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AZ EGYHÁZBAN LEVŰ VÁLTOZÁSOKRÓL
Az egyházi életnek vannak olyan formái és struktúrát, amelyek
"megalvadt hibáknaIt" tűnnek. Az egyház önmagához való hű

sége nem jelentheti azt, hogy megrögződjék e hibákban. A
kritikus teológiának itt határozottan ellent kell mondania.

J. B. Metz

Ha egyházról beszélünk, először azt kell megkérdeznünk, melyik egyházfoga
lomról van szó, Hiszen lehet valaki - látszat szerint - a láthatá egyház tagja,
bár nem tartozik Krísztushoz, másvalaki viszont látszólag nem tagja az egyház
nak, de tagja Krisztusnak. (Az egyházról 14). A Krisztus ábtal láthatóan meg
szervezett egyház célja, hogy Krísztus művét folytassa: Krísztus életét élje, ke
gyelmét közvetítse a világ számára. Ugyanakkor az egyház emberek közössége,
amely még akkor is, ha tagjainak Iorrnáltsan bűnös mulasztásaitól eltekintünk
magán viseli az emberi fogyatékosságokat. A krisztusi és emberi egyház között
- bizonyos értelemben - csak elméletben tehetünk különbséget, Gyakran mégis
alkalmaznunk kell e megkülönböztetést, mert enélkül félreérthető, sőt téves meg
állapításokhoz jutunk. Ilyen téves és egyoldalú megállapítás az, hogy az egyház
lényegét tekintve "kisiklott". Az egyház maga Krisztus, azaz nem lehet lényege
a "kisiklás". Krisztusi voltának egyik nagy bizonyítéka éppen az, hogy - bár
történelmében voltak súlyos hibák - "egy-egy hullámvölgy után saját - azaz
Krisztus - erejéből emelkedett fel újra az eszmények magaslatára", De nem
kevésbé téves az az állitás sem, mely szerint "az egyház soha nem késett le".
Az egyház történetét vagy akár jelenét reálisan tanulmányozónak megdöbbenve
kell tudomásul vennie, hogy az egyház "intézménye" milyen gyakran süket volt
az idők szavával szemben.

Ha az egyház hibáiról, a megújulás sürgető fontosságáról van szó, az egyol
dalúan pneumatikus egyházszemlelet arra hivatkozik, hogy kár az aggodalomért,
hiszen úgyis a Szentlélek vezeti az egyházat, s ez biztos garancia. De vajon nem
éppen azáltal vezeti-e, nem azt garantálja-e, hogy minden korban támaszt meg
mozdulásokat, vagy egyéniségeket, akik krítíkát gyakorolnak az "intézményes egy
ház" korszerűtlensége felett? Nem ilyen nagy kritikus volt-e Szent Benedek, As
sisi Szent Ferenc, Keresztes Szent János, vagy a legutóbbi zsinat?

Az "intézmény" késése

Minden társadalmi intézmény természetében hordozza az igényekhez való foLy
tonos alkalmazkodás szükségességét. Viszont minden létesítmény, amely emberi
elvárásokra hivatott választ adni, késik, hiszen az intézmény válaszát az igény
hozza létre, illetve váltja ki. Előbb hangzik el a kérés, az igény, s csak utána jö
het a válasz. Eg~ új törvény például általában akkor jön létre, ha előzőleg már
szükség volt rá. Amíg a törvény nem jogerős - bár a társadalom már igényelné
- bizonyos "vákuum-állapot", ún. joghézag áll elő: az igény már létezik, de az
intézmény még nem adott rá választ, - nem alkalmazkodott hozzá.

