
KÖNIG BÍBOROS ELŰADÁSA

a budapesti
Római Katolikus Hittudományi Akadémián

NyíRI TAMAs dékán megnyitó szaval:

Emineliciás és Excellenciás Uraim! Tisztelt vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Nekem jutott az a megttsztelö feladat, hogy Oemínoncláját, főttsztelendő

dr. Franz König biboros urat, Bécs érsekét és a Nem-hivők Titkárságának el
nökét üdvözöljem.

Számunkra különös megtíszteltetés, hogya neves teológus, a vallástörténet
szakértője, a mértékadó zsinati atya, a Pro oríenie alapítvány megaíapítöja,
a philadelphiai Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hét előadójának egyike
meghívásunkat elfogadta.

Eminenciás Uram, őszinte köszönetünket fejezhetem ki, hogy IDttudományi
Akadémíánkat, mely a Pázmány bíboros által 1635-ben alapított egyetem teo
lógiai karának jogutódja vendégelőadás tartására rnéltatta,

Eminenci?d olyan országból jön, amellyel Magyarország a közös sors ré
vén évszázadokon át kapcsolatban állt. Egy olyan világvárosi egyházmegye
főpásztora, mely a magyar egyházhoz a földrajzi helyzeten túl is különösen
közel áll. Az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság jószomszédi
viszonyban van. A magyar püspöki kar jelenléte ebben az ünnepi gyüle
kezetben azt mutatja, hogy F.minenciád nagy tekintélynek örvend a magyar
egyházban. Mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy mostani előadása

lényegesen hozzá fog járulni kölcsönös testvér! kapcsolataink és a két testvér
egyház- jobb megértéséhez.

Eminenciás Uram, rníután még egyszer kifejezem mély hálámat azért, hogy
eljött, kérem, vegye át a szöt,

KöNIG BfBOROS ELÚADAsA

Bíboros Úr! Excellenciás Uraim, Dékán Úr! Tisztelt Paptestvéreiml Tisztelt
Vendégek, Hölgyeim és Uraim!

