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A dialógusegyháza

Nagy érdekl6déssel, őszinte tisztelettel és
nem kis csodálkozássalolvastam a Vigilia
novemberi számában megjelent Milyen
egyházat akarunk? címú írást. Az érdeklő

dés a téma fontosságának, a tisztelet a
cikk illusztris szerzőjének és nemes idea
lizmusának, a csodálkozás pedig határta
lan naivitásának szól.

A régi anekdota jutott eszembe, mely
szerint az egyik jelentős szerzetesrend na
gyobb építkezésbe kívánt belevágni. A ter
veket a római központba kűldték jóváha
gyásra. A jóváhagyást pedig nem kapták
meg. Az elutasítás indoka: "Ez a ház an
gyalok számára készül." (A tervezők 
legalábbis az anekdota szerint - kifelej
tették azt a bizonyos helyet, ahová a ki
rály is gyalog jár.)

Az az ellentmondás, amely a világ- és
az egyháztörténelem tanúsága szerint már
annyiszor újra és újra jelentkezett akár
Don Quijote evilágtól elrugaszkodott lo
vagi gondolkodásában és Sancho Panza
vaskos, két lábbal e földön álló és járó rea
lizmusában, avagy Assziszi Szent Ferenc
evangéliumi lelkesedésében és Illés testvér
evilági tényezőkkel is számoló valóságér
zékében, ebb61az eszmefuttatásból is tisz
tán kitűnik. (Grácia szegény fejemnek, de
- bár bizonyítani nem tudom - még egy
kis kathar ízt és zamatot is kiérzek belöle.)

Különösen három területen látom na
gyon egyoldalúnak az elmondottakat.

1. A Varillon nyomán megfogalmazott
csak-szeretet-egyház "kizár minden erő

szakot és csak az önkéntes alárendel6dés
hierarchiáját ismeri. A fölérendelés, az
uralkodás, a hatalom, az előírás, a bünte
tés, a kizárás, a kiátkozás fogalmai értel
metlenek számára."

Meglehetósen vegyes fogalmak kerül
tek itt egymás mellé. Dehát hol és mikor
gyakorol (gyakorolhat?) ma az egyház
erőszakot? Hiszen az egyház tanítása
egyértelmúen kimondja, hogy senkit sem
szabad a hitre kényszeríteni. Ha pedig ön
ként az egyház tagjává válik, vagy annak

megmarad, akkor úgy tűnik, önkéntesen
rendel6dik alá a hierarchiának. Persze
hogy az uralkodás ellenkezik Krisztus
szándékával, de hogy minden hatalom,
minden előírás és minden büntetés ellen
kezne, az aligha bizonyítható az evangéli
umokból, az ellenkezője annál inkább.

Hogy csak egyetlen szó, egyetlen foga
lom mellett maradjunk, a "kizárás": Mi
kor Jézus a testvéri figyelmeztetésről be
szél, harmadik fokozatként ezt említi: "Ha
pedig a közösségre sem hallgat (valamely
ellened vétkező testvér), vedd úgy, mintha
pogány volna, vagy vámos:' (Mt 18) Nem
szelídebb Szent Pál sem: "Távolítsátok el
a gonoszt magatok közűl," Megtiltja a ba
rátkozást, sót még az együtt étkezést is az
zal, aki "testvérnek mondja ugyan magát,
de parázna, kapzsi..." A szeretet evangé
listája, Szent János pedig még azt is meg
tiltja a híveknek, hogy üdvözöljék azt, aki
másként tanít, mint az apostolok.

2. Nem könnyebb probléma az eszköz
telenség sem. Persze hogy ismerjük az egy
saruval, egy ruhával, pénztárca nélkül,
bottal, vagy anélkül küldött tanítványo
kat. De arra is emlékezünk, hogy Jézus
"szánta a sereget" és kenyeret szaporított
számukra, a lakodalomban a vizet borrá
változtatta, a betegeket pedig egyetlen
szavával vagy érintésével meggyógyítot
ta. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ma is
vannak szánandó emberek, mi pedig 
talán gyönge hitünk miatt - nem tudunk
kenyeret, bort, egészséget adni nekik, csak
ha szerétet-otthonokat és kórházakat ala
pítunk és tartunk fenn. Ez pedig eszközök
nélkül nem megy. Persze, hogy hol a határ
az eszköztelenség és az Isten gondviselése
helyett a pénzben, vagyonban, gazdag
ságban bízó bálványimádás között, aztso
ha nem volt könnyű meghatározni. Ugy
tűnik, nem a javak mennyisége, hanem az
ember hozzáállása a döntő.

Egyébként pedig könnyű úgyeszközte
lennek lenni, hogy mások előteremtik szá
munkra a szükséges anyagi eszközöket.

