
AZ EGYHÁZ SZAVA

A SZENTATYA KO RLEVELE A MAGYAR NEMZETHEZ

VI. Pál pápa, lsten kegyelmébő l szentséges atyánk, apostoli levele szere
tett magyar katoli kus f iaihoz az Egyház Magyarországon történt alap ít á
sának, s egyben Szent István születésének és megkeresztelés ének
ezeréves jubileuma alkalmából.

A katolikus Egyház szeretett magyar fiai nak VI. Pál pápa.

Szeretett f iaink! Ddvözlet és aposto li áldás!

Nemes verse nyben és nagy lel ki örömmel készültök megünnepeln i ,
Tisztelendő Testvérei m és szeretett Fiaink, Szent István születését és rneq
keresztelését , ezt a két kimagasló eseményt , amelynek ezekben az években
ünnepeljük ezeréves emlékét . Ezek az ünnepségek viszont egybeesnek a
Katolikus Egyház ezeréves fennállásával Magyarországon, mely a szent
királ yban t isztel i alapítóját.

Abból a nagy rabecsü lés bő l kifol yólag, amellyel a nemes és dicső magyar
nép iránt viselte tünk, rendkívül szívesen vettük a magyar főpásztorok

kérését , hogy mi is osztozzunk abban az örömben, reménys égben és h ála
adásban, amely jele nleg benső kegyelette l töl t i be lelk eteket.

Ez az ezeréves i dőszak önként és természetszerűen arra ösztönzi a
kutatókat , hogy tanulm ányozzák történelmetek hazai intézményeinek gazdag
kincstárát ; l egfőképp azonban arra szolgál. hogy Szent Istv án dicső tettel
és halhatat lan alkotásai még fényesebb megvilágításba kerü ljenek.

Szent István , Pannoniának ez a ragyogó csillaga, akkor látta meg a
napvIlágot, amikor népet ek súlyo s válságba került. Fejedelmeit ek ugyanis
a vészes és szö rnyű kalandozások után, amelyekkel a nyugat i országokat
puszt ított ák. arra kényszerültek, hogy keressék a szomszédos népekkel való
békés együttélés feltételeit. S mikö zben bölc sen és óvatosan egymáshoz
közeledtek, Magyarországra érkeztek az Evangélium e lső h i rdetői.

Ami akkor hazátok kal történt. új dol gok magját vete t te el s e kor
hullámzó állapota, mely a látsz at szerint az akkori bizonytalan körülményeknek
volt eredmé nye, valójában az éltető Szentlélek művének bizonyult, aki szent
tevékenységének kegyelmével szüntel enül megúj ítj a a fö ld színét. Mlnd
amellett Istvánnak, ennek az igen kiváló fejedelemnek szüle té s ét . rneq
keresztelését. élet szentség ét és bölcsességét méltán tekin thetjük mintegy
e szerencsés fejl ődés kezdetén ek és csúcspont jának. Ezzel ugyanis végleg
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lezárul történelmeteknek ez a szakasza és megnyíl ik a keresztény rn űvel ö dés

termékeny, új korszaka, mely most érkezik el ezeréves fordulójához.
A szent király. Szent Adalbertnek lelki fia, a keresztény hit és erkölcs

alapján állva, erős lélekkel . maradéktalanul megvalósította azt, amire lsten
kiválasztotta : fiatal magyar nemzetének megmutatta és kije lö lte azt az igazi
utat, mely nemcsak az anyagi javak bőségéhez , hanem egyben magasabb
é rtékű kincsekhez . vagyis a lelki műveltséghez és a természetf elett i ke
gyele mhez vezet .

