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ember megtévesztésére. A katolikus egyház hatalmi 
erődemonstrációja vallási, liturgikus köntösbe 
öltöztetve. 
Szerettem volna mindenki meggyőződését tiszteletben 
tartva leírni szösszenetemet. 
 
 
CSIKY LAJOS 

KONGRESSZUSHOZ… 
Bizonyára jogos észrevételeket fogalmaztál meg kedves 
Angel Testvérem, hiszen kívülről valóban a katolikus 
Egyház, vallási köntösbe öltöztetett hatalmi erő-
demonstrációjának tűnhetett a kongresszus több 
eseménye. Azonban azt az állításodat, hogy istentelen 
szemfényvesztés lett volna, és Jézus hiányzott volna 
belőle, azt - belülről tapasztalva - nem tudom elfogadni. 
Két okból sem: 
1. A résztvevők miatt: "Ahol ketten-hárman 
összejönnek az én nevemben, ott leszek köztük!" Biztos 
vagyok benne, hogy - a teljesség igénye nélkül - ott volt 
a minden egyházmegye több pontján rendezett 
nyitónapi szeretetvendégségekben, az elhangzott 
rengeteg tanúságtételben, a Családi Napon 
bemutatkozó sok-sok közösség erejében, az ünnepi 
misék és a körmenet szépen felcsendülő énekeiben, 
elmélkedéseiben, az azokat követő néma csendekben, 
imákban, a többezer önkéntes áldozatos munkájában. 
2. Jézus miatt: Hogyan vonhatta volna meg jelenlétét, a 
csak szeretni tudó Jézusunk, az Őt keresőknek, az Őt 
kérőknek, a Lelket hívó embereknek, ebben a hitben 
eggyé kovácsolódó sokaságától? Azt hiszem, hogy sok 
dolog nem tetszhetett neki, sok dolog miatt 
feszenghetett, sok dolgot csak elviselt, de Jézus jelen 
volt, és sok-sok ember lelkében nyomot hagyott, 
gyümölcsöt hozott szeretete, főleg azokban, akik nyitott 
szívvel hallgatták az evangéliumot, a tanúságtételeket, 
a pápa beszédét, és akik a szentáldozásban kifejezték, 
és megélték közösségüket Vele és egymással. És ezek 
az emberek a zárómisén arra kaptak felszólítást, hogy 
követői legyenek Jézusnak, hasonlóan ahhoz, ahogyan 
Gyurka bácsitól is tanultuk. 
Természetesen én is szerettem volna tiszteletben tartani 
mindenki meggyőződését, amikor a fentieket 
megfogalmaztam. 
Testvéri szeretettel: Lajcsi 
 
 
ZSOMBOK GYÖRGY 

HOZZÁSZÓLÁS… 
Kedves Angel, kint voltam több NEK-eseményen: 
- a kezdő mise, bevezető eseményeivel, jó 
ráhangolódást adott; 
- nagyon megfogott Lackfi Jánosék tanúságtétele; 
- Böjte Csaba hozta 'szokásos formáját' - az Örs vezér 
téren több száz embert állítván meg; 

- Áder János őszinte és sajátos tanúságtételére nem 
tudtam nem figyelni; 
- Sara bíboros Gazdagréten pásztorként beszélt, nem 
bíborosként; 
- kétórás szentségimádás a Bazilika előtt: egyetlen 
perce sem 'untatott', valóban imádás volt; a zárómise.. .. 
.. igenis megkoronázta az addig történteket. 
Szóval saját tapasztalataim alapján egyáltalán nem 
kirakat-rendezvény volt, noha ettől tartottam, hanem 
őszinte, nagy együtt-mozdulás. Jó volt együtt énekelni 
és imádkozni a velem közös látásmódúakkal. 
(Egy érdekes eset: a zárómise végén valaki rágyújtott 
egy cigarettára: százak kérdezték, hogy: Érzed? Honnan 
jön a dohány-füst?.... Ez volt az egyetlen dohányos, 
akiről - ott - tudomást szereztem. Persze voltak utána 
többen is, de nagyon nem sokan...) 
Egy közösségnek szüksége van zsinatokra: van Bokor-
zsinat, BNT is.. .. Persze kisebb, mint a NEK volt, de 
van! Jó volt együtt lenni a Bokorral augusztus 28-án is! 
A ráfordítást adhattuk volna a szegényeknek? Adhattuk 
volna, így igaz. De a közösség látná kárát. Ez - persze 
józan mértékkel - a NEK nagyságrendekkel nagyobb 
méretére is igaz.) 
Szerintem 'megérte'. A papunk miatt is hála, Nagy 
Károlyért, aki komolyan vette a több éves lelki-szellemi 
előkészületeket. Egyre több és több részlet világosodott 
meg bennem (is), mi is ez az egész tulajdonképpen? (Ha 
kell, beszélek is róla - pl. egy lelkigyakorlatotokon 
jövőre? :) 
 
