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Az ír katolicizmus mint nemzeti vívmány

/ "The very ground the Irish tread
the air they breathe, U1e elimate
they share, the very sky above
them, alJ seem to draw them to the
religion of Rome . . ." .

John La Roche 1625-ben írta: "A föld az írek lába alatt, a levegő, amit beszívnak.
a klima, sőt maga az ég felettük a római katolicizmushoz vonzza őket ..." Ma
is igaznak tűnik ez a megállapítás. Amikor 1979-ben a pápa itt járt, több mint
egymillió ember fogadta a Phoenix Parkban. Az tr Köztársaság lakosságának
közel egyharmada részt vett a szabadtéri nagymisén. A hatalmas fehér pápai
kereszt ma is ott vílágít a park közepén. Négyszáz éven keresztül, az angol pro
testáns hódítás idején a pápai nuncius állt hű tanácsadóként a katolikus ir urak,
parlamenti képviselők, egyházfők mellett. Az ir nemzeti múlt és jelen egybe
forrott a római katolicizmussa!.

Nincs szándékunkban az ir katolicizmusegészét tárgyalni egyetlen esszé 'kere
tében. A tradicióihoz hű mai vallásos tartás megértéséhez azonban szükség van
a történelmi háttér ismeretére. A hivők mai v iselkedésforrnái, a korunkbeli egy
ház sajátos szerepe az állami és az egyházi életben érthetetlen a múltban gyöke
rező küzdelmek ismerete nélkül.

A kontinuitásnak általában nagyobb az ereje szigetországokban, mint a száraz
földön, következésképpen a változás folyamata lassúbb és kevésbé hatékony.

A késő ókori és a kora középkori irók a mai írek őseit, az Erin, Ogygya. Scotia
vagy Hibernia névvel iltetett sziget lakóit, a druida vallás hiveinek mondják. A
gall. illetve az angliai-wah~si druidizmusnak ez a hiberniai változata minden
részletében ma sem ismeretes a vallástörténészek előtt. Pár sajátossága azonban
közkinccsé vált, s ezért figyelemre méltó. A vallás papjai jól ismerték a csilla
gok,' égitestek állását, a napéjegyenlőséget--megünnepelték. A politeisztikus. de
az égre összpontosuló' hitvilág magába foglalta a nap és hold imádatát, a lélek
halhatatlanságának. illetve vándorlásának- hitét. A papság nagy tíszteletnekör
vendett.

E néhány információ az ir középiskolás nevelésen keresztül beszivárgott, és
beszivárog ma is a nemzeti tudatba. Az ir fiatalok annyit legalább tudnak őseik

ről, hogy életükben a vallásnak nagy szerepe volt.
A kelta ősvallásból a katolikusba való átmenet Szent Patrick, lrország védő

szentje nevéhez, hittérítő tevékenységéhez, országjárásához, püspökségéhez, rá
beszélő- és szervezőkészségéhez fűződik. A kereszténység Rómából szivárgott,
hol közvetlenül, hol Gallián keresztül az Atlanti-óceán térségébe. A 111. és V.
század között a kereszt a kard segítsége nélkül is meghódította lrországot, Skócia
és Anglia jelentős részét. A misszronáriusok e három földterület. - országokról
még nem beszélhetünk - törzsfőnökeit. kiskirályait látogattak, s többször átél
ték a vikingek megismétlődő pusztításai t. A leégett monostorokujjáépítésekor
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megismétlődő missziós hittel újra és újra kellett tériteniük egy-egy elpogányo
sodott terület lakosságát. A IV. századtól kezdve a IX-X. századig az ir katoli
kusok jártak élen ebben a mozgalomban. Manapság erősen él annak tudata Ir
földön, hogy bár az angolok katonaierejükkel későbbmeghódítottákés többször
legyőzték Hibernia lakóit, az ír kultúra ősibb és egységesebb. A kora középkor
ban ez volt a római katolikus hit letéteményese, és egyben a nyugati világ misz
sziós központja. lrföld Szent Patrick kezétől elfogadta a kereszténységet, s bár
előtte is voltak, utána is maradtak pogányok, az uralkodó vallás a római pápa
hite lett. A druidizrnus híveit - akik pogányok voltak ugyan, de nem barbárok,
s Walesben, Angliában ugyanúgy léteztek - nem karddal térítették, hanem Is
tennek kódexekbe irt igéjével. Patrick egyetlen fegyvere a római meghatalmazás,
a pápa levele volt. Központi hatalomra nem' támaszkodhatott, hogy iskolát, mo
nostort, scrtptóríumot alapítson. A kiskirályok szivükbe fogadták, megkeresz
telkedtek, püspökségeket alapítottak, őrá hagyva a püspökök javaslását. Korunk
ban sincs a világi hatalomnak ebbe beleszólása.

