
vaínkra, nem tanulunk belőle korszakos mondatfűzést, találó jelzőket, kitűnő iro
dalmi szerkesztést. Sőt, mondatai esetlenek. tényközlők. nem törődnek a szépség
követelményeivel. Az evangélium nem ad nyelvtant a szóhaszmálatra, nem nyújt
alkotásra való esztetikát.

Nem a gyümölcs a gondja, nem az ágak ábrája, hanem a fa léte. Ezért, amit
ad, az a gyökerek tápláléka. De a gyökereket keresve s táplálva a lényeget ad
ja: elénk állítva a látható Istenben a láthatatlan Istent, az élethen a létezést, az
embert folytonosan önmaga próbájára, önmaga átértékelésére bocsájtja. Azt sugall
ja: alkosd meg szellemedet. Isten majd egységessé teszi. Szellemed. így hoz gyü
mölcsöt. Készíts fészkelt szellemedből. Isten madara oda költözik s lerakja benned
tojásait. De te vagy, te maradsz az, aki termi a .gyümölcsöt, kikölti a tojást.

Az evangélium titka Isten odaadásának a titka. Altala, miatta szellemünk
egyes pontjain, talán éppen a döntések, a megvallások. a remény krttíkus pont
jain kiütközík az isteni. Másutt pedig, a lélegzetvétel, a tétovaság, az elernyedés
hézagain "beszivárog" a kegyelem s megkeresi elsőtétülő gyökérzetünket. Ezért sze
retni ez evangéliumot annyi nekünk, mint élni akarni. Annyi, mint újjászületésün
ket szeretni. A bennünk megjelenő váratlannak, a "beleillőnek", a fölénk bolto
zódónak a szeretete. Az isteni behatolas szellemünkbe megteszi a maga végtelenűl
gyöngéd, de kiszámíthatatlan lépéseit, ám időszámításunkhoz tartja magát. Ha
eliramodik bennünk, bevár. Alapmunkát követel: kutatást, ásást, éberséget, alá
zatosságot, önátadást. Miénk a nekifutás gondja, de az ugrás pillanata tarthat örök
ké is.

A hit szenvedély - mondja Kirkegaard. A hit szellemünk tüze. Meg kell ki
mélnie bennünket attól, hogy az evangéliumnak kinevezett professzionistái legyünk.
Választott gyermekeinek kell lennünk, akik mernek csodálkozni. Égesse ki ez a
tűz belőlünk a közhelyeket s teremtsen bennünk helyet az egyetemesnek. Tegye
szavainkat pontossá és forróvá. Irányítsori a mélység fölé, s reményeinket erősít

se meg a magassággal. Tágítsa körköröserr emberi szellemünket, hogy megkísérel
jük az egészet befogadni. Visszaeséseinkből serkentsen új kísérletekre. Értesse meg
velünk, hogy az igazi tudása szeretet erősödő vonzásában áll.

így a szó "egy lépés" lesz a szeretet felé, és az öröm forrása. A prózai mű a
szavak hosszú gyaloglása, A költészet a kőrmyű futás, és repülés, szüneteível. S
amikor a repülés megszakítatlan lesz, a misztikus hallgatásba belevész a szó is,
az öröm is. Ez a hallgatás nem hagy nyomokat. Jeleit fölszívja a csönd.

Elmélkedésünk során Csöndnek neveztük, akiből kiindultunk. S most, hogy
visszaérkeztünk hozzá, Szeretetnek kell őt neveznünk. A szó volt az, ami Hozzá
irányított.