Egy intézmény élétképessége és korszerűsége attól függ, hogy mekkora az
érzékenysége, illetve, hogy milyen hamar tud választ adni az igényekre. Az igé
nyek iránti érzékenység viszont az intézmény belső szerkezetének függvénye -'

és egyenesen arányos a belső dernokráciával. Minél demokratikusabb egy közös
ség "alkotmánya", annál hamarabb eljut a tagok igénye a vezetőséghez. és an
nál terrnészetszerűbb, hogy a vezetőség megfelelő választ fog adní. A zsinat de
mokratizáló törekvései, a kollegialitásnak és a nemzeti püspöki karok szerepé
nek hangsúlyozása, a Kúria nemzetközivé tétele, a papi- és laikus tanácsok lét
rehívása, rnínd e célt szelgálják. (Itt meg szeretnénk jegyezni, hogy az egyház
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"demokratizálódásán" a jelenkori teológiai irodalom nem "uralmi formát" ért 
ez ugyanis meghamisítaná az egyházat --, hanem sokkal inkább "életform,át",
a krisztusí testvériség és az egyetemes felelősség komolyan vételét.) Kétségtelen
azonban, hogy az egyház "intézményének" szerkezete a legutóbbi időkig feudá
lis és diktatorikus volt (amit részben megokol a letűnt kor kormányzási stílusa).
Ennek lett következménye az a szociológusok között jól ismert és sok adattal iga
zolt tény, hogy a katolikusok átlagánál visszafejlődött a kritikai érzék és ezzel
párhuzamosan az egyéni kezdeményezés iránti fogékonyság.

A krrtíka és az önálló gondolkodás hiánya viszont a tespedés táptalaja. Ez
a szellem képtelen felismerni a kor igényeit és még kevésbé képes azokra vá
laszt adni. A Roma locuta, causa finita (Róma nyilatkozott, az ügy tehát be van
fejezve) elv ijesztően sok területen alkalmazást nyert. Ennek alapján sokan nem
csak felmentve érezték magukat a gondolkodás alól, de a hit elleni vétségnek is
tartották volna a kérdést, hogy ez miért van így, vagy nem lehetne-e jobban?
A szellemi diktatúra következménye az is, hogy a tagok ki sem merik fejezni
igényüket, mert ezzel esetleges fenyíték veszélyét vonhatják magukra. S ha az
igény mégis megfogalmazódik, úgy egyrészt a bürokrácia útvesztőin könnyen el
vész és számtalan esetben el sem jut az illetékesekhez, másrészt még ha el is
éri a címzettet, a "feladó" ritkán kap megfelelő választ: a felsőbbség nem érzi,
hogy válasszal tartozik. Ilyen okok, tények miatt az egyházi intézmény valóban
magában hordta a korszerűtlenség, illetve a "lekésés" csíráját.

Elgondolkoztató példa az igények meg nem hallgatására McNally könyvében
-- Az elmulasztott reformban - feldolgozott anyag. A mű bőséges adattal; szem
Iéltetí, hogy azok a kérdések, amelyeket a II. vatikáni zsinat elkezdett megvála
szolni - az egyház struktúrájának, a liturgiának, a Szentírásnak vagy kinyi
latkoztatásnak problémái - jelentős részükben felvetődtek már a Tridentinum
idején is. Nemcsak a reformátorok részéről, akik a vitában egyes tételeket ta
lán kisarkítottak (bár a sarkitás a katolikusok oldaláról is tapasztalható volt), de
a római egyház kebelében maradt teológusok részéről is. Az egyházi vezetőség

azonban - részben a strukturális adottságole következtében - érzéketlen volt
az igények iránt, s nem adott rájuk választ. A mai katolikus történelírás is je
lentős tényezőként tartja ezt számon a reformáció okai között,

Az átlagos katolíkus ember szeraléletének eltorzulása - ti. a krítíka és az
önállóság hiánya -, valamint az egyháznak ezzel kapcsolatban levő megrr.ere
vedése egyebek kőzött két jelenséggel hozható összefüggésbe: a tekintély és a
történelem misztdfikúlásával.

