek, veletek együtt ünnepel jem az: euk arisztiá t, sz élj ak ho zátok, és
rajtatok ker eszt ül üzenete t intézzek Afrika egés z katolik us lai kátu sához. Ma
Péter utód a, II. János Pál pápa mond ja : ..J elen !" Igen , jelen vagyok az alrikai
világi ak között ; úgy jövök, mint atyátok és mint az egyetemes Egyh áz pásztora.
Jelen vagyok mint testvéret ek a hitben! Mint Kri sztusban testvéretek sze retném
megmondani nektek, milyen közel vagyok hozzátok a Megfeszített és Feltámadott Úr végtelen szeretetében, mennyire szer etlek ben neteket, mennyire szorcte m Afrika laikusait!
Mint pászto rotok , meg akarlak erösíten i benneteket abban az igyekezetet ekben, hogy húek marad jatok az Evang éliumhoz és abb an a küldetésetekben.
hog y máso knak is elvigyétek üdvösségünk jóhírét. Buzd ítani kívá nlak ben neteket világ iak at : új rtsátok meg az Eukarisztia állal sz llá rd keresztény elkötelezett sége te ket, éljé tek újra az örömöt, hogy Kr iszt us Testének tagjai vagytok, szen teljét ek magatokat , mint afrikai keresztén yek, újon nan arra, hogy elömo zdítjátok
ennek a nagy kontinen snek igazi és szerv es fejlödését. Veletek egy ütt szer étnék hálát ad ni a mennyeí Aty ának , megemlék ezve ..tevék eny hitet ekröl , áld ozatos szeret etetekröl és Urun kb a, Jézus Krisztu sba vetett szilá rd reményetekrö l"
(1 Tesz 1,3).
3. Fivére im és növéreim Kr isztusban , szavaimat, üdvözletemet és áldáso mat
Afrika minden orsz ágának kato likus vil ág i népéhez akarom intéz ni. Szeretnék
túlhatolni a nyelv, földrajz és a népfajok ko rlátain , és mi nden külö nbség nél kül
minden egyesteket rábízni az Úr Krisztusra. Kérek tehát mindenkit , aki most
hall ja tölem a testvéri szoli daritás és lelkipászto ri tanítás üzenetét: adja tovább.
Kérl ek be nneteket, juttassátok el üzenet emet fa luról falura, otthonról otthonr a.
Mond játok meg hittestvéreiteknek, hogya pápa val amennyiő tök et szer et , és
átölel benn eteket Kr isztus békéjében .
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4. Ezt a hatalmas afri kai kontinens et a T er emt ő sok természeti kinccsel hal mozta el. Saját korunkban voltunk tanúi , hogy ezeknek kiaknázása és fel használása menny ire hozzájárult orsz ágaitok anyagi és társadal mi hatad ás ához.
Hálát adunk Istennek e haladás jótétemén yeiért. De nem szabad felednünk.
va k me rősé g lenne felednünk, hogya rátok b ízott leg nagyobb eróforrás és legnagyobb kincs a hit ajándéka, az a döbbenetes kiváltság , hogy Uratok nak ismeritek Jézus Krisztust.
Ti világiak az Egyházban , akikben megvan a hit , minden erőf o rrás ok legnagyobbika, - a ti lehetőség e itek egyedülállók és felelős ség etek d ö n tő fontosságú. E vil ágba n folytatott mindennapi életetek által megmutat játok a hit világalakító és az emberiség csa ládját megújító hata lmát. Szere petek mint világi
hivók é - ha rejt ett és észrevétlen is, mint a kovászé vagy a föld sój áé, amirő l
az Evangélium beszél - nélkülözhetetlen az Egyh áz számára , hogy betölthesse
Kris ztu stól kapott küld etését. Világo san tanították ezt a II. vatikáni zsinat atyái :
"Az egyh áz nincs igazán meg alapítva, ninc s ig azi élete és nem tökél etes jele
Krisztusnak az emb erek köz ött, ha - a hierarchia mell ett - nincsen nevére
méltó laik átus. Az evangéli um ugyanis nem verhet mély gyö keret vala mely nép
lelki világ ába, életébe és munkálkodásába a vi lági h iv ők tevékeny jelenl éte
nélkül" (Ad Gentes 21).
A vil ági hivők szerepe az Egyház missziój ában két irán yba terjed ki : Pásztoraitokkal egységben és az ő irányltásuk alatt fölépí tite k a hívek közösség ét :
másod szor pedig mint f e lelős polgárok átjáratjátok az Evang éli um kovászával
a társadalmat, amelyben éltek, gazdasági, tár sad almi , politikai, kulturá lis és értelmi dim enziój ába n. Ha híven betöltitek ezt a két szerepetek el , min t a föld i
áll amnak és ugyanakkor a men nyek ország ának pol gárai, akkor teljesü lnek be
Krisztus szavai : "Ti vagytok a föld sója ... Ti vagy tok a világ vil ágossága " (Mt
5,13-14) .
6. Fivéreink és nővére ink ma új életet kapnak v í zből és S z e n tl é l ekből (vö.
Jn 3,3kk) . (A pápa a mise során megkeresztelt, megb ér mált és e lsőá l d o zás ba n
részesített tíz felnőttet. Szerk .) A keresztség beik tatja ő ke t az egyház test ébe ,
újjászületnek általa lsten gyermekeivé. A lehet ő legnagyob b emberi méltós ágol
kapják . Szent Péter szavaival " választott nemzetség , kir ályi papság , szent nemzet, tulajdon ává kivál asztott nép" lesznek , hogy lsten d ics ős é g ét zengj ék (1Pél
2,9). A bérm álás szen tsége még ben sőbben összekapcs olja őket az egyházzal ,
és a Szentlélek különös erejét árasztja beléj ük (vö. LG 11). E két nag y szentségen át Krisztus int i népét, Kris ztus ínt min den egyes világit , hog y veg ye ki
részét a hívek közö ssége épltésének felelősségéből.
Mint a laikátus tag jai hivatottak vagytok tevé keny szerepet vállaln i az egyház szentségi és liturg ikus életében, különösen az eukarisztik us áldozatban.
Ugyanakkor hivatva vagytok az Evangélium tevékeny ter jesztésére is, mégpedig
a szeretet gyakorlásával és a hitoktatói-hith irdet ői munkában való részvétellel,
kine k- kinek egyéni ajándékai szerint (vö. 1Kor 12,4kk). Minden kere sztény kö61

zösségben, legyen az a család "házi egyháza", a papjával együttmúködő plébánia vagy a püspöke körül egyesült egyházmegye, a világiak - az első század
Krisztus-követőinek mintájára - törekszenek húek maradni az apostolok tanításához. húek a testvérí szolgálathoz, húek az imádsághoz és az eukarisztia
megüléséhez (vö. Csel 2,42).
7. Keresztény hivatásotok nem von el egyetlen fivéretektől vagy nővéretek
tól sem. Nem akadályozza részvételeteket polgári ügyekben, nem is ment föl
polgári felelősségeitek alól. Nem külön it el a társadalomtól, nem ls kimél meg
az élet mindennapos viszontagságaitól. Állandó elkötelezettségetek a világi tevékenységekben és foglalkozásokban inkább valódi része hivatásotoknak. Mert
arra vagytok hivatva, hogy jelenlétet és termékenységet biztositsatok az egyháznak a hétköznapi élet körülményei között, - a házas és családi életben, a
mindennapi kenyérkeresetben , a politikai és polgári felelősségben, valamint a
kulturális, tudományos és oktató-nevelő törekvésekben . Semmi emberi tevékenység nem idegen az Evangéliumtól. Isten azt kivánja, hogy a teljes teremtés odasorakozzék Országába , és az Úr különösen a világi hívőkre bízta ezt a
feladatot.
8. Az afrikai egyház laikátusa döntő szerepet játszik e hatalmas világrész
sürgető problémáinak és követelő szükségeinek kielégítésében . Az egyház azt
várja tóletek keresztény világiaktól , hogy segítsetek saját országotok jövójének
kialakításában, valami sajátos téren hozzájáruljatok fejlődéséhez. Az egyház
arra kér benneteket: vigyétek bele az Evangélium befolyását és Krisztus jelenlétét minden emberi tevékenységbe, és olyan társadalmat igyekezzetek épiteni,
ahol tiszteletben tartják minden egyes személy méltóságát, védelmezik és elő
mozdítják az egyenlőséget, igazságosságot és szabadságot.
9. Szeretném ma hangsúlyozni azt is, mily en szükség van a világiak állandó
tantt ására és katekizálására. Mert a laikusok oly hőn óhajtott hozzájárulását
Afrika jövőjéhez csak az teszi lehetövé . ha komoly lelki és tanbeli képzést kapnak keresztény mivoltukban, ugyanakkor pedig kellően felkés zülnek polgárilag
és emberileg a világi tevékenységekre. Szent Pál buzdítására gondoljunk Itt :
" Kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtan ult átok tőlünk ,
hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek ; éljetek is hát Igy , s haladjatok egyre
előbbre" (Hessz 4,1). Hogy ezt a célt elérhessétek, jobban meg kell ismernetek Krisztus titkát. Szükséges, hogy a világiak behatol janak ebbe a titokba, és
különösen lsten szavába, amely az üdvösségre vezet. A Szentlélek azt kivánja
az egyháztól , hogy szeretó , szivós kitartással kövesse ezt az utat. Bátoritani
klvánom tehát azokat az értékes kezdeményezéseket, amelyeket már minden
slkon tettek ebben a kérdésben . Folytatódjanak csak ezek a törekvések, és
egyre inkább szerel jék fel a világ iakat kellő eszközökkel küldetésükhöz. Hadd
feleljenek meg életszentségükkel az előttük álló sok szükségletnek, hadd sugározza az egész afrikai egyház mindig hatékonyabban Krisztust!
10. Fivérelm és nóvéreim, a maí mise második olvasmánya arra emlékeztett
bennünket, hogy Jézus Krisztus " az éló kó" (1Pét 2,4). Jézus Krisztus az, akire
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a világ jövöje épül, akitől minden egyes férfi és nő jövője függ . Minden időben
örá kell tekintenünk. Minden idöben örá kell épftenünk. Ezért megismétlem
nektek, amit az idei húsvétvasárnap az egész világnak mondtam : " Ne vessétek
el öt, ti, akik bárhogyan, bárhol a mai és a holnapi világot építitek : a kultúra
és civilizáció, a gazdasági élet és politika, a tudomány és hírközlés világát. Ti.
akik a béke világát épftitek . .. Ne vessétek el Krisztust : ő a szegletkő ! "
11. Péter apostol szavaival hívlak benneteket, .rnenjetek hozzá . .. és mint
kövek épüljetek fölé lelki házzá" (1Pét 2,4-5) , épüljetek afrikai egyházzá ,
vigyétek előbbre lsten Országát a földön!
Ezzel a lelkülettel imádkozunk mennyei Atyánkhoz : " Jöjj ön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben , azonképpen itt a földön is."
Amen .
élő

HOMILIA A NOTRE DAME ELOTT MONDOTT Mlsl!N MÁJ. 30-ÁN
1. Szeretsz-e?
Alapvető kérdés, mindennap fölvetődő kérdés. Szívet megny itó , életünk értelmét megadó. Ez a kérdés határozza meg az ember igazi nagyságát. Egész
valójának ki kell fejeződnle benne, és ugyanakkor segítségével túl kell Jutnia
önmagán.

Szeretsz-e engem?
Az imént ezen a helyen hangzott el ez a kérdés." Történelmi helyen, megszentelt helyen . Franciaország szellemével találkozunk itt, azzal a zseniális szellemmel, ame ly nyolc évszázada kifejeződött ennek a templo mna k megépltésében , és ott van benne most is, hogy tanúság ot tegyen az emberről. Az emberről, aki mindenféle formulákkal próbálja meghatározni magát, de közben nem
feledheti, hogy ő is templom: a Szentlélek temploma. Ezért emelte ezt a templomot, a Notre Dame-ot, amely nyolc század múltán is tanúskodik róla .
Itt , ezen a helyen, elsö találkozásunk alkalmával , föl kellett tenni a kérdést :
" Szeretsz-e engem?" De föl kell tenni mindenütt és mind ig . Isten teszi föl az
embernek. ~s az ember állandóan föl kell , hogy tegye saját magának.

2. Ezt a kérdést Kr isztus tette föl Péternek. Háromszor tette föl , és Péter
háromszor felelt. "S imon , János fia , szeretsz-e engem? - Igen , Uram , te tudod .
hogy szeretlek" (Jn 21,15-17).
Péter ezzel a kérdéssel és ezzel a felelettel már elkötelezte magát azon az
úton , amelyen élete végéig haladnia kellett. Mindenhová szükségképpen követte az a csodálatos párbeszéd, amelynek során háromszor hallotta ezt is :
, A Szentatya az ünnepi mise evangéliumára céloz Jn 21-ból. - Magyarul sajnos a franela ,Almes·tu?' és . M 'atrnes-tu t " kérdést nem lehet elég világosan megkülönböz .
tetn l. Az els ö általában azt Jelenti : van-e benned szeretet?
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" Légy pásztora bárányaimnak" , "légy pásztora juhaimnak", " légy pászto ra annak az akolnak, amelynek én vagyok az ajtaja és a Jó Pásztora" (vö. Jn 10,7).
Mindörökre, élete végéig így kellett Péternek rónia útját, ennek a hármas
kérdésnek kíséretéb en : " Szeretsz-e eng em ?" t:s mindazt, amit tett , az akko r
adott fele/ethez mérte. Am ikor a szanhedrin elé idé zték . Am ikor fogsá gba vete tték Jeruzsálemben, azzal a szándékkal, hogy ki se kerüljön többé .. . és mégis
kikerült. Amikor Jeruzs ále mb ől elm ent északra , Anti óchiába, azután még meszszebb , Antióchi ából Rómába . t:s amikor Rómában ki ta rtott utol só napjáig, megismerve a szavak erejét, amelyek szer int valaki Más vezet i oda , ahová ő nem
akarja (vö. J n 21,18).
És tudta azt is, hogy e szavak erejében az Egyház állhatatosan kitartott " az
apostolok tanításában és közösség ébe n, a kenyér törésben és az imádságba n" ,
és hogy "az Úr naponként vezetett hozzáju k ol yanokat, aki k hagyták magu kat
megmenten i" (Cse l 2,42.48).
Igy volt ez Jeruz sálembe n. Azután Antióch iáb an. Azután Rómáb an. t:s utána
itt is, az Al pok tól nyug atr a és északra : Mar seill e-b en, Lyon ban, Párizsba n.
3. Péter soha sem szakadhat el e ttő l a k érd é s től : " Szeretsz-e engem? " Magával visz i, bárhová is megy. Keresztül a századok on, a nemzedékeken . Új népek és új nemzetek közé. Mind ig újabb nyelv ekh ez és nép fajokhoz . O a hordozója egyed ül - és mégsem egyed ül. Máso k viszi k vele együtt : Pál, János,
Jakab, András, Lyon i Iréneusz, Nursiai Bened ek, Tour s-i Márton , Cla irva ux-i
Bernát, Assis i Kis Szegénye, Jeanne d 'Arc, Szal ézi Ferenc , Ch ant al Johanna
Franciska, Páli Vince, Vianney János-M ária , Lisieux -i Teréz.
Ezen a földön , amely et ma lsten kegy elméből meglátoga thatok, ebben a
városban sok-sok fér fi és nő élt és él ma is, akik tu dt ák és tudják , hogy egés z
életüknek csak is, kizárólagosan csak abb an a mé rtékben van ér té ke és értel me, amennyiben felelet ugyanerre a kérdésre : Szerets z-e? Szer etsz-e engem?
Feleletük, a múltban és ma is, totális és tökél etes, h ő s i e s fel elet - vagy ped ig
egyszerú és mindennapi. De mindenképpen tud ják, hogy élet ük - hogy az
emberi élet által ában csakis mint erre a kérd ésre adott felelet értékes és értel mes : Szeretsz-e? Egyedül en nek a kérdésnek köszönh etjü k, hogy érd emes élni.
IOn az ő nyomdokaikon jövök ide. Látogatóba az ő földi hazájukba. Az ő
köz benjárásukba aj ánlom Franciaországot és Párizst , az Egyházat és a világot.
Feleletük a kér désr e : " Szeretsz-e ?" egy et emes jel en t őség ú , el nem múló értékú. Az emberiség tö rténelmében ez alkotja meg a jó biro dalm át. Csakis a szerete t hozza létre ezt a birodalmat. Fájdalommal szüli meg , Küzd en ie kell , hogy
formába öntse : küzdenie a rossznak, a búnnek, a gyúlöletnek erői ell en, a test
kí vánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen (v ö. 1Jn 2,16).
Ez a küzd elem szak adatlan , Olyan régi, mint az ember történelm e. A mi
kor unk ban ez a vil ágot formáló viaskod ás mintha nagyobb lenne, mint valaha .
t:s nem egyszer remegve kérdezzük magunktól: nem ker ekedik-e föl éb e a gyú lölet a szeretetnek, ri háború a békének, a rom bolás az é pítésnek?
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Milyen mérhetetlenül sokat mondó Krisztusnak ez a kérdése : "Szeretsz-e?"
mindenkinek és mindnyájunknak. Alapvető az egyénnek és a társadalomnak, az államnak és az Egyháznak. Alapvető Párizsnak és Franciaországnak:
"Szeretsz-e?"

Alapvető

4. Krisztus ennek az épületnek a sarokköve. Szegletköve annak a formának ,
amelyet a világ, a mi emberi világunk a szeretet erejében ölthet.
Tudta ezt Péter, akitől Krisztus háromszor kérdezte meg: "Szeretsz-e engem? " Tudta ő, aki a próbatétel órájában háromszor tagadta meg Mesterét. i:s
hangja reszketell, amikor válaszolt : " Uram, te tudod, hogy szeretlek" (Jn 21,15).
Mégsem azt válaszolta: " Ugye csalód ást okoztam neked , Uram?" - hanem :
" Uram, te tudod , hogy szeretlek." Amikor ezt mondta, már tudta, hogy Krisztus
a s ze g l e t kő , amelyen ez a szeretet formáját magára öltő épület minden emberi
gyöngeség ellenére magasba nőhet őbenne , Péterben. Minden helyzetben, minden megpróbáltatáson át. Mindvégig. Ezért ír majd egy napon, abban a levelében, amelyet az imént olvastunk, Jézus Krisztusról mint szegletkő ről , amelyen
ti is hivatva vagytok .rnlnt élő kövek lelki házzá, szent papsággá" épülni, "ho gy
Istennek tets z ő lel ki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által" (1Pét 2,5).
Mind ez semmi mást nem jelent, mint állan dó és áll hatatos, kitartó és következetes feleletet erre az egyetlen kérdés re: " Szeretsz-e? Szeretsz-e engem?
Jobban szeretsz-e enge m?"
Ennek a feleletn ek, vagyis enne k a szeretet nek az erejébe n vagyunk "választolI nemzetség , királyi papság, szent nemzet, tulajdcnul kiválaszt olI népe"
Istennek . . . (1Pét 2,9)
Ezért tudjuk hir detni annak csodálatos teileit, aki " a s ötétség ből meghívolI
csodálatos világosságára" (uo.).
Mindezt Péter hitének tökéletes blztons áq ával tudta. i:s mindezt tudja és
tovább vall ja utódaiban is. Tudja , igen , és megvallja, hogy ez a szegletkő , amely
az emberi történelem egész építményének a szeretet , az igazságosság és a
béke formáját adja , az emberek által elvetell k ö, valóban az volt , az ma is, és
az is lesz .. . Sok ember elvetelle, sokan azok közül, akik a világ sorsának
alakit ól. i:s mégis, ennek ellenére, igazán ő, Jézus Krisztus az emberi történelem szegletköve : az volt , az ma is, és az is lesz. Minden konfl iktus , ellenvetés
és tagad ás ellenére, a történelem látóhat árán szüntelenül tornyosuló felhők és
sötétség ellenére - és jól tud játok , mi lyen fenyegető k ezek a felhők ma, a mi
korszakunkban ! - őrajta fog fölemelkedni a múlhatatlan épület, őrajta emelkedik, és b e l ő l e kii ndulva fejlődik. Csak a szeretetnek van ereje végbevinn i ezt.
Csak a szeretet nem ismer alkonyatot.
Csak a szeretet tart örökké (vö. 1Kor 13,8). Csak az hozza létre az örök kévalóságot az ember föl di történelmé nek evilági, múlékony for máiban.
5. Szent helyen vagyunk ill, a Notr e-Dame el őtt. Ezt a ragyogó épületet, a
gótikus múvészet ékszerét, ő s e i t e k az lsten Anyjának szentelték. Annak, aki
minden emberi lény közölI tökéletes feleletet adott a kérd ésre: Szeretsz-e?
Szeretsz-e engem? Jobban szeretsz-e engem?
5
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Való ban: egész é lete tö kéletes, hibátl an válasz volt erre a kérdésre.
Nagyon stilusos volt hát, hogy találkozásomat Párizzsal és Franciaországgal
egy Máriának szentelt helyen kezdjem meg . Erre a találkozásra az állami és a
városi hatóságok, az egyház és pásztorai hivtak meg nagy elözékenységgel.
Hétfői látogatásom az UNESCO párizsi székhelyén evvel kapj a meg teljes keretét és azt a kiterjedést, amely megfelel missziómnak, a tanús ágtétel és apostoli
szolgálat küldetésének.
Nagyon értékes a szememben ez a meghívás. Magasra ért ékelem. Lehető
ségeim és a nekem adatott állapotbeli kegy ele m szeri nt szeretnék megfelelni
neki, és odahatni, hogy elérje célját.
Ezért örülök, hogy első találkozásunk az Isten anya jelenlétében folyik le, az
előtt, aki a mi reménységünk. órá akarom bizni köztetek tel jesitendő szolgálatomat. Tőle kérem azt is, veletek együtt , kedves fi véreim és nővéreim , hogy ez
a szolgálat hasznos és gyümölcsöző legyen a franc iaországi egyház , a mai ember és a világ számára .
6. Számos helye van országotoknak, ahová gyakran, talán minden nap elzarándokol gondolatom és szivem: a Szeplőtelen Szűz szentélye Lourdes -ban,
Lisieux, Ars , ahová ezúttal nem tudok elmenni, Annecy, ahová már régen meghivtak, de mindezideig nem valósithattam meg ezt a vágyamat.
Ime, igy jelenik meg előttem Franc iaország . szentek édesany ja annyi nemzedéken és századon át. Mennyire kívánom , hogy mind új ra éledjenek a mi századunkban és a mi nemzedékünkben , szükségletei nek és felelősségének mértékébenl
Ezen az első találkozáson mindnyájatoknak, mindegyikőtöknek föl szeretném tenni egész erejében azt a sokat mondó kérdést, amit valamikor Krisztus
intézett Péterhez : Szeretsz-e? Szeretsz-e engem? Bárcsak visszhangoznék,
mélységes visszhangot verne mindegyikünkben !
Az ember és a világ jövője függ attól: meghalljuk-e ezt a kérdést? Megértjük-e je lentőségét? Hogyan felelünk rá?

