
ÉLŐ VILÁGEGYHÁZ I
Tomas O'Fiaich kardinális az ír egyházról

Tomas Seamus O'Fiaich bíboros, Armagh érseke és az össz-írországi katolikusok
főpapja 1923-ban született Crossmaglenben. A maynoothi Szent Patrik Egyetem
teológia és történelem szakán, illetve a lőweni egyetem kelta tanszékén szerzett
diplomát. A rendkívüli képességű tudós ifjút 1948-ban szentelték pappá. 1953-001
1974-ig előbb tanársegéd, majd történelemtanár a maynoothi egyetemen. 1974-től

1977-ig az egyetem rektora. II. János Pál pápa 1979-ben adományozta neki a bíborosi
kalapot. O'Fiaich bíboros több nagy sikem ír történelemkönyvet. egyháztörténetet
publikált. Hazánkban is járt Lékai bíboros meghívására 1983~ban, amikor a győri

csata 300 éves évfordulóját ünnepelték.

A beszélgetés Szent Gallennel kezdődik. A kolostor leírásának 13. századi kiadása
előttünk fekszik az asztalon.

- Monsignor Coffeey-tól mi is kaptunk egy példányt a könyvből. Szent Gallennek van
magyar vonatkozása is. Pogány eleink kirabolták a kolostort a 10. században. Nem okoz
tak nagy bajt. Megitták a borokat. elvitték a serlegeket. Egyszóval, amikor én idekerültem
Írországba, úgy gondoltam, hogy némi jóvátételt szereshetek e múltbeli csinyért, melyet
pogány eleink az ír alapítású kolostorban véghezvittek.

- Nagyon jó! Szent Gallent többször kirabolták, akkor is, amikor magyarok nem
jártak a környéken. Az ír kolostorokat meg az írek rabolták ki. Szent Gallen kirablá
sával a magyárok csak a hagyományokat követték. Mindazonáltal a galleni könyvtár
fönnmaradt, ellentétben a bobbiói kolostorkönyvtárral. melyet a francia forradalom
idején széthordtak.

- Bobbio is ír alapítás?
- Igen, az. Szent Gall, Gallen megalapítója. Szent Kolumbánnal együtt Olaszország-

ba ment, és ott lefektették a bobbiói kolostor alapjait. Később nézeteltérés támadt
közöttük. Szent Gall visszament remetének Gallenbe, Kolumbán pedig remeteként
Bobbióban maradt. Gallenben a 18. században újjáépítették a kolostortemplomot. és
most az egyházmegye székesegyháza, ami felidézi régi nagy múltját.

- El kellene oda zarándokolnom.
- El bizony!

- Szeretném, ha az ír katolicizmus megkülönböztetőjegyeiről mondana valamit, Emi
nenciás Uram. Az ír egyháztörténet egyik legjellemzőbb vonása az erős missziás jelleg. A
kereszténység felvétele utáni időkben, majd a múlt század óta különösen erős volt a
missziás jelleg. De mi történt a közbenső évszázadokban? -

- Fogas kérdés. Azzal kezdeném. hogy a missziós jelleg sohasem szünetelt teljesen.
Szent Patrik térítő útja után a kezdeti növekedés Szent Kolumbánnal folytatódott,
aki lona szigetére ment. A következő generációban Aidan Angliában .végzett térítő

munkát, társai Franciaországban. A rákövetkező században az írek a Rajna vidékén
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folytattak missziós tevékenységet. 784-ben Virgilt Olaszországban találjuk. Ez a hitté-
rítő folyamat kb. SOO-ig tartott. .

A 9. században az ír tudósok európai vándorutakra indultak inkább. A római biro
dalom már szétesett, a barbárokból ekkor már keresztények lettek, nem volt tehát a
missziós munkának olyan tere, mint régen. A ~1O. században a vikingek sok kolos
tort kiraboltak, és a tudós papok a "könyvek békéje" után sóvárogva indultak kül
földre. Elsősorban az ekkor virágzó Karoling-birodalom szellemi pezsgése vonzotta
öket. A Karoling-birodalom szétesése után a német-római birodalom területén tele
pedtek le az ír tudósok. A ll. századtól kezdve több ír kolostort alapítottak itt. Re
gensburgban például két híres rendházat, majd innen kiindulva, kelet felé haladva
egészen az Elba partjáig jutottak.

- Mondhatndnk azt, hogy az alapító írek egyhdzi latint és helybeli németet beszéltek?
- Igen. Bár nem tudni, milyen jól beszélték a németet. Késöbb a német barátok azt

hozták fel az írek ellen, hogy idegen testet képeznek a német közösségben. Nem pré
dikálnak, nem gyóntatnak németül. Valészínü tehát, hogy rosszul beszéltek németül.
Latinul viszont jól tudtak, hiszen a latin nyelv ismerete írországban ekkor magas
szinvonalú volt és maradt az egész-középkor-ban.

-Mi a mai ír egyhdz helyzete az ökumenikus mozgalomban? Al ír egyhdz megy,-- lát
szólag -"" a maga elhatározott útján, de ez az út vajon a keresztény egység elősegítése felé
vezet-e?