A tekintély misztlfikálásán azt értjük, hogy bár a teológia elméletben mjn
denkor különbséget tett a tévedhetetlen és nem tévedhetetlen egyházi tanok között,
a közfelfogás a legtöbb egyházi tanítást tévedhetetlenként kezelte. Úgy érczték,
hogy az egyház tekintélyével ellenkezne bárminemű tévedés: illetve az egyh:izl
tekintély iránti tisztelet követeli meg azt, hogy gondolkodás nélkül elfogadjuk
míndazt, amit az egyház vezetősége mond, Ez a szemlelet bizonyos értelemben
a teológusok közt is gyökeret vert. Jellemző például, hogy - bármilven paraelo
xonnak tűnik - a legutóbbi évekig senki nem merte kimondani a "nem téved
hetetlen" tanításokra, hogy "tévedhető", mert ezt sértésnek érezték volna. E fel
fogásból természetszerűen következett az említett passzivitás és vak engedelmes
ség elve és gyakorlata.

A tekintély misztif'ikálásával összefügg a történelem misztifikálása. A kifvj
tett hibás tekintély-elv csak akkor létezhet, ha az ezt cáfoló történeti tények
ről nem vesznek tudomást. Amint Kis Szent Teréz önéletrajzában nem tudták
egyesek elviselni az "emberi" elemeket, és a korábbi kiadásokból kihagyták eze
ket, éppúgy történelemszemléletünkre is az apologetdkus célzatú retusálás volt
jellemző. MeNally megállapítása szerint sokszor "a papok sem ismerik az egyház
nak, mínt élő organizmusnak életét, s még kevésbé az egyház történelmében is
működő Rossz titkának problémáját". "Mivel a történelem becsületes, majd-
nem míndíg nyugtalanítóari hat egyesekre", Éppen ezért például a hitoktatás-
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ban, prédikációban is bevett szokás volt "elhaHgatni a botrányt keltő eseménye
ket". A zsinat vége felé - egy, a püspököknek tartott előadásában - H. Küng
is azt kifogásolta, hogy az egyházi közvélemény Iormálóí a történelem folyamán
"a legkülönbözőbb álutakon kerestek menedéket, hogy védhessék azt, ami véd
hetetlen volt és ne kelljen elfogadníuk, hogy az egyház tévedett". Jellemzésként
idézi az ismert mondást: "Senatus non errat, et si erret, non corrigít, ne videatur
errasse". (A szenátus nem téved; ha pedig mégis tévedett, nem helyesbít, ne
hogy úgy lássék, míntha tévedett volna.)

Az egyház természetszerűen magán viseli a kor vonásait. Az egyházi tanok
és formák sok esetben kifejezetten egy kor szülöttei és a korhoz vannak kötve.
A jelenben, amikor eddig soha nem tapasztalt módon felgyorsult a történelmi,
társadalmi, emberi viszonyok változása, az egész keresztény tudat jutott lét
bizonytalanságba. Az a katolikus, aki eddig csak tévedhetetlen tanokról tudott,
most egyszerre számtalan vallási kérdéssel találja szemben magát, amelyekre
megváltozott kőrűlményok következtében új választ kellene adnia. De az uj utak
keresését, az újszerű válaszadást tiltja eddigi felfogása. A katolikusokban tá
madt belső ellentmondás megoldása végett tehát ma létkérdés, hogy szembenéz
zünk e misztifikált tekintély- és történelemszemlélet hibájával. és tudjunk az egy
ház emberi arcáról, korhoz kötöttségéről. tévedéseiről és fejlődéséről. Mert csak
a helyes egyházkép alapján leszünk képesek megtalálni helyünket a világban a
jelen állandó változásai közt,