A PÁPA öKU MENIKUS TALÁLKOZÓJA PÁRIZSB AN

II. János Pál Párizsba érkezésének másnapján találkozott a keresztény hitvallások
képviselőivel. Az egyik résztvevő szerint ez .valöban nagy ökumenikus pillanat ' volt .
Előre megfogalmazott beszédéhez a pápa terjedelmes röqtönzésr fűzött. Ennek jobb
megértésére előzőleg kivonatosan közöljük a protestánsok és az ortodoxok k épvlselöj é.

nek beszédét.
Max-Alain Chevalller, a FrancIaországi Refonnált Egyházak Tanácsának alelnöke,
bevezetőben köszönetet mondott a .nagyon ls rövid, de jelentős' találkozás lehető
ségéért, amely .egyszerre kegyelem és veszedelem: •Veszedelmes, mert félreérthetik
azok, akik - katolikus és protestáns oldalon egyaránt - félnek, hogy az Ilyen beszél.
getések elhomályosithatják vagy éppen elárulhatják az általuk hűe n vallott tanbell Igazságot. Azért ls, mart valaki esetleg csak a tolerancia Irányába fejlődő magatartás ered.
ményét láthatja benne, és ezt a fejlődést általánosnak és felületesnek tartja ; az .öku66

men lkus ' [elz öre ma sokan szégyent hoznakl De ha mi a magunk részéről Itt vagyunk,
és kegye lemnek, igen , az Úr egész különleges kegyelmének akarjuk tekinteni ezt az
órá t , akkor bizony ára ő hagyta meg, hogy t alálko zzunk, és megadta a szabadságot
hozzá.
Nem ls beszélve az ellen ségeskedés s z áza dalr ő l. amelyek szomorúan jellemezték
nemzeti történelm ünket , nem rég még kölcs önös tu datlanság és bizalm atlanság uralkodott kapcsolat ainkban. Nagy hálával ta rt ozunk a katolikus, ortodox és protestáns.
teol ógus vagy laikus, ismert és is meretlen útt öröknek. akik nem vo lt ak hajlandók a
párt osk odásra ebben a megoszlásban. Most már megértet tük , hogy - sokszor rnély reható el térésein k elle nére - valamennyiü nket ugyanaz az lst en szeret, ugyanahhoz a
Kris ztu shoz tartozunk, ugyanaz a Lélek éltet. M ég különvál t an él ünk, de f ölfedezzük.
hogy a megker eszte ltek egyet le n népének tag jai vagyunk , arra hivatva. hogyegyet·
lenegy üdvöss éget hirdess ünk és tanúsits unk a vil ág e lőtt . Sokfel é együtt Imádkozunk,
együtt hallga tj uk lsten igéjét, együtt kere ssük az akaratá nak való engedelm esség útjai t , közösen végzünk különf él e t ársada lmi s zolqálatokat." .Ugyanaz az Úr ragadott
meg bennünket , igy nem lehet ünk többé t ámadó szelleműek , de semlegesek sem:
kölcsönösen ta rt ozunk egym ásnak az Evangéliummal. úgy , ahogyan mindkét oldalról

értelmezzük."
A szónok elmond ta, hogy m a g ánjell e gű összej övet ele ken és hivatalos fórumaikon
vita t ják a két egyházat el válas ztó kérd ések et . Ebben a szell emben nem maradhattak
távol a pápa látoga tásának ün nepé rő l sem , de egyben nem tehetik, hogy szabadon föl
ne vessenek egy-kettőt az említe tt kérd ésekból. Az egyi k az Oltár iszen tségre vonatkozik : szabad-e a még fenn áll ó fel fogásbeli különbs éqek miatt megakadályozn l az eukarlsztla közös v étel ét ? A másik kérdés t árgya a külö nfé le vallású Emberek közös tanúságt ét el e és áll ásfo gl alásai a laikus álla mban, i ll e t ő l e g a pápa látogatásának erre gya·
korolt hatása. Nem szeret nék , ha annak láts zata állna elő, hogy az egyházak hatalmat
akarnak szerezni magukn ak: az ó erej ük cs akis az evangélium . •Meg értl tehát aggodal.
munkat: nem lenne szabad, hogy az On látogatás a, a vele járó t ömegmegmozdulásokkal
és nyilvános ünneps égekkel csaló dásba ejtse azt a fr ancia közv élem ényt, ahol egyesek
még az egyház elmúlt hatalmáról álmodoznak , mások pedig - bele értve a protest ánsokat - ro ssz eml ékeket ór iznek erról. Hisszük, hogy ezzel az evangélium ves zftene , az
az evangéli um, amely min dig a hatalom nélk üliek, az eln yomottak , a szegények oldalára
állít bennünket. Ezért remél jük , hogy az On lelkipásztori szándéka mindenki elótt nyllvánvalóbb lesz, mint a poli tikai értelmezések:
Bef ejezés ül Chevall ier arról szól t , hogy a fr ancia prot est ánsok mint szórvány nehéz
helyz etb en vannak, de készséggel eli smeri k mi ndazt a jót, amit a katol ikus lelki hagyományból és hiv einek tan ús á g t é t e l éb ől kapnak. Az Úr el őbb-ut öbb ő s s ze q y ű j tl népét.
Imádkoznak ezért . •Bármenn yir e elté rő leg yen ls vélem ényünk a pápaság hagyományos
római felfogásától , mélyen tiszteljük Onben azt az embert, aki oly nehéz szolqálatot
tölt be a katol ik us egyház kebelében, és biztos ítjuk testvéri közbeniár ásunkröl."
Mel ét lo sz ortodox érsek megemlékezett egyházának küzdelmes múl t járól és a francia ortodoxia ökumenikus hagyományairól. Ez a . f rancla szigorral árnyalt" ortodoxia
két lényeges von ással gazdagította a kapcsol ato kat . •Egyfelól szétszórta azokat az Igen
banális és majdnem mind ig .ar ianlzáló' vádakat, hogya kereszténység a Credo kldolgozásában elgörögösöd ött vo ln a. Kimutatta ugy anis, hogyan szakíto ttak a még osztatlan egyház nagy zsi nata i gyökeresen a görög eszmel felfogással. Hely ébe állitották a
megköze lí th et et len ls ten meg a megtestesült és keresztre feszftett lsten ellentétét,
továbbá - a Szentháromság szeretetének te lj é b ő l kIIndulva - állították a személ yisé g
másra vissza nem vezethetó misztériumát, hiszen az ember ls ten képmás ára van te remtve . - Má sfelől kiemelte, hogy az egyh áz a maga szent mélységében nem más,
mint az Eukarisztia . Az az Eukarisztia. amely a feltámadás energiáit felfakasztja a vi·
lágban, hogy dicsőségese n átalakítsa a világot. Ez az eukar isztikus egyháztan rányomta
bélyegét a II. vatikáni zsi nat egyes határozatatra. Kedve z a primátus megúj ult , igazén
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,kenótIkus' szemléletének, amely szolgálatnak tekinti a ,testvér egyházak szlmfónlájában', mint Szentséged maga mondta Konstantinápolyban.
Ma tehát Franciaországba n - és talán elsőso rba n Franciaországban - diszkrét találkozás valósul meg .a misztériumban' katolicizmus és ortodoxia között. Ebben a találkozásban d ö n tő szerepet játszik Jézus képe és neve, valamint a Theotokosz I lstensz ülö) végtelen gyöngédsége. Francia ciszterciek teszik lehetö v é, hogy az ortodoxok,
többek között, kiadhassák a görög PhIlokália teljes forditását, amelynek első füzetét
bátor vagyok át nyújt ani. Francia domonkosok biztositott ák egy jelentős ortodox katekizmus közzétételét, amelyet ugyancsak átadok. De mindenekfölölt a Szent Arc egy
Ikonját szeretnénk fel ajánlani, amelyet egyik legjobb ikonográfunk festett. Azt a költeményt kivánjuk Ill usztrálni ezzel, amelyet Szentséged néhány éve irt Veronika tlszteletére. Megmutatja benne, hogy az úrnak a kendóbe nyomódott arca ,minden ember
gyötrelmét áthatotta' . A mal Franciaország súlyosan érzi ezt a gyötrelmet. Naqyszombatot él át , amikor úgy látszik, hogy diadalmaskodik a pokol. De ha a Rómából eredő
és a Konstanti nápolyból eredő keresztény Európa meg tudja találni közös törzsét, ha a
nyugati értelem képes egyesülni a keleti szivvel, akkor majd rájövünk, hogya pokol
már vereséget szenvedett, és Igérkezik az, amit Szentséged ,az új advent egyházának'
hiv, egészen .az El jövendő'felé fordulva. Rájövünk, hogy lsten az ember útja, amint az
ember Istennek az útja. Együtt fogjuk elmondani a nagy könyörgést a Lélekhez, aki
egyedül képes oltani éló vizével kortársainak szom lús áqát."
Ezután következett a pápa beszéde:
Kedves Testvé rek Krisztusban! Köszönetet mondok önöknek ezé rt a ta lálkozás ért, amel yet óhajtottam elsó fran ciaországi láto ga táso m alkal mából. Nagyon szivélyesen köszöntöm el ősz ö r is o rtodox tes tvéreinket, aki k fó leg Kelet
külö nbözó vidékei ról jöttek eb be a bef ogadó o rszágba, és íg y egy hosszú hagyomány folytatói , amelyne k egyik elsó példája Szent Iréneusz volt. Nem feledkezem meg az anglikán egyh áz képv iselójéról sem . Majd pedi g a francia protes tánsok itt jelenlevó képviselói felé fordulo k.
Amikor jelen leg közösen arra törekszün k, hogy helyreáll ítsuk minden keresztény között a Krisztus akarta egysé get, valób an tudatára kell ébrednünk,
milyen követelményekkel jár ma számunkra kereszténységünk.
Mindenekelótt az egység felé tartó haladás lendületé ben meg kell tisztogatni személyes és közösségi em léke zetünket a múl t minden bántásának, igazságtalanságának, gyúlöletének emlékétól. Ez a megtisztulás a szi v mél yéból
fakadó kölcsönös bocsánat által megy végbe ; ez a feltétele az igazi testvéri
szeretet kibon takozásának, amely nem óriz neheztelést, és min denre t ud mentsége t (vö. 1Ko r 13,5.7). Azért mondom ezt itt, mert ismerem a kegyetlen eseményeket, amelyek az ország múltjában katolikusok és protestánsok vis zon yát
jellemezték. Kere sztény voltunk ma azt kivánja tólünk: fel ejt sük el ezt a múltat,
hogy mindenestül alkalmasak legyünk a feladatra , amelyre most az Úr hiv (vö.
Fil 3,13). Önök szembenéztek ezzel a feladattal , és én eg ész különösen örülök,
hogy már együtt is múködnek az ember szolgálatában - egész kit erjedésébe n
értve ezt a szolgálatot. Ez sürg etóen és rnáris megkívánja az összes ke resztények tanúságtételét, amint ennek szükségét a Redemptor hominis enci klikában már kiemeltem .
De - ma talán jobban , mint valaha - az az embernek teendó elsó szolgálat,
hogy tanúskodjunk az igazságról, a teljes igazságról, " alétheuontész en agapé.
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megvallva az igazságot szeretetben " (Ef 4,15). Nem szabad nyugodnunk add ig,
amíg nem vagyunk ismét képesek együtt megvallani a teljes igazságot, mindazt
az igazságot, amely felé a Lélek vezérel bennünket (vö. Jn 16,13). Tudom , milyen
nyiltan múködnek együtt ezen a téren ; a francia protestánsok 1975-ös összejövetelének eszmecseréi példái ennek az őszintes égnek . Kell , hogy eljussunk
a teljes igazs ág együttes megvall ására, hogy igazán közös tanúságot tehessünk Jézus Krisztusról, akiben és aki által az ember egyedül üdvözülhet (vö.
Csel 4,12).
Röviden ki akartam fejezni néhányat a lelkemet most eltöltő érzések közül.
De nem kívántam hosszabbra nyújtani a szót, hogy ne kevesbítsük a személyesebb eszmecsere és a találkozásunkat lezáró ima céljára rendelkezésre álló
időt.
Mielőtt azonban ebbe az imába fogu nk (itt kezdőd ik a beszéd rögtönzött
része), nagyon meg akarom köszönni felszólalásaikat, bevezetőiket. EI lehet
mondani, hogy ezekb en a bevezető szavakban kérdéseket találok, de eredményt, gyümölcsöt is. Mert ez már maga is eredmény : hiszen kiemel ték , hogy
a már jóideje tartó véleménycsere gyümölcse. Magától értetődik , hogy az eszmecsere kérdéseket vet föl. ~s ez helyes : nem lehet másként csinálni, nem lehet máshogy an előrehalad n i. Figyele mbe kell venni, hogy századokat kell most
újjáalkotnunk. Ez ped ig - leg alábbis emberileg - nem megy néhány év alatt.
De maga a rnunka, az, hogy párbeszédet folytatunk, hogy kérdéseket vetünk
föl, hogy felelni prób álunk, hogy ki akarjuk kutatni a saját igazságunkat: ez
máris eredmény, igen, máris gyümölcs, és semmi mást nem tehetünk, mint : folytatni , folytatni.

Meg kell mondanom, hogy mélyen átélem idei évtordu lójukat, ti. a "Confessio Augustana" 450. évfordulóját; ig azán mélyen . Magamnak is érthetetlen
módon élem át : Valaki éli bennem. " Vala ki majd vezet téged" : úgy gond olom ,
az Úrnak e Péterhez intézett szavai talán a l egjelentőseb b ek minda zok között,
amelyeket hallott tőle.
Azt is meg kell mon dan om, hogya konstantin ápolyi ökumenikus pátriárkátusban tett testvéri látogatásom sok reménnyel tölt el. Igen jól éreztem magam
ebben a légkörben, ebben a környezetb en, amely nyilv ánvaló an nagy lelk i valóság. Kieg észítő valóság . A keresztény, sőt úgy mondanám: a katolikus nem
lélegezhet csupán egy tüdővel : két tüdőre van szükség , ti. keletire és nyugat ira.
Ezt csak konstantin ápolyi látogatásom föl idézésére jegyeztem meg.
Úgy gondolom, hogy az újraegyesülés e nagy kérdésében nyilvánvalóan
van egy történelmi mozzanat. tS ha kérd éseket teszünk fel egymásnak, akkor
valaki Más még inkább kérdez bennünket. Hiszen nyilvánvaló, hogy ott találjuk
magunkat mindannak gyökeres tagadása e lőtt, amik vagyun k, amit hiszünk , amit
hirdetünk, amiről tanúskodunk. Nem felelhetünk másképp err e az alapvető kérdésre, mint tanúságtétellel: a hit , az egység tanúságtételével, krisztusi tanúságtéllel. Ilyen történelmi pillanatban élünk, és ezt kísérik törekvéseink.
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Úgy gondolom, hogy mi itt mondhatnánk rendben vagyunk : felismertük az
idók jeleit, és próbálunk megfelelni nekik önmagunkban, emberi erói nkkel.
Mindnyá jan erre törekszünk. De - mint önök is kiemel ték beszédeikb en - van
egy másik, a mi erófesz ítés einknél sokkal jelen tőse b b elem: az i dő, vagyis a
remény. Reméljük, hogy az Úr megadja azt a napot, amikor ismét egységben
találjuk magunkat ; és azon a napon talán - bizo nyosan - más szemléletünk
lesz arról , amit ma nehézségnek teki ntünk. Úgy fog juk látni , hogy különbözó
oldalról közeledünk ugyanahhoz a forr áshoz, ugyanahhoz az igazsághoz, ugyanahhoz a Jézus Krisztushoz, ugyanahhoz az evangéliumh oz. Meg vagyok g yö Ződ
ve, hogy az Úr készítg eti ezt számunkra , és ezért ihlette e lő de i n k - öku menikus értelemben vett előd eink - lelkét. Természetesen főle g XXIII. Jánosról beszélek. aki mint nunciu s itt lakott. és még most is jele n van lelkünkben.
Ezért kell mind ig imádkoznunk. Azt gondo lom , m e ggyőződ é s em , hogya keresztény közösségek, az egyházak, minden h i vő szerepe, alapvető feladata
mindig az imádság marad. Az Úr tan ított meg imádkozni már régóta, különö sen
ezért az egységér t, hiszen ő maga imádkozott ért e egy olyan pill anatban, amelyet küldetése tetőpontjának mondhatnánk. Ezért, megköszönve mindazt, amit
az imént mondottak, hálás vagyok az Úrnak és önökn ek. hogy itt lehetek önökkel, és hallhattam szavaikat. Mert így gondolkodom : mit jelent az, hogy valakik
..testvérek "? Nemcsak olyan ember eket, akik mind ig azt mondogatják egymásnak: " igen, igen , szeretlek" , hanem olyanokat is, akik néha vit atko znak; de ha
a közös jó, a felsőbbrend ú jó érdekében, akkor seba j.
A t alálkozó - amelyen Roger Schutz t aizéi prior is részt vett (Ef 1.3·14) és a Miaty ánk k özös elmondásával ért véget .

bibliaolvasással

Urunk Jézus Krls ztus, kérünk téged szétszak ított Testedért : sebeid vére
által egyesftsd azt a szeretetben. Add , hogy komol yan vegyük utolsó kérésedet ,
és szenvedésedre való tek int ettel mindnyá jan egyek legyünk. Adj testvéri szeretetet Tested evangélikus, refo rmátus, kato likus , ortodox és anglikán tagjai között . Hozd létre a szeret et egységét ott , ahol szakadás és versengés uralkodik.
M. Basilea Schlink
a darmstadti ev. n ővérkö zös ség vezetóje
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