A kereszténység nemcsak a hitet terjesztette, hanem a tudást is. A scriptóriu
mok az írni-olvasni tudás, a rajzolás, kéziratdiszítés, a táguló információk, a nem
zetközi kapcsolatok műhelyei lettek. A kora középkor és századunk között -- ezt
a több kötetes "Ir szentek élete", továbbá a Kells, Lindisfarne, Iona, Leinster,
Kildare kódexet bizonyítják - száznál több megnevezett, a k rónikák ban ma is
számon tartott szentet és majdmegannyi tudóst adott az ir egyház az egyetemes
kultúrának és saját, lassan -civíhzálódó anyaföldjének.

"Szentek és tudósok népe vagyunk." Az ir történelmi tudat legalsó rétege úgy
tartja, hogy ezt a földét mindig vallásos nép lak ta. A második rétege már azt
jegyzi, hogy az írek keresztények lettek Szent Patrick szelíd szavára. A harmadik
pedig azt - s ez érződik napjaink életében is -, hogya protestánssá vált angol
hódítók kényszere ellenére az ír nép zömében megmaradt katolikusnak. Innen
való Írország egységes, a Vatikán és a Szentatya felé tekintő, harcos katoliciz
musa. S ehhez jámi, meg-megújuló tradicióként, az ír egyház negyedik fontos vo
nása, a Szent Patrick emlékéből merítö missziós jelleg.

Maguk az ír történészek úgy tudják, hogy az ir nacionalízmus születése a XVI I.
században összeforrt a katolicizmushoz való ragaszkodással. Zrinyi korában Iehe
tett valaki hithű katol ikus vagy hithű kálvinista, hazafiságát nem a keresztény
vagy a keresztyén egyházhoz fűződő lojalitásán rnérjük le, hanem az ellenséggel.
a török áfiummal való szembenállasán. Írországban, a Tudorok hitváltása, majd
az első Stuart király bizonytalankodó protestantizmusa után, Cromwell tűzzel

vassai terjesztette a reformáció angol, parlamenti változatát. A XV. és XVI. szá
zadbán az angol hatalom messze volt, az adózás bizonytalan, lrországban a hely
beli arisztokrácia uralkodott. Számukra a katolikus vallás, minden egyéb sajá
tosság mellett szélesebb kultúrát, kontinentális kapcsolatokat is jelentett, nun
eiusori keresztűl közvetlen összeköttetést a pápasággal. Az angol centralizációs
törekvések, melyek éppen a parlamenti korszakban csúcsosodtak ki, egységesí
tést, angol-skót telepesek földdel váló ellátását, s mínden lokális ellenállás erő

szakos megtörését jelentették. Irországban Cromwell minden várat bevett és
fel robbantott '(e sorokat is egy általa szétdúlt vár romjának árnyékában í rom,
Maynoothban). egyet azonban nem tudott megsemmisiteni: a katolikus hit bás
tyáját. Büntetendő cselekménynek hirdette ki a misehallgatést, s az eredmény az
lett, hogya politikai és immáron vallási jogaiktól is megfosztott irek kétszeres
erővel ragaszkodtak a katolikus hithez. A mai lrföldön, sőt Angliában is meg lévő
szokás - az üldöztetéseket túlélő katolikus kisebbség hagyománya - a stáció
járás. Ez azt jelenti, hogy egy ir közösség, a hónap különböző napjain, más-más
házban látja vendégüI Krisztus Testét. A kisöpört, feldíszített házban áll az ,,01
tár", idesereglenek a szomszédok megh'aIlgatni a misét. Igy volt ez a XVI I. szá
zadban is, amikor e mise titkosan folyt, biztosítva a katolikus vallás fennmara-
dását. .