Mindjárt az elején bocsánatot szeretnék kérni azért, hogy nem magyarul
beszélek Önökhöz. Bár egykor magyarul is tanultam, de a gyakorlat nagyon
hiányzik sajnos. Alkalmilag ki tudom magamat fejezni egy kissé ezen a nyel
ven, de ez nem volna elegendő egy ilyen ünnepi alkalomra. Szeretném azon
ban megmondani Önöknek, hogy az önök 'nyelvét nagyon szeretem. Ahogyan
a magyar nyelv cseng, az zene az én fülemnek. És ha néha Bécsben magyarul
hallok beszélni valakit - és ez elég gyakori -, míndjárt odanézek: ki ez, és
hol beszélnek magyarul? Engedjék meg, hogy nyomban kijelentsem: öröm szá
momra ma az Önök fővárosában lennem. Köszönöm a Bíboros Úrnak és a ma
gyar püspököknek, hogy meghfvtak, hogy "procui negotiís" (a gondoktól tá
vol) egy kis szabadidőt töltsek országukban. Ha az ember Bécsból Budapestre
jön, nincs olyan érzése, hogy idegenbe megy, Az biztos, hogy a határ közben
van, és ez több, mint csupán egy állami, közigazgatási határ. Van még számos
formalitás, de amikor a magyar és osztrák külügymíníszter találkozlk - és ez
hála Istennek sokszor történik -, legtöbbször azt adják hírül, hogy a "határ
formalitások leépítéséről tárgyaltak". Mindnyájan reméljük, hogy ez a tárgya
lások nyomán mielőbb valósággá válik. Amikor az ember Budapest utcáin jár,
úgy érzi, hogy otthon van, Bécsben. Az emberek hasonlítanak egymásra itt is.
ott is. Úgy tűnik, hogy van idejük, az élet több számukra, mint iszonyú haj
sza, A nevek hasonlóan hangzanak: magyar. német, szláv nevek, mínt nálunk.
Ha a Várhegyról letekint az ember, át a Dunán, meg kell vallania, hogy Bu
dapest nemcsak a metróval előzte meg Bécset, hanem azzal is, hogy ez a város
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valóban a Duna partján fekszik - ez olyan tény, amelyet Bécs míndeddig
nem tudott megvalósítani. Igaz viszont, hogy nem azért jöttem Budapestre, hogy
a Várhegyről nézzem országukat. Szép hazájuk nagy részét már korábbi láto
gatásaim során megismertem, és remélem. hogy holnap lelátógathatok a Bala
tonhoz, és remélem -r-r- a püspökök mindig remélnek -, hogy egyszer majd ké
sőbb, több időt tölthetek Magyarországon, hogy szép tájain pihenjek. Ha az
ember meg akar ismerni egy országot, ismernie kell a tijat - és az embere
ket. Midkettőn nyomot hagyott a történelem, a múlt sebei és a jövő reményei.
Ha manapság az ember a magyar egyházat látogatja meg, azt azzal a tudattal
teszi, hogy ez az egyház alkotó része az ország kultúrá]ának, osztozik az em
berek szenvedéseiben, kudarcaiban és vízióiban. Előadásomban néhány dolgot
szerétnék mondani Európáról. Közép-Európáról. Talán önhittség ez, itt beszél
ni Európáról. hiszen Magyarország évszázadok óta Európához tartozik! Kul
túrája, történelme, vallási és állami rendje több mint ezer év óta szorosan
összefonódott Európával. A kereszténység felvételével ez a nomád lovasnép
a kultúrát hordozó és államot alkotó európai népek egyikévé vált. Igen, talán
a magyar nép a legeurópaíbb nép. Európa egyetlen népe sem értette meg job
ban, mínt a magyar, hogyan lehet különböző véráramú népeket míndíg meg
újítani környezetükkel, és a más származásúakat befogadni közösségükbe, mint
ahogyan a büszke, öntudatos magyarole tették. Ha a magyar nemzet lényegében
szellemileg élénk nemzet, akkor él benne sok európai nép szelleme, akkor él
benne az európai szellem. Egy illyen népnek nincs szüksége arra, hogy tanítást
kapjon Európáról. Sokunknak példát adhat, alkalmazkodóképességének és élet
akarásának példáját. A magyar nép történelme során sok nehézséget élt át. So
hasem keseredett azonban el, és sohasem vált rezígnálttá. Ha ezt egy emberről

