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JEGYzETEk
A TEOLÓGIA MEGKERÜLHETETLEN NYILVÁNOSSÁGA. 
közel fél évszázaddal ezelôtt, a II. Vatikáni zsinaton (1962–
1965) a katolikus egyház az „idôk jeleit” felismerve kivételes el-
határozottsággal vállalkozott modernségbeli helyzetének újjáér-
tékelésére. Az egyházi nagygyûlés nem alkotott új tantételeket. 
Ellenkezôleg: felnyitotta a „dogmatikus” gondolkodásmód zárt 
struktúráját, elfogadta a keresztény hagyomány dinamikus tör-
ténetiségét, és a legkülönbözôbb területeken párbeszédet indí-
tott el az immár önértékében és kulturális sokféleségében mél-
tányolt „világgal”. kezdeményezései közvetlenül a zsinat után 
világszerte lelkes fogadtatásra találtak, a megújulási folyamat 
azonban az alapító szándék egyértelmûsége dacára is csak rész-
leges eredményt hozott. 1968 után egyre nyilvánvalóbbá vált 
a katolikus „progresszisták” és „tradicionalisták” közti feszült-
ség feloldhatatlansága. A reformokat ellenzô vatikáni bürokra-
ták és a helyi egyházak konzervatív vezetôi a zsinaton kisebb-
ségi helyzetbe szorultak: törekvéseiket ekkor fôként a radikáli-
sabb elképzelések tompításával tudták érvényesíteni. A XX. szá-
zad utolsó évtizedeiben és a harmadik évezred kezdetén azon-
ban róma – egyházfegyelmi és személyzetpolitikai intézkedé-
sekkel – megszilárdította a kiegyensúlyozottnak és fontolva ha-
ladónak feltüntetett, de valójában a múlt nosztalgiájából táp-
lálkozó irányzat pozíciófölényét. II. János Pál pápa az egyház 
külsô kommunikációjának frissítésével egyidejûleg megerôsítette 
az egyházon belüli tekintélyelvûséget és fegyelmi rendet. Ta-
nácsadója és jelenleg is uralkodó utódja, XVI. Benedek (Joseph 
Ratzinger) pedig jelentôs szakmai felkészültséggel tett kísérle-
tet a hittudományi kutatás szabadságát korlátozó, sajátosan ró-
mai teológia igazolására és ezzel párhuzamban a progresszív 
teológusok megrendszabályozására. A zsinati eszme következe-
tes képviselôinek gondolkodása azért minôsülhet provokatív-
nak, mert a katolicizmus megújulását elválaszthatatlannak te-
kinti az egyház intézményi mûködését közvetlenül érintô re-
formoktól, a hívôk lelkiismereti szabadságától és olyan (evan-
géliumi, illetve a humánum értékeit megjelenítô) magatartás-
formáktól, amelyekkel nem csak a minden elemében szabályo-
zott vallási környezet azonosulhat. nyugat-Európában a múlt 
században megkezdôdött modernizációs program emlékezete és 
folytatásának igénye szorosan összekapcsolódik a demokratikus 
nyilvánosság hagyományával. A katolikusok általában nem vi-
tatják azt a ratzinger által is hangoztatott meggyôzôdést, hogy 
az egyház demokráciában él ugyan, de maga nem demokrácia. 
Többségük szerint azonban a hívôk demokratikus tapasztala-
ta csak tudathasadás, szüntelen konfliktusok és gyógyíthatatlan 
válság – a hitelesség elvesztése és az egyháztagok belsô emig-
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rációja vagy tényleges elvándorlása – árán szûrhetô ki a hierar-
chikus közösség szerkezetébôl, gondolkodásmódjából és kom-
munikációs gyakorlatából. (Az „egyházi demokrácia” differen-
ciálatlan elutasítása ráadásul azt a téveszmét sugallhatja, hogy 
az autoriter stílus valamiféle isteni eredetû összetevôje az egy-
háznak.)
A német nyelvterület felsôoktatási intézményeiben tanító ka-

tolikus teológusnôk és teológusok 2011. február 4-én közzé tett 
memoranduma – amely e számunk 191. oldalán olvasható – ezért 
nem annyira a benne felvetett szempontok újdonságával kel-
tett figyelmet. sokkal inkább azzal, hogy hívôk sokaságában 
felébresztette a megújulás reményét, melyet részint a Vatikán 
restauratív – és a világegyház alakulását döntôen meghatározó 
– intézkedései, részint az utóbbi évek pedofília-botrányai lát-
szólag a múlt zárványai közé utaltak. Jóllehet a memorandum 
szövege a klérus tagjai által elkövetett szexuális visszaélésekbôl 
és azok kritikus következményeibôl indul ki, a szomorú aktua-
litást egy általánosabb krízis egyik tüneteként jellemzi. utób-
bi összetevôi között elsô helyen említendô a botrányok eltus-
solását lehetôvé tevô hatalmi alakzat „titokfegyelme”, valamint 
az ezzel értelemszerûen együttjáró hamis és megtévesztô ön-
kép. És ide sorolható a támadó hárítás retorikai készlete is – a 
sajtónyilvánosság kárhoztatásától az istentelen erôk összeeskü-
vésének és lejárató kampányának emlegetéséig –, amelyben a 
megbánás és a jóvátételi szándék, a szolidaritás és az együtt-
érzés hiteles jelzései cserélôdnek fel egyéb, a keresztény nor-
mákkal rendszerint összeegyezthetetlen beszédmódokkal. Figye-
lemre méltó azonban, hogy a megszólaló teológusok a hie-
rarchia részérôl is számíthattak bizonyos mértékû támogatás-
ra. Robert Zollitsch érsek, a német katolikus Püspöki kar elnö-
ke 2010. szeptemberében, a püspökök ôszi konferenciáján el-
mondott vitaindító elôadásában széles körû dialógust hirdetett 
a válság orvoslására – a szerzôk és aláírók tehát joggal értel-
mezhették a memorandumot az egyházvezetésnek segítô kezet 
nyújtó, konstruktív hozzászólásként. Más kérdés, hogy 2011-es 
tavaszi közgyûlésükön a püspökök a párbeszéd több éves (ám 
meglehetôsen visszafogott) programját kidolgozva meg sem 
említik a hittudomány e reprezentatív megnyilvánulását.
Az autoritatív érvelés túlsúlya ellen is tiltakozó szöveg kap-

csán talán nem szerencsés az aláírók tekintélyére hivatkoz-
ni. Mindenesetre nehéz eltekinteni attól, hogy az íráshoz ne-
vét adó 240 németországi, osztrák és svájci oktató (az egyete-
mi és fôiskolai munkakörben dolgozó tudósok hatvan százalé-
ka) a legrangosabbnak számító német katolikus tudományos-
ság színe-javát alkotja, és többségükben a hozzájuk csatlakozó 
más országbeli kollégáik is neves szakemberek. (Aki figyelem-
mel kíséri a katolikus teológia alakulását, a mértékadó szakiro-
dalom szerzôgárdájának zömét láthatja viszont a listán.) XVI. 
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Benedek pápát alighanem érzékenyen érinti ez a tény, különö-
sen mivel 1970 februárjában ratzinger professzorként ô is alá-
írt egy – hosszabb és körülményesebb megszövegezésû – me-
morandumot, amely a kötelezô papi nôtlenség „emberi törvé-
nyének” felülvizsgálatát szorgalmazta. Hasonlóképpen Walter 
Kasper bíboros, aki 1993-ban még elkötelezte magát a mos-
tani nyilatkozat egy másik intenciója, az újraházasodott el-
váltak teljes egyházi befogadása mellett, csak saját korábbi 
meggyôzôdésével szemben jelenthette ki a 2011-es dokumentu-
mot bírálva, hogy az „egyházi kérdések” nem azonosak „az em-
berek egzisztenciális kérdéseivel”. Az egykor a zsinati gondo-
lat élharcosainak számító német fôpapok természetesen tisztá-
ban vannak az általuk újabban elutasított követelések teológiai 
és lelkipásztori jelentôségével: azzal, hogy nem másról, mint a 
Jézus tanításának megfelelô beszéd- és cselekvésmódok struktu-
rális feltételérôl van szó bennük. Az óhajtott változások távlatát 
nem afféle egyházidegen modernizációs kényszer vonja be a 
teológia diskurzusába, hanem az a felismerés, hogy a személy-
közi viszonyok elmélyítése nélkül a közös hit spirituális tapasz-
talata illúzió, a zsinati reformok újabb keletû, merôben spiritu-
alizáló magyarázata pedig egyházkormányzati taktika. Az a ke-
resztény magatartás, amely az emberi méltóságot nem csak nyi-
latkozatokban ismeri el, hanem a mindennapok szolidáris gya-
korlatában is megvalósítja és megtiszteli, olyan rugalmas intéz-
ményt feltételez, amely nyitott a helyzeti döntésekre és a meg-
értés elôreláthatatlan alkalmaira. Ahogy a dokumentum fogal-
maz: az egyház „nem hirdetheti az isteni megbocsátást anél-
kül, hogy saját cselekedeteivel önmaga nem keresné a megbé-
kélést azokkal, akik ellen ô maga vétett akár erôszakkal, akár 
jogfosztással, vagy azáltal, hogy a Biblia szabadságüzenetét szi-
gorú, irgalmatlan erkölccsé ferdítette”. Ez a körülmény koránt-
sem független az egyház központi utasításokra és feltétlen en-
gedelmességre alapozott intézményrendszerétôl. Megjegyzendô 
továbbá, hogy az egyre inkább virtuális tömegkatolicizmus nem 
hordoz felszabadító üzenetet: legfôképpen egyoldalú politikai 
opciókat képes megjeleníteni annak következtében, hogy esz-
ményi arculatát – szintén elképzelt – homogén társadalmi alak-
zatokban (például a kelet-európai „nemzeti keresztény” mintá-
ban) fedezi fel újra. Eredeti küldetése múlik tehát átalakulá-
sán olyan tudatos és párbeszédképes közösséggé, amely képes 
elismerni mások és általában a másság világát, miközben saját 
sokszínûségétôl sem idegenkedik. 
A dokumentum ezzel, ti. a pluralitás következményeivel kíván 