A protestáns ültetvényesek, tényleges és leszerelt Cromwell-katonák, olyan
mennyiségben telepedtek le az ország északkeleti megyéiben, Ulster tartomány-
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ban, hogy tömegük révén a protestantizmus ott számbeli többségbe került. Az
ország többi részén pedig kialakult az a különöskettösség, ami 1922-ig, a függet
len tr Köztársaság kikiáltásáig érvényben volt: az Államvallást. Osszírországban,
a protestáns alapítású Church of Ireland - a Church of England ír megfelelője 
képviselte, ugyanakkor a nagy többség katolikus maradt.

A hódító hatalom erőszakos vallásterjesztő politikájára idelent délen békés
lepeIt borított az idő. Két példa erre: Dublin két legnagyobb temploma,
a Szent Patrick-katedrális (ahol Jonathan Swift volt a' dékán] és a Kr isztus
Király-katedrális a Church of Ireiand kezén van. Amikor a protestáns egyház
pár évvel ezelőtt vissza akarta adni a két katedrálist a katolikusoknak, Dublin
római katolikus érseke visszautasította az ajánlatot: "Maradjon tiétek a két
templom, a dublini protestánsok megszokott otthona."A másik példa: Maynooth
egyetemi városkában a lakosság 99% -a katolikus. Minden mísén zsúfolt mind
a két templom. Az egyetem sarkában Church of"Ireland-templom áll, a XVII.
században építették. Vasárnaponként negyven ember gyűlik össze benne, kik
istentisztelet után elvegyülnek a katolikusokkal.

A katolikusok és protestánsok dél-írországi jó viszonyát északon, Ulsterben
megmérgezi a két fél szélsőséges elemeinek megismétlődőerőszakossága, a vér
bosszú. Az ulsteri közösségek tisztességes többségét megfelemlíti az a propa
ganda, melyennek vagy annak a vallásnak nevét tűzi zászlajára. A vérengzést
mindkét fél papsága nyíltan elitéli, de megszüntetésére éppúgy képtelen, mint
a hatóságok. Ulsterben, az utolsó húsz évben, a "katolikus" és a "protestáns"
címszó egyenértékű lett a névadó közösség vélt, de nem valóságos érdekeivel.
Nem a vallásháború ismétlődik meg kicsinyben, hisz hitvitáról. elméleti állás
pontokról, a pápaság és a világi fejedelmek ellentétéről még áttételesen
sincsen szó. Arról azonban igen, hogy -míhelyt egy közösség nacionalizmusa
veszélyeztetve érzi magát, mert az abszolút többség vagy abszolút hatalom
reménye nincs meg, a közösség kitermel olyan szélsőséges elemeket, akik
erőszakos módon próbálják az adott közösség hegemóniáját megteremteni vagy
biztositani.

Ha úgy tetszik, a harci bárd ott volt elásva a történelemben, ahol az ulsterí
provincia katolikusait vallási és politikai jogaiktól megfosztották, erőszakos

telepítéssel földjükről kiszoritották, számbeli többségüket kisebbséggé változ-
. tatták. A kárvallottság érzését Ulsterben életben tartotta a ma is fennálló gaz

dasági különbség a két közősség között. -A katolikusok láthatóan szegényebbek.
Az erőszakot mindez nem igazolja Thornas O'Fiaich kardinális szerint: "A po
litikai gyilkosság elkövetöi csupán birtokolják a katolikus vagy a protestáns
nevet", mondotta 1983. november 21-én, egy hármas gyilkosság borzalmát kom
mentálva, melynek szinhelye egy presbiteriánus templom volt.