BALÁSSY LÁSZL6

Katolikus élmény _. katolikus irodalom
Sfk Sándor Egyetemesség és forma című tanulmányában olvassuk: "A katolikus

irodalom mindenekelőtt: irodalom. A katolikus írónak tehát semmi jussa más elbí
rálásra, mint más írónak, a mesterembertől sem fogadnának el silányabb munkát,
ha tudnók róla, hogy napi áldozó." Ebből egyeneslen következik, hogy a katolikus
író nem azért író, mert katolikus (és ha történetesen katolikus vallású dilettánsról
van szó, vallása nem szelgálhat menlevélül, hogy helyet követeljen magának az
irodalomban). Az írót az elhivatottsága teszi íróvá: az a belső parancs, amely va
lóban művészi megnyilatkozásra készteti. "Nincs katolíkus író, csak író van, aki
katolikus. Az író legelső kötelessége tehát: írónak lenni, s az már magánügye, hogy
mílyen módon nézi és éli a világot" - írja Graham Greene. Vagyis: a katolikus
fogalom - mint jelző - jelölhet egy vallást, egy embert, de semmiképpen sem
jelölhet vallási értelemben vett esztétikai fogalmat, mert ilyen nincs. Ha "a kato
Iikus irodalom mindenokelőtt: irodalom", akkor a katolikus irodalomhoz tartozni
annyit jelent, mint hozzátartozni az irodalomhoz. A katollkus írók alkotásai nem
egy másik bolygóról, nem is egy másik világból, elkülönült kasztból, esetleg ele
fántcsonttoronyból küldött üzenetek, hanem onnan és abból a karból valók, ahol
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és amikor létrejöttek: szerves részei egy adott nép irodalmának és - népünk
irodalmával együtt - szerves részei az egyetemes irodalomnak. És ahogy ebben
a közös, nagy egészben, irodalmi együttesben is különféle nézőpontok. vélemények,
stílusok, irányzatok érvényesülnek, éppúgy érvényesülnek míndezek a katolikus
irodalomban is. Mégpedig szabadon - a keresztények nagykorúsága szellemében
kell érvényesülniüle. minden irodalomra illetéktelen gyámkodás nélkül. "Az egyház
elsőrendű hivatása a világban - írja Nyíri Tamás -, hogy a szabadság tekinté
lyét képviselje mind függőleges, mind vízszintes irányban. Mit jelentenek ezek az
irányok? A szabadság tisztelete függőleges irányban azt jelenti, hogy az egyház
fölfelé tiszteli Isten korlátlan szabadságát, lefelé pedig a nagykorú keresztények
lelkiismeretének jogait. A szabadság tiszteletének vízszintes vetülete abban áll,
hogy kölcsönösenelismerjük és biztosítjuk egymás jogait arra, hogy különféle né
zeteket képviselhessünk az egyházon belül is" (Tekintély és engedelmesség az egy
házban, Vigilia, 1968 augusztus). Ez pedig gyakorlatilag voltaképpen nem más,
mint egyfajta párbeszéd: az egyházé és az irodalomé. A párbeszéd pedig eleve föl
tételezi, hogy a benne résztvevő feleknek saját véleményük van, és ezt kölcsönösen
tiszteletben tartják, semmilyen formában sem akarják a maguk véleményét egy
másra ráerőszakolni. Bernanos írja A francia kereszténységről szóló tanulmányá
ban: "Sohasem kívántuk, hogy úgy bánjanak velünk, mint a csecsemővel. Mi a
jó Isten szabad gyermekei vagyunk, akiknek együtt szabad enni a családi asztal
nál, ha néha össze is törünk egy-egy poharat. Mi a kereszténységben elsősorban

nem tilalmakból és korlátozásokból álló bonyolult rendszert látunk" (A holnap ti
1'agytok! Bozóky Mária ford.). "Növelheti-e dicsőségemet a szolgaí, a rabszolgai
imádat? .." - kérdezi Isten Marie Noe! Naplójában. És így válaszol: "Tereld fe
lém az' embereket, irányítsd felém őket, hogy Engem válasszanak. De ha te ked
vük ellenére tiszteletemre, vagy akárcsak térdhajtásokra. szavakra kényszeríted
őket ígéretekkel és fenyegetésekkel, ha lelküket szolgarnód leigázod, ellene mon
dasz Leheletemnek, lealacsonyítod a hatodik napon alkotott m/ivemet" (Vigilia,
1970 március, Pápay Klára f'ord.). A párbeszédben az író - "Isten szabad gyer
meke" - nem kényszerből mondatott szavakat ismétel. "Az írónak, amikor ír, leg
első katolíkus kötelessége: a tőle telhető legjobb művésznek lenni" (Sík Sándor:
Egyetemesség és forma). "Az írót is köti az egész erkölcsi törvény, de amikor al-"
kot, akkor író módjára tartozik megvalósítani ezt a törvényt. Írói moráljának fő