számot vetni. kétségtelen, hogy – miként azonnal megképzôdô, 
noha érvekkel gyengén felszerelt ellentábora sietôsen felhány-
torgatta – programjának hat sarkalatos pontjában kevés olyan 
mozzanat található, amely a zsinat utáni kritikai teológiában 
(és az európai katolikus közvéleményben) ne számítana sok-
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szorosan végigtárgyalt álláspontnak. köztudott, hogy az egy-
házi döntéshozatal átláthatósága és alapjainak kiszélesítése (az 
„egyszerû” hívôk bevonásával), a paphiány ellensúlyozása a kö-
telezô nôtlenségre vonatkozó elôírás megváltoztatásával, a kle-
rikusokkal emberi méltóságukban egyenrangú „laikusok” jogvé-
delmének szavatolása – egy új „jogi kultúra” kialakítása –, a 
nôtlen egyházi férfiak által hozott szexuáletikai rendelkezések 
hozzáigazítása a katolikusok többségének gyakorlatához (amely-
nek felelôs voltát csak az elrugaszkodott gôg vitathatja el) vagy 
az istentisztelet merev formáinak és nem csekély mértékben ta-
pasztalatidegen nyelvezetének rábízása a helyi közösségek krea-
tivitására (lényegében szertartás, interpretáció, alkotás és kom-
munikáció biblikus összefüggésének helyreállítása) nemhogy el-
lenkeznék a keresztény tradícióval, hanem a hagyományhoz és 
egyben a hit jelenkori adottságaihoz való hûség hitelre méltó 
kifejezôdése lehetne. Ami az illusztris, népes és felfogását te-
kintve vegyes összetételû teológusi testület egységes fellépésén 
túl csakugyan meglepô: állásfoglalása a nôk egyházi feladatkör-
ének kiterjesztése mellett – ezt a hivatalos fórumokon minded-
dig mint szélsôséges véleményt utasították el –, és az a nyoma-
tékos figyelmeztetés, hogy az „azonos nemû kapcsolatban” élôk 
kirekesztése ellenkezik a „személyes döntések” és az „egyéni 
életpályák” tiszteletben tartásának mindenkire, az egyházi tör-
vényhozókra nézve is kötelezô elvével, s hozzátehetjük: a fele-
baráti szeretet elemi követelményével is. 
A szöveg fogadtatásának eddigi rövid történetébôl a német-

országi katolicizmus tanulságos összképe rajzolódik ki. A felve-
tések megalapozottságát nem csupán a német egyházi közgon-
dolkodás erôs akadémiai hátországa szavatolja, hanem túlnyo-
mórészt kimondottan igényes közvetítôrendszere is. A jobbkato-
likus orgánumok és internetes fórumok zajos és indulatgerjesztô 
élcelôdése mindenekelôtt kínos tartalmatlanságával (s másfelôl 
persze a pápához való hûség egyhangú kórusával) ütött el 
azoktól az árnyalt érvektôl, amelyek a mértékadó publiciszti-
kai visszhangokban, az aláíró teológusokkal készült számos in-
terjúban és az egyházi tudósítók kommentárjaiban a szélesebb 
nyilvánossághoz is azonnal eljuthattak. szembeötlô ugyanakkor, 
hogy a mozdíthatatlan struktúra védelmében – egyszersmind a 
lekicsinylô és epés metaforák termelésében – az a Peter Seewald 
bizonyult a legaktívabbnak, akinek újabb interjúkötete XVI. Be-
nedekkel nemrég látott napvilágot (Licht der Welt. Der Papst, 
die kirche und die zeichen der zeit, Ein Gespräch mit Peter 
seewald. Freiburg/Basel/Wien, 2010, 256 l., kve 19,95 Eur). so-
kan üdvözölnék a pápa elhatárolódását újságíró-bizalmasától – 
akkor is, ha tudóstársainak javaslataira nem ad érdemi választ.

 
(Mártonffy Marcell – másodközlés 

a szuveren.hu internetes portál szíves engedélyével)
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„ELÔSZÖR A LELKIISMERET, AZTÁN A PÁPA” – ez az 
idézet a címe a német jezsuiták kulturális folyóirata, a mün-
cheni Stimmen der Zeit 2010. novemberi száma vezércikkének. 
szerzôje, Andreas R. Batlogg SJ fôszerkesztô – a rahner Archí-
vum vezetôje – így folytatja: „Ennek az esztendônek új boldog-
jai közé tartozik 2010. szeptember 19. óta John Henry Newman 
(1801–1890). Maga a pápa négynapos nagy-britanniai utazása 
végén avatta boldoggá… Ezt XVI. Benedek személyes nagyrabe-
csülése jeleként értékelték »a modernség egyháztanítója« iránt, 
aki Tony Blair elôtt Anglia legkiválóbb konvertitája. 
newman halála napjának 100. évfordulója alkalmából Joseph 

Ratzinger bíboros 1990-ben elmondta, hogy 1946 januárjában 
kispapként évfolyamtárasaival együtt az idôsebb teológustárs,  
Alfred Läpple vezette be elôször newman eszmevilágába. läpple 
akkoriban fejezte be a 2. világháború elôtt megkezdett doktori 
munkáját a lelkiismeret fogalmáról newmannél… newmannel 
való találkozása a fiatal szeminarista számára döntô jelentôségû 
lett.
»newman tanítása a lelkiismeretrôl«, így emlékszik vissza 

ratzinger, »számunkra akkoriban annak a teológiai perszo-
nalizmusnak egyik fontos megalapozása lett, amely mindnyá-
junkat magával ragadott… Megéltük egy olyan totalitárius párt 
hatalmi igényét, amely a történelem beteljesülésének fogta fel 
magát, és tagadta az egyes ember lelkiismeretét … Így felsza-
badító és lényeges volt tudnunk, hogy az egyházban való kö-
zösségünk nem a lelkiismeret kioltásán alapul, hanem épp 
ellenkezôleg csak a lelkiismeretbôl bontakozhat ki. Éppen azért, 
mert newman az ember egzisztenciáját a lelkiismeretbôl, azaz 
Isten és a lélek viszonylatában értelmezte, világos volt, hogy ez 
a perszonalizmus nem individualizmus, és a lelkiismerethez 
való kötôdés nem a tetszôlegességre tesz szabaddá – ennek az 
ellenkezôje áll fenn.« 
newman lelkiismereti okokból 44 éves korában tért át. Az a 

bizalmatlanság, amely mind a katolikusokból, mind pedig az 
anglikánokból (»life under a cloud«; »élet egy felhô alatt«) felé-
je áradt, csak Apológiájának (1864), egyfajta hitbeli úti beszá-
molójának köszönhetôen tûnt el. XIII. Leó pápa a kúriában 
keringô súlyos fenntartásokat, miszerint newman »túl liberá-
lis«, de a célzatosan szórt, rágalmazó híreszteléseket is eleresz-
tette a füle mellett, amikor 1879-ben bíborossá nevezte ki ôt (il 
mio cardinale); eltökélt szándéka volt, hogy »newmant megtisz-
telve az Egyházat tisztelje meg«. A vörös birétum egy konver-
titának egyházi elismerés még életében, majd a boldoggá ava-
tás megerôsítés haló poraiban!
Mit tanulhatunk John Henry newmantól? Mindenek elôtt 

a lelkiismeret bátorságát. Híres és gyakran idézett részlet  
»A norfolki Hercegnek írt levél«-bôl (1874), amelyben a lelkiisme-
ret elsôbbségét hangsúlyozza: »Ha … a vallásra pohárköszöntôt 
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kellene mondanom, akkor a pápa egészségére üríteném po-
haramat. De elôször a lelkiismeretre. Csak aztán a pápára.« 
A pohárköszöntô drámaibban hat, mint ahogy hangzik; hi-
szen amint Karl Rahner SJ hangsúlyozta, »teljességgel magától 
értetôdô«… »A katolikus keresztény – így rahner 1978 szep-
temberében az elsô nemzetközi newman-konferencia végén né-
met földön – azt mondja: a lelkiismeret végsô, életre szóló dön-
tésével elismerem a katolikus egyház objektív tanítói tekinté-
lyét… De ennek az objektív normának az elismerése nyilván-
valóan az enyém. A lelkiismeretet sohasem ruházhatjuk másra 
és adhatjuk át neki.«” rahner utolsó mondata nagyon emlékez-
tet a közelmúltban elhunyt hûséges olvasónk, Bulányi György 
SchP sokat idézett mondatára: „nem hordhatjuk mások zsebé-
ben a lelkiismeretünket.” 
A vezércikk a következôképpen folytatódik: „John Hen-

ry newmant tisztelni annyit is jelent, mint tanulni meg gyô-
zôdéseibôl. »A pápa mint a kötelezô egyházi tekintély ki-
fejezôdése fölött áll a saját lelkiismeret, amelynek mindenek 
elôtt engedelmeskedni kell, szükség esetén az egyházi tekin-
téllyel szemben is«, így olvassuk a Gaudium et Spes lelkipász-
tori konstitúció 16. pontjának kommentárjában. A magyarázat 
szerzôje zsinati teológus, ma pápa. nem kell drámai helyze-
te ket felidézni. De a Humanae vitae enciklika (1968) számtalan 
katolikust sodort súlyos lelkiismereti konfliktusba, amelynek a 
megoldását a német püspökök königsteini nyilatkozatukban a 
személyes döntésre bízták. Gondolhatunk a német püspökök-
nek II. János Pál pápával évekig tartó küszködésére, amely vé-
gül a terhességi konfliktusok esetére létesített állami tanács-
adásból való kilépéshez vezetett. Franz Kamphaus püspök sokat 
szenvedett emiatt.
A lelkiismeret teológiai elgondolásával John Henry newman 

»döntô lépést tett az újkor felé«. Amint Magnus Striet freiburgi 
fundamentálteológus összegzi: »ezzel newman határozottan el-
ismeri az emberi természeten mint ilyenen alapuló méltóságot, 
amely ezért a téves lelkiismeret méltóságát is magában foglal-
ja. Ebben majd a II. Vatikáni zsinat követi ôt. newman a val-
lásszabadságot már nem a türelem parancsa értelmében fogja 
fel. Ehelyett úgy látja, hogy a lelkiismeretnek, mivel ez az em-
ber személyi méltóságának a kifejezôdése, abszolút elsôbbség 
jár«” – fejezi be vezércikkét a Stimmen der Zeit-ben Andreas 
Batlogg. (B. J.)