Az ország többi részén, ahol a katol ikus többség megmaradt, a katoliciz
mus nemzetformáló erövé vált. Egy neves ír történész, Patrick Corish protesz
szor írja: "A katolikusok egyesülését nem önmagukban. hanem a protestánsok
segítségével érték el/a katolikusok." Más szóval az ellentét egységesít. Az egy
ség megteremtését a restauráció ,korára teszik. Az uralkodót engedmériyekre
készteti az a nép, amelyik legalább egy ponton egységes. II. Károly hirtok
politikája némileg javitott a katol ik us gentry helyzetén, mig Orániai Vilmos
későbbi intézkedősei már túl későn születtek meg ahhoz, hogy a cromwelli
helyzetet visszaállithassák. 1689-röl van pár jellemző statisztikai adatunk:
a katolikusok az ország földtulajdonának 14% -át birtokolták, bár ők tették ki
a lakosság 71% -út. Ez időben a katolikus vallás maradt az egyetlen nemzeti
intézmény lrországban.

Vizsgálatunkban csupán a mai ír katolikus formák gyökereit próbáljuk kita
pogatni az ir történelmi tudat megidézésével, kronológiánk ezért szándékosan el
nagyolt. A tizennyolcadik század vallási gyakorlatából a papképzést ragadj uk
ki-- mert az akkori vetésböl ma is van aratás. - Mivel ekkor a papnevelést
lrországban az angol protestantizmus által formált törvények tiltották, az ir
kispapok Franciaország ban, Spanyolországban és Olaszországban tanuJtak, tehát
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nagyobb műveltséggel érkeztek haza lrtöldre, mintha itthon maradhattak, tanul
hattak volna. Az angol hatóságok egy ideig tűrték az írek természetesen nö
vekvő külföldi kapcsolatait, majd új törvények beiktatására ösztönözték a par la
mentet. A Francia Forradalom idején megengedték egy ír papnevelő intézet

.felállítását. 1795-ben Maynoothban létrejött a St. Patrick's College. Az első

"szeminárium" tehát egy angol politikai óvintézkedés eredménye. A kollégium
erősödött, és fél évszázaddal később, nagy viták után már állami támogatást is
kapott. Az angol államvezetés, a növekvő ír nacionalizmussal szemben, taná
csosabbnak tartotta az 1850-re már egyetemi rangú szeminárium támogatását,
mint hogy az ír papság zöme külföldi nevelésben részesüljőa, A francia for-'
radalom atterjedésétől való félelem eredményezte azt az 1793-as "türelmesség I

törvényt", mely a katolíkűs hivőknek is lehetövé tette, hogy egyetemre járhassa
nak, illetve beiratkozhassanak a hadseregbe. (Ne feledjük, hogy I I. József
türelmességi rendeletei ugyanebben a Korban születtek, elsősorban a protestáns
vallásúak védelmében.) A felvilágosodás az emberi jogok tiszteletben tartását
követelte, s ezzel az uralkodóknak a csatorna mindkét felén számot kellett
vetniük.

1801 óta beszélhetünk Nagy-Britannia és lrorszag egyesüléséről. Az első

katolikus vezéregyéniség, Daniel O'Connel (kiről Kossuth a "magyar O'Cormel l"
epithetont kapta a korabeli angoloklól] az egyesülést támadó politikával lépett
színre. O'Connel műkődésén látszott meg először. az angol parlament nemzeti
nemzetközi politikai színterén, hogy az ír katolicizmus nemzeti vívmány,
és az ország emelkedése szorosan összefügg a katolikus vallás teljes egyen
jogúsításával. Az O'Connell által létrehívott Katolikus Szövetség, majd ÚJ
Katolikus Szövetség, nemzeti összefogással általános gyűjtést szervezett, a pénzt
választási célokra forditották. s O'Corinel l parlamenti képviselethez jutott.
Innen csak egy ugrás volt az első egyenjogúsítási javaslat (Catholic Relief Act)..
mely az ír katolikusokat végre az alkotmány bástyáin belülre helyezte.