Mint népének hűséges öre és veze tője azt akarta, hogy az szabad és
mindenkitő l független legyen . Arra törekedett. hogy egy testté és egységes
nemzetté forrassza össze. Onálló áll amformát biztosított neki és olyan
törvényeket hozott, mely ek a keresztény sze ll em i ségbő l fakadtak. Egyidejűleg

megszervezte ki rálys ágának határai között az első egyházi intézményeket.
megvetve ezzel a jogi és lelkipásztori fegyelem alapjait, s ezzel előmozdította

az Egyház te rmékeny növekedését magyar föld ön. Az esztergomi érsekségen
kívül , mely et Magyarország prímás i székhel yévé tett. megalap ította a kalocsai
érsekséget és más nyolc egyházmegyét. Külön e lőjogokkal erősítette meg
az akkor már meglévő pannonhalmi. Szent Mártonról nevezett rnonostort,
létrehozta a veszprémi és pécsvárad i monostort , a budai, nyitrai és
székesfehérvá ri káptal ant és elősegíte tte a zalavári, bakonyb éli , aracsai ,
oroszlánosi, sár i , tata i és jáki monostor felépítését . Ezek az egyházi
intézmények, amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segítségére
voltak, olyan központokk á váltak, melyekben virágzott az istentisztelet.
lelkesen foly t a h ithirdető munka s otthont találtak bennük a keresztény
szellemű tudo mányok és rnű v észete k, sőt gazdasági, szociális téren is,
különösen a fö ldmí velés terén. a haladás előmozd ítói voltak.

Szent István, al ighogy megkezdte ezt a rnunkát, Rómába küldte követét,
Asztrikot , a pécsváradi monostor apátját, hogy terveit és alkotásait meg
erős ítés végett előterjessze az Apos toli Szentszéknek. S hogy a szent
kirá lyban különben is mil yen nagy tisztelet élt a Szentszék iránt . szívesen
emlí tjük meg, hogy Szent Péter sírj a közelében saját népe számára templo
mot és zarándok házat alapított.

Itt vették kezdet üket az immár ezer éven át tartó , eredménye kben gazdag
kapcsolatok az Apostoli Szentszék és a magyar nemzet között , melyeket a
hithűség és a Szentszékhez való odaadó ragaszkodás ihlettek. s melye k
mindkét fél számára oltalmat és segítséget jelentettek.

Ami azonban a magyar népet leginkább megindította és a keresztény
élet elf ogadására bírta. az Szent István példás vallásossága és ennek meg
fe l e l ő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, melye t
hitvese, Boldog Gizella és fia. Szent Imr e nyújtott. Igy történt. hogy az a
nép, amelyet egykor .a keresztények ostorának" tar tottak , a hithirdetők

munkája révén olyan nemzetté vált. mely. mínt a keresz ténységnek százado
kon át hűséges követője, a hit bátor védőjének k it üntet ő nevét érdemelte ki.
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E millenniumi ünnepségek alkalmából, melyekkel Szent István születését
tiszteljük, kegyelettel és örömmel kivánjuk megvilágítani . emlékezetbe idézni
és megcsodálni azokat a lelki kincseket. melyeket az Egyház Magyarországon
hosszú évszázadokon át felbecsü lhetetlen gyöngyszemként összegyújtött. Ezek
közül kiemeljük Szent István egyházias érzületét és nagylelkúségét. Szent
Adalbert és Szent Gellért vértanú hithirdetését és Szent Imrének, a magyar
ifj úság védószentjének li liomos tisztaságát. Méltó dícséret illesse Szent
László erót eljes és bátor áll hatatosságát , Szent Erzsébet sugá rzó és szerétet
reméltó irga lmasságát és Szent Margit alázato s. engeszteló imádságát. Ezek.
sok más szenttel együ tt, a mai napig a nemes magyar nemzetnek s egyút
ta l az egyetemes Egyháznak is ragyogó dís zei és ol talma .

A magyar nép egyik nemzedéke a másik után járta. századokon át. e
szentek útjait és járja ma is. hogy nagyl el kúen utánozza Jézus Krisztust és
él je az ó élet ét , hazátok adottságai és szok ásal szerlnt. s ami nt azt az idók
körülménye i megk iv ánják.

Ki fog lalhat ná össz e mél tó képpen. hogy mennyit tett az Egyház Magyar
országon az emberi múvelódés terén ? Az orsz ág ósrégi intézményei ,
törvényei, rn ű v észete , i rodalma el egendóen bizonyí t ják. hogy kiv áló magy ar
elmék mennyit merítettek a kereszténység széps éqelb öl . amikor otthon és
külföldön megcsodált nagyszerú múveik sokaságát megalkották! Ki tudná
ezenfelü l méltóképpe n fölbecsülni, mennyit nyújtottak a katolikus, különösen
a szerzetesiskolák az erkölcsös nevelés és oktatás terén századokon keresz
tü l f lattokn akl

Végül nem tudjuk fe lmérni , hogy a keresztény hi t és a h ős ök ereje
mennyi segítséget nyúj tott a nem zetn ek a zord veszé lye k és viharos csapások
között , amelyeknek a történelem tanúsága szerint annyiszor volt áldozata.