A KARIZMA EREJE ÉS GYENGESÉGE (Macht und Ohnmacht 
des Charismas) címmel kommentálja a Neue Zürcher Zeitung 
2011. április 28-iki számában Jan-Heiner Tück, a dogmatika ta-
nára a bécsi egyetem katolikus hittudományi karán, II. János 
Pál pápa május 1-jei boldoggá avatását. „A emlékezetrôl szó-
ló mindennemû diskurzus ellenére kulturális amnézia uralko-
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dik, amely lerázza magáról a múlt tehertételét, hogy könnye-
dén élhessünk. A katolikus egyház ezzel szemben az élôk és 
a holtak közösségeként fogja fel magát. Már korán kialakította 
az emlékezés kultuszát, amely a liturgiában nyilvánosan meg-
nevezi a vértanúkat, hitvallókat és apostolokat, valamint meg-
üli emléknapjaikat… II. János Pál pápát, aki elôdeit, IX. Piuszt 
(1846–1878) és XXIII. Jánost (1958–1963) boldoggá avatta, má-
jus 1-jén oltárra emelik. Halála után,  2005 áprilisában a szent 
Péter-téren összegyûlt tömeg »Santo subito«-t skandált, azonna-
li szentté avatást követelve. Ezt XVI. Benedek nem teljesítette… 
Mégis, mint már Teréz anyánál, felmentést adott az egyházjo-
gi elôírás alól, miszerint boldoggá avatási eljárás csak öt évvel 
a jelölt halála után kezdhetô el. A boldogavatáshoz szükséges 
»az erények hôsi fokon való gyakorlásának« és egy a jelölt köz-
benjárására bekövetkezett csodának az igazolása” – kezdôdik a 
cikk, majd utal egy, Parkinson-kórban szenvedett, francia apá-
ca meggyógyulására, ami az orvostudományi igazolhatósága 
körül folyt huza-vona miatt a világsajtóban a természettörvé-
nyek megalapozhatóságához hasonló elvi kétségeket vetett fel. 
Ez újra idôszerûvé tette Bruno Primetshofer CssR emeritált bécsi 
redemptorista egyházjogász professzor javaslatát, miszerint a IV. 
lateráni zsinat (1215) és a III. Honoriusz pápa által (1225) elítélt 
istenítéletekre (ordalia) emlékeztetô csodák megkövetelése alól 
a pápáknak egyszer s mindenkorra diszpenzálniuk kellene, és 
meg kellene elégednünk a hôsiesen erényes élet perrendszerû 
igazolásával (vö. „A csoda szerepe a boldoggá és szentté ava-
tások során”, Mérleg, 2007/4. 451–454. l.). Tück cikkében nem 
erre, hanem a boldogavatás egy másik késleltetô körülményére 
utal. A megboldogult pápa ugyanis nagyon jó viszonyban volt 
a gyermekrontó és bûnözô Marcial Maciellel, a krisztus legio-
náriusai szerzetesrend alapítójával. nem ismert, hogy pápa tu-
domást szerzett-e Maciel számos súlyos bûnérôl.
„karol Wojtyła kivételes egyéniség… 1958-ban lesz krakkó-

ban segédpüspök, és részt vesz a 1962 és 1965 között a II. Va-
tikáni zsinat ülésein, ahol határozottan síkra száll a vallássza-
badság egyházi elismeréséért, és az evangélium korszerû hir-
detése mellett érvel. 1963-ban VI. Pál pápa krakkói érsekké 
nevezi ki. Hivatali idejét a kommunista rendszerrel való sze-
líd, de erôteljes szembesülés jellemzi. Emellett korát messze 
megelôzve elômozdítja a német–lengyel kiengesztelôdést. 1978-
ban meglepetésszerûen pápává választják, elsô szlávként az 
egyház történetében. 
II. János Pál pápasága 1978-tól 2005-ig a második leghosszabb 

a történelemben, és más szempontból is a felsôfokok pápasá-
ga. Wojtyła karizmatikus személyisége, kiváló érzéke a szim-
bolikus gesztusok iránt, a médiával való fölényes bánni tudá-
sa megerôsítették a pápaság globális jelentôségét. lengyel ha-
zájában való utazásain tanúsított rettenthetetlen kommuniz-
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mus-kritikája hozzájárult a szovjet impérium összeomlásához…  
A szentté avatásokat az evangelizálás eszközének tekintette. 
1995-ben Manilában négy millió hívô elôtt a történelem leg-
népesebb istentiszteletét tartotta. A vallásközi párbeszédben is 
fontos tanúságokat tett a lengyel pápa. 1986-ban rómában 
a történelemben elsô pápaként látogatott el zsinagógába, és 
2001-ben Damaszkuszban elsô pápaként ment be egy mecset-
be. A katolikus egyház és a zsidóság kapcsolatáért többet tett, 
mint minden elôdje együttvéve. 1996-ban Assisiben nemzetkö-
zi imatalálkozót kezdeményezett, amelyen a világvallások ran-
gos képviselôi jöttek össze (…)
A katolikus egyház és a modern tudomány sérült viszonyá-

nak javítása végett 1992-ben rehabilitálta Galileit. Az egyház 
más tehertételeit is nyíltan megvallotta. nagy figyelmet keltô  
»mea culpa«-jával a 2000-es jubileumi évben bocsánatot kért a 
vallásháborúkért, a zsidóüldözésért és az inkvizícióért. II. János 
Pál elôrehaladott kora ellenére is jobb kapcsolatot teremtett a 
fiatalokkal, mint a legtöbb bírálója (…)
A (…) boldoggá avatásnak mégsem szabad elfeledtetnie, hogy 

pápasága maradandó árnyékot is vetett. A nyugati modernség-
gel szembeni szkeptikus alapmagatartását, amit a papa polacco a 
szubjektivizmus, relativizmus és konzumizmus címszavakkal írt 
körül, itt éppúgy meg kell említenünk, mint a felszabadítási te-
ológia radikális elutasítását, ami megrögzött antikommunizmu-
sával függhetett össze. A római centralizmus erôsítése, ami ki-
váltképpen a vitatott püspöki kinevezésekben volt szembeötlô, 
kemény teherpróbának tette ki az egyetemes és a helyi egy-
házak viszonyát. A liberális teológiai áramlatok elutasítása és a 
római eljárások elszaporodása a tanítási megbízás megvonására 
mutatják, hogy a kognitív disszonanciák az egyetemi teológia 
és az egyházi tanítóhivatal között megnövekedtek.
II. János Pál mindennemû tevékenységében és odaadó mun-

kásságában megmaradt az ima és misztikus elmélyedés emberé-
nek (…) Az isten- és az emberszeretetben, valamint az erô szak-
mentességben látta Jézus hagyatékát” – állapítja meg cikke vé-
gén a tudós szerzô, és ebben láthatjuk igazi karizmáját. (B. J.) 

ÉLET A BETÛK MÖGÖTT. – A 14. nemzetközi renovabis 
kongreszus 2010. szeptember elsô napjaiban a bajorországi 
Freisingben a következô idôszerû kérdéskört tanulmányozta: 
„Felelôsség a teremtésért, Ökológiai kihívások közép- és ke-
let-Európában”. A programban több honfitársunk szerepelt a 
Duna-térség égetô kérdéseirôl szóló elôadásával: Nagy Gergely 
(szeged); Német László (nagybecskerek/zrenjanin); Gyôri-Nagy 
Sándor (kiskunmajsa) és Varga-Berta József (szeged). 
– Egyre több püspök sürgeti Ausztriában, Belgiumban, az Egye-
sült államokban, németországban és svájcban a latin rítusú 
egyházmegyés papság számára kötelezô nôtlenség felülvizsgá-