A SZENTATYA ÚJABB KOLFölDI ÚTJAI
II. János Pál mosta nában többször hivatkozott arra : kezd rájönn i, hogy mint
római püspök nemcsak Péter utóda, hanem Pálé is, akinek különben a nevét
is viseli. Egyébként sincs - úgymond - semmi rend kívüli abban , ha a fejlett
közlekedési eszközök korában az egyház feje fölkeresi a részegy házakat. Ezt
folytatta a nyáron tíz napos afrikai (máj. 2-12) , négy napos franc iaországi (máj.
30-jún. 2) és 12 napos brazíli ai (jún. 30- júl. 11) útjával. Most az e lső kettőt kiséreljük meg rövid en ismertetn i.
Afrikai útját a Szentatya először "ad limina" látogatásra érkezett afrikai
püspököknek jelentette be. További e lőjátéka volt ápr. 26-án az uganda i vértanúk tiszteletére épü it új római templom fölszentelése, amit Ó maga végzett.
..Egész Uganda vágyódott részt venni az ünnepségen - mondja egy onnan érkezett tud östt ás. - Sajno s a kormány csak 5000 embernek adott engedélyt a
kiutazásra, köztük 4000 kato likus, a többi protestáns és néhány muzulmán.·
A pápa a 423 milliót számláló ..fekete kontinens" hat országát látogatta meg :
Zaire-t (itt 12 és fél millió katolikus él, 44 bennszülött püspöke van), Kongót,
Kenyát , Ghanát , Felső-Voltát és Elefántcsontpartot. Zaire és Ghana idén ünnep li
evangélízál ásának 100. évíordul óját, ..Vil ágoskodjék a ti világosságtok !" mottóval. Ghaná ban múködő missziós nővérünk küldött néhány pléb ániai értesítést
és újs ágcikket. am iből látható, milyen komoly lelki programmal és gazdag ünnepségekkel ülték meg a jubileumot.
Útja során a Szentatya 70 beszédet mondott, 18 OOO km-t járt be. Az eseményeknek és kijel ent ésein ek termés zetese n még megközelítő króniká ját sem
adhat juk . Talán legh elye sebb, ha ennek az útnak sajátos jell egét és jel entő
ségé t próbáljuk megéreztetn i. C maga hazaé rkezésekor megállapította : ..Egyszerú szóval azt mondhatnám: sokat tanultam." Kiemelte, milyen érettnek rnutatkoznak ezek az aránylag fiatal egyházak ... Mélységes vigas zt jelentett számomra hitük tanúság a és szeretetük Krisztusnak a földön szétszórt egész egyháza iránt. Azt a mély benyomást sem hallgathatom el, amelyet e kontinens
életereje tett rám. Számos alapvető erkölcsi értéket őriz érin tetlenül , mint pl. a
vendég szeretetet, a családot, a közö sségi érzéket. a felbecsülhetetlen aján déknak teki ntett életet, amelyet min dig nagylelkúen és örömmel fogad. "
..János Pál pápa, Urunk Jézus Krisztus helytartója : mi, Kris ztus követői, feléd
nyújt juk meleg kezünket, feléd tárjuk szívünket: Akwaaba, lsten hozott a mi
országunkba, lsten adta b őve l kedő országu nkba! Jö veteled új szellemet hozott ;
új lelk i éb redés virradt népedre." Egy bennszülö tt költő n ek a " Standard" c.
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ghanai katolikus hetilapban megjelent verséből valók ezek a sorok; hfve n tükrözik azt a hite t, optimizmust és melegséget, amelynek megérzése a pápát ezekre a szavakra késztette: "A szívemet hagyom itt", és: " Isten veled, Afrikai Magammal viszem mindazt, amit olyan nagylelküen adtál, mindazt, amit ki nyilatkoztattál nekem ezen az utazáson. " Ugyanez az örvendező, öntudatos hit árad
Malula biboros, kinshasai érsek üdvözléséból : "Mindaz az apostoli munka,
amelynek gyümölcseit láthatja itteni tartózkodása alatt , VI. Pál pápa tanításán,
a nagy missziós körleveleken és természetesen a II. vatikáni zsinat irányelvei n,
különösen az "Ad Gentes" dekrétumon alapszik. Az evangelizáció minden munkása, bennszülöttek éppúgy, mint a más földrészekről érkezett misszionáriusok,
alapvető kötelességüknek tartják az üdvösség üzenetének beletestesítését az
afrikai lélekbe. Minden igazi apostolnak azt kell fejlesztenie egyházai nkban,
amik vagyunk: keresztények és afrikaiak. Ebben az értelemben egyházunk
örömmel mutatja be laikátusát, amely elsősorban a bázisközösségekben szerveződik és kötelezi el magát . . . A harmadik évezred küszöbén mi afrikaiak kiváltságos helye vagyunk a kereszténység fejlődésének és növekedésének."
A pápa a legteljesebben helyeselte és bátorította ezt az irányvonalat: "A fa
nedve az egyetemes egyházé, mert csak egy a hit , egy a keresztség , egy
az Úr, egy a Lélek, egy az lsten, mindeneknek Atyja. De gyümölcseinek afrikai
Ize van, pontosabban ezé az országé és az ezt alkotó családoké. J:s így is kell
lennie." (Búcsúbeszéd Zaireban.) "Afrika sok-sok hiteles emberi érték valódi
kincseskamrája. Arra hivatott, hogy megossza ezeket más népekkel és nemzetekkel, és így gazdagftsa az egész embercsaládot és minden más kultúrát.
De hogy ezt megtehesse, mélyen hüségesnek kell maradnia önmagához, napról
napra hüségesebbnek kell lennie saját örökségéhez." (A diplomatáknak Nairobiban.)
Ugyanakkor - szokása szerint - nyíltan rámutatott a nehézségekre és
problémákra is. A családról szólva erősen kiemelte a keresztény életstllust és
az egynejüséget. Taglalta a más világnézetüek között élő keresztény kisebbségek nehézségeit és kötelességeit. A keresztény egyházak képviselőinek kijelentette: "Teljes szerves egység nélkül a keresztények képtelenek kielégítő
tanúságot tenni Krisztusról, és megoszlásuk a világ botránya marad , különösen
is a missziós országok fiatal egyházaiban." Ökumenikus szempontból különben
Afrika büszkesége marad , hogy Accrában találkozott a pápa először az éppen
Afrikában járó Runcie canterbury-i anglikán érsekkel. Rövid közös nyilatkozatban adtak kifejezést a további együttmüködés reményének. - A szárazság sújtotta Száhel érdekében Felső-Voltából drámai felhívást intézett a világ közvéleményé hez, és többször utalt a trópusi éghajlat próbatételeire, amit most saját
bőrén tapasztalhatott. Afrika rettenetes betegsége, a leprások iránti szolidaritását az adzopéi lepratelepen tett látogatással juttatta kifejezésre. És különösen
örül t azokban a percekben, amikor a mindennapos hithirdető munka szívéig
hatolt el : a Szent Gábriel őserdei missziós állomáson, a temetőben a misszionáriusok sfrjánál imádkozva, vagy mikor Kumasiban sajátkezüleg adta át a XXIII.
éltető
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János-béked íjat hat bennszülött hitoktatónak (pontosabban csak négynek: kettó
nem tudott idejére oda érkezn i!) .
Mindamellett az afrikai látog atás je lle mzó jegye az ör öm, az optimizmus,
a meleg odaad ás marad. Egyik beszédében szin te a Boldogságok visszhangjaként sorolta föl a pápa, miért " boldogok" az afr ikai nép egyes rétegei , a papok,
a szerzetesek, a hitoktatók , a vilá gi ak.. . Végeláthatatlan tömegek fogadtá k
mindenfelé, ujjongva, zenélve, énekel ve, tán colva , kif ejezó helyi ajándékokat
adva (pl. a leprásoktól egy magu k fo nta széket kapott, hogy legyen mibe n megpihennie a hosszú út után; Nairob ib an fel ajánláskor egy kecskét mint elókeló
vendégeknek szóló ajándéko t, "aki" azután fonto ssága tudatá ban végig is mekegte az egész misét). Es a Szentatya mind ebben hibátl anul megére zte a lelket :
a hivó Afrika jövót hordozó lelkét.
Az eredmény ? Ismét Malula b iborost idézzük az út fényp ont ján, Kinshasában, nyolc új afrikai püspök fö lszent elésekor : " Amiko r Szentséged látja ezt a
mérhetetlen soka ságot , azt hiszem lehetetlen , hogy atyai szíve ki ne táguljo n
afrikai kontinensünk méretére." Saját magukról pedig így beszélt : "Jól megértettük tanításait, éppú gy tan ácsait, báto rí tásait, buzdításait is. Szent séges Atya,
kezeskedem , hogy mind ez a lelki gazdagság szilárd horg onyt vet szívü nk mélyén, és lsten kegye lmével ez az egész néptöm eg min den tóle telhetót meg
fog tenni, hogy gyakorlatba vigye át tanításait és tanácsait... Szép és merész
szavak ; adja lsten , hogy teljesed jenek!
Még alig tért vissza a " fi atalos, robu sztus és kiszámíthatatlan pápa " (Gantin
bíboros jelzói) Afr ikából , máris újabb útra készült. Egy interjúban el is mondta :
sokan úgy vélekednek, hogy túl sokat utazi k, és tú l hirtelen dönti el útjait. Pedig - folytatta - van ezeknek vezérfonaluk , nem annyira a szó emberi , mint
isteni értelmében : a Gondviselés ta rtja kezében ezt a fona lat. Franciaországba
voltaképpen csak 1981-ben szándéko zott menni a lou rdes-j eukarisztikus kong resszusra. De több kör ülm ény késztett e erre a kis " elózetesre" . A legf ontosa bb
indítóok bizonyára az UNESCO-n ak, az ENSZ Párizsban sz ékel ő kultu rális szervezet ének meghívása volt, és mint dokumentum az ott mondott nagy beszéd
a legjelentósebb : az emberi jogokról, a kult úra jelentéségé ról, a bé kéró l, az
emberibb jövó érdeké ben tett erófeszí tése k érte lméról. " Igen, az ember jövóje
a kultúrától függ! A vil ág békéje a szell em elsóbbségé tól!" Másik fo ntos " programbeszédét" 142 fr anc ia püspökhö z intézte a " növeke dés válságával " küzdó
egyházukról, egyaránt állást foglalva a túlzott prog resszizmus meg az integ rizmus
ellen . Méreteiben a leg impo zánsabb volt a Le Bourget-i mise Szenthárom ság
vasárnapján : 220 püspökkel, több mint 2000 pappal koncelebrált a félmillió ember jelenlétében, helyesebben részvéte lével, hiszen áldoztatáshoz kilószámra
készítették eló a szentostyákat, maga a pápa két kehelynyit osztogatott sz ét
a tömeg közé keveredve . De legigazibb " formájában" két helyen volt : a SaintDenis munkásnegyedi misén és a Parc des Princes stadionában a fiatalokkal
virrasztva. A templom persze épp olyan kics inek bizonyult a tö meg számára,
mint a 40 OOO embert befogadó stadion : nagyrészük kint rekedt. Ezért a pápa
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a templom e l ő tt i tére n mondta el beszédét. Oriási élj enzés fogadta : " Vive le
Pape!" " Igen - viszonozta - , a pápa él, és egy igen hosszú beszédet fog most
nektek mondani. " A csaku gyan 3/4 órás beszéd végén (a munka keménységérő l és értékéről volt szó) szinte vona kodva indult befe lé. " Itt állok e lőttetek.
Nézlek titeket, és ti néztek engem. Ezért jöttem : hogy lássuk egymást." A tömeg : "Merci, merci (köszönjük) l" - A fiatalokkal fo lytatott két és fél órás párbeszéd hangulata leírhatatian. Párbeszéd volt ez a szó szoros értelmében: a
fiatalok tanúságot tettek, kérdeztek, én ekeltek, a pápa pedig - félre téve elő
k észített beszédét - a lehető legegyszerűbb , közvetien stflusban fele lt, őszin
tén és áttetszően , mint a forrásvíz. " Hogyan imád kozik a pápa?" " Min t minde n
ember." - " Lehet-e ma boldognak lenni?" " Igen, de ahhoz igényesne k kell
lenni önmagunkkal szemben ." Negyvene zer torokból tört fel a helyeslés, amikor
kijelentette : a nemi engedékenység nem tesz boldoggá, a jóléti társadalom
nem tesz boldoggá! 3/4 12-kor nagy nehezen kiszakította magát közülük, hogy
a Montmartre-ra menjen, valódi "éjféli szentségimádásra." Jellemző a lelki emberre , hogy amikor úrna pi beszédében maga számolt be arról , mi ragadt a meg
legjobban Párizsban , ezt az élményét és a csod ás érem kápolnáját említette.
Útja Lisieux-ben fejeződött be igazi zarándoklatként, szabadtéri szentmisével, a Kármelben tett látogatással és Kis Szt. Teréz szobájában imádkozva. A
párizsi viharos ünneplés után az egyszerű normandiai nép komoly b e n s ő ségét ól
körü lvéve. Utolsó kép a repülőtéren : egy kislány virágcsokrot szeretne átadni ,
de a b úcsú zkodő pápa nem veszi észre. Csak fönn a gép ajtajá ban. Int neki,
a kislány rohan föl a lépcsőn , kezébe nyomja a csokrot, a pápa lehajol , megcsókol ja, és a kicsi boldogan tart lefelé. De talán még szimbolikusabb kevéssel
előbb , mise végén egy másik jelenet. A pápa autóba száll. Egy édesanya magasba emeli fel éje négy-öt éves, szell emileg visszamaradott gyermekét. A
Szent atya rámosolyog . A fiú cs ka tágra nyit ja szép nagy szemét , és felkiá lt :
" Dieu!" (Isten!)

R.
BÁLINT SÁNDOR

Esztendónk májusának 10. napján váratianul, utcai beleset áldoza taként nyolc napos eszméletienség után - hagyott el bennünket a vallásos népra jz
magyarországi megalapftója és egyben klasszikus képviselője, a szege di egyetem nyugalm azott tan ára, Bálint Sándor. Csendes, visszahúzódó természeté vel,
puritánságával merő ellentéte volt min den elképzelésünknek, ami t talán a " professzor " tf pusáról magunkban hord ozunk. I: letművét úgyszólván észrevétienü l
alkotta meg, látványos közszereplés nélkül; művei által nyerte meg, messze
szakterületének határmezsgyéjén túl is, a megb ecsülést és a tiszte letet. Ennek
birtokában is egyszerű vidéki ember maradt, a művelt magyar városlakó legszebb erényeinek megtestesftóje, akinek életvitelét a szerénység és önérzet
kormányozza és határozza meg.
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Pályájának alaku lásában döntö hatású volt Szeged, a Tisza-Maros szögének e katolikus metropoli sa. Hitü nk hagyományai itt nagy folyamatossággal
nyúlnak vissza a múltba. Sőt éppen Szeged-A lsóvárosnak, Bálint szűke b b pátriájá nak ferences barátai segitségével a török i dő k alatt sem szűn t meg a hitélet, s ez igen mély népi hagyományok fennmaradását tette lehet övé. Bálint Sándor tősgyökeres szegedi par asztcsalád gyermekeként lényegében szülőföldjé t
tekintette a maga világának, városához, a "szögedi nemzethez" elszakíthatatlanul kötődött, életeleme lett a hely. Edesanyja korán előzvegy ült, későn szült fián
kívül több gyermeke nem volt, férfi híján maga gazdálkodott szerény birtokán
mint p a p ri k at e r m el ő ; fia utóbb mintegy a saját tapasztalatából írhatta meg így
a hely paprikatermesztésének néprajzi monográfiáját (1962-es kandi dátusi értekezése). Leb i lincse lő élmé nye Alsóváros remekbe alkotott temploma a Fekete
Madonna kegyképével, akinek ünnepét messze vidékek zarándokainak, búcsújáróinak tömege ünnepli meg minden év aug. 5-én. Itt a zárda tövében imádkozva, énekelve , vir rasztva, sírva, térd en állva vezeklő tömegben, a gyóntató folyosón felsorakozó végeláthat atla n emberáradatban , a mézeska lácsosok ,
szentkép-, imakönyv-, kegyt árg ykereske d ő k, búcsúfia-árusok állásai, sátrai, a
Szenthároms ág utca kapualjaiba n s ű rű n egymás mellett felsorakozó duttyáno k
- alkalmi é t ke ző helye k és csend es ivók - közt találkozott, ismerkedett meg, s
forrt eggyé úgyszólv án végs ő idegszálaival is ü n n e p l ő népünkkel " Népünk ünnepei "-nek későbbi írója.
Ahhoz azonban , hogy mint tudós, mint alk otó kibontakozhassék, a szegedi
vallásosság másik nagy kúlf orr ásának, a piarista gimnáziumnak nevelő munkája
volt még szükséges. Ez az iskola , ahol egykor Hajas Gáspár Dugonics Andrást,
Dugon ics péld ája Révai Mik lóst indít ja el népünk tanulmá nyozásának útján,
ahol utóbb Ipolyi Arnold munkatá rsa, Csaplár Benedek tanít, s Kálmány Lajos,
minden idők egyik legnag yobb néprajzi gyűjtője tanul, ala pv etően járult hozzá
néprajzi érd e k l ő déséne k kivirágzásához. Az iskola ilyen szempontból több volt .
mint egyszerű életre fe l ké szítő hely : mély magyarságra nevelt, s a magyarságon
belül is a szegény népré tegek, az élet né l külözői felé tárta ki szeretetét és kapuit. A 18. sz. óta eleven pia rista hagyomány a magyars ág és a human izmus
palántáit ülteti el tan ftványai szívében. S még valamit : a legjo bb értel emben
vett európa iságot , készséget az európai kultúra érték einek befogadására és
tiszteletére, nagy fi gyelmet fordítva a természettudományok minden új vívmányának, eredmén yének tanításá ra is. Ez a piarista hagyomány érleli meg BáIintban az elhat ározást, hogy népének, elsősorban a szegedi népnek tanulmányozására fordítsa figyelmét, áldozza életét. Különös szerencséje, hogya szegedi egyetem bölcsészeti karán ak it ü n ő népra jzkutató, Solymos sy Sándor tanítványa lehetett, s népism eretével , Szeged világában való tájékozottságával legalább annyit tudott adni tanárának, mint amennyivel az általános néprajzi ismereteiből öt gazdagította.
Az egyetem után tett ugyan kitérőt általános irodalomtörténeti kérdések felé
is - erre tanári hivatása is mintegy rákényszerftette, minthogy a különösen ne-
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héz gazdas ági viszonyok k özt középisko lában nem, hane m a szegedi kato likus
tanítóképzó intézetben kapott állás t - , érdeklódése , figyelme azonban mindinkább szülóföldje felé fordu lt. Elsó nagysza bású néprajzi munkája, a " Népünk
ünnepei" címen megirt monog ráfia (1938), először körvonalazza leg általánosabb sajátságai ban népünk vall ásos hagyományait. Solymossy Sándor etnográfiai érzékenységét bizonyítja és dicséri, hogy e mun ka alapján magántanárrá
habilitálta Bálint Sándort, és ezzel szakterületén mintegy az utánpótlás nevelésére is alkalmat adott kedves tan ítványának. I:rdekes, hogya magyar népra jz
területén ezt az edd ig kevéssé művelt szakága t mintegy csodálkozással nézték,
amig Bálint egyes eredményei alapján fokozatosan tudatosult létjogosultsága,
kutatás ra érdemes volta . Az Ó kutatása i után már megkerülhetetlenek ezek a
témák a magyar néprajzban . Munkássága - amely a "szögedi nemzete t", a katolikus Alföldet a legapróbb konkrét részletekig és a legnagyobb mélysé gekig
felt árta és bemutatta - fontos kiegészítóje annak a néprajzban is sokáig érvényes üló szemléletnek, amely a gyökeres magyarságot csak a kálvinista népben látt a. Bálint Sándor maga azonban mégis mint per iferiális jelenség élt sokáig a magyar néprajzkutatók előtt, s hosszú idóbe telt , amíg egyre új abb kötetek nyomán, azok eredményeként kiváló tudós-erényeit értékelni tanult ák.
1947-ben ó vette át a szeg edi egyetem néprajzi tanszékének vezetését, ahonnét
1966-ban vonult nyugalomba, de annál szorgosabban folytatta gyűjtó és summázó munk áját. Akadémiai megbecsülés, kiadványai nak akadémiai szin tű közre boc sátása, kand idátus i fok jelzik pályájának újabb és újab b állomásait. Voltak
azonban életének fájdalmas buktatói is. Mégis úgy érezzük, valamiképpen ezeknek eredményeként is érlelódött, gazdagodott, mélyült egyéni sége.
M űveinek bibliográfiája, Péter lászló - kiegészítés alatt álló - derék rnunkája, 1974-ig 363 tételt tart almaz . A már említetteken kívül csak néhányat sorolunk fel : Sacra Hungaria (1943), Szeged i sz ótár (2 k. 1957), Szeged városa (1959),
Karácsony, húsvét , pünkösd (1973), Szeged reneszánszko ri műveltsége (1975),
ün nepi kalendárium (2 k. 1977). I:letművének nagy summázása a Szege di Mór a
Ferenc Múzeum évkönyveiként 1976-tól megjelent két hatalmas kötet : " A sz öged i nemzet " , - a sajnos már posztumusz zárókötet most van sajtó alatt. Elószavában csendes öntudattal állí thatja: "Jelen mű sok évt izedes kutatásnak,
szemlél ódésnek, egy emberé let örömmel vállalt iparkodásának gyümölcse. A
könyv tel jes dokumentációja szaka datlan személyes gyűjtés, vizsgáló dás és
ellenórzés eredménye. Másokra akko r is hivatkozás történik, ha nem mondanak
számom ra újat vagy eleget. Az áthagyo mányozódott anyagot megrostáltam. A
két vil ágháború közötti korszak, illető le g azóta eltelt idó néprajzi feltárásáé rt,
áttekintéséért és elérhető hitelességéért magammal kezeskedem ."
Munk ásságának két fó vonulata: Szeged-kutatásai és a vallásos néprajz kutatása. A kettó persze sokszorosan összefonódik. Egyik szép nekrológ jában
olvassuk : " Most , mikor örökre lezárultak, fel kell idézni szemelt, melyek olyan
gyerm eki nyiltsággal, a csodálkozás állandó örömével néztek a világ ba. Ártatlan volt és csod álkozó , de mindent észrevett, mindent megfigyelt. Elmond hatat 76

lanul sokoldalúan dolgozott. Nem volt szobatudós, nem elméleteket alkotott.
(,Módszertani, elvi kérdéseket szándékosan nem feszegettem, szemléletmódomnak munkámból kell kitúnn ie' - frj a ő maga.) Az országot járta, kilom étereket
gyalogolt, hogy láthasson egy szép botot, t ábort űz n é l hallg atta az öregek meséit .. ." Csendes, ízes szavát értette az egyszer ú néne, s becsülte a tudós
akadémikus; gyöngybetús kézírását szerete ttel szedték a nyomdászok. Es amil
népének vallásos lelkis égéről írt, azt mindenekelőtt maga élte . Hitéhez, abból
eredő sajátos szegedi szokásainak gyakorlásához egész élete során hú volt. A
fogadalm i templom egyik korai miséjén biztosan ott lehet ett találni, misszáléval
a kezében . Mégis a hit leglelke, a kereszténys ég élménye tel jes mélységében
mintha élete utolsó szakaszában ragadná meg egyéniségét. Az élet nehézségeitől megviselten föl fedez i azt a bensősége s , meleg világot, amely az Istenbe
mélyen belekapcsolódott, Krisztus szeretetében megt üzesedett szíveknek jut
osztályrészül.
Az alsóvárosi templom szentélyében ravatalo zták fel, ugyanott, ahol 1904
Haviboldogasszonyának vigiliáján - nem mélyen szimbo liku s-e ez is? -, három
nappal születése után megkere sztelt ék. A szentmisén püspök e kö rül ott volt a
magyar egyházi élet számos jelessége, élükön Lékai pr ímással. A teme tőkáp ol
nánál búcs úzott a tudom ány: a szegedi múzeum és egyetem, a Tudományos
Akadémia. Ezután a koporsót a sírhoz kísérték, a tem ető elh agyott hátsó részébe, a krumpliföldek, búzatáblák közelébe . Ide kívánkozott , szülei mell é a magyar
föld nagy szerelmese. Végrendeletet nem hagyott. "A további fela datok elvégzését a jövő nemzedékektől kérem " - Irja "A szögedi nemzet " elejé n. E z a
végrendelete.
S.

