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Kedves Olvasónk!

Néhány éve nagy jelentőségű kezdeményezésre szánták el magú- 
kát egyes keresztény egyházak képviselői: elhatározták, hogy kő- 
zös politikai cselekvéssel próbálják elhárítani az emberiséget ma 
fenyegető súlyos veszélyeket: a háború veszélyét, az égbekiáltó 
igazságtalanságokat és a természeti környezet rombolását. E ba- 
jók orvoslása céljából elhatározták, hogy a béke, az igazságos- 
ság és a teremtett világ megóvása céljából összehívják az összes 
keresztény egyházak világgyűlését vagy zsinatát, s ennek élőké- 
szítése jegyében indult meg az úgynevezett ״zsinati folyamat”.

Jelen számunk erről a ״zsinati folyamatról” ad áttekintést. 
Az első írás a ״zsinati folyamat” programadó könyvének, C. F. 
von Weizsácker ״Die Zeit drángt” című könyvének előszava. 
Ezután baseli Európai Ökumenikus Gyűlés üzenetét közöljük. 
Ezt követi szemelvényes fordításban a Szöulban megrendezésre 
kerülő világtalálkozó első dokumentumtervezete. Ugyancsak a 
- zsinati folyamat” témáival foglalkozik״  más-más nézőpontból 
-  a fülöp-szigeteki püspökök ökológiai pásztorlevele, A. Veera- 
radsh indiai protestáns lelkész ökoteológiai és J. Haasnak a 
szerzetesek békemunkáját bemutató írása.

Két új rovatot is elindítunk jelen számunkban: Perspektíva 
és Folyóiratszemle -  mindkettő Dévény István Luzernben élő 
teológus összeállítása. Mindkettővel olvasóink jobb tájékozódá- 
sát kívánjuk elősegíteni. Az elsőben olyan fontosabb könyveket 
ismertetünk, melyek az egyes számaink főtémájának alaposabb 
szakirodalmi elmélyítésére alkalmasak. A másodikban bemuta- 
tott cikkek, tanulmányok függetlenek a központi témától; céljuk 
a tájékoztatás és lelkipásztori impulzusok közzététele. Ebben a 
számban kapott helyet J. Müller nagylélegzetű és alapos tanul- 
mánya a szektákról.

Itt hívjuk fel Olvasóink figyelmét arra, hogy szerkesztősé- 
günk postafiókjának száma megváltozott, a helyes szám: 6415, 
továbbá hogy a jövőben az Egyházfórum egyes számait és köny- 
veit magyarországi címen is megrendelhetik (ld. a borítólap 2. 
oldalát).

a szerkesztők
1989. október



CARL FRIEDRICH VON WEIZSÁCKER

Ismert német fizikus és filozófus (szül. 1912), napjaink egyik legna- 
gyobb német gondolkodója. Elkötelezett evangélikus keresztény, itt 
közölt írása ,f)ie Zeit drangt’ című. könyvének (C. Hanser Verlag 
1986) bevezetése.

Az idő sürget 
(Bevezető)

1. Az előzmények

Dietrich Bonhoeffer a második világháború közeledtének láttán 
1934-ben ökumenikus zsinatra szólított fel, mely ״kikiáltja 
Krisztus békéjét az őrjöngő világban”. Egyetlen ember próféti- 
kus szavai voltak ezek, amelyek nem jutottak el a világhoz.

Az Egyházak Világtanácsának 1983-as közgyűlésén egy ja- 
vaslat ökumenikus békezsinat összehívását indítványozta. Az 
Egyházak Világtanácsa kibővítette a témakört, óvatos maradt vi- 
szont az elnevezést és az időpontot illetően. Úgy döntőt, hogy 
1990-ben egyházi világkonferenciát rendez az igazságosságról, a 
békéről és a teremtett világ megóvásáról.

A német evangélikus egyház nagygyűlése 1985 júniusában 
Düsseldorfban a következő felhívást bocsátotta ki:

 -Kérjük a világ egyházait, hívjanak össze béke״
zsinatot.

A béke ma az emberiség fennmaradásának 
feltétele. A béke nincs biztosítva. Egy ökumenikus 
zsinaton, melyet a béke érdekében hívnak össze, 
a keresztény egyházaknak közös felelősséggel egy 
olyan nyilatkozatot tenniük, amelyet az emberiség 
nem hagyhat figyelmen kívül.



Sürget az idő. Kérjük az egyházi vezetőket, te- 
gyenek meg mindent, hogy a zsinat a lehető legha- 
marabb összeüljön.

Kérjük a közösségeket, hogy hathatós támoga- 
tásukkal erősítsék a zsinati felhívást.”

A felhívás támogatására talált Németországban a Német 
Evangélikus Egyház gyülekezeteinél és vezetőinél, a Luteránus 
Világszövetségnél, egy sor további egyháznál és egyházi szerve- 
zetnél, mindenekelőtt Közép-Európában.

Most az ökumenikus megvalósítás a feladat. Ez a felhívás 
nem alternatíva az Egyházak Világtanácsának határozatához ké- 
pest, hanem annak megerősítése. A ma még nyitott kérdések: a 
gyűlés elnevezése, a tárgyalandó témák, az egyházak részvételi 
formája, az összejövetel időpontja, helye és az előkészítő lé- 
pések.

E beszámoló készítésének pillantában a legfontosabb kérdés 
a katolikus egyház részvételi formája. A gyűlés csak akkor lesz 
ökumenikus, azaz egyetemes, ha a katolikus egyház az Egyházak 
Világtanácsában képviselt egyházakkal együtt bocsátja ki a meg- 
hívót a gyűlésre.

Időközben a pápa a békéért imanapra hívta meg a kérész- 
tény egyházakat és a nemkeresztény vallási közösségeket 1986. 
októberére Assisibe. Mi lesz a folytatás?

Elképzelhetetlen, hogy az emberiség fennmaradását érintő 
kérdésekben megálljunk egy egyszeri imanapnál. Ha a kérész- 
tény egyházak és a világvallások ténylegesen bebizonyították, 
hogy imára egybe tudnak gyűlni, úgy módot fognak találni arra 
is, hogy felelősségteljes tárgyalásra összeüljenek.

A jelen írás e tárgyalás érdekében való összejövetel élőké- 
szítését kívánja szolgálni. Először a gyűlés elnevezésével foglal- 
kozunk, majd az írás legjelentősebb hányadában a tárgyalandó 
témákkal, végül röviden a szervezési kérdésekkel. Mindenek- 
előtt a keresztények zsinatának gondolatából indulunk ki.



2. A elnevezés

Hogyan függ össze egymással remény és valóra váltás?
Ez az összejövetel előtt álló alapkérdés, amire utal már az 

elnevezés körüli bizonytalanság is. A zsinat, latinul concilium, 
görögül synodos, szó szerint összejövetelt jelent, s alceresztény 
egyház ünnepi és kötelező érvénnyel nyilatkozó gyűlésének régi, 
hagyományos neve. Az egyház történelme során akkor hívott 
össze egyetemes zsinatot, ha hitének és életének központi kér- 
dései megérettek a döntésre. Ezért választotta Bonhoefer ezt az 
elnevezést, ezért dobban meg ma is a szívünk a zsinat szó halla- 
tán. Ha rá esik a választás, ezzel azt jelezzük: komolyan vesszük 
a dolgot. Nem a százával egymást követő konferenciák számát 
kívánjuk egy újabbal növelni. Már magával a formával, magával 
az elnevezéssel kifejezésre akarjuk juttatni, hogy ami ezen az 
összejövetelen elhangzik, azt magunkra nézve kötelezőnek tart- 
juk. Ha a gyűlést zsinatnak nevezzük^ ezzel a reménynek adunk 
hangot.

Ám a megvalósítást tekintve ez a név, éppen előtörténete 
révén okoz nehézségeket^ mivel a korai egyház klasszikus zsina- 
taiból eredően egyházjogi jelentésre tett szert; a jog pedig a 
megvalósítás elismert normája. A hajdani zsinatok a vitatott kér- 
désekre vonatkozóan kötelező érvényű tanítást rögzítettek, s az 
ezzel ellentétes tanok követőit kizárták az igazhitűek sorából, 
gyakran az egyház közösségéből is. A katolikus egyház és az or- 
todox egyházak a jogilag kötelező zsinat fogalmát a szakadás 
után megőrizték a maguk hatáskörében, sajátos formában. Ép- 
pen ha a megvalósítást komolyan veszik, akkor nem ruházhatják 
fel a számtalan jelenlegi, évszázadok óta szervezetileg, eucha- 
risztikus módon és hittételeikben egymástól különvált egyház 
közös gyűlését egy olyan zsinat kötelező karakterével, mely zsi- 
hát határozatainak előre alávetnék magukat.

Az Egyházak Világtanácsa 1983-as közgyűlése a béke és igaz- 
ságosság ügyében a remény szavait választotta. A probléma ez 
esetben is a valóraváltás. Az Egyházak Világtanácsa nem egyhá- 
zi vezetőség, hanem jogilag független egyházak közös szerveze- 
te. Annak a gyűlésnek, melyet ő maga összehívhat, az Egyházak 
Világtanácsa a semleges ״világkonferencia” nevet adta. Ugyan-



akkor a reményt illetően a hangsúly az öszejövetel eseményéről 
áttevődött a kereszténységben végbemenő ״zsinati folyamatra”, 
mely a gyűlést előkészíti, kíséri és követi. Ennek kulcsszava a 
״ szövetség” (covenant) fogalma, amely az ószövetségi hagyó- 
mányban Istennek az emberekkel kötött szövetségét jelenti. A 
keresztényeknek a zsinati folyamat során az igazságosság és a 
béke szövetségét kell megkötniük egymással.

Fontos, hogy észrevegyük a különbséget a mostani feladat és 
a régebbi keresztény zsinatok feladata közt. A korábbi zsinatok 
tanbeli és fegyelmi döntéseinek címzettje mindig maga az egy- 
ház volt, akár hatalom nélküli kisebbséget alkotott, akár széllé- 
ínileg, s gyakran hierarchikusan is, uralkodott nemzeteken és 
kultúrákon. Az egyház ma nem tehetetlen, nem is uralkodó; az 
aktív egyház a formálisan keresztény nemzetek többségében is 
befolyásos kisebbség. A világtalálkozó és a zsinati folyamat cél- 
jai -  béke, igazságosság, a természet védelme -  az egész embe- 
riséget érintő politikai célok. A világtalálkozó és a zsinati folya- 

j mat címzettje természetesen az egyház, amennyiben teljes tuda- 
tossággaTés tevékeny módon magáévá kell tennie e célokat; ten- 
nie kell egy nyilatkozatot, amelyet az emberiség nem hagyhat fi- 
gyeimen kívül.

E tekintetben a világgyűlés és a zsinati folyamat szorosan 
összetartozik. Egy olyan gyűlés amelyet a világ aktív kereszté- 
nyei nem vállalnak teljes és mély meggyőződéssel, éppoly érdek- 
télén lenne, mint a konferenciák többsége. Egy olyan folyamat 
viszont, melynek nem egy felelősen nyilatkozó, az egész világra 
kiható gyűlés lenne a célja, nem léphetne fel azzal az igénnyel, 
hogy ״zsinatnak” nevezzük; az a veszély fenyegetné, hogy rövid 
fellángolás után zátonyra fut.

E megfontolások után visszatérünk az elnevezés kérdésére. 
A ״konferencia” név nyilván túl jellegtelen; rezignációt szül már 
az esemény előtt. A ״zsinat” elnevezés valószínűleg nem lesz ke- 
resztülvihető. E név hívei még katolikus körben is arra mutattak 
rá, hogy e szót már ma is minden fenntartás nélkül használják, 
feltéve, hogy nem ütközik a klasszikus egyházjog zsinatfogalmá- 
val, így használjuk például a taize-i ifjúsági találkozó kapcsán, és 
beszélünk egy jövőbeli ״világvallások zsinatáról”. Jogos az a 
megállapítás is, hogy régen gyakran évtizedekbe telt, amíg a zsi- 
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nati határozatok az egész egyházban érvényre jutottak. Minda- 
mellett a jelen írásban a nevet csak magyarázzuk, anélkül, hogy 
követelnénk.

Angolul beszélők javasolták a ״convocation” elnevezést, 
mely egybehívást jelent -  találó kifejezés, hiszen nyilván lehe- 
tetlen a hívás említése nélkül elmondanunk azt, amire gondo- 
lünk; és ez maga az utolsó órában elhangzó hívó szó. A ״convo- 
catio” a latinban, így a latin nyelvekben és az angolban használa- 
tos kifejezés, a németben (és a magyarban) is érthető idegen 
szó. Egy másik lehetséges elnevezés a ״keresztények világgyű- 
lése”.

Bárcsak az egyházak felelős vezetői mielőbb megegyezné- 
nek magában a dologban s egy sokat mondó, elfogadható név- 
ben!

3. A dolog

A szóbanforgó dolog is csak a remény és a megvalósítás feszült- 
ségében fejthető ki.

A remény naív nyelvén kezdeném.
Három kérdés szokott felvetődni, gyakran szkeptikus mel- 

lékzöngével:
Hogyan is jöhet létre egy zsinati gyűlés? Végül is mit kell 

mondania? Milyen hatása lehet a kijelentéseinek?
Három válasz:
Hogyan fog létrejönni a gyűlés? Azáltal, hogy akarjuk.
Mit kell mondania? Az igazságot.
Milyen hatása lehet a kijelentéseinek? Az igazság a legmé- 

lyebben akkor hat, ha nem félelemből mondják ki, s nem azért, 
hogy valamilyen célt elérjenek vele, hanem azért, mert ez az 
igazság.

Ezek a válaszok a remélt megvalósításról szólnak. Meg kell 
őket magyaráznunk.

A gyűlés létrejön, ha akarjuk. Ha nem jön létre, csakis azért 
nem, mert nem akartuk. Ha későn jön létre, csakis azért, mert 
nem láttuk sürgősnek. Tehát mert úgy gondoltuk, Isten még 
mindig türelemmel van a határozatlanságunk iránt. Ez a gondo- 
lat persze tévesnek bizonyulhat.



- ”Ha akarjuk״  kikről van itt szó? Az egyházakról. Kik az 
egyházak? A keresztények a világban. Kik a keresztények? 
Először is mindig az, aki éppen szól, és akihez éppen szólt: te és 
én, ennek az írásnak az olvasója és a szerzője. Egy keresztény 
kisebbség meggyőződéséből eredő akarata alól sem a többség, 
sem az egyházi vezetés nem vonhatja ki magát huzamosan.
A gyűlésnek az igazságot kell mondania. Mi az igazság? Már Pi- 
látus is ezt kérdezte. Ez a szkeptikus kérdés. Ha szembenézünk 
vele, a világpolitikai, s következésképpen az egyházpolitikai 
konfliktusok kellős közepébe vezet minket. A szóbanforgó prob- 
lémák nemcsak a politikában, hanem az egyházon belül is felet- 
tébb kényesek. A ״konzervatív” és ״radikális” irányzatok nem- 
csak politikailag, de teológiailag is elviselhetetlennek érzik egy- 
más nézeteit.

Itt szólnak közbe az okos és jóakaró bírálók. Azt állítják, 
hogy első pillantásra egy békezsinat nagy reményeket ébreszt. 
Ha azonban tüzetesen megvizsgáljuk, bebizonyul, hogy a sikeres 
megvalósítása lehetetlenség. Ezek a kritikák a kritikus teológiai 
és egyházpolitikai állásuk szerint különbözőképpen jutnak kife- 
jezésre. Van olyan  ̂irányzat, mely általában elveti az egyházak 
politikai elkötelezettségét. Akadnak politikailag inkább konzer- 
vatív beállítottságú bírálók, akik arra figyelmeztettek, hogy az 
egyház egy ilyen összejövetelen, a saját kárára, csak a belső véle- 
ménykülönbségeit tárná a világ elé és nem a bajokat hárítaná el. 
A radikálisabb nézeteket valló kritikusok reménykednek az egy- 
ház népében végbemenő folyamatban, ám az egyházi vezetők ál- 
tál összehívott gyűléstől nem várnak egyebet, mint a kezdemé- 
nyezések elfojtását kompromisszumok által.

Vétkes könnyelműség lenne, ha nem vennénk komolyan 
ezeket a kritikákat. Nem a mellőzésükkel, hanem éppen rajtuk 
keresztül remélhetjük, hogy szert teszünk a megvalósításhoz ve- 
zető felismerésekre és eltökéltségre.

Elsősorban be kell látnunk, hogy az emberiség ma olyan fel- 
adatok előtt áll, melyek alól semmi módon senki, így a maga ré- 
széről az egyház sem vonhatja ki magát. A második részben eze- 
két a feladatokat pusztán világi alakjukban tárgyaljuk, tehát ab- 
ban a formában, ahogy a vallási felekezetektől függetlenül, az 
egész emberiség számára megmutatkoznak. Most, előkészület 
10



gyanánt, csak azt kérdezzük, hogyan kell ezekkel az egyháznak 
szembenéznie. A mű végén visszatérünk e feladatok világi alak- 
jára adott egyházi válaszra.
Az egyház aktuális feladatait három címszóban tekintjük át:

Az igazság közös kutatása
Az események képei és tartalmi megfontolások
Racionális gondolkodás prófétikus beszéd

Az igazság közös kutatása

A keresztény zsinatokat a Szentlélek segítségül hívásával nyitót- 
ták meg. Az ima Jn 16,13-ra hivatkozik: ״Hanem amikor eljön 
az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” 

Igen fontos kijelentenünk a szkeptikusoknak, hogy ez az 
ima, az egyházi kifejezésekkel való mindenkori visszaélések el- 
lenére nem üres frázis. Egy már megszerzett és szavakba foglal- 
ható tapasztalatot fejez ki. Az Igazság Lelke egyúttal a testvéri- 
ség szelleme. A testvériség elvi vitákban elsősorban azt jelenti: 
oda tudunk figyelni az ellenfélre. Ez a béke az igazság érdeké- 
ben az igazság közös keresése. Ez éppen akkor nagy teljesít- 
mény, ha a vitázó felek mindegyike meg van győződve róla, hogy 
a saját véleményével nem csupán egy érdekcsoportot, hanem 
máris a megváltó igazságot képviseli. Az egyháztörténelem való- 
di egyetemes zsinatain sem volt ez soha könnyű dolog: ha az üd- 
vösség igazságát illetően nem lettek volna olyan szenvedélyes 
nézetkülönbségek, fölöslegesek lettek volna a zsinatok. Persze 
nem könnyebb a helyzet a hatalmi csoportok és az ideológiák vi- 
lági konfliktusaiban sem. A másik meghallgatásának képessége 
a hatalmak konfliktusában a kompromisszumkészséget, az ideo- 
lógusokéban az észt jelenti. A kompromisszumkészség és az ész 
korlátja legtöbbször valamilyen indulat: a kívánság, a gyűlölet, 
és mindenekelőtt a kölcsönös félelem -  a másik kívánságától és 
gyűlöletétől való félelem.

A történelem alapot nyújt a kétkedésre: vajon a keresztény 
egyház jobb magatartást tanúsít-e ezen a téren, ha a saját hatal- 
máról, félelméről vagy önteltségéről van szó. Az egyház minden- 
esetre eredeténél fogva olyan hagyománnyal rendelkezik, 
mellyel egzisztenciájának minden évszázadában saját soraiból



szembesíthették és szembesült is. Az egyház tehát emlékeztet- 
hető a saját eredetére, s éppen ennek alapján bízunk a békezsi- 
nat eszméjében. A gyűlés eleve jelentéktelenségre lenne ítélve, 
ha nem valósulna meg az egymással szembenálló irányzatok tel- 
jes képviselete. Az egyház nem szólhat hatékony autoritással po- 
litikai környezetéhez, ha a gyűlés tényével nem igazolja, hogy a 
szembenálló felek képesek közös cselekvésmódot kialakítani. 
Ezt megpróbálni -  ez a gyűlés (konvokáció) valódi teherpró- 
bája.

Az események képei és tartalmi megfontolások

A jelen írás célja tartalmilag fontolóra venni: milyen irányt kell 
követnie a közösen kialakítható gondolkodás -  és cselekvés- 
módnak. Itt csak fölvázoljuk a problémát.

Az emberiség olyan válságban van, mely katasztrofális 
csúcspontját valószínűleg még nem érte el. Tisztán világi analízi- 
sünk erre az eredményre vezet.

Ebben a helyzetben két, látszatra egymásnak ellentmondó 
formában olyan gondolkodásmód fejlődik ki, melyet ״valós esz- 
katológiának” nevezhetnénk. A haladás újkori pátosza, mely a 
világ szinte határtalan akaratlagos átalalakíthatóságában bízott, 
egy ״kétségbeesett optimizmus” alakját ölti: ״Folytassuk csak 
minnél gyorsabban a világ technikai (vagy szocialista) átalakítá- 
sát, és túljutunk minden krízisen”. Másfelől e világátalakítás kö- 
vetkezményeitől való félelem egy ״pesszimista apokaliptikát” 
hoz létre: ״Áldozatai vagyunk az uralmon lévők -  vagy a min- 
denkori ellenség -  őrültségének.” Mindkét eszkatológia félté- 
hetően az álmok lélektani funkcióját tölti be, minthogy jelképe- 
sen ábrázolnak egy mélyen nyomasztó, megoldatlan problémát.

A nyugati kultúra, mely ezeket a jelenségeket kitermelte, 
olyan újfajta megegyezésre kényszerült a vallással, mindenek- 
előtt tehát a saját keresztény hagyományával, amilyenre eddig 
nem volt lehetőség. A kereszténység maga eszkatologikus. Jézus 
az eljövendő ítéletről beszélt és a mennyek országáról, mely el- 
érkezik a szegényekhez, s mely rejtetten már jelen van. A római 
birodalom és a görög filozófia állandóságra épülő világképében 
azonban a keresztény eszkatológia idegen test maradt. Remény



és valóság e feloldatlan feszültsége nélkül az egyház történetét 
nem tudnánk megérteni. Egy lényegileg állandó világban az íté- 
let és a mennyek országa csak külső, kozmikus katasztrófaként 
volt elképzelhető. Amikor azután az újkor a statikus világrend 
helyébe a végnélküli haladásba vetett szekularizált reményt állí- 
tóttá, a keresztények eszkatologikus elképzelései a lélek belső 
világának puszta hasonlataivá szürkültek. Csak az újkori politi- 
kai forradalmak korai, harcos szakaszában jelent meg újra a ke- 
resztény chiliazmus reménye, mely Krisztusnak és szentjeinek 
ezeréves, evilági birodalmát várta.

Ma, amikor az újkori civilizáció rádöbben, hogy önmaga 
pusztíthatja el a természetet, melyből él, az ítéletről alkotott ré- 
gi, hagyományos képek első ízben lépnek be a kozmikus példa- 
beszédekből konkrét cselekvéseink horizontjába. Ma ezek a ké- 
pék nemcsak morális és túlvilági, hanem evilági kauzális kapcso- 
latban állnak a tetteinkkel. Képesek vagyunk rá, hogy mi ma- 
gunk hívjuk ki magunkra az ítéletet. Vajon beléphetne-e a 
mennyek országa is a történelmünkbe, ha hagynánk?

Mindebből következően az egyház és az újkori kultúra egya- 
ránt rákényszerül, hogy felülvizsgálja saját önértelmezését. Ez 
beláthatatlanul nagy feladat. De az idő sürget. Miként tud ehhez 
hozzájárulni az egyházak világgyulése és az ezt előkészítő zsinati 
folyamat?

Racionális gondolkodás és prófétikus beszéd

A niceai hitvallás Szentiélekről szóló hittételében ez áll: ״ő szólt 
a próféták szavával” (qui locutus est perprophetas). A békezsinat 
szószólói prófétikus szót reméltek a zsinattól. Az aggályosabb 
elméket éppen ez riasztotta vissza a zsinat gondolatától. Az em- 
bér számtalan történelmi tapasztalat alapján bizalmatlan az ön- 
jelölt próféták iránt. Persze történelmi realitás, hogy létezik bűz- 
dító, fenyítő, vigasztaló prófécia. De a próféta-sorshoz hozzátar- 
tozik az emberi ellenkezés: ״Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok 
én beszélni” (Jer 1,6). A prófétálás nem szándék kérdése; a pró- 
fétálás magának a prófétának a számára iszonytató, elkerülhe- 
tetlen küldetés.



A zsinati előkészület és az összejövetelen való részvétel leg- 
először szilárd morális eltökéltséget követel, azután pedig fárad- 
hatatlan készséget a párbeszédre, egymás meghallgatására, az 
ésszerű kompromisszumra, az önkritikus észre, tehát racionális, 
szavakba önthető gondolkodásra. Ha az egyházak képviselői ez- 
zel a készséggel érkeznek a gyűlésre, maguk is álmélkodni fog- 
nak azon, amit majd végül mondani fognak. Beszédük éppen ak- 
kor ölthet prófétikus jelleget, ha a próféciát nem tételezik fel 
magukról, és nem is követelik meg maguknak.

Mert itt az idő.

Carl Friedrich von Weizsácker



Úton
a keresztények
világtalálkozója
felé

A z Egyházak Világtanácsa 1983. évi vancouveri közgyűlésén fel- 
szólította tagegyházait, hogy indítsanak el ״ zsinati folyamatot’ és 
kölcsönösen vállaljanak kötelezettséget az igazságosság a béke és 
a teremtés épségének biztosítása ügyében. A  központi bizottság Bu- 
enos Aires-i (1985) és genfi (1987) ülésén elhatározták, hogy a 
meghívást kiterjesztik a római-katolikus egyházra valamint helyi 
ökumenikus szervezetekre is.

A  zsinati folyamat’ célját és feladatait legvilágosabban talán״ 
a neves német filozófus és fizikus, Carl Friedrich von Weizsacker 
fogalmazta meg ,f)ie Zeit drángt’ című könyvében. Ebben kifejti, 
hogy az emberiséget súlyos veszélyek fenyegetik az igazságtalan po- 
litikai struktúrák, a háborús fenyegetés és a világméretű ökológiai 
válság miatt. Weizsacker szerint azonban van remény a válság el- 
hárítására, ehhez viszont a világ összes keresztény egyházainak és 
felekezeteinek egységes politikai cselekvésére van szükség.

Az immár évek óta tartó ״zsinati folyamat’ sok országban va- 
lóban megmozdította a keresztényeket, és arra késztette őket, hogy 
síkra szánjanak az igazságosságért, a békéért és a teremtés megó- 
vásáért. Fontos állomása volt e folyamatnak az 1989. május 15- 
21. között Bázelban megtartott Béke és Igazságosság című Euró- 
pai Ökumenikus Gyűlés, amelyen Albánia kivételével az összes 
európai ország és keresztény felekezet képviselői részt vettek (ld.: 
Endreffy Zoltán: Pünkösdi tűz Bázelban, Mérleg 1989. 2. szám.)

Az alábbiakban közöljük a ״ baseli üzenete(’ és szemelvénye- 
sen ismertetjük az 1990. március 5-13 között tartandó szöuli világ- 
gyűlés első dokumentumtervezetét.