Mérleg 2010_3-4 001_240.indd   9 2011.09.16.   12:53



10

lását (CIG, 2010. aug. 29., szept. 26.), amint már 1970. február 
9-én a német Püspöki kar tanácsosaiként tk. olyan neves hit-
tudósok is megtették, mint Karl Lehmann, Karl Rahner SJ, Joseph 
Ratzinger és Otto Semmelroth SJ. Eredetileg karl rahner küldte 
el az errôl szóló emlékiratot a regensburgi egyházmegye kri-
tikus akciócsoportjának (Akr). A közelmúltban az akciócso-
port Pipeline c. tájékoztató lapjában tették közzé (SZ, 2011. ja-
nuár 28.). 
– A lengyelországi fromborki (az egykor kelet-porországi frau en-
burgi) székesegyházban ünnepélyesen eltemették Nikolausz Koper-
nikusz (1473–1543) kanonok és csillagász Dns-vizsgálattal azono-
sított földi maradványait, amelyek az általa képviselt heliocentri-
kus világkép 1616-ban történt egyházi elítélése miatt jeltelen sír-
ban nyugodtak. Mûveit csak 1835-ben vették le a tiltott köny-
vek jegyzékérôl. 
– „»A dialógus sodrában…« – új perspektívák és kihívások a 
zsidó–keresztény dialógusban a 21. század elején” címmel ran-
gos zsidó–keresztény dialógus-konferencia volt a Pázmány Pé-
ter katolikus Egyetem szervezésében a Collegium Esztergom 
támogatásával 2010. október 28-án és 29-én Budapesten.
– 2010 végén jelent meg az a hír a világsajtóban, hogy már 
2008 novemberében a szentszék jóváhagyta az Angyalmû (Opus 
Sanctorum Angelorum) statutumát annak ellenére, hogy ennek a 
szektaszerû, ultrakonzervatív és okkultista, mágikus, csodahaj-
hászó, közel milliós taglétszámú közösségnek a tanai korábban 
a Hittani kongregáció (1992) által és több egyházmegyében be 
voltak tiltva. Tagjai állítólag 400 angyal nevét ismerik és segít-
ségül hívják a szerintük ördögtôl megszállott fekete vagy csí-
kos macskákért és abortáló anyákért.
 – A szentszék a 800 papból és 2500 szeminaristából álló krisz-
tus legionáriusai nevû szerzetesrend átfogó reformját helyez-
te kilátásba, miután beigazolódott, hogy szentként tisztelt me-
xikói pap-alapítójuk, Marcial Maciel Degollado (1920–2008) súlyo-
san megszegte szegénységi és tisztasági fogadalmát, szexuális 
visszaéléseket követett el kispapjaival, több asszonnyal együtt 
élt és több gyermeket nemzett, akiket szintén megrontott. Josef 
Ratzinger még mint a Hittani kongregáció bíboros prefektusa 
vizsgálatot indított a megtévedt pap ellen, de II. János Pál pápa 
alatt nem tudott teljesen rendet teremteni. P. Maciel eltévelye-
dése messze felülmúlja a többi, világszerte leleplezett pedofil 
paptársáét, beleértve Hans Hermann Groër OSB (1919–2003) bé-
csi bíboros érsekéét (vö. Mérleg, 1997/4. 364. sk., 2002/1. 8. sk. 
l., CIG, 2010. május 16. 232. l., Le Monde, 2010. március 5.). ki-
lenc hónappal azután, hogy az elsô nemi visszaélések megdöb-
bentették a 12 milliós, hagyományosan katolikus Bajorországot, 
legkevesebb 380 áldozatot és 280 jórészt már elhunyt tettest ál-
lapítottak meg a vizsgálatok az egyházi intézményekben (SZ, 
2010. okt. 22. r17. l.). 
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– A tisztítótûz nem hely, hanem belsô állapot. Ezt jelentette ki 
XVI. Benedek pápa egy általános fogadáson, szembeszállva az-
zal a szemlélettel, amely a megtisztulás és vezeklés „közbülsô 
állapotát” a testi halál és a feltámadás között a „pokol” közeli 
helyre teszi. A pápa a Génuai Szent Katalin (1447–1510) írásai-
ra hivatkozott. (CiG) 
– Youcat címmel Christian Schönborn OP, bécsi bíboros érsek 
szerkesztésében megjelent a katolikus egyház ifjúsági katekiz-
musa, amely a Herder Korrespondenz 2011/5. számában megjelent 
elsô értékelés szerint sajnos osztozik a világkatekizmus mód-
szertani és tartalmi gyengeségeiben. Ulrich Ruh fôszerkesztô a 
személyi kultusz megnyilvánulásának tekinti, hogy a legtöbbet 
idézett szerzô XVI. Benedek pápa. A stílust általában dicséri, de 
számos félresikerült kifejezést (pl. szentmise: randi a világ urá-
val) és a sok, a fiatalok ízlésétôl idegen képet bírál. Dicséri vi-
szont, hogy a kényes szexuális erkölcstani kérdésekben inkább 
megnyerni törekszik a remélt fiatal olvasókat, mint visszataszí-
tani. kiállja-e majd a próbát a Youcat az idei madridi világifjú-
sági találkozón, ahol terjeszteni fogják? 
– A német katolikusok központi Bizottsága, amely a világi 
hívôk hivatalos képviselete, legutóbbi közgyûlésén további lé-
péseket sürgetett az ökumenében, így több közös istentisztele-
tet, a bérmálás, ill. konfirmáció kölcsönös elismerését, valamint 
a felekezeti vegyes házasságban élôk közös áldozásának enge-
délyezését. A tanácskozáson megállapították, hogy a katolikus 
keresztények forronganak és vallási-egyházi reformokat kíván-
nak. (CiG)
– Az Universae Ecclesiae k. legújabb vatikáni instrukció a négy 
évvel korábban közzétett Summorum Pontificum k. motu proprio 
folytatásaként a II. Vatikáni zsinattal szemben a katolikus egy-
házban tovább erôsíti a tridenti liturgia szerepét, így tk. újra 
megengedi a papoknak magánmisék tartását is. A megyéspüs-
pököket e téren pedig alárendeli az Ecclesia Dei nevû vatiká-
ni hivatalnak. (CiG) 
– A Pápai Tudományos Akadémia új elnöke a 81 éves svájci 
református Werner Aber, orvosi nobel-díjas mikrobiológus lett. 
(CiG)
– XVI. Benedek pápa a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök 
exarchájává nevezte ki dr. Orosz Atanáz dámóci görög katolikus 
szerzetest, a központi Papnevelô Intézet propedeutikus elöljá-
róját, aki számos, szakterületén megjelent könyvet ismertetett 
folyóiratunkban. (MK)
– A 15. nemzetközi renovabis kongresszus 2011. szeptem-
ber 1-tôl 3-ig tart a bajorországi Freisingben. Témája: „Vidé-
ki térségek átalakulóban, kihívások közép- és kelet-Európá-
ban”. (Renovabis) 
– 2011. április 2-án adta át Bécsben a svájci Herbert Haag Ala-
pítvány az idei díjait, amelyekkel kiváltképpen a csehszlovákiai 
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földalatti egyház még élô kimagasló képviselôit, így Václav Mal�, 
prágai segédpüspököt (aki nem fogadta el a díjat), Dułan Łpiner, 
olmützi (olomouci) földalatti püspököt, jelenleg az egyházi szolgá-
latból kizárt etika- és vallástudomány-docenst, valamint a titokban 
pappá szentelt Ludmila Javorová-t, Felix Davídek (1921–1988) föld-
alatti püspök brünni (brnói) helynöknôjét és Walter Kirchschläger 
luzerni újszövetségi szentírástudós professzort szándékoztak kitün-
tetni. A csehszlovákiai földalatti egyház (vö. Mérleg, 90/2. 151–156., 
91/4, 429–432. l.) a súlyos egyházüldözés idején eredetileg római 
sugallatra szervezôdött. Az az ága, amely a jobb rejtôzködés vé-
gett házas férfiakat, sôt nôket is pappá szentelt, a fordulat után 
súlyos egyházfegyelmi intézkedéseket szenvedett. A kitüntettek 
ehhez az ághoz tartoztak, a nôk pappá szentelhetôségérôl kialakí-
tott felfogásukat a biblikus professzor is osztja. A földalatti egyház 
tragédiájáról szól Erwin Koller, Hans Küng és Peter Kri�an kiadvá-
nya Die verratene Prophetie, Die tschechoslowakische Untergrundkirche 
zwischen Vatikan und Kommunismus (Edition Exodus, luzern, 2011) 
címen. (KIRCHE IN)
– Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként 
arra hívta fel az állami hatóságok, a sajtó munkatársai és a tu-
domány mûvelôi figyelmét, hogy a Magyar köztársaság Alkot-
mánya 70/G szakaszának (2) bekezdése szerint „Tudományos 
igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét 
megállapítani kizárólag a tudomány mûvelôi jogosultak”. (MTI)
– Meteoritokon talált földön kívüli életet a nAsA. (hírszerzô)
– „nyilatkozat: dr. Kiszely István, 1950–1963 között a Pannonhal-
mi szent Benedek rend Márk néven ünnepélyes fogadalmas 
szerzetese és felszentelt papja voltam, nyilvánosan megkövetem 
a bencés rend mai fôapátját és tagjait – a pártállam ügynöke-
ként – ellenük elkövetett minden bûnöm miatt. kérem, hozzák 
bocsánatkérésemet nyilvánosságra! Dr. kiszely István sk., Pan-
nonhalma, 2011. március 12.” 
– A 2002-ben elhunyt Luise Rinser német írónô (vö. Mérleg, 
2002/1. 14. l.), aki a világháború után baloldali katolikus híré-
ben állt, valójában lelkes náciként ágált 1944-ben bekövetkezett 
letartóztatásáig, amint ezt késôi, holtáig hû barátja, José Sánchez 
de Murillo: Luise Rinser – Ein Leben in Widersprüchen (Frankurt 
a. M., Fischer, 2011) címen közzétett életrajzában dokumentálja.  
(DIE ZEIT)
– A katolikus papok száma Európában 1999 és 2009 között 
9%-kal csökkent, az egész világon viszont 1,4%-kal növekedett, 
amikor a katolikusok összlétszáma 13%-kal nôtt. (KIRCHE IN)
– Tirolban az evangélikus és a katolikus egyház bûnvallomással 
emlékezett meg Hutter Jákób reformátor 475 évvel ezelôtt eret-
nekként és államellenségként történt innsbrucki elégetésérôl. 
(KIRCHE IN) 
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KITÜNTETÉSEK. – 2010. március 9-én Budapesten a név-
adó halálának 25. évfordulóján átadták a scheiber sándor-dí-
jakat. Az elismerést Menahem Schmelzer, a new York-i Jewish 
Theological seminary nyugalmazott professzora, Miskolczy Amb-
rus egyetemi tanár, történész és Tibori Szabó Zoltán kolozsvári 
újságíró, történész nyerte el.
– 2010. március 15-iki nemzeti ünnepünk alkalmából a kor-

mányzati ciklus végén tk. kossuth-díjat kapott Papp Oszkár 
festômûvész valamint Rakovszky Zsuzsa író és mûfordító; szé-
chenyi-díjban részesült Bojtár Endre irodalomtörténész és mû-
fordító, Pléh Csaba pszichológus, egyetemi tanár, valamint Rainer 
M. János történész, az 1956-os Intézet igazgatója; a Magyar 
köztársasági Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki Kornai 
János közgazdászt, professor emeritust; a középkereszt a Csil-
laggal lett osztályrésze Görgey Gábor kossuth-díjas írónak és 
Majtényi Lászlónak, az állam- és jogtudomány kandidátusának; 
a középkeresztet nyerte el Varnus Xavér orgonamûvész. 
– Lovász László matematikus, az MTA tagja, az ElTE, a Princeton 

és a Yale egyetemek tanára kapta meg a nobel-díjhoz hasonlítha-
tó japán kiotó-díjat a diszkrét struktúrák területén végzett ku-
tatásaiért.
– Dalos György magyar író részesült a 2010. évi lipcsei nem-

zetközi könyvvásár fôdíjában az európai népek közötti megér-
tés szolgálatában kifejtett munkásságáért. A méltatásban kiemel-
ték a németországban megjelent „Felgördül a függöny – A ke-
let-európai diktatúrák bukása” (Der Vorhang geht auf – Das Ende 
der Diktaturen in Osteuropa) címû könyvét.
– A Goethe Intézet a nagy német író születésnapján 2010. 