VISSZAEMLI:KEZI:S 25 I:VES IRAKI MOKODI:SEMRE

Egy Szíriából származó domon kos atya egyszer azt mondta: tíz évre van
szükség, hogy egy nyugati megérts e a keleti mentalistást. Majd újabb tíz év
után megérti, hogy semmit sem értett meg belőle . - Ha ez a felfogás igaz, tán
25 év múlva mégis egy kissé megismerheti az énfajta nyugati a kel eti mentallt ást, legalábbis pasztorá lis jelentését és a k ül önb öz ő vallás i csoportok együttélése folytán felmerülő probl émáit.
Nagyjából azt mondhatnánk , hogy Irakban két világ él egymás mellett, anélkül, hogy összekeverednék : a mohamedán világ és a keresztény hitközösség.
A mohamedánok a népesség 95 %-át teszik ki. Két csopo rtra oszlanak : a szunniták ra (45 %) és siitákra (55 %). Bagdadban magában a szunn iták vannak többségben; belőlük származik a kormány és a hatóságok sok tagja. A két csoport
egymástól aránylag kevéssé különbözik, legal ábbis tanításában. A k ü lő nb sé.g
inkább külsőségekből áll, ami nem gátolja őket, hogy mindnyájan Mohamed tanítványa inak vallják magukat.
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Minket a keres ztények érde kelnek. Itt rögtön jegyezzü k meg, hogy Irakban
igen kevés protestáns él , úgyhogy ezen csak katolikus és ortodox keresztényeket kell értenünk. Ez utóbb iak nem olyanok, mint akiket mi odahaza görögkeletieknek hivunk ; ezek szintén igen kevesen vannak errefelé. A mi ortodoxiánk
az efezusi (431) és a kalc edoni zsinat (451) óta vált el a róm ai katolikusoktól.
A két csoport azóta elszakadt egymástól; nem éppen a pápa fennhatósága mlatt,
hanem Kri sztus Urunk személye körüli viták folytán . Az ortodoxok a saját pátriárkájuk vezetése alatt folytatták hit életüket, és Krisztusban majd csak egy
személyt és egy term észetet vallottak (monofiziták) , majd pedig két személyt
és két termé szetet különböztettek meg (nesztori ánusok) . Manapság hiába kérdeznénk meg egy közepes rn űv elts éq ű ortodoxot, hogy miben különbözünk mi
tólük. Azt válaszoln á, hogy a különbség a pápa elism erésében vagy el nem
ismerésében áll.
Egy pár éwel ezeló tt itt járt a béc si telev ízió küldöttsége, és engem kértek
fel, hogy hozzam óket össze a szír nesztoriánus püspökkel, aki különben igen
szívélyesen fogadott mink et. A küldöttség elnöke kérte , válaszolj on néhány
szóval arra a kérdésre, hogya nesztoriánusok miért nem fogadtá k el a kalcedon i zsinat végzéseit ? A püspök csak azt válaszolta, hogy erre csak a pátriárka
felelhet ; ó erról semmiféle jogosított kijelenté st nem tehet. Hát ez a mai tényleges áll apot: a hívek e g ysze rű e n követik pátri árkájuk tana it. Ok maguk nem
spe kulálnak. Ezek a régi ortodox egyházak inkább a közösségböl kiszakadt
szervezete k, mint való ságos felekezetek. A keresztény egység számukra nem
doktrinális megrendü lést jelentene, hanem anyagi és külsö felfordulást. Attól
pedig igen félnek. Szinte az apostolok szavai ju tnak eszembe: " Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követt ünk Téged. Mi lesz a jutalmunk?" (Mt 19,27)
VI. Pál pápán ak 1977. ápr . 28-án Coggan ang likán prímáshoz intézett szavai
a régi keleti ortodox valiásokr a is érv ényesek : " Többé már nem puszta álom,
hogy egy egyesült, de nem abszorbeált anglikán egyházról beszél jünk." A ml
bagdadi öku menik us elgondolásunk ebben az irányban halad, bár még mind ig
ott cseng a fülünkben a nesztoriánus püspök mond ása: "az Ilyenféle kérdésre
csak az ortodox pátriárka adhat választ."
De mondjunk pár szót a rnl, azaz a latin pap ság iraki pasztorális munkájáról.
- Amikor engem 1954-ben a Keleti Kongreg áció a bagdadi misszió fönökévé
nevezett ki, egy róma i utazásom alkalmával jelentkeztem Tissera nt bíborosnál,
a kongregáció Iő tl t k á rán ál . Mindjárt beszélg etésünk elején hangsúlyozta, hogy
nekün k " latin misszion áriusoknak" első felad atunk és külde tésünk célja : " in
auxi lium Orientali um" , azaz a keleti egyházak támog atása.
Az iraki kármelita missz ió 1623-ban alakult Basszorában, majd 1721-ben
Bagdadban. Akkoriba n a keleti egyh ázak támogatása teljességgel a mi feladatunk volt. Azóta ezek az egyházak sokkal kevésbé szorulnak rá támogatásra.
Inkább eg y üttműködé s röl lehetn e szó. A keleti kato likus egyházak ugyanis önállóan fol ytat ják lel kipásztori munkájukat, és saját papságot képeznek ki. ~ppen
ezért Róma megszünt ette a hajdani " Missio sui iuris" negnevezést, és csupán
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a Latin trsekséget hagyta meg. egyenrangúan az államtó l is elismert vallási
közösségekkel, nevezetesen a káld, szfr katolikus és örm ény katoli kus egyházakkal, amelyek szi ntén érseki rangban látják el hfveiket.
Amikor én 1954. okt. 22-én Bagdadaba érkeztem , igen nagy l e h e t ő sé g e k nyíltak meg előttem. A régi városnegyedben épült zárdán kat a város kisajátftotta
egy tágas utc a létesítése céljából. At kellett költözködnünk egy mozgalmasabb
negyedbe, ahol új zárdát és új templomot épftettünk. Szintén át kellett tel epftenünk régi elemi iskolánkat is, ami a város legrég ibb iskolái közé tarto zott.
A Gondviselés jóvoltából hozzájutottunk egy nagy telekhez. ésped ig egy modern
városnegye dben . Ott épült fel egy szép óvoda, a domonkos nővérek zárdája ,
elemi iskolá nk pedig két vadonatúj nagy épületben talált hajlékot ugyanebben
az utcában. A növend ékek száma 350- ről 1630-ra szökött fel. Ez a Szent Józsefnek szentelt új iskola. iraki igazgató val és csupa iraki tan ít óval, a város legjobb
és legmod ernebb iskoláinak egyike volt. Elképzelhető az is, hogy milyen nagyszámú személyzetet foglalkoztatott: felügyelőket. sofőröket, takarítókat. Minderre gond olnu nk kellett. Az iraki domonkos nővérek kezdettől fogva igen nagy
szolgálatot teljesftettek nálunk . Nemcsak vallásoktatásban, de még a profán
tantárgyak ban is kitúntek. A köztársasági elnök, al-Bakr nálunk járatta unok áit
és unokahúgait. A gyerekek többsége persze ker esztény volt. úgyszintén a személyzetün k teljes számban . I:rdekes megj egyezni. hogy csak egy mohamed án
tan ftón ő nk volt. aki a hittársait a Korán tanaira oktatta és Imádkozt atta.
1974 áprilisának végén váratlanul egy cikk jelenik meg az áll ami újságokban. miszerint az egész iskoláztatást államosftani fogják az országban , az óvodától kezdve egészen a közép iskolai érettségiig . Derült égb ől vill ámcsapás nem
oko zott volna nagyobb megrázkódtatást. nemcsak az egyházi körökben, hanem
fő l eg növendé kei nk családjában. Az alkalmazottakat és a nővére k et az állam
teljes számban átvette . EI kell azonban ismernünk, hogy a hivatalos körök tapintatosan járta k el. Igy pl. katolikus igazgatónőt neveztek kl a volt elemi iskolánkban. Az els ő asszisztens ma is egy domonkos nővér. aki egyideig igazgató nő is volt. Nálunk és a legtöbb keresztényektől átvett iskolában továbbra is
megtartják a vasárnapi szünetet. a kötelezö pénteki plhe n őn kfvül. A keresztény növendékek továbbra is az Iskolai oktatáson belül készülnek az első szentáldozásra a n ővérek közr emúködésével. Maga az ünnepség egy pénteki napon
zajlik le nagy pompával . húsvét p éntek én. a káld székesegyházban. Tavaly 80
gyere k volt e l ső ál d ozó , mind a mi régi iskolánk növendéke i.
Emlft ésre méltó a mi misszión k által alapftott keresztény kultú rklub is az
egyete mi ifjú ság részére. Ezt jele nleg a domonkos atyák vezetik, akikn ek a
főnöke egy igen tehetséges Iraki páter. Igen vidám élet folyik ott, és a szociális szl nvonal magas. A mi ifj aink sokat tartanak a jó modorra, udvariasságra
és test vérisé gre. Öröm nézni. milyen e l őzék e n y e n viselkednek egymás között.
A sport-, zenei, múvészi és társas összejövetelek mindig élénk . családias hangulatban zajlanak le. Azonban gyako riak a kulturális előadások is. amelyeken
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a fiatal hallgatóság komoly érde klódéssel vesz részt. Az egyetemista leányok
jelenléte pedig hozzájárul a derült hangulathoz.
Ami a nem keresztény környeze tet illeti, Idáig semmi féle kapcsolatunk nem
volt velük. Arró l egyelóre szó sem lehet , hogy társadalmi érintkezésbe jussunk
mohamedán családokkal. Ilyen érintkezés csak a vallás nevében volna lehetséges. Igy pl. egy szerencsés ötlet merü lt fel az új "Jámbor alapítványok és
vallási ügyek mlnisztériumá"-ban, amit a napokban hozott létre a kormány . Egy
ottani látogat ásom alkalmából a miniszter fótitkára említette, hogy az új minisztér ium abban fáradozik, hogy az összes valláshoz tartozó ember (ridzsál edDin) egymás közt testvéri alapon ér intkezzék . Sót azt szeretnék, hogy legyen
alkalmuk egymást megismerni és baráts ágban találkozni. Azt is hallottam, hogy
tervezik egy papi otthon létesítését is, ahol ki-ki otthonosan érezhetné magát,
minden vallási megkülönböztetés nélkül. A gondolat nem rossz, és talán lesz
is belóle valami. De idáig ez csak egy szép terv. Mindenesetre mi nem zár kő 
zunk el attól az eszm ét ől. hogy ilyen összejöve teleken részt vegyünk. En magam már többször meg voltam híva egy mecset elócsarnokában rendezett
ebédre . A keresztényegységmozgalom úgyis igen nehezen halad. Legyen legalább újfa jta baráti viszony a mohamedán vallás képviselóivel. Az leszögezett
tény, hogy az iraki honfit ársak, keresztények és nem keresztények, vallásos
beáll ítással gondolkoznak, és bár tanbeli ismer eteik eléggé felü letesek, el lehet
monda ni, hogy hisznek Istenben . A legmegvetóbb megbélyegzés , amit felin dul t
állapotban mondanak, az, hogy " ennek az embernek nincs hi te".
De térjünk vissza a latin egyház pasztorális kilátásai ra a jövóre vonatkozólag. Miután elvették tól ünk az iskoláinkat, amelyek révén tágas apostoli kisugárzás volt lehetséges a legkülönbözóbb rétegekbe, most már csak templomaink
és az említett kere sztény ifjúsági klub révén folytathatjuk lelkipásztori tevékenységünket. A liturgia itt Keleten fontos szerepet játszik. Mondhatnánk, hogy még
a prédikáció jelentóségét is felülmúlja. Azonban nem kis probléma az a tény,
hogya keleti katolikus templomokban - kivéve az örményeket - nem a hívek
nyelvén , hanem káld vagy szír nyelven imádkoznak. Ezeket a liturgik us nyelveket már csak kevesen értik meg. Nálunk a misét latinul, angolul, franciául , fóle g
pedig arabul mond juk, ami nagy tetsz ésnek örvend arab körökben. Igy vasárnaprói vasárnapra növekszik híveink száma, akiknek túlnyom ó része nem latin
szertartású. A káld és szír szertartású egyházak nem rokonszenveznek azzal a
gondol attal , hogy a tisztel etreméltó szövegeket arab ra fordítsák. Szerintük akkor egyszerre elvesztenék szertartásaik hagyományos voltát , amiben tán igazuk
is van. A probl éma azonban ott rejlik, hogya hívek egyre jobban húzódnak a
.Jatinokhoz" , ezt meg Róma nem nézi jó szemmel. Hol marad ilyen feltételek
közt a híres elv: " in auxilium Orientalium" ?
Jelenleg a mieink sokszor helyettesítik a távollevő vagy túlterhelt plébánosokat , ez azonban csak átmeneti kisegítés. Eljön talán egyszer az idó , amikor
a latin érsekségre már nem lesz szükség . A kül földiek számára elég len ne egy
soknyelvú lelkés zség, a bel földi latinok pedig egy egyszerú plébániával is meg-
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elégedhetnénk. De a hívek közül az ilyesféle lefokozást senki sem kívánja,
azért nehéz megmondani, hogy miben fog állni a végső megoldás .
Amikor engem babiloni érsekké neveztek ki (ez az én római titulu som), a
clm erem jelszavának Szent Pál intését választott am: (Non alta sapientes, sed)
" humilibus co nsentientes" : abban találjátok kedvetek et, ami alázatos. A fra ncia
ford ltás ezt különösen szépen adja vissza: " N'ayez pas des senti ments de
grandeurs, mais laisse z-vous attirer par ce qui est humble ." Talán ebben a
beállltásban könnyebb lesz majd az idők jele lt felismernünk.
Nyáry Ernő bagd adi latin érsek

AZ " ORVENDJ" EVANG~L1KUS KöZöSS~G
Gnesau 1242 lako sú kisköz ség Dél-Ausztr iában, ezer méter magasan. A faluból egy darabkát föl felé haladva , a hegyo ldalban az erdőszé len , csinos modern házikón messzi ről látható a fel írás: " Freue Dich Komm uniti:it." Kérdezz ük :
hol vették ezt a szép nevet? "Tulajdonképpen Mária a lud as benne." " Milyen
Mária? " "Az Istenanyai" A Magnificat örömhi mnusza Ihlette a n évválaszt ást .
Itt ütött tanyát három éw el ezel őtt három evangélik us diakon issza, okl eveles ápolónő , hosszú, viszontagságos út után. Anni , a " f e l e l ő s n ővér " (így hívja
magát, akárcsak Indiában a mi Pushpa n ővé r ünk), 26 évig tel jes ített szolgálatot
Linz közelében . Ott ismerte meg jelenleg i társait is. Közben egyre erősödött
bennük az érzés, hogy Istennek szentelt életük e l s ődl eg es céljára, az " egy
szükségesre " nem jut elég idő és erő a sok munk ától. Fokozódott bennük a
több ima, kont empl áció és intenzívebb közösségi élet igé nye. Miut án ez az
elöljáróknál nem taláit megértésre, két évi kísérl etezés után elhagyták a közösséget, nem tartva igényt semmi "végkielégí tésre" , tehát lényegében minden
nélkül. Bécs közeléb en, Eichgrabenben (ahol különben magyar ferences miszsziós nővérek is élnek) a dr . Walter Stöckl lel kész kör ül csoportosuló kis nő
vérközösség nagy szeret ettel karo lt a fel őket. A lelk ész a " Michaelsbrudersohaft" 12 alapító tagjának egyike volt 1931 -ben a németor szági Marb urg a. d.
Lahn-ban . Azóta más országokban is elt erjedtek, magyar tagjuk is van. Ezek
a férfiak otthonukban élnek, évent e kétszer néhány napra összejö nnek . Cél juk
egyházuk megújításának előmozdltása mind en téren (ezért nevezték el magukat Mihály arkangyalról , az egyház nagy ő rzőj éről ) és fokozott imaélet : biblIaolvasás, elmélked és, zsoloz sma, fülgyónás (természetesen nem fölt étlenü l papnál), szeretet az Eukar isztia ir ánt. Elámulunk , kézbe véve a testvérület " misefüzetét" , amelynek szövege hajszálra egyezik a katolIkusokéval. (Ez persze
csak náluk van így. A benyomást még erős íti , hogya fontosabb részeknek német nyelvterületen ma már ökumeni kus fordítása van.) A tagok felelősséggel
tartoznak egymásért ; mindegyiknek van egy " s e g í t őj e", akinek évenként be
is számol életéről. Otthon a lehetóséghez képest k őz ös imaórát tartanak családjukkal. Ebből a célból meg az egyre szaporodó evangélikus szerzetes k özös-
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ségek használatára kiadták a zsolozsmát (óraimát) evangélikus ..hangszerelésben" . Ezt használják a nővé rek is.
Stöckl mellett kapta a három diakonissza 1970-ben jövendö életformájának
első elhatározó benyom ásait. Megismerték a közös életet, a zsoloz sma, a li·
turgia lényegét. De volt anyaházuk kérésére átvettek egy állandóan zsúfolt baleseti kórh ázat. Ez te rmészetesen nem volt alka lmas arra , hogy kell őe n átvigyék
él etükbe a tanultakat. Istennek kellett közbes zólni, elég radiká lisan : Annit súlyos
autóbaleset érte. Ekkor érlelődött meg benne, hogy más életformát kell keresniök. Negyedéven át (az utakat Anni csak fekve tud ta megtenni, dehát a
lélek igénye sokszor semmibe veszi a test szavát I) bejártak háro m evangé likus
szerzetesközösséget Németországban és Svájcban. Több ször kísért ésben voltak, hogy csatlakozzanak valamelyikh ez, de lelkiismeretük és Stöckl lelké sz
szavára mégis tovább keres ték a saját útjuka t.
Ezután Ismét kénytelenek voltak munkát válla lni, hiszen nem volt m ib ől
megélniök. Új helyükön , Oldenburgban egy külön álló házacskában laktak , teh át
megkezdhették a k öz ös éle tet. Ekko r merül t fel a letelepülés és ezzel együtt
t ermészet s z erűen a hazájukba való visszaté rés gondolata. " A hit próbá jának "
nevezik a n ővérek a tájékozód ás és tervezgetés idejé t, mIg végül az egyikük
ör ök részét ké p ez ő fö ldd arabon 1975-ben épí tkezni kezdtek , és 1977. szept. 4-én
fölsze ntelték "az imádság házát" . Stöckl ezt már nem érte meg : előző évben
meghalt. Ráb ízta őket egy másik testvérre , ak i előtt fogadalmat is tettek 1977.
okt. 16-án (különben egy katol ikus kápo lnában). 1979-ben ó is elköltözött az
élők sor ából , úgyhogy jelenleg ismét új lelkiaty ju k van. - A közeli evangélikus kórh ázban vállaltak munkát , e l ő b b a geriatr ián, majd az elfe kvő osztályon - egyikük osztályvezető - , egybe n szerves en bekapcsolódnak a helyi
ev. egyházközség életéb e is (pl. gyermekistenti szteletek tart ása, imaórák aszszonyoknak, ré szvétel a kórusban, tanfo lyam a betegek otth oni ell átására stb.) .
De rövid esen látták, hogy a házimu nka és a szapo rodó látog atók fogadása
egész embert követel, ezért An ni otthon maradt. A másik ke ttő felváltva teljesít
szolgálatot. Am i annyit jelent, hog y a soros regg el 6 óra e lő tt indul autóval , és
este 7 óra felé ér haza.
A kü lső letelep edéssel nem ért véget a fiata l közösség b e lső keresése . Jele
ennek föl eg Anni n ővér gyakori tapasztal atg y ű jt ő útjai. PI. 14 napig tartózkodott
a nonnberg l ős i benc és apácakolostorban "Kloster auf Zeit "-en, vagyis tel jesen
megosztotta életüket, napirendjüket : zsolozsmát, szentm isét , munk át.
A központi fűtés e s , melegvizes, fü rdő sz obás kis emeletes ház ragyog a tisztaságtól. Körülötte apró vir ágos- és vetem ényeskert , amit szi ntén maguk gondoznak , és termékeit fogyasztják . A ház szfve a kápo lna. A b el épőt azonnal megragadja két nagy szí nes üvegablak, egy közelben lakó magyar keresztes nővér
mű ve. A kelet fe lőli , az oltár mögött, meleg vöröses-s árga szí nekben az Apokalipszis diadalmas Bárányát ábrázol ja, hátán nagy kereszt, tág égszínkék szeme csillagként ragyog. A másik jelképes for mában a messiási üdvö sségtörténetet kiséri végig, Jézus fog anásától (az M b et űtő l bezárt "bimbó ") a Lélek eljö ·
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veteiének lángnyelveiig és az Egyházig. A berendezés hű tükre a nóvérek eklekticizmusának. Egyszerű asztaloltár, elótte a zsinagóga hétágú gyertyatartója,
a falon nagy fehér nyírfakereszt természetes kérgével, a fal mentén körbefutó
padok, és egy tabernákulum, amely csak az üres istentiszteleti edényeket őrzi,
előtte azonban kis örökmécses, "az imádás lángja" ég.
A napirend gerince az imaórák. 3/4 5-kor kelnek, télen-nyáron. 1/4 6-kor
a kápolnában rövid matutinum: bibliaolvasás, csendes elmélkedés, ima. A laudest és a vesperást az említett zsolozsmáskönyvből veszik , a szerkezet nagyjából a mienkének felel meg, csak a himnuszt pótolja az énekeskönyvükból vett
ének. A zsoltárdallamok az ismert tónusok, az antifónák többnyire egyszerűsí
tett gregorián dallamok. Délben rövid déli óra, ezúttal az orto doxoktól való
szép Szentlélek-énekkel, a két nővér két szólamra énekel. A nap folyamán ott
a sokféle házi munka . Vacsoránál Ismét együtt ülnek, és megbeszélik a nap
eseményeit. A kompletórium, este 1/2 9-kor , az ősrégi vasárnapi szöveg, utána
a monachusok nagy "csendhallgatása" egészen a másnapi laudes ig , amennyire
lehet. Ha egyedül vannak , napközben is csak annyi szót váltanak , amennyi szükséges. Az esti ima végén - amelyet nem követ Salve Regina - eltújják a kis
mécses lángját. A kápolna sötét és üres marad.

A zsolozsmát végig éneklik, méltóságteljes lassúsággal, közbe-közbe elcsenddel. A két fő imaóra fejenként 3/4 órát vesz igénybe, nem utolsó

mélkedő

sorban a " közbenjáró könyörgések" hosszú sora miatt , előbb imafüzetből, aztán
egyénileg, egész konkrétan, egymásnak adogatva a szöt, szinte indukálva egymás közbenjáró energiáit. Közel s távolban bizonyára sokan nem is sejtik, mil
köszönhetnek a hűséges közbenjáróknak " az imádság házában " .
I:rdekes megfigyelni, milyen erősen az ismétlés alapelvére épül a zsolozsma
szerkezete : a napi zsoltárok k özül az elsó kettő mind ig ugyanaz, a napközi
szentírási részletek a reggeli olvasmányból valók, a vasárnapi anti fónák egész
héten át megmaradnak. Ez hozzájárul az elmélyítéshez, kevésbé a változatossághoz. - Közelebbi vizsgálaIra az egyezéseken túl feltűnik a lelk iségnek egész
más árnyalata, amely a visszavett formakincset megtölt i. Nemcsak Mária és a
szentek kimaradása kelt bizonyos hiányérzetet a katolikus hallgalóban a " családiasság" terén. Valahogy mintha a mély teremtményi alázatnak itt uralkodó,
blzé, de mindig bizonyos távolságot tartó magatartása kevésbé engedné érvényre jutni az istengyermekség örvendező, bizalmas közvetlenségé!.
Legújabban olvasót is imádkoznak, részben Guard ini összeállítása nyomán,
az üdvözlégyeket azonban két fohász helyettesíti: "Aldott legyen a mindenható
és Irgalmas Úr, lsten és Mária fia" - és a szent keresztról szóló ("Imádunk
téged , Krisztus ...")
(gy folyik le elvben egy nap. Gyakorlatban a sűrűn jelentkező látogatók, érdekl ödök persze megakaszt ják a munka menetét (az imaórákat nem, mert arra
őket is meghívják), viszont színt és életet hoznak , rugalmassá teszik a beosztást. A látogatót igazi " bencés vendégszeretettel" fogadják, étellel-itallal kínál -
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ják. Szívesen befogadják a lelki magányt keresőket. Azt a "lelkigyakorlatos bevezetést", amelyet a vendég néhány gépelt lapon a fiókjában talál, bármelyik
lelki író megirigyelhetné. Ki-ki akkor fizet, ha tud és annyit , amennyit akar.
Lelki könyvek, lemezek bóségben sorakoznak a közös .Jaköszob ában" . Tele víziónak nyoma sincs , egy kis tranzisztoros rádió a konyh ában szintén alig
szólal meg. Tükör csak a fürdő szobában tal álh ató.
A nővérek a taizéi regula alapján élnek , bár Taizével nincs közvetlen kapcsolatuk. A szegénység szelleme különösen szembetűnő a környezet gondozásában, óvásban , a maradékok gondos felhasználásában . Az eng edelmesség
valósággal " katonás" , fiatal közösségek jellemzőjeként. Havonta mindegyikük
rekollekciós napot tart, életrevízióval és beszámolóval. Kicsit félti ők et az ember még mindig a túlterheltségtől. " Kéttrontos szolgálat" és zsolozsm a mellett
nehéz időt szakitani a lelkiélet egyéni ápolására: lelkiolvasmányra, szernlé lödésre, még ink ább kulturális igényekre. De sugárzóerejük már odavonzott egy
fiatal lányt , aki jelöltként osztja meg életüket.
Anni nővér így próbálja összefoglalni célkitűzésüket : " Az ,Orvendj' közösség gyökere az osztrák evangélikus egyház diakonisszahivat ásába nyúlik. Jelenleg a bened eki Ora et labora, az istendicséret és szolg álat türelmes gyakorlásával és átélésével próbálja megtalálni azt a je lül szolg áló egyensúlyt, amelyben
kibontakozik az emberekben és az emberek számára a hit-remény-sz eretet, és
megérezhető lsten Országa ."
S.M.