A base Li Európai Ökumenikus Gyűlés üzenete

Kedves Testvérek!

1. Első alkalommal jöttek össze az összes európai egyház 
küldöttei -  keletre! éppúgy, mint nyugatról, északról vagy 
délről, átlépve mindazokat a hitbéli és politikai határokat, me- 
bek még nemrégiben is áthághatatlannak tűntek. Bármilyen 
mélyek is Európa múltbéli sebei, mégis erősebbnek bizonyulnak 
a bennünket Krisztusban egyesítő kötelékek. Kialakulóban van 
az a közösség, amely reményünk forrása; s mindezért hálásak 
vagyunk.

2. Gyűlésünk jelszavául a 85. zsoltárból vett idézetet válasz- 
tottuk: ״Csókot vált igazságosság és béke”.

De milyen messze vagyunk még ettől az ígérettől! Férfiak, 
nők és gyermekek milliói szenvednek a szegénységtől, éhségtől 
és háborútól. Újra és újra megsértik a legalapvetőbb emberi jo- 
gokat. Növény- és állatfajok tűnnek el örökre, s veszélyben van 
már egész életünk, s az utánunk jövő generációk léte is.

3. Mit mond ma nekünk, Európa keresztényeinek az evan- 
gélium? Minden hiteles bizonyságtétel előfeltétele a megtérés -  
a megtérés ahhoz a Teremtőhöz, akinek szeretete gondot visel 
minden egyes teremtményére; a megtérés Jézus Krisztushoz, Is- 
ten Fiához, aki életével igazi ember-mivoltunk példáját mutatta 
fel; a megtérés a Szentiélekhez, az új élet forrásához. E mai krí- 
zis okai nekünk, európai keresztényeknek külön is felróhatok. 
Ezért kérjük Istent, bocsássa meg bűnünket, s adjon erőt a meg- 
térésre, hogy ezáltal az O békéjének eszközeivé lehessünk.

4. Istennek az emberiségre vonatkozó végső döntése végül is 
mindig titok marad, melybe senki sem láthat bele. Az evangéliu- 
mon alapul azonban az a bizonyosságunk, hogs־ Isten a megvál- 
táshoz fogja vezetni teremtett világát. E bizonyosság alapján 
szállunk szembe mindenféle fatalizmussal. Szent Pál apostolhoz 
hasonlóan ma nekünk is tovább kell adnunk a meghívást: en- 
gesztelődjetek ki Istennel. Az Istennel való engesztelodés azon-



ban azt is jelenti, hogy szembeszegülünk a rombolás és a halál 
erőivel.

-  Minden ember -  tekintet nélkül nemére, fajára, nemzeti- 
ségére és nyelvére -  Isten képmását hordozza magában, s ezért 
a társadalom egyenjogú tag a. Tegyünk félreérthetetlen módon 
bizonyságot arról, hogy Jézus szenved azokban is akiknek embe- 
ri méltóságát lábbal tiporják; kövessük Ót azzal is, hogy az el- 
nyomottak, jogfosztottak és megkínzottak oldalára állunk. Fel 
fogunk lépni a menekültek jogaiért, s kötelességünknek érezzük 
azon közösség felépítését, melyben azonos felelősség hárul férfi- 
ra és nőre.

-  A szegénység és éhség botrány, mely nem hagyhat ben- 
nünket nyugodni. Elkötelezzük magunkat a javak igazságos 
megosztása mellett mind közvetlen környezetünkben, mind pe- 
dig világméretekben, s támogatni fogunk minden olyan lépést, 
amely hozzájárul a sok harmadik világbeli országot fojtogató 
adósságteher megszüntetéséhez.

-  A háború soha többé ne lehessen konfliktusok megoldási 
eszköze. Mi mindannyian -  ki-ki a maga hazájában -  mindent 
meg fogunk tenni, hogy a közös biztonság álma megvalósulhas- 
son. Ma itt arra kötelezzük magunkat, hogy megteremtjük azt a 
határokon túllépő bizalmat, amelynek légkörében növekedhet 
az atom-, vegyi és hagyományos fegyverek leszerelésére való 
készség. A megbékélés útjához azonban elengedhetetlen az 
erőszakmentességről való tanúságtétel is.

-  Szálljunk szembe azzal az illúzióval, hogy a természet ki- 
zsákmányolásának semmi sem szab határt. A természettel való 
békés együttélésnek előfeltétele, hogy megszüntessük a gazda- 
ság és a társadalom életet veszélyeztető tényezőit. E napokban 
ismételten világossá vált számunkra, hogy az energia- és nyersa- 
nyagfelhasználás mai szintjét drasztikusan csökkentenünk kell. 
Mindenekelőtt azonban radikálisan megváltozott, egyszerűbb 
életmódra van szükség.

5. A ránk váró feladat megoldásához szükségünk van egy- 
másra. Isten szilárd szövetséget kötött velünk Jézus Krisztusban. 
Ezen ígéret alapján kívánunk testvériségben és szolidaritásban 
szövetkezni egymással. Az Európában mostanában bekövetkező 
politikai és társadalmi változások reménykedésre adnak okot.



Mi mindannyian szeretnénk kivenni a magunk részét azon világ 
megteremtésének feladatából, amelyben több lesz az igazságos- 
ság, nagyobb a készség a párbeszédre és ahol jobban tisztelik 
majd a teremtésben nekünk jutott adományokat. S ahogy az or- 
szághatárok nem gátolhatják a krízisek terjedését, aképpen kö- 
zösségünket sem köthetik gúzsba. Nyitva kell állnia a mindazok- 
kai való barátság és együttműködés előtt, akik -  bármilyen val- 
lásúak és meggyőződésűek is -  az igazságosságban keresik a 
békét; csak így válhat közösségünk a remény jelévé e fenyegetett 
és szétszabdalt világban.

Isten szent Lelke, aki bennünket is összegyűjtött, működése 
során újra és újra sokszorosan túltesz mindenen, amit remél- 
tünk. Hisszük, hogy gondja lesz azon termésre is, amely a most 
elvetett magból sarjad majd. Ebben reménykedünk, ezért imád- 
kozunk.



Igazságosság, béke és a teremtés megóvása 
Dokumentumtervezet 

(Szöul 1990. március 5 1 3 (.־

I. Bevezetés

1. Istené a föld. Isten ma felszólítja az egyházakat, hogy fogják 
fel és vallják meg ezt az igazságot.

A világ tartós, strukturális tulajdonságává kezd válni az iga- 
zságtalanság és az emberi szenvedés. Az egyházak ebben a hely- 
zetben arra kapnak felszólítást, hogy Isten igazságosságának föl- 
di alakot adjanak.

A féktelen erőszak és a háborúk pusztulással fenyegetik ezt 
a világot. Az egyházak ebben a helyzetben arra kapnak felszólí- 
tást, hogy láthatóvá tegyék Krisztus békéjét.

Szétesőben van a világ életfenntartó rendszere: ebben a 
helyzetben az egyházak arra kapnak felszólítást, hogy rámutas- 
sanak a teremtés isteni művének totalitására és síkra szállj anak 
annak megőrzéséért.

Isten ma bűnbánatra szólítja fel az egyházakat: arra, hogy 
forduljanak el a halál hatalmaitól, és teljes odaadással kötelez- 
zék el magukat az igazságosság, a béke és a teremtés megőrzése 
mellett.

Az egyházak kezdik meghallani ezt a felszólítást és kezde- 
nek rá válaszolni is.

Ez a világ Istené.

2. A világon ma mindenütt rátalálnak emberek arra az Istenre, 
akit a Biblia nyilatkoztatott ki. Határozottan és egyértelműen 
úgy tapasztalják Istent, mint aki a szeretet, az igazságosság és a 
béke Istene. Isten hallja az áldozatok kiáltását. Isten látja a 
szenvedők nyomorúságát. Isten jön, hogy felszabadítsa az elnyo- 
mottakat. Ez az az Isten, aki elküldte tulajdon Fiát, Jézus Krisz- 
tust, hogy megossza az emberek terhét, hogy fájdalmainkat el- 
szenvedje a kereszten és feltámadjon, végérvényesen megszerez- 
ve az élet győzelmét a halál felett.



3. Isten nem szűnik meg teremteni és a teremtést fenntartani. A 
Szentlélek megszabadítja a teremtést a múlandóság szolgai álla- 
potából, és Isten gyermekeit megajándékozza a szabadsággal.

4. Isten mindenkor hívott és hitbeli közösséggé egyesített ben- 
nünket. Továbbra is hív és megajándékoz bennünket azzal az 
erővel, hogy részt vegyünk abban a nehéz munkában, amelynek 
célja az igazságosság, a béke és a teremtés megóvása.

5. Isten újjá alakítja egymáshoz és az egész teremtett világhoz 
való viszonyunkat, amikor új eget és új földet igér.

6. Az emberek azonban emberemlékezet óta mindig megpróbál- 
ták elragadni Istentől az uralmat, mivel egyénileg és társadalmi- 
lag egyaránt hatalomra és gazdagságra törekszenek. Ezért nem 
meglepő, hogy a mai korban is szembetaláljuk magunkat ezzel a 
bűnnel. De korábban sohasem volt a hatalmasoknak akkora tu- 
dományos, technikai és gazdasági hatalmuk, hogy egész népeket 
-  sőt, az egész teremtést -  kizsákmányolhassák és megsemmi- 
síthessék vele. Olyan struktúrákat hoztunk létre, amelyek ki- 
csúsztak az ellenőrzésünk alól.

7. Bár az egyházaknak az a rendeltetésük, hogy az igazságosság, 
a szeretet és az élet isteni eszközei legyenek, gyakran mégis be- 
lebonyolódtak olyan struktúrákba, amelyeket a kapzsiság és a 
hatalommal való visszaélés alakított ki.

8. Felhívjuk az összes egyházat, az összes országok és népek ke- 
resztényeit, hogy erősítsék meg az élet, az igazságosság és a bé- 
ke Istenébe vetett hitüket. Ismerjék el, hogy eddig olyan erőkkel 
és hatalmakkal voltak szövetségben, amelyek porba tiporják a 
szegényt és halálos csapásokat mérnek a teremtésre. Felszólít- 
juk a keresztényeket, hogy mondják fel a szövetséget ezekkel az 
erőkkel.

II. Az élet súlyos veszélyeztetettsége napjainkban

Ebben a fejezetben a dokumentum részletesen ismerteti napjaink 
globális válságát: az égbekiáltó igazságtalanságokat, a harmadik 
világ nyomorúságát, a világszegénységet, a világméretű környezet



rombolás veszélyeit, az emberi jogok megsértésének eseteit, a ne- 
mek közti igazságtalanság (a szexizmus) megnyilvánulásait; beszél 
a rasszizmusról, a háborúkról és a fegyverkezési versenyről és a 
hatalommal való visszaélés különféle formáiról. Ebben a súlyos 
helyzetben az egyházak és a keresztények nem maradhatnak tétle- 
nek, hanem síkra kell szállniuk az igazságosságért, a békéért és a 
teremtés megóvásáért, úgy, ahogy a dokumentum III. (Olvasni az 
idők jeleiből) és IV. fejezete kifejti.

TV. Az egyházak válasza

64. Mivel a világban az élet veszélybe került, a keresztényeknek 
újból be kell ismerniük bűneiket, és meg kell vallaniuk hitüket. 
A bűnbánattal kezdjük, mert nem fejeztük ki életünkkel, hogy 
ez a világ Istené. Többszörösen is részesei voltunk a bűn struk- 
túráinak, amelyek szemben állnak a világra vonatkozó isteni 
tervvel; holott az lett volna a feladatunk, hogy kiszabaduljunk e 
struktúrák hatalma alól, és tanúskodjunk ellenük.

65. Először is törekednünk kell saját életünk megújítására. Ezért 
kérjük a Szentlelket, hogy érintse meg és változtassa meg helyi 
egyházainkat, gyülekezeteinket, közösségeinket és mindazokat, 
akik az istentisztelet ünneplésére összejönnek. Kérjük a Szent- 
lelket, adjon erőt a megtéréshez, változtassa meg az életünket, 
hogy elkötelezettségünk megszilárduljon és tanúságot tudjunk 
tenni az igazságról.

66. Itt többről van szó, mint a szociális és politikai etika bizo- 
nyos kérdéseiről. Valójában az a feladatunk, hogy az evangélium 
erejéből szálljunk szembe az életet fenyegető veszélyekkel és 
valljuk meg hitünket: prófétai ellenállást tanúsítva és hirdetve a 
Jézus Krisztusban bekövetkezett megváltás örömhírét, azét a 
megváltásét, amely egy egészen másfajta valóságot képvisel az 
emberiség történelmében, sőt, azon túl is.

67. E feladat láttán érezzük erőtlenségünket és azt, hogy nem 
tudunk hitbeli engedelmességgel és határozottan cselekedni. 
Nemcsak felekezetek szerint, hanem osztályok és fajok szerint is 
megosztottak vagyunk. Ez elárulása annak az egységnek, amely



Krisztus keresztje által lett osztályrészünkké, ״ aki a kettőt eggyé 
tette és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeske־ 
dést kiküszöbölte” (Ef 2,14).

68. De tanúságunk csak akkor lesz hiteles, és csak akkor számít- 
hatunk arra, hogy meg is hallgatnak, ha közösen emelünk szót 
az igazságosságot, a békét és a teremtés épségét fenyegető ve- 
szélyek ellen. E feladatok teljesítésével közelebb kerülünk ahhoz 
a célhoz, hogy megvalósuljon a ״látható egység az egy hitben és 
az egy eukharisztikus közösségben, amely az istentiszteletben és 
a Krisztusban való közös életben fejeződik ki..., hogy ezáltal 
higgyen a világ” (az Egyházak Világtanácsának alkotmánya, III. a 
cikkely).

69. Ezenkívül elismerjük, hogy hagyományos teológiai nézeteink 
némelyikével hozzájárultunk a teremtés pusztításához, mivel 
hallgatólag eltűrtük a politikai, társadalmi és gazdasági igazság- 
talanságot és elnyomást, továbbá az egész földgolyón mindenütt 
igazoltunk pusztító háborúkat. Néhány példa az efféle teológiai 
állásfoglalásokra:

a. az emberi történelem és az emberen kívüli teremtés túl- 
zottan éles szétválasztása, mintha Isten csak a történe- 
lemben működne és nem az egész teremtésben;

b. a teremtés és a megváltás hamis szétválasztása, mintha az 
előbbi Isten eredeti cselekvése, az utóbbi pedig Isten vég- 
ső, eszkhatologikus cselekvése lenne, holott a Biblia sze- 
rint a kettő között szoros kapcsolat van;

c. bizonyos hatalom-teológiák, amelyek Isten szuverén ural- 
kodásának patriarchális értelmezésén alapulnak;

d. annak egyoldalú hangsúlyozása, hogy a Jézus Krisztus ál- 
tál hozott üdvösség csak az egyes embert érinti, miáltal 
háttérbe szorul az a gondolat, hogy Szendéikével és a te- 
remtésben véghezvitt hatalmas tetteivel Isten új teremtést 
hoz létre.

70. Az egyházak egyes részeiben még olyan csoportokat is talá- 
lünk, amelyek a náci Németország úgynevezett ״német kereszté- 
nyeire” emlékeztetnek, mivel jóváhagynak olyan égbekiáltó igaz- 
ságtalanságokat és diszkriminációkat, mint az apartheid, egyes



dél-amerikai országokban helyeslik a kíméletlen elnyomást és 
támogatják a katonai hatalom további kiépítését. Ebben az 
összefüggésben foglalkoznunk kell az eretnekség problémájával, 
és fel kell vetnünk a kérdést, mi teszi az igaz egyházat. Itt azon- 
ban az alázat szellemére van szükség, mert tudatában vagyunk 
anak, hogy efféle eltévelyedések és torzulások mily mélyen gyö- 
keret eresztettek a saját teológiánkban és egyházi gyakorlatunk- 
ban.

71. Hogy megszabadulhassunk ezektói a torzulásoktól és képe- 
sek legyünk tanúságtételre, ismét előtérbe kellene helyeznünk a 
keresztény hit és a keresztény lelkiség háromságos felfogását. A 
Teremtő, Megváltó és Megszentelő Isten az a forrás, akiből erőt 
meríthetünk ahhoz, hogy a halál és a rombolás hatalmaival 
szemben síkra tudjunk szállni az életért. A teremtés nem csupán 
Isten egyszeri cselekedete a világ kezdetekor, hanem Isten sza- 
badító jelenléte, amely által folytatja életadó, életet fenntartó és 
életet mentő munkálkodását. Az a feladatunk, hogy felelősség- \ 
tudattal részt vegyünk ebben a folytatódó isteni működésben. A ן 
megfeszített és feltámadott Krisztusban, valamint a Krisztust 
követő nőkben és férfiakban Isten -  minden élet szerzője -  
azonosul a szenvedő és pusztuló Teremtéssel^ amely arra vágyik, 
hogy új életet hozhasson létre. A Jézus Krisztusban, az Üdvözí- 
tőben való hit így tehát össze van kapcsolva az isteni üdvözítés f 
valamennyi dimenziójával. Az életadó Szentlélek Isten dinami- 
kus jelenléte az egész teremtésben, amelyet megszentel és 
amelynek új életet ad.

72. Ennek értelmében az ״Isten országának” vagy ״uralmának” 
messiási yíziója nem valamiféle távoli jövőbe vetett reménység, 
hanem annak megerősítése, hogy az egész teremtés megváltás- 
ban részesül, azaz felszabadul az uralom és a hatalom történeti 
realitásai alól, hogy olyan várossá váljék, amelynek nyitva van- 
nak a kapui, közepén az élet kertjével (Jel 22 és 23), ahol együtt | 
lakik a farkas és a bárány, és egy kis gyermek is elterelgetheti a 
vadállatokat (íz 11), Isten pedig az emberek között lakik (Mt 
1,23; Jel 21, 1-4). Bár ez a látomás csak a történelmen kívül fog 
teljességgel megvalósulni, már jelen életünkben, itt és most is 
reagálnunk kell a megváltás ezen Ígéretére, oly módon, hogy



másokkal együtt kötelezettséget vállalunk az élet védelmezésére 
és a halállal szemben. Már most részesedik az egész teremtés 
Isten fiainak szabadságában (Rám 8,19), mert ez a világ Isten 
tulajdona.

73. Ha síkra szállunk az igazságosságért, a békéért és a terem- 
tett világ megőrzéséért, mivel ezek lényegileg hozzátartoznak a 
háromszemélyű egy Istenbe vetett hitünkhöz, úgy ez egyenérté- 
kiX Isten országának hirdetésével Ezzel egyrészt feltárjuk a ״bu- 
kott teremtés” valóságát, és leleplezzük a gonoszság és a pusztí- 
tás hatalmait, amelyek az élet Istene ellen harcolnak. Másrészt 
ezzel feltárul a remény ama dimenziója, hogy Krisztussal része- 
sédünk Isten eljövendő győzelmében. Ezzel a reménnyel egy- 
szersmind az is világossá válik, hogy a nép harca az igazságossá- 
gért, a békéért és a teremtés megőrzéséért -  minden fogyaté- 
kossága és kétértelműsége ellenére -  az eljövendő Isten-ország 
jele.

74. Végül bevalljuk, hogy nem csupán rossz teológiánk vagy a fe- 
lekezeteink közti megosztottságok akadályozták azt, hogy tanú- 
ságot tegyünk az igazságosság, a béke és a teremtés megóvása 
mellett. Azért imádkozunk, hogy a Szentlélek adjon nekünk erőt 
ahhoz, hogy Isten életének és szeretetének erejében tudjunk 
szembeszállni a halál hatalmaival, amelyek a világot fenyegetik.

75. Csak az életet és a reményt hangsúlyozó spiritualitás teheti 
képessé az egy házakat arra, hogy jele és szentsége legy en az em- 
bereket, az egész teremtést és a háromságos Istent összekötő 
közösségnek. Csak így nyílnak új utak ahhoz, hogy megvalósul- 
jón az igazságosság, a béke és a teremtés megőrzésének bibliai 
perspektívája.

76. Az Egyházak Világtanácsának vancouveri közgyűlésén elfő- 
gadott felhívás és a szöuli világgyűlés szervezése új feladatok elé 
állítja az egyházakat. Először is el kell ismernünk, hogy továbbra 
is fennállnak az igazságosságot, a békét és a teremtés épségét 
fenyegető veszélyek, sőt, a legutóbbi évtizedben még súlyosabbá 
is váltak. Másodszor meg kellene vizsgálnunk, hogyan függnek 
össze teológiai és gyakorlati értelemben és hogyan alkotnak egy- 
séget ezek a dimenziók. Harmadszor pedig, tekintettel e vészé- 
24



lyekre, újból meg kell vallanunk hitünket, hogy ezáltal új, vissza- 
vonhatatlan és ökumenikus értelemben közös kötelezettségeket 
vállaljunk, és így tanúságot tegyünk a világra vonatkozó isteni 
üdvterv iránti engedelmességünkről.

V. Állítások, amelyekben egyetértünk és amelyeket 
megerősítünk (afílrmációk)

115. Kijelentjük, hogy Isten a korlátlan úr az emberi hatalom 
minden formája felett. Isten minden politikai tekintélyt az em- 
berek szolgálata céljából adományoz. Az embereknek az igazsá- 
gossághoz, a szabadsághoz és a szuverenitáshoz való joga Isten 
tekintélyén alapul. Semmiféle emberi hatalom nem tarthat 
igényt abszolút tekintélyre az emberek fölött, mert a világ Isten 
tulajdona.

Felszólítjuk az egyházakat és keresztényeket, tartsanak bűn- 
bánatot amiatt, hogy összefonódtak olyan hatalm akkál,jamelyek 
fölébe helyezik magukat az igazságosságnak, elnyomják a népet 
vagy más módon sértik meg az emberijogokat. Akik bármilyen 
formában cinkosságot vállalnak a korlátlan hatalomra való tö- 
rekvéssel, azok szembe kerülnek az egyházaknak Isten szuvere- 
nitására vonatkozó kijelentésével.

Felszólítjuk az egyházakat és keresztényeket, hogy utasítsák 
el és kritizálják a hatalomgyakorlás minden olyan -  leplezett 
vagy nyűt -  formáját, amely pusztítja az életet és a közösséget, 
vagy megsérti az emberi személy szabadságát és méltóságát.

116. Kijelentjük, hogy Isten szereti a szegényeket. Isten megái- 
dotta a föld kincseit, és átadta az embereknek, hogyigazságosan 
elosszák az összes emberek között. Ennek az igazságosságnak a 
próbaköve a szegények helyzete (2Móz 3,7; 5,1; Lk 4,18-19). 
Megengedhetetlenek az olyan gazdasági rendszerek és tulajdon- 
formák, amelyek korlátlan teret adnak egyesek kapzsiságának, 
miközben mások szegénységre vannak ítélve. E világ erőforrásai 
és adományai Isten tulajdonát alkotják.

Felszólítjuk az egyházakat és keresztényeket, ismeijék el 
összefonódásukat a jelenlegi igazságtalan gazdasági világrend- 
del, amennyiben morálisan vagy teológiailag igazolták ezt a ren



det vagy ráadásul hasznot is húztak belőle. A Biblia bálványimá- 
dásként elítéli a javak harácsolását, s ez ellentétes azzal a meg- 
győződésünkkel, hogy a világ javai Istenéi.

Felszólítjuk az egyházakat és keresztényeket, hogy utasítsa- 
nak el és kritizáljanak minden olyan gazdasági rendszert, amely 
kedvez a kapzsiságnak, a kizsákmányolásnak valamint a termé- 
szeti erőforrások kifosztásának; éhezést és szegénységet idéz 
elő, s az emberek nagy részét bizonytalan gazdasági és társadal- 
mi állapotba juttatja.

117. Kijelentjük, hogy a föld Isten tulajdona (Zsolt 24). Minden 
embernek és minden más élőlénynek földre van szüksége a biz- 
tonsághoz és létfenntartáshoz. Semmiféle hatalom nem formál- 
hat jogot a földre, ha megfosztja életlehetőségeiktől az embere- 
két. A föld Istené.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, tartsanak 
bűnbánatot amiatt, hogy a földnek más emberek rovására törté- 
nő kizsákmányolását eltűrték, sőt olykor hasznot húztak belőle. 
Isten jogainak semmibe vétele az összefonódás azokkal a sze- 
mélyekkel és intézményekkel, akik és amelyek lábbal tiporják a 
népnek az élethez való jogát.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, hogy ítéljék 
el és utasítsák el a föld kizárólagos birtoklására vonatkozó em- 
béri igényeket.

118. Valljuk, hogy Jézus Krisztus az igazság (Jn 14,6) -  ő az az 
igazság, aki szabaddá tesz bennünket (Jn 8,32). Az emberi kom- 
munikáció isteni adománya az alapja közösségi emberi létünk- 
nek. Ám a szavak, amelyek Isten uralmát hirdetik, felhasználha- 
tók a hazugság, a csalás és az elnyomás eszközeiként is. Minden 
embernek joga van hallani, látni, olvasni és megismerni az igaz- 
ságot. Minden embernek joga van elmondani a saját történetét, 
hogy tapasztalhassa a felszabadulást. Semmiféle emberi hatalom 
nem döntheti szolgasorba az emberi szellemet, és foszthat meg 
más embereket az igazság kimondásának és tapasztalásának jo- 
gától. Az igazság Isten tulajdona.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, hogy vallják 
meg bűnüket: sokszor vonakodtak kimondani az igazságot, ne



vén nevezni a gonoszságot és azok szószólóivá lenni, akiknek 
nem volt joguk hallatni a hangjukat.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, tartsanak 
bűnbánatot amiatt, hogy elengedték a fülük mellett a szenvedők 
jajkiáltásait és cinkosságot vállaltak azokkal, akik eltussolják az 
igazságot.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, szálljanak 
szembe a hatalmasok hazugságaival, leplezzék le és helyesbítsék 
azokat -  legyen szó az igazság eltorzításáról, propaganda vagy 
manipuláció által történő megtévesztésről vagy kapzsi, önző és 
materialista indulatok szításáról.

119. Kijelentjük, hogy az összes fajok és népek egyenrangúak és 
szépek. Mivel minden ember Isten képmására teremtetett, egyik 
faj sem magasabb rendű a másiknál. A rasszizmus megtagadja 
közös emberlétünket és Krisztus megváltó művét, amely meg- 
szabta az emberi együttélés mértékét. A rasszizmus rendszeres- 
sé teszi az elnyomást, az uralmat és az igazságtalanságot. Min- 
den ember Istené.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, bánják meg 
rasszizmusukat, amely a legkülönbözőbb és legfinomabb for- 
mákban behatolt gondolkodásukba, szervezeteikbe és teológiá- 
ikba, és ezzel megfosztotta életüket az egységtől és a szavahihe- 
tőségtől. A struktúrális és egyéni rasszizmus minden formája el- 
lentmond az összes ember egyenjogúságáról és méltóságáról 
szóló kijelentéseknek.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, utasítsák el 
és ostorozzák a rasszizmus bűnét. A nyűt vagy rejtett rasszizmus 
elleni harc olyan feladata az egyháznak, amely Jézus Krisztus 
evangéliumából adódik.