A fejlődés szükségszerűsége

A teológia fejlődésére sok területen alkalmazhatjuk Marx alap-felépítmény
tanát. A társadallom erkölcse, etikettje, Iormáí, művészetí stílusai stb. jellemzőek

a korra. Az egyház is meghatározott korban él, és ugyancsak magán hordozza
a kor jellemzőit. Isten és Krisztus igazsága egy. Azonban a Deus semper maior
(Isten rnindennel nagyobb) elv értelmében a végtelen Isten igazságait az emberi
képek sosem képesek teljesen visszaadni. Az Istenről alkotott fogalmak (teo
lógia), az Istennel való találkozás közössógí formái (liturgia), az Istenhez vezető

egyéni utak (lelki élet) stb. is magukon viselik a kor szellemének bélyegét, ezért
koronként komoly eltérést mutathatnak,

így lehet - és van - fejlődés az egyház tanításában is. Egy példa szem
Iéltcthet.í talán ennek magától értetődő voltát: A térben elhelyezkedő testet a
síkból szemlélő a sik elmozdulásúval új oldalairól, új látószögekből ismeri meg.
Az idom változatlan. a rólu alkotott kép azonban a szemlelő helyzetétől függően

változhat. (A változatlan test jelen esetben az örök és változhatatlan igazságokat
akarja jelképezni, amelyeket a változó Időben élő ember korának megfelelő "lá
tószöuuól" szemlél.) Nemcsak a dogmafejlődést hanem az ószövetségi kinyílat
k ozt aías fejlődését is e szempontból érthetjük meg. Mí az oka, hogy az Ószövet
ség szcmléletébon olyan óriási kibontakozási folyamat tapasztalható, pedig ugyan
az az Isten a kinyilatkoztatás forrása? Hogyan lehetséges, hogy Krisztus sok
esetben lényegileg megváltoztatja az Ószövetség - kinyilatkoztatás által közölt
-- tanítását és Iormáit ? A válasz témánkba vágó részét az alap-felépítmény gon
dolatban találjuk. Egyrészt a kinyilatkoztató Isten meghatározott kor emberéhez
szól, tudva, hogy az ember a fejlődés bizonyos alacsonyabb fokán nem képes egyes
igazságok megértésére, amelyeket azonban később felfoghat. Másrészt Isten sza
vát az ember hallgatja: azt érti meg és hangsúlyozza ki belőle, ami az illető kor
embere számára felfogható.

Nem ijedhetünk meg tehát a fej1ődéstől. Hiszen - a Szeritírás állítja, hogy
- "most még csak töredékes a tudásunk, a prófétálás,unk... most még csak
tükörben, homályosan látunk" (I Kor 13,9-13). A cél pedig a végtelenűl gazdag
- a mindennél nagyobb - Isten. Amint a kinyilatkoztatásról szóló zsinati kons
titúció mondja: "Az egyház a századok folyamán állandóan az isteni igazság felé
Tart, amíg csak be nem teljesednek benne az Isten ígéi".
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Még kézenfekvőbb a változás fontossága az egyházi élet formáiban, különösen
a járulékos forrnákban. E formák többsége a kor lelkéből és a kor teológtájából
fakadt. Mível pedig mindkettő fejlődik, egy részük szükségképpen elöregszik.
Az egyházi életnek, így például a liturgia formáinak is az a céljuk, hogy az
adott kor emberét Isten felé irányítsák. Ezért általában nem rendelkeznek sem
miféle önálló jelentőséggel. Az intézményt viszont épp e vonatkozásban állan
dóan fenyegeti a formalizálódás veszélye: tagjai (pl. akik nagy munkával alkották
meg a formákat) mintegy "beleszeretnek" a külsőségekbe, megszokják azokat
és elfelejtkeznek a lényegről, azok eredeti jelentéséről (lásd farizeusok). A for
mákban való megrekedés volt sok társadalmi rend vagy állam hanyatlásának
egyik fő oka. Krisztus azonban semmitől nem óvott jobban, mínt hogy valaki
a külsőséget, a "betűt" tartsa fontosnak a lényeg helyett. Az egyházban különö
sen is mód nyílik a formák fetisizálására és öncéllá tételére, mert a szakrális for
mák és tárgyak, például a szent edények, ruhák - vallási rendeltetésük miatt 
nemegyszer bizonyos önálló tisztelet tárgyaivá váltak; amint mondták, ún. "ob
jektív szentséggel" rendelkeznek. A formák fetisizálása idézte elő a liturgia meg
merevedését. Ha ugyanis ez a forma vagy külsőség ilyen voltában szent, akkor
kézenfekvőnek látszott a következtetés, hogy megváltoztathatatlan. (Gondoljunk
arra, hogy hányan megváltoztathatatlannak tartották a latin misét, - a másoká
nont; az áldozás pedig ma is sokak szemében csak ostyával érvényes stb.) A feti
sizált formáktól és tárgyaktól pedig már egyenes út vezet - többek között - a
szentségek mágikus - varázslás módjára elképzelt - szemléletéhez,

