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LUSTI GER BÍBOROS EMLÉKEZETÉRE

"Zsidónak sz ülettern.. . Szü leim től atyai nagy
apám nevét, az Aron nevet kaptam . A hit és a
keresztség által kereszténn yé válva is zsidóma
radtam. akár az apos tolok. Védőszentjeim Aro n
főpap, Szent Ján os apos tol és a kegyelemmel
teljes Szűz Mária . Miut án II. János Pál pá pa
Ő szen ts é ge kinevezett Pári zs 37. érsekévé, beik
tatásomra ebben a katedrálisban kerűlt sor
1981. február 27-én, és ezu tán mindvégig itt vé
gez tem a szo lgála toma t. Imádkozzatok értem,
kik erre jártok." Ezt a szö vege t írta Lust iger bí
boro s l eendő emléktáblája szá má ra. Jól össz e
foglalja e kivéte les ember életének a lényegét.
1926. sze ptember 17-én született Pári zsban , val
lásukat nem gyakorló zsidó szülők gyermeke
ként. Miután 1940 nag ycs üt örtök én. az orléans-i
katedrálisban átélt villámcsapásszerű élmény
hatására megtért, Aaron Jean-Marie szeminá ri
umba men t, és 1954-ben pappá sze ntelték. A
Sorb onne egyetemi lelkésze volt, majd plébán os
Pári zsban, 1979-től pedi g orléans-i pü sp ök. Pá
rizsi kinevezésével ragyogó pályafutás vette
kezd etét, amel y döntően meghatározta a francia
egy ház tört énet ét.1 de az egye temes egy ház tör
ténetében is font os sze repe t játszott.

A pári zsi érsekség Lustiger bíboros általi el
foglalása - akárcsak Karol Woytila Péter széké
be történő megválasztása - nagyszerű meg
nyilvánulása volt annak a válasznak, amelye t
Krisztu s egy háza tud ott ad ni a zsina t ut án i v ál
ság ra . A szekularizáció kérlelhetetlen előretöré

se álta l meggyengített és marginalizált , a hatva
nas és a hetvenes éve k viharai által megrázkód 
tatott francia katolicizmus egy új utat vázolt fel,
melynek erőteljes szimbóluma volt a nagy pár i
zs i érsek. Lustiger bíboros vissza akarta adni a
mintegy megnémult egyháznak a han gját, csak
hogy ehhez ez utóbbinak képesnek kellett len
nie megerősödni, újra megerősítenie önmagá t,
újra rá kellett tudnia találni a hivatásából faka
dó bizalom eszközeire. A zsinat iránt tanúsított
legteljesebb hűségben , am ely a Krisztu s Testét
irány ító, tanító és struk turáló Szentlélek iránti
hűségben gyö kerezik, Lustiger bíboros nekilá
tott az újjáépítésn ek. Templomokat építtetett és
új egy ház községeket alakított ki. Megúj ította a
papok kép zését oly mód on, hogy a szeminár iu
mi tanulmán yok elé beiktatott egy lelki képzést
nyú jtó propedeutikai éve t. Megalapított a az
Ecole Cathédrale-t a világia k egyházi képzésé
re, a No tre Dam e Rád iót, hogy hallatszódjon a
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katolikusok hangja a párizsi metropoliszb an , és
kezdeményezője volt a franci a katolikus televí
ziónak is. Eme llett szüntelenül tan ított : a kated
rálisában hetente tartott sze ntbeszédei, szá mos
megn yilvánulása a médiában, az 1979 óta pu b
likált kön yvek hosszú sora áltaf Jean-M arie
Lustiger írásban és élőszóban fordult a katoli
kusokhoz, akárcsak a nem katolikusokhoz. Ez a
nagy go ndo lkodó, aki tökéletesen kiism ert e ma
gá t és otthonosan mozgott korunk irod alm á
ban , művészetében, politika- és társadalom el
m életeiben , egyú ttal sz igorú kritikusa volt a ~el

világosodás örökségé nek. Szembeszállva az Esz
egyk ori és mai sz á jh őseivel . rá tud ott mutatni
azoknak a racionali zmusoknak a halálos és
romboló következm ényeire, amelyek azt hitt ék
magukról, hogy megszabadulhatnak az isteni
Logosztól, minden valódi racio na litás archetí
pu sától és forrásától. Az emberi jogok fáradha
tatlan harcosak ént. a laikus közt ársaság lojális
és tisztelettudó polgáraként szüntelenül emlé
keztetett arra , hogy az önmagára hagyott embe
riség út ja csakis katasztrófához vezeth et, olyan
kata sztr ófához. amelyről a náci és a kommunis
ta totali tárius rendszerek borzalmai rett enetes
péld ákkal szo lgáltak .. .

