Ebben a korban azonban már ujabb feladatokr ól is olv ashatun k . amilyenek péld ául az
uniós törekvése k az ortodoxok felé és a pogány mlss zl ók. Már la Terézia egyházpolitiká ját , a protestánsok nehéz helyzetét és az áll amtanács szellem ét és ezerep ét
jól bemu tatja , ha nem is beszól nyiltan kor ai jozef in izmusról . ami bizony már akkor
lét ezett .
A jozef in izmus koráról ls hú képet kapunk . Különösen j e llemz ők erre az 1822-es
nemzeti zsinat és körülm énye i. A múlt század katolikus élet ére a jozefi ni zmus és az
azt követ ő liberal izmus volt döntő hatással. Ebből érthető . hogy az egyházpolitika i
harc kerül el ő térbe . Az auton óm ia. az első vatiká ni zsin at és a zsinat i határozatok
kihirdetése körüli harcu k. a házasság fokozatos állam i szabályozása és az .e lkeresztelés l rendelet " mind ide tartoz ik . A katolikus rnozqalmak, az orsz ágos katol ikus nagygyúlések . a sajtó és igehirdetés leirásával és három nagy személyiség , elsőso rban
Prohászka Ottokár jellemzésével zárul a mú.
Herm ann Egyed könyve ige n al apos, megbízható munka, ráadásul sz ép vil ágos
nyelvezete élvez et es olv asmánnyá is tesz i. amit nem sok tudo mányos munkáról állíthatunk . Nagy értéke még , hogy egyes szempontokat a mú egész fo lyamán erősen
kidombori to tt . Ilyen - m int már em lítettük - a szerzetesrend ek szer epe, a világi
paps ág. az iskolázás stb . tör ténete és a lelkipásztorkodás jelentős ég én ek kiemelése .
A kiadó . Ad r iányi Gábor, a legmesszebbm enően tisztele tben tartotta a szerz ö
itéleteit, és a szövege n csak ott módosított, ahol az a té vedések elkerülése végett
okvetl enül szüks égess é vált . A z irodalmi rés zt azonban az i dő k ö z b e n megjelent Ion tosabb munk ákkal joggal kiegészítette.
Anélk ül , hogy részletekbe bocsátkoznánk, szer étn énk még megjegyezni , hogy Hermann Egyed az újabb történeti kutatás alapján néhány kér dést bizonyára differenciál tabban fo galm azott volna meg . Ilyen pl. a bizánci hat ás Szent István e gy h á zs z e rve z ő·
sében, a mi rő l nála szó si ncs , csak Géza fejedelem i d ej é rő l említi, és ott is legfeljebb
külsősé g e s hatást enged meg. Ugyanez áll a 19. század másod ik fel ének egyház·
politi kai k érd éseiről, amelyekről az elmúlt évek folyamán fontos munkák jelentek
meg osztrák és magyar kutatók tollából. A kiadó itt teljes joggal jónak látta , hogy
módosításokat eszközöljön.
Azt hiszem . hogy mindann yian . akik ezt a nyomdatechnikail ag is e l ső ran gú múvet
kézbe ve szi k. hálásak lesznek a kiadón ak. dr . Adriányi Gáborn ak. S zívből kívánjuk
neki . hogy tervezett sorozatát azon a magas színvonaion tud ja fol yt atni. amil yen ez
az első köt et .
Szilas László
(Me gje gyzés : Szerkesztőségünkben a köny v nem kapható . trdekl ődók fordulja nak
közvet lenül az Aurora kiadóhoz. 0 -8 Mü nchen 90, Oer tl inweg 4.)
Paul Hlnn ebusch OP: F r I e n d s h i p i n t h e L o r d . (Barátság az ú rba n.) Ave
Maria Press, Notre Dame, Ind iana. 1974. 144 o.
A szerzö nemzet közil eg Ismert teológ iai iró , e lőadó és lelkigyakorlatos mester.
Amerika i sz ület ésú, ott is múköd lk : a domonkos szerzetesek kollég iumában és a domonkos nővéreknél tan it szentírástudományt és teológ iát New Orl eansban. Ez a könyv
_ mint irja - közös baráti tapasztalatok gyümölcsét Igyekszik irásba foglalni úgy ,
hogy ez a . ta núsá qt éte l" minden életállapotban alkalmazható legyen. Alapgondolata
az. hogy . az Ist eni és emberi barát ságnak . . . a maga teljességében harmonikus
egészet kell alkotnia életünkben." Ezt részint lélektani és teo lóg iai reflexiókkal, részint nagy történelmi példákkal világitja meg. Tagadhatatlan , hogyagondolatmen etek·
ben egy kics it sok az Ismétlés (ezt részint létrejöttének módja magyarázza: a lényegében két szerz ötöl származó, s külö nféle előadások, beszél get ések gondolatmeneteit
ls t art almazó művet szerkezetileg szerv esebbé kellett volna tenni); az olvasó olykor
nem b ánná, ha a mélység mellé több szélességet és szint ls kapna, azaz több konkrétumot az emlegete tt tapas zta lato kbó l. De a könyv fze hiteles , mert átél t .
