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JEgyzEtEk

A MÁSODIK NÉMET ÖKUMENIKUS EGYHÁZI NAGY- 
GYÛLÉS (2. Ökumenischer Kirchentag) Münchenben 2010. 
május 12. és 16. között zajlott le. A világszerte nyugtalaní-
tó szellemi zûrzavarban, a „hit jégkorszakaiban” (Süddeutsche 
Zeitung, 2010. május 12–13.) és a szexuális visszaélések miatt 
megrendült egyházainkban az ökumenikus találkozó a „…hogy 
reményetek legyen” (1Pét 1,21) alapigéje szerint újra fel akar-
ta kelteni a bizalmat és a reménységet (vö. La Croix, 2010. 
május 10.). A Herder Korrespondenz 2010/6. száma szerint a 
nagygyûlés „kiállta a próbát”. A legkiegyensúlyozottabban tá-
jékoztató beszámolót, mint oly gyakran, ezúttal is a freiburgi 
Christ in der Gegenwart c. katolikus hetilap 2010. május 23-i 
számában találtuk Johannes Röser fôszerkesztô és munkatár-
sa, Stephan U. Neumann tollából. sokatmondó címe: „Mün-
chen fénye – és a reménységé”. A továbbiakban kivonato-
san és szemelvényesen ezt ismertetjük. 
Az idôjárás nem kedveskedett Münchenben a Második 

Ökumenikus nagygyûlés kereken 130.000 látogatójának. 
Mégis tanúsították, hogy viszontagságos idôkben is felvér-
tezhetjük magunkat és helyt állhatunk. Erre bôségesen al-
kalmat adott a több mint 3000 rendezvény a kiállítási te-
rületen, az Olimpiai központban és a Belvárosban. Példa a 
szexuális visszaélések botránya. Az ezzel szembenézô fóru-
mokon – többek között egy áldozat, Norbert Denef, az elsô 
német leleplezô Klaus Mertes SJ, Wunibald Müller teológus 
és pszichoterapeuta (l. írását e számunkban – szerk.), va-
lamint Stephan Ackermann trieri megyéspüspök és püspöki 
kari megbízott részvételével – fôként azért volt olyan forró 
a levegô, mert a katolikus egyház képviselôi nyíltan vitat-
koztak a jelen válságból a reménytelibb jövôbe vezetô he-
lyes útról. A válságokban reménységet keresnek a munka-
vállalók is, akiket a leépítések és a rosszul fizetett „job”-ok 
érintenek. remények után kutatnak ugyanúgy a munka-
adók is, akik a nagy, ismétlôdô pénzügyi válságokban lelki-
ismeretes gazdálkodásukat látják veszélyeztetve a léggömb-
ként kipukkadó tôzsdei spekulációk által. „A gazdasági er-
kölcs szenvedett hajótörést” (Wilhelm Bonse-Geuking, a rAg-
stiftung Deutsche steinkohle igazgatótanácsi elnöke). A gon-
dolkodás megváltozásához többre van szükség, mint csu-
pán új, törvénybe iktatott szabályokra – véli Bodo Hombach, 
korábbi szövetségi miniszter, jelenleg a WAz-Médiacsoport 
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ügyvezetôje. Az egyház mint az egész világra kiterjedô kö-
zösség nagyon is tehetne a gazdaság és a politika mai köl-
csönös blokádja ellen. Ezt a szakszervezeti vezetôk is így 
látják. A nemi igazságosságról és a férfi–nô új szerepérôl 
szóló diszkussziókban is megmutatkozott, hogy a gazdasá-
gi kényszerek gyorsíthatnak vagy megakadályozhatnak tár-
sadalmi változásokat. A hagyományos modell, miszerint az 
erôs férfiak egyedül tartják el a családot, nem érvényes töb-
bé (Stephan Höying, a fiatalok és férfiak kutatója). A sokfé-
le alacsony bértípus nem is teszi gazdaságilag követhetôvé 
ezt a férfimodellt. 
Münchenben otthonos a nemzetközi összehasonlítás-

ban is élenjáró tudományos kutatás és technológia, ami a 
kirchentagra is hatással volt. Volker Sturm idegsebész a ke-
véssé ismert tourette-szindróma (az ebben szenvedô ön-
kénytelenül harapja, üti magát, különös hangokat ad) gyó-
gyításában ért el úttörô sikert. Ezen szemléltette, hogy az 
ebben a kórban szenvedô embernek a gyanakvással tekin-
tett agysebészeti manipulációkkal, egy elektródának az agy-
ba való beültetésével lehet visszaadni az akaratszabadsá-
gát. Hans Förstl pszichiáter és neurológus esélyeket lát az 
idegbetegségek korai felismerésére és megelôzésére. Hitval-
lása: „Hiszek az agyban. nem hiszek azonban abban, hogy 
módszereink elegendôk lesznek a megértésére.” Wolf Singer 
agykutató nem kevesebbet, mint az emberkép humanizálá-
sát reméli a neurológiai felismerésektôl. Klaus Mainzer tu-
dományfilozófus a robotikában elért újabb eredményekre 
utal: elektronikus rendszerek képesek visszacsatolás, háló-
zatalkotás és összehasonlítás által „önállóan” tanulni, „krea-
tívan” magukat újonnan és tovább programozni. A sci-
fi korábbi fantazmagóriái a komoly kutatás terepére jutot-
tak el. Christina Aus der Au Heymann teológus és etikus asz-
szony kétségbe vonja, hogy az állítólagos hasonlóságok a 
gép és ember között valóban azok. Az én azzal tûnik ki, 
hogy valami jelentôssé válhat számára. A test–lélek-problé-
ma a tudomány színpadán is felvetôdik, gyakran paradox 
módon. Hans-Peter Dürr elméleti fizikus, Heisenberg tanítvá-
nya kifejti, hogy a köznapi értelemben vett anyag nem is 
létezik. Patrick Cramer, a génközpont igazgatója a münche-
ni egyetemen, a sejtekben olyan parányi objektumokat ku-
tat, amelyek kisebbek a milliméter milliomod részénél. Véle-
ménye szerint az integráló, a vezérlô mozzanat talán még-
is az „élet csodája”. Christian Kummer sJ természetbölcselô: 
„az élô egy számmal nagyobb annál, mint amit az egyéb-
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ként nélkülözhetetlen mechanisztikus modelleken elképze-
lünk”. Detlev Ganten molekuláris orvostudós a kaotikus, a 
romboló és véletlen mozzanatot is hangsúlyozza az élô 
folyamatokban, aminek következtében a 3,5 milliárd éves 
fejlôdéstörténetben túl sok minden kisiklott. Ez nem utol-
sósorban érinti az isteni, jóságos teremtô harmonikus-vallá-
sos képét. Wolfgang Hiddemann hematológus, rákkutató a lá-
tókör tágítását kívánja kollegáitól, mivel az élet több a mo-
lekuláris biológiánál és a fehérjék kémiájánál. „sok reláció 
áll fenn más emberekkel, a környezettel, Istennel.” Hivatko-
zik Gerald Hüther agykutatóra, aki a szeretetnek az evolúci-
óra kifejtett hatását hangsúlyozza. Volker Gerhardt filozófus 
szerint a becsületes hit nem boldogul tudás nélkül, a kettô 
egymással közlekedô folyamatot alkot. 
Herald Lesch asztrofizikus úgy látja, hogy minden újabb is-