 
CSERTA GÁBOR 

HOZZÁSZÓLÁS… 
Ha már így felpörgött a Kongresszus-téma, szeretnék én 
is zenei szempontból hozzászólni. A nyitómise előtti 
népzenés-néptáncos népi vallásosság bemutatása 
zseniális fél óra volt.   Magyarországot méltóképpen 
bemutatta a világnak (már akik nézték-nézik). Az 
Aréna-est kapcsán: nem szeretem azokat a koncerteket, 
amikor nem az szól, amit látok, hanem számítógépes 
segédletekkel felturbózott hangzásvilág. A végén a 
Szentségimádás színházias megvalósításával látszott, 
hogy az mégiscsak templomba való. A margitszigeti 
happening, hát... A Benyhe-Bajnok vonalról azért 
kiderülhetett volna egy-két szó és hitbeli utalás szintjén, 
hogy miért is volt ott valójában a helyük. Meg 
(dicsekvés nélkül, csak a miheztartás végett, hogy ki is 
írta a Megkötöm magamat szövegét...). A Bérczesi Robi 
szerepeltetésével plasztikusan látható volt, hogy 
miképpen válik egy borzasztóan tehetséges emberből 
20 év masszív drogozás után egy szánandó hülye, aki 
még a megtalált vallásosságával is idétlen. Azután 
nagyon sajnáltam a Jenőt... Aki még életében 
kultfigurává válik, annak (vagy a környezetének, ha ő 
már nem ítéli meg jól) nagyon kell ügyelnie arra, hogy 
ezt a képet ne bontogassa le. Az egész továbbiakat 
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meghatározta a Gávelék hatalmas egója (és persze 
vitathatatlan tehetsége). Az „Ez az a nap" és a "Szikra-
díj" világ tökéletesen bemutatkozott. A szereplők 
túlnyomó részének a neoprotestáns mivolta miatt nem 
sok köze van a katolikus eucharisztia fogalomhoz. 
Márpedig az Eucharisztikus Kongresszusok alapvető 
célja ennek megerősítése. Egyre inkább fixa-ideámmá 
válik az, hogy a 90-es évek elején idetódult (de a már 
régóta itt lévő baptista, adventista, Jehova-tanú... ) 
kisegyházaknak nincs egyéb célja, mint minél jobban 
gyengíteni a történelmi egyházakat, elsősorban a 
katolikusságot. Jórészt nem az ateista társadalomból 
növelik a létszámukat, hanem a történelmi egyházakkal 
valamilyen konfrontációba került, egyébként 
alapvetően vallásos emberekből. Az amerikai 
zenekarok tartotta kiképzések remekül sikerültek, ezek 
a zenészek elsajátították, hogy hogyan kell a tömeget 
befolyásolni, karlengetésre, tapsolásra bírni. Ezek a 
dalok azonban megmaradnak a mulatós-stílusú 
harmonizálásnál (a zenekarok jó része annál a 
színvonalnál is), a bugyuta, infantilis, magyartalan 
dallam- és szövegvilágnál. Az eredeti Koudela Géza 
szerzette Himnusz telitalálat. Kell hozzá, hogy szóljon 
az orgona, ahogy a csövön kifér... A pályázat kiírásakor 
sem értettem, miért kellene új, nem is született semmi 
érdemleges... A nagyzenekaros-énekkaros feldolgozás 
nagyon jó, méltó. Az egyéb feldolgozásokat nem 
minősíteném (tudnék jelzőket)... A Kongresszusról 
általában, ez egy ilyen műfaj, ilyen nagyságrendekkel 
és pénzekkel. Akinek hiányzik az "eredeti jézusi", az 
nem vesz figyelembe a "Sitz im Leben"-t , a kétezer évet 
és a nagyságrendbeli különbséget (néhány tíz-száz-
ezer... ókori ember szemben a többmilliárd maival). 
Azért én láttam az Öcsit is albában, stólával, papok 
karéjában koncelebrálni (bocs)... Amiatt is bocs, hogy 
nem tudtam rövidebb lenni (pedig néhányszor 
átfogalmaztam). 
 
