
Isten veled,
BOORJÁNOS Gellért atya!

(Egy Pax Romanás búcsúja)

A Mérleg főszerkesztője,

a müncheni Filozófiai Fő

iskola Jezsuita Filozófiai
Fakultásának előadóta

nára.

A Földközi-tenger partján nyaralva 1999. július 29-én éjfél előtt, a
meleg nyári éjszakában még bekapcsoltam kis hordozható számí
tógépemet, és belenéztem drótpostámba. Megdöbbentem, amikor a
következőt olvastam: "Kedves Testvérek! Szomorú szívvel írom,
hogy Békés Gellért atya ma az ausztriai St. Lambrecht bencés apát
ság közelében egy tavi fürdés közben szívrohamot kapott és meg
halt. Az orvosok segíteni már nem tudtak. Hazahozatala után tu
dunk a temetésről pontosabb információt adni. Emlékezzetek meg
róla addig is közös és egyéni imádságotokban. Asztrik főapát". El
ső gondolatom az volt: milyen szép halál adatott meg neki, egy
kiegyensúlyozott, boldog, temékeny, Isten és ember szolgálatában
eltöltött élet után. A hír is megerősítette, hogy szívritmus-szabályo
zójával utolsó órájáig sportosan mozoghatott. Évek óta tartó súlyos
betegségét és a Kékgolyó utcai kezelését általában szóra sem méltatta.
Mennyi szenvedéstől mentette meg a mennyei Atya!

Asztrik kérését, hogy emlékezzem meg róla imáimban, csak
úgy tudtam felfogni, hogy hálát adjak érte, és inkább közbenjá
rását kérjem közös munkáinkért Isten magyar népe szolgálatá
ban. Aztán átfutott bennem, hogy mikor is ismertem meg őt.

Először, az 50-es évek elején az Újszövetségi Szentírás modern
fordításából ismertem meg nevét, és kezdtem tisztelni. Kevesen
tudják, hogy ez a tragikus sorsú Dalos Patrik oratoriánussal
együtt létrehozott alkotása századunk magyar irodalmának szin
te páratlan könyvsikere, bizonyítva, hogy nemcsak a talmi dol
gok kapnak elismerést korunkban. Gellért az újabb hazai kiadá
sok számára tovább javította fordítását, tudva persze, hogy a
mai szentírástudomány állásának megfelelő új magyar biblia
fordítás csak széles felekezetközi összefogással születhet meg,
amiben nagyon reménykedett.

Pontosan nem tudom már, hogy személyesen mikor találkoz
tunk először. Lapozgatom az 1964-ben Münchenben indult Pax
Romana tájékoztatóját. A Pax Romana tájékoztató 1964. évi 2. szá
ma említi először P. Békés Gellért bencés nevét, közlí még szigo
rú, fürkésző tekintetű arcképét is abból az alkalomból, hogy a 6.
Magyar Pax Romana Kongresszuson Königsteinben a már szintén
elhunyt Vajta Vilmos evangélikus hittudóssal együtt előadást tar
tott a keresztények egységéről. A hatodikon és aztán szinte vala-
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mennyi kongresszuson, valamint az általa irányított, a Pax Roma
na külföldi sajtóorgánumának tekintett, a kongresszusaink anya
gát is közzétevő Katolikus Szemle szerkesztőségi megbeszélésein
rendszeresen találkoztunk. "Kedves János Barátom"-hoz intézett
legrégebbi levele 1967. június 5-én kelt Rómában, amelyben Gá
nóczy Sándor Le juene Calvin című könyvének ismertetését vállal
ja az akkor már két évvel korábban a Pax Romana által a hazai
olvasók tájékoztatására alapított Mérlegben.

Haláláig munkatársunk maradt. Tíz nagyobb tanulmánnyal és
számtalan, korábban névtelenül, újabban névvel közölt könyvkri
tikával gazdagította folyóiratunkat.

Békés Gellértet 1969-ben választottuk meg a mozgalom lelké
szének. Tisztéségét haláláig mindig szolgálatkészen ellátta. A kül
ső kritikák ellenében nem egyszer hűségesen kiállt a "Róma bé
kéje" mozgalom mellett. (Nomen est omen? Vajon része volt-e ab
ban, hogy eredeti Bruzer családi nevét a rá annyira jellemző Bé
késre magyarosították?) Többször képviselte nemzetközi fórumo
kon is a Pax Romanát, amire széleskörű nyelvtudása, sokoldalú
műveltsége és kedvessége kiváltképpen alkalmassá tette. Mozgal
mi lelkésszé történt felkérése után számos megbeszélésen vettünk
részt, ahol nem mindig voltunk egy véleményen. Közös törekvé
sünk volt a katolikus egyházakban a II. Vatikáni zsinaton meg
nyilvánult nyitásnak, "a katolikus felvilágosodás törekvéseínek"
lelkes elfogadása és érvényesítése. Ez a nyugati emigráció és ben
ne a papság jobboldali szárnyának ellenállásába ütközött, veszé
lyeztetve a KMÉM egyházi anyagi támogatását is. Különbségek
mutatkoztak köztünk abban, hogy ő lelkészként a vezetőségben álta
lában a többségi vélemény mellé állt, én pedig nemegyszer ellenzéki
nézeteket képviseltem. Filozófiai-teológiai és egyházpolitikai nézete
ink is gyakran úgy eltértek, ahogy a nyílt szelleműnek számító ró
mai bencés Anzelm Egyetem és a reformáció német hazájának kato
likus gondolkodása is különbözött és különbözik egymástól.