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lsten szeretete .klárad szivünkbe a Szentlélek által." Ennek a szeretetnek és
örömnek továbbsugárzása az Egyház és a keresztény ember missziójának az alapja.
lsten mint gyermekeit testvéri közösségben akar üdvöz iteni minket. Emberi szinten
ez a közösség csak egy bizonyos .szereteth álözat" révén lehetséges . Aki csak elvben szerét .rnlndenklt", az valójában senkit sem szerét. Ha viszont kis közösség ek
kapcso lódnak Istennel és egymással , akkor egybeforr . az egész tes t szeretetben"
(Ef 4.16) . PI. a házasfelek elsősorban egymást és családjukat szeretik, ebben élik át
és folytatják Istennek Irántunk való tevékeny. szolgáló szeretetét.
Minden emberi személy lsten szeretetének csodálatos titka. Csak akkor Ismerjük
meg, ha szeretettel közeledünk hozzá. De az ilyen közeledés többre is jó : nemcsak
fölfedezi , hanem ki ls bontakoztatja a másikat. A barátság kölcsönösségében a barátok félelem nélkül mutatkoznak meg egymás el őtt, mert biznak abban. hogy a szeretet szemével egymás igazi, tehát jó (mert lsten alkotta) énjét látják. Az ilyen barátság hatalmas ösztönz ö erö ls : a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból , hogy
örömet szerezzek azoknak . akik szeretnek, els ősorban magának Istennek . A magányo s
lélek. akinek Ilyen tapasztalatokban nincs része, bizalmatlanná válik önmaga Iránt,
és az Istennel , a Szentháromság életével való bensOséges kapcsol atot ls nehezen
tudja megkivánni, mert hiányoznak hozzá az emberi analógiák.
Szienai Sz. Katalin nyomán a szerz ö megkülönböztet . által ános" és . speclélls"
hitet. Altalános hittel kapcsolódom a teremtés és megváltás dogmájába. Speci álls
hittel hiszem . hogy lsten engem a szentek közösségében elsösorban bizonyos meghatározott személyekre (sz ülelrn, házastársam, szerzettestvéreim, barátaim) bízott, s
ugyanúgy akarja. hogy másokat meg az én szeretetem által üdvözítsen. néhányat
vagy sokakat. szIvem tágasságához mérten. •Az Igazán nemeslelk ű szeretet hamaro san fölfedezi. hogy sokkal többet tud tenni. mint álmodta volna :
A barátság kezdeti stádiumában még Inkább az érzelmi elemek uralkodnak. s erös
az önzés. a kihasználás ösztöne. Mindezt tudomásul kell vennünk magunkról és egymásról. SOt éppen a szeretett személy megbántása nyitja ki a szemünket arra . milyen
önzök és rosszak tudunk lennI. Becsületes nyIltság, türelmes várakozás és egészséges humorérzék segit a fejlOdésben . A fontos az. hogya baráti viszony nyitott
maradjon . Hiszen a cél az, hogy mindkét fél egészen azzá fejl ődj ék. akinek lennie
kell . vagyis szeretete mind teljesebben kibontakozzék . horizontális és vertikális irányban egyaránt. Az Igazi barát tehát örül annak. ha . az Úr növekedik. O ped ig kisebbedlk" barátja szivében (ez az ellentét különben csak látszólagos. mert a valóságban
a baráti viszony ls új. nem sejtett távlatokat kap ilyenkor). amint annak is, ha minél
többek részesednek szeretetében. Nem féltékeny , nem akarja lefoglalni magának,
nem vár töle teljes kielégülést sem : azt csak lsten adhat . Az önző követelőzés csak
elldegenltl a másikat. mert szeretetet nem lehet kikényszeríteni, csupán szabadon
adnI. Ha teret hagyok a másik szabad kibontakoz ás ára. ha meghagyom kett önk között
azt a szükséges távolságot. amely a személy iség szabadságához sz ükséqes, azzal
mutatom meg. hogy meg bizom szeretetében. Ezt a személyiség iránti tiszteletet nevezi
a szerz ö a cölibátus szellemének. Ilyen értelemben minden szeretetviszonyban szükség van rá; teljes kibontakozását a hivat ásszerűen Istennek szentelt életben éri el.
A barátság és minden földi szeretetviszony szimbolumértékú . Isten legszebb
dicsérete az, ha az O szeretetének napja alatt örömmel átengedjük magunkat a kölcsönös növekedés egymást segitő folyamatának. A fejlödés során a barátok már
nem annyira egymást nézik. hanem egymáson át. együttesen mind inkább az Istent.
A növekedéssel járó szenvedések ls lsten szeretetének ajándékai. Határtalanul kell
biznunk ebben a szeretetben, és sohasem szabad megállnunk vagy hátranéznünk:
tudnunk kell . hogy ami következik. az még szebb , még több lesz. Egészen a véqs ö.
boldog beteljesedésig, amikor a mennyben egymáson át kapcsolódunk a Szentháromság közösségébe.
S.M .
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