A II. vatikáni zsinat ezzel szemben ismételten óv a "világ mágikus felfogá
sától" és a "babonás csökevényektől" (Egyház a mai világban 7).

Gyakorlati következtetések

Témánk - az egyház rugalmasságának. illetve megújulásának kérdése 
a zsinatnak színte egyetlen fő problémája volt. A gyakorlati következmények kö
zül éppen ezért csak egy-egy szempontot emelhetünk ki a teljesség igénye nélkül.
Elsősorban azokat, amelyeknek területén adva vannak a megújulás lehetőségel is.

Az intézmény s t r u k t ú r á j á val kapcsolatban láttuk, hogy a legsúlyosabb
hiba a feudális-diktatorikus felépítés és szemlelet. Ez teszi lehetetlenné a meg
felelő kommunikációs csatornák kialakulását, amelyeken az igények, az informá
ciók a vezetőséghez áramlanának. Világiak és papok sok esetben meg sem fogal
mazzák elképzelésüket, nem fejezik ki igényüket a magasabb egyházi fórumok
felé, mert - rossz tapasztalataik alapján - nem remélnek változást. Mennyível
más a zsinat által előírt (l) és sok országban már megvalósult nemzeti - vagy
egyházmegyei - zsinati szellem, amelyben kifejeződhetnek és választ kapnak az
igények. A "válasz" szükség esetén az egyházmegye és a lelkipásztorkodás teljes
struktúráiának átalakítása is lehet, amint például - hogy ne menjünk messzebb
re - a bécsi zsinat hatására, König bíboros egyházmegyéjében történt,

Az egyház életében való felelős részvételnek. a véleménynyilvánítás sza
badságának minden szinten meg kell valósulnia - így legalsó fórumon .- az
egyházközségben is. "A fölszentelt papok ismerjék el és mozdítsák elő a világiak
megbecsülését és felelősségát - írja az egyházról szóló hittani rendelkezés -,
használják fel okos tanácsukat, ruházzanak rájuk feladatokat, hagyjanak nekik
cselekvési szabadságot és teret, sőt lelkesítsek őket, hogy önként is tudjanak te
vékenykedni" (37). Jelenlegi egyházközségi tanácsaink többnyire legfeljebb gúny
képei a zsinat által vázolt elképzelésnek.

A l i t u r g i k u s m e g ú j u l á s megindult, de nagyon az elején járunk még.
Ha meggondoljuk, hogy liturgikus formáink - ruháink, mozdulataink, kifejezé
seink vagy szímbólumaínk - mennyível mást jelentettek keletkezésük korában 
hogy az akkori ember számára legalább többségük annyira kézenfekvő volt,
amennyire idegenek a mai embertől -, akkor nem marad kétségünk afelől, hogy
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még nagyon sok fontos tennivalóra lesz szükség, Míndenekelőtt meg kell talál
nunk a mai emberhez közelálló jelképeket. Mert vajon van-e értelme folytono
san olyan jelképek használatának, amelyekről előbb meg kell magyarázni, hogy
mít is akarnak [elképezní "!