augusztus 28-án Weimarban Heller Ágnes magyar filozófust 
életmûvéért a Goethe-éremmel, a németországi szövetségi köz-
társaság hivatalos érdemrendjével tüntette ki. A díjat már több 
honfitársunk megkapta: Ligeti György zeneszerzô, Kertész Imre 
nobel-díjas író és Tandori Dezsô író-költô is. (MTI)
– A Bajorországi katolikus Akadémia a romano Guardini-díjjal 
tüntette ki Tomáł Halík prágai teológust, vallástudóst, pszicho-
lógust és szociológust.
– Robert Geoffrey Edwards 85 éves brit tudósnak ítélte a stock-
holmi karolinska Intézet a 2010. évi orvosi nobel-díjat a szer-
vezeten kívüli megtermékenyítés módszerének fejlesztéséért, ami 
1978-ban tette lehetôvé az elsô lombikbébi megszületését. Az-
óta mintegy négymillió gyerek jött világra ezzel a módszerrel 
(mivel a házastársak több mint 10%-a akarata ellenére meddô), 
amit a katolikus egyházi tanítóhivatal helytelenít a katolikus mo-
rálteológusok körében észlelhetô véleménykülönbségek ellené-
re (ld. Mérleg, „Gyermek nemzése kémcsôben”, 1978/4. 308–311., 
„Pró és kontra”, 1987/2. 149–174. l. és Medgyesi György szemléjét 
a hivatkozásokkal elôzô  számunkban). A lom bik bébik kérdését 
idôszerûvé teszi a lengyelországban támadt vita a kémcsôben 
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folyó megtermékenyítést engedélyezô törvénytervezetrôl, amely-
nek megszavazását Henryk Hoser érsek, az egyházi bioetikai 
bizottság elnöke kiközösítés terhe alatt megtiltaná a lengyel 
országgyûlési képviselôknek. Jozef Michalik érsek, a lengyel Püs-
pöki kar elnöke azzal érvel a törvénytervezet ellen, hogy az el-
járás a rosszemlékû eugenikára emlékeztet, és számos embrió, 
azaz emberi lény pusztulásával jár. sajnos közismert, hogy a ter-
mészetes módon megfogamzott petesejtek mintegy fele is el-
hal. Érdekes hír ezzel kapcsolatban, hogy egy amerikai asszony 
egészségesen kihordott egy 20 éve befagyasztott, majd a méhé-
be ültetett embriót. Az eljárás hazánkban is ismert.
 – 2009-ben a svéd Akadémia az irodalmi nobel-díjjal meglepe-
tésszerûen Herta Müller bánáti német regényírót és költôt tün-
tette ki, aki 1987-ben a securitate által történt állandó üldözte-
tése miatt áttelepült az akkori németországi szövetségi köztár-
saságba. A német könyvdíjra jelölt Atemschaukel („lélegzethin-
ta”) c. regénye a gulag-irodalomba sorolható. A sztálini korszak-
ban a romániából a szovjetunióba munkatáborokba deportált 
erdélyi szászok (köztük volt édesanyja) mostoha sorsáról szól.  
A 2010. évi irodalmi nobel-díjas Mario Vargas Llosa, perui író, esz-
széista és a spanyol királyi Akadémia tagja pezsgô mesélôkedve 
és olvasmányos stílusa már évtizedek óta meghódította a magyar 
könyvbarátokat. regényeiben visszatérô téma a hatalommal való 
viaskodás (Ottlik kôszegi „Iskolá”-jához hasonlóan a limai kato-
naiskolában): „A város és a kutyák”; „zöld palota” és „A kecske 
ünnepe”. lehet, hogy inkább a szerelem és házasság élményé-
nek ábrázolása tette népszerûvé: „szeretem a mostohámat”; „Jú-
lia néni és a tollnok”; „Don rigoberto feljegyzései” stb. 
– A 2010. évi nobel-békedíjas Liu Hsziao-po (liu Xiabo), kínai 
ellenzéki emberjogi harcos lett, aki jelenleg börtönbüntetését 
tölti. Több állam kormánya arra kérte kínát, hogy engedje sza-
badon a másként gondolkodót.
– A 2010. október 23-iki nemzeti ünnepünk alkalmából a Ma-
gyar köztársasági Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki tk. 
Jakubinyi György Miklós gyulafehérvári érseket, középkeresztjé-
vel a Csillaggal Kukorelli István volt alkotmánybírót, Roska Ta-
mást, a PPkE számítástechnikai professzorát, középkeresztjével 
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, Boleratzky Lóránd egy-
házjogászt, Bolyki Jánost, a nyelvtudományok doktorát, a kGrE 
professor emeritusát, Böjte Csaba dévai ferencest, Deutsch Róbert 
fôrabbit, Erdélyi Gézát, a szlovákiai református keresztyén Egy-
ház ny. püspökét, Ittzés Jánost, a nyugati (Dunántúli) Evangé-
likus Egyházkerület püspökét, Kálmán Attila, a Dunántúli re-
formátus Egyházkerület volt fôgondnokát, Oloffson Károly Placid 
bencés szerzetest, Pálos Miklós volt államtitkárt és Pápai Lajos 
gyôri megyéspüspököt. Szöllôsy Pál jogász, az Európai Protes-
táns Magyar szabadegyetem bázeli egyesületének tb. elnöke 
nagy Imre-érdemrendben részesült.
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– Erdélyi Zuzsanna néprajzkutatót 90. születésnapja alkalmából 
a Magyar Püspöki kar a Pro Cultura Christiana-díjjal tüntet-
te ki. (MK) 
– Gémes István stuttgarti evangélikus lelkészt az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem díszdoktorává avatta. Schmitt Pál köztársa-
sági elnök Berlinben a Magyar köztársasági Érdemrend Tiszti 
keresztjével tüntette ki, ugyanakkor a lovagkeresztet vehette át 
ifj. Klement Kornél, a németországi Magyar szervezetek szövet-
ségének elnöke.
2011. március 15-ikei nemzeti ünnepünk alkalmából a kos-

suth nagydíjat vehette át Nemeskürty István széchenyi-díjas iro-
dalomtörténész; tk. kossuth-díjban részesült Czakó Gábor Jó-
zsef Attila-díjas író; széchenyi nagydíjjal tüntették ki Oláh Gá-
bor nobel-díjas kémikust; széchenyi-díjat kapott Csíkszentmihályi 
Mihály pszichológus, Kun Miklós történész és Szörényi Lász-
ló József Attila-díjas irodalomtörténész; a Magyar köztársasá-
gi Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatát adományoz-
ták Seregély István ny. egri érseknek; a középkeresztet a csillag-
gal polgári tagozatát Bolberitz Pál széchenyi-díjas teológusnak, 
Borbándi Gyula széchenyi-díjas történésznek, Zakar Polikárp ny. 
zirci fôapátnak, Bod Péter Ákos közgazdásznak, Korzenszky Ri-
chárd bencés perjelnek és Szendi József ny. veszprémi érseknek, 
néhány nappal késôbb pedig a hazánkból elhelyezett Juliusz 
Janusz pápai nunciusnak; a lovagkeresztet Párdányi Miklósnak, 
a Budai Ciszterci szent Imre Gimnázium igazgatójának, Funk 
G. Gemmának, a sok évtizedes üldözést szenvedett ciszterci 
nôvérek érdi regina Mundi Monostora apátnôjének és Puskely 
Mária Kordia ssDn nôvérnek, a lelkiségtörténet neves kutató-
jának. (MTI, MK)
– Május 6-án a londoni nagykövetségen vehette át a Magyar 
köztársasági Érdemrend középkeresztjét a 80. életévét nemrég 
betöltött Pátkai Róbert, az Egyesült Angol nyelvû Evangélikus 
Egyház nyugalmazott püspöke. (MTI, MK)
– Szabó Ferenc SJ teológiai és irodalmi munkásságát a Magyar 
Örökség-díjjal tüntették ki. (MK)
– A 2011-ben Perczel András, az ElTE szerves kémikus akadémi-
kus professzora, piarista öregdiák nyerte el a Bolyai Díjat. (MK) 
– A dán Grete lundbeck Európai Agykutatási Alapítvány elsô 
ízben három magyar tudósnak adományozta Agy-díját: Buzáki 
Györgynek, Freund Tamásnak és Somogyi Péternek. (Természet Vi-
lága)
– Az immár hatodik Aegon Mûvészeti Díjat szakmai zsûri dön-
tése alapján Esterházy Péter nyerte el a 2010-ben, 60 éves korá-
ban közzétett „Esti” c. könyvéért, amelyben rájátszik Kosztolá-
nyi Dezsô Esti kornél-szövegeire, számot vetve saját életével és 
mesterségével. (AEGON) 
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TÓTH IMRE EMLÉKEZETE (1921–2010). 2010. május 17-én 
négy gyermeke, nyolc unokája, élettársa és öt országból jött 
barátai búcsúztatták Párizs pantini temetôjében Tóth Imrét, és 
mondtak kaddist az Örökkévaló dicséretére. 
Tóth Imre romániában született szatmári zsidó fiú, katolikus 

püspöki gimnázium tanítványa, kolozsvári egyetemista, egyete-
mi docens Bukarestben, regensburgban egyetemi tanár, végül 
1991-tôl kezdve Párizs lakosa. Gyerekként eltávolodik az orto-
doxiától, cionizmustól, és bekapcsolódik az erdélyi ifjúkommu-
nista mozgalomba. letartóztatják, megszökik, megjárja a román 
és magyar börtönöket, Garanyt, a bûntetô munkaszolgálatot, 
megkínozzák, hat évre ítélik, de túléli a háborút, mert a de-
portáló vagonokat a partraszállás napján visszairányítják a bör-
tönbe. A börtönben életveszélyes csípôtörést szenved, de a fel-
szabaduláskor élve biceg ki a katonai kórházból. szüleit, akiktôl 
még elbúcsúzik, mielôtt Auschwitzba hurcolják ôket, élete vé-
géig gyászolja. 
Az ellenállás és a munkásmozgalom kényelmetlen hôse, kér-

lelhetetlen kritikusa. soha semmilyen kitûntetésben nem része-
sül, 1956 után kizárják a pártból. 1969-ben egy barátja kisegíti 
németországba, ahol 1970–1991 közt a regensburgi egyetem tu-
dománytörténeti intézetének tanszékvezetôje (vö. Az életben van, 
amit az ember nem tesz… és tesz… Budapest, Pont kiadó, 2004). 
Filozófus – matematikatörténész, századunk egyik géniusza. 

Minden érdekli, mindent elolvas, mindenre emlékszik, mindent 
tud: a weimari klasszikusokat, a 20. századi avant-garde irodal-
mat, az egész matematika- és filozófiatörténelmet, József Atti-
lát kívülrôl ismeri. 2500 év európai szellemtörténete Tóth Imre 
hazája.
Tudományos munkásságában két nagy témát dolgozott fel. 

Az egyik az irracionális mennyiségek létezése, ehhez csatlakoz-
nak egyrészt a zénói paradoxonokkal kapcsolatos munkái; más-
részt az irracionális számok léte, mely Platón-olvasatának kul-
csa: dialógusait mintegy 15 éve ebbôl a teljesen új és eredeti 
szemszögbôl interpretálja. Ebbôl az úttörô munkájából szakítot-
ta ôt ki a halál. Mindössze egy 50 oldalas összefoglalás látott 
napvilágot. (nagy örömünkre Péter fia hatalmas kéziratanya-
got talált a hagyatékban, melyet szándéka szerint ki fog adni.) 
Életmûvének másik fôtémája a nem-euklidészi geomet-

ria. Világhírt hozó felfedezése az arisztotelészi életmûben ti-
zennyolc nem-euklidészi töredéket mutatott fel, részint olyan 
messzemenô tételeket, melyeket majd csak Riemann és az álta-
lános relativitáselmélet óta ismer fel újra az európai tudomány 
(ld. megjelenôben lévô alapmunkáját: Fragmente und Spuren 
nichteuklidischer Geometrie in Aristoteles, Berlin, De Gruyter, 2010). 
A nem-euklidészi geometria és az irracionalitás közös 

jellemzôje Imre megközelítésében az, hogy mindkettôt elôször 
létükben tagadták. A képtelen, az abszurd, imaginárius, el nem 
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ismert mennyiségek elôször a tagadás közegében fejlôdnek, de 
a nem létezendô egyre izmosodik, fejlôdik, végül pedig teljes 
fegyverzetben elôttünk áll, míg valakik – a nem-euklidészi geo-
metria esetében például Gauss, Bolyai és Lobacsevszkij – el nem 
ismerik létjogosultságukat (ld. ezzel kapcsolatban a Tóth Imré-
vel megjelent beszélgetést, Mérleg, 2008/12., 122–150. l.). Imre 
egyetemes zseni volt. Mintegy huszonöt év munkájának ered-
ménye és talán legnagyobb mestermûve a Palimpszeszt (ma-
gyarul a Typotex kiadó gondozásában 2001-ben jelent meg 
elôször). szövegkollázs, hihetetlen olvasottságának lecsapódá-
sa, két és félezer év filozófiai, tudományos és poétikus iro-
dalmának szinopszisa. Fantasztikusan érzékeny és szellemes, 
kérlelhetetlen és hallatlanul leleményes képi kollázsaival pá-
rosítva a Palimpszeszt tudomásom szerint az európai iroda-
lomban egyedi mû. A nem-euklidészi geometria itt a szabad-
ság mintapéldája, melynek forrása a szubjektum. De vigyá-
zat, ez nem tudományos dolgozat, mely a matematikatörténet 
egyik tetszôleges részletét tárgyalja, hanem az emberi szellem 
felfedezôútja, melyben önmagát keresi, és tagadásból eredô sza-
badságában leli meg. Ez az isteni teremtés tükörképe: az Úr 
mondá: Legyen! És lôn – az ember így szól: Ne legyen! És íme 
a tagadott lét azonnal elébe áll. 
De mi mindennek a jelentôsége Tóth Imre számára? Ôt a 