Ah ányszor csak a történelmi följegyzésekból eml ékezetünkbe idézzük
ezeket. minden okunk megvan ar ra, hogy hálát adjunk az isteni Gondviselés
nek. hogy annyi viszontagság és balsors között megvédelmezet t , megórzött
és fenntart ott benneteket Szent Is tván hitében s az ó atyai pár tfogása alatt :
nem hiába hagyatkoztatok rá egy jobb jövendó reményében.

M íg azonban, ti sztelendó Testvérek és szeretet t f iaink, ószinte csodálko 
zás tölt el. amiko r lelk i szemeitekkel számba veszi tek a vallásos élet gazdag
termését és gyümölcsözó bös éq ét . mely az ös ökt ól. Szent István napjaitól
rátok hagyott hitból sarjadt, a Szerit l élek. az értelem és tudomány Lelkének
indítására. ver sengve arra tö rekedjetek , hogya hi t . minden megigazu lásnak
alapja és gyök ere. . rne ly n élkül senkisem lehet kedves ls ten el őtt" (Zsid .
11. 16.), mi nden tévedéstól mentesen, a maga t isztaságában . épen és s értet
lenül maradjon meg benn et ek. Vannak ugyani s - bárc sak minél keve sebben
lennének - akiket .az emberi tan ít ás mi nden szele magával sodor" (Ef . 4,
14.) . aki k azt gondolják. hogya hit mint ilyen nem más . mint vetüle te az
ingatag és mul andó életformának, hogy a hit elválaszthatatlanul össze van
kötv e bizonyos kor szakok sajátos körülményeivel, melyek Ieltart óztatha
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tatlanul elmú lnak és nem té rnek viss za többé. Az valóban igaz. hogy az élet
küls ö körülményei és a jelen eseményei mind a társadalomban. mind az
állami közösségek életében kéts égtelenül elég erősek voltak és lesznek
ahhoz. hogy megvál toztassanak oly an követelményeket és formákat. melyek
például a nevelésre. a tanításra. a szociális előreha l adás ra vonat koznak.
Változatlan marad azonban és fog is maradni a hi t . az Ist ennek ez a Ie l
becsülhetetlen ajándéka: s te rmészeténél fogv a rendületlenü l áll . mert
Krisztusra , a sziklára épült az Egyház. vagyis azoknak a közöss éqe, "akik
Jézus Krisztusban az üdvösség szerzójét és az egység és a béke alapját
látják " (Const. Lumen gentiu m, Cap. II. n. 9.) . Hiszen már Szent Pál apostol
figyelmeztet. hogy "Jézus Krisztus ugyanaz tegna p. ma és mindörökké"
(Zsid . 13. 8.) .

Valóban a hit semmiképp sem mi nős íthe tő emberi leg kigondolt rendszer 
nek. egy let ű nt szoc iális helyzet tükörképének: a hit a Szentlélek ajándéka:
a szell em szabad hódolata. mellyel az ember nagylelkúen válaszol Is tennek
s a hozzá intézett isteni sugallatnak engedelmesked ik: a hit az Istennel való
kapcsolatunk természetfeletti bizonysága. mely a fö ltám adás és az örök élet
reményébő l él és cselekszik .

A hit , mely összeköt bennünket az örö k Istennel és a h ivők közössége,
az Egyház. nem egy távoli korn ak ránkhagyott maradványa. hanem é lő. lobogó.
lüktető valóság. . Krisztus. az egyet len közvetítő ugyanis Egyházát. a hit. a
remény és a szere te t közösségét, látható szervezetnek alapított a a föld ön és
szünte lenül fenntartja . . . (Az Egyház) emberi és isteni elemekbő l tevődik

össze '" a keresztet és az Úr Kri sztus halálát hirdeti , amíg ő újra el nem
jön" (Cons t . Lumen gentium , Cap. I. 8.) .

