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Augustin Bea
1881-ben született.iakár világhírű rendtársa, Teilhard de Chardin. Életműve azonban jóval ke
vésbé ismert, mint Teilhard-é. Amit tett, maradéktalanul felszívódott az egyház testébe: száza
dunk két jelentős és látványos fordulópontja elválaszthatatlan a nevétől. Erre utal a freiburgi
Katolikus Akadémia, amely ez év májusában "Az egyház kaput nyit a bibliakutatásnak és az öku
menizmusnak" címmel rendezett ünnepséget a tiszteletére.

A német jezsuita már fiatalon fontos feladatokat látott el hazájában, 1924-től pedig 1968-ban
bekövetkezétt haláláig Rómában dolgozott. 35 éven át a pápai Biblikus Intézet professzora, 19
éven át (l930-49) rektora'. A Biblikus Intézet rendkívül fontos szerepet játszik az egyház életé
ben, elsősorban a papképzésben, hiszen katolikus teológiai fakultáson csak az taníthatexegézist,
aki ebben az intézetben szerzett tudományos fokozatot.

Bea kitűnő előadó volt, szuggesztív professzor-egyéniség. Önálló tudományos kutatásai azon
ban nem olyan jelentősek, mint tudományszervező tevékenysége. Elsősorban az ő szívós és kitar
tó munkájának köszönhető,hogy a katolikus bibliakutatás megszabadulhatott sok korábbi kö
töttségétől, és felzárkózhatott a biblikus tudományok élvonalához. Vezetése alatt lassan átfor
málódott a Biblikus Intézet tanulmányi és kutatási profilja. Egyre több helyet kapott benne a
történelem és a különbözö segédtudományok : a keleti nyelvek, a régészet, a földrajz, a szöveg
kritika. A pozitív tudományok eredményeit persze beleépítették az egyház hagyományos tanítá
sába, az exegézisbe és a biblikus teológiába. Tanítványa, majd professzor-utóda, Norbert Loh
fink (Orientierung, 1981. II. sz.) szerint a Biblikus Intézet Bea irányításával lassan előkészítette a
talajt arra, hogy XII. Pius pápa - akinek Bea éveken át gyóntatóatyja volt - 1943-ban kiadja Di
vino afflante Spiritu kezdetű enciklikáját. Az enciklika a háború viharaiban eleinte alig keltett fel
tűnést, nemsokára mégis nyilvánvalóvá vált, hogy új korszak kezdődött vele a katölikus biblia
kutatás történetében. Augustin Bea fölnevelt egy új, tudományosan kitűnően képzett exegéta
nemzedéket, s a háttérből gondoskodott arról is, hogyazújabb és újabb szentszéki dokumentu
mok szabad teret biztosítsanak a tudományos kutatásnak - állapítja meg Lohfink. Bea egyfor
mán szerette egyházát és a Bibliát, s meg volt győződve arról, hogy a'kettő sohasem mondhat el
lent egymásnak. 1961-ben Freiburgban tartott előadásában így fogalmazott: "Az egyháznak
nem kelJ félnie semmilyen tudományosan megalapozott eredménytől, amelyet a modern kutatá
sok feltárnak ; mindazok szolgálatot tesznek az egyháznak, akik az igazi, alapos tudományt
művelik".

Az ötvenes évektől kezdve a Biblia újra elfoglalhatta méltó helyét mind a teológiában, mind az
egyházi köztudatban. A Zsinat már az új szemléletű, biblikus teológiára támaszkodott, amely
lassan tért hódított az egész világon. "Elképzelhetetlen mennyiségben jöttek létre népszerű bibli
kus folyóiratok, jelentek meg könyvek és füzetek, konferenciákat és kurzusokat szerveztek, bib
liaköröket hoztak létre" - jellemzi Lohfink a Biblia reneszánszát.

Bea ekkor már jócskán elmúlt hetvenéves. Búcsút vett az Intézettőí, egyre többet gondolt a ha
lálra. Ekkor azonban váratlan fordulat következett be a nyugalmazott biblia-professzor - és az
egyház! - életében. XXIII. János pápa 1959-ben röviddel trónra lépése után bíborossá nevezte
ki. A rákövetkezö nyáron, 1960júniusában a pápa létrehozta a Keresztény Egység Titkárságát, s
elnökéül Bea bíborost tette meg.