Lustiger bíboros fontos közéleti szereplője

volt korunk Franciao rszágának. Ellent tud ott
állni a francia katolicizmus két nagy kísért ésé
nek: a jobbolda li kísért ésnek, tudniillik a k ülön
böző tradi cionalista hatalmi t ényezőkkel való
cinkoss ágnak. aká rcsak a balold ali kísért ésnek,
vagyis az Isten országa hird etése és a csábító jö
vőről sz ól ódiskurzusok össz emosásának... Sar
kozy köztársasági elnök jelenléte a tem et és én. a
Francia Akad émia tiszteletad ása (ame lynek tag
ja volt) az t tan úsítja, hogy országa megért ette
történelm i horderejű teljesítmén yeit. Ugyan ak
kor a nagy pári zsi érsek az egy ik l egjelentősebb

sze repe t játszotta a nemzetközi színtéren is. II.
János Pálnak barátja és egyben odaadó munka
tár sa volt, nevezetesen az újraevan gelizálás te
rén . Az egy házközségéhez tartozó hívek által
csod ált egy kori plébáno sként megért ett e, hogy
a nagy tömegrend ezvények milyen lén yeges
sze repe t játszanak a kezdődő harmadik évezred
pasztor áci ójában . Ez a pap , aki soha egyetlen
szavá t sem változta tta meg a mise szövegének,
lényeges módon járu lt hozzá a nagy kortárs
egy házi találkozók ritu áléjának a kido lgoz ásá
hoz, így péld ául a feled hetetlen pári zsi ifjúsági
találkozó ese tében. Francia fővárosi születésű

ként megér tett e, hogy az oly sokáig a falusi tár-



sadalomhoz társított és kötött katolicizmusnak
a városokban van a jövője: ebből a felismerésből

születtek az európai nagyvárosok evangelizáci
ós találkozói, melyek közül a legutóbbira szep
temberben került sor Budapesten.

Ugyanakkor legfontosabb hozzájárulása az
egyház történelméhez másutt rejlik. Lustiger,
akinek az édesanyját egy auschwitzi gázkamrá
ban ölték meg, a párizsi érseki szék elfoglalása
kor kijelentette, hogy továbbra is hozzátartozik a
zsidó közösséghez. A bíboros tudta., hogy Isten
első ígérete Izraelnek szólt, és az Ur sohasem
vonja vissza ígéreteit (Iz 45,23). De jól ismerte a
II. Vatikáni zsinat tanítását is: Izrael népe tovább
rfl is szerepet játszik a Megváltás történetében.
Ujra és újra hangsúlyozva, hogyamegváltás
egyedüli útja Jézus Krisztus, Aaron Jean-Marie
Lustiger fáradhatatlanul azért tanított és dolgo
zott, hogy közelítse egymáshoz a zsidókat és a
keresztényeket. Csakhogy ennek a közeledésnek
nem szabad pusztán a szíves fogadtatás és a
vendégszeretet gesztusaira szorítkoznia, és nem
szabad a mégoly békés, sőt szívélyes egymás
mellett élés szintjére korlátozódnia. Hanem az
Izrael és az egyház közötti organikus kapcsola
tok megértésére és kifejtésére irányuló teológiai
reflexiót kell eredményeznie. A párizsi bíboros
beszédei és tettei nagyban segítették barátját,
II. János Pál pápát, a Siratófal zarándokát. azt a
pápát, aki látogatást tett a római zsinagógában,
aki elment kinevezni egy püspököt az izraeli
kis héber katolikus közösség élére. Ugyanígy
segítségére lesz utódainak is, hogy nyomdokain
folytassák a már megkezdett utat.

Csodálói és becsmérlői gyakran kénytelenek
voltak beismerni a nagy érsek radikális mo
dernsége és a dogmák, illetve a Tanítóhivatal
iránti nem kevésbé radikális hűsége közötti lát
szatellentmondás miatt érzett zavarodottságu
kat. Csakhogy ez az ellentmondás látszólagos: a
valódi alkotás mindig a hűségbe ágyazódik.
Ahhoz, hogy valami újat alkothassunk, tovább
ra is a régiben kell gyökereznünk. vagy inkább
az örökkévalóban. A nagy bíboros teljesítmé
nyeinek a titka abban rejlik, hogy megértette:
ahhoz, hogy adhassunk, akarnunk és tudnunk
is kell elfogadni az adományokat, Azokat az
adományokat, amelyekkel az Ur szüntelenül el
halmozza hűséges szolgáit.

I A Lustiger bíborosról írt igen nagyszámú
könyvekről magyarul lásd Békés Enikő kiváló
munkáját: A bfboros. Kairosz Kiadó, Budapest,
2005, 22007.

2Legfontosabb munkái a Le Choix de Dieux (Pa
ris, 1987), amelyben személyes életút járól vall, és a
La Promesse (Paris, 2002) című, amelyben összefog
lalja és világosan kifejti Izraelnek az egyház szem
pontjából játszott szerepére vonatkozó elgondolá
sai lényegét. Magyarul olvasható: Emberhez méltón.
(Ford. Szávai [ános.) Vigilia Kiadó, Budapest,
1997.; Értetek és mindenkiért. .. Bevezetés a szentmise
liturgiájába. (Ford. Mártonffy Marcell.) Bencés Ki
adó, Pannonhalma, 1997.
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