merettel növekszik a kozmosz, a lét és az idô talánya. Mint 
„tetôtôl talpig protestánsnak” az evangélikus önértelmezés 
szerint meg kellett tanulnia a szentírást mindig újra és újra 
kritikusan olvasni. A tudományban is ez történik. sok ke-
resztényt foglalkoztat ez a kérdés, ezért jöttek el 7000-en a 
kiállítási terület legnagyobb és zsúfolásig megtelt rendez-
vényére, a nagy teológus Hans Küng és Harald Lesch párbe-
szédére. küng: „Ennek az áttekinthetetlen makro- és mik-
rokozmosznak, valamint a 13,7 milliárd éves evolúciós fo-
lyamatnak a teremtôje nincs a világ fölött és a világon kí-
vül. Benne van világunkban. ugyanakkor a szívemben is.” 
küng a kereszténység jövôjét egy felszabadító krisztushitre 
való új irányvételben látja. Ezért kíván „második reformáci-
ót, de nem az egyház szakadása, hanem egysége jegyében”. 
Így tér vissza ismét az ökumenikus gondolkodás és szen-

vedély. A Münchenben összejött sok jóakaratú ember szá-
mára nem közömbös, hogy lesz-e folytatása a kereszténység-
nek és hogy miképpen. Ôk ott sem adják fel, ahol a taní-
tóhivatal és a teológia inkább megfáradva, kedvetlenül, csak 
elôírásszerûen tovább bukdácsol, amit aztán „hagyomány-
ként” feldicsôít. „München” újra felvetette azt a kérdést is, 
hogy nem lenne-e lehetséges egy megegyezés a papi szol-
gálatokról, és hogy nem lehetséges-e már régóta több az Úr 
közös asztalánál. A nagy ökumenikus, Otto Hermann Pesch 
világosan kimondta: a felekezeteket összekötô („vegyes”) há-
zasság „az egyházi közösség csírasejtje”. Vagy drasztikusan 
megfordítva: az evangélikus anyának vagy az evangélikus 
apának a szentségekbôl való kizárása egy gyermek elsô ál-
dozásánál „lelkipásztori bûncselekmény a gyermeken”. Ro-
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bert Zollitsch, a német Püspöki kar elnöke megígérte, hogy 
e kérdésekben energikusabban törekednek megoldásokra. 
„rómában erre nagy készséget tapasztaltunk.” 
A bajor fôvárosban jelentôs arányban élnek ortodox ke-

resztények is, így velük az evangélikus-katolikus ökumené 
láthatóan kibôvült. különösen megható élmény volt az öku-
menikus vesperás, amelyet összekötöttek egy kenyértörési 
rítussal. Ezer asztal körül az Odeon-tértôl a ludwig úton 
végig mintegy 20.000-en a hideg ellenére két órán keresztül 
kitartottak, együtt énekeltek, imádkoztak és megtörték az 
áldott kenyeret, majd olajba mártogatva magukhoz vették. 
„álmot álmodtunk, és az álom valósággá vált. Az ökume-

né új arcot kapott” – vélte a transzplantációs orvos, Eckhard 
Nagel, a kirchentag evangélikus elnöke. „A továbbra is vitás 
kérdések tekintetében szembeötlô az egyháznép türelmet-
lensége. Az egyház és hivatalviselôi, a laikusok és a szakteo-
lógusok közötti dialógusnak folytatódnia kell” – hangsúlyoz-
ta a nagygyûlés katolikus elnöke, Alois Glück. Augusztinosz 
görög ortodox metropolita pedig így bátorított: „a korai egy-
ház tanúságára hallgatva, ami az egyházi szolgálatok kér-
dését illeti, a legitim sokféleség lehetôségei után nézünk!”
 (B. J.)

BÚCSÚZÁS EDWARD SCHILLEBEECKX-TÔL. 2009. decem- 
ber 23-án este a hollandiai nijmegenben elhunyt a ki-
lencvenöt éves Edward Schillebeeckx OP, a 20. század egyik 
kiemelkedôbb teológusa (vö. Mérleg, 1996/3. 258–271. l.). 
1914. november 12-én született Antwerpenben, 1934 óta a 
szent Domonkos rend tagja volt. 1957 és 1982 között a 
nijmegeni Egyetem katolikus teológiai karán tanított. A ka-
tolikus egyház történetének egyik legérdekesebb korszakát 
élte át, szenvedte el és formálta maga is életmûvével. 
Filozófiai és teológiai tanulmányai után, 1943-ban a 

leuveni Egyetemen kezdi meg oktatói munkáját, innen in-
dul el rendkívüli tudományos életpályája. kezdettôl fogva a 
hit, a kortárs kultúra és az emberi egzisztencia viszonyának 
kérdése foglalkoztatja, miközben a francia nouvelle théologie 
(új teológia) felôl érkezô ösztönzések is hatnak gondolko-
dására. A katolikus hit igazságait nem mint merev rend-
szert mutatja be, hanem mint az élô Istenbe vetett élô hit 
életközeli értelmezését. Elsô jelentôsebb munkáját, amely a 
szentségekkel foglalkozik (1952), nagy lelkesedés fogadja. 
1955-ben Máriáról, 1959-ben krisztusról jelenik meg könyve, 
utóbbit – címe: „krisztus, az Istennel való találkozás szent-
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sége” – több nyelvre lefordítják. Ekkor már elismert publi-
cista és számos konferencián ad elô. 
1957-ben meghívást kap a nijmegeni katolikus Egyetem 