Bea egyik első teendője volt, hogy fölvegye a kapcsolatot az Egyházak Világtanácsával. Diplo
máciai tapintatával sikerült elhárítania minden nehézséget, s 1961-ben Új-Delhiben a Világta
nács konferenciáján már öt hivatalos küldött képviselte - első ízben - a katolikus egyházat: En
nek a lépésnek egyenes következménye lett, hogy a nem katolikus keresztény egyházak képvise-
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lői "delegált megfigyelőként"meghívást kaptak a II. vatikáni zsinatra. A rendkívül szűkszavú,

diszkrét és mértéktartó bíboros "csodaként" emlegette ezt az eseményt, amikor 1962. október
B-án, két nappal a Zsinat megnyitása után a pápa fogadta a nem katolikus megfigyelőket.

(Egyik jegyzetében azt is elárulja, hogy "ez a meghívás közvetlenül XXIII. János pápa személyes
döntésének" köszönhető.)

Ez a bíboros és ez a pápa: két bizalomkeltő, barátságos öregember amaga személyes varázsá
val, atyai bölcsességével és gyermeki hitével meghódította sok-sok nem katolikus szívét - jegyzí
meg több méltatója. Legalább ekkora eredmény azonban az is, hogy megnyílt a zsinati atyák szí
ve is, és a keresztény egység eleven tudata, sürgető vágya egyre jobban átjárta a Zsinat gondolko
dását, s olyan fontos dokumentumokban nyert megfogalmazást, mint az ökumenizmusról szóló
határozat (Unitatis redintegratio), az egyház és a nem keresztény vallások viszonyáról (Nostra
aetate) valamint a vallásszabadságról (Dignitatis humanae) szóló nyilatkozat, az egyházról és az
isteni kinyilatkoztatásról szóló dogmatikus konstitúció (Lumen Gentium és Dei Verbum). A Zsi
natra visszatekintve Augustin Bea így nyilatkozott: "Isten a Zsinatot használta fel arra, hogy
megteremtse és elterjessze a keresztények között a testvéri szeretet légkörét" (The Way to Unity
after the Council. London, 1967).

XXIII. János pápa megbízásából az Egységtitkárság Bea bíboros vezetésével oroszlánrészt
vállalt ebben a munkában. Említett könyvében Bea ezt írja erről: "A II. vatikáni zsinat doku
mentumai egyedülálló helyet foglalnak el a zsinatok történetében ... A katolikus tanfiást nem
negatív, elítélő határozatokban fogalmazzák meg, hanem pozitív módon."

Méltán beszél Bea "ökumenikus robbanásról". Könyvéből a Zsinat éveinek lelkesedése, az
elért eredmények öröme, a további közeledés reménye sugárzik. "A keresztényeket elválasztó év
százados falak leomlottak, visszatért az igaz keresztény testvériség légköre" - olvashatjuk töb
bek közt. - "Ütött az óra: Isten úgy kéri tőlünk, a mi nemzedékűnktől, mint senki mástól az egy
ház történelme során, hogy tegyünk meg minden erőfeszítést, s valósítsuk meg azt, amit az Úr
annyira'kiván főpapi imájában." XXIII. János pápa is célzott erre 1962-es karácsonyi beszédé
ben: "a Zsinat megmutatta, hogy a Krisztus által óhajtott egységnek milyen mély vágya él az
emberekben".

A bíboros szép képpel fejezi be gondolatmenetét : a középkori kereszténység gyönyörű kated,
rálisokkal ajándékozta meg az emberiséget. A mi korunknak ennél "összehasonlíthatatlanul na
gyobb, szellemibb és termékenyebb ajándékot kell megalkotnia : a Krisztusban hivők egységének
újra fölépített templomát". Ez a mű az egész emberiség számára szól: csak az egység mentheti
meg az emberiséget ezen a világon, és az vezetheti el Isten jövendő boldogságába.

. Az építkezés tehát a Zsinaton megkezdődött- nem kis részben az aggastyán bíboros erőfeszí

tése nyomán. Születésének századik évfordulóján Augustin Bea mintha föltenné a kérdést min
den keresztény embernek és közösségnek: Hogyan haladnak a munkálatok? Felépül-e valaha az
egység temploma?

LUKÁCS LÁSZLó

VírlÍggá lettÜlIkcímmel jelent meg CSANÁD BÉLA verseinek és műforditásainak - Rilke és Hermann Hesse
műveiből - új kötete Prokop Péter illusztrációival, a könyv boritóján Szántó Piroska grafikájával. - Kapható
a Szent István Társulat és az Ecclesia bolt jaiban, postai rendelés útján aszerzönél is (Bp., 1053 Eötvös
Loránd u. 7.) a könyv árának, valamint a postai dijnak egyidejű megkűldésével.
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