A t e o l ó g i a k i f e j e z é s e i n e k megújítását világviszonylatban sürge
tik. Ha egy szó elvesztette eredeti jelentését, ha a hallgató mást ért azon, mint
amit mondani szeretnénk, akkor vagy úgy körül kell írnunk, hogy ne okozzunk
félreértést, vagy - és egyes esetekben ez sokkal kézenfekvőbbnek látszik - meg
kell változtatnunk kifejezéseinket. A prédikációk és a hitoktatás legközismertebb
szavai - pl. mennyország, pokol, ördög, angyal, mennybemenetel, lélek, Isten,
szent, jámborság, pap stb. - sok esetben elvesztették eredeti jelentésüket, vagy
legalábbis anny] hamis babonás képzet tapadt hozzájuk a köztudatban. hogy ele
ve félreértéshez vezet, ha magyarázat nélkül beszélünk róluk.

A kifejezéseken túl - ha ví lágos számunkra a teológia fejlődésének lehe
tősége - nem jelenthet problémát az sem, hogy például minél hamarabb meg
újítsuk a Credo, a "Hiszekegy" szővegét, Nem azért, mintha ezentúl nem hin
nénk mindazt, ami benne van! Mcstaní Credó-ink azonban olyan gondolatokkal
foglalkoznak, amelyek a múlt évezred vallásos emberét érdekelték. s számtalan
alapvető mai vallásos kérdést nem is érintenek (amelyek viszont akkoriban nem
jelentettek problémát). Az új hitvallás mai igényeket szem előtt tartó megfogal
mazását már többen megkísérelték, - többek közott maga VI. Pál pápa is.

A l e l k i é l e t m e g ú j í t á s a: ez bizonyára az egész reform alapfelté
tele. Hogy ismét Krisztus és az egyéni lelkiismeret kerüljön a központba, s ne
a törvény! Hogy a szerétet domináljon, és ne a szabályok! Hogy gyakorlati éle
tünkben ne tartsuk Krisztust f'antasztának, akit valójában képtelenség követni,
s akinek tanításából csak annyit kell elfogadnunk. amennyit a mi "bölcs em
beri belátásunk" megenged.

Az egyház jelenkori változásával, megújulásával szemben gyakran hivatkoz
nak annak - állítólag - változatlanul egyenes irányban fejlődő történetére. Ez
a téves elképzelés azonban ugyancsak a történelem említett misztifikálásából
származik. Hiszen a megszokotthoz való ragaszkodás ismert emberi tulajdonság..
Az egyháztörténelem pedig éppenségge) számtalan példát szelgáltat arra, hogy
a helyes megújulás csak nagy harcok - mondhatiuk, hogy krisztusi forradal
mak - árán tudott diadalra jutni. Assisi Szent Ferencet éppúgy gyanakvó, sőt