120. Valljuk azt a bibliai tanítást, hogy férfi és nő egyaránt Isten 
képmására teremtetett (lMóz 1,27). ״Nincs többé férfi és nő, 
mert mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban” (Gál 3,28). 
Nőknek és férfiaknak egyaránt van joguk és hivatásuk részt ven- 
ni a társadalom és az egyház életében. Minden, nemi különbsé- 
geken alapuló uralmi forma -  bűn, és eretnek minden teológia, 
amely igazolni próbálja az egyik nem magasabbrendűségét a



másikkal szemben. Nők és férfiak, fiúk és leányok egyaránt Isten 
gyermekei.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, tartsanak 
bűnbánatot amiatt, hogy vonakodtak olyan közösséggé válni, 
amelyben egyenrangú nők és férfiak egyaránt részesedhetnének 
-  tehetségeikkel és lehetőségeikkel -  az összes hívek általános 
papságában. Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, 
tartsanak bűnbánatot amiatt, hogy olyan patriarchális struktúrá- 
kát tartottak fenn, amelyek nők és férfiak számára lehetetlenné 
tették, hogy az összes ember felszabadulása érdekében közösen 
újfajta kapcsolatokat hozzanak létre az egyházban és a társada- 
lomban.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, utasítsanak 
el minden olyan struktúrát, amely akadályozza a nők és férfiak 
egyenrangúságát; és ostorozzák a szexizmus összes formáját, 
amelyekben e struktúrák megnyilvánulnak. A nőknek joguk van 
ahhoz, hogy maguk döntsenek életükről, és ne hagyják, hogy 
mások tárgyként kezeljék őket.

121. Krisztus békéjét valljuk. Ez nem az a béke, amelyet a világ 
ad. Csak Krisztus békéjében található igazi biztonság. Nem bíz- 
hatunk a békével és biztonsággal kapcsolatos ígéretekben, amíg 
emberi életek veszélyben vannak, amíg megsértik az igazságos- 
ságot és rombolják a környezetet. Jézus Krisztus a mi békénk.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, ismerjék be, 
hogy bűnös módon összefonódtak a halál hatalmaival, és kriti- 
kátlanul átvették a béke biztosításának evilági stratégiáit, ame- 
lyek csak gyűlölködést szítanak, s veszélyeztetik az egész terem- 
tés és az egész emberiség biztonságát.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, ítéljék el azt 
a ״békestratégiát”, amely szerint a nukleáris elrettentés és az 
egyre fenyegetőbb fegyverkezés a békét szolgálja, és ostorozzák 
az olyan ״béketörekvéseket”, amelyek nem veszik figyelembe az 
igazságosságot és a teremtés épségét. Továbbá kérjük őket, min- 
dig vegyék komolyan az erőszakmentesség jézusi példáját.

122. Kijelentjük, hogy a teremtés Istené (Zsolt 24). Nem az em- 
beriség, hanem Isten a forrása, középpontja és beteljesedése az 
egész teremtésnek; az egész teremtés Isten dicsőségére rendel- 
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tetett (Jel 1,8). Következik ebből, hogy az embereknek sem 
egyénileg, sem kollektíve nincs joguk arra, hogy visszaéljenek a 
természettel vagy szisztematikus módon kizárólag a maguk cél- 
jaira használják. Az ember nem azáltal teljesíti Istennek a te- 
remtéssel kapcsolatos szándékát, hogy uralkodik a természet fe- 
lett, hanem azzal, hogy tiszteletet és szeretetet tanúsít iránta. 
Csak ezzel az Isten iránti engedelmességgel lehet előmozdítani 
a teremtés épségét és megőrizni a világot eljövendő nemzedé- 
kék számára. Minden élet istené.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, tartsanak 
bűnbánatot amiatt, hogy jóváhagytak olyan értékképzeteket, 
amelyek a természeti környezet kifosztásához vezettek, vagyis 
helyeselték a hatalom, a nyereség és a haladás minden áron való 
hajszolását. Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, tart- 
sanak bűnbánatot amiatt, hogy nem hallották meg a teremtés 
״ sóhajtozását”, hogy nem ismerték fel időben a bioszférájőváte- 
hetetlenTerombolását, és így bűnrészessé váltak ebben.

Felszólítjuk az egyházakat és a keresztényeket, utasítsák el, 
akadályozzák meg és ítéljék el: a teremtés feletti korlátlan ura- 
lomra való törekvést; a ״tudományos-technikai” civilizáció azon 
terveit, amelyek figyelmen kívül hagyják a teremtés határait; és 
mindazokat a cselekedeteket, amelyek kapzsiságból, restségből 
vagy hatalomvágyból kárt okoznak a teremtésnek. Tekintettel a 
természet katasztrofális kizsákmányolására, a természetnek Is- 
ten teremtéseként való felfogása arra kell hogy késztesse az egy- 
házakat, hogy emeljék fel szavukat a természet rombolása és ki- 
zsákmányolása ellen, és akadályozzák azt meg.

Kössünk szövetséget az igazságosságért, a békéért és
a teremtés megóvásáért

Az egyházaknak és a keresztényeknek kötelességük, hogy a vi- 
lágban tanúságot tegyenek e kijelentésekről, mint Isten uralmá- 
nak jeleiről. Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy Jézus 
Krisztus követése során állandóan rászorulunk a háromszemé- 
lyű egy Isten kegyelme és ereje által történő megújulásra. Csak 
ezek adhatnak erőt az igazságosságban és békességben való 
élethez, amely egyébként Isten ajándéka.



124. Egyszersmind elismerjük azt is, hogy ha eredményesen aka- 
runk munkálkodni az igazságosságért, a békéért és a teremtés 
megóvásáért, úgy ehhez hozzátartozik azon intézmények és 
struktúrák teljes megváltoztatása is, amelyek a világ mai botrá- 
nyos helyzetét előidézték. E feladatok teljesítéséhez a kereszté- 
nyéknek elsősorban a háromságos Istenbe vetett hitre van szűk- 
ségük. E hit által lesznek Krisztus tanítványaivá, akik a kereszt 
és a feltámadás által követik őt. E hit teljesen új irányt ad éle- 
tűknek. Önmagunktól elfordulunk és Krisztusban Istenhez té- 
rünk. Ily módon új emberré válva megnyílhatunk a világ előtt is.

125. A Szentlélek megszabadíthat attól a bénító érzéstől, hogy a 
világhelyzet bonyolultsága és ellenőrizhetetlensége miatt úgy sem 
lehet már feltartóztatni a pusztulást. A Lélek megerősít bennün- 
két abban a meggyőződésben, hogy érvényesülhet az igazságos- 
ság, virágozhat a béke és a föld megóvható a pusztítás hatalmai- 
tói -  és, hogy mi lehetünk azok, akik mindezt megteszik. Ko- 
molyán meg kell tehát térnünk, hogy valóban nyitottá váljunk Is- 
ten iránt, hogy engedjük működni a Lelket a világban, és így 
megvalósuljon az igazságosság, a béke és a teremtés megóvása.

126. Ma az egész világban erősebben érzik az emberek a Lélek 
működését, amely ״ott fúj, ahol akar”, az egyházakon belül és 
kívül egyaránt. Mindez megnyilvánul a tanúságtétel és a cselek- 
vés bátor és új, sokszor meglepő és vitákat kiváltó formáiban. 
Olyan szituációkban történik ez, ahol az emberek fölkelnek jo- 
gaik, méltóságuk és szabadságuk védelmében, és ahol az éhe- 
zőkkel, hajléktalanokkal vagy a háborúk áldozataival szolidan- 
tást vállalva kifejezésre juttatják minden emberre kiterjedő test- 
véri szeretetüket. A tanúságtételnek ilyen és más formáit az egy- 
házakban sokan a reménység jeleinek tekintik, amelyek arra 
utalnak, hogy Isten Lelke képessé teszi az embereket az igazsá- 
gosságért, a békéért és a teremtés megóvásáért való elkötelezett 
cselekv ésre. A mai kor kegyelmi időnek -  kairosz-nak -  látszik.

127. Egy ilyen korban nekünk, egyházaknak és keresztényeknek 
-  akiket Isten fog megítélni, akik közösségi és személyes éle- 
tünket szolgáló Urunk követésének szenteljük, akik szolidaritást 
kívánunk vállalni e világ áldozataival, és akiknek állandóan ké



széknek kell lennünk változásra és megújulásra -  az a felada- 
tünk, hogy szövetséget kössünk egymással, és az új kor előtt bát- 
ran tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról. Abban a feszültségben 
élünk, amely a ״már” és a ״még nem” között áll fenn. Az igaz- 
ságosság, a béke és a teremtés megóvása melletti tanúságtéte- 
lünk erősíti azzal kapcsolatos reményünket, ami még nincs (Mt 
6,10; Lk 11,20). Ezért az a hivatásunk, hogy előre mutató közös- 
ség legyünk, amely maga mögött hagy minden korlátot és életé- 
ben megvalósítja az új kor azon jegyeit, amelyek már most le- 
hetségesek. Amíg szövetségi partnerekként hűségesek vagyunk 
Istenhez, egymáshoz és a teremtéshez, addig jelei leszünk annak 
az új kornak, amely bizonyosan el fog jönni és már itt is van. ״És 
a pokol kapui sem vehetnek erőt rajtuk (az én közösségemen)”
(Mt 16,18).
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ANAND VEERARADSH

Indiai protestáns lelkész, Ban- 
galoréban él. Cikkét a ״Gott ist 
grün” című kötetből vettük át.

Isten -  zöld!

Észak-Indiában, Radzsasztán száraz pusztaságaiban él a különös 
bisnoi nép. Különös vallásuk fölkeltette az egész világ környe- 
zetvédőinek érdeklődését. A ״bisnoi” szó jelentése: ״ a 29 előírás 
követői”. Ezek a szabályok tiltják fák kivágását és élőlények 
megölését. A bisnoik vegetáriánusok és tartózkodnak az 
erőszaktól. A környezethez, a faunához és a flórához fűződő vi- 
szonyukat a tisztelet és a szeretet jellemzi. Vallásuknak köszön- 
hetően sikerült megóvniuk a természetet. A bisnoi települések 
körül mindenütt buja, zöld vegetáció és számos ritka állatfaj ma- 
radt fönn az amúgy vízben szegény sivatagos régióban. A látoga- 
tók könnyen fölismerhetik településeiket a virágzó ״kedsadi”-li- 
getekről (Prosopis cineraria), a vidáman ugrándozó őzcsapatok- 
ról, sőt, egy bizonyos fekete kecskefajról, amelyet egyébként ki- 
halás fenyeget.

Körülbelül harmadfélszáz évvel ezelőtt tragikus esemény 
színtere volt az egyik bisnoi falu. Az eset 1730. szeptember 9-én 
történt, a színhely: a Radzsasztán Dzsodhpur nevű városának 
közelében fekvő Khedsadali falu főtere. Dzsodpur mahardzsája, 
Adzsit Szingh, palotát akart építeni magának. Kő és agyag bősé- 
gesen volt a környéken, a cserép kiégetéséhez azonban tűzifára 
volt szükség, ami viszont ritkaságszámba megy ebben a puszta- 
ságban. Adzsit Szingh egy hadnagyot bízott meg a cserép és tég- 
la előállításával. Nos, a hadnagy fejébe vette, hogy Khedsadali 
szent ligetének fáit vágja ki erre a célra. Favágói már ki is élez- 
ték fejszéiket, mikor a falu lakói eléjük álltak. Igyekeztek a lel- 
kükre beszélni és elmagyarázták, hogy a fák szentek és érinthe-



tetlenek, s aki kivágja őket, megsérti a bisnoik vallását. A mun- 
kások azonban süketnek tettették magukat és nekiláttak a mun- 
kának, ahogyan a hadnagy parancsolta volt. A fák dőltek, egyik a 
másik után. Ekkor a falu lakói -  nők is, gyerekek is, fiatalok és 
öregek -  haragosan a ligetbe szaladtak és mindegyikük szóró- 
san átölelt egy-egy fát. A fejszék lesújtottak a védtelen emberek- 
re... A fákkal egyetemben 353 ember vesztette életét aznap 
Khedsadali faluban. A bisnoi-k lemészárlásának híre szélsebe- 
sen terjedt, és a környező falvakból özönlöttek az emberek az 
erdőkbe és szembeszegültek a favágókkal. Ezek megijedtek és 
elkotródtak. Mikor a maharadzsa mindezt meghallotta, maga si- 
etett a faluba, vigasztalta az életben maradottakat, és békét kö- 
tött Khedsadali lakóival. Hogy tettét jóvátegye, törvényt bocsáj- 
tott ki, mely büntetéssel sújtotta, ha valaki állatot ölt vagy fát vá- 
gott a bisnoi-k településeinek körzetében.

A bisnoi-k mind a mai napig arról híresek, hogy akár az éle- 
tűk árán is megóvják a fákat és az állatokat. Valahányszor csak 
megsejtik, hogy valami állatot veszély fenyeget, vagy netán lövé- 
seket hallanak, nyomban odasietnek, ahol a bajtól tartanak. Az 
asszonyok átkutatják a bokrokat, hogy megleljék a szerencsédé- 
nül járt őzgidát, akinek az anyja megsebesült vagy zsákmányul 
esett. Ha megtalálták, hazaviszik, szoptatják és úgy nevelik föl, 
mintha saját gyermekük lenne.

A bisnoi-k e nemes tradíciója és áldozatkészsége (saka) fe- 
jeződik ki szimbolikus formában a Himalája vidékének híres 
Chipko-mozgalmában (״Öleld át a fát”). Valahányszor a famun- 
kások fejszékkel fölszerelkezve megpróbálnak behatolni Garh- 
val körzetének erdeibe, a helybeü egyszerű, analfabéta asszo- 
nyok abroncsként átölelik a fákat, úgyhogy a munkásoknak 
előbb őket kellene lefejteniük, hogy hozzáférhessenek a fákhoz.

A bisnoi-hagyomány, a Chipko-mozgalom és a szubkonti- 
nens sok más ökológiai mozgalma az indiai kultúra belső mag- 
vát és ősi vallási alapját képezi. A hústalan étkezés, az erőszak- 
mentesség, a szent tehén és a szent erdők végső soron ennek a 
״ természetbarát vallási” kultúrának a praktikus kifejeződései. 
Egykor spontán módon alakult ki őseink történelme folyamán, 
valamint ama tapasztaltukból, hogy meg kellett találniuk helyű- 
két a természetben, és tevékenységükkel be kellett illeszkedniük



annak körfolyamatába és ritmusába. Közben ösztönösen érez- 
ték, hogy az emberiség e kozmikus realitás része. Úgy érezték, 
hogy közvetlenül és szoros kötelékkel kapcsolódnak a természet 
minden mozzanatához és erejéhez, s életüket is a természetnek 
köszönhetik. India vallási és kulturális élete szorosan egybefonó- 
dik az őserdőkkel és a hegyekkel, a folyókkal és a tengerekkel, a 
fauna és a flóra gazdag élővilágával. Az emberi élet minden 
mozzanatát és a természet minden rezdülését -  a születést, a 
növekedést és az elmúlást -  az örök kozmikus tánc kifejeződé- 
sének tartják. Mi, indiaiak, minden mai emberi problémát és ne- 
hézséget voltaképpen vallási problémának tekintünk, és az egész 
rendszer mélyen rejlő zavarának külső szimptómájaként értei- 
mezzük. Számunkra nem létezik tisztán világi jellegű megoldás 
azokra a problémákra melyek az emberiség előtt tornyosulnak.

Miután évek teltek el a természettudományos, társadalom- 
tudományi és bölcseleti megoldások keresésével, lassanként 
kezdjük megérteni, hogy e problémák végsősoron vallási tenné- 
szetűek, s ennélfogva csak vallási válaszokkal oldhatók meg. Az 
ökológiai válság tehát a vallás válsága, és vallási választ, követel 
tőlünk. Mindazonáltal lyukas garast sem ér az a vallás, melynek 
követői nem készek arra, hogy életüket is feltegyék hitük vé- 
delmére.

Bonn és Bhopal

1984-ben alkalmam volt Németországba utazni. Elsősorban a 
zöldeket látogattam meg Bonnban. Meglepett, hogy mennyi 
mindent sajátítottak el India kultúrájából és politikai gondolko- 
dásmódjából. Ugyanebben az időben történt a bhopali vegyi ka- 
tasztrófa (1984. december 1.), majd nem sokkal ezután a cserno- 
bili (1986 április), és a bázeli (1986 december 1.).
E katasztrófák elkerülhetetlen következményei azon mammut- 
vállalatok tevékenységének, amelyek csupán lokálisan gondol- 
kodnak, ám globálisan cselekszenek -  ami épp az ellentéte a 
zöldek gondolkodásmódjának. Jóllehet az ilyen katasztrófák ha- 
raggal töltötték el a gondolkodó embereket, a legtöbbünknek 
mégsem sikerül megértenie, hogy úgyszólván az egész gazdasági 
és társadalmi életet átszövi ez a káros gondolkodás. Mi több, ez



a gondolkodásmód jellemző olyan jószándékú nemzetközi szer- 
vezetekre is, mint az ENSZ, az UNESCO és a WHO, vagy a 
nemzetközi pénzügyi intézmények. Ez a negatív gondolkodás az 
európai emberkép kulturális értékképzeteiből táplálkozik. E 
gondolkodás logikája lényegében abban áll, hogy a föld javait a 
fejlett világban élő emberek élvezik, miközben a szociális és 
ökológiai terhek a harmadik világot sújtják. Itt valami nyilvánva- 
lóan hamis, s mégis meglepő módon az egyész világ így gondol- 
kodik. E szűklátókörű gondolkodás gyökerei sajnos az úgyneve- 
zett keresztény Nyugaton keresendők. A Nyugat keresztény 
missziós társaságai is ezt a negatív gondolkodásmódot alkalmaz- 
ták mind az evangelizációban, min a szegény országok támoga- 
tásában. E missziók alapelve az volt, hogy ami jó Európának, az 
minden bizonnyal jó a világ többi részének is. Ennélfogva szá- 
mos nyugati misszió mindmáig csak az újkori Európa emberké- 
pének értékeit terjeszti.

Hasonlóképpen negatív módon próbáljuk leküzdeni a kör- 
nyezetei válságot is, mert a megoldást pusztán az emberre vo- 
natkoztatott és történelmileg meghaladott eszközökkel keressük 
-  miközben tudván tudjuk, hogy az ilyen felfogásra alapozott 
megoldási kísérletek bizonyosan kudarcra vannak ítélve, sőt, a 
válságot csak még inkább súlyosbítják majd. Ezért kételkednek 
a Kelet keresztény teológusai abban, hogy az Egyházak Világta- 
nácsának az igazságra, a békére és a teremtés megőrzésére vo- 
natkozó kezdeményezése helyes-e. Néhányan közülünk Indiában 
az európai emberképen nyugvó nyugati teológia reminiszcenciá- 
it érezzük ebben a törekvésben. Bizonyos, hogy az igazságosság 
és a béke a világ létfontosságú érdeke; ezek az értékek azonban 
nem valami légüres térben valósulnak meg, elszakadva a világ és 
a kozmosz értelmezésének alapmódjától. Ezért azt gyanítjuk, 
hogy e kezdeményezés belső logikája épp az ellentétét sugároz- 
za annak, ami ökológiai szempontból kívánatos gondolkodás 
lenne.

Bölcseink és látnokaink először lefestették a kozmikus fo- 
lyamat ritmikus áramlását és történetét, s csak azután kezdték 
kutatni, hogy mi az ember helye és szerepe e folyamat egészé- 
ben. Mi, indiaiak, mind a mai napig a természettel való egység- 
ben látjuk az embert, nem pedig a természet fölé rendelve, önál



ló, független lényként. Úgy véljük, hogy az emberiség sorsa szó- 
rosan és elszakíthatatlanul kötődik a természeti világ sorsához. 
Az ember fennmaradása a természet fennmaradásától függ. Mi 
több, úgy hisszük, hogy az isteni szorosan kötődik az ember és a 
természet sorsához: világtól és embertől elszakítva, Isten felfog- 
hatatlan lenne, ezért a mi szemünkben a mai környezeti válság a 
hit válsága -  sőt, úgy érezzük, hogy maga Isten és szabadító ha- 
talma forog kockán, amikor halál fenyegeti az embert és a tér- 
mészetet.

Őszintén meg kell vallanunk, hogy Istenünk számára fonto- 
sabb, mint ami számunkra az általa teremtett emberiség és világ 
megmentése. Ezért küldte el Fiát a világba. A szabadulás, me- 
lyet Krisztus hoz, szavatolja azt, hogy a teremtés fönnmarad az 
Isten, az ember és a természet hármas harmóniája révén. Ha ezt 
hittel valljuk és e hit szerint élünk is, akkor magától megvalósul 
majd a salóm és az igazságosság. S ezért szívesen megfordíta- 
nánk a sorrendet: a teremtés megőrzése -  béke -  igazságosság. 
Mert hiszen a béke és az igazságosság legmélyebb alapja és ga- 
randája világunkban nem más, mint a teremtés épsége és sértet- 
lensége.

A környezeti válság történeti gyökerei

A mai világméretű környezeti válság mélyebb okainak föltárása 
végett vissza kell mennünk a történelemben. Indiai környezet- 
védők, akik e kérdésekkel foglalkoztak, gyakran utaltak arra a 
korszakra, amelyben az európai hódítás kezdetét vette. India és 
egzotikus termékeinek csábító varázsa szorosan összefonódik az 
európai terjeszkedés és a későbbi imperializmus emlékével. In- 
diának már az időszámítás kezdetétől fogva, sőt talán már ré- 
gebben is voltak kapcsolatai Európával. India a középkori euró- 
pai kereskedő szemében egyet jelentett a fantasztikus jóléttel, az 
egzotikus fűszerekkel, a gyönggyel és szövetekkel.

India és Európa között évszázadokon át virágzott a kereske- 
delem, míg a törökök 1453-ban meg nem zavarták. India felé ve- 
zető új kereskedelmi útvonalakat keresve az európai tengeri uta- 
zók új partokon kötöttek ki. Ekkoriban, a 15. század végén 
kezdődött a fölfedezések kora, s hamarosan világszerte érezhető



volt Európa kulturális és politikai terjeszkedése, amit igazságta- 
lanság és háború, a természeti kincsekkel és nyersanyagokkal 
való rablógazdálkodás követett. Azért, hogy Európa fejlődő ipa- 
ri centrumai számára biztosítsák a gyarmati nyersanyagok zavar- 
tálán utánpótlását, az imperializmus összefonódott a katonai 
erőszakkal. A természet fölötti uralom eszményének jegyében 
fejlődött Európa tudománya és technikája, melyet úgy alkalmaz- 
tak, hogy közben elpazarolták a gyarmatok pótolhatatlan termé- 
szeti nyersanyagait. Az ipari forradalom kénye-kedve szerint ki- 
használta a természetet, félre- söpörte a tradicionális kézműves- 
séget, valamint a fejlett paraszti kultúrákat, és a falvakból a vá- 
rosokba irányuló népvándorlást indított el.

A második világháború után megszűnt az imperializmus és a 
kolonializmus is véget ért. Rossz hírűvé és használhatatlanná 
váltak az olyan fogalmak, mint expanzió vagy gyarmatbiroda- 
lom. Nemzeti fölszabadítómozgalmak indultak el, az idegen ki- 
zsákmányolok ellen, akik elhordták a természeti erőforrásokat 
és a nyersanyagokat, pusztává tették a tájat és a környezetet, 
amelytől az őslakosok életben maradása függött. Ez utóbbiak 
megértették, hogy a gazdasági kizsákmányolás kéz a kézben jár 
az ökológiai romlással. Ezért a fölszabadítómozgalmak lényegü- 
két tekintve egyszersmind ökológiai mozgalmak is voltak, ami- 
nek visszhangja a mai környezeti válságban is érzékelhető. Alig- 
ha tévedünk, ha a fölszabadító harcokat és szabadságmozgalma- 
kát az ökológiai mozgalmak előfutáraként értelmezzük -  sőt, 
csak így érthetjük meg azokat igazán.

Illusztrációként hadd utaljunk Indiára: India lényegében egy 
olyan alternatív fejlődési modellt akart megvalósítani, mely öko- 
lógiailag is megfelelő. Az indiai szubkontinens szabadságmoz- 
galma -  a világ más részein zajló fölszabadítómozgalomhoz ha- 
sonlóan ״  alapjánban a béke új módjának keresését jelentette: 
igazságosságból fakadó békét, a természettel való békességet. A 
legújabb kutatások kimutatták, hogy az ilyen ״organikus” kultu- 
rákban a legtöbb ember nem élt szegénységben. Valójában tejes 
életük volt, elegendő élelemmel, jó egészséggel és sok szabad- 
idővel -  örültek a békének, a derűs lelki nyugalomnak, amely 
szomszédaikkal és környezetükkel való kapcsolatukat jellemez- 
te. Az élet ezen áldásait ígéri a modern, technikailag fejlett kul



túra is. Hívei minden erejükkel törekszenek utánuk, s mégis alig 
érnek el valamit is belőlük...

Ma a monokultúrákra épülő társadalmak a legfőbb okozói 
az egész világon a levegő, a víz, a talaj szennyeződésének. S ezek 
a társadalmak, általában keresztények -  legalábbis külsődlege- 
sen és múltjuk, valamint kultúrájuk vonatkozásában. Furcsa mó- 
dón éppen ezek az emberek prédikálnak a világ többi népének a 
természet védelméről, amit ők maguk nem gyakorolnak.

Anya-föld és termő Isten

A kolari aranymezők Dél-Indiában a dél-afrikai Kimberley után 
a világ legmélyebb aknái. Eredetileg európai társaságok nyitót- 
ták meg, üzemeltették és termelték ki ezeket az aranybányákat a 
brit uralom idején. Pár évig ebben a bányászvárosban voltam 
lelkész.

Körülbelül négy évvel ezelőtt lelkipásztora voltam ott egy 
gyülekezetnek, melynek tagjai legnagyobbrészt bányászok vol- 
tak. Évekkel ezelőtt jöttek ebbe a bányászvárosba a Tamil Na- 
dús térségéből. Már szüleik áttértek a hinduizmusról a kérész- 
ténységre. Sokan közülük azokban az években váltak kereszté- 
nyekké, amikor brit társaságok igazgatták az aranybányákat; a 
társaságok ugyanis előnyben részesítették a keresztény munka- 
vállalókat. Ezért is tért át sok hindu a keresztény hitre.