el lehet mondaní, ez sokat jelent, - de ha egy népről mondható el, akkor
ez azt jelenti, hogy ez a nép megzavarhatatlan. Jó és rossz sorában egyaránt
a magyar nép mlndíg szorosan összefonódott egyházával. Ha ez az egyház, ami
kor hatalma, méltósága és vagyorra volt, el is feledkezhetett arról, hogy gyöke
rei a népben vannak, Isten keze ismét emlékezetébe juttatta. Hatalmát és va
gyonát elvette és arra kényszerítette, hogy erejének forrásához, a néphez vissza
térjen. A magyar egyház a jelenben és a jövőben biztosan meg fog oldani né
hány nehéz helyzetet, ha homogén egyház akar maradni, a püspökök, panok és
a nép feloldhatatlan egységének egyháza. Az Önök egyháza is, mint az egyház
általában, az apostolok fundamentumára épült.. Sok vihart, nehéz időket élt át,
de míndig új erővel került ki az ilyen viszontagságokból. Bár az egyház lát
ható közösség, gyökerei és eredete azonban csupán a szocíológía törvényeivel
nem magyarázhatók. Gyökerei a láthatatlan világ mísztériumaíba nyúlnak, ahol
más törvényszerűségek érvényesek, mint a racionális gondolkodás törvényei.
Ezért bizakodunk megingathatatlan optimizmussal mindig, most is. A magyar
egyház szoros kapcsolatban áll Rómával, - amint nemrég a Szentatya is hang
súlyozta, amikor a magyar püspököket fogadta, elismerő szavakkal szólva a ma
gyar népről és egyházról, nehézségeikről és bátorságukról. Ebből az élő kap
csolatból, mely olyan mint a kereszt, vertikális és horizontális, nem szabad
senkit kizárni és ebből senki sem engedheti magát kizárni. önök tudják, hogy
mindig az volt a Vatikán politikája; minden országban teljessé tenni a hierar
chiát. "Egyház ott van, ahol a püspökök." A püspökök élő kapcsolatban kell
hogy álljanak papjaikkal és a néppel. "Titkos" püspökök éppúgy nem tudnak
e feladatnak megfelelni, mint az olyan püspökök, akik arany kalitkában ülnek.
Am a magyar püspököket erre nem kell emlékeztetni. Ök tudják, hog)' népük,
katolikus magyar népük hittel, hűséggel és áldozatkészséggel áll püspökeik
mögött, Mindnyájan átéljük, hogy közösség vagyunk, egy test sok taggal, mint
Stent Pál mondja, Isten azonban ezt II testet úgy alkotta meg - Szent Pál
hasonlata szerint -, hogy ne legyen benne szakadás, hanern mlriden tag egy
másért éljen. Ugyanaz a Lélek tett minket a keresztség által egy testté, görö
göket és zsidókat, rabszolgákat és szabadokat. és mindenkit ugyanaz a Lélek
jár át. Azaz: a megkereszteltek .közösségében minden - faji, társadalmi 
ellentét megszűnik. A keresztények és az egyház számára nincs feloldhatatlan
faji, társadalmi ellentét. Az egyház csak akkor vív védekező harcot egy társa
dalommal, ha létében fenyegetett és veszélyeztetett. Másrészt mindent elkövet
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azért, hogy minden társadalompolitikai rendszerben létezni tudjon. Ezt akarja,
ezt kell tennie, mert egyetlen feladata abban áll, hogy az örömhírt hirdesse
Isten országáról. Minden embernek hirdesse, teljes nyíltsággal hirdesse, ameny
nyire az lehetséges. Nincs szüksége előjogokra, csak annyi türelemre, rnelyet
ő' maga tanúsít a nem-hivőkkel szemben. Önök, kedves magyar barátaim, egy
másfajta gazdasági, politikai rendszerben élnek, mint mi Ausztriában és Közép
Európában. Az Önök feladata és az Önök felelőssége úgy cselekedni országuk
ban az adott körűlmények közepette, hogy az egyháznak megmaradjon a szük
séges élettere elsődleges feladata teljesítéséhez, az evangélium hirdetéséhez. Anél
kül, hogy a hit tisztaságát, él tanítás világosságát csak kissé is károsodás érje.
Ez az Önök felelőssége, melvet Isten és a történelem színe előtt hordoznak, 
mi mindnyájan ezt a felelősséget hordozzuk -, és ez olyan felelősség, mely né
pünkkel szemben is kötelez. Felelősségüket senki át nem vállalhatja. Amit mí
adhatunk, amit Önök várnak tőlünk, az nem a távolról könnyen okos taná
csai, gyanúsítások, elhatárolások. Önöknek nincs szűkségük az állhatatosságra
szóló felhívásra, vagy a vidámság könnyelmű ajánlására. Önöknek a mí meg
értésünkre, elfogadó karnvújtásunkra, írnánkra és tettre kész segítségünkre van
szükségük ott, ahol segíteni tudunk. Mí mindenekelőtt azt a tudatot akarjuk
Önökben megerősíteni, hogy Önökkel van az egész világegyház. Reméljük, hogy
Önöknek sikerülni fog meggyőzni országuk politikai vezetését arról, hogy a ke
resztények nagyon lojális állampolgárok, ha keresztényekként hagyják őket él
ni. A II. vatikáni zsinat lelkipásztori konstitúciójában (Az egyház a mai világ
ban) azt olvassuk: "A küldetés, amelyet Krísztus egyházára bízott, nem tarto
zik ugyan a politikai, gazdasági síkhoz, mert az Egyház Krísztustól kitűzött

célja a vallási rendbe tartozik. Mégis az egyháznak ez a vallási küldetése fényt
és erőt ad, mellyel az emberi közösség felépítésében és megerősítésében segít
séget nyújthat." A zsinati atyáknak e kijelentése nem tesz tehát semmiféle
különbséget az emberi társadalom különböző formái között. Mínden társada
lomnak felajánlhatja szelgálatalt az egyház. Annak a közösségnek is, melyet
Európának nevezünk.