Az európai forradalmak idején lrországban éhínség pusztított. Méreteit egy
demográfiai adat érzékelteti: 1845-ben nyolcmillió ember élt lrfőldőn, 1851-ben,
az éhínség végén, hat és fél mil lió. Néhány százezer ember az éhezés nyomán
fellépő betegségekben pusztult el,több mint egymillió kivándorolt, főleg Amer i
'kába, Az ország a mai- napig sem heverte ki ezt a hatalmas társadalmi meg
rázkódtatást. A mai sokgyermekes ír családban - bár éheznie rnost senkinek
sem kell - természetes a felnövekvő gyerekek többségének kivándorlása.
-lrország jelenlegi összlakossága tehát ma a hatmilliót sem éri el.

1868 és 1870 között. Gladstone, az angol liberális párti miniszterelnök párat
lanul bőkezű és igazságos lépésre vette rá a törvényhozó testületet Elvéve
a protestáns földbirtokosok és a . protestáns államegyház földjeinek jó részét.
lehetövé tette, hogya katolikus tömegek földhöz jussanak. Igy visszakapták
háromszáz évvel korábban elvesztett földjeiket. Megindult egy folyamat, amely
ötven év alatt az ország földterületének nagyobb részét ír kato likus kézre
juttatta. Az a katolikus tömeg, amely 1870 előtt zsellér, napszámos vagy kis
bérlő volt, fokozatosan átalakult kisbirtokossá.

A mindennapi kenyér birtokában a katolikus nemzeti mozgalom iránya
a nevelésügy felé vette útját. Cromwelltől a XVIII. század végéig a katoliku
sok csak a törvény megkerülésével taníthattak nyilvános iskolákban. A XIX.
század elején katolikus magániskolák jöttek létre, elsősorban a Keresztény Tani
tás Testvéri Közössége irányitása alatt. Az 1830-as nemzeti közoktatásügy már
mindkét vallás számára biztosítja az iskolanyitás lehetőségét. A katolikus is
kolák nagy többsége, természetesen egyházi kezdeményezésre, ekkor került
helybeli papok irányitása alá. Az elemi iskolai nevelés java, a középiskole i
nevelés szép hányada ma is egyházi kézen van. Az állami iskolák tanítási
szelleme is - a tanulók. tanárok, igazgatók természetes lojalitása folytán vál
tozatlanul katolikus. A nevelésügy múlt századbeli élcsapataí az ír szeretet
rendi, a Brigitta, a Loreto, a Dominikánus és az Orsolya rendi apácák, illetve
a Patricinus. a Ferences, a Presentation rendi barátok voltak. De mi ndenk inel

432



fontosabb szerepet játszott, és játszik a Keresztény Testvérek szervezete, az ír
középiskolás nevelés tartóoszlopa. Collins, az 1916-1922-es h Felkelés vezér
egyénisége az ő diákjuk volt; náluk tanult egy ideig James Joyce, valamint
a mai ir egyetemeken tanító számos társadalomtudós. Az angol uralom alatt
az állami iskolák ir történelmet nem taníthattak, ezt tehát a Keresztény Test-
vérek tették. -

Egyetemi téren Maynooth kezdte ki először a belfasti Queens és a dublini
Trinity College felsőoktatási egyeduralmát. A katolikus mozgalom. a múlt század
közepéri létrehozta az úgynevezett Dublin Egyetemet.' A katolikus alapítvány
első rektora Newman kardinális lett. Ennek a katolikus alapítványnak utóda
a mai Ir Nemzeti Egyetem. Ez a világi egyetem ma több részre, "college"-ra
oszlik, ezeknek egyike Maynooth, amely -- ellentétben a többi college-dzsal 
katolikus egyetem maradt. A kettős jelleget hangsúlyozó 'ir megoldás ez. A
maynoothi St. Patrick teológiai fakultása a Pápai Egyetem, többi fakultásai v iláv,
glak és a Nemzeti Egyetem részei.