Csak néhány hónap telt el azóta, hogy a gyülekezetei átvet- 
tem. A helyi szokásokat még alig-alig ismertem. Egyik vasárnap 
szokásomhoz híven készülődtem a reggeli istentiszteletre. 
Ahogy beléptem a templomba, az félig üres volt. Hívtam az egy- 
házfit és érdeklődtem, hogy miért vannak oly kevesen ezen a 
vasárnapon. Vonakodva bevallotta, hogy a gyülekezet tagjai a 
római katolikus egyház egyik Mária-ünnepén vesznek rész a 
szomszéd városban. Ezt hallva, előbb elszomorodtam, majd dü- 
hős lettem azokra, akik ezen a reggelen cserben hagytak. Eret- 
nekeknek tekintettem őket. ״Kérni fogom majd az eget, hogy tü- 
zes kénkövet zúdítson le rájuk -  gondoltam magamban -, mert 
elpártoltak a tiszta protestáns hittől.” S föltettem magamban, 
hogy adott időben alapos fejmosást tartok nekik. Erre azonban 
mégsem került sor. Időközben ugyanis a következő történt: né



hány vasárnappal később egy terhes anya -  valószínűleg a nyol- 
cadik vagy a kilencedik hónapban volt már -  az istentisztelet 
során előre jött, hogy imádkozzunk érte. A szokásos módon le- 
térdelt, én a fejére tettem a kezem, s imádkoztam Istenhez, 
hogy emlékezzék meg róla és családjáról. Nos, ahogy ott imád- 
koztam, hirtelen belém nyilallt a gondolat: Isten -  anya! Isten 
anyaságának e kinyilatkoztatása olyannyira megragadott, hogy 
az ima kellős közepén megakadtam. Csak könnyekkel küszköd- 
ve és elcsukló hangon sikerült valahogy befejeznem az imát és 
áldást mondanom.

Isten szeretetének anyai fogalmakkal való kifejezése és 
anyai jellegének tapasztalása valóban új kinyilatkoztatás volt 
számomra. S azon a napon megértettem azt is, hogy az indiai 
keresztényeknek többet mond az anya alakjában elgondolt Isten, 
mint a Atya-Isten. A következő héten éreztem, hogy a gyüleke- 
zetem tagjai iránti korábbi haragom lassan alábbhagy. Helyette 
kezdtem bizalmatlan lenni ama teológia és missziológia iránt, 
melyet a teológián tanítottak, s melyet most egyszerre nagyon 
patriarchálisnak és elnyomónak láttam. Elkezdtem kételkedni 
abban az evangéliumban, melyet az első protestáns misszionári- 
usok hoztak hazámba. Kezdtem ezt valami olyan tanításnak 
érezni, mely azt a célt szolgálja, hogy elnyomja a keleti vallási 
tudat organikus és ökologikus gondolatvilágát. Azt a kultúrát, 
mely évezredeken át hordozott bennünket, tényleg értéktelen- 
nek nyilvánították, midőn az idegen, patriarchális-nyugati kultú- 
rát és annak evangéliumát kényszerítették ránk. Meg kellett ta- 
gadnunk történelmünket és kultúránkat. Agymosásnak vetettek 
alá bennünket azért, hogy magunkba fogadhassuk azt a mono- 
kulturális vallást és történelmét, mely minden ízében európai 
antropológiával itatódott át. Immár képes voltam belehelyez- 
kedni gyülekezetem azon tagjainak hit- és gondolatvilágába, 
akik azon a vasárnapon elmentek, hogy Mária-ünnepet tartsa- 
nak. Alig vártam, hogy nekem is részem legyen abban a tapasz- 
talatban, melyet gyülekezetem tagjai éltek át a Mária-ünnepen. 
így hát azon voltam, hogy magam is átmenjek abba a katolikus 
templomba, s magam is átéljem a Madonna, Mária és a gyér- 
mek Jézus kegyelmét. Egészen őszintén meg kell vallanom, hogy 
ettől a naptól fogva a Biblia zsidó-keresztény Istene anyaként



nyilatkozott meg számomra, és sem protestáns teológusként, 
sem pedig lelkészként nem mentegetődzöm emiatt. Számomra 
ez az egyik legforradalmibb és legfölforgatóbb teológiai élmény 
volt. Tudatossá tette és megerősítette azt a változást, melynek 
során eladdig steril patriarchális teizmusom egy szerető jóságos 
és termékeny Istenbe vetett hitté alakult át. Az átlagos indiai 
számára az anya képében elgondolt Isten vonzóbb és természe- 
tesebb, továbbá kultikus pszichológiai és intellektuális szem- 
pontból is kielégítőbb. Balszerencsés módon a reformátorok 
nem tudtak elképzelni a Madonna helyett semilyen alternatív 
szimbólumot vagy új metaforát, miután Máriát egészében félre- 
tolták. A protestáns istentan s az abból következő etika túlnyo- 
mórészt patriarchális, és számára alig-alig létezik matriarchális- 
segítő kegyelem. íme, ezért adja beleegyezését az anya-föld el- 
nyomásába és kizsákmányolásába az a nyugati patriarchális teiz- 
mus, melyet elsajátítottunk.

A nagy anyaistenség, a női identitás az istenségen belül a 
Kelet ismert kultikus metaforája. A nagy anyaistenség mindig 
ökológiai vonatkozásrendszerből keletkezik, s a Föld életadó ké- 
pességét jelképezi. Az isteneszme csak akkor válhat autentikus 
istenhitté, ha egyaránt tulajdonítanak neki férfi és női vonáso- 
kát. A teizmus olyan Istent jelent, aki nemcsak teremt hanem lé- 
tében folyamatosan fönn is tartja teremtését, közvetlenül kap- 
csolódik az egész folyamatba, teremtményei közelében marad, s 
olyan kapcsolatban áll velük, mint anya a gyermekével. Ha az is- 
teneszme túlnyomórészt férfi jellegű, akkor puszta deizmussá 
változik át. A deisták istene azonban meglehetősen távol van 
minden realitástól. A Nyugat kultúrális vívmányainak nagy ré- 
sze, valamint munkaerkölcse deista ízű. E vívmányok olyan is- 
tent sejtetnek, aki egyszer s minkenkorra bevégezvén a terem- 
tést, megtisztította a kezét mindattól, amit megteremtett. A ke- 
leti vallási hagyományok szent Anyának tartották a Földet, s úgy 
is kezelték. Az Atharva Védából való következő himnuszt -  In- 
dia egyik legősibb szent szövegét -  Bhomi, a Nagy Földanya 
tiszteletére énekelték. Arról a szentségről szól, mely a Földet 
megilleti. íme, néhány szakasza:



Duzzadjon a föld tejjel, a sok-sok folyam földje, 
s gazdagon ontsa ránk pompáját.
Juttass nekünk, ó Föld, azokból az éltető erőkből,
melyek testedből áramlanak -  középpontodból, köldöködből.
Tisztíts meg bennünket egészen.
A Föld anya, s én a Föld fia vagyok.
Növények anyja, minden dolog forrása, szilárd, messzire nyúló 
föld,
melyet égi törvény kormányoz: 
szeretetre méltó és barátságos vagy.
A te melleden csüngünk, bármerre járjunk is
terajtad, akin szilárdan állnak a fák, 
az erdő urai, a maguk helyén.
Ezt a végtelen életű Földet szólítjuk most meg, 
a változatos örömök gazdag forrását.
Bármit vegyek el, tőled, ó, Föld, 
nyomban telj meg ismét -  te, mindent megtisztító; 
s ásónk ne érjen le soha oda, ahonnan életed fakad, 
ahol szíved lüktet.
Hegyeit istenek emelték, síkságai arénák, hol emberek 
harcolnak.
A Föld minden dolog szülőanyja.
Gyönyörködjünk az élet urának minden tája fölött.
Barátságosan és illatozón, örülve az érintésnek, 
tejtől duzzadó, kiapadhatatlan mellel, 
áldjon meg bennünket a Föld, tejével táplálva.
Ősanya, ki embert hintesz mindenfelé, 
végeláthatatlan Föld, teljesítsd minden kívánságunkat.
Legyen bármire is szükséged, bőségben kínálja föl számodra a 
teremtmények ura, a jog elsőszülötte.

Isten -  zöld!

Mahastra dzsungelében él egy érdekes néptörzs, a varalik. A va- 
ralik népe évszázadokon át Hirvát tisztelte legfőbb istenségként. 
A Hirva-szó jelentése: ״zöld”. Valóban illett is e név erre a tör



zsi istenre, aki magasan fönt, a varali törzs zöld erdeiben tró- 
nőit. India függetlenségének kikiáltása óta azonban kiterjedt fa- 
kitermelés folyik arrafelé, s ennek következtében elpusztult az 
az őserdő-gazdaság, mely eladdig évszázadokon át táplálta a va- 
rali törzset. A fákat kivágták és Bombaybe szállították, hogy a 
város tüzelőanyag-szükségletét fedezzék. A varaliak pedig lét- 
fenntartásuk eszközeitől megfosztva hamarosan nyomorba süly- 
lyedtek.

Ekkor érdekes változás következett be a törzs panteonjában. 
Hirva, a zöld isten helyét mára Vagaba, a tigrisisten foglalta el. 
Vagaba, a tigrisisten azt a biztonságot reprezentálja, melyet az 
ölési ösztön kiélésével lehet elérni -  az üzleti és pénzügyi érdek 
biztonsága ez. Ennek a hamis biztonságnak az istenét emelték 
tehát trónra a varalik. S az egész úgy fest, mintha Hirvát, a törzs 
zöld istenét keresztrefeszítették, megölték és eltemették volna. 
Arra azonban a jelek szerint semmi kilátás, hogy mindezt a ha- 
Iáiból való föltámadás követi majd...

Világunkban mindmáig élnek népek, mint a varalik és a bis- 
nőik, amelyek még hisznek a természet jóságában és szépségé- 
ben, s ennélfogva szoros partnerviszonyban élnek vele. Mások, 
mint például a zöld mozgalmak, olyan életstílushoz és érték- 
rendhez próbálnak visszatérni, mely ezt az ősi ökológiai és spiri- 
tuális bölcsességet tükrözi. Együtt alkotjuk a hit nagy családját 
mint Hirvának, a zöld istennek és Bhominak, a Nagy Földanyá- 
nak fiai és leányai. Az az álbiztonság és hamis jólét, melyet Va- 
gaba, az üzleti érdek tigrisistene kínál, hosszabb távon semmi- 
képpen sem jelent biztonságot. Valódi és tartós biztonság, sza- 
badság, egészség, gazdagság és salóm csak akkor tér vissza erre 
a földre, ha Hirva, a zöld Isten, a teremtés Logosza dicsőül meg 
és foglalja el a legmagasabb helyet. Ha az a név adatik néki, 
mely fölötte van minden névnek, hogy erre a névre hajtson 
térdet minden lény az égben, a földön és az alvilágban, s nyil- 
vánosan megvallja, az Atyaisten dicsőségére, hogy O az Úr 
(Fü 2,9-11).



Mi történik szép országunkban ?

A Fülöp-szigetek püspökeinek pásztorlevele az ökológiáról

Bevezetés

A Fülöp-szigetek népe ma történelmének kritikus szakaszában 
él. Politikai instabilitás, gazdasági visszaesés sújtott bennünket, s 
az utóbbi néhány évben a fegyveres konfliktusok éleződését él- 
tűk át. A tömegtájékoztatási eszközök úgyszólván naponta adtak 
hírt e problémák egyikéről vagy másikáról. Az újságok ezzel 
kapcsolatos főcímei annyira lekötötték figyelmünket, hogy nem 
vettünk tudomást arról a mélyebb válságról, mely -  amiként mi 
hisszük -  számos gazdasági és politikai problémánk voltaképpe- 
ni gyökere. Egyszerűbben szólva: országunk veszélyben van. 
Gátlástalanul kizsákmányolják az élővilágot a szárazföldön épp- 
úgy, mint a körülöttünk lévő tengerekben. A károk máris igen 
nagyok, és -  szomorú kimondani -  gyakran helyrehozhatatla- 
nők. Nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy lássuk, mi törté- 
nik, s hogy a legmélyebb nyugtalanság fogjon el miatta mind- 
annyiunkat. Az ország tágas térségeiben egykor buján zöldellő 
erdők néhány esztendő leforgása alatt barna, erodált dombokká 
változtak. Kiszáradt folyómedreket látunk ott, ahol nem is oly 
régen egész évben folyók hömpölyögtek. Parasztoktól azt hall- 
juk, hogy a terméseredmények az erózió és a mérgező kémiai 
szerek használata miatt tetemesen lecsökkentek. Hasonló jelen- 
ségről számolnak be a halászok és a tengerszakértők. A koráll- 
szirtek és a mangrove erdők nagymértékű pusztításának követ- 
keztében a halfogás egyre szűkösebb. A természeti környezet el- 
len intézett támadás, melyből csak néhány fülöp-szigeteki húz 
hasznot, egyre inkább gyöngíti életünk alapjait, s veszélyezteti 
annak termékenységét a jövendő generációk kárára.

Ha az evangélium fényében gondoljuk végig azt, ami törté- 
nik, akkor arra a meggyőződésre jutunk, hogy ez a teremtés el- 
len intézett támadás -  bűn, és ellentétes azzal, amit hitünk ta



nít. A Biblia azt mondja, hogy ezt a világot Isten teremtette 
(lMóz 1,1), szereti és örömét leli benne (lMóz 1,4.10.12.18.21.- 
2531); valamint hogy férfit és nőt teremtett saját képmására, s 
azzal bízta meg őket, hogy uralkodjanak teremtől művén (lMóz 
1,27-28). Isten, aki megteremtette világunkat, szereti az életet és 
megosztani kívánja azt mindenkivel. János mondja, hogy Jézus 
is így értette küldetését: ״ ...azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen” (Jn 10,10).

Megdöbbenésünkkel nem állunk egyedül. Hangosan kifejez- 
ték mély aggodalmukat a fülöp-szigeteki törzsek tagjai, akik 
közvetlen közelről élték át környezetük elpusztítását. Férfiak és 
nők -  akik a természettel való harmonikus élet kialakításáért 
fáradoznak, vagy ökológiát tanulnak -  megpróbáltak riadót fúj- 
ni és rámutatni a jelenlegi pusztítás méreteire. Szakértelmük 
alapján épp ez utóbbiak mondhatják el nekünk, hogy mi is törté- 
nik környezetünkkel, hiszen ők a dinamikus kölcsönhatásoknak 
ama szövedékét tanulmányozzák, mely a földi körforgás keretei 
között hordozza és fönntartja az élet egészét.

Fölhívás az élet tiszteletére és védelmére

Országunk történelmének ezen a pontján döntő jelentőségű, 
hogy a nép -  a vallásos hit által indíttatva -  ráeszméljen szige- 
tünk élővilágának érzékenységére, és lépéseket tegyen a föld vé- 
delmére. Elet és halál kérdéséről van szó. Amikor atomfegyve- 
rekről beszélünk, tudatában vagyunk annak, hogy azok életünket 
fenyegetik. Tudjuk, hogy az atomháború tűzgömbbé változtatná 
az egész földet, és mindenfajta élet számára lakhatatlanná tenné 
planétánkat. Arról viszont hajlamosak vagyunk elfeledkezni, 
hogy a különböző életterek és életformák állandó és egyre nö- 
vekvő mértékű rombolása hosszabb távon hasonló eredményre 
vezet. E kihívás láttán -  mikor is az élet jövője forog kockán -  
a keresztény férfiaknak és nőknek az a kötelességük, hogy az 
élet oldalára álljanak. Mi, a Fülöp-szigetek katolikus püspökei 
arra kérünk minden keresztényt és jóakaratú embert országunk- 
ban, hogy tekintsenek az életünket tápláló és fönntartó földjeink 
és tengereink szépségére. Amiként köszönetét mondunk Isten- 
nek a gazdag élővilágért, mellyel földünket megajándékozta,



ugyanúgy tudatosan gondoznunk és óvnunk is kell azt, ami ebből 
az adományból a fülöp-szigetekiek ma élő és jövendő nemzedé- 
kei számára megmarad. A természeten ütött sebek a lakosság 
nagy többsége számára kevesebb élelmet, rosszabb egészséget 
és bizonytalan jövőt jelentenek. Mindez elkerülhetetlenül a poli- 
tikai és társadalmi nyugtalaság növekedéséhez fog vezetni.

Látjuk a Föld szépségét, és látjuk szenvedését

Mikor olvassátok ezt az írást, vagy részleteket olvasnak föl 
belőle számotokra, talán képek jutnak eszetekbe környezete- 
tekről: szemetek előtt szép és gondozott rizsföldek jelennek 
meg, szélben lengedező kókuszpálmáktól körülvéve; vagy talán a 
falutok mögötti dombot beborító magas fii susogását halljátok. 
Ezek a képek igen kedvesek számunkra, s szépek is, és mégsem 
az eredeti vegetációt ábrázolják, azt, amivel Isten áldotta meg a 
földünket. Sokkal inkább azt az állapotot mutatják, mely az em- 
béri munkának a tervezésnek és olykor az emberi rövidlátásnak 
az eredménye. Elődeink vadász- és gyűjtögető technikái a tér- 
mészet ritmusa iránti mély érzékről és tiszteletről tanúskodtak 
nemzedékeken át. Az utóbbi években azonban mindez megvál- 
tozott. Az emberek óriási ültetvényekkel és monokultúrákkal 
harcba indultak a természet ellen. Ez gyors profitot eredményez 
ugyan a kevés növényfajból álló, de tetemes méretű termés kö- 
vetkeztében, azonban károsítja a föld termőképességét és elsze- 
gényíti a természeti környezet változatosságát. Elmélkedésünket 
tehát azzal kell kezdenünk, hogy fölidézzük magunkban földje- 
ink, folyóink és tavaink eredeti szépségét. Az élőlények e csodá- 
latos közössége millió és millió éve létezett, mielőtt emberek je- 
lentek meg e tájon.

Az erdők

Amikor legelső őseink ideérkeztek, mindenütt fákkal borított 
földet találtak. Gazdag élővilág tárult szemük elé: több, mint hét 
és félezer virágfaj, nem szólva az állatok, madarak és rovarok 
sokaságáról. Mindent a trópusi eső táplált, mely a tenger felől 
jött, megöntözte a növényzetet és a talajt, áttetsző vizű patako



kát, halakban és vízi élőlényekben gazdag tavakat hozott létre, 
majd körforgását befejezve, visszatért a tengerbe. Az őserdők- 
ben a rovarok hihetetlen sokasága élt. Föladatuk rendkívül szer- 
teágazó volt, az elhalt fa lebontásától a virágok beporzásáig tér- 
jedt. Az élőlények közössége azonban nem csak azokra a te- 
remtményekre korlátozódott, melyek a földben és a föld felszí- 
nén éltek. A levegőben madarak röpködtek. Fénylő tollazatuk és 
változatos énekük színt és hangzást vegyített az erdők zöldjébe. 
A madarak látták el a magvető föladatát, s jelentős mértékben 
nekik köszönhető, hogy gazdag növényzet borította be az erdő- 
kön túli térséget is. Az erdőkben kisebb s nagyobb termetű álla- 
tok éltek, rábízván magukat az őserdő bőkezű vendégszereteté- 
re. Pazar gazdagságban pompázott e vulkanikus kitörések, föld- 
rengések szülte tájék. A tisztelet érzésétől eltelve csodáljuk Te- 
remtőnk bölcsességét, aki megformálta ezt az élettel, színekkel, 
kölcsönös harmóniával teli és termékeny világot, földjeinken és 
vizeinkben.

Tengereink

Nem kevésbé voltak szépek partvidékeink. Szigeteinket kék ten- 
gerek, termékeny mangrove-ligetek és varázslatos korallszirtek 
ölelték körül. A korallzátonyok a színek és a szépség birodalmát 
alkották, melyet a törékeny korallok között ide-oda cikázó min- 
denféle formájú halak népesítettek be. ״Perlas ng Silanganan”, 
azaz ״Kelet gyöngye” -  találóan így hívták ezt az erdőborította 
sziget-füzért, melyet áttetsző tenger övezett és korallzátonyok 
szegélyeztek.

A teremtés hosszú folyamat

Talán ezt kérdezitek: vajon miért oly fontos visszaemlékeznünk 
földjeink és vizeink eredeti állapotára? Nos, elsősorban azért, 
mert emlékezetünkbe idézi, hogy Isten bölcsessége és jósága mi- 
lyennek formálta meg ezt a földet a világnak ezen a helyén. Ez 
nem egyetlen nap leforgása alatt történt. A gondoskodás és a 
szeretet jegyében eltelt évmilliókra volt szükség ahhoz, hogy for- 
mát öltsön e táj, s kibontakozzék minden szépsége, gazdagsága



és pompája ennek a tájéknak, ahol egymást kölcsönösen segítő- 
oltalmazó közösségben, a legbonyultabb úton-módon összekap- 
csolódva él minden teremtmény. Az ember sem idegen ebben a 
közösségben. Isten a számunkra, különleges teremtményei szá- 
mára rendelte ezt a földet -  ám nem azért, hogy szétromboljuk 
és pusztasággá változtassuk. Sokkal inkább azzal bízott meg 
bennünket, hogy gazdái legyünk az általa teremtett világnak, vi- 
seljük gondját, óvjuk termékenységét, s ne engedjük, hogy pusz- 
tasággá váljék (lMóz 1,28; 9,12). Ha tehát megvédjük azt, ami a 
trópusi erdőkből még magmaradt, lehetővé tesszük, hogy a föl- 
dek továbbra se szűkölködjenek esőben, mi pedig növényekben, 
melyek táplálnak bennünket.

Elpusztított erdeink

Mi maradt meg ebből a gazdagságból és szépségből néhány röp- 
ke évezreddel azután, hogy emberek érkeztek partjainkra? Nos, 
tekintsetek körül és nézzétek, hová tűntek erdeink. Az eredeti 
30 millió hektár őserdő immár 1 millióra zsugorodott. Hol van 
számos szebbnél szebb teremtmény, melyek honosak voltak er- 
deinkben, Isten mesterművei, melyek által hatalmát, fantáziáját 
és teremtő alkotása iránti szeretetét akarta kifejezésre juttatni? 
Az emberek elfelejtettek békésen együtt élni a többi teremt- 
ménnyel. Elpusztították életterüket, s kíméletlenül vadásztak re- 
ájuk. Napjainkra már számos faj kihalt, és várható, hogy további 
pusztulásuk a következő tíz évben drámai méreteket ölt abban 
az esetben, ha a favágók a még megmaradt erdősávokat is meg- 
semmisítik. S mi történt a madarakkal? Reggelente ők köszön- 
töttek, s röptűkkel hétköznapjaink horizontján túlra vonzották 
lelkünket. Mára elnémultak. Sok helyen már csak a kakas kuko- 
rékolását hallani. Hol van a kerengő sas, amint köröket rajzol a 
levegőben, s hol a színpompás szarvascsőrű madár?

A táplálékot nyújtó termőtalaj elvesztése

Vegyetek szemügyre bár egyetlen éjszakai esőt, majd tekintsetek 
környéketek barnás színű folyóira, és jusson eszetekbe, hogy 
azok földjeink éltető vérét szállítják a tengerbe! Az élet vetemé



nyeságya helyett a halál kloákájává válik az elmosott talaj, mely 
gátolja fejlődésükben a korállpolipokat, megfojtja és megöli 
őket. Talajspecialisták szerint évente 100.000 hektár méteres 
vastagságú földréteget veszítünk el. Alig vagyunk tudatában en- 
nek a roppant veszteségnek, mely mindinkább elvonja tőlünk a 
termőtalajt, s ezzel azt a lehetőséget, hogy táplálékot termeljünk 
növekvő népességünk számára. Ezzel a jelenséggel, mely a leg- 
komolyabban fenyegeti élelmiszerellátásukat, szembe kell nézni 
e mindent átfogó mezőgazdasági reformnak.

Pusztulás a tengerben

Hogyan élhetnek halak mosogatóvízben, mint amilyen példának 
okáért a Pasig, vagy sok más folyó, melyeket beszennyeztünk?! 
Ki változtatta át a tengerek csodálatos világát színtelen és élette- 
len talajvíz-temetőkké? Képzeljétek csak el: koránjainknak 
mindössze 5 százaléka őrizte meg eredeti állapotát! Még mindig 
engedélyezett a robbantással folytatott halászat, mely szörnyű 
áldozatokat követel a fürdőző fiatalok körében csakúgy, mint a 
korállok világában. Bányahulladékot szórnak a gazdag élővilágú 
tengerekbe, s ezzel örökre szétrombolják a halak életterét. 
Vegyszerek mérgezik a talajt és folyóinkat. Megölik az élő orga- 
nizmusokat, s idővel megmérgeznek majd minket is. Az Agusn 
folyóvölgye mentén és a Davao-öbölnél fekvő városaink fölött 
pedig ott lebeg a félelmetes Minamata betegség árnya.

Környezetrombolás a haladás nevében

A környezetrombolás tetemes része századunk eleje óta történt, 
vagyis országunk hosszú történelmének pusztán szempillantás- 
nyi ideje alatt. Olyan komplex biológiai rendszereket rombol- 
tünk szét rövid időn belül, melyeknek évmilliókra volt szükségük 
ahhoz, hogy elérjék fejlettségük jelenlegi állapotát. Gyakorta 
használjuk a ״haladás” kifejezést annak leírására, ami a legutób- 
bi évtizedekben végbement. Vitathatatlan, hogy bizonyos vidé- 
kékén jobbak lettek az utak és könnyebben lehet áramhoz jutni. 
Ám mondhatjuk-e, hogy ez a valódi haladás? Kinek jutott a leg- 
több haszon, és ki viselte a valódi költségeket? A szegények



ugyanúgy hátrányos helyzetben vannak, mint mindig, a termé- 
szeti környezet pedig károkat szenvedett. A természetet kifosz- 
tottuk, hangját elnémítottuk, és sok teremtményt kiűztünk az 
élőlények közösségéből. Meggondolatlanságunkkal és bírvá- 
gyunkkal vétkeztünk Isten és teremtése ellen.

Egy dolog bizonyos: immár nem tehetjük meg, hogy semmi- 
be vegyük, figyelmen kívül hagyjuk Földünket. Már kezdjük 
érezni rövidlátásunk és ostobaságunk következményeit. Mert ki- 
zsigerelhetjük ugyan földjeinket és megkísérelhetjük, hogy minél 
többet préseljünk ki belőlük, mégis kevesebb élelmet termelnek. 
Városaink levegője egészségkárosító anyagokkal szennyezett. 
Ahelyett, hogy fénnyel és energiával látna el bennünket, légúti 
megbetegedéseket okoz. Erdeink majdnem odavannak, folyóink 
úgyszólván holtak, forrásaink és kútjaink éltető, szikrázó vize el- 
apadt. A monszun esőzés idején sebesen rohanó árhullámok ön- 
tik el városainkat és falvainkat, elpusztítva mindent, ami útjukba 
kerül. Tavaink és folyótorkolataink eliszaposodnak; ״amit nem 
látok, az nincs is” e mentalitás alapján mérgező salakanyagokat 
és bányahulladékot borítunk folyóinkba és tavainkba, abban a 
tévhitben, hogy így többé nem okozhatnak károkat. Mivel azon- 
ban az egész élővilág összefügg, a mérget végül tengeri organiz- 
musok veszik magukhoz. S így a tengerből nyert táplálékot fo- 
gyasztva fokozatosan mérgezzük önmagunkat.