Arról nem is beszélve, hogy lehet feti
sizálni az eszköztelenséget is. Egyik mű-
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Arról nem is beszélve, hogy lehet feti
sizálni az eszköztelenséget is. Egyik mű

ködési helyemen a háztartást vezető ked
vesnővérnek a pap csak addig volt pap,
ameddig nem volt autója. Ha gépkocsihoz
jutott] szemében nem volt tovább tekinté
lye. En egészen jól megvoltam a modem
technika eme vívmánya nélkül. Legfeljebb
azon kellett elgondolkodni, mennyire volt
ésszerű az, hogy egy-egy temetés a város
tól jócskán távol eső temetőben egy egész
délelőttöt, vagy délutánt elvett, s addig
szitkozódó emberek dörömböltek a plébá
nia kapuján, s nem tudták ügyeiket elin
tézni, gyermekek rendetlenkedtek a temp
lomban, mert nem volt aki hittanórát tart
son. Mikor pedig autót kaptam - pedig
nem is tudok vezetni! - ezek a problé
mák felére csökkentek. Csak éppen a te
kintélyem veszett oda - legalábbis a ked
vesnővér szemében.

3. Kissé furcsállom a harmadik néző

pontot is: A jövő egyháza "családi otthon
- kerítés és kapu nélkül". A katolikusok
nak pedig "szent feladata, hogy az érke
zőknek a lábát mossák, még akkor is, ha
szitkot kapnak cserébe".

Nem vagyok biztos abban, hogy az
egyháznak bármikor is átjáróháznak kel
lene lennie. A régi monostorok igencsak
komolyan vették a testvéri szeretetct:
.Hospes venit, Christus venit - Vendég
jött, Krisztus jött", mégis a kolostor a szer
zeteseké volt, a vendégeké pedig a ven
dégház és a templom.

Ami pedig a szitkozódók lábának mo
sását illeti, Szent János arról tudósít, hogy
Jézus a tanítványai lábát mosta meg, 
igaz, köztük Júdásét is -, és azt mondta,
példát adott nekünk, hogy amint ő csele
kedett, mi is úgy tegyünk. De csak a fan
táziánkat ereszthetjük meg arra nézve,
hogy vajon mit tett volna, ha az utolsó va
csora termébe Heródes, Pilátus, Annás és
Kaifás állított volna be.

Az elmondottak után véleményem sze
rint az az egyház, amelynek képét a szer
ző felvázolta, megvalósulása esetén jó
esetben egy modem szerzetesrend, kevés
bé szerenesés szituációban pedig egy
szekta lehetne.

KatonaNándor

A Las Casas család magyarországi ágáról

A Vigilia ez év szeptemberi sZá?,~ ;öbb
cikket is közöl Amerika felfedezeserol az
ötszázadik évforduló alkalmából. Szinte
mindegyik cikkben szerepel Bartolomé de
Las Casasnak, az "indiánok apostolá"-nak
neve különösen R. Marth Hildegard fog
lalko'zik részletesen személyével "Menjetek
tehát, tegyétek tanítványommá mind a népe
kei.:" című tanulmányában (661-667. o.)

Kevesen tudják azonban, hogya Las
Casas család egy ága Magyarországra ke
rült és itt telepedett meg. Leszármazottaik
ma is itt élnek.

Ötven éve vagyok a Vigilia előfizetője.

Nagyon megörültem, amikor a~ó~ .~ Las
Casas családrólolvashattam a Vígiliában,
amelynek messze szakadt leszármazottai
val a Dunakanyarban találkoztam.

Visegrád múlt században élt érd;mes
jegyzőjének, Metzker Károlynak leanya,
Benéné Metzker Mária, anyám iskolatársa
volt. Mikor a község történetével fogl~l

koztam, ő már nem élt, fia, Bene LaJOS
azonban átadta nekem anyja visszaemlé
kezéseit, és megmutatta a családfát is. Fel
tűnt az egyik ősanya franciás neve: a
Mctzker család történetében találkoztam
először a De la Casse család nevével.

Lányaim az Angolkisasszonyok zugli
geti iskolájába jártak. Kiderült, ho?y l~~
kedvesebb matematika-fizika tanárnőjük

visegrádi származású, és ne~i is ősei ,a,o;
la Casse-ok. Az ő szakszeru elbeszeleset
jegyeztem fel a családról. ..,

A szerzetesi iskolákat megszuntették
1948-ben a szerzetes tanárnő külföldre
kényszerŰIt, és arra kért, hO?y elbes~lését
ne közöljem senkivel.Most vegre hazaterhe:
tett s bár ő sem fiatalmár, ma is tanít az egn
gi~áziumban. Mostm~en~~, h?gy kö
zöljem a De la Casse csalad történetet.

Bartolomé de las Casas dominikánus
páter többször is járt Kolumbus Kristóffal
Amerikában 92 éves koráig. Megtanulta
az indiánok nyelvét, bizalmukat ~l~yerte

és pártfogójuk lett. Minden befolJasat ar~a
használta fel, hogya zsamoksag és ero
szak ellen küzdjön. Hazájába visszatérve
még a császárral is szembeszállt, hogy az
erőszakos térítés helytelenségéről meg
győzze. Reinhold Schneider 1953-ban re-
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gényt írt életéről Las Casas vor Karl V. Sze
nen aus derKonquistadorzeit címrnel. A csa
lád birtoka a francia határon volt, unoka
öccse már de la Casse-nak írta a nevét.
Emmanuel de la Casse, a család egy ké
sőbbi tagja, Napóleon híve volt.