Ez a mai Európa, mely a különböző társadalmi rendszerek tekintetében két
részre osztott, sorsközösséget mutat. Kelet, nyugat, észak és dél egyaránt ehhez
a sorsközösséghez tartozik. Az egyház benne van ebben a sorsközösségben. nem
csak azért, mert Európához tartozik, hanem azért, mert ezt az Európát léte
első pillanatától a kereszténység szelleme hatotta át, és ez tartotta össze. Európa
születése órájától fogva keresztény. Európa meghívása a hitre a kereszténység
életének első óráiban történt. Amikor Szent Pál látomásában egy macedóniai
férfi jelent meg és szólt: jöjj át hozzánk és segíts! Azóta a kereszténység
Európa lényeges alapjává vált. Az európai népeknek nagyon különböző hiva
tásuk és talentumaik vannak, és - mínt mondtam - nagyon különböző gaz
dasági és társadalmi rendszereik. De egyikük sem mondhatja szomszédiának,
akár gazdagabb vagy szegényebb, hogy nincs szükségem rád. Ha mi egy test
vagyunk Krisztusban, akkor minden tag egyenlő értékű. A gyengébb talán
szükségesebb tag, mint a látszólag erős.

Ez az Európa manapság súlyos válságon megy át, és azt hiszem, hogy ez
a válság nem ismer határokat, átlépi azokat. Ha mi talán nyugaton erősebben

érezzük is, mínt itt. Ez a válság lényegében szellemi krízis. Az ember látszólag
elveszti szellemi érzékét. A gazdasági és materiális szempontok kerülnek minde
nütt előtérbe. A bizalom, az együttérzés veszendőbe megy. Ez vallási, erkölcsi
válság. Európa azonban csak akkor tud fennmaradni, ha szellemi alapjáról nem
feledkezik meg. Ehhez a szellemi alaphoz elsősorban a hit tartozik hozzá. A
hit ad az embernek értelmet és célt. Megmutatja neki, hogy honnan és hová?
Életének alapját és utolsó szavát. A szenvedésnek és a halálnak értelmét. Aki
nem hisz, nem tud ezekben a dolgokban eligazodni, erőt meríteni belolük. A
híf az.ember belegyökeresedése az örökkévalóságba, a kapcsolat, melv túlha
ladja a halált. Manapság tapasztalja meg az emberiség történelme során elő

ször az anyagi növekedés határait. Felismerjük, hogy jelenlegi életmódunk olyan
károsodásokhoz vezet, amelyeket talán sohasem lehet jóvátenni. A technikát
és a technikai fejlődést nem szabad kárhoztatni és ördöginek tarta~i. Igen sC?'"'
kat köszönhetünk életünkben a technikai haladásnak. A tudomány es a techní-
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kai fejlődés önmagában se nem jó, se nem rossz. Az emberek hatáskörébe tar
tozik, mit csinálnak vele, mire használják. Amire szükségünk van, az nem új
technika., hanem új érzület, új értékrend, új etika az anyagi javak használátá
ban':- Új beállítottság a kultúrában. Először 001 az emberiség a feladat előtt,
hogy ne tegyen meg míndent, amit tud. Az a feladata, hogy a tudományos és
technikai haladásnak új irányt szabjon. A következő nemzedékeknek az lesz a
kötelessége., hogy megossza gazdagságát másokkal. A világ iparosodott, jólétben
élő északi részeinek meg kell osztania javait a nélkülöző déllel.