Tehetünk, s tennünk is kell valamit

A folyamatok már előrehaladott stádiumban vannak, az okozott 
kár tetemes. Senki sem képes megmondani azt az időpontot, 
amikor a károsodás olyannyira irreverzibilissé válik, hogy élővi- 
lágunk összeroppan. Mindazonáltal rohamos tempóban hala- 
dunk ebben az irányban. Országunk minden sarkában sokasod- 
nak a környezet túlterhelésének jelei. Látván azt, ami szemünk 
előtt zajlik, s arra gondolva, hogy milyen szörnyű következmé- 
nyekkel jár mindez az országra és az emberekre nézve, jól 
tesszük, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy Isten, aki ezt a szép 
országot teremtette, felelősségre von majd bennünket kizsákmá- 
nyolásáért és lerombolásáért. S a fülöp-szigetekiek jövendő 
nemzedékei is hasonlóképpen tesznek majd. Ahelyett, hogy tér-



mékeny országot adnának át nekik, sivár pusztaságot hagyunk 
hátra. Mi, püspökök, fölhívunk tehát minden fülöp-szigetekit, 
hogy ismerje el e föladat sürgető voltát, és most nézzen vele 
szembe. Hazánk fiaiként kell most cselekednünk. Senki sem 
végzi el ezt helyettünk. Otthonunkról van szó, gondoskodnunk 
kell róla és őriznünk, megóvnunk és szeretnünk. Különös gond- 
dal kell megóvnunk azt, ami még megmaradt erdeinkből, folyó- 
inkból és korállkincsünkből, s azon kell lennünk, hogy az eddig 
okozott károkat, ahol csak tudjuk, helyrehozzuk.

A megőrzés és gyógyítás föladata meglehetősen csüggesztő, 
az emberi hírvágy és kifosztásra épülő gazdaságunk könyörtelen 
logikája láttán. A reményt azonban nem szabad elveszítenünk. 
Isten kreativitással és fantáziával áldott meg bennünket. Szí- 
vünkbe hazánk iránt érzett szeretetet plántált, mely dalainkban 
és költeményeinkben tör föl. Az élet szolgálatában hasznosíthat- 
juk kreativitásukat, és elkerülhetjük mindazt, ami a halálhoz 
vezet.

A remény jelei

Az említett szenvedések és a környezet kifosztása ellenére látha- 
tó jelei vannak a reménynek. A törzsi lakossághoz tartozó test- 
véreink és nővéreink még ma is igyekeznek elődeinkhez hason- 
lóan harmóniában élni a természettel. Fölismerik az isteni Lel- 
két az élővilágban, és imában,valamint adományokban fejezik ki 
tiszteletüket. A fülöp-szigeteki törzsek arra emlékeztetnek ben- 
nünket, hogy a természettel szembeni kizsákmányoló magatar- 
tás idegen a mi ősi kultúránktól. Ugyancsak táplálja a reményt 
családjaink életereje. A szülők megosztják életüket gyermekeik- 
kel. Óvják őket és gondoskodnak róluk, s rendkívüli odaadással 
veszik körül a beteg családtagot. Ez főleg az anyákra áll: bennük 
dobog a család szíve, és olyan légkört varázsolnak, melyben min- 
denki oltalmat és szeretetet talál. Semmilyen áldozat nem sok, 
ha egy beteg családtagot kell ápolni.

Az értékek, melyeket családjainkban hatni látunk -  a tűr el- 
mes fáradozás, részvétel mindenben és áldozatkészség a többiek 
javáért -  azok az értékek, melyeket most munkálkodásunk szé- 
lesebb síkjára kell átvinnünk, hogy környezetünket megóvjuk,



gyógyítsuk és szeressük. Nem puszta véletlen, hogy sok ország- 
ban éppen nőit voltak az ökológiai mozgalom aktív élharcosai. 
Gondoljunk csak az indiai chipko-asszonyok programjára, mely 
az ״ölelj át egy fát” -  mozgalomként ismert, vagy akár a kenyai 
.Zöld övezet”-mozgalomra״

Emlékezetetekbe idézzük, hogy mi, fülöp-szigetekiek az er- 
deinket és tavainkat érintő dúlások ellenére is érzékenyek va- 
gyünk a szépség iránt. A legszegényebb házakban is gondoznak 
virágot szülők és gyerekek. Hasonlóképpen bátorít bennünket 
sok fülöp-szigeteki növekvő figyelme a környezet iránt. Kisebb 
lépések, mint például a haránt irányú szántás, az eróziókontroll, 
továbbá a szerves talajművelés bevezetése, vagy a fásítás, a föl- 
dünkről való tudatos gondoskodást szolgáló nagyobb mozgalom- 
má duzzadhatnak. Boldogok vagyunk, hogy már jelentkeznek bi- 
zonyos sikerek. így a helyi lakosság erős ellenállása miatt leállí- 
tották a Chico-duzzasztógát tervezését, a bataani nukleáris léte- 
sítmény építését pedig beszüntették. San Fernando, Bukidon, 
Midslip és Zambonga de Sur lakói az idén saját testükkel védel- 
mezték meg azt, ami erdeikből még kimaradt. Dél-Cotobato- 
ban, a Santa Cruz misszió területén kitartóan fáradoznak azon, 
hogy erdőt telepítsenek a csupasz dombokra, és ökológiailag ki- 
fogástalan művelésmódot fejlesszenek ki. A Pagadian egyház- 
megye ez évben az eucharisztiát és az ökológiát választotta idei 
pasztorációs témájául.

Számunkra mindezek annak jelei, hogy Isten Lelke, aki a vi- 
zek fölött lebegett és életet teremtett az őskáoszból, az egyhá- 
zon belül és kívül férfiakat és nőket arra ösztönöz, hogy teljes 
életerejükkel síkra szálljanak a teremtés sértetlenségének 
megőrzése,épségének tiszteletben tartása érdekében. Hogy az 
élet védelméért kifejtett fáradozás apró csöppjei és csermelyei 
hatalmas áradattá egyesüljenek, ahhoz bátorító és lendítő erejű 
látomásra van szükségünk, mely vezérel bennünket.

Látomás, mely erőt ad

A természettel szembeni újfajta magatartás kialakítására irányú- 
ló fáradozásaink sikertelenek maradnak, ha nem valami új látó- 
más erejéből táplálkoznak. E víziónak a világ amaz értelmezé



séből kell kibontakoznia, mely megfelel Isten szándékainak. Ah- 
hoz, hogy megismerjük ennek az új világnak az alakját, előbb 
szemügyre kell vennünk, hogy eredetileg milyennek teremtette 
Isten a világunkat, és mivé formálta azt az ember megjelenése 
előtt.

A látomás másik forrása: hitünk. A Biblia szerint Isten azért 
alkotta teremtményei számára ezt a szép és termékeny világot, 
hogy éljenek benne (lMóz 1-2,4). Ugyancsak a Szentírás tanítá- 
sa, hogy Isten azzal a föladattal bízott meg bennünket, hogy vi- 
seljük gondját alkotásának (lMóz 2,19-20).

Az Istent, az embereket és az összes élőlények közösségét 
egymással összekötő kapcsolatot megerősíti az a szövetség, me- 
lyet Noéval kötött Isten az özönvíz után. A szivárvány, mely újra 
és újra fölragyog az égen, erre a szövetségre emlékeztet szünte- 
lenül (lMóz 9,12). E szövetség elismeri azt a szoros köteléket, 
mely minden élőt egybefűz abban a rendszerben, amelyet ma 
 ökoszisztémának” nevezünk. Számunkra immár világos ennek״
jelentősége. Mint a szövetség tagjaira az a föladat hárul ránk, 
hogy megóvjuk erdeink, mangrove-állományunk és korallszirtje- 
ink veszélynek kitett ökoszisztémáját, valamint hogy igazságos 
emberi közösséget építsünk föl országunkban. Mind világosab- 
ban fölismerjük, hogy az igazságosságért való munka kötelessé- 
ge és a teremtés sértetlenségének megőrzése két, egymástól el- 
szakíthatatlan dimenziója keresztény hivatásunknak, melynek 
lényege, hogy itt és most Isten országának eljövetelén munkál- 
kodjunk.

Krisztus, a mi életünk (Kol 3,4)

Keresztények vagyunk, látomásunk ezért Krisztusra is épül. So- 
kát, nagyon sokat el kell tanulnunk abból a tiszteletteljes maga- 
tartásból, ahogyan Jézus a természethez közeledett. Mélyen tu- 
datában volt annak, hogy Isten világában minden teremtmény 
rokonságban áll egymással. Jézus úgy élt közöttünk, hogy nem 
gyötörte földi aggodalom, tanítványait pedig arra oktatta, hogy 
ne gyűjtsenek anyagi javakat, s álljanak ellen a gazdagság és a 
hatalom csábításának (Mt 6,19-21; űk 9,1-6). Jézussal kapcsola- 
tos elmélkedésünk azonban tovább is vezet bennünket. Hitünk



tanítása szerint Krisztus az emberi történelem és a teremtés ka- 
zéppontja. Benne rejlik a mindenség teljes gazdagságának cent- 
ruma, O a csírát hajtó és virágba szökkenő földi élet szíve (Ef 
1,9k; Kol l,16k). A teremtés bármely részét pusztítjuk is el -  ki- 
vált, ha élő fajokat semmisítünk meg -, Krisztus képét torzítjuk 
el, mely belevésődött a teremtésbe.

Mária, az élet anyja

Mi, fülöp-szigetekiek, tiszteljük Szűz Máriát. Segítséget és vé- 
delmet kérve fordulunk hozzá a szükség idején. Tudjuk, hogy ő 
a szegények és a kitaszítottak oldalán áll (Lk 1^2). Újszerű ér- 
zékenységünk pedig, mely az országunkban folyó események 
iránt ébredt bennünk, még azt is hozzáteszi, hogy Mária az élet 
pártján álL Mint anya tudja, hogy az élet sérülékeny, s ezért fáj- 
dalom és szomorúság tölti el, látván, hogy talajerózió, robbantá- 
sós halászat vagy erdőirtás rombolja a teremtés épségét. Mária, 
az élet anyja, arra szólít föl bennünket, hogy hagyjuk el a halál 
ösvényét és térjünk vissza az élet útjára.

Keresztény hitben fogant látomásunk különböző aspektusai 
egészében népünk, kultúránk és országunk mély megújítását cé- 
lozzák. Törekednünk kell arra, hogy ismét harmóniában éljünk 
Isten teremtett világával E látomás, mely arra buzdít, hogy vi- 
seljük gondját a földnek és éljünk harmóniában vele, segíthet 
bennünket abban, hogy közösen használjuk fantáziánkat és te- 
hetségünket megsebzett természeti környezetünk gyógyítására.

íme, a javaslataink!

Az iménti látomás fényében konkrét cselekvést ajánlunk a kö- 
vetkező területeken:

a) Amit mindenki megtehet egyénileg

Tudatosan kísérjétek figyelemmel mindazt, ami vidéketeken tör- 
ténik. Ne hallgassatok, mikor azt látjátok, hogy környéketeken 
lerombolnak valamit. A természeti környezettel való tudatos vi- 
szony kialakítása végett vegyétek igénybe befolyásotokat a csa-



Iádban és a közösségben. Kerüljétek a mindenbe beletörődő 
magatartást. Mi a reménység hirdetői vagyunk, akik hisszük, 
hogy közös erővel megváltoztathatjuk a dolgok jelenlegi folyá- 
sát. Mozgósítsátok az embereket, és tárgyaljátok meg a helyi 
ökológiai témákat. Támogassátok azokat a politikusokat, akik 
nyitottak a természeti környezetre vonatkozó kérdések iránt. 
Vegyetek részt konkrét akciókban. Sok mindent tehet az egyes 
ember: a csupasz dombok fásításától a talajerózió elhárításáig.

b) Amit az egyházak tehetnek

Az összes többi csoporthoz hasonlóan az egyház közösségét is 
megtérésre szólítjuk föl ebben az életfontosságú kérdésben. Sok 
vallás, beleértve a katolikus egyházat is, egészen a közelmúltig 
késlekedett az ökológiai válságra adott válasszal. Mi, püspökök, 
szeretnénk immár jóvátenni ezt a hanyagságot. Föltétlenül szűk- 
ségünk van sajátos arculatú teremtésteológia kidolgozására, 
mely a mi vallási örökségünkből, változatos fülöp-szigeteki kul- 
túránkból táplálkozik, és érzékenyen reagál életviszonyaink, tér- 
mészeti környezetünk jelenlegi alakulására. E reflexió eredmé- 
nyeit azután széles körben terjeszteni kell a prédikációk és a ka- 
tekizmus révén. Különböző istentiszteleteink építsék be maguk- 
ba világunk szépségét és szenvedését, tükrözzék a természettel 
való szövetségünket, és hirdessenek messzemenő harcot a társa- 
dalmi igazságosságért. Katolikus iskoláink vezetőit arra szeret- 
nénk bátorítani, hogy a tanítás során különleges súlyt fektesse- 
nek a béke, az igazságosság és a teremtés megőrzése témájára.

Mivel a programok, bármennyire dicséretre méltóak legye- 
nek is, nem maguktól valósulnak meg, ezért azt ajánljuk, hogy a 
bázisközösségektől a plébániákon át egészen az egyházmegyei 
és az országos intézményekig az egyház minden szintjén hozza- 
nak létre hivatalt a környezetről való gondoskodás érdekében. 
Ez a hivatal elősegíthetné az új és tágasabb horizontú látomása- 
inkból születő stratégiák megfogalmazását és megvalósítását. 
Ezzel nem az eddigi pasztorációs szolgálatot toldanánk meg hol- 
mi ráadásszerű tevékenységgel, hanem éppenséggel ennek a tö- 
rekvésnek kellene áthatnia mindent, amit csak teszünk.



c) Amit a kormány tehet

Kérjük a kormányt, hogy ne törekedjék rövidtávú haszonra öko- 
lógiai károk árán. Javasoljuk, hogy állítsanak föl független mi- 
nisztériumot, mely összefogja mindazokat a szerveket, melyek 
jelenleg ökológiai kérdésekkel foglalkoznak. E minisztériumnak 
fokoznia kellene a szigetünk ökoszisztémájának érzékenysége és 
korlátozott teherbírása iránti érzéket, továbbá olyan intézkedé- 
seket kellene szorgalmaznia, melyek az ökológiailag megalapo- 
zott fejlődést támogatnák. Természetesen jelentős befolyással 
kellene rendelkeznie olyan társintézményekre, mint a nevelésű- 
gyi, az egészségügyi, a mezőgazdasági minisztérium, valamint a 
természeti erőforrásokkal gazdálkodó szervek. Szigetünk öko- 
szisztémájával és a jövő problémájával foglalkozó tanulmányok- 
ra van szükség, s bátorítani kell ilyenek készítését. A minisztéri- 
um feladata lenne az is, hogy minden egyes régióról és az ország 
egészéről évente környezettanulmányt hozzon nyilvánosságra. 
Mindenek előtt persze jogi eszközökre van szüksége a miniszté- 
riumnak annak érdekében, hogy politikáját és programját csaku- 
gyan megvalósíthassa.

d) A társadalmi szervezetek

fontos szerepet játszanak a lakosság ökológiai tudatának széles- 
körű kialakításában. Akár a ״házőrzők” szerepét is átvehetik, 
hogy éber figyelemmel kísérjék, vajon betartják-e szavukat a 
kormányzati szervek és a közhivatalok, s valóban előnyben ré- 
szesítik-e a környezeti viszonyok megóvására irányuló törekvé- 
seket.

Befejezés

Ez a környezetünkkel és a körös-körül érzékelhető károkkal 
kapcsolatos rövid nyilatkozat megkísérli fölerősíteni népünk és 
országunk panaszos kiáltását. A probléma gyökerének azt a ki- 
zsákmányoló mentalitást tartjuk, mely ellentétben áll Jézus 
evangéliumával. Ez a mentalitás megmutatkozik a fülöp-szigete- 
ki polgártársaink iránti erőszakos tettekben, ám nem korlátozó- 
dik az emberi érintkezés síkjára: megmételyezi és megmérgezi a



földünkhöz és tengereinkhez fűződő kapcsolatunkat is. Ki mint 
vet, úgy arat. Magatartásunk és tetteink eredménye előrelátható 
-  és halálos. Földműveseink szerint földjeink egyre kevesebbet 
teremnek és fokozatosan terméketlenné válnak. Mind nehezeb- 
ben fognak halat a halászok. Földjeink, erdeink és folyóink való- 
Sággal fülünkbe kiáltják, hogy kilúgozódtak, elszennyeződtek és 
só üt ki rajtuk. Mint püspökök igyekeztünk meghallani kiáltásu- 
kát és felelni rá. Mindez sürget: széles alapokon nyugvó tudat- 
formálásra és haladéktalan cselekvésre hív. Meggyőződésünk, 
hogy az a kihívás, melyet ezúttal érzékeltetni akartunk, hasonla- 
tos ahhoz, mellyel Mózes áhította szembe Izrael népét, mielőtt 
az az ígéret földjére lépett volna: ״Életet és halált, áldást és át- 
kot tárok ma a szemed elé. Hát válaszd az életet, hogy7 élj! -  te 
is és utódaid is” (lMóz 30,19).

Jóváhagyva 19SS. január 29-én Tagaytayban.



JOHANNES HAAS OSFS

Szaléziánus szerzetes, katolikus pap, a bécsi egyetem Pasztorálteoló- 
giai Intézetének munkatársa. Egyik kezdeményezője és alapítója a 
 -Kreis jun״ Szerzetesek a békéért’ mozgalomnak, továbbá vezetője a״
ger Missionary’ (Ifjú Misszionáriusok Köre) nevű kezdeményezés- 
nek. Cikkét az Entschluss című folyóirat 1988. évi 3. számából 
vettük át.

A misztikából politika sarjad

Amikor 1987 elején Ausztriában szerzetesek és szerzetesnők né- 
hányán elhatározták, hogy összefognak egymással és mint ״Szer- 
zetesek a békéért” mozgalom az evangéliumból és rendjük spiri- 
tualitásából merítenek ösztönzést a béke munkájukhoz, akkor a 
szomszédos NSZK egyházában egy ideje (1983. óta) már léte- 
zett a ״Szerzetesek a békéért” nevű kezdeményezés. Ausztriá- 
ban az érdekeltek első találkozójukra 1987. május 9-én jöttek 
össze Bécsben. Beszélgetéssel és imádsággal telt ez az alapító 
gyűlés. A 21 résztvevő így számolt be róla:

A mai találkozónkon igen intenzív és érdekfeszítő beszélge- 
tést folytattunk. Megosztottuk egymással várakozásainkat, motí- 
vumainkat, javaslatainkat, és beszéltünk a forrásokról. Amikor a 
forrásokhoz, a szerzetesrendek eredetéhez nyúlunk vissza, való- 
jában a jövő felé indulunk el. Ezért az első lépés az lehetne, 
hogy zarándokúira indulunk egyik szerzetes közösségtől a má- 
sikig. Amikor vendégei vagyunk egy közösségnek, feltárulnak 
előttünk a béke útjai, amelyeket előttünk már kipróbáltak és 
tisztábban látjuk a békéhez vezető közös utunkat.

A huszonnegyedik óra utolsó öt percét éljük -  mondják so- 
kan. Nem sokkal tizenkettő előtt ma elimádkoztuk az Úrangya- 
lát, amely hagyományos békeima.
A közös imádságból táplálkozik a ״Szerzetesek a békéért” moz- 
galom. Máriára tekintünk, aki igent mondott feladatára ebben a 
világban, s így mondunk igent arra, amit Isten a mai világban 
feladatként kijelölt nekünk, s igent mondunk a béke feladatára



is. A ״Szerzetesek a békéért” imádságos emberek lesznek. Az 
imádságból elkötelezettség, a misztikából politika sarjad -  
hangzott el a beszámolóban.

Bécs térségében a ״Szerzetesek a békéért” mozgalom szem- 
pontjából nagy jelentősége volt a szerzetesközösségtől szerzetes- 
közösségig haladó zarándoklatnak. Már az első négy állomáson 
kialakult a zarándoklat formai alapszerkezete.

A vendéglátó közösség meghívja a többieket saját rendházá- 
ba. A kezdeményezés tagjain túl ismerős és a dologgal valószí- 
nűleg rokonszenvező embereket (szervezeteket) is meghívnak. 
A közösség néhány tagja előkészíti a találkozót: saját rendjük 
alapításából, az alapító életéből és tanításából, szabályzatukból 
és a mai gyakorlatból merítenek ösztönzéseket a békéhez. Egy 
lapra felírnak néhány kulcsmondatot. A találkozó többnyire üd- 
vözléssel, imával és énekkel kezdődik. Aztán információk követ- 
keznek az alapító személyéről, életéről, tanításáról, munkássá- 
gáról. Majd nyomon követik, hogyan jelenik meg a béke széllé- 
misége a rend hagyományában, s példákkal szemléltetik a béké- 
ért folyó mai munkát.

A tájékoztatást megbeszélés követi: kiscsoportokban beszél- 
getés folyik, egymáshoz és a vendéglátókhoz kérdéseket intéz- 
nek, és eszmecserét folytatnak a békéért folyó munkának a sza- 
bályzatban és a konkrét gyakorlatban található szempontjairól. 
Ennek során a partnerek megállapíthatják: a különböző rendek 
hasonló úton járnak. Ez a belátás igazolást és megerősítést ad.

A beszélgetéshez kapcsolódik az ima, könyörögnek adott 
problémák megoldásáért, vagy egyszerű imádást végeznek. Majd 
a kezdeményezés fejlődéséről hangzik el beszámoló és bejelen- 
tik a soronkövetkező akciókat, amik elősegítik a közös folyama- 
tót. A találkozó egyszerű agapé-val zárul. A vendéglátók nem- 
csak életüket és lelki javaikat osztják meg vendégeikkel, hanem 
a kenyerüket és a borukat is.
A következő rövid beszámolóban a legfontosabb szövegeket idé- 
zem, és megpróbálom érzékeltetni a hangulat hatását. Ez a tu- 
dósítás talán ösztönzést ad a szerzetes közösségeknek, hogy ha- 
sonló útra vállalkozzanak: maguk is vendégül lássanak más kö- 
zösségeket, illetve elfogadják mások meghívását. A bécsi ״Szer- 
zetesek a békéért” első zarándokújuk során a ferenceseket, a 
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szaléziek oblátusait, Jézus Kis Testvéreit, és a jezsuitákat látó- 
gatták meg. E rendek alapítóiban a békét megtestesítő személyi- 
ségeket ismerhettek meg.

Koldusszegényen és fegyvertelenül
Assisi Szent Ferenc (1181-1226)

A város centrumában, a bécsi ferences kolostorban vette kezde- 
tét a zarándoklat, ahonnan évtizedekkel ezelőtt világméretű 
imamozgalom indult el a világ békéjéért, az úgynevezett ״Ró- 
zsafűzér -  kereszteshadjárat”. Ferenc testvérrel nem volt nehéz 
elindulni.

Ferenc békét hirdet és békét hoz. Békességet az egyházba 
és a politikába. Szembenálló pártokból partnerek lesznek: püs- 
pök és polgármester újra egymásra talál. Helyreáll a béke em- 
bér és állat közt. A rémisztő farkasból bárányszelíd ״Farkastest- 
vér” lesz, a rettegő gubbiói polgárokból egy újfajta bizalom em- 
béréi lesznek. ״Szelíden és békésen, mint a bárány, ballagott 
mellette a farkas, elálmélkodott, aki csak megpillantotta őket. 
Összefutott a nép, Ferenc pedig így szólt hozzájuk: Szeretett 
testvéreim, Farkas-testvér, aki előttetek áll, megígérte nekem, 
hogy békét köt veletek, s többé nem okoz sérelmet nektek. De 
nektek is meg kell ígérnetek, hogy minden nap megadjátok neki, 
amire szüksége van. Én kezeskedem róla, hogy hűségesen be- 
tartja a békeszerződést!” (Fioretti,21).

Társainak Ferenc a biblikus köszöntést ajánlotta: , Adj on 
neked az Úr békét!” Mert a békét Isten adja. ״Az Úr lelke alá- 
zatosságra, türelemre és a lélek tiszta, jámbor, igaz békéjére 
buzdít.”

Ferenc és követői éppen kolduló barátként lettek a béke ta- 
núi, hiszen aki vagyontalan, annak fegyvere sincs. A püspök előtt 
Ferenc ezt a koldusszegény, egyúttal tehát erőszakmentes maga- 
tartást így védelmezte: ״Uram, ha bármilyen tulajdonnal rendel- 
keznénk, okvetlenül kellene lennie fegyverünknek is, hogy meg- 
védjük. Ez azonban viszályt és civakodást szül, így az Isten s a 
felebarát iránti szeretet komoly csorbát szendved. Ezért nem 
akarunk e világban semmiféle földi dolgot birtokolni.”



Ezek a középkori gondolatok rámutatnak a mai törekvések 
lényegére. Phil Bosnians tömören így fogalmaz: ״Adjátok a világ 
összes fegyverét egy Assisi Szent Ferenc kezébe, és nyugodtan 
alhattok.”

A ferences béke és lelkiség iránt évek óta növekvő ér- 
deklődés tapasztalható, messze túl a ferences közösségek, sőt a 
keresztény egyházak határain is. A fegyvertelen koldus városa, 
Assisi, a béke városa lett, ahol 1980-ban Nemzetközi Békeköz- 
pontot alapítottak. Assisi polgárai követei lesznek annak a béké- 
nek, mellyel polgártársuk és testvérük, Ferenc ajándékozta meg 
a világot. Szereztesek és laikusok kelnek útra, hogy felkeresse- 
nek egyházi és állami vezetőket. II. János Pál pápa maga is Fe- 
renc nyomdokain jár: 1986. október 27-én tizenkét világvallás 
képviselőit hívta meg Assisibe, nemzetközi békeimára. Assisiből 
az emberiség jövője felé vezetnek az útak.

A szeretet lefegyverez
Szalézi Szent Ferenc (1567-1622)

A zarándokút második állomásán, Szalézi Szent Ferenc oblátu- 
sainál, akik az ״ökumenikus békezsinatért” való kiállásukkal vál- 
tak ismertté, a résztvevők megismerkedtek a szaléziánus béke 
lelkiséggel.

Szalézi Szent Ferenc, aki természete szerint hajlamos volt a 
haragra, évtizedekig tartó önnevelés eredményeként lett maga a 
megtestesült béke. Egyháztanítóként a béke tanítója is. Békete- 
ológiájában különbséget tesz a valódi, az istenszeretet derűjéből 
fakadó béke és a látszatbéke közt, mely az önzés és önszeretet 
gyümölcse. A béke nem a saját teljesítményünk, sokkal inkább 
isteni adomány és feladat az ember számára, amely erénnyé ér- 
lelődik.