Amikor tehát a magyar kato li kus Egyház töréneimének évköny veit
lapozgatjátok. legyetek mélyen meggyőződve ró la. hogy ezek a régi . dicső

emlékek nem t űntek el egyszer s mindenko rra , hanem új életre kelnek s
megújulnak a je lenben. Tartsátok tehát kitüntető kötel ességteknek. hogy a
múlt eseményeiről necsak emlé kezzetek. hanem egyúttal tanúságot is tegy etek
erről a régi és még is mi ndig új h i tről és ősei tek szent örökségét a maga
ti sztaságában és érintetlenségében adjátok át utódaitoknak.

Szilárd bizalommal fogj atok tehát munkához és bízva ls en kegyelmében
kövessétek ezt a buzdítást : "Emlékezzetek meg elö ljárói tokról, akik az lsten
szavát hirdették nektek. Gondoljatok éle tút juk végére és kövesséte k őket

a hitben" (Zsi d. 13. 7.).
Ti vagytok mintegy a láncs zem, mely haz átokban a múltat összeköti a

j öv őve l . Fontoljátok meg alaposan ebbő l e redő kö teles ségteket lsten és az
e ljövendő századok előtt . Mint az Egyháznak, Krisz tus ti tokzatos testének
tagjai. az "Igazság munkatársa i" (3 Ján. 8.) kell hogy legyete k: a ti felada
to tok ugyanis, hogy az Evangélium igazsága hirdettessék. Azon kell lennetek.
hogy Krisztus szava el ne fo jtas sék. Hiszen maga Pál apostol mondja :
"Hogyan hívh atják segítségül . amíg nem hisznek benne ? S hogyan higgyenek
abban, akiről nem hallottak?" (Róm. 10, 14.) .
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Kltártó. nagy buzgalommal kérjétek tehát a gondvise l ő Istent. hogy
támasszon köztetek apostoli hivatásokat. papokat . szerzet eseket , fé rf iakat
és n ő ket . világi aposto lokat, szent szolgákat az Egyháznak. hűséges

tanl tványokat az isteni Mesternek, nagyle l kű . serény. önzetlen szolgálókat
Istennek és Népének .

Titeket pedig, kedves híve k. kiváltképpen kérünk, hogy pótoljátok azt,
amit paptestvéreitek elv égezni nem tudnak (Decr. Ap. Act . nn. 10, 17.) .
legyetek azon, hogy otthonotokban . családjaitokban. az emberek között, akikkel
érintkeztek, az Evangélium világossága soha el ne homályosodjék. Az ilyen
tanúságtétel néha bátor helytállás t kíván. nehézségekkel jár. önmagatok ról
és érdekeitekről való lemondásra kötelez: de mindezekért böséges lesz a
jutalmatok az Úr Krisztus ígérete szerin t : .Mondom nektek, hogy aki
tanúságot tesz mellettem az emberek előtt. azt majd az Emberf ia is
magáénak vall ja az lsten angyalai előtt" (Luk. 12, 8.).

Természetes azonban. hogya hitnek ez a lelki természete és jell ege
semmiképp nem menti fel a keresztény hlv ő t attól a kötelességétől. hogy
már a mai időkben is építse a világ ot . szolgálja a közjót mind szocl áll s,
mind kulturális téren . Söt a hit arra serkent és ind ít bennünket . hogy
evilági kötelességeinknek buzgón eleget tegyünk és így egy új világot
teremtsünk. mely előképe legyen már itt a föld ön az örö k élet beteljesedett
tökéletességének. (V. ö. Const. Gaudium et spes . n. 39.). A keres ztény hivő

ugyanis nem vonhatja ki magát abbeli kötelessége alól , hogy átalakítsa
ezt a világot. melyet lsten azért bízott az emberre. hogy azt alko tó
szándékainak megfelelően . magának alávesse.