Persze nem lehet valakinek az a véleménye, hogy mindez nem olyan ve
szélyes. Az emberiség sok válságot élt már át és míndíg kijutott belőle. Miért
ne élné túl ezt is? Lényegében azonban három halálos veszélyről van szó: l.
Fennáll a veszélye az emberiség atom-megsemmisítésének. A stockholml béke
intézet adatai szerint jelenleg a világon annyi atombombát, hidrogénbombát
tárolnak, amellyel a világot x-szeresen el lehet pusztítani. 2. A második halá
los veszély a környezet végzetes mértékű szennyezödése, károsodása, E környe
zetnek maga az ember is része. A legsúlyosabb, harmadik veszélyt pedig abban
látom, hogy maga az emberiség válik lelkileg beteggé. (Christa Mewes vizsgá
lataira utalok.) Manapság, nyugaton inkább mint itt, egyre nagyobb tömegben
látunk értelmetlen életű embereket, akiknek életében nincs cél, nem éreznek
kötelességeket, felelősséget, - értékellenes ernberek ezek, akik az értékek és
eszmények felett csak mosolyogní tudnak. Eszmélődésre képtelen emberek ezek,
akik már nem ismerik a csöndet, Apatikus és agresszív emberek, akik belső

feszültségeiket és szükségleteiket másokon reagálják le. Az ipari társadalomnak
ez az embere vallási-szellemi értékeket nem ismer, csak élvezetet és gátlás
nélküli életet. Am közben nem válik elégedetté és boldoggá. Nem találta meg
belső békéjét, egyre inkább nem. A nyugati iparosodott országok embere kép
telenné vált a szeretetre. A szeretet mindíg azt jelenti, hogy adok és részvétet
érzek mások iránt. Aki azonban csak kapni akar, birtokolni, az nem tud többé
adni. Az odaadás nem sikerül neki, az igazi részvét hiányzik. Ez az út, ha to
vább megyünk rajta, az emberiség öngyilkosságához vezet. Látjuk továbbá a klí
ma károsítását, a levegő szennyezését, a víz, az élelmet nyújtó termőföld, az
erdő, az óceán fertázését, gátlás nélkül teszi tönkre őket a korlátot nem ismerő

bírvágy. Az ember saját testét, táplálékát és a közvéleményt is mérgezí. A gaz
dagok és szegények közöttí szakadék egyre nagyobbá válik. Előre vetíti árnyé
kát, hogy a rendelkezésre álló bányakincsek egyre csökkennek, és az energia
források kimerülnek. Mi azonban száguldunk tovább és úgy teszünk, mintha
nem ismernénk határokat.

Sokan gondolkodnak manapság arról, minek kellene történnie és vannak.
akik a helyzet orvoslását astruktúrák megváltoztatásától várják. Úgy vélik,
hogy a társadalmi-gazdasági struktúrák megváltoztatásával automatikusan új
ember születík, Igaz, hogy az ember jellembeli struktúrája messzemenően függ
a gazdaségi-társadalmí struktúráktól, de másrészt azt kell mondanunk, hogy
új strukturák létrehozása csak akkor sikerülhet, ha az ernber bensőleg meg
újul. A helyzet lényeges javulása csak a belső ember megjavulásától várható.
Korunk szörnyűségeí élményeinek hatására sokan úgy érzik - olyanok is, akik
a vallást és hitet régen túlhaladottnak vélték -, hogy ismét emberhez méltó
helyzetet teremteni földünkön csak az evangélium üzenetéhez való visszatérés
sei lehet, Az evangélium arra ösztönöz mínket, hogy a gyűlölettől és bírvágy
tól megszabaduljunk. Az önzés börtönéből kilépjünk és a hatalomvágyat meg
fékezzük. Az embernek ezeket a kísértéseit a Jézus megkísértéséről szóló evan
géliumi elbeszélés már összefoglalta: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz
engem". Az ember kísértése az, hogy a hatalmat, gazdagságot, önímádatot éle
tének értelmeként és céljaként fogadja el. Amikor az ember az evangélium
szellemét befogadja, újból hatalmas szellemi és vallási energiák szabadulnak
fel benne. Európa vallási energiái újból mozgósítandók. Sokan, legelábbis az
én hazámban sokan, illúziónak tartják a vallási erők visszatérését. Nem hisz
nek már a vallásosság erejében. Az egyház társadalmi erejét túléltnek gon
dolják. Ez a külső látszat azonban csalóka. A vallásos erő rejtett erő az ember
ben. Bármikor felszínre tud törni, ott is, ahol úgy tűnik, hogy a társadalmat
sikerült elszigetelní a vallásos erőktől. Ez az erő kezd manapság az emberi