Melyek a békéhez vezető útak a szaléziánusok szerint? A bi- 
zalom Istennek az egész világra kiterjedő gondviselésében, az 
imádság és a böjt mint ״a szeretet fegyverei”, ״jószándék”, azaz 
megbékélésre törekvés a mindennapokban, alázat, mellyel bát- 
ran vállaljuk a szolgálatot, és a szelídség az egymással való érint- 
kezésben. Ferenc lefegyverző szeretetet hirdet és valósít meg: 
 A szeretettel kell Genfet visszahódítani... Nem vasat és nem״
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kéngázt ajánlok, mely a pokol tüzes kemencéjének szagát 
árasztja... A kölcsönös szeretetnek kell elindítania a támadást.”

Genf püspöke, akit a kálvinisták saját püspöki székhelyéről 
elűztek, összeköti a békét az ökuménéval. Az egyházszakadás és 
az egyház bénultságának orvoslására ״nemzeti zsinatokat” java- 
sóit -  ennyiben az ״ökumenikus békezsinat” eszméjének előfu- 
tára. Genf, amely akkoriban az egyházszakadás és a békétlenség 
gyújtópontja volt Európában, ma az ökuméné és a béke városa, 
a világbéke érdekében folyó tárgyalások és az ökumenikus moz- 
galmak centruma. E városból a szaléziánus békelelkiség tenné- 
kenyítő magvai is eljutnak a világba.

Bárány módjára odatartani a nyakunkat
Charles de Foucauld (1858-1916)

- ”Legyen velünk a Szentlélek ezen az estén״  kérte Monika kis- 
testvér a vendégekkel együtt a találkozó kezdetén. A nővérek 
éppen most költöztek át új otthonukba. A kápolna, valamennyi 
kistestvér ״fraternitásának” szíve, még nem készült el. így a har- 
madik állomáshelyen a negyvenegy résztvevő egy lakószobában 
zsúfolódott össze padokon, székeken és a földön. Sok volt az új 
arc: eljöttek a nővérek szomszédai és ismerősei, szerzetesek, -  
még Japánból is érkezett egy buddhista szerzetes, aki a ״Béke- 
pagoda” nevű rendezvény kereteiben szószerint ״veri a tam-ta- 
mot” a békéért.

Megkapó az az eltökéltség, mellyel Charles de Foucauld sík- 
rászállt a békéért. O, aki előzőleg hadnagy volt, rátalált Istenre, 
s Őbenne a békére: ״ ...ez a végtelen béke, ez a ragyogó fény, ez 
a soha el nem hamvadó tűz, ez az, amiben örömöt lelek”. O, aki 
Jézus testvére lett, úgy mert fellépni a francia parlament ellen, 
mint Jézus a képmutatókkal szemben: ״Csak annyit mondha- 
tünk, képmutatók vagytok, akik bélyegeitekre a Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség jelszavát nyomjátok, de az emberrablást 
megengeditek. Nincs hozzá jogunk, hogy az őrségben elalud- 
junk. Maga Jézus van jelen ebben a fájdalmas helyzetben.”

Charles testvér világos bibliai álláspontot képvisel az ellen- 
séggel való bánásmódot illetően: ״Ha valaki szidalmaz minket, 
nem védekezünk... odatartjuk a nyakunkat, mint a bárány, hogy



ne keljünk harcra testvérünkkel, sokkal inkább a szelídségünk- 
kel győzzük meg őt, s mindenekelőtt Isten Bárányának példáját 
kövessük.” Az alapító gondolatai politikai állásfoglalás alapjául 
szolgálnak: ״Semmiképpen nem akarunk beleavatkozni a világi 
kormányzásba, de ha a világi hatalom súlyos jogtalanságot követ 
el olyanokkal szemben, akikért bizonyos vonatkozásban felelő- 
sek vagyunk, akkor ezt ki kell mondanunk. Mert mi vagyunk a 
földön az igazság és a méltányosság képviselői.”

Alapító-testvérünk, Charles életéhez hasonlóan megragadó 
volt a Közép- és Dél-Amerikában, a Fülöp-szigeteken és Ausz- 
triában működő kistestvérekről szóló beszámoló. Karintiában 
például a fiatalokkal túl tudtak jutni a nyelvi korlátokon, felszá- 
molták az előítéleteket -  utat nyitva ezzel a megbékélés felé.

Jézus kistestvérei a napi imádással teret adnak Jézusnak, 
lakhelyük egy részét Krisztusnak engedik át: egy-egy órára 
mindegyikük visszavonul az imaterembe. A közös imának a mai 
találkozónkon is sok időt szenteltünk. A könyörgésben aktuális 
kérések hangzottak el, szóba jöttek a napi problémák, mint az 
egyetemi sztrájk és az egyetemisták lelki gondozása, a helyi egy- 
ház és a világegyház gondjai -  így a római szinódus, társadalmi 
és politikai gondok, a munkanélküliség, a leszereléstől való féle- 
lem. A közösség belső gyarapodása, belső energiái révén egyre 
jobban növekszik kifelé is. Erre világít rá a találkozó részt- 
vevőinek útravalóul szánt gondolat: ״Az embernek erőre van 
szüksége, hogy a gyöngéket és elnyomottakat megvédelmezze. 
Erő kell ahhoz, hogy szembeszálljon a jogtalansággal. A mi 
erőfeszítésünk kell ahhoz, hogy valamennyi fivérünkkel és nővé- 
rünkkel békében élhessünk.”

Krisztus katonája
Loyolai Szent Ignác (1491-1556)

Egy káptalani ülésterem, plébániai terem, lakószoba, képzési 
központ -  a helyszín változik, s mindig el is árul valamit a ven- 
déglátó közösségről.

A jezsuiták bécsi iskolájukba invitálták a meghívottakat. A 
már megszokott formák szerint fölelevenítették alapító szentjük,



Loyolai Ignác alakját, s bemutatták a békéért folytatott tévé- 
kenységüket.

A rendalapító Ignác katonatisztből lett Krisztus katonája. 
1521-ben ágyúgolyó vetett véget hadi karrierjének. A háború 
külső és a béke belső tapasztalatai alapján írta 1540-ben Azpei- 
tia lakóinak: ״A világban sok kis és nagy fejedelem köt fegyver- 
szünetet és látszólagos békét. Az ilyenek leikébe sosem költözik 
belső béke, csak harag, irigység és rosszakarat azok iránt, akik- 
kel külszínre békét kötöttek. A mi Urunk békéje azonban, mely 
belülről fakad, magában hordoz minden más adományt, vala- 
mint az üdvösséghez és az örök élethez nélkülözhetetlen kegyel- 
meket. Mert ez a béke teszi lehetővé, hogy felebarátunkat annak 
Ura és Teremtője iránti szeretetből szeressük.”

Ignác megtanulta és megtanította a lelkek megkülönbözteté- 
sét. Az igazi béke Isten Lelkének gyümölcse, a teremtmény 
megbékélt élete a teremtő Istenben. Isten jó angyala ״szelíden, 
könnyedén és lágyan” érinti meg a lelket. Innen fakadnak a bé- 
ke feladatai, kezdve a beszélgetésen, melyben ״minden jó ke- 
reszténynek sokkal inkább arra kell törekednie, hogy megvédje 
embertársa kijelentéseit, semhogy elítélje. Ha viszont nem lehet 
megvédenie, járjon utána, hogyan értette a másik az állítását, s 
ha rosszul értelmezte, helyesbítse szeretettel.”

Ignác szerint a békéért folytatott munka során arról is gon- 
doskodni kell, hogy mások is osztozzanak az ügyben. Ebből az 
alapelvből kiindulva fogalmazzák meg a mai jezsuiták béke cél- 
jaikat: ״Ebben az emberiség túlélése szempontjából kritikus 
időszakban sok jezsuita dolgozik közvetlenül a béke előmozdítá- 
sán: tudományos tanulmányokkal, akciókban való részvétellel, 
tanácsadóként vagy szellemi inspirátorként, s végül tanúbizony- 
ságot téve a teljes erőszakmentességről.

A legutóbbi pápák példáját követve fel kell lépnünk a népek 
közötti nagyobb igazságosságért, s a fegyverkezési verseny meg- 
állításáért, mely a szegényeket megfosztja a számukra szükséges 
anyagi eszközöktől, és az egész emberi civilizációt veszélybe so- 
dórja. Az evangélium azt követeli tőlünk, hogy gondoskodjunk a 
béke megteremtéséről. Üggyelnünk kell rá, hogy a valódi béke- 
szolgálat hitelét ne rontsuk le meggondolatlan cselekedetekkel,



s folytatásában ne gátoljon a fatalista rezignáció.” (33. Generál- 
kongregáció 1983.)

A jezsuiták békemunkája példákkal igazolja, hogyan váltak 
ezek az elvek gyakorlattá. Ismertek és erősen vitatottak a Berri- 
gan fivérek (Daniel Berrigan SJ) jelképes, prófétikus cselekede- 
tei: katonai létesítmények leöntése vérrel, behívóparancsok el- 
égetése. A jezsuiták is hozzájárultak az Egyesült Államok püs- 
pökeinek a béke és az igazságosság kérdésével foglalkozó pász- 
torleveleihez. Szerepet vállaltak az erőszakmentes akciók kidől- 
gozásában a Fülöp-szigeteken, és az 1986-os ״rózsafűzér-forra- 
dalom” hatékony előkészítésében. A jezsuiták tudományos mun- 
kával járulnak hozzá német nyelvterületen is a tudati fejlődéshez 
és a bázis tevékenyebbé válásának elősegítéséhez.

Zarándokút a jövőbe

A spiritualitás négy állomása -  négy lépés a békéhez vezető 
úton. Folytatódik a ״zarándoklat szerzetesközösségtől szerzetes- 
közösségig”. A körvonalak már kirajzolódnak, egyfelől a fórrá- 
sokkal, másfelől az idők jeleivel való találkozásból adódnak a 
konkrét feladatok.

A zarándoklat az egyház zsinat utáni útját követi, igazodva a 
zsinati útmutatáshoz: ״A szerzetesi élet korszerű megújítása 
egyfelől állandó visszatérés minden keresztény élet forrásához 
és az intézményt létrehozó eredeti szellemiséghez, másfelől az 
intézmény alkalmazkodása a kor megváltozott körülményeihez. 
(A II. Vatikáni Zsinat tanítása, 263.0.)

Ahogyan az egyház egészének -  tisztségviselőinek éppúgy, 
mint a ״ laikus” keresztényeknek - ,  a szerzetesnek kiváltképp 
kötelessége, hogy ״ szüntelenül vizsgálja és az evangélium fényé- 
nél értelmezze az idők jeleit”, másokkal közösen, a Szentlélek- 
kel eltöltve ״ törekedjék felkutatni, melyek végül is az Isten je- 
lenlétének és szándékainak jelei.” (A II. Vatikáni Zsinat tanítá- 
sa, 447. és 452. o.)

A zsinat utáni egyháznak ezt a közös feladatát a ״Szerzete- 
sek a békéért” mozgalom kiváltképpen magáévá teszi. Ezzel az 
új egyházjog előírását is konkretizálják: ״A szerzetesek Krisztus- 
nak az evangéliumban bemutatott és saját intézményük szabály-



zatában kifejezett követését életük legfőbb szabályának tekint- 
sék.” (Az egyházi törvénykönyv 505.o.)662.kán).

A ״Szerzetesek a békéért” kezdeményezést az evangélium 
örömhíre vezérli: ״békesség adassék néktek bőségesen” (2 Pét 
1,2). Akik a béke hírnökeinek és az egyházi (szerzetes) hagyó- 
mány ünezetének nyomdokain indulnak útra, közösen töreksze- 
nek a békére, az igazságosságra és a teremtés megóvására.

Egy ifjú ferences így fogalmazta meg reményét: ״ a Szentlé- 
lek végre felszabadultan szárnyalhat, nem kell többé szegett 
szárnnyal röpülnie”.

Pax

 -Egy olyan korban, melyet a kirívó politikai és társadalmi ellen״
tétek, valamint az erőszak alkalmazása jellemeznek, s amikor 
ezek visszhangja elhatol a kolostorokig, nekünk szerzeteseknek 
nem szabad elzárkóznunk embertársaink szenvedései elől, ha- 
nem különböző szinteken békére kell törekednünk -  imádság- 
gal, az emberek bajai iránti tudatos érzékenységgel, a kolostori 
hivatás és a szerzetes élet lehetőségei szerinti konkrét tettekkel. 
Ez annál is inkább kötelességünk, mivel a Pax -  Béke szó a tör- 
ténelem folyamán rendjeink mottójává vált. Az egyes kolostorok 
küldetésének megfelelően nem hivalkodó módon, ám ugyanak- 
kor tettrekészen síkra szállunk

-  a nyílt illetve rejtett szegénység megszűnéséért;
-  a perifériára szorultakért, hogy ismét beilleszkedjenek a 

társadalomba;
-  a különböző rétegek közti viszony javításáért;
-  a különböző népcsoportok és népek kultúrájának elisme- 

réséért;
-  az aktív erőszakmentességért a durva igazságtalansággal, 

minden szélsőséges irányzattal és a háborús bűnnel szem- 
ben;

-  a leszerelésért és a békéért.”

(A bencés közösségek apátkongresszusának leveléből, 1984.)



P E R S P E K T Í V A
Összeállította: Dévény István

A  latin ״perspicere” igéből képezzük a perspektíva szót. Jelentése: megvizs- 
gálni, átlátni, körültekinteni. Ebben az értelemben használjuk itt is. A z  
 Egyházfórum” egy-egy számának központi témájáról van szó, s irodalmi״
utalásokkal ezt a témát szeretnénk jobban átlátni, megvizsgálni, a megje- 
lölt témakörben szeretnénk jobban körültekinteni. A z irodalmi válogatás 
természetesen csak részeredményhez vezethet, s ez fokozottan érvényes a 
erre a számra. Szinte nem múlik el hét, hogy ne jelenne meg újabb könyv 
a ״fenyegetett természet’ ügyében. Nem is beszélve a folyóiratcikkek ára- 
datáról.

Válogatásunk mégsem teljesen önkényes. Igyekeztünk a ״természet 
ügyének’ szélesebb problémakörére figyelni. A  kiválasztott könyvek mind- 
egyike tartalmaz további bőséges bibliográfiát, s legtöbb esetben a hozzá- 
fűzött értékelés is segítséget nyújt, hogy elválasszuk a jó t a kevésbé jótól.

1) Vádak a kereszténység ellen

Carl AMERY, Das Ende dér Vorsehung: die gnadenlosen Folgen des 
Christentums. -  Reinbek/Hamburg, Rowohlt Verlag, 1972. 2521.

Néhány évtizede Kassandra-jóslatok árasztják el az európai könyv- 
piacot. Alaphangjuk: egyre gyorsuló sebességgel rohanunk a szakadék 
felé, kizsákmányoljuk a föld kincseit, tönkretesszük a fenntartó termé- 
szetet, a katasztrófa elkerülhetetlen, vagy, ha elkerülhető, sürgősen vál- 
toztatni kell életstílusunkon. Carl Amery (szül. 1922.) az elsőkhöz tar- 
tozott, akik az életstílusért a gondolkodásmódot tették felelőssé, s vád- 
lón mutattak a kereszténységre: ti vagytok felelősek, ti vittétek tovább 
azt az ideológiát, amely az embert elszakítja a teremtett világtól, s a 
mindenség csúcsára helyezi. A kereszténység tanította és tanítja, hogy 
az ember parancsot kapott a mindenség meghódítására: ״töltsétek be a 
földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég 
madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog” (Gén. 1,28). Ez 
a szellem érvényesül évszázadok óta, állítja Amery, de közben függet- 
lenné vált a hitrendszertől, s minden tudományos kutatásnak, technikai 
alkalmazásnak, politikai vagy gazdasági rendszernek ״rögeszméjévé” 
vált. A szerző újságíró, s ennek megfelelő stílusban pörlekedik a ke- 
reszténységgel 250 oldalon át. Meglepő fordulat: évtizedeken át a ke- 
reszténység, mint a tudomány és a haladás ellensége ült a vádlottak 
padján. Most pedig az egyház lett a tudomány és annak technikai alkal



mazása miatt felelős. Amery mégsem tartja kívülállónak magát, mert 
úgy fogalmaz, hogy ״nekünk keresztényeknek” nincs kiváltságunk sen- 
kivel szemben. Egyenlőségjelet tesz tehát a ״kiválasztottak” és a jogai- 
tói megfosztott, szolgaságba vetett emberek között, ami teljesen megfe- 
lel a keresztény gondolkodásmódnak. Ezzel kapcsolatban tér át a tér- 
mészet világára. ״Egy ,alattvalói’ gárda mégis maradt, néma testvére- 
ink: az állatok, a fák, a tenger, a föld nyersanyagkincse, az energiaforrá- 
sok, röviden az egész teremtett világ. Förtelmesebben bánunk velük, 
mint ahogy valaha emberi ellenségeinkkel bántunk, abban az ostoba el- 
képzelésben, hogy mivel védtelenek, jogaik sincsenek... Rá kell azon- 
ban ébrednünk arra, hogy a hatalom szolgálatot jelent, nem többet és 
nem kevesebbet. Szolgálatra való megbízatásunk forrása az, hogy az 
élőlények függenek egymástól... A megtérés útjára kell lépnünk... Az új 
gondolkodásmód kialakításában első lépés az lenne, hogy felújítjuk azt 
az ősrégi, józanságra intő ,formulát’, amelyet a római egyház a böjti idő 
első napján, hamvazószerdán mond: memento homo, quia pulvis es... 
Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel... Erről soha annyira 
meg nem feledkeztünk, mint éppen ma, pedig tudnunk kellene, hogy a 
,poriét’ egyesít bennünket minden létezővel.”

2) A teremtett világ teológiája

Jürgen MOLTMANN, Gott in dér Schöpfung: Ökologische Schöp- 
fungslehre. -  München, Chr. Kaiser Veri., 1985.3251.

Jürgen Moltmann, az evangélikus teológia professzora Tübingen- 
ben (szül. 1926). Főművének a ״Theologie dér Hoffnung”, a remény te- 
ológiája tartható, amely eddig 12 kiadást ért meg, s amelyben Emst 
Bloch marxista remény-filozófiájára keresett keresztény választ. Most 
jelzett könyének előszavában világosan körvonalazza, miért veszi alcím- 
nek az ״ökológiai teremtéstant”, amikor a teremtés teológiájáról be- 
szél. A görögből alakított ״ökológia” szó nagyon egyszerűen csak 
annyit mond, hogy itt a ״házról” (oikos), mégpedig a ״közös házról”, az 
együttesen -  minden élőlénnyel együtt -  birtokolt teremtett világról 
van szó. Régen inkább azt kereste a teológia, hogyan lehet a teremt- 
ményből megismerni teremtőjét. Ma magára a teremtett világra kell fi- 
gyelnünk, meg kell írnunk a ״teremtmények teológiáját”. ״Mit jelent a 
teremtő Istenbe és a világba, mint az ő teremtményébe vetett hit, ami- 
kor a világ egyre fokozottabb ipari kizsákmányolásával és a természet 
jóvátehetetlen pusztításával kell szembenéznünk? Az, amit a ,környezet 
válságának’ nevezünk, nem csupán az ember természetes környezeté- 
nek, hanem magának az embernek is válsága. A földi élet mindenre ki- 
terjedő, vissza nem fordítható válsága ez, amelyre ha azt mondjuk,



hogy ,apokaliptikus’, nem járunk messze az igazságtól. Nem vígasztal- 
hatjuk magunkat, hogy átmeneti válságról van szó, mert minden való- 
színűség szerint a teremtmények élet-halál harcának részesei, e harc 
kezdetének szemlélői vagyunk.”

Moltmann könyvéről csak homályos képet kapunk, ha felsoroljuk a 
fejezetcímeket: 1) Isten a teremtett világban, 2) Az ökológiai válság, 3) 
A teremtmény megismerése, 4) A teremtő Isten, 5) A teremtés ideje, 6) 
A teremtés tere, 7) Ég és föld, 8) A teremtett világ fejlődése, 9) Isten 
képe a teremtett világban: az emberek, 10) Isten művének befejezése a 
testben való megjelenés, 11) Szombat-nap: a teremtett világ ünnepe. -  
Nyitottan, az evangélikus teológiai hagyomány kereteit túllépő módon 
tárgyalja a felvetett témákat. Figyelme kiterjed nem csupán a közös te- 
ológiai kincsre (a katolikus és a zsidó teológiára), hanem a természet- 
tudósokra és a világot formáló technikusokra is. Moltmannról elmond- 
hatjuk, hogy a szó átfogó értelmében ״ökumenikus teológus”.

Egy jelentős megállapítását azonban érdemes közelebbről mégis- 
mernünk. A zsidó-keresztény gondolkodásmód ellen emelt vádról van 
szó, mintha ez lenne felelős a természet korlátlan kizsákmányolásáért 
(CAjneiy, Das Endre dér Vorsehung, 1927; Macht euch die Erde un- 
tertan? Schöpfungsglaube und Umweltkrise, szerk. Ph.Schmitz, 1981; 
E.Drewermann, Dér tödliche Fortschritt, 2.kiadás 1981). ״A biblia állí- 
tólagos ,emberközpontú világszemlélete’ több, mint háromezer éves. A 
modem tudományos-technikai fejlődése pedig legkorábban 400 évvel 
ezelőtt kezdődött. Mindenképpen más tényezőknek is közre kellett mű- 
ködniök.” Ezek a ״más tényezők” közvetlenül a reneszánsz világához 
tartoztak. Itt jelentkezik sodró erőwel az az istenkép, amely Isten leg- 
fontosabb tulajdonságának nem a jóságot, vagy az igazságot tartja, ha- 
nem a hatalmat, méghozzá a korlátlan hatalmat. ״Hogyan juthat az em- 
bér hatalomhoz, hogy teremtójéhez hasonló legyen? Tudomány és an- 
nak technikai alkalmazása által, hiszen a ,tudás hatalom’, dicsekedett 
már Francis Bacon: a természettörvények tudományos megismerésének 
célja a természet feletti hatalom. így áll helyre az ember uralma és is- 
tenképisége. Tudományelméletében -  Discours de la méthode -  Re- 
né Descartes is abban jelölte meg a természettudományok célját, hogy 
azok az embert a természet urává és birtokosává tegyék”.

Moltmann nem akarja a végsőkig mentegetni sem a kereszténysé- 
get, sem a keresztényeket. Könyve főrészének zárószavában említi, 
hogy sok ünnepnapunk között egy sem emlékezik kifejezetten a te- 
remtőre és a termetett világra. A szombatnapot kellene megszentel- 
nünk, ״ökológiai pihenőnappá” kellene tennünk, hogy a hívők tudatá- 
ban is erősödjék lassan a természet -  a teremtett világ -  iránt érzett 
felelősség.



Hans-Joachim WERNER, Eins mit dér Natúr: Mensch und Natúr bei 
Franz von Assisi, Jakob Böhme, Albert Schweitzer und Pierre Teilhard 
de Chardin. -  München, Beck,1986.1631.

Hans-Joachim Wemer (szül. 1940), a karlsruhei Pedagógiai Főis- 
kólán a filozófia tanára, az ember által fenyegetett természet védelmé- 
ben nem nyújt elméleti fejtegetést, nem tár elénk megdöbbentő adató- 
kát a víz, a levegő szennyezettségéről, az erdő pusztulásáról, hanem 
négy ״tanút” hív segítségül: az ember és a természet kapcsolatában más 
úton jár az, aki nemcsak a természet kincsei felhasználójának -  vagy 
akár kizsákmányolójának -  hanem ״hozzátartozónak” is érzi és tartja 
magát. ״Saját történelmi hagyományunkban kell körültekinteni, ha ma 
is érvényes feleletet keresünk arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyul az 
ember a természethez” -  írja a szerző a bevezetőben. A múlt feltárás- 
ban azonban nem elméletszerkesztőkre kell figyelnünk, hanem olya- 
nokra, akik gondolataik érvényét életükkel is tanúsították, akik új gon- 
dokodásmód mellett új életformát is kialakítottak. Választása az euró- 
pai történelem közel nyolcszáz esztendős tablóján négy személyre, a 
középkori ferences mozgalom atyjára, Assisi Szent Ferencre, az újkori 
első németül író filozófusára, Jakob Böhmere, a mi századunkból pedig 
az orvos-teológus-orgonamüvész Albert Schweitzerre, továbbá a termék 
szettudós Teilhard de Chardinre esett. Négy külön érdeklődési kör, 
négyfajta életút és életsors, négy elképzelés a részletekkel kapcsolat- 
ban, de egységes alapállás: ״Eins mit dér Natúr” -  beletartozunk a tér- 
mészetbe.

A természetet egységesnek, a maga teljességében ״egésznek” tar- 
tották, amelyben minden rész az egészre van utalva. Tiszta költői nyel- 
ven Szent Ferenc ״Naphimnusza” juttatja ezt kifejezésre: minden ami 
van, testvérünk, bátyánk, húgunk, nénénk... Az európai szellemtörté- 
netben, sajnos, elenyésző hangok ezek, mert Francis Bacon, de még in- 
kább Descartes óta (17. század) a különválasztás elve uralkodik: a ki- 
teijedt anyagi világgal szemben áll az ember, a kiterjedés nélküli gon- 
dolatok birtokosa. Ennek a világot ״tárgyiasító” szemléletmódnak kese- 
ru gyümölcsei most érlelődnek.

A négy választott gondolkodó közös ismertető] egye továbbá, hogy 
a világ részeit jellemző ״szerkezeti elemeket” mindenütt jelenlévőnek 
tartják. Ez nem csupán azt jelenti, hogy az ember teste révén szorosan 
belesimul a világba, hanem azt is, hogy az anyagi világ -  bár alacso- 
nyabb szinten -  szintén szellem hordozója. Kedvelt idézetük: ״Tudjuk, 
hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik...” (Róm. 8,22).



Harmadik ismertetőjegyük, hogy a világot fejlődésre rendelt való- 
Ságnak tekintik. Ebben a vonatkozásban az embert különleges felelős- 
ség terheli. Ez a dinamikus szemléletmód elkülöníti ugyan az embert, 
mégis meghagyja a ״természettel való rokonságban”, mert felelősségről 
beszél.

Mindez végül azt is jelenti, hogy a szellem- és természettudomá- 
nyoknak egymásra rendelten kell dolgozniok, de etikai alapelvektől 
sem függetleníthetik magukat. Szinte magától értetődő, hogy ezt a gon- 
dolatot a ״veszélyes időkhöz” legközelebb álló Teilhard de Chardin 
dolgozta ki legerősebben.

4) Az ember környezete a vallások világában

UMWELT -  (Ethik dér Religionen -  Lehre und Leben, 5. kötet). 
München, Kösel Veri.; Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1986. 
207.1.