törvénye azt parancsolja neki, hogy mondja, amit Isten rnondania adott, tükrözze,
amit a valóságból lát, fejezze ki, amit érez és gondol; éspedig - minthogy a tíz
parancsolat tiltja a hazugságot - mondja, tükrözze, fejezze ki híven és becsülete
sen, megalkuvás és színlelés nélkül azt és úgy, amint látja és érti és gondolja.
Hát ha szeunyeset lát? a világ tele van szennyel! Akkor is: rossz, hazug, erkölcs
telen tükör volna, amely a tükrözött világnak csak bízonyos vonásait mutatná, 
és aki ír, tükrözni tartozik. Ha bűnöset érez? - az eredeti bűn óta hajlunk a
bűnre! Akkor is: szentségtörést követne el, aki a gyónásból kihagyná, amit szé
gyellnie kell - és aki költ, az gyónik. Ha téveset gondol? - gyarló szerszám az
emberi ész! Akkor is: az igazság útja a tévedések rögein át vezet, és a kutatás
magában foglalja a tévedés lehetőségét. Márpedig az író (a maga módján) igaz
ságot keres, és mesterségével jár mélyre ásni a lélekben. Mindent szabad látnia,
meg is kell látnia, amit meg tud látni; mindent meg szabad mondanía, meg is
kell mondania, amiről van mondanivalója" (Sík: i. m.). Nincs tehát külőn katolikus
téma, nincsenek külön katolikus szereplők, nincsenek előregyártott katolikus ele
mek: "A mű katolikus volta nem az írá katolikus szándékából, hanem katolí
kus élményéből következik" (Rónay György: Modern kaiolikus irodalmunk kérdé
séhez, Vigilia, 1947 április).

Dehát mit értünk azon, hogy .Jcatolíkus élmény"? Azt, amit maga a szó kife
jez és amit idézett tanulmányában Sík Sándor így fogalmaz meg: "Katolikus any
nyit jelent, mint egyetemes ("közönséges" - mint a régiek mondták)".. A kato
Iikus irodalom egyetemes irodalom, a katolikus élmény egyetemes élmény. Mínden
beletartozik, ami a külső és belső - az embert körülvevő és az emberben lévő

- világban van és történik: "Katolikus élmény lehet a szenvedés, a küzdelern, a
sóvárgás élménye is, lehet a jellegzetesen babitsi nosztalgia élménye is, lehet az a
reménytelennek tetsző éjszaka is, amelyben úgy vágyunk Valakire, hogy nem is
tudjuk még, Kire vágyunk; csak a lelkünkben fájó hiányt érezzük, s ez a fájda
lom, a hiánynak ez a szenvedése: ez nemcsakhogy katolíkus élmény, hanem a leg
nagyobb katolikus élmények egyike" (Rónay: i. m.). És hogy mi nem lehet az?
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Nem szép szó, de ez fejezi ki a legtalálóbban: a "csínáltság". Bernanos Egy falusi
plébános naplója című regényében Torcy plébánosa mondja: "Volt az én ídőmben, a
nagy szemináriumban, egy kánonjogi tanár, aki költőnek hitte magát. Csoda szer
kezeteket fabrikált neked, verslábakat, rímeket, cezurákat és mindent, szegény
ember! még a kánonjogot is versbe öntötte volna. Csak egy dolog hiányzott belőle,