szívekből előtörni. Az emberek ismét az élet értelmét keresik, az emberi lét
rnéltóságát kutatják, felteszik a végső honnan és hová kérdéseket. A lelkiisme
ret és tudat végső okát keresik, és a tekintélyek végső legttímácíöját. Nálunk
is egyre többen vannak, akiket az evangélium szelleme inspirál arra, hogy élet
stílusukat megváltoztassák, a nemzet érzületét áthassák, Az ökumenizmus a ke
reszténység egységét törekszik megvalósítani és ez a törekvés az ifjú nemzedék
jellemzője. A kereszténység magja Krísztus keresztje. Az áldozatkészség és a ke
reszt vállalása a kereszténység szellemi alapja. Az áldozatkészségnek az a bi
zonyítéka, ha bátorság van a szellemi értékek iránti elkötelezettségre. A keresz
ténység szellemi értékét csak az mondhatja magáénak, aki megadja érte az
áldozat árát. Ahol az áldozat szelleme hiányzik, ott hanyatlás kezdődik, hiány
zik a közösség és a lelkiismeret sem köt többé. A közösség önmagában nem
érték. Olyan emberek közössége is lehet, akik autonóm módon élnek. A tár
sadalom sem nem független az egyes emberektől, sem nincs az egyesek fölé
rendelve. A míndíg újra szükséges társadalmi reform légüres térbe vezet, ha
nincs tekintettel az ~mber méltóságára és individualitására. Egy társadalom
megújulásához egymás iránti figyelemre, lemondásra és áldozatra van szükség,
Az embertárs iránti és a társadalom iránti figyelem tekintetében nincs sza
badság. A társadalmi fejlődés és haladás, a mí véleményünk szerint, nem vas
törvényeknek van alávetve, hanem az ember alkotó teljesítrnényeinek műve.

Mindennek relativizálása mínden társadalom összeomlásához vezet. Senki sem
adhatja át magát közülünk a reztgnácíénak, vagy kishitűségnek. Istent még so
kan követik, akik szavát hallják. Isten ma is felébreszti az emberekben az élő

hitet, jóllehet látszólag senki sem hívja meg óket. A válság megoldását, úgy
látszik, azok munkálják, akiket maga lsten hív, anélkül, hogy kívülről meg
hívottak volnának. Kis közösségek, a plébániákkal és az egyházzal közösség
ben, erős, új impulzusok központjai. Az Isten az, aki ezekben az evangélium
abszolút voltát megmutatja, és az Ö szavára kelnek életre egy új radikaliz
musra, Alkalmat és lehetőséget éreznek arra, hogy Istent és az Ö egyházát
osztatlan szívvel szolgáliák, Ezek az emberek a megújulás életközpontjai, a tár
sadalomban és az egyházban egyaránt. Imádkozó emberek ők, akiket maga Isten
keresztelt teljes Lelkével, amint az írásban előre megírva találjuk. A szeretet
emberei ők, akik készek a kereszt vállalására. mert Krisztus követését nagyobb
értéknek tartják, mínt saját életüket. Az ilyen emberek megértik, hogy korunk
ban, amikor óriási küzdelem folyik a jó és rossz között, állni kell a harcot. De
ennek a harcnak a frontvonalai nem kelet és nyugat között, a keresztények és
marxisták között húzódnak, hanem az intézmények és mozgalrnak közepén, az
emberi szív közepéri. Nem ezekhez az új társadalmi csoportokhoz való tartozás
dönti el egy ember jóságát. vagy rosszaságát, hanem az igazság és szeretet
szelgálatára való készség, osztatlan szívvel.