mélyben az a kérdés mozgatja, hogy lesz-e öt igaz ember, aki 
nemet mer mondani az aljasságnak. Ôk az emberi szellem, a 
tudomány és az erkölcs igazi hôsei, így egy Étienne de la Boétie, 
egy Andreas Osiander, vagy a mi idônkben is egy Lakatos szá-
zados, a Lukács néni, Borbély Samu, a kolozsvári egyetem ana-
lízistanára (Imrével együtt majd a Bolyai Egyetem névadója), 
akiknek volt bátorságuk nem!-et mondani az aljasságra, és éle-
tet menteni – többek közt Imréét.
Tóth Imre ugyan alapjában szerény ember volt, mégis bán-

totta az elismerés hiánya. ki jegyezte ôt például mifelénk? ke-
vesen. A német egyetemi világban kifejezetten elhallgatták, és 
ettôl nem volt idegen Fregével és az ún. árja fizikával és ma-
tematikával kapcsolatos munkássága. szerencsére Olaszország-
ban végül megtalálta szellemi hazáját, ahogyan otthont talált 
a klasszikus görög szellemben. Imre kivirágzott a derûs olasz 
ég alatt, a kollégák és egyetemi diákok részérôl tapasztalt ba-
rátság és tudományos elismerés nyomán. köszönet illeti meg 
ôket érte! 
Tóth Imre mint személy a szent szörnyek egyik szelíd pél-

dája: használati utasításra szorult. Gondolatai olykor teljesen le-
foglalták, ilyenkor gyermekeit, az idôt, a környezetét, a kézi-
féket, a hazafelé vezetô utat elfelejtette. ugyanakkor szenve-
délyes megfigyelô is volt, és képes volt jeleneteket szó szerint 
felidézni. Egyszerre volt egocentrikus ember és nagyon gyen-
géd barát, apa.
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Végül: Imre nem volt vallásos. kétségtelenül nem volt gya-
korló hívô. De ugyanakkor a profetikus zsidóság szellemében 
vallotta a rejtôzô Istent, szemben a kinyilatkozott gonosz szel-
lemmel, akin Jób szellemében kérte számon a meggyilkolt mil-
liók életét és szülei halálát, kiket élete végéig vigasztalan gyá-
szolt.
legyen immár együtt velük ábrahám ölében.
A zsoltár szavaival:
Tartsa meg ôt az Úr, mint szeme fényét, 
És rejtse el ôt szárnyai árnyékába!

(Várdy Péter)

REQUIESCANT IN PACE. – 2010. június 6-án este, életé-
nek 92. évében búcsúzott el végleg rendtársaitól, „6 putto-
nyos tokaji aszút bontatott, szent énekeket és magyar népda-
lokat énekelt velük” Bulányi György piarista szerzetes, a Bo-
kor Bázisközösség egyik alapítója. Bulányi György magyar–
német szakos tanárként végzett, és 1943-ban szentelték pap-
pá. Több piarista gimnáziumban tanított (sátoraljaújhely, Tata, 
Debrecen), majd 1945-ben Debrecenben fogott hozzá a késôbb 
Bokornak nevezett közösség szervezéséhez. 1952-ben életfogy-
tig tartó szabadságvesztésre ítélték. 1956-ban kiszabadult, és a 
budapesti belvárosi plébánián lett kisegítô lelkész. 1958 áprili-
sában fogták el ismét, és a börtönbôl végleg 1960-ban szaba-
dult. Ezután szállítómunkásként dolgozott. 1997/3. számunk-
ban jelenthettük (242–245. l.), hogy „róma rehabilitálta Bulá-
nyi Györgyöt”. Az elmúlt években a Piarista rend Duna-par-
ti házában élt. Tanulságos méltatást tett közzé róla a Népsza-
badság június 26-iki számában Gerlóczy Ferenc. „A magyar ka-
tolicizmus jelentôs újító, az egyház berkeiben azonban vita-
tott személyisége volt a kommunizmus alatt” – írta róla a 
freiburgi Christ in der Gegenwart katolikus hetilap 2010. júni-
us 13-iki számában. Majd Máté-Tóth András szegedi vallástudo-
mány-professzort idézte, aki szerint a „karizmatikus szerzetes 
a keresztény civilikurázsi vezéralakja volt”, és a magyar kato-
licizmus elszigeteltsége idején megelôzte, majd közvetítette a 
II. Vatikáni zsinat indításait, kiváltképpen az egyháznak mint 
Isten vándorló népe közösségének a megélésével, a világiak 
közös felelôsségének a hangsúlyozásával, az evangélium önál-
ló tanulmányozásával és az egyház függetlenségének a tanú-
sításával az államhatalommal szemben, pl. a katonai szolgálat 
megtagadásával. A hierarchiával támadt feszültségeit jórészt 
a titkosszolgálat fondorlataival magyarázza. Talán a legszebb 
„megemlékezést Bulányi György piarista szerzetesrôl, Gyurka 
bácsiról” tanítványa és késôbbi tartományfônöke, a szemtanú 
Kállay Emil SchP írta (www.piarista.hu): „1945 júniusában ér-
keztem vissza Debrecenbe a háború után. Akkor nyáron egy 
kéthónapos tanfolyamot szerveztek a piarista gimnáziumban, 
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mert azt akarták, hogy ne veszítsünk évet. két hónapon ke-
resztül nagyon intenzíven foglalkoztunk a hatodik gimnázium 
anyagával, amibôl augusztus végén magánvizsgát kellett ten-
nünk. Ez alatt a két hónap alatt a magyart Bulányi György ta-
nár úr tanította, és a magánvizsgán írásbeli dolgozatként egy 
Vörösmarty-, egy Arany-tételt adott, vagy egy szabad fogalmaz-
ványt lehetett arról írni, hogy milyennek gondolom én a Jó-
istent? Én ezt a harmadikat választottam, és lényegében azt 
írtam le, hogy Isten csupa szeretet és jóság, hogy a Mennyei 
Atya szeretete az ember iránt föltétlen szeretet. nem azért 
szeret bennünket, mert mi jók vagyunk, hanem azért, mert 
Ô jó. »Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
oda érte«. Jézus szeretete nyomán az emberben is megszületik 
a viszontszeretet ô iránta. Ô mindent megtett értünk, hogy mi 
is megtanuljunk szeretni. A dolgozatra Bulányi tanár úr jelest 
adott, felfigyelt rám, és elkezdett törôdni velem. nagyon há-
lás vagyok neki serdülôkori vallásosságomért, mert lelki atyám 
volt. Magyar nyelvbôl és irodalomból is nagyon sokat kap-
tunk tôle, meg azt a koncepciót is, hogy a jövô ifjúságát ke-
resztény módon kell nevelni. Ebben a szellemben mûködtek 
a többi fiatal piaristák is, akik a háború után kerültek Debre-
cenbe (Szentgyörgyi András, Török Jenô, Mándoki Ernô…).
A háború értelmetlenségét és kétségbeejtô mivoltát nagyon 

is látták az emberek. A piarista atyák úgy gondolták, hogy a 
jövô csakis úgy tud kibontakozni, ha keresztény alapra épül.  
A papi hivatás már régen megérintett, de hogy 1947-ben, érett-
ségi után a piarista rendbe léptem be, az nekik volt köszönhetô. 
Az Actio Catholica révén kisközösségbe is szerveztek bennün-
ket, meg 1946 nyarán Tokajba, országos katolikus táborba is el-
vittek minket, ahol nagyon jeles elôadók voltak. 1948-ban min-
den egyházi iskolát államosítottak, 1950-ben a szerzetesközössé-
gek mûködését megszüntették. Bulányi tanár úr egyetemi lel-
kész lett a debreceni egyetemen. 1952-ben letartóztatták, és so-
káig azt sem tudtuk, hogy mi történt vele. 1960-ban amneszti-
ával szabadult. 1962-ben politikai megbízhatatlanság miatt en-
gem tiltottak el három évre a papi mûködéstôl. 1963–64-tôl hár-
masban (az ugyancsak Debrecenbôl származó Terényi Lajos fia-
tal piaristával) kezdtük az evangéliumokat olvasni és elemezni. 
Idôk folyamán egyre többen csatlakoztak ehhez a mozgalom-
hoz, mely a hetvenes évek folyamán vette fel a »Bokor« nevet. 
A hetvenes években én már negyven év fölött voltam, és an-
nak idején teológiából doktoráltam is, és a magam módján fog-
lalkoztam a fiatalokkal a rókus és a szent Imre Plébánián is. 
kisközösségeket is létrehoztam, mert igyekeztem a hozzám tar-
tozó fiatalokat megtartani, de – elôzô tapasztalataim alapján – 
a kommunizmus alatt nem akartam az enyéimet nagyobb moz-
galomhoz csatlakoztatni. kezdetben csak ebben nem értettünk 
egyet Gyurka bácsival. Aztán jött egy olyan sajnálatos esemény 
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az egyik nagymarosi Ifjúsági Találkozó alkalmával, meg egy 
belsô lelkiismereti krízis, ami miatt visszahúzódtam.
A rendszerváltás után, 1991-ben Jelenits István piarista 

tartományfônökünk visszahívott a rendbe. 1995-ben engem 
választottak meg tartományfônökké. 1996-ban, amikor Balcells 
piarista generális – magyar asszisztensével, Ruppert Józseffel 
együtt – meglátogatott bennünket, kértem, keressék fel a Hit-
tani kongregáció bíboros prefektusát, Joseph Ratzingert, és kér-
jék, hogy Bulányi atyát az egyház is rehabilitálja már, hiszen 
az állam a koncepciós perben történt elítélését megsemmisí-
tette. utólag beszámoltak arról, hogy ratzinger azt mondta, ô 
nem ítélte el Bulányit, mert látta, hogy politikai ügy, fektette 
az aktáit. A Magyar Püspöki kar ítélte el annak idején, nekik 
kell rehabilitálni. Végül ez 1997-ben meg is történt, és Gyur-
ka bácsi nagy örömmel tartotta rehabilitálása utáni elsô szent-
miséjét a Duna-parti épületünk kápolnájában, ahol papszente-
lése után a primíciáját is tartotta. Az Úr Jézus azt mondotta 
az utolsó vacsorán: »szeressétek egymást! Amint én szerette-
lek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg 
mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagy-
tok egymás iránt« (Jn 13,35). Ezt bizony nagyon nehéz megél-
ni! Fôképp a kiengesztelôdést. Gyurka bácsi utólag formálisnak 
érezte az ô rehabilitálását, mert például könyveit és Érted va-
gyok címû folyóiratukat a katolikus könyvesboltokban és plébá-
niákon nem engedték terjeszteni. A másik oldalon lévôk meg 
arra hivatkoztak, hogy a Bokor tagjai között olyanok is van-
nak, akik az Apostoli Hitvallás alapigazságainak egy részét írá-
saikban is nyíltan tagadják. Szent Ágoston azt írta: In necessariis 
unitas, in non necessariis libertas, in omnibus caritas! – »A szük-
séges dolgokban egység, a nem szükségesekben szabadság, de 
mindenben érvényesüljön a szeretet!«
Amikor Gyurka bácsi jelezte, hogy most, idôs korában sze-