TANÜSAGTIOTEL !:LETEMROL
(Két évvel ezel őtt otthon Jártam. SzülOhelyem református lelkipásztora meghívott
az ist ent isztelet re. és megkért . hogy az egybegyülteknek számoljak be az útról . amin
a jó lsten vezetett.)

üdv özlöm szeretettel a ml Urunk Jézus Krisztusban kedves M indnyájukat! Nagy
öröm számomra, hogy ma mindnyájan együtt vagyunk. hála a tiszteletes úr szíves meghívásának.
Testv érek vagyunk : én 1914-ben Itt DiósgyOrben születtem és lett em lsten gyermeke
a szent keresztség által ebben a templomban. Refo rmátus Éde s anyám tanitott meg
imádkozni. Ist ent szeretn l , Jézus Anyja segítség ét kérn i. Nyolc éves koromban meg.
halt !:desanyám. Itt maradtunk árván 3 éves kis Béla testvéremmel. Edesap ám a kérházban feküdt sebesülten . Sok-sok fájdalmas . tövises utat megj ártami
Az évek t eltek. Nekem lsten lett mindenem . Jézus Krisztus szent Anyja . Márl a
segit ett át nehéz utamon . Az Ist eni Gondvise lésre hagyta m magamat. Istent meg kell
élni egy pár pill anatra. akkor tud juk meg, hogy mit jelent ez.
Az 1933. év tavas zán érte m Belgiumba , Brüsszelbe . Négy hónap után onnan tovább
mentem Franciaországba. ahol egy franc ia rendnek a novic iátusába léptem. Jézus Krlsz tusnak szentelv e magamat. letettem az elsö hármas fog adalmat az 1935. évben. 1936ban elöljáróim elküldtek Brüsszelbe. ott szolgáltam az Urat több nemzethez tartozó
felebarátai mban, a szegényeket. betegeket ápolva . gondozva 1948-lg. Itt Jelen van Mlle
Magdolna Ledru, akit ott ápoltam .
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Elöljáróim visszahivtak Franciaországba , Nlort városába, Itt több házban többféle
munkát végeztem, a kollégiumban gondoztam a bentlakó gyerekeket, felügyelő ls voltam. 1958-ban kérésemre elküldtek Madagaszkárba. mert ott kellett a segftség. Ott
ismét örömmel szolgáltam az Úr Jézust fekete testvére imben. Tanitottam a nagyobb
leányokat házimunkára. A göndör hajú, mosolygó arcú gyerekek Madagaszkár széps égel. Itt ls ápoltam a betegeket ls. A nép kedves. meleqszlvü .. . 1962·ben visszahivtak
Franciaországba. Fájó sziwel hagytam el Madagaszkár népét. mert valóban szerettem
öket!
Visszatérve Franciaországba . elöljáróim St. Malxent városába küldtek betegeket ,
íd ös nőket gondozni 4 évig. Jelenleg Vasles-ben vagyok már 8 éve egy állami öregott·
honban [férfiak és nők részére). Itt ls gondozom a szegényeket. ápolom a betegeket.
három Nővérkémmel és több világi növel dolgozom. Szeretem a ház népét.
Igy telt el az életem. Mondhatom, hogy boldog vagyok a hivatásomban még ma ls.
lsten az én napsugaram, Aki meleg!tl életemet. és e rőt ad a mindennapi kitartásra egy
egész életen át. az emberek szolgálatára. Erőmet az Evangéliumból merítem. legyen
áldott az örökkévaló Úristen szent Nevel
Kivánságom csak az, hogy mindig Jobban tudjuk szeretni az Úristent fe lebar étainkban.
Ha lenne valakinek kérdése. felelek reá, ha tudok.
Sr. Nagy Bernadett e

JEZUS JERUZSÁLEMI BEVONULÁSA ES A SZEGENY EGYHÁZ "UTÖPIÁJA"
Jn 12,12-19

J ézus igen n épszer ű a jeruzsálemiek el6tt. Jövetele lázba hozza az utca
emberét. A királyi korona után is nyúlhatna ; fö lfelé viv6 útja nyitva áll. De ő
szemmellá that61ag más utat akar járni. Még mielótt az emberek örven d ez ő izgalmukban hósü kké tennék, másféle dö ntést hoz. Lehetet lenné teszi a nép kaland os szándékát. Nem szere ti a pompát és elóke lőség et. Az alázat és szerénység útját választja. Szamárháton é rkezik. - Király szamárh áton ? Igen : lsten
küldötte, a Mess iás! Erós zak nélküli kirá ly, szegény király! De meg ér tette-e ót
népe? Ali g vala ki tudja ebb en az órában Je ruzsálem utcáin, hogy itt lsten ö rök
terve közeledik a beteljesed ésh ez, régi prófétai szó telik be : " Nézd, közeleg
ki rályod, szamár hátán" (Zak 9,9).
Jézus útja nem fölfelé vezet, nem karrier, hatalom , kivál tságok. elkülönülés
felé . Ugyanazon a síkon marad , mint az embere k. Mintha jelképesen ezt rnondaná : "Eg y vagyok közületek." Cselekedetével közös séget vállal. és é ppen
ebben az 6rában példaképe lesz mindazoknak, aki k kés6bb maj d az Ó nevében
akarnak beszélni és cselekedni.
De ezen a virágvasárn apon még valami megmutatkozik. Az, amit Jézusnak
ol yan fájdalmasan kellett megtapasztalnia, és késóbb egyházát is nagy történel mi válságo kba vi tte : alaposan félreé rti k, am it ajánl. Neki nem a pillanatnyi
si ker a fon tos, hanem lsten üdvössé gre ndje. Nem bármilyen politi kai fordulat.
hane m az ember üdvöss ége . Nem azt adj a, amit várn ak t6 le. Nem akar po liti kai
messiás lenni, új tek intély. szabad ít ó a r6mai igától , a nép bálványa. Amit viszont felajánl , azt - úgy látsz ik - nem vesz ik igénybe: a Mindenh at6r61 szól6
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üzenetet, aki az emberek irgalmas szi vú Atyja lett; a megbocs átás evangéliumát és ezzel lsten közelsé gét, amely örök kilátásokat nyit meg, és igy az ideigtartót is teljesen új alapra helyezi.
Ami itt Jeruzsálemben virá gvasárnapján történt, sokféleképpen meg ismétlő
dik a keresztén y egyház tört énetében. Az egyházzal szemben is hamis igényeket támasztottak, ami adni valója volt , azt pedig elvetették. O maga is a vádak
kereszttüzébe jutott, szembeszálltak vele, elít élték és küzdöttek ellene , amikor
nem hagyta magát belekényszeriteni az evilág rendezóitól neki szánt szerepbe .
Ahol viszont hútlen lett szamárháton üló Urához és engedte trónra emelni magát, ott nyomorűságossá, hitelt nem érdem lóvé satnyult üzenete . Azért mindig
idószerú a kérdés: mennyiben tud azonosulni az egyház virágvas árnap Királyával? Mert egy bizony os: ez a Király az áldozat felé tart .
Nem lenne érdektelen , ha hagynánk hatni magu nkra az i d e g e n sze rű e n csen bibl iai kifejezést : " kiüreslt ette magát" (Fil 2,7). Mindenké ppen az a tény
rejlik mögötte, hogy Jézus egy egészen döntő lépést tet t. Isteni nagyszerűségé
b ől , égi föls égéből , elképzelhetetlen , ér inthetetl en boldog otthon ából meg merte
tenni a lépé st a földre . Az emberi lét megannyi nyomorús ágának k e ll ő s közepébe , olyan életbe, amely néha nyomorult és szégyenteli , de mind ig veszélyeztetett. Nehéz ezt a lépést megérten i, mert ha az ember ker esztény, nem akar
istenkáromló lenni. Megszoktuk, hogy J ézust glóri ával lássuk, mennyei nagyszerúség világosság ában, amely földi útján m egdic sőIt i. De én azt hiszem, közelebb juthatunk hozzá, ha egyszer azokat a j e l z ő ke t próbáljuk alkalmazn i rá,
amelyekkel az ember n e m dicsekszik. Azokat az emberi tula jdonságokat, amelyeket teherként hur colunk, és szabadulni akarunk tőlük. Azt hiszem, Jézust
csak úgy lehet megérteni, ha az emberiség egész nyomorúságával megrakva
látjuk magunk előtt . O valóságosan kivetkózött a mennyei n agys zerúségből, az
isteni I öls éqből, az otthonból. Kiür esítette magát. Nélkülözni akarta mind ezt.
Szegénnyé lett.
A szegénységnek voltaképpen sok arca van. Teheti az embert kívülállóvá ,
elveheti boldogulásának lehetőségét, útszélre szorlthatja és elszigetel heti. Jézus szegénysége azonban egészen más volt. Az ő szegénysége ezt jelentette :
" Barátom, nekem sincs többem , mint neked . Tehát semmim sincs , ami elválaszthatna bennünket, ami mássá tenne , ami közénk állhatna. Hanem magamra
vettem a te bajaidat, a te problémáidat, aggodalmaidat, mindazt, am itől félsz ,
és végül még a búnödet ls." Jézus esetében azt jelentl a szegénység , hogy
nincs benne olyasmi, ami elválaszt t ő le , és megvan benne az, ami összeköt.
Ezért az ő szegénysége tele van nyitott lehetőségekkel. Közösséget akar létrehozni. Mert az egyenlősé g nevében - Jézus nevében, aki a mennyből szállt
alá, hogy egyenlővé tegye magát velünk - egymásra találhatnak az egyforma
gondolkozásúak. Ahol pedig egymás ra találunk, ott új, áldásos tevékenység
fejlődhet ki. Ebből a követ kező kérdés adőd i k : Nem áll-e az, amit az embe rek
birto kolnak, válaszfa lként között ük? Bizonyára Jó, ha van egy s másunk, és elviselhetetlen képmutatás lenne azt állítanl, hogy a birtoklás magában véve rossz.
gő

86

A vagyo n épp oly kevéssé bún, mint ahogy a szegénység nem erény . Jézu s
azonban megmutatja azt az utat, amely egyedül vezet a teljes életre. Ahol a
gazdag ság ballaszttá váli k és akadályozza, hog y az ember beilleszkedjék lsten
tervébe és megva lósItsa, amit lsten övéitó l elvár. ott a vagyon bálvány ává lett
az embernek. Ott az ember döntés elé kerül : csak a pénzét akarja-e számolgatnl, vagy pedig az evangé liumra hallgatni ? Föld i mércével méri -e a boldogságot és sikert, vagy van szeme az é let igazi érte lmér e? A szegénység nagy
esély - vagy legalábbis az lehetne - az ember számára . hogy beleélje magát
az embertárs bajába , azonosuljo n vele, és Igy lsten eszközévé váljék Országának építés ére.
Áll ez az egyházra is. Amikor Péter és János a templom I:kes- kapuj a elótt
találkoztak egy koldu ssal, elm ondhattá k: ..Aranyam, ezüstöm nin cs, de amim
van, neked adom : a názár eti Jézus nevében állj fel és jár]!" (Csel 3,6) Mióta
pedig az egyháznak kincsei és fö ldb irtoka i, dóm jai és bankkontól vannak, rnlndig rit kábban tudj a elmondani : ..Állj fel Jézus nevében l"
A szolgáló, az embere k bajaival azonos uló egyház képének nem szabad
utópi ának maradni a. Kr isztus, az egyház Ura ír ta eló útjá t. Ez az út az emberhez vezet. mégped ig megalkuvás nélk ül, Ha másképpe n nem érhet jük el, akkor
üres kézzel, minden nélkül, szegé nyen.
Gyenge Imre szuperint endens

LEVELESLADANKBÖL
(Protestáns olvasóink leve leiböl : )
- A Szolgálat minden egye s száma nagy áldásul volt számomra. Hasznos és fóleg
i d ö s zerű tanácsai val sok út bal qazltá s t kaptam. Különös számomra újra és újra fel Iedeznl a Szentirás megél t való ságaiban mindazt a sok ért éket . amely az E g y Test
Egyházát éltette az apost oli I d ők be n , és amely éltet i ma ls, számtala n felekezetben,
Igy nálunk prote st ánsoknál ls. Ninc s más utunk . mint a végnélkül megmaradó Szeretet
útja, mert a Szeretet mindazt túléli . ami sajnos régtó l fogva - és ma ls - különbözöség. De efeletti szomor úságunkat a tan ftványság jeleként gyakoro lt lsten és egymás
Iránt i szeré tet enyhíti . s egyben záloga Krisztu s Szavában való hitünknek ls, hogy O
Onmagában mind ent eggyé tesz . S ha Orajta kere sztül nézzük egymást. a harmóniák
harmóniája jö n létre.
Bocsásson meg ezekért a gondolatokért, de éppen tegnap volt ökumenikus iste n.
ti sztelet a városmajori templomban, ahol tö bb prot est áns fel ekezet t agjai ls részt vettek, felü lról való ajándékképpen kapott szent egységben.
- Hiába oszlott részekre lsten Népe. szentség csak egyfél e van. Akár szent Ter éz é, akár szárovi Szeraf im é, akár Dietrich Bonhoeff er é, mind az Egy Szeret etból fo rrásozik. A .Szolgál at· c. fo lyóir atnak - látásom szerint - az ls erénye, hogy ezt az
Egyetlent szolgálj a, s a (ma még) . més" felekeze tú ek felé pedig megkül önbözt et ett
szeretettel fordul. Isten nagy és számunkra rejtett munkáj át különösen a mis sziós te r ületeken. keresztény klsebbségú földrészeken tev ékenvked ö munkások látják Igen valószarűen . A szeretet már gyózöttl ldö kérdése fel ragyogásal
- Am ikor H. Mühlen könyvét olvastam. azokban a hetekben éltem át én ls lsten
csodálatos kegyelméból azt. hogy engem ls megszólf tott. megerósltett küldetésemben .
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Hiszen a Teológián az elsO négy évem úgy te lt el. hogy nem volt élő kapcsol atom
Istennel. Szerettem vol na őt szolgálni . hisz azért ls voltam Itt, de igazán nem hallottam Ot. M indaddig. amIg megtlsztitott engem ls, hogy semmi ne álljon közénk, megért.
sem a szavát. üzenetet. I:s Igy most már tudom. hogy lsten általam ls munkálkodni
akar emberek között. Azóta annyi örömöm van a gyülekezeti munkában, még több az
Igehirdetésben, amiko r a Lélek által bizonyságot tehetek lsten szeretet éröl, kegyelmé·
ről. Arról a kegyelemről, amely által én ls élek.
-

Nagy örömöm az Itteni Ifjúsági gyülekezet alakulása . Még nem sokan vagyunk ,
ls a fele teológiát végzett segédlelkész vagy még teológus. Hetente egyszer
jövünk össze. Alkalma ink egy elöre k lt ű z ött Ige rövid magyarázatával kezdődnek . Most
a fő téma az Imádság. Lk lB, a farizeus és a vámszedő imádságáról nagy beszélgetés
volt. az elején megmondtuk, hogy Itt nem annyira az Imádságról van tantt ás. hanem
azokhoz szól, akik Igazaknak tartják magukat. Most úgy határo ztunk, hogy néhány .nagy
imádságot · veszünk sorra. s azt vizsgáljuk. hogy lsten miképpen hallgatta meg. hogyan
válaszolt rá. Ezen a héten Anna alakj ával foglalkozunk . - Nekem még külön feladatom
az énektanItás : tanulunk zsoltárokat. dícs éreteket. de mai énekeket ls, külö nösen sze retjük a splrltuálékat. - Azt szeretnénk, ha ezek az alkalmak nemcsak szentlrási meg.
besz élest jelen tenének. hanem úgy tudnánk közösségben élni , hogy mind nyájan részt
is vegyünk egymás életében . segItsük egymás problémáinak megoldását, helytálljunk
fellsmert küldetésünk ter ület én. s .egymás hite ált al épüljünk, erősödj ü nk." Erre van
legnagyobb szükségünk. Tartozni valahová, egy k özöss éqhez, emberileg is .
ebből

+
- A Szabó TIhamérróI szóló megeml ékezést meghatódv a olvastam. hiszen hittan árom volt. Némi klegészltésre szorul. Napjaink divatos pedagógiai irányzata a kreatlvi ·
t ásra való nevelés . O tal án nem tudatosan , de lényegében ezt rnüvelte . Felismerte
növendéke i adottsága it, alkalmat adott érvényes lt ésükre, és alázatosan félreálIt ennek
érdekében . Eltürte tan árt ársa l cs ipkelődéseit , akik azt hitték , hogy kényelmi s ze mpontok vezett ék. pedig több fáradságot Jelentett ez számára. mintha maga végezte
volna . A szegény és egyszeru pap alakjában jelent meg akkor. amikor még gazdag és
tekintélyes rend tagja volt. Ez a közvetlensége . t apintatos lelk ivezetése Igen sokakra
mély hatással volt. Temet ésekor megemlItették Pannonhalmán. hogy sok papi hivatás
ellndftója és gondozója volt . Tanltvá nyal között főpásztorok is nagy tisztelettel és szeretettel eml ékeznek rá. Az érettségi találkozókra kivétel nélkül mindig meqhlvt ák, az
utóbbi években betegen ls egyedül már csak ő képvis elte az egykori tanárokat.
- Jánosi Gyula egykori diákjai nak mInd ig a bizalmat kel tő. biztonságot adó. mcsolygós .oszt ályfönök úr" marad. Osztályunk elég heterogén volt származásunkat I ll et ő e n.
mégis minden tanulója alapjában véve egyenrangú volt. A valamelyes dlfferencláltságot sem a j ötanulösáq-rossztanulös áq határozta meg e lsősorban, hanem az alapvető
emberi hozzáállás a kis osztályközösséghez. O s zt á l yfő n ö k Úr jó pedagóglal -pszlcholó'
glal érzékkel mind ig megtalálta a rnödj át , hogy az osztály szelleme. magatartása úgy
alakuljon. ahogyan a múlt értékelt meq örzö. de a jelen okos behatásait ls befogadó
bencés diákközösségnek fejlődnie kell. A ml oszt ályunk nem volt az ún. hagyományos
jó osztály semmilyen értelemben . Ennek elle nére bizott bennünk, harcolt értünk. mert
alapvető szeml élete szer int eredendően rossz ember nincs. csak rosszul nevelt és
szerencsétlen . - Megbecsülésünk. tis zteletünk Gyula Bácsi iránt annál Inkább fokozó dlk, minél jobban korosodunk . Egyik beszélgetésünk jut eszembe. Arról panaszkodtam .
hogy öregségem kérdését egyelőre még nem sikerült megoldanom . Filozó fiailag Igen,
szakmaHag azonban nem. Gyula Bácsi a maga megszokott, sajátos médjá n mosoly gott :
ő megoldotta, nála a kettő együtt jár. Igy ls volt : teljes papi-tanári lénye egységgé
kovácsolódott. Nem választotta el a kettő t ; minden óletmegnyilvánulásában szerves
összefüggésbe n álltak egymással.
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- Boldogu lt Wachter Atyával a lelki kapcsolatot mintha élne, úgy tartom . Tudom,
hogy ö odafönt a mi párt logónk, s mi is imádkozunk érte . A szive világ nllgy vol t , s
azért örök bol dogság jár.
- Nekem P. Wachter noviciusmesterem volt. Ö vezetett be a szerzetesi életbe .
Szigorúsága és félséget nem i s merő odaadása Istennek az, ami nagy benyomást t ett
rám . Hogy a nehézségeken és megpróbált atásokon átestem nagyobb baleset nélkül.
ezt a jó lsten kegyelme után annak k öszönhete rn. hogy áldozatra nevelt. Misszionárius
kereszt és áldozat nélkü l csak karikatúra. Sokan félr eért ett ék. De ő esek egyet akart :
lsten dicsőségét és az Egyház javát . A Társaságnak is szent papokat akart nevelni.
- Urs v. Balthasa r írása a Küng·ügyr öl az én szegény kis véleményemmel egyezik,
de én persze nem tudtam volna Igy kifejtenI. Sokakat szeretn ék meg győzn i a cikkben
leirt adatok alapjá n a lényegről. Imádkozom Küngért ls.
- (n rnost nagyon sokat imádkozom a holland püspökökért, hogy legyen bátors águk
és lelk ierejük az elfogadottak szerint cselekedni. Nem könnyü a hely zetük, mert nehéz
a dolgokat visszafelé fordítan I. De hála a [ö Istenn ek, hogy Szentatyánk Ily en kitartóan
és energikus szeretettel tudott rájuk hatnl .

+
- A mai életn ek nagy hiánya, hogy nagyon kevés al kalmas hely van a csendes,
békés imára . Templomaink a szentm isék után zárva vannak. A kis beker rtett elöcsarno kok, ahol se pad, se szék nincs , éppen csak egy kis beköszönésre jók. Bár ez ls sokat
ér, de általá ban többre vágyna az ember. Zárt lelkigyakorlatok nincsenek , a modern
lakásokban pedig nem könnyü gyakorlattal lehet csak független ite ni magát II szornsz édoktó l áramló különféle zajoktól annak, aki Imádkozni akar. - Nagyon örülök a vil ág·
misszióban dolgozó magyar atyák és n ővé re k hireinek. Olyan jó látn i , hogy a mi v érel nk ml mindent tesznek , ls ten k e gye l m é bő l teh etnek az evangélium terjesztésében.
Csodálom h ős i es lst en- és emberszeretetüket. Imádkozom értük , hogy legye n elég
test t-lel kt erejük.