teológiai karára. tanári tevékenysége a holland egyház óri-
ási nyeresége. kulturális és szociális érzékenysége belföldön 
eleinte nem talál visszhangra, viszont lehetôvé teszi, hogy 
a hollandiai katolikus teológia bekapcsolódjék a nemzetkö-
zi diskurzusba. 
1959 januárjában XXIII. János pápa meghirdeti a II. Vati-

káni zsinatot. Az esemény fordulópont schillebeeckx pályá-
ján: egész életére döntô hatást gyakorol. A holland püspö-
kök legfôbb tanácsadójaként teljes odaadással vesz részt az 
elôkészületekben. A zsinatról szóló pásztorlevél (1960), me-
lyet ô fogalmaz meg, nemzetközi figyelmet kelt. A zsinat ide-
jén (1962–1965) mindvégig elôadásokat tart szakembereknek, 
püspököknek és püspöki karoknak. szerepel a holland tele- 
vízióban, és más országokban is nevet szerez a holland egy-
háznak. 
Hamarosan nyilvánvalóvá lesz a zsinat rendkívüli di-

namikája. Az egyházban beköszönt a megújulás korsza-
ka, bár a csalódás már az 1960-as években is érzékelhetô. 
schillebeeckx azonban tántoríthatatlan: az emberek „örö-
me és reménye, gyásza és szorongása” foglalkoztatja. A 
késôbbi felszabadítás-teológiát megelôlegezve egyre nyoma-
tékosabban veti fel a kérdést: mi a szenvedés értelme, 
miért vannak szenvedôk? Ez a téma – saját kifejezésé-
vel: „kontraszttapasztalat” – egész munkásságát végigkísé-
ri: schillebeeckx a legmélyebb hermeneutikai és tudomány-
elméleti aspektusait is feltárja. Egyúttal olyan teológia lét-
rehozásán fáradozik, amelyet a szélesebb közönség is meg-
ért. Már 1960-ban kezdeményezi az idôszerû kérdések tár-
gyalását céljául kitûzô Tijdschrift voor Theologie megalapí-
tását, 1965-ben pedig, más kiemelkedô zsinati teológusok-
kal (Yves Congarral, Hans Künggel és Karl Rahnerrel) együtt, 
megalapítja a hét nyelven megjelenô Concilium címû folyó-
iratot. A két periodikum napjainkban is megjelenik. A zsi-
nat után – saját kifejezésével – „lázas tempóban” dolgozik 
tovább a legsürgetôbb problémákon. A tét az egyház és a 
világ új kapcsolata, az egyre növekvô mértékû szekularizá-
ció, a hit és a teológia alakulását érintô ideológiai, kultu-
rális és gazdasági változások folyamata. számtalan cikkben 
foglalkozik e kérdésekkel, amelyekhez kritikus nézôpontból 
közelít, de sohasem zárkózik el a fejleményektôl, s teológi-
ai eszmélôdését következetesen formálja új gondolatvilággá. 
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Alapvetô hermeneutikai tanulmánya mellett úttörônek 
számítanak Jézusról és Jézus jelentôségérôl szóló nagy ér-
tekezései: „Jézus, történet egy élôrôl” (1974), ill. „krisztus 
és a keresztények, Egy új életpraxis története” (1977). E két 
könyve párját ritkító módon helyezi új alapokra a hitrôl 
való beszédet. schillebeeckx nem csak dogmatikai, hanem 
exegetikai szempontból is vizsgálódik. sikerül elôítéletek nél-
kül és szakszerûen bekapcsolódnia kora szentírástudományi 
vitáiba és ezeket – a kortárs egyház- és dogmatörténeti ku-
tatásokkal együtt – termékenyen hasznosítania a világ, a 
történelem, az ember, az üdvösség, a megváltás és a felsza-
badulás hívô keresztény szemléletének kimunkálásában. En-
nek érdekében mélyed el a társadalomelmélet, fôként pedig 
az új politikai teológia és a késôbb kibontakozó latin-ame-
rikai felszabadítás-teológia különbözô változataiban. Még az 
1990-es években is nagy rokonszenvvel figyeli az afrikai és 
ázsiai kontextuális teológiák kialakulását. 
Ilyen háttérrel közelít továbbra is élénk érdeklôdéssel az 

egyházon belüli fejleményekhez, amelyek a zsinati lendület 
megszûnését jelzik: amint karl rahner joggal megállapítot-
ta, hideg téli idô köszöntött be az egyházban. schillebeeckx 
figyelemre méltó könyveket ír az egyházi rendrôl: „Az egy-
házi rend” (1981) és „keresztény identitás és egyházi rend, 
Az egyházban élô ember védelmében” (1985). sajnálatos, 
hogy az egyházvezetés nem tanúsít megértést e fontos 
és kifejezetten konstruktív megszólalások iránt. A vatiká-
ni hatóságok háromszor szólítják fel, hogy adjon számot 
nézeteirôl. Hivatalosan sohasem ítélik el – ellenfeleinek ér-
vei ehhez túlságosan gyengék –, de életmûvét mindvégig 
a bizalmatlanság légköre és indokolatlan gyanakvás övezi. 
A holland püspökök új nemzedéke végül megfontolás nél-
kül átveszi a Vatikán magatartását. schillebeeckxet azonban, 
noha az egyházzal kapcsolatos szándékait félreértik, az Is-
ten iránti feltétlen bizalom és mély dominikánus lelkisége 
megóvja attól, hogy az összeütközés miatt megkeseredjék. 
nyugalomba vonulása (1983) után is aktívan folytatja teo-