nevezd, ahogy akarod, az ihlet, a géniusz - ingenium - mit tudom én, mi?" (Bo
zóky M. ford.) Amiben nincs jelen a valóságos élmény - a valóság élménye - az
csak töredék. "A költészet tárgya - állapítja meg Claudel - nem álmok, kép
zelgések és eszmék, mint oly gyakran állítják, hanem a szent Valóság, mely egy
szer s míndenkorra adva van, és melybe bele vagyunk helyezve. A. látható dol
gok világa, melyhez a hit hozzácsatolja a láthatatlan dolgok világát." Ami pedig
érvényes a költészetre, az érvényes az irodalom egészére is. Az írónak hivatásából
következő feladata: az élmény művé formálása, az alkotás. "Kinek-kinek saját aján
déka van Istentől", mondja az apostol, mindenkinek másként méretett a tehetség
foka és másként az élet-tartalom gazdagsága, amelyből az alkotás anyagót merít;
azért senkinek sem korlátlanok a lehetőséget, sem a rnűvésziek, sem az élmény
beliek. De azt, amit Isten élni adott, megélni a maga médján és a maga mértéke
szerint egész-ember módra, és abból, amit megélt, megalkotni a Művet a maga
módja és mértéke szerínt legtökéletesebben: ez az író dolga - nemeslevele és
felelőssége" (Sík: Levél Takács Ernőhöz, Vigilia, 1964 január).

Ha a katolikus íróra, mínt íróra az irodalom törvényei a kötelezőek, akkor
eleve jogosulatlan másféle szabályokat kérni számon a műtől, amelyet létrehoz.
A művészet területe szuverén terület, nincsenek benne "csak katolikus írók szá
mára" . fenntartott helyek, mínt ahogy nincsenek "katolikus írók számára tilos"
helyek sem (ahová némelyek szerínt csak felügyelet mellett volna szabad belép
niök, mert minden önállóságuk egyet jelenthet "a katolikus tanítás és erkölcs meg
sértésével"). A művészet területén azonban, ahol - mint Rónay György Maritaínre
(és Maritain Szenj Tamásra és a tomístákra) hivatkozva írja - "a tevékenység
létrehoz valamit, az a kérdés, mit, milyen művet hoz létre, nem pedig az, hogy ho
gyan gyakoroljuk közben szabadakaratunkat: egyszerűbben szólva nem az számít,
erkölcsös-e a művész, hanem az, hogy jó-e a mű, vagy sem" (Katolikus irodalom 
katotikus filozófia). A katolikus irodalomnak éppen a lényegét nem értik azok, akik
csak a vallás és valláserkölcs motívumait keresik benne, és alapvetően ezekhez
kötik egy mü katolikus voltát. Akik a "harmónia" nevében tiltakoznak egy-egy
mű ábrázolásmódjának "merészsége" ellen, elfelejtik azt a - már a középkori
művészetben, a katedrálisokéban is megvalósult - elemi esztétikai igazságot, hogy
a művészetben, az irodalomban is, amennyiben funkciója van, a disszonanciának
is megvan a maga létjogosultsága. Sőt (mint a középkor nagyon jól tudta) erkölcsi
szerepe is: végső soron csak az igazság (a kendőzés nélküli valóság) lehet "épü
letes", csak az kelthet tisztító hatást, katarzist. Ime egy példa a sokból:

Voltak, akik megbotránkoztak azon, amit Simone Weil Krisztus kereszthalálá
ról ír. "Krisztus szerencsétlen volt. Nem úgy halt meg, mint egy mártír. Úgy halt
meg, elkeveredve e latrokkal, mint egy kőzönséges bűnöző, csak valamivel nevet
ségesebben. Mert a szerencsétlenség nevetséges is." A fordító - Pilinszky János
- még hozzáfűzi ehhez: "E meghökkentőert végletes fogalmazással Simone Weil
lényegében azt akarja érzékeltetni, hogy Jézus valóban a leggyötrelmesebb, leg
megalázóbb halált szenvedte el, ami feneketlen kiközösítettségében semmiben sem
különbözött egy közönséges bűnöző halálától. A bámészkodó tömeg ezért fordul
hatott gúnyolódva feléje, vakságában még erkölcsileg is magasabbrendsínek érez
ve magát a .pórul járt' szenvedőnél, A tökéletes isteni ártatlanság így vált a ke
reszten a tökéletes félreértés kigúnyolt áldozatává." Ha úgy nézzük Jézus kereszt
halálát, ahogyan az a valóságban történt - és nézhetjük-e másként? -, akkor
Simone Weil szavaiban nem találunk semmi megbotránkoztatót. Aki mégis talál,
annak a keresztre feszített Jézusról alkotott képe idealizált, tehát nem elég hite
les olajnyomat, ahol mínden "kellék" megvan.: a sötét háttér, a hegydomborulat,
11 kereszt, rajta a Szenvedő, talán még a latrok is; csak egy valami hiányzik 
egy nagyon lényeges tényező: - a tömeg, amely szitkozódík, köpköd, köveket
hajigál, és mindennek célpontja nem a két lator (hiszen egyikük éppúgy szitkozó
dott), hanem egyes-egyedül Jézus. "Megutált volt és legutolsó az emberek között
a fájdalmak férfia, a nyomorúsághoz szokott ... megutált volt, nem is becsültük
őt ... Poklosnak tartottuk és az Istentől megvertnek és megalázottnak ..." - mond
ja lzaiás próféta. "A keresztre feszített rettenetes módon halt meg... Szó szerint
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úgy, mínt a féreg, melyet nehéz csizma taposott s aztán átengedett megmásít
hatatlan sorsának, a pusztulásnak!" - olvassuk Hynek könyvében (Krisztus ke
-reszthalála a modern orvostudomány vilagánál). Ezt az emberi valóságot fejezi ki
Simone Weil megfogalmazása: és a valóság így, a maga teljes meztelenségében és
iszonyatosságában igazán megrendítő. A hivő lélekben éppen ez a megrendülés
kelt még tudatosabb, még elmélyültebb áhítatot; míg a stilizáltság, a megszépítés
végső soron ellenkező hatást ér el, míntegy elbagatellizálja Jézus szenvedését és
kereszthalálát. A szentek életrajzában sem az a "katolikus", az áhítatra indító",
ha egy-egy szeritből - bármilyen jámbor szándékkal - olyan giccses "eszményt"
csinálnak, aki problémátlanul, eleve kész úton, szinte lebeg az örök üdvösség felé.
"Szegény, jószándékú írók - mondja Bernanos -, akik buzdításul összefabrikál
ják a Szentek Életét, azt képzelik. hogy a jó emberek az extázis védőszárnya alatt
élnek, jó nielegben s biztonságban, rnint Abrahám kebelében" (Egy falusi plébános
napioia, Bozóky M. ford.). Inkább legyen valami - látszatra, pillanatnyilag - bot
ránkoztató, de igaz, mintsem tetszetős, ügyesen "lakkozott", de élettelen és hazug.
Kincs olyan emberi élet (a szeritekét is beleértve), amely ne ismerné a kisértése
ket, a küzdelmeket, a szenvedéseket, következésképpen az író - vét hivatása el
len, ha ezt az életet leszűkítve, kilúgozva, a valóság .Jcíkozmetíkázott" másola
taként ábrázolja. "Gondolom - írja Horváth Richárd -, hogy az igazság kimon
dása nagyon sokaknak, és sokszor éppen azoknak, akikért ez történik, nem tet
szik és érvük ellene a gyalázkodás, pedig az Írás szerint: ,Az igazság szabadít meg
titeket'. Sorsuk magányából. zsenijük világosságából, szívük nyugtalanságából szól
nak az írók, Sokszor keménynek kell lennie a hangnak, hogy egyáltalán felfi
gyeljenek rá azok, akiknek pedig az életüket jelenti ez. Léon Bloy, Bernanos hang
ja például ilyen volt" (Olvasás közben. Katolikus Szó, XIV. 20.). Igen, Bernanos
is szerette a "végletes" fogalmazásokat (akárcsak Simone Weil), és ma is van
nak, akik azt rnondják rá: Kemény beszéd! Ki fogadhatja el?