Peter de la Casse Lotharingiai Károly
főtörzsorvosa lett és elkísérte Magyaror
szágra a török elleni harcok idején. Egyik
fia, Antal, udvari hivatalnok lett, ő a ma
gyar ág őse. Egyik unokája, Benjámin, Po
zsonyban volt bencés tanár, neki köszön
hetjük az első magyar nyelvú matematika
tankönyvet, amelyből 1848-ban második
kiadás is jelent meg. Fivére Győrön át ke
rült Nagymarosra, ahol postamester lett.
Leszármazottai ma is élnek Zebegényben,
Dunabogdányban, Visegrádon. A buda
pesti Budapest szálloda gyönyörű lambé
riáját De la Casse Mihály, a Visegrádi Fa
ipari Szövetkezet kiváló mestere vezetése
mellett készítették. Visegrád fejlődéséért

sokat tett a múlt században Metzker Ká
roly jegyző, századunkban Hell Ferenc es
peres plébános, mindketten anyai ágon a
De la Casse családból származtak.

Dr.GyörgyiGézánéZámor Magda

Jánosy István C. G. Jungr61

Jung magyarul újonnan megjelent műve,
Válasz Jób könyvére, amikor elolvastam az
év első felében, bennern is nagy megdöb
benést váltott ki. Es ez egyáltalán nem
csökkent, sőt fokozódott, amikor a Vigilia
októberi száma közölte [ánosy István is
mertetését erről a könyvről.

Mit érzek helytelennek Jung könyvé
ben és mit kifogásolok a Vigiliában meg
jelent írásban?

[ungra vonatkozólag nem tekintem ma
gamat sem "materialista beállítottságú
pszichológusnak", sem "egyes teológus
nak". Nem is az "Isten dolgaiba" vagy a
teológia tudományába való beleszólást ki
fogásolom nála, hiszen erről, az isteni ki
nyilatkoztatás, vagyis a keresztény hit
alapjáról kiinduló tudományos lépésekről

szó sincsen művében. Ezért a természetes
emberi ész talaján, annak fényében mo
zoghat - de ezt joggal el is várhatjuk tőle!

Azt kifogásolom tehát, hogy bölcseletileg

elfogadhatatlan, az emberi ész termé
szetes módon is megszerezhető ismeretei
nek és olykor egymásnak is ellentmondó
állításokat tesz Istenről, aki mind a hitnek,
mind az észnek tárgya. Ilyen állítások pél
dának okáért, Jánosy cikkéből idézve:
"Jahve is változik az idők folyamán, fejlő

dik, főleg erkölcsileg."
"Az Istenség azonos a Léttel. Más léte

ző rajta kívül nem létezik, ő a minden
mindenben. A mindenséget semmiből te
remtette, tehát önmagából."

"Az Istenség, a Lét önmagában se
rossz, se jó."

Ezek és más hasonlók az ész színe előtt

is abszurdumok, mert az emberi ész saját
természetes világosságánál is biztos igaz
ságként meg tud ismerni Istenről sokmin
dent: azt, hogy van (tehát nem azonos a
semmivel!), hogy minden tökéletesség tel
jessége, nem változik, különbözik a világtól.

Súlyos hiba, ha az ember saját tulajdon
ságait, korlátozottságát vetíti rá Istenre és
súlyos hiba a személyes létező Istent a lét
tel általában és ugyanakkor annak teljes
hiányával is azonosítani. Mindez alapos
gyanút kelt arra, hogy Jungnak nem volt
komoly bölcseleti megalapozottsága, filo
zófiai Isten-tani képzettsége. Amikor az
"Isten" szót használja, valójában nem er
ről, a természetes ész, a bölcselet által is
ismert fogalomról beszél.

Jánosy cikkéből (a 733. oldal utolsó
előtti bekezdésétől eltekintve) nem tűnik

ki világosan, mi az, ami az ő véleménye
és mi az, ami Jungé. A cikk befejezése azt
engedi sejteni, hogy [ánosy a legnagyobb
egyetértéssol adja elő Jung nézeteit, őt az
emberi szellem legkiválóbb képviselői kö
zé sorolja. Ezzel a véleménnyel viszont, az
előző bekezdésben mondottak alapján,
semmiképpen sem lehet egyetérteni.

Hiányolom a Szerkesztőség részéről,

hogy nem fűzött megjegyzést ehhez a
Jung múvét ismertető cikkhez. Az így,
minden kommentár nélkül való közlés
hallgatólagos egyetértés látszatát kelti az
olvasókban. Ennek viszont komoly zavar
és félreértés lehet a következménye, mint
hogy nem minden olvasó rendelkezik
olyan bölcseleti és teológiai képzettséggel,
hogyaközölteket a maguk helyére tudja
tenni.

P. LeszkovszkyPál O.P.
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