retne visszatérni a rendi keretbe, mert egyedül már nehezen 
tudná ellátni magát, a rendi közösség szeretettel befogadta. 
Ô jól is érezte magát közöttünk, mi is szerettük ôt. Az utób-
bi idôben bizony már sok nehéz szenvedés szakadt rá, és 
úgy szerette volna, hogy befejezvén földi küldetését – meg-
írta a k.I.O.-t (keressétek Isten Országát!) – színrôl színre ta-
lálkozhasson az ô Mesterével, Jézus krisztussal. Bízunk ben-
ne, hogy ez a vágya teljesül: az Úr Jézus sokat szenvedett 
és sokakat hozzá vezetô papját magáénak ismerte el, embe-
ri gyarlóságait pedig végtelen irgalmasságával megbocsátotta. 
Abban is hiszünk, hogy abban a fényben már ô is megbocsát-
ja, ha nem is mindenben tudtunk egyetérteni vele; de mi is 
törekedtünk, és továbbra is törekszünk az Úr Jézust követni 
a magunk lelkiismerete szerint. Mi imádkozunk érte, s abban 
is bízunk, hogy odaát ô is könyörög miérettünk, a mi állha-
tatosságunkért!” 
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Az elhunyt búcsúztatásán elhangzott, szívbôl jött beszédeket 
az Érted vagyok 2010. októberi száma közli. 
– 2010. július 5-én Münchenben 79 éves korában visszatért éle-
tének vezéreszméjét alkotó Teremtôjéhez Albert Keller SJ, az is-
meretelmélet és a nyelvfilozófia professor emeritusa a münche-
ni Filozófiai Fôiskolán (vö. Mérleg, 1984/1. 408., 2003/1. 48–70. 
l.). Elhunyta napjára az általa megfogalmazott gyászjelentésben 
neve, jezsuita szerzetesrendi hovatartozása, születés- és halála 
napja után csak ennyi állt: Ich bitte um Entschuldigung für vieles 
und danke für alles. Bis dann. Auf gehts. – szabad magyar fordí-
tásban: „sok mindenért bocsánatot kérek, és mindent megkö-
szönök. Viszlát. Gyerünk”.
– 2010. július 20-án richmondi (Virginia) otthonában 89 éves ko-
rá ban álmában, békésen távozott e világból Molnár Tamás kon-
zervatív katolikus filozófus, több nyugati és hazai egyetem taná-
ra. nagy visszhangot keltettek folyóiratunkban is megbírált, ma-
gyarul megjelent mûvei, mint „Az értelmiség alkonya“, „utópia“ 
; „Az autoritás és ellenségei“ és a „keresztény humanizmus“. 
– 2010. szeptember 28-án 86 éves korában belehalt augusztusi au-
tóbalesetben elszenvedett sérüléseibe és annak szövôdményeibe 
Mgr. dr. Frank Miklós prelátus, a Caritas Internationalis korábbi 
vezetô munkatársa, majd a Deutscher Caritasverband egykori igaz-
gatói referense, tíz éven át a szabad Európa rádió magyar kato-
likus egyházi rovatszerkesztôje, a müncheni st. Gabriel kolostor 
házi lelkésze, a Mérleg munkaközösségének ellenôre, az Életünk, 
a nyugati katolikusok lapja munkatársa, magyar lelkinapok és 
lelkigyakorlatok gyakori vezetôje a nyugat-európai magyar egy-
házi közösségekben, a Magyar karitász egykori igazgatója, a Ma-
gyar Máltai lovagok szövetségének és a szövetség német-nyelv-
területi delegációjának vezetô káplánja, a Debrecen-nyíregyházi 
Egyházmegye papja.
Frank Miklós budapesti orvos házaspár elsô gyermekeként 

született 1924-ben. 1942-ben érettségizett a budapesti piaris-
ták gimnáziumában, majd 1946-ban elôször rómában, utá-
na Innsbruckben folytatta szatmáron, nagyváradon és Buda-
pesten megkezdett filozófiai és teológiai tanulmányait.1950-
ben pappá szentelték. Egyetemi tanulmányai mellett lelkipász-
tori munkát végzett, és 1954-tôl 1959-ig az Innsbrucki Ma-
gyar Gimnáziumban hittant és latint tanított. 1959-ben átköl-
tözhetett rómába, ahol végre elkezdhetett doktori értekezé-
sén dolgozni, amelyet Karl Rahner vezetése alatt 1961-ben fo-
gadott el az Innsbrucki Egyetem. 1965-tôl az olaszországi ma-
gyarok lelkésze, s röviddel utána a rómában székelô Caritas 
Internationalis munkatársa, majd egyik vezetô személyisége 
lett. 1976 márciusától 1983 júniusáig a Freiburgban székelô 
Deutscher Caritasverband elnökének, a rendkívül vonzó papi 
személyiség, Georg Hüssler prelátus személyes referenseként 
mûködött. Majd Münchenbe települt át, ahol a szabad Euró-
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pa rádió magyar osztályán a katolikus mûsor szerkesztôjeként 
dolgozott 1993. október 31-ig, a müncheni szEr megszûntéig. 
E munkájával részben egyidejûleg 2007 nyaráig Magyarorszá-
gon a Magyar karitász újraszervezésével foglalkozott. német 
és magyar nyelvû cikkeinek és tanulmányainak a száma meg-
közelíti a százat. Bár nem kereste a kitüntetéseket, a címet 
és rangot, nem kevésben részesült. Erôteljes, szívós, munka-
bíró, segítôkész és jó humorérzékkel megáldott személyiség 
volt. Tudott szervezni, kapcsolatokat ápolni. Minden világnyel-
ven beszélt és írt. lelkipásztori feladatait kezdettôl fogva ko-
molyan vette. ugyanakkor szerette a felelôsen megélt szabad-
ságot, a jó társaságot, a komoly beszélgetéseket, és idônként 
nemet is tudott mondani, ha a szükségszerûség ezt követel-
te. Ezen túl viszont élete mint egész végül is „igen” volt arra, 
ami papi hivatásával összefüggött az egyház szolgálatában 
(Zsók Ottó munkatársunk nyomán, aki megjelenésre váró élet-
interjút készített az elhunyttal – B. J.). 
– Raimon Panikkar, a világvallások mély egységének tanúja, a II. 
Vatikáni zsinat vallástörténész szakértôje 2010. augusztus 26-án 
Barcelona közelében lévô otthonában 91 éves korában meghalt. 
spanyol anya és hindu apa gyermeke kémiát, filozófiát és te-
ológiát tanult Barcelonában, Madridban, majd Bonnban. 1947-
ben katolikus pappá szentelték. Elsô, 1954. évi indiai útja után 
vallotta: „Európát keresztényként hagytam el, felfedeztem, hogy 
hindu vagyok, végül buddhistaként tértem vissza anélkül, hogy 
megszûntem volna kereszténynek lenni.” számára krisztus Is-
ten megnyilvánulása és az ember valamint Isten lényegi egy-
ségének egyetemes szimbóluma nemcsak a kereszténység esz-
méje, hanem a többi világvallásban is jelen van más neveken, 
mint pl. Rama és Krisna. (La Croix, Visionen)
– 2010. november 9-én 86. születésnapján Budapesten tért vissza 
a létteljességhez, Amit és Akit egész életében kutatott, Kunszt 
György széchenyi-díjas építészmérnök, filozófus, a mûszaki tu-
dományok doktora, a szent István Tudományos Akadémia tag-
ja, a Magyar Pax romana tagja, gyakori elôadója, és ha szabad 
kimondani, atyai jó barátunk. 1946 és 1949 között tevékenyen 
részt vett Hamvas Béla, Szabó Lajos és Tábor Béla „csütörtöki be-
szélgetésein”, és ezek döntôen meghatározták gondolkodását. 
Alapul szolgált az Érseki katolikus Gimnázium szellemisége, a 
Hárshegyi Örsvezetôk köre (egy másik barátunk, P. Vass György 
SJ örsvezetôje volt) és a népi írók mozgalma. A kutatómérnök 
sáncai mögött elmélyült nemcsak Platón, a Bhavavad-gíta költe-
mény, a Tao Te King és János evangélista tanításában, hanem 
Nietzsche, Heidegger, Derrida, Deleuze, Ebner és Nishitani filozó-
fiájában is. utolsó, feltárulkozó „Identitásom és végsô kérdése-
im” c. könyvében (Pozsony/Budapest, kalligram, 2010) megvall-
ja, hogy kényszerû elfoglaltságai és testi gyengélkedései köze-
pette (tegyük hozzá, talán túl nagyra kitágított kutatási terüle-
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te miatt is és egyenrangú szellemi társak hiányában) nem sike-
rült megnyugtató választ találnia végsô kérdéseire. 2001/3. szá-
munkban Vámossy Ferenc ismertette a posztmodern építészetrôl 
írt mûvét (336–340. l.). 2003/4. számunkban közölhettük a Pax 
romana Innsbrucki Tanulmányi napjain tartott „A »választott 
nép« modern problémakörének megjelenése Ady Endre és Tá-
bor Béla mûveiben” c. elôadásának szövegét. (Wikipédia, www.
magyarpaxromana.hu) 
– 2010. november 25-én külföldi útján uszodában elszenvedett 
infarktus következtében váratlanul elhunyt dr. Tomka Miklós 
professzor, neves vallásszociológus, a Pázmány Péter katolikus 
Egyetem szociológiai Intézetének korábbi vezetôje. Budapesten 
született 1941. április 13-án. A Pannonhalmi Bencés Gimnázi-
umban érettségizett 1959-ben. 1964-ben végzett a közgazdaság-
tudományi Egyetemen. 1964-tól 1968-ig a szövetkezeti kutató-
intézet, majd 1968 és 1990 között a Magyar közvéleménykutató 
Intézet munkatársa volt. közben az ElTE-n 1966-ban szocio-
lógiából doktorált, 1977-ben pedig kandidátusi fokozatot szer-
zett. Hosszabb külföldi tanulmányokat folytatott Brüsszelben 
és leuvenben (1967, 1985), leydenben (1977), Bielefelden és 
köln ben (1982, 1986), Oxfordban (1990) és Torinóban (1991). 
1968 és 1990 között a Magyar közvéleménykutató Intézetben 
fômunkatársként dolgozott. 1990-ben társalapítója volt a Orszá-
gos lelkipásztori Intézetnek (OlI) és ezen belül a katolikus 
Társadalomtudományi Akadémiának. 2004-ig az OlI Vallásszoci-
ológiai központjának igazgatója volt. 1992-tôl a MTA Filozófiai 
kutatóintézet fômunkatársa, a Vallásfilozófiai Csoport vezetôje 
volt. 2001-tôl 2009-ig a Pázmány Péter katolikus Egyetem Böl-
csé  szet tudományi kara szociológiai Intézetének vezetôje, a kar-
nak dékánhelyettese volt 2002-tôl 2006-ig. A Bécsi Egyetem 
díszdoktorává fogadta 2001-ben. 2002-ben habi litált az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen. 1974 óta egyetemi oktató: egy-
mást követôen hosszabban mellék tevénységként az ElTE-n, 
majd a pécsi JPTE-en, 1997 és 2001 között a szegedi Hittudo-
mányi Fôiskolán (1999 és 2002 között széchenyi professzori ösz-
töndíjjal); 2001-tôl 2009-ig a Pázmány Péter katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi karán. 1992-tôl 2002-ig az MTA Filozófi-
ai Intézetének a fômunkatársaként a Vallásfilozófiai Csoportot 
vezette. 2008-tól a semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 
Doktori Iskolájának témavezetôje volt.
A kelet-Európai Vallásosság kutatása Társaság (IsOrECEA) 