PAPI JUBILEUMOK
V8smlsék
SZilli Imre soproni kanonok Szenth iiromság vasárn apján Vitnyéden - amely nek több évig lelkipásztora volt - a kerül et papja ival és volt káplán jaival mond ta vas miséjét. 88 évével ma is tevékeny lel kipásztor, keresett gyóntató.
Léh István piarista jún . 29-én Budapesten. " Egészen csendben, minden k üls ő
ünneplés nélkül tartott am vasmisémet, hogy semmi se vonja el a figy el met a
nagy hálaa dástól a ri tka kegyelemért. "
Gyémántmisék
Seb estyén Gyu la n. nyírábr:5nyi esperespléb ános jún. 29-é n Fülöpön. A hi vek .
akik közt 26 évig élt , nagy szeretettel ünnepelték .
Varg a István fő e speres , ny. r ábaket helyi plé bános a jugoszláviai Belt inc iben.
Aranymisék
Kisberk Imre székesfe hérvá ri megyé sp üspö k jún. 24-én a fehérvári bazilikában , az egyházmegye aranymiséseivel egy ütt : Csontos Márton Ferenc, Desita
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István, Furtner Mátyás, Hladlk Nándo r, Mak k Ferenc , Török Ferenc. A ju bil áns
püspöknek a pápa külön levélben gratulált.
Dlttrlch Imre C. op. (kalazantin us). az ausztriai Wolf sgraben pléb ános a, a
közkedvelt lelkipásztor és a magyar sajtó buzgó munkása, jú n. 14-én Mar iazellben .
Sebes tyé n József veszpr émi püspöki helynök. apátpléb . jún . 22-én sz ül ő
helyén . Kapo sszentbenedeken . Szónoka dr. Baróti János irodaigazgató volt .
Merk I. Tib or OFM Jászberényben a ..barátok " tem plom ában. Kézvazetó je
Bánki Vilmos c. esperes, szón oka pedig Szánt ó Kon rád teol. tanár volt .
Sebesty én A. Sándor OFM jún. 23-án J ászladányban a ker ület és a környék
papságának koncelebrálásával. Ké zvezetóje Kovács Endre egri segédp üspök ,
szónoka Hege düs László abonyi plébános volt.
Felval József c. prépost, ny. plébános júl. 6-án Sashalmon .
Katona Laj os, Somlóvásárherly esperes plébá nosa, jú l. 5-én tíz volt káplánjával konce lebrálva. Csak a vidéki eket két bé rautó busz és 80 szemé lyautó hozta .
Kiss Balázs, 45 éve pákai plébános. Siker ült itt templ omo t is épftenie. De
mert oda nem fértek volna be, a plébánia mellett! kis akáce rdóben volt az
aranym ise. 50 gyermek egy-egy szál szekfűt nyújtott át, sorban mondva az évszámokat 1930-lól, köszönetül mind azért , amit abban az évb en pap juk jelentett
a hiveknek. Nem fogadta el a kénye lmese bb hely re való áthelyezést. mert mint mondotta - bár 3 papot nevel t, Pákára akkor nem jutna pap.
Msgr. Szabó János Bendb en (USA) a Magyarok Nagyasszonya templomában
- amelyet ő épített - mondotta aranymiséj.é t négy püspök, amerikai és magyar
papok és a tem plomot zsúfolásig megtöltő hivek elót t. Már kint született, de
szebben beszél magyarul, mint sok k é ső bb bevándorolt. Fáradhatatlan munká ssága az Egyház és a magya rság érdekében sok elismerést kap ott. Most volt az
e l s ő eset. hogy Carter elnök is levélben gratulált egy magyar pap jubileumára.

EZtJ STMIS~S

PAP HALAIMAJA

Míndenért, amit adtál, - Mla Neked, Istenem!
amit elvettél,
amit megengedtél.
amit m egakadályoztál ,
amit m egbocsátottál.
amit nekemkészftettél.
amit az emberek szeretete által adtál,
amit Szent Fiad kereszthalála által megértettél velem ,
amit 25 év es papsá.gom alatt átélhettem,
A halálért, amit nekem szántál,
H ogy a Te ö rök s:reretetedre teremtettél. - hála Neked, Istenem!
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KONYVSZEMLE

•. " é d e s H a z á m n a k a k a r t a m s z o I g á I n i . .. ' Kájoni János: Cantio nale
Catho li cum : Petrás Incze János: Tudósitások. Osszeáll ftotta Domokos Pál Péter . Szent
István Társulat . Budapest 1979. 1520 o.
Eze rőtszázh úsz old alas könyv 24 X 17 cm-es formátumban . Egy röv id recenzió rn éltatlan az ilyen - t erjedelmében és tartalmában - hata lmas munkához . De rem élern. hogy
fl (röv id) Ismertet éseket bőv e bb tanulmányok követi k; a kutató elegendő anyagot tal ál
a könyv ben . A vaskos kötet tul ajdonképpen nem ls két müvet tartalmaz. hanem hármat :
Kájon i János Cantlo naleja és Pet rás Incze János Tudósftásal mellett Domokos Pál Pé·
ter 150 oldalas bev eze tő tanulmánya ls kitesz egy könyv et .
Domokos Pál Péter beve ze tőj ét fi két cím : •Tört éneti áttekinté s' és . Kájoni János'
két részre oszt ja. Mi nd a kettő komoly. fontos adatokat tartalmazó tanulmány. A . Történet l átte ki ntés' érdeke s tört énelmi. egyháztö rténeti. Hlolöqlal , (vall ás) szoclolöqla l,
liturgiai és zenet ört énet i adatajval az erdé lyi. moldval és az egyeteme s magyarság
rövid. de értékes kultúrtörténeti feje zete . •Kájoni János' c ím alatt a fere nces rendi
muzsi kus életét és munkáss ágát ismerteti Domokos Pál Péter. Foglalkoz ik a Cantionale
szöveqével . zenéjével és fo rr ásatval . közli . hogyan rekonst ruálta a Cantionale zenei
anyagát.
A főmű természetese n az 1140 oldalas . Cantionale Catholicum. Domokos Pál Péter
gondozásában és g yűj tött kott áival klegészftve" (és több oldalas jegyzeteivel! - f ű z 
hetn ém hozzá). Kájon i Jánosnak ez az eredetileg B1B oldala s könyve 1676-ban jelent
meg Csfksom lyón. Az énekes könyv nem tart almazott kott át . csupán ut alás vol t benne
a dallamokra amel yek - úgy lát szik - közi smertek voltak . Tehát hasonlít ott Moln ár
József .Orgona hangok . . . 950 énekkel' círn ü énekeskö nyvére. amely 191B-ban a t izen.
negyedik kiadást ért e meg. Kájoni müve több szempontból ls nagy Jel e ntőségű. de én
itt cs ak néhány szempontr a akarok rámutat ni : 1. A barok k kor magyar zenetörté nete
- Ismert oko kból - nagyon hiányos . Minden új adat nak rendkivüli értéke van. 2. Az
egyet emes egyházzene története szempont jából érdekes. hogy abban az Időben Magyarországon ls a fere ncesek/ minorit ák voltak az egyházzene Ist ápolóI. 3. A gyűj temé ny
úJabb blzony fték arra. hogy a katolikus liturgiában már a protestantizmus előtt haszná·
lat os volt a n épnyelvü éneklés. 4. A hatalmas gyűjteményből láthat ó. hogya magyar
nép bőséges vall ásos énekkel rendelkezett már a XV II. században ás előtte ls .
Domokos Pál Pét er felmérhetetlen ér deme a dallamok rekonstruálása. Dall amok
nélkül ma már csak Irodalmi értéke lenne Kájoni müvének. Igy azonban egy teljes
munkát kap kézhez az érdeklődő és a szakember.
A harmadik rész ( . hlvatalosan· második rész) el ső olda lain ( 1297-1305) Pet rás
Incze János múlt századi ferences tudóst állitja elénk Domokos Pál Pét er . Ezután következik az . Okrnányt ár", amely dokument álja Petrás Incze János munkásságát. Maga
Domoko s Pál Péte r ezt lr la erröl a részről: .Ez az életmű megmutatja. hogy mit teh et
egy lelkipásztor népéért: A tartalom Ily en tömör megfogalmazásához csak azt !üzöm
hozzá. hogy: lelkipás ztorok. olv assátok ell
A könyv k ülsö formája . roppant ízlé se s köt ése és a ki tű nő paplr méltó a magyar
könyvkiadás himevéhez. Kár . hogy a három fajta papfr nem a három részt választ ja
el egymástól. Gondolom. papírtakarékoss ági szempont vezett e a kladót. Ezért pedig
senki sem vethet követ - de még egy kavicso t sem - a Szent István Társulatra .
Csak elismerés Illeti a Társulatot. hogy ízlés es formában napvlláect láthatott ez a
rendkivül értékes könyv - három szolgál ó magyar életműve egy kötetben . MIndany·
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nyiukra érvén yes a Cant iona le elós zavából vett fócím . De remélem . hogy az e l ős zó
mi nden íntencl ójá t szolgá lja majd ez a nemes munk a.
Véber Gyul "

Nlkod im, Metropolit von Lenin grad und Now gorod : J o h a n n e s XXIII. Ein unbequc mer Opt imist . (XXIII. János . Egy kényelmetlen oot ímlsta .l Benziger Verlag . Zür ich
1978, 530 o.
Jellemző arra a hall atlan . kitá rulás ra" , amit János pápa az Egyházzal és a p ápa sággal v égbev itt , h án yfel ől és mil yen különbözö szerzők do lgozták fel életét. Két ség·
te lenül a legal aposabb Nikodim ortodox érs ek nagy munkáj a, amely posztumusz rnüként és id áig cs ak német ford ltásban jel ent meg. (Eml ékszünk, hogy az egységnek ez
a nagy barátja szint e szimbolIkusan I. János Pál pápa karjai között halt mec .) Ha egy·
által án beszé lhetünk egy életrajzzal kapcsolatban .t e ljességről " , akkor Itt. Ped ig úgy
lát szik. hogy nem Ismert e h ős ét szem élyesen : Nlkod im először 1963-ban járt Hörn ában. Igaz, alaposan kia knázta az Idevonatkozó Ir odalmat, és kitúnó forrá sok álltak ren del kezésére azokban a beszámo lókban ls. amely eket a Zsinat elsó ül ésszakára kiküld öt t
ort odox megfigyeJök hetenként hazaküldtek. Mind enekfölőtt azonban magának XXIII.
Jánosnak beszédeit és Ir ásait tanulm ányozta és Ismert et i r észletesen . Sokan lesznek
még hálásak nek i . mert könyve Igy valóságos kincsesbányáj a lett a nagy pápa gondo·
látatnak. Csak a "Pacem in terris " körlevél lsmert etés ének 45 old alt szentel! De be.
hatóan foglalko zik kevésbé Ismer t megn yilatkozásaival is, pl. a papság kiképzéséve l
kapcsolat ban a . Sacerdotli Nost r i primord ia" és . Prlnceps Pastorum" k örlev éllel . Az új
biborosok kin evezését vagy a közéleti személyiségekkel való ér intkezést tárgyaló pontok elsó pillantásra talán érdektelennek t űnhetnek, holott jelentő sen hozzájárulnak
emberi szem élyisége és múködése képének kikerekltéséhez. Azt se feledjük, hogy NI·
kodim honfitársainak, elsősorban ortodoxoknak ír, tehát sok min dent Ismertetnie és
magyarázn ia kell , ami t nálunk Ismertnek tételezhetne fel. Igy az egész mú e ls ősorban
tárgyi gazdagságával és objektlv tt ásra t örekv ésével tesz nagy benyom ást az olva sóra.
Am ellett a sz erz ö nem ti tkolja el egyén i érdeklődése terület ét - ezért szól külön nagy
fejezet a pápa szoci áli s tanít ásáról és rnük ödés éröl - , s Időnk ént birá latba ls bocs átkoztk, de mindig tes tv ér i és mérsékelt hangnemben . J e ll emző . hogy saját magát is
csak harmad ik személyben ernl ltl , amikor er re sor kerül .
A tár gyi értékek mögött azonban valami más te szi alapve tóen vonzóvá a könyvet.
Persze érdek es , sokszor új és megl epá részl etek ls b őven akadnak . Egyik gondolkodás·
ra késztet. a más ik megn evettet. Komo ly és d e r űs egyszerre. Sz ép tük ör . de nemc sak
János pápa tü kre . hanem a szerz öé ls. Nagy író írta. De mind ez csek ély ség a szerétet
mellett, amivel megirta. . Egy orosz ort odox püspök kön yve egy római pápáról. ami
ennyi melegséggel. ennyi szeretettel, ennyi megértéssel iró dott, néhány évtizede még
lehetet lenség lett volna . Amulva , hálásan kell eli smernünk ezt: (König bíboros el öszavábó l. ) Alig leljü k meg benne az ortodoxot , annyira . nem keresi a magáét" . Egy
helyen pl. azt írla, hogy . az egyház épület éböl 900 éve vonultak ki az ortodoxok " (74) .
Hogy az egyház épület: ez nem ortodox tan . Ez a szakadás után alaku lt ki. De rnlndenesetre bib likus, és Igy az ortodoxiának is elfogadható. ( • .. . er re a salkl ára építem egy·
h ázamat."] Ha az egyház épúlet és az épület alapja Péte r. akko r rajta kell maradni. Ez
az ortodox iának ért h e tő . Viszont a tőrtén elem fo lyamán kialakult . fö" fog alma t ve sz é.
ívesnek tart ják magukra nézve. Bizalom és szeretet nélkül itt megoldás nincs . Nikod im
is csak azért tud napirendre térnl fölötte. mert nagyon tudja szeretn i XXIII. Jánost : az
ilyen pápa .fó" -nek ls elfogadható.
•Csak egyet keresek benne - Irja egy görög ezertart ás ú paptestvérunk a kö nyv rő l
- mohó n és reménykedv e: ez útm utatást az egység felé. Nyújt·e reménységet B két
elvált te stvéregyház ki béküléséhez és egyesüláséhez? Hála Istennek , igen! Ezt az utat
Nlkod lm már végigjárta. Az út egymás után köve tke ző követt össze lehet szedn i a
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könyvből :

közeledés, megismerés. barátkozás, megértés . együttérzés, bizalom és szeret et .. . aztán az egymás felé kitárt karok és a békecsók . Eljutott tehát a az éretetegységlg, és nem sz ünt meg ortodox lenn i! Ez az egyéni út az egyházaknak is járható,
csak végig kell járni Szent Pál szeretethimnuszát szem előtt tart ó tárgyalással : .A sze retet nem keresi a magáét .. . a rosszat nem rója fel .. . a szeret et nem féltékeny :
Hogy hányan követ ik Nikodim útját, csak lsten tudja . De a Szentlélek már dolgozik ,
mindkét oldalon fú . Hinni akarom, hogy ez a drága könyv ls a Szentlélek fúvása : szeret ette l tö lt i el az olvasó lelkét , és javíthatatlanul optimistává tesz i :

R.
Paul Evdokimo v: S a c r e m e n t d e I ' a m o u r . Le myst ére ccnj uoal il la lum lere
de la trad itIon orthodoxe. Paris, ~dltlons de rEPI. 1962/1961, 269 o. (Szentség és szeretet. A házasság mlszt érturna az ortodox hagyomány vIlá génál.)
Szerz önk egy már 1944-ben több kiadást elért művének (.Le mariaq e, sacrement de
l 'amour, Ed, du L1vre Francals] 1962·ben átdolgozott és újólag többször kiadott forrn álában a házasság teológi ájának a keleti egyházban megőrzött hagyományát dolgozza fel.
Idős zerűsé gét a keletiekkel folyó megélénkült dialógus adja meg. Hiszen Itt olyan
tárgyról van szó, ahol lényeges közeledés történt már : a Zsinat és a Humanae Vitae
enciklika óta a nyugati egyházban előtérbe került a házasság perszonál is jellegének
hangoztat ása, ami Ar anyszájú Szent János óta mindvégig megvo lt az ortodoxlában.
Egyetlen lényegesebb eltérés, hogya keleti egyház nem a jegyeseket. hanem az es kető papot tekinti a szentség kiszolgáltatójának . Evdokimov m üve a következő részekre
oszl ik : Antropológia. A házasság és a szerzetesi állapot. A hívek királyi papsága. A
szerelem és a szerelem szentsége . A szexualitás és a hitves i tisztaság. Az Intézmény .
Török Jenő

A teol ógiai kiskönyvtár 3 új kötete .
Ml hály l Gilbert: Az Egyház liturgiku s élete (tkk III /3) . Róma 1980, 220 o. - A II. vankáni zsinat aggiornamentója a liturgia terén hozta legszembetúnőbb eredményei t. Hi·
szen az Egyház liturgikus élete a hivők és a világ szeme el ött foly ik . Ak i a változások ,
újítások - sokszor csak újramegtalálások - mélyébe akar tekinteni, hogy értse ls,
ml történt, vagy errol akar hiveinek tanltást adni. örömmel forgatja majd a teológus
és gyakorlati lelkipásztor premontrei atya kötet ét. Beosztása világos, és következet e.
sen a li t urgia középpontja : a húsv éti titok köré csoportos ltja mondanivalój át . A meg·
alapozás t biztosító három nagy fejezet (A liturgia jelent ése - Krisztu s liturg iája Az Egyház liturgiája) után a szentmiséről és a szents éqekr öl, valamint a zsolozsm áröl
tárgyal, majd a közös ima és a magánlma kapcsolatát és a liturgia [el -vcltái fejteg et i ,
közben az V. fejezetben a helyi egyházról rnlnt liturgikus közöss éqr öl Ir. A két z áröfe jezetben a liturgikus konstttúclöröl és a liturgikus évröl szól. A zsinati alapokmányt
pontos an ismeri. és a szakirodalomban ls tájékozott. Hálásak lehetün k a liturgiku s
mozgalom történetéről szóló rövid, v ilágos beszámolóért és annak magyar vonatkozású

r észéé rt.

Nemeshegyi Péte r: lsten népének szolgál . Az egyházirend teológiája (tkk III /9). Róma
1980. 100 o. - A kiváló szerz ö már a harmad ik kötettel gazdagftotta a sorozatot. Bizonyára többen lesznek úgy, mint az ismertetés [rója, hogy együltükben olvassák végig
a könyvecskét. Aki az egyházirenddei kapcsolatos mal vitatott kérdések terén várt egy
új vitatkozó partnert. vagy a papi válság egy új kesergő vagy dörgő prófétáját, az
persze csaló dik. A szerz ö hozzáállása a kérd éshez pozitív: világosan, röviden, szép ma.
gyarsággal Ismerteti az Egyház mal álláspontját, ahol ped ig tö rténelmi hibák és téves
f ej l ő d é s eseteit emlltl - ezt mindig őszintén teszi -, újra csak a tovább építő . segltó,
pozit iv elemeke t akarja megta lálnI. B e v ez ető része ötletes és mélyen szántó: az ern-
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beri Igazság-, széos és- és jóságvágyról, a t udós. a rnüvész és a szentem ber közvetítő
szerop ér ől szóló költői szépségü le ír ás. Igy az lsten -Igény és az azt seg itő próf ét ai
és papi szerep szerves része lesz az egész embert Igazán emberré alak ít ó folyamatnak .
Ez a nemes, megszentelt humánum a szerz ö alapfelfogása is. Ezután ismerteti a k özvetit ök ezerep ét a népek élet ében és Izraelben . •Az egyetlen k özvetlt ö: Jézus Krisz tus'
a kulcshelyzetet elfoglaló 3. feje zet elme. Majd ls ten népének történeté n megy végig
az apostoli kortól a Zsinat ig és a zsinat utáni I d ő ki g . A zárófejezet adja a papi szolq élat teológ iáját: a szolgálat lényegéről. a kül önböző paptipu sokrói és a papság mai
he lyzetéről szól Itt. Meg állap ítja , hogy az Egyház ezen a t éren is .viharoktól edzetten
a pozitív zsinati Indítások kiépitésének korszak ába lépett" (77) . •Ist en népének az a
szolgája, aki ilyen módon érti meg és éli papságát, ma is örömmel és hálával fogja
t eljesi teni a szolq álatot, amelyet Urunk Jézus bízott rá' - summázza a kis könyv Igazi
gyOmölcsét P. Nemeshegy I. s ebben a v égső mondatban kezünkbe adja a kulcs ot saját
papi sz lv éhez . Oly an pap és teológus írta ezt a könyvecsk ét paptestvérei javára. akinek
boldog szolgálat az élete.
Farkasfalvy Dénes: A lelk i élet teológiája (tkk IV / 8l. Róma 1980, 120 o. - A szerz ö
szavaival fog lalhatjuk össze legjobban a könyv t árqy át, módszer ét és célját: .E könyv.
ben a le lki élet teo lógiáját nem mint a ,kivál asztott kevesek ' útját tárgyaljuk. Újabb
müvek .. . a tökéletességet inMbb mint minden keres ztény hivatás át és életcélját t árják elénk. Az istenke resés által ános keresztény útját akarjuk felváz ol ni a maga t örvényszerOségeiben. távlataiba n és drámai fo rdulatalban. úgy , ahogy azt a kinyilatkoztatás forrásaiból és az Egyház kétezer éves tapasztalatából ismerjük. Az el ső részben
a hit kezdetét tanulm ányozzuk. A második részben a megváltás útját vázoljuk fel. A
harmadik részben a keresztény hit szívet b e töltő, Istennel egyes ftő és életet átalaklt ö
gyümölcseiről beszélünk . Első részünk az Atya hívását, második részünk a Fiú, Krlsztu s
követését. a harm adik végül a Lé lekből fakadó élet jellemvonásalt tárgyalj a: KI kell
emelnünk az anyag bóségét és mégis világos tárgyal ását , a ki egyensúlyozot t íté leteke t
és mégis tel jes ő s zi n te ség e t , a könyv szép magyarságát és keresztény opt im izmusát .
Az egyéni adományokról és a közösség szolgálatáról (43) . az e lmélkedő imádság és
az akt ivizmus mal dilemmájáról (70-71l. a hivatások sokf éleségéről. helyes értelmezéséről és felhasználásáról (76----80) vagy az evangélium i tanácsokról (81-96) szóló
részek jó példái annak. hogyan f ér össze a könyvben Igazi modernség és szoli d ort odoxla. Z árőfej ez et e a h ivő ember győztes rem ényét fej ezi ki a zsoltárfordltó ihlet ett
hangján. Bizonyára sokaknál - mint az Ismert etés irójánál is - valóra válik majd a
szerz ö óhaja : .K lvánom , hogy az olvasó annyi öröm et találjon e könyvben, min t megirá ·
sa szerzőj ének adott' (91.
Békési I.
Puskely Márla : A r p á d h á z i B o I d o g E r z s é b e t és a 14. századi misztika .
Róma 1980. 114 o. (Kapható a szerz ön él: Via della Stazlone Aurel ia, 1-00165 Roma.)
Puskely Már la újabb s z ép kis könyvvel ajándékozta meg a magyar olvasókat. Az
utolsó árpádházi király , III. András leányának, Erzsébetnek állit emléket. A svájci Töss
domonkos apácakolostorának lakój áról, a rendjében boldogk ént tisz telt Erzsébet n őv ér
rOI keveset tudott a magyarság. Puskely Márla áttanulmányozta a tössi kolostorra vonatkozó je lentős irodalmat; elhelyezi a korban a magyar kir ályle ány történetét, bernu.
tat ja a XIV. századi domonkos apácák életét, majd alapos szövegkr itikai elemzések
után elsőnek közli teljes magyar fordításban Erzsébet nővér legendáj át. ame ly a töss i
kolostorban keletkez ett. Végül Töss lelk is égét elh elyezi a Rajna.vldék l miszt ika távlát ában. Ezt az utolsó fejezetet. valami nt a szövegkr itikai elemzéseke t Szabó Ferenc közremüködésével írt a. A kis könyv Igen ért ékes betétje az a színes fénykép, amely III. András hires diptichon j áról készült . A diptichont Habsburg Agnes, Erzsébet mostohaanyj a
vitte Svájcba . Jel enleg a berni múzeumban őrz ik . (A Hóman-Szekf ú-féle Magyar Tört énetben megt alálhatjuk fekete -I eh ér fényképét.) Puskely Mária könyvét még 11 f eket e-
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fehér kép és ll1lY térkép ll1lészitl ki. A sz ép zöldarany borítólap Szokoly György munkája. Clmlapján a tössi kolostor XVI. századból való képe látható, hátlapj án pedig Ar.
pádházi Boldog Erzsébet sIrján&!< fedőlapja, amelyet a zürich i múzeum őri z. A könyv
elejé n Prokop Péter Megváltó Fiúis ten c. festmé nyének színes reprodukc lója látható ,
rn lnteqy a tössi kolostor szenvedésm lszt lkájának jelképeként.

