
neIem során létrejött társadalmi válasz
falakat. így pl. a középkor a pápai,
püspöki vagy papi "tekintélyt" és e
,.méltÓság" külső jeleit kétségkívül túl
hangsúlyozta. A Zsinat emberközelbe
akarta hozni Krisztus szolgáit, (Lásd a
Deszakralizáció címszöt is.)

MODERNIZMUS. A századforduló ide
jén kezdődött bölcseleti és teológiai
irányzat, mely az akkor modern tudo
mányos eredményeket a teológiára is al
kalmazta. (Főleg a szentfrástudornány
ban.) Sok értékes eredménye mellett sok
túlzása is volt. Sajnos, a katolikus egy
házon belül a Tanítóhivatal túl gyors és
túl merev elítélő beavatkozása és az
előírt antimodernista eskü fél évszázad
ra megakadályozta a tárgyilagos dialó
gust, amely lényegében csak a Zsinat
alatt és után indulhatott meg, A nagy
késés magyarázza a mai ún. teológiai
válságot, mely semmivel sem mélyebb,
mint a középkori teológiai viták idején.
"Neo (=új) - modernizmussal" konzer
vatív katolikusok szekták vádolni a kor
ral haladó teológusokat.

CSANÁD BÉLA VERSEI

MONOLITIKUS.(A görögben: mono ....
egyedüli; lüthosz = kő. Összetételben:
egyetlen kőből alkotott.) Az építészetben
ezzel a jelzővel jelölték az egyetlen nagy
darabból álló oszlopokat, épülett eleme
ket. Mai vallási nyelvhasználatban az
egyházra is alkalmazzák, erősen rosz-.
szalló értelemben: azt jelenti, hogy sem
miben, még részletkérdésekben sem haj
landó engedni, mert attól fél, ha bárhol
is engedményt tenne, az egész szerkezet
összeömlanék. A vádat nem az egyház
hitbeli tanítására értik (mely valóban
nem változhat), hanem sokkal inkább a
történelem során kialakult ,.emberi" ha
gyományaira: így pl. a pápaság jelen
legi abszolutista monarchista szerveze
tére.. A Zsinat óta megvalósult reformok
bizonyítják, hogy a monolítízmus vádja
túlzó.

MOTUPROPRIO. (A latinban: motus
= indítás; proprium = saiát, Összetétel
ben: "saját kezdeményezésből't.)A pápai
rendeletek egyik faja. Kevésbé ünnepé
lyes, mint pl. egy enciklika.

Dies Irae

Mikor eljlSnne7c
az utolsó napok, az utccin
gazdátlan állatok serege
kóborol, a bezárt kapuk eZ6te
'Céltalan koldusok
ácsorognak, a fekete égen
feltűnnek a halál lovasai,
a harag csészéit hogy kiönt8ék,,
nem, te akkor sem húzhatod be
függönyeidet,
mert ha házad eliStt roskadnak ölsze

az irgalom angyalai,
ki lesz, ki enyhitse
cserepes ajkuk kínjait,
és mit felelsz majd
akkor akoldusoknak,
ha döbbenetes csenddé
érik a világ szenvedése,
és az Eljövendó egyetlen
tekintetébe sűrűsödik a történelem.
mit válaszolsz,
mikor a mindenen átható
szemekben kigyúlnak
az itélet fényei?

JóflSse! "agyok
XXlU. JAnG. PApa emlékének

Régóta várom lépéseitek,
a keresés friss lüktetó zaját.
Kapuk csapódnak, fm. mögöttetek,
és mindig újra kinyflik az 6g.
A lehetetlen történik velem,
I máT én jövök mindenfelól felétek.

József vagyok, aktt eladtatok,
ismeritek-e végre csöndemet,
a kiszáradt kút menekvó magántlát,
az egymásért kiáltó hangokat?
József vagyok, testvéretek vagyok.
Tiétek vagyok. Csak szeressetek.

(A két vers a költő most megjelent, ..Veronika kendóje" című kötetéből való.)
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