 
 
MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS 

THEOLOGIA FAMILIARIS 
(2.) 

(KERESZTÉNY CSALÁD, MINT A TEOLÓGIA 
MŰVELÉS ALANYA) 

 
Férfi és nő 
    Mondhattuk volna: házaspár. Ma azonban Európában 
a házasság intézménye és fogalma is egyaránt olyan 
válságban van, hogy jobb elkerülni e fogalom 
használatát. Azzal, hogy férfit és nőt írunk, nem azt 
akarjuk mondani, hogy két 'idegenség' egymás mellett. 
A család meghatározásában olyan férfi és nő közötti 
kapcsolatot tételezünk fel, melyben az 'és' kötőszó 
totális viszonyra utal. 'Totális viszony' azt jelenti, hogy 

'minden lényegesre kiterjedő', 'minden lényegesben 
teljesség- re törekvő'. A 'minden lényeges'-t megadja a 
család-definíció további része. A 'minden lényegesben 
teljességre törekvés' ezt jelenti: inkább egymást 
választó, egymásra támaszkodó, mint mást választó, 
másra támaszkodó. Kiegészítésként meg kell említeni, 
hogy a 'minden', 'teljes' szavak nem akarnak 
mennyiséget ill. intenzitást sugallani. Nem a 'sok' és 
'kevés', nem a 'nagyon' és 'kicsit' ellentétpárjában 
gondolkodunk, hanem az 'inkább' és' alig' 
ellentétpárjában. Amíg a csoport tagjai inkább egymást 
választják minden lényegesben és abban teljesen, addig 
a theologia familiaris számára alanyként szóba 
jöhetnek. De ott, ahol a család éppen a szétesés krízisét 
éli, vagy még az egységet nem tapasztalta meg, hanem 
csak részt vett valamilyen indokból egy társadalmilag 
vagy egyházilag együttélést törvényesítő 
rendezvényen, ott nem lehet szó teológiát művelő 
alanyokról, hiszen helyzetüknél fogva az eggyé tevő 
Istent legfeljebb csak hiányként tapasztalják. Ebben a 
feltételben a felszabadítási teológiák azt 
hangsúlyozzák, hogy az isteni üzenet méltó hirdetői a 
szegények. Vagyis egy állapot feltétele az 
illetékességnek. A család vonatkozásában is lehet ezt 
mondani. Arról lehet vitatkozni, hogy ez-e a feltétlen 
feltételként megkövetelendő, vagy inkább más. 
    A definícióban található másik, különleges vagy ritka 
feltételről: 'boldog' - később lesz szó. Azt már most is 
megemlíthetjük, hogy erre a feltételre is vonatkozik: 
alkalmazható, de lehet, hogy van alkalmasabb. 
Gyermekek 
    Az a természetes, amint azt a nyelv is kifejezi, hogy 
családnak azt a (házas)párt nevezzük, amelynek 
gyermeke van. Sőt, magát a gyermeket is nevezik 
'család'-nak: a 'családos ember' nem azt jelenti, hogy 
felesége van, hanem azt, hogy gyermeke, ill. a 'hány 
családja van?' kérdésben nem arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy hány felesége van az illetőnek... 
    A problémát inkább az jelentheti, hogy a 
meghatározásban több gyermeket veszünk figyelembe. 
Van erre jogunk? 
    Ismét meg kell említeni, hogy család-teológiáról 
gondolkodunk. Arról a családról, amely joggal lehet 
alanya a teológiának, és arról a teológiáról, melyet az 
ilyen családok művelhet- (né)nek. Vajon az elterjedt 
egykézés vagy a gyermek nem-vállalása nem azt 
sugallja-e, hogy 'beteg' családról van szó - nem 
biológiai, esetleg nem is pszichológiai, hanem - 
'metafizikai' értelemben? A gyermek nem-vállalása 
vagy az egy gyermekre berendezkedés mindenképpen 
valamiről lemondást jelent. (E kérdés - ma egyébként 
helytelenül egzisztenciálisnak nevezett - anyagi 
oldalától ezúttal tekintsünk el!) A folytonosság nem-
vállalása azt jelenti, hogy "az az állapot, amelyben 
vagyunk, nem olyan, mint amelyet 'sokasítani' 