Egyetlen szó a köny címe: Umwelt. Környezetnek fordítjuk le, de 
hűségesebb lenne és szebben hangzana, ha bennünket körülvevő világ- 
nak neveznénk. Ötödik kötete annak a sorozatnak, amely a vallások 
etikai tanítását és életét akarja bemutatni. Eddigi kötetcímek: Szexuali- 
tás, Munka, Egészség, Gazdaság és szegénység. A világvallásokról van 
szó, tehát a zsidóságról, kereszténységről, iszlámról, buddhizmusról, 
hinduizmusról, a kínai taoizmusról -  és jelen kötetben kiegészítőleg az 
indián törzsi vallásokról. Rövid, 20-30 oldalas, szűkreszabott, lényeglá- 
tó ismertetések ezek, mindegyikért egy-egy szakember felelős. Néhány 
mondatos összefoglalást kissé részletesebb ismertetés követ, majd rövid 
szövegválogatás a vallások ״hivatalos” könyveiből, vagy képviselőinek 
vallomásaiból. Az ״Umwelt” című kötet kísérőszövegéből: ״A sorozat 
ötödik kötetének a mai ökológiai kérdésözönben különös időszerűsége 
és robbanóereje van: Milyen értékszintre helyezik a világvallások a kör- 
nyező világot? Hogyan módosult ez a történelem során? Milyen kap- 
csolatban áll egy-egy vallás a környezet mai veszélyeztetettségével? -  
Nagyon termékeny lehet számunkra, ha a vallásos hagyományok soka- 
ságára figyelünk, mert saját vallási tájékozódásunkat is elmélyíthetjük.”

A hét kiemelt vallási-erkölcsi rendszer részletes bemutatására itt 
nem vállalkozhatunk, inkább néhány gondolatot idézünk a kevésbé is- 
mert világokból. Raimundo Panikkar (indiai jezsuita) a hinduizmusról: 
Többször említették már, hogy az indiai embernek nincs kapcsolata a 
természettel, nincs érzéke a természet szépségei iránt. Ennek magyará- 
zata: az indiai embernek azért nincs érzéke, mert ilyen szemléletmód- 
nak nem érzi szükségét, hiszen a természet részének tartja magát. 
Nincs benne az a szükséges távolság, amely képessé tenné arra, hogy a



természetet kívülről, megfelelő perspektívából lássa. Az ember a koz- 
mosz sok létezője közé tartozik. Nem idegen, nem turista, nem látogató 
a világban, de nem is ura vagy mestere a teremtményeknek, hanem ré- 
sze, tagja a kozmosznak. Úgy tartozik a természethez, mint az erdő, az 
állatok és a folyók.” A buddhizmus világát egy verses ״tanmese” ábrá- 
zolja szépen: ״Minden létezőnek békét, szívük boldogságát, egész éle- 
tűk boldogságát kell kívánnunk. Nem számít, hogy milyen: kicsi vagy 
nagy, hosszú vagy rövid, erős vagy gyenge, durva vagy finom, látható 
vagy láthatatlan, távoli vagy hozzánk közeli, létezik vagy létre fog jönni 
-  legyen mindegyik boldog. Ahogy az anya védi gyermekét annak 
egész élete során, úgy töltse meg határtalan jóság a lelket minden lé- 
tezővel szemben.” Végül egy irokéz indián vallomása a törzsi vallások 
köréből: ״Mi történik az utánad következő hetedik nemzedékkel? Mit 
teszel velük? Mi jut még nekik a föld kincseiből?... A mai nap a minek, 
a holnap már gyermekeinké. Ezen a mai napon kell megbízatásodat 
teljesíteni. Felelős vagy, gondolj népedre. Nem magadra, hanem né- 
pedre.”

Az ״Umwelt” -  a környező világ -  szerkesztőinek megjegyzése: 
 Ne nézzük a vallásokat egy múzeum kiállítási tárgyainak, amiket az״
ember legjobb esetben megszemlél, de legtöbb esetben többé-kevésbé 
érzéketlenül megy el mellettük. Az emberben rejlő sajátos lehetőségek 
tárulhatnak fel így előttünk.”

5.) A bázeli ökumenikus világtalálkozó programjához

a) Carl Friedrich von WEIZSÁCKER, Die Zeit drangt: eine Weltver- 
sammlung dér Christen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 
dér Schöpfung. -  München; Wien: Hanser Verlag, 1986 1161.

- ”Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból״  figyelmeztette Pál 
apostol a római híveket. Nem prófétai szót hallunk most, hanem egy, a 
mindenségért és az egész emberi kultúráért aggódó tudós hangját: ״az 
idő sürget”. Az idő megérett arra, hogy valamit tegyünk a békéért, az 
igazságosságért és a természet megőrzéséért. Hányán hallják meg sza- 
vát? Inkább tételeket, mint tudományos levezetéseket tartalmazó köny- 
ve -  mondhatnánk könyvecskéje, mert a szoros értelemben vett szöveg 
alig tesz ki többet száz oldalnál -  mindenesetre megjelent, méghozá 
három év alatt kétszázezer példányban. A keresztények bázeli világta- 
lálkozójának programadó szövege ez, amelynek összefoglalását ő maga 
adta: 1״ . össze kell hívni a keresztények világtalálkozóját az igazságos- 
ságért, a békéért és a természet megőrzéséért. 2. Az emberiség ma 
olyan válságban van, amelynek mélypontja minden valószínűség szerint 
még előttünk van. Elszánt cselekvésre van ezért szükség. 3. A válságot



három területen kell látnunk: igazságosság, béke, természet. Mindhá- 
rom területen lehetséges olyan magatartást kialakítani, amely erkölcsi 
szempontból egységes és politikai szempontból megvalósítható. 4. Ezen 
a három területen lehetséges és kívánatos, hogy a keresztények együtte- 
sen lépjenek fel, sőt hogy a világvallások is megegyezzenek egymással. 
Követelni kell olyan jogrendet, amely a politika területén is hatékony 
lehet.” A három ״téma” egymással összefügg, ezért mindegy hogy hol, 
de valahol el kell kezdeni, mert ״az idő megérett a cselekvésre”. ״Nincs 
béke igazságosság nélkül és nincs igazságosság béke nélkül. Nincs igaz- 
ságosság szabadság nélkül és nincs szabadság igazságosság nélkül... 
Nincs béke az emberek között, ha nem élnek békében a természettel. 
Nincs békességünk a természettel, ha nem élünk békességben egymás- 
sál.”

b) Kurt KOCH, Gerechtigkeit, Friede, Schöpfungsbewahrung: Gottes 
Dienstverpflichtungen für Christen heute. -  Konstanz; Freiburg (CH): 
Kanisius Veri., 1989.641.

Hölderlin szava áll mottóként a könyv élén, s jelzi, hogy optimiz- 
must kell sugároznunk: ,Ahol veszély van, ott jelen a megmentés is”. 
Az otpimizmus azonban nem menthet föl bennünket a szorgos elemzés 
alól. Jézus figyelmeztetésével indítja Kurt Koch (szül. 1950.) az elem- 
zést: ,A  föld és az ég jeleiből tudtok következtetni, miért nem ismeri- 
tek fel a mostani időt?” (Lk 12,56). A mostani idő hármas figyelmeztető 
jele: az atombomba birtoklásával az ״elrettentés” terrorrendszere ala- 
kult ki, a harmadik világban tömegek halnak éhen, az egész természet 
egyensúlya kezd felborulni. Isten ebben a helyzetben ״szolgálati utasí- 
tásokat” ad a keresztények számára. Lelkiismeretükben ébren kell tar- 
tani azt a tudatot, hogy a harmadik világ nyomorúságáért az ún. ״első 
világ” elmúlt és most élő nemzedékei is felelősek. Mindent meg kell 
tenniök az atomfegyverekkel való ״elriasztás” politikájának megváltoz- 
tatásáért. A világban Isten teremtményét kell látniok, s ennek a hitnek 
az erejében kell szembeszegülniük a természet rombolásával. ,Az 
azonban biztos, hogy ha a keresztényeknek és az egyházaknak e három 
életkérdéshez -  az életben maradás kérdéseihez -  hitük alapján nincs 
lényeges és felszabadítást adó szavuk, akkor előbb vagy utóbb a társa- 
dalom problémáihoz egyáltalán nem szólhatnak hozzá.”

c) Johannes HAAS, Visionen einer Versammlung: ein Lesebuch zum 
Konziliaren Prozess. -  Eichstatt: Franz-Sales-Verlag, 1989. I l l  1.

 Európa történetében, a többszörös egyházszakadás történetében״
először fordul elő, hogy e földrész katolikus, protestáns, anglikán és or-



todox egyházai 1989 pünkösd hetében, Bázelben együtt imádkoznak és 
tanácskoznak a békéért és az igazzságosságért.” Ezekkel a szavakkal 
vezeti be Johannes Haas szerzetespap (szül. 1950 életrajzi visszatekin- 
téseit. ״Látomásos”, egyúttal tettrekész és cselekvő emberekről beszél, 
akik szavaikkal a békét és az igazságosságot szolgálták, akikből a ma 
élők számára életet teremtő energia áradhat. ,Aki a forrásokhoz megy, 
megerősödve haladhat tovább.” Tizenhat életbe nyerünk könyve nyo- 
mán bepillantást, az európai történelem minden korszakából. Kiséret- 
ként a 20. század hivatalos egyházi hangja is megszólal: zsinati tanítás, 
pápák nyilatkozatai, az Egyházak ökumenikus tanácsa... ״Gaudium et 
spes, öröm és remény a bánat és a félelem mellett.”

6) Az ember környezete és a természetbölcselet

Klaus Michael MEYER-ABICH, Wege zum Frieden mit dér Natúr: 
praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik. -  München; Wien: 
Hanser Verlag, 1984.3221.

A természetes környezet védelmében már a hetvenes évek elején 
történtek lépések, de a kezdeményezők alapjában véve a tüneti kezelés 
szintjén maradtak. Hiányzott az elméleti háttér, hiányzott egy gondolat, 
amelyre a tetteket alapozni lehetett volna -  állítja Klaus Michael Me- 
yer-Abich (szül. 1936), az esseni egyetemen a természetbölcselet taná- 
ra. Könyve alcímében ״gyakorlati természetbölcseletről” beszél, amivel 
jelezni akarja, az elvi hátteret eleve úgy kell fogalmazni, hogy politikai 
belátásoknak közvetlen forrása lehessen.

A természetes környezetünkkel való bánásmód kritikája önkritiká- 
val kezdődik. Eddig úgy bántunk a világgal, ״mintha nem lennének em- 
berek, hiszen emberek nem tehetnek úgy, mint ahogy mi teszünk... A 
környezet rombolása egy félreértésen alapul: félreismertük, hogy ki és 
mi az ember.” Az hisszük, hogy a mindenség érettünk van. ״Minden a 
mienk, s legyen meg a mi akaratunk -  mondja az ipari társadalom. 
Mintha az egész világ az ember környezete lenne, s azon kívül semmi.” 
A bajok gyökere tehát ott található, hogy túlértékeltük magunkat. A 
közös természettörténet révén beletartozunk abba a világba, amely kö- 
rülöttünk van. Alapállásunk: a világ nem érettünk, hanem velünk 
együtt van, nem mi vagyunk a világ tengelye, s nem körülöttünk forog 
minden. Meyer-Abich könyvének első része ezt részletezi.

A második rész címe: ,A  természettel való béke feltételei”. Az er- 
kölcsi magatartás formáiról van itt szó, kezdve az egocentrikus hozzáál- 
lássál, amelyből -  tények és tettek tanúsítják -  a legnehezebb az em- 
bereket kiemelni. Nyolc magatartásformát lehet felsorolni: 1) Mindenki 
csak önmagára van tekintettel, 2) Mindenki önmagára, családjára, ba-



rátáira, ismerőseire és közvetlen elődeire van tekintettel, 3) Mindenki 
önmagára, a hozzá közelállókra, honfitársaira, arra a népre, amelyhez 
tartozik, s a közvetlen elődökre van tekintettel, 4) Mindenki önmagára, 
a hozzá közelállókra, saját népére, s a ma élő emberiség különböző 
nemzedékeire van tekintettel, 5) Mindenki önmagára, a közelállókra, 
saját népére, a mai emberiségre, de minden emberi elődre és utódra is 
tekintettel van, 6) Mindenki az egész emberiségre, s minden, közvetlen 
tapasztalati körébe tartozó élőlényre (egyedekre és fajokra) van tekin- 
tettel, 8) Mindenki tekintettel van mindenre. -  A hatodik a buddhiz- 
mus, a hetedik Albert Schwitzer álláspontja. Meyer-Abich a nyolcadi- 
kát védelmezi, s bemutatja az erkölcsi megvalósítás útját.

A harmadik részben ״a természethez való erőszakmentes közele- 
dés” politikai, tudományos kutatási és technikai alkalmazási útjairól be- 
szél. A tudományok joggal védik szabadságunkat, de azt másként hasz- 
nálnák, ha a természettel való béke alapállására helyezkednének. 
Ugyanez érvényes a tecnikára is. A gazdaságpolitika pedig rákénysze- 
rülne arra, hogy új célkitűzései legyenek, ha azokhoz kellene igazodnia, 
akik számára a környezet haza és otthon, nem csupán egy ״semleges vi- 
lág”. Az emberek tudatának formálásán kell ezért szünet nélkül mun- 
kálkodni. ״Azok a tettek, amelyeket a válságba jutott természet követel 
a politikusoktól, csak akkor hajthatók könnyebben végre, ha a politikai 
vezetők nem érzik egyedül magukat.”

7) A környezetvédelem etikája

Paul W. TAYLOR, Respect for natura: a theory of environmental 
ethics. -  Princeton, Princeton Univesity Press, 1986.3291.

A könyv célkitűzése: milyen alapelveket és irányelveket nyújt az er- 
kölcsbölcselet a természet környezetében élő emberi személy vagy em- 
béri közösség számára, ha éppen a ״természetes kömyzetről” van szó. 
A szerző, New Yorkban a ״City University” bölcselettanára előbb álta- 
lános tájékoztatást ad arról, hogy hogyan épül be az egyetemes erkölcsi 
világba a környezethez fűződő kapcsolatunk etikája. Négy kérdésre kell 
előbb választ adnunk, mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk. 1. Vannak- 
e kényszerítő erkölcsi elvek az ember és természet kapcsolatában, vagy 
az erkölcs kizárólag az emberek egymás közötti kapcsolatában jelent- 
kezik? Ha a természettel való bánásmódunkat jónak, vagy rossznak ne- 
vezzük, ez erkölcsi értelemben is értendő? 2. Ha a feltett kérdésekre 
igennel válaszolunk, akkor felmerül a következő: a ״természetvédő er- 
kölesnek” olyan kényszerítő ereje van-e, mint az általában elismert em- 
béri etikai világnak? Mire alapul ennek az erkölcsnek kényszerítő ere- 
je? 3. Igazolható-e, hogy a környezethez fűződő kapcsolatunk konkrét



etikai elvei mindenkire egyaránt érvényesek? 4. Hogyan lehet össze- 
egyeztetni adott esetben a ״kömyezetetika” előírásait emberi értékek- 
kel és érdekekkel? Olyan erős kényszerítő előírásokkal találkozunk-e 
ezen a területen, hogy emberi érdekeinkről is meg kell feledkeznünk? 
Paul Taylor hat fejezetben keres ezekre a kérdésekre feleletet. Feltálja 
a ״kettős” erkölcs világát (emberi és ember, ember és természet kap- 
csolata), bemutatja a természetre is érvényes jó (bonum) és érték (va- 
lor) fogalomkörét, jelzi, hogy nem antropocentrikusán, hanem biocent- 
rikusan kell gondolkodnunk, elemzi az etikai rendszerben döntő szere- 
pet játszó ״erény” (virtus) fogalmát, majd felteszi a kérdést, hogy van- 
nak-e a növényeknek és állatoknak tőlünk erkölcsi értékelést követelő 
jogai. Az utolsó, ötven oldalas fejezet foglalkozik az értékek és érdekek 
összeütközésének problémakörével. Azt, hogy a természet világába be- 
le kell avatkoznunk, ha élni akarunk, nem tagadhatja senki. Kérdés, 
hogy segítséget tud-e nyújtani az erkölcsbölcselet legalább a végső ha- 
tárok kijelölésében. Az első elv nyilvánvaló: ha egyéni vagy közösségi 
létünket fenyegeti valami (növényekről vagy állatokról van szó), azt 
megsemmisíthetjük vagy korlátok közé szoríthatjuk. Az ״ártalmatlan” 
létezőkkel szemben az arányosság elve a döntő, s ez azt jelenti, hogy a 
létfontosságú érdekkörön belül történjen a ״beavatkozás”. A létfontos- 
ság konkrét megjelölésében persze már mutatkoznak nehézségek. Ha 
egészségünk ápolásáról, táplálkozásunkról, a közlekedésről, vagy szóra- 
kozási igényünkről ״általában” van szó, akkor nincs probléma. Ez azon- 
ban még nem igazolja a gyógyszeripar minden állatkísérletét, a tömeges 
táplálkozás számára felállított ״állatgyárakat”, a távolságok csökkenté- 
se érdekében épített utak természetrombolását... Erkölcsi értékeié- 
sünkben itt részben az egyensúly megőrzésének elve segít, részben pe- 
dig a ״biocentrikus” szemléletmód: az ártalmatlan élőlényeknek ״jo- 
guk” van arra, hogy akár lerövidített időkereten belül is kiteljesítsék 
önmagukat, környezetükbe nyugodtan beilleszkedve éljenek.

Mindaz, ami számunkra nem létfontosságú, de létünket gazdagítja, 
ott a ״kisebb rossz” elve döntő. Ha erőmű építése miatt pl. meg kell za- 
vamunk a bioszférát, akkor az a kérdés, hogy nem okozunk-e ezzel na- 
gyobb kárt a természetben, mint amennyi értéket (jelen esetben energi- 
át) kapunk tőle. Minden további lépésnél viszont az ״osztó igazságos- 
ság” elvét kell alkalmazni, amely már az egyenlőség gondolatára épül. 
Ez azt jelenti, hogy nincs jogunk ״kisajátítani” magunk számára annyit, 
ami miatt más élőlények életképtelenné válnak (pl. meghagyni az álla- 
tokát, de megsemmisíteni táplálékot nyújtó területüket). Paul W. Tay- 
lor végül a ״visszatérítés” erkölcsei elvét említi: ha súlyos kárt okozva 
avatkoztunk a természet ritmusába, kötelesek vagyunk arra, hogy 
amennyire lehetséges, visszaállítsuk a ״zavar” előtti állapotot.



Számtalan apró részletre tér ki a szerző könyvében, érzi a nehézsé- 
geket is, de zárószavában kijelenti, hogy mindez nem lépi át a megváló- 
sítás lehetőségének gátjait és korlátáit, ״it is not beyond the ralm of 
practical possibility”.

8) Környezetvédelem és a jogrend

Otto KÉM INT CH, Umweltschutz: Prüfstein dér Rechtsstaatlichkeit (So- 
ziale Perspektiven, 2. kötet). -  Linz, Veritas Verlag, 1987.210 L

A kömyzetvédelem jogi problémáit vitatja Ottó Kiminich (szüL 
1932), aki a regensburgi egyetemen 1967 óta a nemzetközi jog és állam- 
jog tanára. Neve szőkébb hazáján túl is ismerős, erről 52 monográfiája 
és közel 500 tanulmánya gondoskodik. A kömyzetvédelem jogi problé- 
máival nem most foglalkozik először (Das Recht des Umweltschutzes, 
2. kiadás, München, 1974). Új könyve az akadémikus világ keretein túl 
is számíthat olvasókra.

Az első részben alapvető kérdéseket akar a szerző tisztázni Előbb 
a puszta értelem, majd a keresztény hit vezetésével beszél az ember és 
a természet kapcsolatáról, a természetes környezetről, a technika erköl- 
esi elkötelezettségéről, a jogállamról, az állam feladatairól, törvényhozó 
hatalmáról és a hatalom korlátairóL A bővebb és tartalmasabb máso- 
dik részben azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mit lehet elérni törvé- 
nyekkel, milyen rendelkezések vannak máris érvényben és mire lehet 
számítani ״környezetvédelmi ügyben”.

A Német Szövetségi Köztársaság kormánya 1971 októberében a 
következő eligazítást adta: a környezetvédelem feladata az, hogy 1. az 
ember számára olyan környezetet biztosítson, amelyre egészsége és em- 
berhez méltó élete miatt szüksége van, 2. káros emberi behatásoktól 
óvja a termőföldet, a levegőt, a vizet, a növény- és állatvilágot, 3. rend- 
behozza azokat a károkat, amelyeket az ártalmas emberi beavatkozás 
okozott. Túl általános ez a törvény, mondja a jogtudós, érdekek össze- 
ütközése esetén nehezen születnek belőle a természetet védő konkrét 
tettek. Problematikus az alapállás is, mert a háttérben egy teljesen em- 
berközpontú szemlélet áll. Ha pL gyár építésére -  a kimondott szán- 
dék szerint ״új munkahelyek teremtésére” -  kerül sor, s ehhez ismét a 
természet eddig sértetlen részét kell feláldozni, akkor az esetek leg- 
többjében az utóbbi a vesztes. Különben is, ügyes ״szalámitaktikával” 
lehet egy-egy részletet ״leszeletelni” a természetből, végül alig marad 
valami. Itt látható, hogy a környezetvédelmi jogrendszer énéktelenné 
válhat.

A törvényalkotás terén egy 1976-os döntés sem haladt sokkal 
messzebb, mert a törvény szerint ״a természet háztartásának telje



sítőképességét” azért kell őrizni, a gazdag növény- és állatvilágot, a tér- 
mészet és a táj szépségét azért kell védeni, hogy az az embert fönntart- 
sa és számára felüdülést nyújtson. Az emberről nem lehet ugyan megfe- 
ledkezni, de nem lehet ugyanakkor a jogalkotás középpontjába sem he- 
lyezni, állítja Kiminich. Az a célja -  s ebben sokan támogatják -  hogy 
ne csupán a ״természettel kötött békéről”, hanem a ״természet saját jo- 
gáról” is szóljanak a törvények. Ez nem jelentheti azt, hogy a természe- 
tét sajátos értelemben vett ״jogbirtokos alanynak” tartjuk, csupán arról 
van szó, hogy a környezetvédelmi törvényeknek a természet iránti köte- 
lességet akkor is hangsúlyozniok kell, ha a kötelesség teljesítése nem 
jelent közvetlen hasznot az ember számára. Legyen az ember a ״termé- 
szét” ügyvédje”. A közelmúltban elhangzott egy alkotmánymódosítási 
javaslat: ״Mindenkinek joga van arra, hogy személyiségét szabadon 
bontakoztassa ki, ha nem sérti másoknak és a természetes környezet- 
nek jogait, nincs az alkotmány által kívánt közrend és az erkölcsi törvé- 
nyék ellen.” Ha ezt a parlament elfogadná, akkor először szerepelne az 
alkotmányban ״a természet joga” kifejezés.

Minden kérdést persze ez sem fog megoldani. A jogtudós szerint a 
legnagyobb problémát a ״nemzetközi természet” jelenti. Amíg közeli 
vagy távolabbi szomszédaink nem kötelezik el magukat, addig a mi kör- 
nyezetvédelmi erőfeszítéseink is korlátokba ütköznek. Ezen még a 
szerződések tömege sem segített eddig. A szerző kissé szomorúan emlí- 
ti, hogy az 1975 és 1982 között kiadott ״International Protection of the 
Environment” harminc kötetben gyűjti össze az eddig kötött szerződé- 
sek szövegét. Mikor lesz ebből végre rend a világban? Mikor születik 
végre néhány olyan törvény, amelyet minden állam betart?



JOACHIM MULLER

Plébániai keretben működő svájci katolikuspap. Elismert szakértője a 
szekták témakörének, amelyről több könyvet és tanulmányt írt. Itt kö- 
zölt írása a Kolping című folyóirat 1986. októberi (Nr. 10) szórná- 
ban jelent meg.

Különálló vallási közösségek, ״szekták”

Igazságkeresés

A ״szekták” azt állítják, hogy egyedül ők birtokolják az igazsá- 
got. Emberként csupán annyit tehetünk, hogy nyitottá válunk az 
igazság befogadására, és teret adunk neki életünkben.

Nem birtokolhatjuk egyszer s mindenkorra, hanem közösen 
kell úton lennünk az egyre mélyebb és nagyobb igazság felé -  a 
Szentlélekbe vetett bizalommal: ״O majd eszetekbe juttat min- 
dent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,26)

Aki nem kész arra, hogy egy életen át keresse, az nehezen 
fogja megtalálni az igazságot, és nem tud segíteni másoknak 
sem az igazság keresésében. Az meg fog elégedni a könnyen el- 
érhető válaszokkal, és elfogadja igazságnak a már kész válaszo- 
kát, eszmerendszereket és vallásos ideológiákat. így biztonság- 
ban érzi ugyan magát, és érzése lesz az igazságról, de az igazsá- 
got nem ismeri. Az egyház az igazságkérdésére az evangélium- 
mai válaszol: Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet (Jn 14,6). 
Az ember csak akkor találja meg az igazságot, ha kész arra, 
hogy élő kapcsolatra lépjen Jézussal. ״Szektákról” akkor beszé- 
lünk, ha már nem Jézus Krisztus a vitathatatlan középpont, ha- 
nem egy másik kinyilatkoztató személy vagy egy magánkinyilat- 
koztatás.



Hagyománykeresés

Az igazságkeresésnek hosszú története és hagyománya van. A 
 ־szektákra” az jellemző, hogy nincsenek hagyományaik, szerin״
tűk a történelem velük kezdődik újra. De aki ma az igazságot 
keresi, az nem elsőként teszi azt. Sokan jártak már előtte. S ha a 
keresztény hit igazságáról van szó, nem szabad megfeledkez- 
nünk hitbeli elődeink tanításáról sem.

Inkább meg kell tanulni alázatosan beilleszkedni az igazság 
tanúinak a kórusába. Ha valakinek az igazság a fontos, az nem 
fogja elnémítani a kortársak hangját sem. Az igazságot senki 
elől sem kell elrejteni. Nemcsak hogy meg lehet, hanem min- 
denkivel meg is kell beszélni. Az igazság Jézus Krisztus szemé- 
lyében adva van számunkra, de az igazságról szóló tanúskodás 
magán viseli az egyes korok sajátosságait is. Ezért, aki kerüli a 
beszélgetést, és csak saját kijelentéseit tekinti igazságnak, azt va- 
lójában nem érdekli az igazság.

Azt a csoportot nevezzük tehát ״szektának”, amelyik úgy 
tesz mintha az igazságkeresésnek nem lenne története, mintha 
nem létezne a ״tanuk felhője”, melyről a Zsidó levél beszél, 
mintha semmi sem lett volna korábban.

Ez az összkeresztény hagyományhoz fűződő problematikus 
kapcsolat a valósághoz mint egészhez fűződő problematikus 
kapcsolatban is megmutatkozik. Az igazi szektást csak a saját 
szektája érdekli. Kiszakít egy darabot az élet nagy és egész való- 
ságából, és ezt tartja egyedül helyesnek és fontosnak. Krisztus 
arra tanított bennünket, hogy várjuk az élet gazdagságát és tel- 
jességét, és már most mintegy ezt elővételezve éljünk.