lógiai kutatásait. 1989-ben jelenik meg „Az emberekrôl, Isten 
története” címû könyve (1990), amellyel kiegészül Jézusról, 
a kegyelemrôl és Istenrôl szóló trilógiája. sokan gondolják 
úgy, hogy ez a legmélyrehatóbb mûve. 2000-ben utoljára ír 
tanulmányt e témával kapcsolatban. Most is – mint minden-
kor – a lelkiség leghitelesebb forrásaiból merít: a liturgiából, 
az igehirdetésbôl és az eucharisztia ünneplésébôl. Ezért sem 
feledhetô számos prédikációja és kisebb publikációja spirituá- 
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lis kérdésérôl, valamint megannyi felvetése a keresztény hit 
aktuális jelentésével kapcsolatban. schillebeckx mindvégig 
megmarad mélységesen hívô és kiegyensúlyozott embernek. 
Életszemlélete két könyvének címével jellemezhetô: „Isten 
minden nap új” (1994) és „Boldog teológus vagyok” (1994). 
tartalmi és módszertani téren számos ösztönzése ma is 

hatékony. Hat pontot említek: 
A názáreti Jézus felfedezése mint megújító impulzus a taní-

tás és az igehirdetés számára. Ezt az impulzust – mely annál 
fontosabb, minél nehezebbé válik a hit továbbadása – az egyházi 
hivatalosság ma sem fogadja be. 
– Bibliai, fôként újszövetségi szövegek feltárása a hit és a 
lelkiség távlatában. két Jézus-könyve még sokáig megkerül-
hetetlen marad.
– A hermeneutika tudatos beépítése a katolikus teológia 
rendszerébe, mint mindenfajta megmerevedett és racionalista 
dogmatizmus ellenszere. schillebeeckx „kritikusan kiterjesztett 
hermeneutikája” védelmet biztosít teológiai kezdeményezé- 
sének a konzervatív ideológiai visszaélésekkel szemben. 
– A szegények és a társadalom kivetettjei iránti intenzív fi-
gyelem, amely a nyugati társadalomban is alapvetô teológi-
ai jelentôséggel bír. 
– A teológiai gondolkodás elvi nyitottsága a világ és a társa-
dalom felé. Ennek legszembeötlôbb kifejezése az alábbi jel-
szó: „a világon kívül nincs üdvösség”.
– Végül a teológia részvételének (már korán megnyilvánuló) 
szorgalmazása a tudomány- és vallásközi együttmûködésben. 
A mindig barátságos és jóakaratú teológus, Edward schille- 

beeckx rendíthetetlenül hitte, hogy elôbb-utóbb a katolikus 
egyházban is új tavasz köszönt be. Ezt sajnos már nem ér-
hette meg. Mûve azonban gazdag és kimeríthetetlen forrás 
– sohasem lehetünk elég hálásak érte. 2009. december 31-én, 
az év utolsó napján temették el. Angyalai vezessék a pa-
radicsomba. (Hermann Häring – forrás: KirchenVolksBewegung 
Wir Sind Kirche, http://www.wir-sind-kirche.de/ – MM)

A MAGYAR PAX ROMANA 52. KONGRESSZUSA Vesz-
prémben, az Érseki Hittudományi Fôiskolán 2010. április 
7-tôl 9-ig tartott. Az összejövetel „Embertan, erkölcstan, val-
lástan, hittan a nagyvilágban és hazánkban” címmel ezúttal 
pedagógiai témát választott. A program, amelyre mintegy 70 
résztvevô érkezett az ország számos pontjáról és külföldrôl, 
elsô este Veni Sanctéval kezdôdött a fôiskola kápolnájában, 
ahol Márfi Gyula érsek szentmisét mutatott be Korzenszky 
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Richárd bencés perjellel és Turcsik György katolikus pappal. 
A kongresszus vendégeként Pálhegyi Ferenc pszichológus, 
egyetemi tanár a keresztény pedagógiáról és a krisztus-köz-
pontú értékrendrôl beszélt. Kamarás István, a Pannon Egye-
tem tanára, a konferencia szervezôje és házigazdája, akinek 
munkája révén alakult meg pár évvel ezelôtt az érsekváros 
egyetemén az Emberismeret és Etika tanszéke, a vallástan, 
hittan oktatásáról, eltérô céljairól, valamint egy „magyar ta-
lálmányról”, az emberismeret és etika tantárgy gyakorlatba 
történô bevezetésérôl, tapasztalatairól fejtette ki gondolatait. 
Thorday Attila, a gál Ferenc Hittudományi Fôiskola (szeged) 
rektorhelyettese pedig a hittan és vallásoktatás alapfogalmai-
ról tartott elôadást. Az elôadásokat pedagógiai kerekasztal-
beszélgetések követték. részt vett: Korzenszky Richárd tihanyi 
bencés perjel, a katolikus Iskolák Fôhatóságának ügyvezetô 
elnöke; Kotschy Beáta, az EltE tFk oktatója és a sapientia 
szerzetesi Hittudományi Fôiskola óraadó tanára; Balogh Judit 
katolikus teológus; Fodorné Nagy Sarolta református lelkész, 
fôiskolai tanár és Nagy Péter Tibor történész, szociológus, to-
vábbá az emberismeret és etika tantárgy kitalálói, megva-
lósítói, Kuslits Katalin, Lénártné Horváth Ilona, Turcsik György 
és Vörös Klára. A tanácskozás szombaton zárult Steinbach Jó-
zsef, a Dunántúli református Egyházkerület püspökének há-
laadó áhítatával.
A Magyar Pax romana emlékérmét 2010-ben két személyi-

ségnek adták át, részben Pannonhalmán, részben Veszprém- 
ben a kongresszus folyamán, a következô méltatásokkal: 
Várszegi Asztrik (1946–) bencés szerzetes, 1988 óta püspök, 

szemináriumi rektor (Budapest, 1989–1992), a MkPk titká-
ra (1989–1992), 1991-tôl fogva, 2009-ben másodszor is újra-
választott pannonhalmi fôapát. szelíd határozottsággal és 
evangéliumi bátorsággal képvisel a dialógusra mindig kész, 
megértésre és türelemre hangolt katolikus (egyetemes) nyi-
tottságot. Olyan társadalmi környezetben vállal folyamatos 
jelenlétet, amelyben a Magyar Pax romana sok tagja tevé-
keny: a nem hívô, más felekezetekhez tartozó, ortodox, zsi-
dó csoportokkal folytatott párbeszéd, eszmecsere elkötele-
zettje. Megbékélésre bátorító, politikai törésvonalakat áthi-
daló szerepe példa és bátorítás is: róma békéjét az Egyház 
mai küldetéseként, az Isten városának építésében láttatja. A 
Magyar Pax romana tisztelettel, örömmel és szeretettel jut-
tatja kifejezésre a 2010. évi érem odaítélésével, hogy misz-
sziójának betöltésében Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés 
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fôapát munkássága, befogadó, közvetett és közvetlen támo-
gatása folyamatos erôforrás.
Aszalós János (1931–) felsôfokú tanulmányait a ciszterci-