A botránkozók azonban alapvetőerr tévednek, valahányszor egy szövegrészt ön
kényesen, az egészből kiragadva, az összefüggésektől elvonatkoztatva birálnak,
és nem keresik mélyebb, átfogöbb értelmét az egészben. Bernanos például a lelkek
közömbösségéről, az unalomról szólva a következőket mondatja falusi plébánosá
val : " ... vajon ismerték-e az emberek ezt a mostani unalomjárványt. ezt a leprát?
Valami elvetélt remény ez, a reménytelenség gyalázatos formája, mely kétségkí
vül olyan, mint a romlásnak indult kereszténység erjedése" (Egy falusi plébános
naplója, Bozóky M. ford.). A hasonlaton könnyű fölháborodni, holott a mű egészé
ből nyilvánvaló, hogy nem a kereszténység lényegére vonatkozik (Bernanos egyál
talán nem így értette), hanem az olyan jelenségekre, amikor a tanítást sokszor
éppen a tanításra hivatkozva, megfosztották eredeti rendeltetésétől. Mert - álla
pítja meg Bernanos - sajnos vannak keresztények, akik "szívesen hinnék, hogy
Krísztus csupán a birtokosok biztonságáért, a magas hivatalnokok presztízséért és
a kormányok állandósulásáért halt meg". S ebben a vonatkozásban nem beszél
het-e joggal az író, illetve a "falusi plébános" romlásnak indult kereszténységről

és e romlásnak indult kereszténység erjedéséről?
Mi hát a "katolikus irodalom"? "Mindazok a művek, amelyekből katolikus

gondolatvilág sugárzik ki, vagy amelyek ezzel összecsengenek : ez katollkus iro
dalom - mondja Horváth Richárd. - Az élet minden problémája; minden, ami
emberség; minden, akármi legyen is, ami feleletében, megoldásában, abban, amit
észrevétlenül is szuggerál - keresztény. Tehát nemcsak a születés számít, sőt,

nem ez a döntő." A keresztlevél éppúgy nem igazolvány a katolíkus irodalom
hoz való tartozásra, mint annak hiánya az oda-nem-tartozásra, "Keresztény fel
fogás szerint az emberi lélek természeténél fogva a kereszténységre van eligazítva:
és a katolikus ember szemében keresztény és katolikus egyet jelent. Minél telje
sebben ember és minél mélyebben keresztény tehát egy nem katolikus lélek. annál
közelebb fog állni a katol íkumhoz, még ha maga nem is sejti ezt. A katolíkus ta
nítás szer-int az egvház lelkéhez tartozik (tehát valójában katolikus) mindenki, aki
jóhiszeműen szoluálja az Istent úgy, amint hite szerint az Isten kívánja. Ez meg
magyarázza, miért érzünk sokkal katolikusabbnak nem egy tiszteletreméltó pro
testáns vagy zsidó írót, mint azokat, akik katolikusnak vannak ugyan anyaköny
velve, de életükben és művészetükben a katolikumnak nyoma sincs, vagy akik
katolikusnak vallják ugyan magukat, de írásaikban a katolikumnak csak halvány
sejtelmeit. nemegyszer valóságos paródiá iát adják" (Sík: Egyetemesség és forma).

S ahogy a katolikus irodalom határai nem keresztlevelekkel vannak kijelöl-
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ve, ugyanúgy nem lehet fölfogni ezt az irodalmat, mint a hithirdetés egyik for
máját, vagy a vallás motívumaínak versbe vagy prózába fogalmazását sem. Alap
lényege és alapkövetelménye a művészet nyelvén, a művészet formáiban megszó
laló katolikus élmény. "Van irodalom, van művészet; írónak, művésznek van kato
likus élménye; s mű és művészet, amelyben az alkotó katolikus élménye valósul
a művészet követelményeinek megfelelő rnűvé, katolikus mű és katolikus művé

szet" (Rónay: i. rn.). Akik valamilyen lesürített keresztény tanítás és erkölcs ne
vében tiltakoznak egy-egy mű bátor realizmusa, igényes őszintesége, hiteles ki
fejezései, szélesebb tematikája ellen, elsősorban nem a művészet, hanem a vallás
ügyének és tekintélyének ártanak. "Még mindég nem veszett ki végképpen sem
az a végeredményben manicheusí eredetű tévedés - írja Sík Sándor -, amely a
profán művészet és irodalom termékeiben valami rossz, vagy legalábbis alárendelt
jelentőségű dolgot lát, sem az a Jélszeg pedagógiából táplálkozó aggályosság, amely
a természeti értékektől a természetfölöttit félti. Melvíkünk nem ismert katolikus
nevelőket, akik a nagy klasszikus regényektől is visszatartani próbálták a rájuk
bízottakat, ahelyett, hogy - mint kötelességük lett volna - ránevelték volna őket