RV
J é z u s b a r á t a i . Másod ik hittankönyv. 69 o. - A L é I e k e r e j é vel. Keresztény nagykorúság . A bénnálkozók htttankönyve. 128 o. Kiadja az egyházmegye hítoktató tanácsa, Szabadka 1979.
Orö m lapozni a 6 zabadkaI egyházmegye htrtank önyv-sorozat ának két újabb kötet ét.
(Az els öröl I. Szolgálat 42. sz.) KIállitásuk vonzó, gazdag képanyaguk tetszetös .
A második hittankönyv a szentgyónásra készit el ö. A parancsok magyarázata és a
Jézussal való barátság helyreállftása a két alapgondolata. Szerzól 31 pontra taooltélc
a könyvecskét , s négy r észre osztották be az anyagot . Az els ő a parancsok alapját mutatja be: az ls ten Iránt i szeretetet. a Jézushoz való baráti vis zonyt és a közvetl enül
Istenre vonatko zó három parancsot állitja elén k. A második a 4-5. parancsot és a belölük sarj ad ó embert ársi és szegények Iránt i szeretetet Ismerteti. A harmadikban a
6., 7., 8. és 10. parancsról van sz ö. A neqyed ik, leghosszabb rész a bún mibenlét ét és
a búntól való megt isztu lás szentségét magyarázza. A részeket összefoglal ó óra zárja
be. Az egyes pontok végén pedig öntev ékenységre serken tö felad atokat találunk. A
szarz ök gyakorl at i módon próbálj ák megmagyarázni a gyerm ekekn ek az egyes párancsok mibenl étét . Ugyanakkor a könyv példa arra, hogy mil yen nehézségekkel járhat az
egyes parancsoknak konkrét esetekre való alkalmazá sa. A hozzáfértl etó ség, a közvetlenül értnet ö jellll1l lesz úkit ést s ezzel egyoldalúságot eredményezhet, Az 5. parancsnál olvashatjuk : .Úgy őrizzük meq egészségün ket , hogy rendszeresen táplálkozunk.
mindent megeszünk , amit szüleink k észítenek. " A 6.·nál pedig : .N e paráználkodj ' Ez
azt jelenti : légy szeménnes , mások el ött takard le tes tedet , ne nén és ne beszélj t ársalddal mezltelenséqröl." Lélektani szempontból meck érdöjelezhe t ö, helyes-e az étkezés terén tapasztalható nehézségek . me goldására· mindjárt Isteni paranccsal el öhozakodnl? Túlságosan puritán elvek hangsúlyoz ása nem ter ernt-e fe lesleges aggályos.
ságot a gyenneki lélekben? Hogy m ilyen nehéz a hitoktatónak a középutat elt aláln l,
abból ls érezhetjük, hogya 9. parancsr ól, a vágyból eredö érzéki ségról nem tal álunk
emli tést a könyvben .
A bérmálkozók hittankönyvének cél ját és szellem ét jól jel lemzi a püspöki e l ő s zó .
Nem a szúlökhöz, hanem a fiatalsághoz fordul : . Ifjú barátom I Hogyan fogod rneqkedvelnl Jézust és Jézus Téged? . , . M indenben lll1lyen segitségedre a Szent l élek , az Igaz.
ság, világosság és szer étet Lelke, ezt kivánja barátod és püspököd, Mátyás: - A
hangsúlya tudatos ltáson , a személyes vállalkozáson van. Erre készt etnek ki váló egyéniségek nyilatkozatai , statiszt ikai adatok , költem ények .. . Az anyag Itt ls 31 pont ra
oszlik . KIInduló pont az emberi keresés , amire a hit ad választ (4 pont ). Majd bemutatja Jézust és kinyilatkozta t ását (9) . Ezután Jézus köztünk való múködését Ismerteti
Lelkében, Egyházában (8). Végül pedig a megszentelt élet eszközeit, teljességét t árla
elénk (10) . - Egyes serdülökorúal<nak talán szükségük lesz személyes magyarázatra
a szöveg pontosabb megértéséhez. De a könyv Igen hasznos segédeszköznek látsz ik
éppen ennek a katekézisnél oly fontos dialóg usnak klalak lt ásához.
BenkO Antal
:2lvko Kustl6: • E z a m I h I t ü n k . .. ' Horvátból ford ította Bodrogi Jolán . ÚJvidék,
1980, 176 o. Kapható a .Hltélet" kiadóhivatalában .
Kltúnö kiadvánnyal örvendeztette meg Szent Gell ért, a nagy neve/O jubileumi évében széles körO olvas6 táborát a . Hlt élet KIskönyvtára : . Ez a könyv - olvassuk a be.
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vez e tőbe n - a keresztség szents égének a s ze rta rt ás át elemz i, de úgy , hogy tudatosan
kereszt énynek nevel, kifejti m indazt, amit hl tü nk al apvető igazságaival kapcsol atb an
ismernünk kell. Egyszerre oktat, hitet hirdet és el mél yít: Tegyük nyomban hozzá: egy·
szerü és élvez ete s st ílusba n tesz i. Rövid feje zete it a kifejező alcfmek még átteklnt·
tiet öbbé tagolják. (Idézünk néhányat: . ls ten beblz onyftotta, hogy Igaz barátunk: ,Az
egyház leginkább a családhoz hasoo llt." . A kinyilatkoztatás nem áll ellentétben a tudo mányokkal: .Az ember nem tartósított árucikk' stb.) A míndennaoí éle tből vett rneqvilágltó párhuzamok és péld ák mellett állandóa n figyelembe veszi a nem hivő környezet felfogását is. De nem vita tkoz ik , hanem pozitív támpontokat nyúj t . Gyak orl ó lelk tpásztoroknak me legen ajá nlhat juk a kis alakú . Izléses címt áblájú könyvecskét .

S .M .
Rajz Mihály: P á r b e s zé d b e n a z Ú r r a I . Szent Istv án Társula t , Budapest 1979,
733 o.
Papi rekolle kciókra készített elm élked éseit bővítette ki, rendezte át a szerzó az
ízléses kiállitású , vaskos kötetben, és teszi hozzáférh etővé azoknak , akik nem tudtak
rajtuk részt venni , vagy ped ig újból szeretnék v égigelmélkedni a hallottakat. Az Olt áriszentség ószövetségi előképeiből és ellenképeiból Indul kl : az élet fája, a rézkfgyó,
a szövetség vére, Ill és kenyere stb . A z új szöve tségben pedig Jézus él etét el mélkedi
végig, megtestesülésétől a mennybemen etel ig. Egyes esemén yek nél (p l. a tékozló f iú.
az Oltáriszentség meg igérése) hosszabban elidőz ik, több elmé lke dést ls nyúj t . Cél ja.
amint az előszóba n említi, .egyrészt előkészíteni a szentmisére, másré szt segíten i
abban, hogya szentm ise és a szentáld ozás kegyelmei t jól feldo lgozzuk, életté váltsuk:
A több mint 350 elmélkedésben értékes utal áso kat találun k ben sős ég es hangnemben. A lelki élet különbözö szempont jait kapcs olja őssze az Olt ár isz ents éggel. Az el mélkedéseket követve képe t kapunk a s ze rz ö lelki I génye iről , elg ondolásairól ls, s
arról , hogy m it szeretne paptestv érei és .a mélyebb lelki életet élő hívek' felkért!
kötnl. Lesznek talán olyanok, akik nagyobb változatosságot szeretnének az elm étked ések módszerében : szinte kivétel nélkül az Oltáriszentségben jelenlevő Kr isztussal
beszélge t . Mások kifejezettebben keres ik majd a mai mind ennapi élettel kapcsolatos
problémákra utaló Irányításokat. A kik azonban együtt tudn ak rezdülnl a szerz ötöl mes pendített húrok zenéjé vel. azok tartós lelki haszno t merft het nek sor alböl.
Fényes i Márk
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Kóezán Bold izsár, a lor aini (Ohio, USA) Szt. József-templom plébán osa máre.
6-án (79,55)
Csaba Ákos egerszóláti esperesplé bános márc. 15-én (68)
Oláh Ferenc OFM, ker . esperes, márc. 28-án Aradon. Szovátán temellék (69)
Horváth Zoltán püsp .tanácsos, ny. espe resplé b. ápr. 11-én Szóládon (69,46)
Moró József Szol. Ferenc Pannonhalmán ápr. 12-én (87,70.64)
Ásgutl József püsp . tan., érdligeti plé b. ápr. 14-én. Budafokon temették (69,45)
Zelenka Mik lós bogácsi plé bános ápr. 14-én (54,30)
Fr. Sárh egyi Imre Makár OFM ápr. 28-án. Mez őőrs ön temették (72,54)
P. Molnár Ödön SJ, vol t kín ai misszionárius, máj. 3-án Francheville-ben (Franci aország) (72,53,41)
Fr. Mózl Mih ály Simon máj. 21-én (93,68)
Kuptár Árpád ny. pléb . Székesfehérvárott. Pomázon temellék máj. 29-én (91 ,66)
Rácz István ny. espe res, tb. kanon ok Székesfehérvárott. Kunadacson temellék
a templo m kriptájá ba (80,56)
Hegyi Lajos ker. espe res. balatoni plébán os jún . 2-án (68,44)
Németh Ernő kufsteini (Ausztri a) magyar lelkész jún . 2-án (62,38)
Kálmán Vendel ny. vácegyház megyei pléb ános jún. 3-án
Dr. Horváth Richárd OCls!. , orsz. gy. kép v i s el ő , az OBKB főtit kára, a Katolik us
Szó fősze rkesztője jú n. 7-én Bud apesten. Far kasréten temellék (74,46)
Somos Jakab Sámuel kapucinus testvér jún . 8-án. A szentesi Jézus Szíve templom kriptájába temellék (74,52)
P. Lenner Károly SJ Lübeckben (NSZK) jún. 8-án szívinfarktusb an (52 , 34 , 2~)
P. Mócsy Imre SJ jún . 12-én Budapesten (73,55,44)
Fábián Imre lazarista testvér jún . 13-án Nagylengyelben (70,52)
Puska Ferenc ny. akai pléb ános jú n. 17-én Kisbéren. Akán temellék
Dr. Csóka János Lajos OSB Pannonhalmán jún . 17-én. A Boldo gasszony-kápolnában temellé k (76,58,50)
FlIrstenfelde r Mihály ágfai plébános. tb . esperes jún. 19-én (68,42)
Polessó Antal ny. vácegy házmegyei lelkész tragikus halállal
Poncsák Miklós c. esperes, tardi plébános. Ajakon temették (55,29)
Tschlda József pléb. jú n. 27-én Sopronban. A Szt. Mihál y te m etőbe temellék
(73,49)
Szltár Ferenc esperesplé b., okI. tanár júl. 6-án Keszthelyen (63,37)
Csehy Alfonz Gyula OCls!. júl. 6-án. SzékesfehérvárolI temették a ciszterci Nagyboldogasszony plébániatemplom sírboltjába (81,65,58)
Németh Sándor Bernát OSB, érd . bárso nyosi esperesplé b. júl. 9-én Panno nhalmán. Győr-Csanakon temellék (75,56,49)
7
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Szentel János ér d.esperespléb. jú I.10-én. A pesti Ú j-Köztemetőbe temelték(67,43)
Petó Lajos egyházaskeszői esperespléb. júl. 10-én. Vágon temelték (63,38)
Halmos Mihály érs. tan ., ny. esperespléb. júl. 15-é n. Kálban teme lték (80)
Lehotay Imre tb . kano nok , ny. plé b. júl. 17-én. Óbudán temelt ék (67,44)
Medveczky Lajos nyí regyházi seg édI. júl. 20-án. Jászberényben temett ék (46,21)
SzenIIrmai Imre bánrévei ny. espe resplé b. júl. 26-án. Homokterenyén temelt ék
(69,45)
Bády Béla érs. tan ., segé dlelkész júl. 27-én Bud apesten. Esztergom-Szentgyörgymező n temelt é k (57,35)
Dr. Halász József piarista, érd . h á z f őnök , ny. gimn. ta nár aug. 3-án. A kecskeméti piarista templom krip tájába tem elt ék (65,46,39)
Kránllz Imre ny. espere spl éb. aug . 7-én Bud apesten. Péc ele n tem elték (82,55)
Nuofer Lajos c. apát, ny. hiltanár a székesfehérvá ri papi oltho nban aug . 7-én .
Peste rzsébeten temelt ék (94,66)
Domján László ladánybenei pléb . aug .9-én. Kerekegyh ázán temelték (52,24)
Dr. Rózsa Jenó c. apát , gyulai espe resp léb. aug. 11-én (80,57)
Elh unyt paptestvé rei nke t fog laljuk memen tóinkba !