ta szerzetesrend zirci fôiskoláján klerikusként kezdte el, a 
rend feloszlatása után segédmunkás lett, majd 1953-tól há-
rom éven át a szegedi tudományegyetem matematika-fizi-
ka karának hallgatója volt. A forradalomban való részvéte-
le miatt két éves börtönbüntetésre ítélték, szabadulása után 
visszatért a segédmunkához. Fiatalok körében végzett evan-
gelizációs munkája miatt 1961-ben három évre ismét börtön-
be került. szabadulása után elôbb számítógép-kezelôi, majd 
programozói munkához jutott, felsôfokú tanulmányait esti 
tagozaton, 1981-ben fejezhette be. 
Matematikusként a mesterséges intelligencia kutatásában 

szerzett szakmai elismerést, eredményeit rövidebb közlemé-
nyek mellett két könyv is tartalmazza. legalább ennyire ter-
mékenynek bizonyult János vallási érdeklôdése, nyitottsá-
ga, sajátosan érzékeny problémafelismerô képessége, amely 
nem csak azokat ejti rabul, akik gyakran és közvetlenül ta-
lálkozhatnak vele. Elôadásai, tanulmányai rangos folyóira-
tokban (Vigilia, Ökumené, Mérleg, Pannonhalmi Szemle) olvas-
hatók, elmélkedései önálló kötetben is megjelentek. Megbe-
csült, szeretett tagja több vallási mozgalomnak, egyesület-
nek, hitoktatóként is mûködik. 
A Magyar Pax romana tagjaként Aszalós János egyi-

ke azoknak, akik a Pax szó üzenetét a leghitelesebben élik 
és továbbítják. Megértô figyelme, az eltérô, vagy éppen 
ellenkezô véleményt vallók iránt tanúsított empátiája nem 
passzivitást fed el. nyitottan vesz fontolóra minden gondo-
latot, az ôt vezetôként követô közösségek tagjai mindig biz-
tosak lehetnek abban, hogy szempontjaikat, törekvéseiket fi-
gyelemmel, spirituális érzékenységgel és segítôkészséggel fo-
gadja. Humorral és derûsen, a jelenségek fonák oldalára rá-
világítva vezet el olyan belátásokhoz, amelyeket vitákkal és 
küzdelemmel talán nem is lehet elérni... 
A kongresszus alatt tartotta rendes évi közgyûlését a Magyar 

Pax romana. A közgyûlésen az idôszerû tisztújításra is sor került. 
A MPr elnökévé választották Horányi Özséb egyetemi tanárt, al- 
elnökké Mikulás Domonkos középiskolai tanárt; az elnökség tag- 
jává Bitskey Botond jogászt, Boór János nyugalmazott tudomány- 
filozófus, fôiskolai tanárt (München) és Derényi András okta-
táskutatót (Toldi Éva/Magyar Kurír/www.magyarpaxromana.hu).
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KITÜNTETÉSEK. – Bejczy Antal fizikus, a Marsot kutató „nyom- 
keresô” tervezôje, a katolikus Magyar Értelmiségi Mozga-
lom és a Mérleg külföldi tulajdonosának, a katolikus Ma-
gyar Munkaközösségnek sok esztendôn át volt elnöke 2008 
júliusában kobéban, Japánban az IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Ingineers) robotikai és Automatizálási társa-
ság nagydíjában részesült. 2010. március 20-án a külföldön 
élô magyarok nevében ô vette át a Magyar Örökség Díjat, 
melyet „a nemzetközi ûrkutatásban való magyar részvétel”, 
tehát a magyar ûrkutatók közössége kapott. 
– 2009. március 15-iki nemzeti ünnepünk alkalmából kos-
suth-díjat kapott Rajk László építész; széchenyi-díjat Beke 
László Munkácsy-díjas mûvészettörténész; a Magyar köz-
társasági Érdemrend nagykeresztje lett osztályrésze Kányádi 
Sándor kossuth-díjas írónak; középkeresztje a csillaggal 
Méray Tibor kossuth-díjas újságírónak; középkeresztje Peisch 
Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek; tán-
csics Mihály-díjjal tüntették ki Bodor Pál és Szerdahelyi Cson-
gor újságírót. 2009 szent István ünnepe alkalmából a Ma-
gyar köztársasági Érdemrend nagykeresztjét vehette át Né-
meth Miklós volt miniszterelnök és Tölgyessy Péter alkot-
mányjogász; középkeresztjét a csillaggal Fischer Ádám kos-
suth-díjas karmester, Ilia Mihály széchenyi-díjas irodalom-
történész és Rubik Ernô világhírû feltaláló; középkeresztjét 
munkatársunk Buda Béla pszichiáter és Rainer M. János, a 
Magyar Forradalom története Dokumentációs és kutatóinté-
zete közalapítvány igazgatója; a Magyar köztársasági Arany 
Érdemkeresztben részesült Czupy Éva, a katolikus Magyar 
Értelmiségi Mozgalom Pax romana elnökségi tagja; a Csán-
gó kultúráért-díjat kapta Jáki Sándor Teodóz bencés tanár. 
– A stephanus-díjjal kitüntetettek: 2009-ben Gánóczy Sándor 
hittudós és Czakó Gábor író; 2010-ben Farkasfalvy Dénes OCist 
szentírástudós, Kopp Mária orvosprofesszor és néhai férje, 
Skrabski Árpád szociológus.
– A 2009. évi templeton-díjat Bernhard d’Espagnat, magát 
spiritualistának valló francia elméleti fizikus kapta meg 
munkásságáért, miszerint a természettudomány nem ké-
pes teljesen megmagyarázni a lét értelmét. 2010-ben Francis-
co Ayala spanyol amerikai biológus és filozófus, a kaliforniai 
Irvine Egyetemének tanára, volt domonkosrendi szerzetes-
pap nyerte el ugyanezt a jelentôs pénzösszeggel járó díjat. 
– A 2009. évi károly-díjjal Aachenben az olasz Andrea 
Riccardit, a szegényeket és az elesetteket támogató, a konf-
liktusok feloldását elômozdító szent Egyed közösség, egy 
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katolikus világi intézmény alapítóját tüntették ki. Az idén 
Donald Tusk, lengyel liberális politikus, 1957 óta miniszterel-
nök részesült e kitüntetésben. 
– Az Egyesült államok legnagyobb tudományos elismeré-
sét, a nemzeti természettudományi Érmet magától Barack 
Obama államelnöktôl vehette át Kálmán Rudolf amerikai ma-
gyar mérnök és matematikus, utoljára a zürichi EtH tanára. 
Az általa kidolgozott és róla elnevezett eljárás, a kálmán-
szûrô segít szétválasztani a fontos információkat a zava-
róktól. 
– 2009-ben szent István ünnepén a Magyar köztársasá-
gi Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Majnek Antalt, 
a kárpátaljai római katolikus Apostoli kormányzóság püs-
pöke.
– A Magyar köztársaság szentszéki nagykövetségén Ruppert 
József piarista, rendfônökének közép-európai asszisztense ve-
hette át a Magyar köztársaság Arany Érdemkeresztjét.
– Sztehlo Gábor születésének 100. évfordulóján, 2009. szeptem- 
ber 25-én leplezték le a budapesti Deák téren a vészkor-
szakban közel kétezer ember, köztük sok gyermek életét 
megmentett hôs evangélikus lelkész szobrát, Vígh Tamás al-
kotását. 
– Esterházy Péter kossuth-díjas író kapta meg 2009-ben az 
osztrák kormány alapította Manes sperber Irodalmi Díjat.
– A 2009. évi Fraknói Vilmos-díjat dr. Kovács Imre Endre pre-
montrei, történész, a Csornai Premontrei Prépostság levél-
tárának vezetôje, Biróczi István, iskolaalapító esperes-plébá-
nos és dr. Legeza László mérnök-tanár, a „mérnöki etika“ 
megteremtôje nyerte el.
– 2009. október 30-án Erdélyi Géza református lelkész, a szlo-
vákiai református keresztyén Egyház nyugalmazott püspö-
ke, teológus, mûvészettörténész, Pósfay György evangélikus 
lelkész-teológus, a lutheránus Világszövetség genfi központ-
ja volt munkatársa, rangos luther-kutató, és Sonnevend Im-
réné Laczkovits Emôke etnológus vehette át a 2009. évi káro-
li gáspár-díjakat Budapesten Csepregi Andrástól, a kulturális 
tárca egyházi kapcsolatok titkárságának akkori vezetôjétôl.
– A 2010. évi kritikai lessing-díjat Kurt Flasch filozófiatörté- 
nész nyerte el. (B. J.)