- Először is el kell helyeznünk az ökumenikus mozgalmat az ír milíöben, A kívül
állók, ha írotszágról hallottak az elmúlt 10-15 évben, a vérengzésekre gondoltak.
Következésképpen gyakran összetévesztik az észak-írországi bajokat az egyházak kö
zötti vitákkal. Bár a kettő közt van összefüggés, mégis két külön kérdésről van szö.
Érthetö azonban, hogy a .kívülállók - és néha maguk az írek is - azt gondolják,
szörnyü az, hogy az egyházak egyesítési mozgalmának idején. katolikusok és protes
tánsok egymás torkának esnek. De látni kell, hogy a bajok vallási vetülete csak egy a
sok közül. Alapjában véve a viszály nem egyházi jellegű. Nem két egyház, hanem két
politikai nézet áll szemben egymással. A küzdelemnek vannak gazdasági és társa
dalmi rugói is, de a politikai sik, a hovatartozás a döntő. Mert nem azon perlekednek
a felek, hogy Isten mit mondott.

Bizonyos szempontból az ökumenizmus az utolsó 12 évben teret hódított írország
ban. A főbb egyházak vezetöi havonkénti találkozókat tartanak. Az ír protestánsok
egyházi föpásztora, a metodisták fölelkésze, a presbiteriánus egyházi vezető és jóma
gam, hol egyikünk, hol másikunk otthonában ülünk össze. Együtt imádkozunk,
együtt olvassuk a Szentírást, megbeszéljük az elmúlt hónap eseményeit és a követke
ző hónap várható problémáit. Megpróbáljuk erőnktől telhetöen csillapítani a kedé
lyeket. Nyugat-Európa-szerte ez egyedül írországban történik. Persze, itt is van erre a
legnagyobb szükség. Jó volna, ha erről a külföld is tudomást szerezhetne.

Beszélhetünk továbbá az észak-írországi Ballyscanlon-konferenciáról, ahol a kato
likus püspökök kezdeményezésére másfél évenként találkozunk. A konferencián
minden jelentékenyebb írországi egyház képviselve van. Olyan kérdéseket tárgya
lunk itt meg, amelyek mindenkit érintenek. A múlt évben például a vegyes házassá
gokról volt szó. Ha megegyezni nem is tudunk mindig, arra törekszünk, hogy egymás
álláspontját pontosan felmérjük. Sajnos, ezeknek a konferenciáknak a híre nemigen
jut el külföldre; a külföldi sajtó inkább csak a szenzációkeltö vagy a tragikus esemé
nyeket boncolgatja.

Mindazonáltal nem akarnám azt az illúziót kelteni, hogy az ökumenikus mozgalom
terén minden rózsás nálunk. A II. Vatikáni zsinat után az európai lelkesedési hullám
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ide is eljutott, és az egyházak közt újszerű barátkozást eredményezett. Addig elkép
zelhetetlen volt például, hogy az ir katolikusok protestáns istentiszteleteken vegye
nek részt. Aztán egyik napról a másikra közös istentlszteleteket kezdtek tartani. A
minden évben megtartott imahéten például az én egyházmegyémben három isten
tiszteletet tartunk. Mindegyiket Armagh főegyházmegye székesegyházában. Így táp
láljuk az ökumenizmus tüzét. Igaz viszont az is, hogy a tíz év előtti lelkesedésből sok
elpárolgott azóta. Az újdonság megkopott. Haladunk most is, de lassabban.

- Egyik magyarországi egyházi ismer6söm levélben kérdést tett fel nekem, melyre
jómagam nem tudtam érdemben válaszolni. Onhöz szeremek tehát fordulni. Van-e lror
szágban világi kezdeményezés, mely közösségek létrehozására irányul? Vannak-e világi
vallásos közösségek lrország' északi vagy itt, a déli részén?

- Hogyne lennének! Kezdjük a Mária-kongregációval. amely ír eredetü. Fő célja a
lanyha katolikusok hitének felébresztése. Közösségekröl kérdezett. Olyanokra gon
dol. akik együtt, egy közösségben élnek?

<Igen:
- Ilyenek is vannak. Például Belfastban van egy csoport, melynek tagjai a különbö

zö egyházak híveiböl kerülnek ki. Mindenki végzi a maga munkáját külön-külön, de
összegyülnek közös imádságokra, istentiszteletre. Bizonyítani akarják, hogy az igazi
keresztény szellem nem elválaszt, hanem egyesít.

Corimelában van egy másik közösség. Céljuk azonos a belfastiakéval. Idén nyáron
keresztény búcsút - summer festet - rendeztek, melyen igen sokan részt vettek. Egy
hétig katolikus és protestáns iskolás gyerekek éltek ott egy táborban, egy fedél alatt.
Így próbálnak áttörni az észak-írországi vallási korlátokon.

Itt délen, Wicklew megyében van egy világi közösség. A legtöbb itteni közösség
azonban egyházi emberekből, papokból, barátokból tevődik össze. Ugyanakkor be
szélhetünk a Keresztény Testvérekről, akik nem papok. Ilyen például a Light a Christ
- a Krisztusi Fény - közössége, mely karizmatikus kezdeményezés, és kapcsolatot tart
a nemzetközi karizmatikus mozgalommal. Az idetartozök közül napközben mindenki
végzi a maga dolgát, de estére együtt vannak, együtt imádkoznak.

- Köszönöm kedves és kimerlt6 válaszait és a nekem szemelt idejét.
- Szívesen. Isten áldja önt.

Kabdebo Tamás

Következő számunkból

Gustavo Gutiérrez: Egyház és küldetés
Beszélgetés Gustavo Gutiérrezzel
Gál Ferenc: Viták a felszabadulási teológia körül
Urbán Nagy Rozália tanulmánya Bulgakovról
Balázs Béla: Egy plébániaépítő naplója
Tüz Tamás és Czeslaw Milosz versei

141