azok értékeinek szellemük és lelki életük építésében való felhasználására. Még
fülemben cseng annak a nagynevű katolikus vezéregyéniségnek a hangja, aki egy
papokból és Irókból álló társaság előtt dicsekedve jelentette ki, hogy ő nem ol
vas verseket - nyilván úgy gondolta, hogy ez becsületére válik papi egyéniségé
nek" (Szent Jeromos barlangja).

Ez a szemlelet ma már a múlté. Bár elmondhatnánk, hogy mindenestül az!

ZSINA'rUTANI ~RTELMEZO KISSZOTAR

A-tól Z-ig

CANTERBURY. (Ejtsd: Kenterböri)
Angol város, amelynek érseke egyúttal
az anglikán egyház prímása, tisztelet
beli feje. Ha általánosságban említik
Canterburyt, magát az .anglikán egy
házat értik rajta. Jelenlegi érseke a
hetvenéves Arthur Ramsey, az ökume
nikus mozgalom egyik legkiválóbb kép
viselője. 1966-ban VI. Pál pápánál is
járt hivatalos látogatásori.

CENTRALIZMUS: (A latinban: cent
rum középpont.) Olyan kormány
zati, közigazgatási rendszer, amely a
helyi szerveknek igen kevés önállósá
got (autonómiát önkormányzatot)
biztosít, - ezzel szemben lehetőleg

mindent központilag irányít. A római
katolikus egyházban a protestantizmus
ellenhatására túlzott mértékben kif'ej
lődött, főleg az I. vatikáni zsinat óta.
A II. vatikáni zsinat a püspöki kolle
gialitás (= közös felelősség-megosztás)

újra felismerésével, valamint a nem
zeti (iletőleg táj-egységi) püspöki ka
rok létrehozásával elvben gátat akart
vetni a túlzott centralizmusnak. Gya
korlatilag még kevés valósult meg ed
cUg belőle. Benelll pápai államtitkár
1973 júliusában egy beszédében (Augs
burgban) kifogásolta, hogya pápai ál
lamtitkárságtól csupán az 1972-es év-
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ben félmillió iktatott levél ment ki, és
bejelentette, hogy ezt a túlzó centra
Iizrnust csökkenteni kívánják.

COMMUNICATIO IN SACRIS. "A
szent dolgokban (azaz: a szentségek
felvételében) való közös részesülés".
Teológiai szakkifejezés, mely az egy
házak közti egységtörekvések (= öku
menizmus) korában gyakran kerül szó
ba. Azt jelenti: más egyházak lelké
szeitől kérni a szentségek kiszolgálta
tását. Gyakorlatilag főleg az Eucha
risztia, valamint a bűnbánat szentsé
géről van szó, Mivel a katolíkus egy
ház a keleti nem katolíkus egyházak
papságát elismeri, saját híveinek enge
délyezi, hogy keleti ortodox papoktól
vegyék fel a szentségeket, ahol katóli
kus pap nincs. Azt is engedélyezi, hogy
ortodoxok katolíkus paptól vegyék fel
a szentségeket. Az ortodox egyházak
közül eddig csak a: moszkvai és kons
tantinápolyi pátriárkátus fogadta el ezt
a kölcsönösséget. Más egyházakkal tár
gyalások vannak folyamatban. A kato
likus egyház kivételesen, komoly lelki
szükség esetéri engedélyezi, hogy más
keresztény egyházak hívei is Iölvehes
sék katolikus paptól a szentségeket, 
de ugyanezt saját híveinek nem enge
délyezi. A strasbourgí püspök 1973-ban
egyházmegyéjében engedélyezte a köl
csönös "eucharisztikus vendéglátást",
hivatalosan azonban az egyház ezt nem
hagyta jóvá.