Mindazt, amit most Önöknek elmondtam, nagyobbrészt nyugaton is el
mondtam már, Ausztriában és Svájcban. Nagy kérdések ezek, melyek mínd
nyájunkat érintenek, keleten élő és nyugaton élő embereket egyaránt. A mi em
bereinket még erősebben. Mindnyájan egy test tagjai vagyunk. Ami az egyiknek
fáj, azt a másik is érzi. Az egyiknek a terhét a másiknak is együtt kell hor
doznia. Imádkozzunk erőért, hogy ezt a terhet hordozni tudjuk, a magunkét és
testvéreinkét. Imádkozzunk azért, hogy senki se törhesse meg egységünket 
imádkozzunk belátásért. türelemért és kitartásért.

Tegnap este Bécsben a bécsiekkel hálaadó istentiszteletet tartottunk abból
az alkalomból, hogy 25 évvel ezelőtt épült újjá a Stephanskirche a háborús
pusztulásból. Békéért és egységért imádkoztunk Bécsben. és ebben az imában
Önökre és az önök Magyarországára gondoltam. Az önök Szent Istvánjára.
államalanítójukra és patrimusukra gondoltam. Legyen 6 népe közbenjárója az
Úrnál, és ezzel a jókívánsággal szeretnék elbúcsúzni míndnyájuktól, köszöne
tet mondva figyelmükért.

NYíRI TAMAs dékán zárszava :

Eminenciás Uram! Megköszönöm a professzori testület nevében és az itt
jelenlevll vendégek nevében, melegen és őszintén, széles látókörű ~s meg
ragadó szavait ~ és ezzel bezárom Akadérníánk ünnepi ülését.
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Fres l<órészlet az erdélyi Gel ence ternplomáb ű l (Mós er Zolt á n fel véte le)

RÓNAY GYŰRGY

SZENT LÁSZLÓ GESZTÁJA ÉS LEGENDÁJA
I.

Három esztendei uralkodás után, I On-ben "a ka tol iku s hít ű. , istenfélő és
igen keresztény G éza fej edelem" - akit a történ etírók Magnus királynak ne
veznek - súlyos betegségbe esett és április 25-é n "a minden test ú tjára köl
tö zött, erényekben t ünd ök ölv é". Hal ála h írére a nemesek sokasága öccs éhez,
L ászl óhoz gyűlt és fölkérte őt - "köz értelem mel, egyező szavazattal és egyen
lö akarat tal, egy sz ívvel-l élekkel", ahogy a gesztaíró mondja - hogy vegye á t
az ország kormányzását. "Úgy tün döklött ugyanis, m ín t a hajnali csillag, m ely
a fell egek közt a sötéts ég homál yá t elosz latja, s mint ahogy a tel jes hold ra
~vog az ő napj aiban, s mint a fé n ye s nap , úgy fényle tt az ő népe köz ött . . '"
Az Istv án k irál y hal ál á t követő nehéz évtizedek után a k ró ni k ás L ászl ób an
végre a z igazi, ural kodásra valóban m él tó, nevét joggal viselő királ yt köszönti:
"Mind nyá ja n tudták, hogy a z eré nyek tel jességével föl van ruházva, katol íkus
h itű, k ülön ös kegyességű , bőven adakozó és szer étetben kitűnő . " A naiv k ö
z épkor i etimológia , a nevek jelképes értelmében való hi t szer in t hozzáteszi (amit
még Pelbárt is átvesz "olvasni való éle tleírásában") : nagy volt ő m ár neve sze
r ínt is; m ert "Lad islaus annyit t es z, mint a népnek Is tentől ado tt dicsőség.

Laos u gyanis nép et jele n t , dosis pedi g a dó vagy adás vagy adomány. Nevé
nek ped ig há tulról kezdve első sz ótazja la us" (vagy is d icsöség) . M agyarorszá g
népe, a "nem esek", ak ik kir áll v á vál asztják. a z Árpád-nem zetség m egfogyat 
kozo tt fényének vissza állításá t várják tőle, a harcole bátor h ős é t ő l . aki "az oro sz
lá nokkal és m ed vék kel úgy já tszott. m in t a bárányok ka l. m egölt e az óriásokat
és letörölte a gyaláza tot Izraelről , fölkereste ellenségeit és kiirtotta az ellene
szegül öket", Föllép tehá t végre egy olya n , jámborsá gában is k ív ál óari vitéz. ke-
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