A keresztény hivő tehá t nem mondhat le arról a t örekv és r ól. hogy
ennek a földi életnek egyre tökéletesebb for mát adjon. Hivatása éppen
abban áll . hogy tevékenységével az isteni törvényt írja bele a vil ágba:
hogy tudniill ik mind nyájan egy közös atyának gyermekei vagyunk, testvérek
annak nevében. aki az . Els öszülött az emberek között" (Róm. 8, 29,
Kol. l , 28.); hogy tényleges szeretetet hozzon ebbe a világba a felebarát
iránt, akivel Jézus azonosította magát, mondván: .Amit egynek a legkisebb
testvéreim közül tettetek . nekem tettétek" (M áté , 25, 40.) , hogy rávezess e
ezt a világot az emberi élet tiszteleté re. mel ynek, ha egyszer megf ogamzott.
egyedüli és feltétlen ura maga az lsten; hogy megtanítson az emberi
méltóságnak kijáró megbecsü lésre, a lelkiismereti szabadsáqra, a szociál is
igazság e l őmozd ításá ra, a közjó szolgálatára, az ősz i n te és igazságos békére .

A hit semm iképpen nincsen ellentében a jogos ember i igényekkel és
kívánságokkal: sőt, éppen ellenkezőleg . a hit .orvosol]a és felemeli az
ember i személy méltós áqát, megerősít i az emberi tár sadalom kereteit, s
mélyebb értelmet és je lentőséget ad az ember mind ennapi munkájának"
(Gaudium et spes, n. 40.) . A keresztény h ivő . jobban mint mások ,
természe tfe letti bizton sággal meg van győződve arról. hogy . az egyetemes
testvériség megteremtésé re irányuló törekvés nem hiábavaló" (i. h. 38.) .
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mert ennek a testvériségnek alapja maga az lsten, aki minden kétségen
felül mindnyájunk közös Atyja.

Ennek a keresztény nagylelkúségnek szell emében tegyetek tanúságot.
evi lági kötelességeitek becsületes és példaadó telj esí tésével is, annak
a lelkeket vonzó fénynek erej ér ől , aki Krisztus: . Úgy vi lágí tson a ti
világosságtok az emberek el őtt , hogy lássák jócsel ekedeteiteket és dlcs ött
sék mennyei Ayátokat" (Mt. 5, 16.) .

Napjainkban. miként a múltban is s nem egyszer az Egyház t ört énet é
ben, e földi zarándokútján az Egyháznak sok külsó és belsó nehézséggel
kell megküzdenie. Egyesek ugyanis nem látj ák vil ágosan a biztos utat.
mások pedig, akikben megcsökkent a hit vagy kihúlt a sze r étet . lélekben
és szellemben eltávolodnak egymástó l. Ha mindez fájdalommal tölt is el
bennünket. ne veszítsük el azért lel künk nyugalmát: mert habár az Egy·
házat. min t emberek közösségét az il yen szorongatta tások eléggé próbára
tehetik. tudatában van az isteni kinyilatkoztatásnak. mely szeri nt soha el
nem rnúlhat , amint isteni alapítója mondta: .A vil ágban gyötrelmetek lesz.
de bízzatok, én legyózt em a világot" (Jn. 16. 33.) .

A keresztény hivók et tehát. akiket ez az isteni igéret bátorít és éltet.
éppen ezek a nehézségek serkentsék arra. hogy egyre öntudatosabban
éljenek és az élet mai követelmén yei szerint lel kiekben megújul janak.

Tisztelend ó testvérek és kedves fiaink. legyetek meggyózódve arról ,
hogy nem vagytok egyedül s a többiektól magatokra hagyatva, amikor
fáradhatatlan munkával arra törekedtek, hogy az a hit. mely Szent Istv án
buzgó munkájának eredményeként rendk ívüli módon megerósödött nem
zete tekben. necsak megmaradjon a maga éri ntet lenségében, hanem a
mindennapi élet gyakorl atában új életeróvel mint egy újra fe lvi rágozzék
és új megnyilvánulás i formákkal gyarapodjék a társadalom mai igényei
szerint. Mint Krisztus t itokzatos testének tagjai legyetek meggyózódve
ról a. hogy Ti annak az egyete mes Egyháznak vagytok gyer meke i, mely
szeretó lélekkel résztve sz mindenegyes fiának aggodalmában, örömében
és reményében .