Az. egyháznak szembe kell néznie a jelenlegi két nagy szociális problémával:
az ir munkanélküliséggel és az alsó réteg elszegényedésével. lrországban
a munkanélküli-segély után a Szent Vincent de Paul Society alamizsnája a leg
jelentősebb támogatás, amit a rászorulók kaphatnak. Az ország maga sem gaz
dag, lakóinak többsége mezőgazdasággal foglalkozik, s a föld jelentős része
terméketlen, hegyes, sziklás vidék. Még igy is azonban az Egyesült Nemzetek
160 országából az -ir nemzeti jövedelem a 27. helyen áll. Sok gazdag idegen
itt gyarapítja tökéjét. Az egyház vezetői ezt tudják, a hivők bizonyára érzik,
mert az ir katolicizmus ma is mísszíós jellegű. A harmadik világ, főleg az af
rikai, kisebb mértékben ez ázsiai missziók, anyagiakban, erkölcsiekben tapasz
talják az ír egyház támogatását. A rnisszióspapok ir utánpótlásán túl van egy ir
világszervezet, a TROCHERA (Gondoskodás), mely a rászoruló szegényebb or
szágok katol ik us egyházait segélyezi. Az évenkénti kongresszust más és más ir
katedrálisban tartják. A tavalyi galway-i összejövetelen huszonkét ország kül
döttei vettek részt. A záró istentiszteleten a hivők felajánlását rizseszacskók,
narancs, banán, búza, kávé, kakaó, olaj és más termékek körmenetszerü oltárhoz
vitele jelentette. Szimbolikus hála a "gondoskodásért" .

Az egyház intézményesített állami támogatást nem élvez, hanem főleg a hivők

adományai ból él. A templom előtt nem ritkán a helybeli politikai pártok
aktivistáí gYűJtenek. Az ir egyház lehetőleg nem foglal állást a politikában.
"Semlegessege" azonban megnyilvánulásaiban közelebb' áll a parlamentáris pár
tokhoz, mint a parlamenten kivüliekhez. Nagy nemzeti és szecialis megmozdu
lások Idején az egyház a nemzeti pártok mögött állt. A múlt században, mond
halni, "csendes partnerként" támogatta a Gael "Liga a nemzeti nyelv vissza
állitásáért inditott mozgalom politikáját. Napjainkban az abortusz elleni moz
galern kezdeményezője. Az 1983. szeptember 7-én történt szavazésen az abor
tusz elleni törvényt, a világon. egyedülálló módon, megszigoritották. Ami a pá
paság székhel yén kudarc, más 'katol ikus országban legföljebb félsiker, az h
országban, az egyház hatása alatt élő törvény: lrországban nincsen válás. Tár
sadalmi beállitottságunk szerint gondolhatjuk 'ezt az' állapotot maradinak, vagy
ellenkezőleg, alapvetöen katolikus szelleműnek; tény az, hogy lrfőldön sem
egyházi, sem világi hatóság nem választhatja szét a házasságot.

A független lrország bölcsőjét Dublin utcáin ringatták. 1916 és 1922 között.
A fölkelésben fegyverrel részt vevő Sinn Féin (Republikánus Párt) céljait nem,
csak módszereit ítélte el a Püspöki Kar. Ugyanakkor az angolok által elfogott
fölkelök -- egykori brit katonák - kívégzése ellen felszólaltak püspökök. Ma
hasonló óvatossággal nyilatkozik I az egyház, Thomas O'Fiaich kardinális, Ar
magh érseke vagy Daly püspök személyében, a két részre vágott hország egye
sülésérőt. A. négy érsek és a huszonkét püspök némelyike míndíg felszólal,ha
egyházmegyéjében súlyos politikai bűncselekményre kerül sor, de egyikük sem
ítéli el az egységes lrország megteremtésére irányuló mozgalmat - csupán erő