erítélő szernmel nézte kora egyházi vezetőségének jelentős része, ahogy egyházi
bíróság elé állította Aquinói Szent Tamást vagy Loyolai Szent Ignácet (kilenc
szer); és elhallgattatta nemcsak Galileit, Teilhard-t, Congart, de Lubacot vagy
Rahnert is. Természetesen abból a tényből, hogy az egyházi vezetés szigorú vizs
gálat alá vett, sőt olykor elítélt a történelem folyamán olyanokat, akiknek igaz
sága és személye a későbbiekben közismertté vált, nem vonható le olyan követ
keztetés, hogy az egyházi vezetésnek nincs joga ítélnie. vagy egyes bizonytalan
tanokat megfékeznie. Hiszen a "tévesztések" mellett nagy számú téves tant is el
utasított. Az egyház feladata őrködní a tanítás tisztasága felett. Eleinte azonban
rnínden új megfogalmazás szokatlan ; - a felelős tényezők számára is az. Éppen
ezért - s erre int a történelem is - mindenképpen óvatosnak kell lenni az
ítéletalkotásban. Azokban az esetekben ugyanis, amikor az egyház bizonyos tag
jai, illetve egyes felelős egyházi vezetők Itéletet mondtak olyan újszerű meglá
tások felett, amelyek később beigazolódtak, nem az volt a fő hiba, hogy bi
zonyos személyek "nem érték fel ésszel" az új gondolatokat. A baj az volt, hogy
tévedhetetlennek képzelték magukat olyan területeken, amelyeken Krisztus sem
miféle tévedhetetlenséget nem garantált számukra: - az volt a baj, hogy 
sarkítva a fogalmazást - nem tudták elképzelni, hogy kívülük más is gondol
kodhat okosan, mást is vezethet őszinte igazságkeresés; vagyis, hogy nem hall
gatták meg a számukra idegennek tűnő vélemény megokolását, hanem elhall
gattatták azt, aki másként vélekedett, mint ők.
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Mindez világosan a r ra utal , hogya j övő útja az egy házon be lüli dialógus
ú tja . Ma sokan félnek ettől és arra hivatkoznak. hogy tú l sok nem eléggé meg
a lapozott vélemény vagy .kr it ika · hangzott már el a zs inat óta. A pszichológia
és a tá rsadal oml élek ta n az onban a r ra tanít, hogy egy k özösségben a puszt ít ó
erejű " robbanásokat" , for rada lmaka t éppe n a visszaszorított , elfojtott és ezáltal
k á rosan fel gyül emlett energiák váltják ki. Az igények meg nem hallgatása. a
vélem én y-nyilvánítá snak gyakorlatilag leh etetl enné tétele olyan benső fesz ültsé
ge t okoz, amely a ro mboló és felelőtlen kri ti k áb an törh et ld . Részben ez a ma
gyarázata az egy házi éle tbe n ma olykor nagyon is fellelhető szélsőségeknek és
fesz ül ts égek ne k. A di al ógusban - a szellemi' szabadság és a szeré tet légk örében
- ellenben ni nc s mód káros energiák Ie lhalrnoz ódás ára , hi szen itt meghallgatást
nyer és emberi vál as zt kap m inden vélemény. Ezért sürgetik ma minden sz ín
te n ezt a "házon bel üli" párbeszéd et. "És noha örömmel lá tjuk, hogy a dialó
gus megindult - írj a V I. Pál pápa az Ecclesiam suam encikliká ban - , a munka
nagyobb része még hátra va n . Sü rgető kívánságunk, hogy váljon még eleve nebbé
és szélesebb k ö r űv é mind a témáka t, mi nd a beszélge tő partnereket illetően, 
s ezáltal növekedjék K ri sztus T itokzatos Te stének életereje és rnegszentel őd é se . . .
Hiszen a szcrete tben való párbeszéd hozzátartozik az egy házhoz, amely ne k lén yegi
alkotóeleme a sze retet.'

A zse graí templom
(s zepcs megye, Cseh szlovákia)

Szent Istvá n k é pe. K észült 1280 k ör ü l.

KIRALY ILONA

SZENT ISTVÁN
ÁBR ÁZOLÁSOK

(XI-XV. század)

Szent Istv án ki rál y egy ko rú ábrázolását a székesfehérvári mi.~eruha őrizte

m eg számunkra : h ím zésén ott ék eske di k a do nátoroknak : Szent Istvánnak és
Boldog Gizell ának alakja . Allamalap ít ónk fejedelmi bőkezűséggel halmozta el ba
zili ká ját, de adományaiból csak ez a harangalakú míseruha (kazula) maradt
fenn. Feli ra ta szerint az a jándékozás l 031-ben , valószínűleg Szent Imr e halála
ut án tö r tén t. A X II . század vé gén a kazul át elö l felvágták, pa lá sttá alak ított ák.
K ir á lya ink koronázásk or visel he tték, ezér t kapta a koronázási pal ást nevet.
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