Szent István, amikor érezte közeli halálát. országát és népét a Boldoq
ságos Szúzanya, Magyarország Pátronája anyai olta lmába és pártfoqá
s ába ajánlotta. Innen van, hogy a magyar nép vallásos életének ezt az
ezerévét mindig dícséretesen jellemezte a Szent Szűz tiszta. e rős és a
lélek mély éból fakadó tisztelete.

Utánozzátok ti is Szent István hitét és bizalmát: az ájtatosságnak ezt a
formáját. amellyel az lstenanyát mint igazi gyermekei tisz telitek. keltsétek
újra életre magatokb an, ahogyan óseitek tették ezt az elmúl t évszázadok
ban. valahányszor nehéz helyzetben voltak. Mária , aki mélységes együtt·
érzéssel éli át mindenki baját, eddig sohasem hagyta el és nem is hagyja
el azokat , akik öt tisztelik , s mint kegyes anya, meghallgatja azokat . akik
hozzá folyamodnak.
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Bizzátok tehát magatokat és Egyházatokat az Ő hathatós közbenjárására ;
kérjétek az ő segitségét e szavakkal : Mutasd meg. hogy Anyánk vagy!
Segitsen benneteket hathatósan. hogy valóban az ő gyermekei. az ő

örök sége lehessetek most és a jövőben . O eszközölje ki számotokra a
kegyelmet. hogy ismét örvendezve mondhassátok : ~ rette . a mi Nagy
asszonyunk ért . áldott meg minket az Úr!

Ezek a gondolatok töltik el lelkünke t. amikor ezer év távlatából vel etek
együtt megemlékezünk történelmetek valób an d icsőséges eseményei rő l.

Hogy pedig ennek a jubileumnak megünneplése minél üdvösebb és
gyümölcsökben minél gazdagabb legyen. az Egyház kegyelmi kincstárából
sziv es készséggel adjuk az itt felsorolt lelk i ajándékokat és felhatalmaz ásó 
kat :

1. Egyszer i teljes búcsút minden magyar hiv őnek . akár hazájában éljen.
akár másutt. aki gyónás és áldozás után szándékunkra egy Ml aty ánkot és
egy Ddvözlégy Máriát. vagy valamely más imádságot elmond és Szent István
napján vagy az azt megelőző vagy követő vasárnapon bármely plébánia
templomban elimádkozza a Miatyánkot és a Hiszekegyet .

2. Egyszeri teljes búcsút minden h ívőnek. aki gyónás , áldozás és a
szándékunkra elmo ndott imádság után felkeresi azt a te mplomot. ahol Szent
István jobb jának ereklyéje nyilvános tiszteletre van kitéve. s ott elimádkozza
a Miatyánkot és a Hiszekegyet.

3. Engedélyt minden magyar püspöknek. hogy az általa választott leqal
kalmasabb napon. különösen az ezeréves jubileum ünneplésével kapcsolat
ban, kiki a saját egyházmegyéjében . az előirt szertart ás szerint pápai áldást
adhasson a velejáró teljes búcsúval , melyet azok nyernek el. akik cl fentebb
emlitett módon felkészülve, az áldást áhitatt al fogadják.

Befejezzük immár levelünket: őszinte szeretettel ölel ünk át mlndny ájato
kat . tisztelendő testvérek és szeretett fiaink. Ennek bizonysága legyen az az
apostoll áldás . mellyel készséggel megáldun k t it eket.

Kelt Rómában. Szent Péternél . 1970 augusztus 6-án, Urunk Jézus Krisztus
szineváltozásának ünnepén , pápaságunk nyolcadik évében.

VI. PÁL PÁPA

SIENAI SZENT KATALIN EGYHÁZDOKTOR

. A nő . ha a keresztséggel az Egyház tagjává válik, osztozik a hívek álta
lános papságában; ez képessé teszi . sőt kötelezi. hogy .megvallja az emberek
előtt I stentő l az Egyház által kapott hitét' (Lumen Gentium c. 2, n. 11) . A
hitnek e megvallásában nagyon sok nő a legmagasabb csúcsokig ért el.
egészen odáig. hogy szavuk és i rásaik tes tvé reik világosságává és útmuta
tójává lettek. Ezt a vi lágosságot az Istennel való bensőséges érintkezés
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