+
P. OROSZ SANDOR AGOSTON OSBM
(1915-1 979)
1979. f ebr . 27-én hirtelen halála nem érte váratlanul. Egy évvel el őtte kapta az e l s ő
infa rktust . Attól kezdve mindi g tudat osan a halál árnyékában járt. Ezért mindenben 8 lelkie kben ls naprakész vol t . Halála napján ls reggel elvégezte szentg yónását, intézte napl tee n dőit; este Révleányvá r filiájának Iskolakápolnájában meq rnls ézett , megtartotta iskolai hítokt at ás át . majd Trabantjában fölkereste egyik hlv ét. akinek port él ára
lépve holtan esett össze .
1915. nov. 14-én született Sátor aljaújhelyen. 14 gyermekes családból. A glmnáziumota helybeli piaristáknál végezte. Eretts éql után belépett a Szent Bazil-rendbe.
1935-ben az ős régi munkács-csernekhegy i monostorban kezdte meg a noviciátu st . Majd
l engyelországban végezte teo lóg iai tanulmányait. 1941·ben szentelték pappá.
Papi müködését a fiatalság nevel ésével kezdte . Ungvárott a rend Inte mátusába n
volt tanulm ányi fel ügyelő. Majd a rendi növendékekkel fog lalkozo tt . 1 945-tő l Hajd údorogon a rend magyar noviciátusán ak lett magisztere . Közben a debreceni egyetemen
tanári oklevelet szerzett, és a hajdúdorogi gör . kat . tan ít ók épz ő tanár a is vol t. 1950-ben
az újon nan lét esitett hajdúdorogi gör. kat . p a p n ev e l ő Int ézetnek első spirituáli sa és
egyik tanára. Ezt a beosztás át egy év múlva kényte len volt elhagyni. és 8 évig segédlelkészként rn űkö d ött, majd Zemplénagárdon 21 évig mint paróchus.
Szerzetespapl életének jell emz6je volt szerénysége. igényte lens ége és alázatos
Ielk ülete. Minden munkájában megfontolt és pontos volt. M unkássága és szorgalma
hat árt nem Ismert.
Váratlan halála nagy részvétet válto tt kl paptestvérei és hivei körében. Teme t és én.
amelyet Timkó Imre me qy ésp űspök végzett. SO·nál több paptestvé re. hiv einek tömege ,
egykori ta nítvanyal. munkatársai és baráta i kisérték utols ó út jára a sáto raljaújhelyi
t em e tő be . Szülei mellé hely ezték örök nyugalomr a.
Confrater
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SZOMMER JÓZSEF
(1930-1979)
A zalai dombok közül jött, ahol egyszerü. nyilt és melegszívü, dolgos és mélyen
vallásos nép él Göcsejben , ahol a lélek valóban természet szerint keresztény. Ezzel
az emberi örökséggel született 1930. febr. 14-én Bakon, az akkor még a csatár i pl ébánlához tartozó fIlIálls községben. A sok munkát kíváno zalai földet rnüvel ö családban
megszokta a munkát. Diák és kispap korában ls örömmel vette ki részét belőle a család életében. és felszentelt papként sem átallotta beállni se a ház körüli, se a ternplomot, majd a plébániát építő munkákba. Ez utóbbiból talán túlságosan ls kivette r észét .
Mire Józsi az öntuda tos ifjúkorba lépett, Bak ls saját plébánost kapott . A rnlndennapl szentmise, a mlnlstr álás előkészítette papi hivatását. majd egy szentbeszédben
a Szentlélek elhatározó kegyelemmel szólftotta.
A Veszprémben kezdett teológus éveket Esztergomban kellett befejeznie. 1955.jún .
19-én Veszprémben nyerte el az áldozópapság kegyelmét. hogy benne maga ls áldozattá legyen. Előbb a szolgálat áldozata. Vigántpetend, a két flliás bakonyi plébánia
volt első állom áshelye. Hamarosan kitünt nagy gyermekszeretetével és a hitoktatásban kifejtett rnunkáss áqával. Szerették ls a gyerekek. Amikor elérkezett a .kocsíra
ládám", amennyien csak tudtak . fel kapaszkodtak a kocsi saroglyájába. és vIrágcsokrokkal kIsérték el tisztelendő bácsijukat.
Kaposvár, Jézus SzIve plébánia a következő állomáshely. A cukorgyár. a szegény
városi munkásság plébániája, ahol úgy emlegetik. mint az egyszeru munkásemberek
barátját.
1963-ban lett önálló lelkész Fels ómocsol ádon. az ugyancsak háboru után alapltott
lelkészségen, a csaknem 200 éves kastélyépületben egy fedél alatt a Szentségi Jézussal. Egybenyitott három szoba a kápolna. a többi a lakás és minden . Szerény. sőt szegényes körülmények között annyira jól érezte magát, hogy végrend eletében külön köszönetet mondott a jóságos mocsoládl híveknek. akik szinte rnlnd ott voltak a plébánia
körül. mikor megérkezett közéjük. s amilyen szeretettel várták, ugyanolyan szeretettel
vették körül 3 éven át . (Szegény. sokáig feledett helyek sokszor jobban Igénylik. jobban értékelik és becsülik a papot .)
Bizony nem Igy 1966-ban Csokonyavisonta. Az a szeretetlenség. ami Itt fogadta, papi
életének talán legnagyobb keresztje és megrövidltője ls volt. Több. mint csak a szolgálat áldozata. De hősiesen viselte , egészen a Krisztustól tanult szeretettel. Jóságos
emberi szIvének minden melegét hivei re sugározta . A jég. a teljes hidegség megtört
ugyan, emberi jóságáért megszerették, de amint koporsó ja mellett a búcsúzó ternplomatya el ismerte: .A szeretetet. amit tan ított, nem vették át. - amit adott, nem
viszonozták." Mindez felőrölte a szívét . 1979 hamvazószerdájának délutánján több hónapi gyengélkedés után beállt az Infarktus. A nagyatádi kórházban pár pillanatra visszahozták ugyan az orvosok a klinikai halálból. de csak azért. hogy elmondhassa utolsó
szavait : .Kedves barátaim. köszönöm, amit értem tettetek! Nekem meg kell halnoml
lsten velet ek!" Az osztályos főorvos sokáig nem tudott abba a kórterem be belépni,
mert mint mondotta: .Igy még embert nem láttam meghalni."
Confrater
SZOKOL LASZLÓ
(1901-1979)
Nagykanlzsán született 1901.dec. 26-án többgyermekes családból. Itt végezte Iskolai
tanulmányait is . és itt érettségizett a piarista atyáknál. Veszprémben jelentkezett kispapnak , Itt is szentelték fel 1925.jún. 21-én. Sokfelé volt káplán. Lelkületét ekkor ls
jellemezte a szerénys éq, az imádságos lelkület, az alázat és a szociális érz ék, 1935-ben
került plébánosnak Vigántpetendre. 27 éven át volt hüséges pásztora övéinek . Az egyik
filiállsból való hlve mondta slrj án ál: .Mi pulalak sohasem felejtjük el bátor helytállását
a legnehezebb Időkben ls. 1944-ben. amikor jöttek a bomb ézóq épek, nyugodtan folytatta
a mlsét, nyugalmával és bát orságával e rőt öntött belénk ls."
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Sok káplánja volt, Oket nem beoszt ottak nak tekintette , hanem Krisztusban testvéreinek. Finom lelkülete abban is megnyilvánult. hogy csak .ttsztelendö úr"-nak szólitotta
valamennyit. Ak1<oriban még nagyon rosszak voltak arrafelé az utak , ősztő l tavas zig
csak gyalogoln i lehetett. Hogya közös terhet válialja és a káplánon könnyi tsen, maga
ls kiment misézn I.
Az utóbbi években többször gyöngélkedett. 1975-ben balatonfüredi otthonában még
megünnepelte aranym iséjét, de ereje egyre hanyatlott. 1979. szept, 7-én, miután felvette a szentségeket, magához szólitotta őt a legfőbb Pásztor, hogy bevigye országa
örömébe . Balatonfüreden t emett ék el szept . 13-án, ragyogó ősz i I d őb e n. Temet ését a
megyésfőpásztor, Paskai püspök atya végezte , Tóth László segédpüspök, sok pap és
egykori hivei jelenlétében .
Egyik káplánja
FARKAS JÓZSEF SJ
(1903-1979)
A Vas megyel Sár községben született (ma Sárvár egy része). IOdesapja selverngyári munkás volt. Hárman voltak fiúk. A gondos sz ülök tehetséges gyermekükkel el.
végeztették a polgárit. sőt a kántorságot ls megtanu lt a. 1921 -ben került Budapestre
tanoncként. Majd jeles bizonyftvánnyal géplakatos lett. A jezsulták vezette Márla ·kong·
reqáctö-ban érl elődött meg hivat ása. 1930. júl. 30.·ától két évig novicius a Manrézában.
Majd ugyanott betegápolói tanfolyamot végzett. Utána f elváltva dol gozott Kalocsán és
Pesten mint lakatos, szerel ö. betegápoló, beszerzö. sekrestyés. 1940·től Nagykaporna·
kon főgépész, az áramfejlesztő ellátója , traktoros . Itt újabb Ipari szakmában tett mestervlzsgát. 1950·ben egy darabig még helyben maradt, a plébá nia földjén dolgozott.
Novemberben egy szolgáltató váll alat dol gozója lett.
1953. szept . lS.·ától 26 évig a budapesti piarista rendházban találáljuk mint fútőt és
gépész.mlndenest. Az elöljárók hamarosan észrevették, milyen sokoldalú szakembert
kaptak benne. Nemcsak a vasas szakmának volt kiváló mestere , hariem a villa mosság,
a famunka, a kömüvesséq , a festés-mázolás stb . fogás ait ls hasonló ügyességgel kezelte . IOs nagy készséggel végzett mindent. .Igy aztán természetes , hogy szerény , kemény lénye hamarosan belopta magát közösségünk szeretetébe . M indenki biztosan
számithatott segitségére· - mondják róla .
Szobája az alagsorban volt, és még tágas . hall " is Járult hozzá, tI. egy raktárhelytségen át lehetett odajutn I. Ha otthon volt . ami persze elég ritkán fordult elő. mind ig
nagy szeretettel fogadta az arra járó rendtársakat vagy más vendégeket. A szoba szerény berendezéséhez hamarosan egy harmón ium ls járult: a testvér elv áll alta a szomszédos Krisztus Király plébániatemplomban a segédkántorságot. Szépen és rneqb ízhatóan látta el munkában megfáradt ujJaival ezt a feladatát ls . Ezenkfvül buzgón rnlnlstrált a korai szentmiséken.
1963 karácsonyán nyugdfjba vonult. De megmaradt helyén és munkakörében. A szerzödés értelmében legföljebb havi 70 órát dolgozhatott. De ugyan kl számolta ezt? O
nem, annyi bizonyos. Tette, amire szükség volt.
Kolerikus, határozott egyéniség volt , szókimondó. kicsit c'arabos modorú, de jó.
szfvü és Igen imádságos . Hüségesen ragaszkodott lelkiéletében Szent Ignác örökségéhez. Ragyogó szemmel emlegette a régi Idők élményeit rendjének keretei közt. A rendben a .vad Farkas" becenévre hallgatott. megkülönböztetésül a hasonló vezetéknevü,
Ogyvédből lett másik seqltötestvértöl. akit nagy szelidsége miatt . szel ld Farkas· -nak
neveztek el.
lOvek múltán agyérelmeszesedése miatt egyre kevésbé tudta munkáját ellátnI. Szórakozott lett, elveszitette Idóérzékét. Ezért 1979. márc . 23-án a pannonhalmi szociális
otthonba vitték. Az átültetést nagyon nehezen tudta elvIselnI. Nem ls volt nyugta ott.
All andóan érdeklődött. hogy rnost mt a napirend . mit kell ten nI. Apr. 17-én, húsvét
keddjén . a Pest re való visszatérés vágyától üzve lefutott a faluba, s az út szélén össze.
esett. Egy bencés hozta haza autóján . Ezután már csak a győri kórház Idegosztályán
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láthattuk, önklvület i állapotba n, éppen két tüdőgyulladás közt. A második megváltotta
szenved ése tt öl. Azót a már bizonyára a piarista rendház másik dolgos testvér-lakójával ,
Kálmán Sándorral beszélget odafönn, s v igyáznak közösen régi ottho nukra.
Conf rat res
P. NIÖMETH KAROLY SJ
(1891-1980)
1891.okt. 14-én született Veszprémben egyszerű, mélyen vallásos sz ülöktöl: tized ik,
legkiseb b gyer mekük volt . Szülei nagy gondot forditanak vall ásos, erkölcsös nevelésére. Köz épts kolált Veszprémben, a piari sta gim náziumban végzI. Közepes tehetsége
mia tt sok I dőt kell t anulásra fordftania ; ez azonban előnyére vált , mert akaraterejét
edzette, hogy bir ja az I degöl ő napszámosmunkát. amely apostoll küldetésében várt rá
az Úr sz ölel ében . 191 G-14-lg teológus a veszprémi szemináriumban. Két évig buzgón
gondozza kápolnáját , negyedéves korában mint főduktor élvezi elöljárói bízalmát. 1914.
jú n. 30-án, közvet lenül az e lső v il ágháború kitörése előtt, pappá szentelik. 1917 decernberé lg, negyedfél évig falus i káplán egyházmegyéjében . Fiatalon tanúja a háború sú]totta évek t ragédiájában a gyászba boruló családok. özvegység re jutott édesanyák,
árván maradt gyermekek nyomorának.
1918. jan . 4-én Nagyszombatb an Jézus Társaságában megkezdi noviclátusát Müller
Lajos noviciusmest er szakavatott vezetés ével. Két évig a pécsi Pius-kollég ium konvtktusában fo lyosóprefektu s; tök életesitI erkölcstudományi ismereteit . 1921 első felében
vesz részt e lős z ör, próbaképpen népmissziók ban. Maj d a Társaság szegedi főiskoláján
fil ozófiai tan ulmá nyait mélyiti és elvégzi harmadik pr óbaévet.
1925-42: v ir ágkora. M int a budapesti rendház tagja és P. Zslros Ferenc munkatársa
Jézus Szíve t iszteletének apostola . Nagy sike rre l szervezi meg országszerte a szIvgárdákat , alakítj a meg a Jézus Sziv e szövetségeket , terjeszti a Szlv-újságot, népszer űsltl
a havi e ls ő péntek megszentelésének gyakorlatát. a csal ádfelajánl ást.
1942-44-lg Nagykapornakon plébánoshelyettes, majd 1951 -lg , súlyos megpróbáltatások évei ben, H ód mez ővá s á rh e l y e n az újonnan létesített Szent István jezsuita plébánlán
hito ktató, káplán, a terjedelmes tanyavilág lelkipásztora.
1952. jan. 30-án, életének 61. évében, fáradtan érkez ik meg az 1951 . nov. ID-én újon.
nan létesü lt, kezdetlegesen berendezett pannonhalmi szerzetes i otthonba. 28 évig volt
lakój a. ot évig gondos sekresty ése a gyilokfolyosól házikápolnánknak, amely nek hat
oltárát az atyák félórás váltással , óráko n át vették Igénybe . Bet egeink lelk iekben buzgó
gondozója is volt, mig elhatalmasodó süket sége erre a szolgálatr a alkalmatlanná nem
tette.
Imádságos l e l k ül etű , aposto li hivat ásának élő , buzgó lelk ipásztor volt. 99 népmiszsziót vezet ett , 460-nál több lelkigyakorlatot adott. Zsíros atyával együtt az volt a nagy
felfedezése. hogya hagyományos népmissz iók mell ett szép eredménnyel érvényesültek
az újs zerű gyermeklel kigyak or latok meg a felnőttekne k rendezett félig zárt lelkigyakorlato k ls. Sok-sok ezerny i ktmerltö gyónás-meghallgatás nemcsak fáradtságot okozott
neki , hanem mélységes lelki örömöt ls.
1980. márc. 24-én este, 89. évében halt meg Otthonunkban. tüdőgyulladás következtében, az Egyház szentségeivel m eg e rős ftve .
TOll A lajos
NAGY JENO SDB
(1911-1 979)
A májusi és okt óber i litániák h ivatásnevelő légköre vezette a papság f elé. Száll ásadója - akinél 8 évig lakott mint gim nazista - így nyilatkozott: .Mindig kifogástalanul viselkede tt. Csendes, jámbor fiú volt, bizalmas baráta i nem volta k. Szabad Idejét
legszfvesebben a t emlomban töl tötte. A máju si és októ beri Iitániákon mi nden eszten dő
ben, mi nden nap részt vett." Valiásos nevel ését szüleltöl , lel kiatyjától és tanáraitól
kapta. Esperesplébánosa nyugodt lelk iismere tt el aj ánlott a a papságra.
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Himód községben (Sopron rn.) szület ett 191 1. máj . 5-én. Apja erd öör volt . 1931 ·ben
éret tségi zett a pápai bencés reálgimnáziumban . 1933. jú n. 14-én vonu lt be a nyerqesúj falu i hivatásnevelő Szalézi Intézetbe. Innét PélIföldszent keresztr e került a novlel étusba. Első fogadalm ait 1934. okt . 28-án tette le. Gyakorlati éveit (tl roc ln luml Rákoepalotán és Esztergomtáborban tö ltötte mi nt felügyelő nevelő .
1938-ban kerü lt a Szalézi Hittudományi Fő iskolára , hogy teo lógiai t anulmánya it elvégezze. Serédl Jusztin ián prím ás szentel te pappá Esztergomban, 1942. jún . 14-én. Mint
pap Szombath elyen és M agyaróvárott m ű ködött a szalézi intézetben.
1950 után segédlelkész volt Rákospalot án és Mosonszolnokon . majd ugyanott plébános 1961-66-lg. Ezután egészségi álla potának megrom lása miatt újra segédlelkész
lett Sopronban. az ún. domonkos te mplomban. Ide már megvi selt, sőt rokkant állapotban érkezett. és a nem ki s megterhelés maradék ere jét ls fö lemésztette. Nehezére
esett mi nden bes zéd. a prédikáció ls. Ezért nagyon ritkán beszélt. de akkor alapos
felkészült séggel.
1978. szept , l -ével nyugalomba vonult. de továbbra ls segédkezett a pasztorációs
munkában.
Hosszú es zten dők óta bete gesked ett : cukorb aj, szívgyengeség . majd problémák a
ves ével . végül érel meszesedés. Utol jára 1979. máj . 20-án misézett. Másnap reggel nem
je lentkezett. Ez azonban nem tűnt fel senk inek sem . mert ha gyengébben érezte magát . akkor az esti órákat választotta misézésre . Unokahúga talált rá halva 21-én délben .
amikor az ebédet vi tte nekí. Az orvos szívrohamot áll apított meg. Temetése 24-én volt
a soproni Szent Mih ály tem etőben , előtte gyászmise a domonkos t emplomban nagy
részvét melle tt . A Budapesten és körny ékén lakó szaléziak koncelebrált szentmisén
búcsúztak tőle jún. 5-én az V. kerületi ferences templomban.
Eg y szerű, jós ágos ember volt . •Aranyos humoránál csak a jósága volt nagyobb' mondta ró la valaki. Ezért mindenki szerette . Papi munkájában nem törekedett rendkí vülI ségekre. de a hivatásával Járó kötelességeket maradéktalanul ·tel]esítette . Mlndenki hez türe lmes, megé rtő volt .
•Félhol t an ls helytállt' a le lkipásztori munkában . Járása egyre lassult, nyit ott sebbel a t alpán és patt anásig fes zülő . dagadt lábballelkiismeretesen, pontosan meg jelent
munkahelyén. Am ikor már az o ltárl é pc sőn ls nehezen tudott fölmenni. ajánlották. hogy
a kely het vitesse ki el ő re a sekr est yéssel. M ire ő : . A jó katona ne t egye kí ke zéből
a fegyve rt, ami g mozogni bír." Hogy mil yen fájdalmakat tűrhetett panasz nélk ül , csak
akko r lát szott meg Igazán. amikor az olt árnál egy·egy lép ést téve eltonult arcc al fo rdult felé nk. de a köv etkező pill anat ban már szelíd moso lyba olvadt tekintete .
Egyik téli hajnai on misézni indult. Út közben elvesztette eszmé letét . Am ikor r átalál tak és eszméletre t érítették, el s ő szava volt: kl misézett most helyette . vagy a hiv ek
mise nélkül maradtak?
Munkatársai is nagy ti sztele ttel emlé keznek meg róla .
Betegségében opt imista volt . Nem volt senkinek sem terhére panaszaival , senk it
sem t raktált betegségével. Neki nem volt külön . j öba r át ía" . neki mindenk i barátja volt.
Ezt csak arról mondhat juk el , aki nagyon szereti az embereket. Ez a szeretet adhatta
ajkára a szokatlan köszönési módot : . l st en szeressen min ket! '
Imádságos l e lkületű pap volt. A te mplom kedvelt gyóntató ja. Ha az ember vég ig·
ment vele az utcán. majd mi ndenki mosolyogva köszön tötte. Gyónt atói munkakörét
igazi hivatásnak teki ntette. Nem kényszerítette rá e lgondolás ait a lelkekre. hanem
sze r étette l irányitotta. vezette őket . Onmagát cs ak a kegyelem eszközének tartotta .
Gyónói mi ndezt megérezték. és hálás an fog adták. Hálát adunk az Úrnak. hogy éppen
a mal i dőkbe n adta öt az Egyháznak mint a bűnbánat szentségének rendkivüli apostolát.
Búcsúzásul Idézzük Jézus szavait. amel yeket Nagy J e n ő ls megvalósitott életében :
. Legyet ek egysze rűe k. rnlnt a galambok!' (Mt 10.161 Az egyszerűség gyermeki jellernvonás. Jézus ilyeneknek ígérte a mennyországot .
Dr . Edelényi Istv án SDB
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Dr. CSAPKAY ISTVAN MATYAS a. Praem.
(1921-1980)
Pedagógus sz ülök gyermeke volt. A győri bencés gimnáziumban éretts égizett. Két
éves győri egyházmegyei kispapság után 1941-ben belépett Jászóvárott a premontrei
rendbe . 1945-ben tette le ünnepélyes fogadalmát. és 1946. márc. 25-én szentelte pappá
Budafokon Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök. latin-magyar szakos tanári diplomáját és később doktorátusát a budapesti tudományegyetemen szerezte meg. A budafokl premontrei gimnáziumban tanitott 1948-lg, utána 1951-ig a váci egyházmegyében
végzett lelkipásztori munkát , az önállósuló dunavecsei curatta első helyi lelkésze volt.
Amikor a pasztorációs tevékenység abbahagyására kényszerült, hazatért Győrbe özvegy
édesanyjához, és a környékbeli általános iskolákba járt kl tanítanl . Később a győri Bercsényi Miklós közlekedési szakközépiskolában kapott tanári beosztást, és itt tanitott
egészen 1979-ig. Az utolsó iskolai évben súlyos szívpanaszai miatt sokszor volt betegállományban . 1979 őszén bevonult a pannonhalmi papi otthonba . de egészségi állapota
tovább romlott. és 1980. márc. 4-én a győri kórházban meghalt. Az egykori bencés diák
volt Iskolája templomának kriptájában találta meg végső nyughelyét. Márc . ll-én. temetésének délutánján a győri bencés templom hajóját zsúfolásig megtöltötték a gyászoló
rokonok. tanltványok. tanártársak és Ismerősök. a szentélyt pedig a temetést végző
Fábián Arpád szombathelyi megyéspüspökkel koncelebráló paptestv érek. Kis virágcsokralkkal a koporsót körülálló lányok és fiúk mintegy igazolták a búcsúztatóban elhangzottakat, hogy Csapkay István Mátyás sohasem titkolta el papi és szerzetesi rnlvol tát, egyházának és rendjének hűséges tagja maradt haláláig. s éppen ezért még
nagyobb bizalommal és szeretettel ragaszkodtak hozzá tanítványai. Egyik jellemző vonása volt a hűség és hála : szinte havonta kilátogatott Győrből Pannonhalmára öreg és
beteg rendtársaihoz a papi otthonba. s fölkereste Ilyenkor ott élő volt bencés tanárait
is . Adja meg neki Urunk a hűséges szolgáknak Igért jutalmati
Confrater
FEHI:R TAMAS ocrsr.
(1911-1980)
Még túl fiatalon ahhoz, hogy eltávozzék körünkböl, de már túl öregen ahhoz. hogy
ehhez a folyton változó világhoz tovább alkalmazkodjék. ment át közülünk az örökkévalóságba Tamás atya. 1911. márc. 31-én született Tápiószelén. Fiatal szerzetesével
két helyhez fűzödtek: Zircen kapta szerzetesi lelkület ét. és Székesfehérvárott rnűk ö 
dött hosszabban mint szerzetestanár és pap 1947-lg. Csodálatosan egyesftette magában
a komoly. lelkIIsmeretes paptanár munkás szellemét a melegszivű nevelő. rendtárs és
jóbarát jellemvonásaival. Vándorút ja 1948-ban kezdödött. 1949 januárjában érkezett
Amerikába. Négy évig élt Wisconsinban. majd jó pár évig a dallas -ft. worth-I egyházmegye területén működött papi. kápláni és tanári minőségben. 1960-tól 1963-ig noviciusrnester volt az akkor újonnan alapitott dallasi ciszterci monostorban . 1963-1975-ig a
dallasi ciszterciek középiskolájában tanított történelmet és földrajzot. Mint tanár mindvégig képezte magát. mint nevelő. rnlndlq kereste azokat az új utakat. amelyekkel
diákjait könnyebben elérte és a tananyagot vonzóbbá tudta tenni. Meleg humora mögött
mély lelkiség. rendithetetlen hit és az isteni hivatáshoz való hűséges ragaszkodás lakott. I:lete sok ember számára jelentett példabeszédet az Isteni szeretet hűségéről.
Confrater
KELETI KALMAN
(1890-1979)
Született Katafán (Vas rn.) 1890. m árc. 23-án. Volt már egy másfél évvel Idősebb
bátyja. I:desapJa kántortan ító volt. Mélyen vallásos volt a család. Az édesapa különös
gonddal nevelte a komoly. becsületes életre. nemcsak példával és szóval , de minden
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alkalmat felha sználva a gyakorla tban ls. Sajnos egy komoly és veszélyes emberba rát i
segftés kapcsán megfázott és gyorstü dővé s zt kapván, hamarosan meghalt. mikor Kálmán fia 8 éves volt. ~desanyja a kecskeméti tanítói árvaházban helye zte el gyermekeit.
maga pedig elment testvéréhez, aki Rábatamásln volt ap átpl ébános . neki seattett ellátásáért. Kálmán glmnáziumba a kecskeméti plartst ákhoz járt, korán elkezdett korrepetálnl. és Igy volt anyjának ls segItségére . Társainak ls mindig segftője, Igaz pált ása volt.
de a vidám ötletek ls többnyire tőle származtak.
A papi hivatás korán érlelődött lelkében . Szeretett volna misszióba rnennl, de mivel
bátyja családot elapltott. édesanyjáról neki kellett gondoskodnI. Igy jeles érettségi
után a szombathelyi szemlnárlumba kérte felvételét. 1912. jún . s- én felszentelték. Boldogan indult édesanyjával Márlacellbe. hogy első miséjét ott mutassa be égi édesanyja
oltárán ál. akit oly nagyon szeretett, tisztelt, és másokkal ls Igyekezett megszerettetnI.
Első állomáshelye Baltavár volt, majd az egyházmegye terület én több helyen rnüködött, különbözö beosztásb an. M indig teljes erővel és készséggel végezte az adódó kötelességet. a tő l e telhető minden segitséget nyújtva a reábIzott híveknek és környezetének. Kedves humorával mindig derüt árasztott maga körül.
Klseg ftőként 1925/26 -ban Szeged-Alsóközpontban dolgozott. Valóságos mlssz lös
munka volt ez a nagykiterjedésü tanyavIlágban . 5 km-enk ént volt egy-egy központ. és
vasárnaponként három ilyen központba ment egy·egy pap. Volt keresztelés, tanlt ás,
gyóntatás, esketés, szentmise. Mire a harmadikkal ls végeztek , délután lett.
1928-ban a pécsi egyházmegyében dolgozott. majd 1929·ben Pécsett az Ipariskolában
lett hitoktató, het i 40 órával. 1931 -ben a versendi plébániát kapta, ahová édesanyjával
költözött. Első teendője volt a bekötő müút kieszközlése a falunak. Majd az elhanyagolt
templom rendbehozása volt szívügye. Minden lehető anyagi fo rrást megkeresett, mivel
a falu szegény volt , és maga ls megtett mindent, maga volt a munka Irányitója. ellenörzője. A falu lakossága kb. 1200 lélek, ebből harmada német, harmada sok ác és harmada cigány. Három nyelven volt a vasárnap i Istentisztelet. minden csoportnak külön.
Itt temette el édesanyját 90 éves korában 1951 -ben. Majd 1954·ben a templom külsö
festése követke zett . Közben porckorongleválással küszködött.
1955·től

nyugdfjba vonult. Ekkor Pécsre költözött egy magánházba, Innen járt klsegf.

t öbe a székesegyházba és más templomokba. ahol szükség volt papra. De 1955 végén
megbeteged ett, Pesten és Pécsett kb. 4 hónapig volt kórházban. Utána már csak odahaza rnutatta be a legszentebb áldozatot nagy összeszedettséggel és gondos el őkész ü
lettel mindvég ig . Csak azt kérte Jézusától, hogy ezt elmondhassa neki tetszően .
Tüdőtágulása már Versenden ls jelentkezett. s vele a fulladás. Utolsó Idejében
sokszor volt nagyon erős fulladási rohama. De soha egy jajszó, még egy tekintet sem
árulta el szenvedését. Am ikor azonban könnyebbed és állt be, azonnal hangosan hálát
adott Istennek, hogy rnéltatta a nehézség elviselésére. Minden Igyekezett el azon volt.
hogy környezet e ne ls sejtse szenvedését. Allandóan tevékenykedett. a házon nagyon
sokat dolgozott, hogy egészségesebb és Jobb legyen. Közben állandó der ülével. viccelvel napsugarat varázsolt környezetébe . Gondosságával, tanácsaival Igazi atya volt.
A zsinat szellemében a szentmiséken kis beszédet mondott mindennap , még 89 éves
korában ls ápoló inak. amelyre nagy buzgalommal és gonddal készült.
Készült a halálra . sokat gondolt rá. A szentken etet ls többször fölvette. Utolsó hete lben Ismét nagyon fulladt, ha megmozdult, felállt, de egyetlen percig sem feküd t .
1979. dec . tü-én estig dolgozott. Imádkozott . levelet frt. ll-én reggel fölkelve átült egy
székre, szinte észrevétlenül kics it lehajlott a feje. becsukódott a szeme, rnlntha mondta
volna : .Urarn, legyen meg a Te akaratod" - amit olyan sokszor mondott életében.
Olyan csendben, halk an távozott. mint amilyen csendben. szerényen, Igénytelenül élt.
Utolsó földi útj ára régi hivei, ismerősei sokan elklsérték.
srs
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