ÉLET A BETÛK MÖGÖTT. – A romániai Magyar Pax ro-
mana, keresztény Értelmiségi Egyesület 2009. szeptember 
10. és 13. között kolozsváron „A társadalom peremén, az 
egyház peremén” címmel, 2010. szeptember 9. és 12. között 
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Brassóban „A katolikus értelmiség szerepe a világban” cím-
mel tanulmányi napokat rendezett.
– 2009. október 31-én Esztergomban Erdô Péter bíboros prí-
más boldoggá avatta Meszlényi Zoltán esztergomi vértanú 
segédpüspököt. 1950 nyarán hurcolták el az állambiztonsá-
gi szervek emberei, a kínzások és a mostoha viszonyok kö-
vetkeztében a kistarcsai internálótáborban valószínûleg 1951. 
március 4-én halt meg. Hasonló vértanúhalált szenvedett 
Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök 1953. október 3-án a 
nagyenyedi börtönben. Ôt is a magyar bíboros prímás avat-
ta boldoggá 2010. október 30-án püspöki székhelyén.
– 2009-ben ünnepelte meg a Jézustársaság magyar rendtar-
tománya önálló fennállásának 100. évfordulóját. számos ki-
advány jelent meg, és konferenciákat tartottak ebbôl az al-
kalomból. A Mérleg folyóirat is hálás mindazért a sok lel-
ki, szellemi, baráti és anyagi segítségért, amit alapítása óta 
a jezsuitáktól kapott és remélhetôleg továbbra is kapni fog.
– 2009 végén a svájci jezsuiták kitûnô félhavi folyóirata, a  
zürichben megjelenô Orientierung, Katholischen Blätter für welt- 
anschauliche Informationen 73. évfolyamában 3800 elôfizetôjével 
kénytelen volt közölni, hogy megszûnik, fôleg a jezsuita szer- 
kesztôi utánpótlás megcsappanása miatt. 2010-ben a magyar 
jezsuiták Távlatok c. negyedéves világnézeti, lelkiségi és kul-
turális folyóirata állt át a nyomtatott megjelenésrôl a kizá- 
rólagos internetes jelenlétre (www.tavlatok.hu). 
– A Rheinischer Merkur a 60-as évek zsinati szellemû Publikja 
után a német egyházmegyék támogatásával megjelenô kon-
zervatív kulturális, társadalmi és vallási hetilap az elôfizetôk 
számának rohamos csökkenése miatt beszünteti megjelené-
sét és a hamburgi Die Zeit nevû liberális hetilap melléklete-
ként jut majd el az olvasókhoz.
– kezdetben a Mérleget is nagylelkûen támogató „szüksé-
get szenvedô Egyház” (Kirche in Not/Ostpriesterhilfe) nevû 
segélyszerv 2009-ben kelet-közép-Európában a szomszéd-
ságunkban a következô támogatásokat nyújtotta: Horvátor-
szág 425.594, Magyarország 194.715, románia 962.412, szer-
bia 514.283, szlovákia 1.042.828, szlovénia 28.836 és ukraj-
na 4.147.573 euró. 
– Az Európai Protestáns Magyar szabadegyetem 2010. május 9.  
és 15. között 40. alkalommal nyíregyháza-sóstó gyógyfürdôn 
rendezte meg Akadémiai napjait „A szolidaritás ideje” cím-
mel. többek között elôadást tartott Horányi Özséb mûszaki 
egyetemi tanár, a Magyar Pax romana újra megválasztott 
elnöke és Farkas Beáta szegedi közgazdász professzor. Az 
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EPMsz testvérszervezetét, az Európai Magyar Evangéliumi 
Ifjúsági konferenciát a „Hogy döntessz?” kérdése foglalkoz-
tatta 51. nagyheti találkozóján a németországi Holzhausen-
Burbachban. 
– Az Európai Protestáns Magyar szabadegyetem, az Evangé-
liumi Ifjúsági konferencia és a Magyar Pax romana elhatá-
rozta, hogy 2011 húsvét hetében „kihívások és felelôsségek” 
címmel megrendezik hazánkban a 6. Magyar Ökumenikus 
találkozót, folytatva az elôzôk hagyományát: sion (svájc, 
1971); Fuschl am see (Ausztria, 1976); nassogne (Belgium, 
1984); Borken-gemen (nszk, 1990) és gyula (1995). A ter-
vezett találkozó egyúttal az 53. Magyar Pax romana kong-
resszus lesz.
– A 2010. évi salzburgi Fôiskolai Hetek központi témá-
ja így hangzott: „Végre! Élni és túlélni”, 2009-ben pedig a 
következôképpen: „Világrendek”. Az elôadások gyûjtôkötetei 
az innsbrucki tyrolia kiadó gondozásában látnak napvilágot. 
 (B. J.)