"Fontolva haladó módon" Gellért következetesen képviselte a ka
tolikus egyháznak a II. Vatikáni zsinaton kezdeményezett megújulá
sát és megnyílását. amelyben mindig egyetértettünk. A Pax Romana
fejlődésében ez megnyilatkozott a katolikus egyházon belül, a ke
resztény egyházak között, a zsidósággal és a nem hívőkkel megkez
dett párbeszédben és együttműködésben, ami ókonzervatív politikai
és egyházi oldalon szenvedélyes ellenállásba ütközött mind külföl
dön, mind pedig Magyarországon. Békés Gellért neve ezekben az
összeütközésekben aranyat ért, mert garanciának számított.

A katolikus egyházon belüli dialógusban a törésvonalak külföl
dön is természetesen a haladók (kevesen tudják már, hogy hatá
rozottan közéjük tartozott Barankovics István) és a maradiak kö
zött húzódtak, de magyarságunkban ennek fontos vonatkozását
alkotta a hazai katolikus egyházzal való kapcsolatunk. Ebbe hol
beleillett, hol nem a Katolikus Szemlében és a Pax Romana tájé-

42



koztatóban megjelent számos kritikai helyzetelemzés. A KMÉM
Pax Romana következetesen kereste a kapcsolatokat és az együtt
működést a Magyar Püspöki Karral, Brezanóczy Pál egri érsektől

egészen Cserháti József pécsi megyéspüspökig, akiknek számos jó
tanácsot és segítséget köszönhettünk. Ennek a háttérben folyó
együttműködésnek volt látható gyümölcse olyan jelentős hazai
teológusok, mint Gál Ferenc és Szennay András bencés professzo
rok kongresszusi előadásai, Rónay György és Pilinszky János iro
dalmi estje az I. Magyar Ökumenikus Találkozón Sionban, 1971
ben, ami a Vigilia körével egyre erősödő összefogássá bontako
zott ki az enyhülés, majd a rendszerváltozás éveiig. Ez Lukács
László piarista többszöri meghívásában és sok más, már otthoni
találkozóban is kifejeződött. Ezzel párhuzamosan egyre többen
vettek részt kongresszusainkon és helyi összejöveteleinken a ha
zai bázisközösségek tagjai a Regnumtól a Bokorig.

Az ökumené vonalán Gellért maradt mindvégig a fő inspiráló
személyiség. A Magyar Ökumenikus Találkozók Sionban (1971),
Fuschlban (1976), Nassogne-ban (1984), Borken-Gemenben (1990),
majd Gyulán (1995) őszinte testvériséget alakítottak ki számos ka
tolikus és protestáns magyar értelmiségi között. Maradandó ered
ménynek számítanak a közös imádságaink, mint a Miatyánk, a
Hiszekegy ökumenikus szövegének a kezdeményezése, amiben
kezdetben Illyés Gyula és Cs. Szabó László is részt vett. A zsidó
sággal való kapcsolatainkat megkönnyítette Teichman Jakab züri
chi főrabbi karizmatikus személyisége, akit több alkalommal hall
gathattunk meg. Ezek a külföldön kezdett első lépések határozott
haladássá alakultak az 1998. évi pannonhalmi Soa-konferencián,
ahol Schweitzer Józsefet és sok hittestvérét köszönthettük.

A nem hívő, kétkedő magyarokkal való eszmecseréinket is tel
jes tekintélyével támogatta Békés Gellért. A közelmúltban bekö
vetkezett, kilencévi eszméletlenség után üdvös halála miatt emlí
tem Hanák Tibor barátom kritikai előadásait. Prága szovjet meg
szállása után egyre erősebbekké váltak a hazai demokratikus el
lenzékkel való kapcsolataink és eszmecseréink, és csak sajnálni
tudjuk, hogy a magyar demokrácia előkészítőinekaz útjai ma any
nyira elváltak egymástól. Köztük sok hívő és nem hívő magyart
tekintünk megbecsült barátunknak. A IV. Magyar Ökumenikus
Találkozón Gemenben egyaránt előadott még Czine Mihály, Em
ber Judith, Schlett István, Lengyel László, Rabár Ferenc, Szalay
Judith, Gadó Pál és Andrásfalvy Bertalan, a már elköltözött Solt
Ottília. Egy évvel korábban, 1989-ben Reichenauban Kende Péter,
Sólyom László, Joó Rudolf és Balassa Péter is kongresszusi előa

dónk volt. Csak nosztalgiával gondolok ma erre a "hazára a ma
gasba". Ezek az előzmények Békés Gellért közrernűködésével sok
mindent megmagyaráznak a mai Pax Romana életében. Nélküle
nem lennénk ott, ahol ma vagyunk. Egyénileg sem, közösségíleg
sem. Deo gratias!
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