alelnöke, majd elnöke, 1978 és 1986 között a nemzetközi szo-
ciológiai Társaság (IsA) Vallásszociológiai Munkabizottságá-
nak alelnöke, 1992-tôl a nemzetközi Vallásszociológiai Társa-
ság (sIsr) elnökségi tagja, 1991-tôl a Concilium nemzetközi teo-
lógiai folyóirat társigazgatója, számos egyéb nemzetközi és ha-
zai szakmai társaság tisztségviselôje, elnökségi tagja. A drezdai 
Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung tudományos 
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tanácsadója. 1999-ben nyíri Tamás-díjat, 2001-ben Pro Ecclesia 
Hungariae-díjat és Horváth Mihály-díjat kapott.
kutatási területei: vallás- és egyházszociológia; kelet- és kelet-

közép-európai társadalmi változások összehasonlító vizsgálata; 
kom munikációkutatás. Húsz önálló kötete, húsz általa szerkesz-
tett könyv, valamint és több mint hétszáz cikke jelent meg két 
tucat nyelven. legutóbbi kötetei: Religiöser Wandel in Ungarn: 
Religion, Kirche und Sekten nach dem Kommunismus (Ostfildern, 
Grünewald, 2010); Expanding Religion: Religious Revival in post-
Communist Central and Eastern Europe (Berlin, Gruyter, 2011). 
Publikációinak jegyzéke ezen a linken érhetô el: https://vm.mtmt.
hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10007793&. Folyóiratunkban 
90/2. és 95/3. számunkban közölhettük írásait. (MK)
– 2011. május 29-én Budapesten nyolcvan éves korában meg-
tért Teremtôjéhez Mádl Ferenc volt köztársasági elnök. Politikai 
munkássága mellett a széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyete-
mi tanár a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt, a 
nemzetközi gazdasági és összehasonlító magánjog neves kuta-
tójaként széles körben elismerték. A katolikus egyház szertartá-
sa szerint temették el a kerepesi Temetôben. (MTI)
– 2011. június 1-jén Bécsben röviddel 84. születésnapja után 
elhunyt Valentiny Géza apostoli protonotárius, volt ausztriai és 
németországi magyar fôlelkész, a német és az Osztrák Püspö-
ki kar bécsi Európai segélyalapjának magyar osztályvezetôje 
annak megszûntéig (1972–1996), a bécsi Pazmaneum gazdasá-
gi tanácsának elnöke, a kastli és budapesti európai iskolák, to-
vábbá a magyar cserkészek gondviselôje, akinek a magyar ka-
tolikus egyház és folyóiratunk is mérhetetlenül sokat köszön-
het. Az elhunyt 1927-ben született szegeden. A szegedi piaris-
ták gimnáziumából átkerült az esztergomi bencések gimnáziu-
mába, és ott érettségizett. A bécsi Pazmaneum növendékeként 
végezte a teológiát. 1952-ben szentelték pappá. Alsó-Ausztriá-
ban, majd Vorarlbergben lelkipásztorkodott. 1972-tôl kapcsoló-
dott be az említett vezetô tisztségekben a magyarság szolgá-
latába, miközben az irgalmas nôvéreknél és bécs-gumpendorfi 
kórházukban lelkészkedett. (B. J.)

IN MEMORIAM GYIMESI ÉVA (kolozsvár/Cluj, 1945. szep-
tember 11.–2011. május 23.). – „Mindig tudtam, de soha sem 
hittem, hogy így lesz. Szilágyi Domokos, Hervay Gizella, Nagy 
Kálmán, Salamon Anikó, hogy csak az erdélyiek közül néhányat 
említsek, jelzik: „Erdélyben az öngyilkosság mindig is köztett 
volt. A közemberek nem csak úgy meghaltak, hanem öngyil-
kosok lettek, hogy halálukkal is állítsanak valamit. Gyimesi Éva, 
a kolozsvári egyetem irodalomtörténész professor emeritusának 
halála a bel-béke, a közmegegyezés hiányát állítja… nem egye-
zünk meg a fekélyes, gyötrô történelmi hibák mai értelmezésé-
ben.” (Egy tanítványa) 
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A „tudat”, hogy vagy, az volt a legfontosabb. Mindannyiunknak, 
akik szerettünk, de az ellenségeidnek is. nem tudom, most hol 
vagy, és bármennyire hiányzol, még is azt remélem, Te jól sej-
tetted, hogy ott, ahol most jársz, valóban béke van. A sok gyöt-
relem, megaláztatás, fájdalom után immár az új létformádban 
megtalálod azt az embert, aki boldog és önfeledt, akivé olyan 
sokféle tehetség hordozójaként születtél. A bûbájosok kasztjá-
ból akartál megosztani tudást, bölcsességet, önreflexiót, szerete-
tet, valamit a közönséges népeknek, s mint a vízen megcsilla-
nó napsugár, hol megjelentél, hol alábuktál. A víz, amitôl so-
hasem féltél, bár nem tudtál úszni, mindig vonzott. A Duna, a 
Hévízi-tó, a lesi-tó... s végül a szamos. Ami befogadott, majd 
oda tett a híd lábához, hogy látva lássanak.
A távlatok s a végletek! A hihetetlen precízséged, a megbíz-

hatóságod, a kreativitásod, a kombinatív kézséged, a munkabí-
rásod, a felelôsségtudatod! A naivitásod, az önmagad nem kí-
mélése, a pokoljárásaid, a magad sanyargatása, a nagyvonalú-
ságod, a szorongásaid, a félelmeid, a szörnyû depressziók, a 
túlpörgéseid. s mivel egyik éned látta a másikat, meg akartad 
szüntetni, el akartad veszejteni azt az olykor ôrjöngôt, tombo-
lót. Mert Te mindig szelíd, szemlélôdô és segítô, alkotó ember 
akartál lenni. s ha nem felelt meg az egyik Éva benned a má-
siknak, így vagy úgy elmenekültél magad elôl. És nem enge-
dett a fojtogató szorítás. Egyre gyakrabban csak percek jutot-
tak a boldogságból. nem engedett az álmatlanság, a remény-
vesztettség.
Amire minden okod megvolt. Pató Pálok és Werbôczy-utódok 

önként alantas és alattvaló sorsot választanak maguknak s a 
közösségnek Magyarországon és Erdélyben. rossz szövegeket 
és körülményeket teremtünk magunknak a globalizálódó vi-
lágban. Deformált mutáció lett a holokausztot, a diktatúrákat 
túlélô ember. láttad ugyan a „Villanások”-at (Barabási Albert-
László könyve), mint lehetôséget, de már nem fogod meglát-
ni, hogy vajon egy karcfalvi atyafi sorsa mi lesz. Vajon Apáczai 
sorsára jutna-e ô is, ha hazamenne, és mint ahogy annak ide-
jén Apáczai, s majd Te is, szembekerülne szellemi tevékenysé-
ge okán, ahogy Te is szembekerültél a „magyaroknál való bar-
bár állapotokkal” (Apáczai Csere János)? 
kíméletlenül jó szemed volt. s bár az utóbbi hetekben nem 

akartál híreket hallani, kapni, igyekeztél elzárni magad a politi-
kától, a közélettôl, mégis láttad, mi folyik Magyarországon s Er-
délyben. Hogyan verik szét a kultúrát, oktatást Erdélybôl Ma-
gyarországon landolt vigécek asszisztálásával (is). láttad a sör-
sátrakat a szent Mihály-templom körül, a nyomorult táblaharcot 
Iorgával izzítva. Hogy nem tudjuk meghaladni a XX. századot. 
sôt, boldogan tocsogunk a XIX. századi politikai romantikában. 
s belehaltál, hogy nem taníthatsz.
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A hatalom kisszerûsége, s a szolidaritás helyett virágzó kis stílû 
acsarkodások, a színvonaltalanság fullasztó légköre, s nem a sza-
mos ölt meg... A korán jött polgárt! Talán ezért is gyûlöltek any-
nyian a politika világában ellenfelekké kivirágzott figurák, mert a 
mondataidba nem lehetett belekötni, hát akkor belekötöttek sze-
mélyiségedbe. Majd elkerültek. Mintha már nem is élnél.
Mit tudtak a talmi hatalmi csúcsokon illegetôdzve, hogy kik 

azok a „láthatalanok” s a tanítványok serege a Föld minden ré-
szén, akik a tôled kapott munícióval, szemlélettel – az erdélyi, 
a magyar, az európai egyetemes emberi értékek közötti harmó-
nia megteremtésével – jelenítették/jelenítik meg a magyar iro-
dalmat, kultúrát, szellemet. Mester és tanítványok... szerencsés-
nek mondhatják magukat. Mert bár a tutorális rendszer jól is-
mert a világon, mégis egyre ritkább a mester–tanítvány-kapcso-
lat. Meg kellett váltania magát. s bennünket. Vette az ô kövek-
kel telt életének hátizsákját, mint a keresztet, s besétált a „Jor-
dán vizébe”, hogy új életre keljen. s velünk maradjon mind-
örökre. 

(Törzsök Erika, kolozsvár/Budapest, 2011. május 23.–június 1.)
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