szakos módszereit.
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Az ír szakszervezeti mozgalomban a tagok jelentős többsége természetesen
aktiv katolikus. Egyre gyakoribb eset az, hogy papok is szót kérnek szakszer
vezeti üléseken és az egyik szakszervezet titkára egy szociológiai képzettség
gel rendelkező jezsuita. Ezeken a világi szervezeteken túl igen életképesek
az egyház által szervezett egyesülések: az Opus Dei. a Christus Rex Társaság,
a Katolikus Fiatalok Szövetsége és a Máriakongregáció. Üléseiket. kirándulá
saikat ír és nem ritkán külföldi kegyhelyek látogatásával színezik. trországból
Lourdes-ba rendszéres repülőjárat megy.

Ami egy külföldi katolikusnak rendkivül intenzív és sokirányú vallásos élet
nek tűnik. az a kritikus belföldi szemében sok kivánnivalót hagy maga után.
J. A. Curtain írja a Furrow 1983: augusztusi számában, hogya papokat "egyedül
lét és félelem" környékezi. A papok a híveket "zárkózottnak", a hívek a papokat
"dölyfösnek" ítélik; a híveknek "rejtély" sok szentbeszéd, a pap "nem érti"
a hívek csoportnyelvét. Nyilván vannak olyan egyházközségek, melyekre áll
ez a kritika.

Az intenzív és sokirányú vallási életről sok tapasztalatot szerezhettem. Egy
éves itt-tartózkodásom alatt, hivatalos ügyben vagy kirándulás! célzattal meg"
'Iatogettam 35...L40 ír helységet. tanyacsoporttól a fővárosig. Legalább egy tucat
szor a lakhelyemtől távol ért a vasárnap. Bármikor is mentem, minden misén
megtöltötte a templomot a hivők serege. Anyja karján a csecsemő ül, mankó
val az öregek. Ki mit tud? vetélkedőket, amatőr színházi előadásokat is ren
deznek. Sok helyen bevett szokás, hogya kórus hol hagyományos énekeket éne
kel, hol pedig fiatalok gitárkísérettel népdalritmusú dallamokat intonálnak. Mise
után mindig elvegyül a pap a hívek között. Egy helyen mise után kávéra in
vitálta a résztvevőket a káplán, a sekrestyéhez ragasztott kis terembe. Egyéb
ként a káplánokat - ír eg,házszervezési pont - a plébános bevonásával ne
vezik ki a püspökök. A Gaeltocht (ír nyelvü) megyékben a pap írül cseveg
az ír nyelvü mise után a hívekkel. Ezt az ősi nyelvet a dublini nagytemplomban
évente egyszer használják a míse celebrálására: az alapító szent, Patrick ünne
pén. Másutt a mísén gyakran mondják el a Miatyánkot vagy az Udvözlégyet
írül. Úgy hat ez az ősi nyelvet már nem használók szájából, mintha Magyar
országon az Úmagyar Máriasiralmat mondaná el a gyülekezet.

Nem sok templom épül manapság, a meglévőket vispont példás rendben tart
ják. A múlt században e kis s~igeten 3000 új katolikus templom épült. A népes
ség azóta nem növekedett. Helyesebben, a szaporodással lépést tartott a kiván
dorlás. Az átlagos évi egy százalék kivándorló javarészt Amerikában, illetve Ka
nadában, Ausztráliában telepszik le. Ezeken a tengerentúli helyeken kisebb
nagyobb ír közösségeket alkot, melyeket többnyire átjár az ír katolicizmus
zamata. Némelyikböl kisugárzik az anyaország közösségéhez való lojalitás
és a misszíós szellem. Bárhol is találkozzunk vele, az ír katolicizmus harcos,
dinamikus. Az ír történelmi hagyományokból és a megújuló egyház energia
forrásaiból merít erőt.
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