REQUISCANT IN PACE. – Harmath Gáborné, szül. Szilágyi Anna 
német–olasz szakos tanárt, diplomás teológust, a Corvina kiadó  
szerkesztô-lektorát, folyóiratunk fômunkatársát (1997–2000) 
Budapesten 2008. december 22-én 68. életévében a váratla-
nul rátört kór gyorsan elragadta szerettei körébôl.
– Richard John Neuhaus, a new york-i fôegyházmegye pap-
ja, „a mai neokonzervatív mozgalom római katolikus vilá-
gítótornya” (New York Times), a First Things folyóirat egyko-
ri fôszerkesztôje 2009. január 8-án 74 éves korában átköltö-
zött az örökkévalóságba (a Mérleg 1993/2. számában közölte 
László Teréznek a vele folytatott beszélgetését „katolikus pil-
lanat?” címmel). 
– 2009. április 7-én 84 éves korában szívroham következ-
tében Madridban távozott a földön élôk sorából Jáki Sza-
niszló OsB neves tudománytörténész, filozófus és teológus. 
Egy héttel elhunyta elôtt legújabb könyvérôl elôadást tar-
tott a Vatikánban a Pápai tudományos Akadémia ülésén, 
amelynek 1990 óta tiszteletbeli tagja volt. 1987-ben elnyer-
te a templeton-díjat (vö. Mérleg, 1987/2. 111–114. l.). 1942-
ben kezdte meg a noviciátust, 1948-ban szentelték pappá. 
két testvére szintén bencés szerzetes lett. Magyarországot 
elhagyva rómában a Pápai szent Anzelm Intézetben szer-
zett doktorátust teológiából 1950-ben, filozófiából pedig a 
Fordham Egyetemen 1957-ben. Posztdoktori kutatást folyta-
tott a stanford-i és a Princeton-i Egyetemen. 1965-ben kez-
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dett tanítani a new york közelében található seton Hall 
Egyetemen, ahol professzori rangot szerzett.
Az Egyesült államokba költözve hat magyar szerze-

testársával megalapította a Woodside-i bencés priorátust, 
amelynek 1957–60 között könyvelôje volt. 1974–76 között 
az Edinburgh-i Egyetem elôadója. Élete során számos he-
lyen tanított az Egyesült államokban és Európában, töb-
bek között a yale, a Harvard, a sorbonne Egyetemen és a 
római Pápai gergely Egyetemen. A hit és az értelem kö-
zötti kapcsolat elkötelezett kutatója volt. Véleménye sze-
rint a tudomány virágzása lényegében a teremtésrôl és a 
megtestesülésrôl alkotott keresztény felfogáshoz kapcsoló-
dik. több mint 40 könyvet és cikkek, esszék százait tette 
közzé. (Vr)
– 2009. szeptember 2-án 95 éves korában az eukarisztia ün-
neplése közben találkozott végérvényesen mennyei Atyjá-
val Roger Aubert, az egyháztörténelem nagy hatású tanára 
a leuveni katolikus egyetemen (1952–1984), a mechelni egy-
házmegye papja (vö. Mérleg, „Az utolsó negyedszázad teo-
lógiai irányzatai a katolikus egyházban”, 1973/1. 50. sk. l.).
Az I. Vatikáni zsinatról, X. Piusz pápáról és a moderniz-

mus elnyomásáról különbözô nyelveken közzétett tanulmá-
nyai maradandó értékûek. 
– 2009. november 22-én 81 éves korában londonban meg-
halt az 1956-ban nyugatra menekült Szabó György vegyész-
mérnök, szabadalmi ügyvivô és ny. európai szabadalmi bí-
rósági elnök, folyóiratunk hûséges olvasója és a magyar 
ökumenizmus apostola. gyászolják özvegye, Gabonyi Zsuzsa, 
gyermekei, unokái és számos barátja. 
– 2009. december 1-jén Münchenben elhunyt Molnár József 
író, folyóirat-szerkesztô, könyvkiadó és nyomdász (lásd a 
Miller Monika német nyomdai grafikus fáradozásával elké-
szült Wikipédia-t magyarul és németül). Molnár József 1918-
ban Budapesten született, gyermekkorát a nyugat-magyar-
országi Csepregen töltötte rokonai, föld nélküli parasztok 
és gazdasági cselédek között. Hiába vágyott tanulni, csak a 
kereskedelmi érettségit sikerült letennie. Fiatalon megismer-
kedett a szociáldemokrata Párttal, annak aktív tagjává vált, 
sôt az Ifjúsági Bizottság titkárának is megválasztották. Falusi 
élményei és a népi írók hatására a nemzeti Parasztpárthoz 
csatlakozott 1945-ben, majd a vezetôség tagja lett. kezdettôl 
fogva szemben állt a párt kommunistákhoz húzó csoport-
jával, ezért 1947-ben kilépett a pártból, s 1948-ban elhagyta 
az országot. Évtizedeken át vándorolt Európában, sôt new 
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york-ba is eljutott. A legkülönfélébb munkákkal kereste ke-
nyerét: volt pályamunkás, kômûvesek mellett segédmunkás, 
vasgyári és csokoládégyári munkás. két évig politikai kom-
mentátorként a szabad Európa rádiónál dolgozott. Végül 
németországban telepedett le. 1960-ban nyomdát, majd Au-
róra néven könyvkiadót alapított, amely mintegy 60 kötettel 
ajándékozta meg a magyar szellemi életet. Emellett a Látó-
határ, majd az Új Látóhatár címû folyóirat szerkesztésével, 
kiadásával foglalkozott, amelynek alapítása óta ô volt a fô 
mozgatóereje. Az 1990-ben megszûnt folyóiratba rendszere-
sen írt tanulmányokat, kritikákat és esszéket. Folyóiratunk 
minden számát áttanulmányozta és értékelte.
Fôbb kitüntetései: Pro Cultura Hungarica (1991); nagy 

Imre Emlékplakett (1994) és A Magyar köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (1997).
Fôbb mûvei: társszerzôként tanulmányok a magyar for-

radalomról (München, 1966); Misztótfalusi Kis Miklós (Buda-
pest/Berlin, 2000); Achim l. András élete és halála (Buda-
pest, 2002); A betû szolgálatában, Negyven év az Új Látóhatá- 
rért, Válogatott írások (Budapest, 2002) és A Szabad Európa Rá-
dió a forradalom napjaiban (Budapest, 2006). Ez utóbbi köny-
vecskéje részét alkotja önéletrajzának, amelyen évek óta 
dolgozott. Ennek befejezését sajnos a 2009. december 1-jén, 
baleset következtében, Münchenben bekövetkezett hirtelen 
halála végleg meghiúsítja. kilencvenegy évet élt. gyászol-
ja özvegye, Olga asszony, számos jó barátja és számtalan 
olvasója. (Az elhunyt 2000-ben közzétett szövege napraké-
szen kiegészítve)
– Dr. Frenkl Róbert aranydiplomás orvos, az orvostudo-

mány doktora, professor emeritus türelemmel és munká-
val viselt szenvedés után, életének 76. évében, 2010. február 
5-én hagyott el minket. A Magyarországi Evangélikus Egy-
házban számos tisztséget viselt, tk. 1989-tôl 2006-ig országos 
felügyelô volt. 2004-tôl az Európai Protestáns Magyar sza-
badegyetem, a Magyar Pax romana testvérszervezete elnö-
ki tisztét betöltötte. Mindkét szervezet konferenciáin gyak-
ran nagy sikerrel adott elô. tankönyveket és ismeretterjesztô 
mûveket írt. szakfolyóiratokat szerkesztett és számos sajtó-
termék (Evangélikus Élet, Diakónia, Üzenet és Credo) szerkesz-
tésében részt vett. kérésére barátja, Donáth László evangéli-
kus lelkész búcsúztatta tk. a következô szavakkal: „…robi 
hitét Auschwitz nem semmisítette meg, ellenkezôleg, a his-
torikus tények – édesapja meggyilkolása, az ostrom pusztí-
tása, minden egésznek életre szóló széttöredezése – a tör-
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ténelem vagy az élet tôle független abszurditása révén 
megerôsítették abban, hogy a názáreti Jézus tanítványá-
vá legyen. Habitusa és magatartása édesapja jóvátehetetlen 
tragédiájából származik. A tíz évesen árvává tett fiú meg-
tanulta: e földön minden hatalom képviselôje gyilkossá és 
rablóvá válhat. Ha valaki tudatosan nem akar visszaélni a 
másikkal, a kicsivel, a szegénnyel, a kiszolgáltatottal, annak 
legelébb szívével kell csüngenie azon, aki kicsiny, szegény 
és kiszolgáltatott lett... Bár a közös eszmélôdés és szervezés 
ifjúságától fogva boldoggá tette az egykori fasori gimnázi-
umi cserkészt vagy késôbb a Deák téri evangélikus gyüle-
kezet bátor aktivistáját, presbiterét, személyiségétôl idegen 
volt a tehetség és a teljesítmény hiányát morális engesztel-
hetetlenséggel elfödözôk önámítása. A 80-as évek derekán, 
a »testvéri szó« címû egyházi ellenzéki memorandum egyik 
aláírójaként nyilvánvalóvá tette, hogy az egyházi politiku-
soktól sem engedi lényét és tudását eszközzé silányítani. 
A kádár-korszak alkonyán s mindvégig azért lehetett egy-
háza legjelentôsebb vezetôjévé, mert nem kellett kárhoztat-
nia magát abban, amire egyszer rábólintott. soha nem állí-
totta önmagát senki elé példaképként. És soha nem visel-
te el, ha bárkit megaláznak, még ha hibázott is, még ha 
bosszantó volt is esendôsége... Halála elôtt 47 nappal még 
volt ereje eljönni a békásmegyeri evangélikus templomba, 
és prédikálni... robi mosolygott, nekem ehhez most nincs 
erôm, elrejtôzöm az ô negyvenhét nappal ezelôtt mondott 
szavai mögé.
»December 10-én volt száz éve, hogy a huszadik szá-

zad egyik legnagyobb magyar evangélikus lelkészegyénisé-
ge, Keken András megszületett. Ô egy beszélgetésünkben azt 
mondta, ha netán kiderülne, hogy ez az egész, amiben mi 
hiszünk, nem igaz, nem úgy van, ha kiderülne, hogy meg 
sem történt, hogy tévedtünk, akkor is Jézus tanítványa len-
ne. Valljuk be – mondja barátunk, Frenkl róbert –, nincs re-
álisabb mércéje az ember élete értékének annál, mint hogy 
hány ember életét változtatta meg, pozitív értelemben, a vele  
való találkozás. lényegében ez a kereszténység, és errôl szól 
ennek a földi életnek a pozitív igényessége. Az, hogy van-e 
odaát, mi lesz odaát, és hogyan leszünk odaát, az Isten tit-
ka«”. (Hét Hárs, A csillaghegy-békásmegyeri evangélikus gyüleke-
zet lapja, 2010, húsvét, 9. sk. l.)  (B. J.)