Szabadságkeresés

Ha az ember megnyílik az igazságnak, mely Jézus Krisztus által 
vált nyilvánvalóvá, szabaddá válik. ״Isten gyermekeinek nagysze- 
rű szabadsága” (vö. Róm 8,12-17) a keresztények nagy lehetősé- 
ge. A szektás csoportok szívesen felhasználják ezt a tematikát. 
Róluk azonban elmondhatjuk, ami Péter 2. levelében áll: ״Sza- 
badságot ígérnek nekik, maguk meg a romlottság rabjai. Annak 
rabja ugyanis mindenki, aki őt legyőzte.” (2 Pét 2,19) Aki az em-



bereket nem Jézus Krisztushoz köti, az nem szabaddá, hanem 
rabszolgává teszi őket. Fontos elem a Jézushoz fűződő kapcso- 
latban az egyes ember felismerése. Jézus maga inkább megkoc- 
káztatja a tanítványaival való szakítást, semhogy olyasmire kény- 
szerítse őket, amit saját felismerésükből nem tudnak helyeselni 
(vö. Jn 6,60-67). Jézus követése során mindenki személyesen jut 
el a felismerésig: ״Te vagy a Messiás, az élő Isten fia.” (Mt 
16,16) így saját szemével látja Jézus arcán az Atya arcát. Ez a 
tapasztalás szabaddá tesz, mert egyedül jézushoz, az Úrhoz köt. 
Ez olyan kötelék, melyet a szeretet és a felelősség határoz meg.

A szektás csoportokban kiiktatják az egyes személyek meg- 
ismerőképességét. A tagoknak felétel nélkül alá kell vetniük ma- 
gukat a csoport előre megfogalmazott tételeinek és követniük 
kell a szekta vezetőjének utasításait. Mégis sokan szívesen elvi- 
selik a hajthatatlan keménységet, mert egyszerűbb valaminek 
alávetni magukat, mint szabadságban élni. A rabszolgának nem 
kell többé gondolkodnia. Parancsra vár. Ura viseli a felelőssé- 
get. A szabadság megéléséhez azonban mindenkit bátorítani és 
biztatni kell. A szabadság felé vezető út mindig hosszú és fárad- 
ságos. De egyedül ez az élet útja. A megismerés kikapcsolásá- 
nak egzisztenciális következményei vannak az egyén számára: az 
evangélium visszájára fordul, a hit elidegenedik és a személy 
szétesik.

Az itt felsorolt kritériumok nemcsak a szekták kritikai meg- 
Ítélésében segítenek tájékozódni, hanem egyben az egyház bírá- 
lata is kifejeződik bennük, s így bűnbánatra indítanak. Egyhá- 
zunkban sokan nem találják meg az igazi védettséget egy élő 
egyházközösségben vagy egy kis csoportban. Úgy érzik, problé- 
máikat nem értik meg, és hitükben sem támogatják őket. Nehéz 
élethelyzetben nem találják meg a kapcsolatot saját egyházuk- 
kctl. Sokan azt is mondják, hogy a ״ szektában” meglelték azt a 
vallási idealizmust, azt az áldozatkészséget és közösséget, melyet 
egyházunkban évekig hiába kerestek. Az ilyen tapasztalatokat és 
véleményeket komolyan kell vennünk, és bűnbánatot kell tarta- 
nunk. Az egyházat nem az menti meg, ha keményen üldözi a 
szektásokat, és harcol ellenük, hanem az, ha újból odafordul Is- 
tenhez. A leghatékonyabb védekezés a megélt és személyes, fe- 
lelős hit, valamint élő közösségek és hívőcsoportok teremtése. 
80



Az evangélium és az egyházunk melletti leghatékonyabb tanúság 
azonban a szeretet.

Különálló vallási közösségek, ״ szekták” mai jelentősége

Csöngetnek. Egy jól öltözött fiatalasszony áll az ajtó előtt. így 
szól: ״Fontos dolgot szeretnék kérdezni Öntől. Hisz-e Isten- 
ben?” Ön meglepetten válaszol: ״Igen”. -  és beszélgetni kezde- 
nek ezzel az asszonnyal, aki a jóhírt akarja közölni Önnel. Ön 
hamarosan megállapítja, hogy ez az asszony nem a katolikus 
egyház tagja, hanem azon vallási közösségnek egyikébe tartozik, 
melyeket Ön ״szektaként” ismer.

Már sokunknak volt ilyen tapasztalatunk vagy lesz talán ép- 
pen ma. Megszólítanak a kapuban, az utcán, plakátokon és írá- 
sokon keresztül. Egyrészt csodáljuk azt a meggyőződést, mellyel 
ezek az emberek beszélnek, másrészt tanácstalanok vagyunk, 
hogyan is reagáljunk rájuk. Feltesszük magunknak a kérdést, 
miért lépett ki az egyházból pont a szomszédunk, a munkatár- 
sunk, és miért lett tag a egy ilyen közösségnek.

Ez a cikk néhány információval szolgál: mik is azok a ״ szék- 
ták”, mit hirdetnek a nálunk (ti. Svájcban, a ford.) tevékenykedő 
csoportok. Adunk néhány jótanácsot a velük való találkozás és 
vitatkozás esetére.

Mik is a különálló keresztény közösségek (״ szekták”)?

A ״szektákon” hosszú ideig csak valami negatív dolgot értet- 
tünk. Többnyire vallási tudatlanságra, fanatizmusra és hóbortos- 
ságra gondoltunk: olyan tévtanításra vagy tévútra, melynek hát- 
tere a hivatalos katolikus vagy protestáns egyháztól való szaka- 
dás. A szembenállás fogalma tehát, melyet még ma is így hasz- 
nálunk, bár az egyházi társadalmi viszonyok jelentősen megvál- 
toztak. A ״szekta” mint fogalom a latin ״ secta”-ra vezethető 
vissza, mely eredetileg politikai pártot, filozófiai iskolát vagy egy 
-  az anyaszentegyházból kivált -  vallási irányzatot jelölt. Ma 
ezt a szót új fogalmakkal kellene helyettesíteni, melyek inkább 
összhangban vannak más vallási meggyőződésű emberek tiszte- 
létével. Manapság vagy ״különálló közösségként” (Sonderge-



meinschaft) emlegetjük őket, hogy ezzel kifejezzük azt: ezek a 
közösségek sajátos tanításukkal különültek el az egyháztól; vagy 
pedig a felekezeti egyházaktól való elkülönülésük alapján ״egy- 
házonkívüli hitközösségeknek” nevezzük őket.

A különálló vallási csoportok jellemzői

-  Ezek a különálló vallási csoportok nálunk, Svájcban rend- 
szerint belső zártságban élő, viszonylag kis csoportok. Tagjainak 
lelki otthont és védelmet nyújtanak.

-  A csoporthoz tartozás zárt tagságot jelent, melynek félté- 
tele a felnőtt korban való megtérés. A csoport és annak vezetője 
ellentmondást nem tűrve többnyire megkívánja a feltétel nélküli 
engedelmességet és a közösség szabályai szerinti radikális életet. 
(Mostanában a szektások gyakrabban fordulnak a fiatalokhoz és 
a gyermekekhez is, sőt gyermekevangelizálás is folyik).

-  Kizárólag maguknak igénylik, hogy ők Isten választott 
gyülekezete, s ezért kritikusan vagy elutasítóan állnak szemben 
társadalmi környezetükkel (a rossz világgal), melyben élniük 
kell. Elsősorban az egyházakkal szemben tanúsítanak egyértel- 
műén elutasító és elítélő magatartást. Az egyházak között folyó 
ökumenikus dialógust is elutasítják.

-  Jellemzőjük az intenzív közösségi élet, amely mindenek- 
előtt a közös vallási tapasztaláson alapul, mely a csoportot for- 
málja. Ebből a megtérési tapasztalatból magyarázható a misszi- 
ós tevékenység mint minden egyes ember szolgálata.

A szekták vezérmotívumai és csoportjaik

Azok az események, elképzelések és motívumok, melyek a szék- 
tákat életre hívják és formálják, oly különbözőek, hogy rendsze- 
rező bemutatásuk alig lehetséges. Mégis újból és újból felismer- 
hetőek bizonyos alapvonások. Ezek segíthetnek, hogy a szekták 
világát különbözőségükben jobban megérthessük.



Ezekben a közösségekben a történelem közeli végébe, Jézus 
Krisztus újraeljövetelébe, az ezeréves birodalom kezdetébe ve- 
tett hit a vezérmotívum. Az Ószövetség szövegei (mindenekelőtt 
Dániel próféta könyve), az Újszövetség végső időkre vonatkozó 
fejezetei (Máté 24 és Márk 13), valamint a Jelenések könyve ad- 
ja ezeknek a tanoknak az alapját. Újra meg újra megpróbálják 
kiszámítani Jézus második eljövetelének időpontját. E csoportok 
tagjai felkészülve akarják várni az Úr eljövetelét. A végső időkre 
figyelő közösségeknek a száma az utóbbi 100-150 évben erősen 
megnövekedett. Legtöbbjük Amerikában keletkezett.

Adventisták

A múlt század közepén alakult meg az adventista gyülekezet, 
mely William Miller (1782-1849) számítása alapján 1843-ra vár- 
ta Jézus Krisztus újraeljövetelét. Az esemény nem következett 
be, ez Miller híveiben válságot idézett elő, majd ezt követően 
különböző csoportokra váltak szét.

Az adventisták egyik csoportja (a vasárnap megszentelésével 
szemben) a sabbat (szombat) megünneplésének elmulasztásá- 
ban látja Krisztus eljövetele eltolódásának fő okát. Ezért elsza- 
kadtak az adventistáktól, és létrehozták a ״heted napi adventis- 
ták” gyülekezetét. Az adventisták számára az igazi hithez hozzá- 
tartozik a szombat megünneplése. Az igazi hitet a ״hitbéli ke- 
resztségben” nyeri el.

A szombat megszentelése Krisztus megváltó tette jelének 
tekinthető, s ezért ezt a törvényt a tízparancsolattal együtt ko- 
molyán kell venni. Véleményük szerint csak az tartozik majd Is- 
ten Országában a megmentett emberek közé, aki megszenteli a 
szombatot. (A keresztény egyházak azért a vasárnapot ünnepük, 
mert ezzel Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek.)

A ״hetedik napi adventisták” gyülekezetei közül újabban so- 
kan dialógust kezdeményeznek a protestáns nemzeti egyházak- 
kai és az ökumenikus munkacsoportokkal. Magukat a szabad 
egyházak közé sorolják, s arra törekednek, hogy ekként el is is- 
merjék őket.



Jehova tanúi

Ezek szintén a végső időket várják, a szektát C. D. Russel alapi- 
tóttá 1880 körül az Egyesült Államokban. Eredetileg ״komoly 
bibliakutatóknak” nevezték magukat. Csak 1930 óta hívják őket 
Jehova tanúinak. Központjuk az Egyesült Államok-beli 
Brooklynban van. Az 1879 óta megjelenő ״Őrtorony” (Wacht- 
turm) című folyóiratban és más írásaiban Russel azt hirdette, 
hogy Krisztus újraeljövetele már 1874-ben elkezdődött, 1914- 
ben Jézus megjelenik és létrehozza az ezeréves paradicsomi bi- 
rodalmat. Amikor ez mégsem következett be, voltak akik ma- 
gyarázgatták, miért is maradt el a várt esemény, és újabb 
időpontokat számoltak ki: 1918, aztán 1921,1925 majd 1975.

Jehova tanúi a merev, központi vezetésű ״őrtorony”-társa- 
dalomban élnek. Elsősorban makacs térítőtevékenységükkel és 
látszólag kiváló bibliaismeretükkel tűnnek fel. De az ״Új Világ 
Fordítás” (”Neue-Welt-Übersetzug”), az általuk használt ״ szén- 
tírás” nem szószerinti biblia, hanem a bibliai könyvek meghami- 
sítása. Arra szolgál, hogy biblikusán alátámassza Jehova tanúi- 
nak a tanítását.

Hogyan hamisítja meg az ״őrtorony-társadalom” a Szentírást?

Számunkra keresztények számára az Ó-és Újszövetségi Szenti- 
rás Isten kinyilatkoztatásának és annak bizonyítéka, hogy az em- 
bér elfogadja azt. Elsősorban a hit könyve. Megértéséhez ne- 
künk keresztényeknek Jézus Krisztus a kulcs, aki Isten és ember 
egyszemélyben.

Életében, halálában és feltámadásában Isten közel hozta és 
nekünk ajándékozta önmagát. Csak ha ilyen összefüggésben ol- 
vassuk a Biblia szövegét és figyelembe vesszük sajátoságát, ért- 
hetjük meg kinyilatkoztatását. Ez mindenekelőtt az Ó- és Újszö- 
vétség kapcsolatára érvényes. A Jehova tanúi számára nem ez 
érvényes. Nekik a kiszakított mondatok szolgálnak kiindulópon- 
túl. Fogják a Biblia egyes mondatait, és tetszés szerint kombi- 
nálják őket. Szabadon betoldanak szavakat, másokat zárójelbe 
tesznek vagy helytelenül fordítanak. így jön létre a szöveg meg- 
hamisításával saját ״evangéliumuk”.



Végeredményben tehát: a Jehova tanúinak bibliamagyaráza- 
ta nem felel meg a Szentírás tanításának! Számunkra az is lé- 
nyeges különbség, hogy nem ismerik el Jézust Isten fiának. Csak 
Jehova az Isten (a zsidó tetragramm hibás fordítása: JHVH = 
Jahve).

A végsó időket váró további gyülekezetek

Az amerikai Herbert W. Armstrong által alapított ״Istennek az 
egész világra kiterjedő egyháza” (Weltweite Kirche Gottes) is a 
végső idők szektái közé tartozik. Nálunk (Svájcban) elsősorban 
folyóiratukból, a ״Tiszta és igaz”-ból (Klar und Wahr) és az 
Ambassador College-ről ismerik őket.

Ide tartozik még a pfáffikoni ״Éjféli hívás Missziós Szerve- 
zet” (Missionswerk Mitternachtsruf), melynek vezetője Wim 
Malgo, aki rádiós evangéüstaként is működik (pl. a luxemburgi 
rádióban). További közösségek: a ״Szabad Keresztény Közös- 
ség” (Freie Christliche Gemeinschaft), a ״Salem Testvériség” 
(Bruderschaft Salem) és a ״Branham Gyülekezetek” (Branham- 
Gemeinden).

Az apostoli gyülekezetek

Az Újszövetség kiemelkedő alakjai voltak az apostolok, akik va- 
lamiképpen Jézus Krisztus ״ügyintézői” voltak.

Péter, Jakab, Pál és a többi apostolok adták meg Krisztus 
halála és feltámadása után az első kersztény egyházközségek 
életének a jellegét. A korai egyházak nem vitték tovább ezt a hi- 
vatalt. A XIX. században egyes gyülekezetek úgy vélték, hogy hi- 
ba volt lemondani erről. Ezért -  közösségi tisztségként -  újra 
bevezették az apostoli hivatalt.

Az Angliában alapított ״katolikus apostoli egyház” apostolai 
magukat a végső idők apostolainak tartották. Az utódok kineve- 
zéséről való lemondás szakadáshoz vezetett. Az újonnan alakult 
csoportok közül az (1860-ban Németországban keletkezett 
 -Újapostoli gyülekezet” a legjelentősebb, tanaival és különtanai״
val együtt. A mai ״főapostol”, a zürichi H. Urwyler szavatolja a 
Szentírás helyes értelmezését és az új isteni igazságok mégis-



mérését. Az apostoli gyülekezet választotta őt, s 5 nevezi ki az 
apostolokat, melyekből ma világszerte 130־an töltik be tisztségü- 
két. Komoly hivatali hierarchia hivatott arra, hogy visszaállítsa 
és időszerűvé tegye a keresztény gyülekezet ősállapotát. Az úr- 
vacsora és a keresztség mellett harmadik szentség náluk a 
״megpecsételés״ , méh־ az apostol közvetítésével a Szentjeiket és 
az istengyermekséget adományozza a hívőnek.

A mormonok

Az Egyesült Államokban keletkezett lS3ő-ban. rAz utolsó na- 
pok szentjeinek Jézus Krisztus-i egyháza״ vagy a mormonok. 
Jellemző rájuk hierarchikus papságuk, templomaik, titokzatos 
rítusokkal (p l halottkeresztelés) és szellemekkel valamint bené- 
pesített mennyországuk istenekké vált emberekkel Bár ma több 
különféle, egymástól független mormon egyház működik, mind- 
nyáján Joseph Smithre (1SŰ5-1S44), az ő látomásaira és hallo- 
másaira hivatkoznak. A ״Mormon könyve״ , az ״Értékes 
Gyöngy ־szem״ , a ״Tanítások és szövetségek könyve״ (melyek Ja- 
seph Smith és a többi egyházi vezető kinyilatkoztatásait tártál- 
mázzák) ezek a tanító tekintélyek a Biblia mellett, mehet csak 
annyiban vesznek figy elembe, amennyiben -  véleményük sze- 
rint -  helyesen fordították. Mindenekelőtt az a kijelentésük 
fontos, hogy feltámadása után Jézus Krisztus Amerikában jelent 
meg, mégpedig azért, hogy ott egyházat alapítson, miután a 
Nyugat -  J. Smith szerint -  már az első évszázadokban eltért 
Krisztus igazságától A mormonok azt hiszik, hogy minden igaz- 
ság és eszköz a birtokukban van ahhoz, hogy céljukat elérjék. 
Ezért a mormonok felekezeti értelemben nem is keresztény, ha- 
nem új alapítású egy háznak tartják magukat.

A pünkösdista mozgalom

A hívőknek a keresztény tökéletességre való törekvése, a megté- 
rés, a hitben való újjászületés, az elragadtatás megtapasztalása, 
a századfordulón a pünkösdista gyülekezetek megjelenéséhez 
vezetett. Ehhez a mozgalomhoz nagyszámú különféle gyülekezet 
és csoport tartozik; összejöveteleiken és istentiszteleteiken a hit



spontán kifejeződéseitől egész az önkívületi látomásokig sok- 
minden előfordul. A Lélekben való keresztség és a Lélek adó- 
mányai (jóslás, prófétai beszéd) fontos állomások a hit útján. A 
megtérésnek, a megszentelődésnek, és a Lélekben való kereszt- 
ségnek a tapasztalása nagyon fontos a gyülekezetek tagjai szá- 
mára. Ezekből fakad tevékenységük.

A sok-sok közösségből álljon itt példaként néhány: a Svájci 
Pünkösdi Misszió (Schweizerische Pfingstmission), az Oskeresz- 
tény Gyülekezet (Gemeinde für Urchristentum), a Szabad Ke- 
resztények Gyülekezete (Freie Christengemeinden), a Teljes 
Evangélium Kereskedői (Gescháftsleute des vollen Evangeli- 
ums), a Missziós Ifjúság (Jugend mit einer Mission), a 
Hunzenschwili Szabad Bibliacsoportok (Frei Bibelgruppen 
Hunzenschwil), a Svájci Missziós Gyülekezet (Schweizerische 
Missionsgemeinde).

Ezekből a pünkösdista gyülekezetekből különböző gyógyító 
mozgalmak is támadtak, gyógyító evangélistákkal. Ezek előtérbe 
állítják a gyógyítás lelki adományát, mely nagy propagandiszti- 
kus felhajtással történik.

Ilyen mindenekelőtt az Egyesült Államokban létrejött Elek- 
ironikus Egyház (Electronic Church), mely a műholdas Televizi- 
óval Európába is bevonult. Alaptézisük a következő: Mivel a be- 
tegségek nem származhatnak Istentől, hanem csak azért vannak, 
hogy hitükben próbára tegyék az embereket, ezért a betegnek 
ajándékként el kell fogadnia Istentől már előirányzott gyógyu- 
lást. Gyógyító evangélisták, mint például Oral Roberts, T.L. 
Osborn, Hermann Zaiss, Kathryn Kuhlman, Morris Cerullo 
többnyire különleges, gyakran látomásos hivatásélménnyel iga- 
zolják magukat. Néhány éve egyes pünkösdista gyülekezetek 
gyakrabban keresik a kapcsolatot az egyházakkal, mint koráb- 
ban, de többségük még mindig nagyon tartózkodó az ökumené- 
vei szemben. A mérsékelt pünkösdista gyülekezeteket ma in- 
kább a szabadegyházakhoz soroljuk.

Eleinte a katolikus karizmatikus megújulás is, mely 1967- 
ben indult az Egyesült Államokban, ״Katolikus pünkösdista 
mozgalomnak” nevezte magát, amikor a Dequesne-egyetem di- 
ákjai és tanárai hasonlóképpen tapasztalták meg a Lélek kiára- 
dását, mint ahogy azt a szabad pünkösdi mozgalmakból ismer



ték. De -  hogy a félreértéseket elkerüljék, és világossá tegyék, 
hogy itt a katolikus egyházon belüli ébredésről van szó -  hama- 
rosan más nevet választottak: pünkösdista mozgalom helyett 
 -karizmatikus megújulásnak” nevezik magukat (a katolikus egy״
házon belül).

Különleges felismeréseken alapuló vallási csoportok

A keresztény hit arra épül, hogy Isten kinyilatkoztatása Jézus 
Krisztussal elérte csúcspontját, de mindenekelőtt beteljesedését 
is. Mégis mindig újra felmerült a kérdés, folytatódik-e az isteni 
kinyilatkoztatás az emberek számára?

Az a kívánság és remény, hogy többet tudjunk meg a világ és 
az emberi sors jövőjének titkaiból, valamint az igazi út utáni val- 
lásos sóvárgás erősítették ezt a vágyat. A belső hang, a víziók és 
hallucinációk élményei valamint a rendkívüli ״médiumtehetség” 
oda vezetnek, hogy új férfiak és nők új felismerésekkel állnak 
elő.

Üzeneteket, figyelmeztetéseket és jövendöléseket monda- 
nak. Sokan saját egyesülésük és gyülekezetük középpontjává vál- 
tak, mások olvasókörüknek szánt írásaikban adták közre felis- 
méréseiket.

Újkinyilatkoztatók, akik egy belső hangra hivatkoznak pl. a 
következők: Jakob Lorber (1800-1864), Emmanuel Swedenborg 
(1688-1772) vagy betániai fényközpontjával Frida Lámmle 
(szül.1907), valamint Michel Coliin (aki XV Kelemen pápának 
adta ki magát és a Megújított Egyház alapítója) vagy a spanyol 
Clemente Domingues, aki XVII. György pápának adja ki ma- 
gát, és a Palmariai Katolikus Egyházat alapította. Leginkább az 
igazság közlésének a módja -  ahogy ők látják -  határozza meg 
őket, és saját ״hangjukat” mérvadó tekintélynek tartják.

így gyakran ellentmondás támad a saját bensejükből hallott 
hang és az Újszövetség tanítása között.

A benső hangra hagyatkozó újkinyilatkoztatókkal szemben a 
spiritiszta és spiritualista egyletek a túlvilágról jövő üzenetekre 
építenek. A túlvilági szellemek médiumok segítségével szólnak 
az egybegyult hallgatósághoz. Összegyűjtik a túlvilági üzenete- 
két, és kinyilatkoztatásnak, érvényes igazságnak tekintik őket.



Ez a ״ szellemkereszténység” (Geistchristentum), ahogy nevezik, 
világosan elkülönül Jézus Krisztus evangéliumától és bibliai üze- 
netétől.

Pro Beatrice (Zürichi Szellemi Szabadkóművespáholy)

Egy Beatrice Brunner nevű médium (aki 1983. szept. 20-án halt 
meg) összejövetelein önkívületi állapotban egy megidézett Jó- 
zsef nevű szellemnek és más szellemeknek üzenetét hirdette, 
akik leírták a túlvilágot, valamint etikai és vallási figyelmezteté- 
seket közöltek. Ha pontosan betartják az utasításokat, a gyüle- 
kezeti tagok biztosan felemelkedhetnek az Istenhez közelebb 
lévő szellemvilágba.

A médium halála után a gyülekezet két pártra szakadt, me- 
lyek Beatrice Brunner médiumaként tett közléseinek szerzői jo- 
gán kaptak hajba. (E közléseket ma videoelőadásokon mutatják 
be.) Ha mindkét csoport a Bibliára hivatkozik is, olyan sajátos 
nézeteket képviselnek, melyek lényegében ellentmondanak a ke- 
resztény tanításnak (pl. a Szentháromság tagadása, a Jézus 
Krisztus-־ megváltás helyett reinkarnációs és hinduista kárma- 
tanítás: az embernek önmagának kell megváltania magát, még- 
pedig a jó és rossz cselekedeteiből fakadó ismételt újjászületé- 
sek által).

Mihály-egylet (Michaelsvereinigung)

1964-ben a református szülői házból származó Paul Kuhn, kér- 
tész és a Coue-módszer (önszuggesztiós és hipnózis-módszer) 
tanára Dozwil TG-ben a rorschacherbergi Gallati asszonnyal 
mint médiummal új gyülekezetei kezdett kialakítani. Az 1971- 
ben Dozwilben felépült központban ״maga kreálta papként” 
végzi szentségeket szolgáltat ki és istentiszteleteket tart a zsinat 
előtti és új római katolikus miseszövegek felhasználásával. Csak 
azok léphetnek be a gyülekezetbe, akik előzőleg bevezető tanfo- 
lyamot végeztek nála.

A meglehetősen egyéni módon magyarázott Biblia mellett a 
kinyilatkoztatás forrásaihoz tartoznak Mihály arkangyalnak Gál- 
lati asszony által továbbított üzenetei. Tanításuk a legkülön



bözőbb eredetű hitelemek ötvözetéből áll, mely -  ha köze- 
lebbről megvizsgáljuk -  világosan különbözik Jézus Krisztus 
evangéliumától és az egyház tanításától. (Mária mint a Szenthá- 
romság tagja, a lélekvándorlás mint a megváltás útja stb.) Azt 
állítják, hogy olyan közösséget alkotnak, mely nem áll ellentét- 
ben az egyház tagsággal. Ezzel szemben a bázeli püspökség így 
foglalt állást: ,Aki hitelt ad olyan ’magánkinyilatkoztatásnak’, 
mely szemben áll az Egyház által hirdetett szentírási tanítással, 
és annak megfelelő kultikus cselekményekben közreműködik, az 
tévedésben van és ellentmondásba kerül a katolikus egyházzal”.

Heimholungswerk Jesu Christi
Univerzális élet

Ez a szervezet is új kinyilatkoztatásokkal jelentkezik 1971 óta. 
Az önmagát ״prófétának” tartó alapító, Gabriele Wittek és né- 
hány tőle függő ״ifjú próféta” az univerzális életet, a belső val- 
lást, az igazi világvallást és Jézus Krisztus világbirodalmát hirde- 
tik. ״Látomásai” vannak, melyekben angyalok és megidézett 
szellemek (Emanuel testvér) beszélgetnek velük, továbbá -  
Wittek asszony állítása szerint -  egyenesen Jézus Krisztussal 
állnak kapcsolatban, akiknek ők a ״ szócsövei”. 1983-ban tíz té- 
telben összefoglalt tanításuk a gnosztikus gondolatvilágból ered: 
a Bibliát csak részben ismerik el, mert azt új kinyilatkoztatások 
túlszárnyalják. Istent nem személynek, hanem személytelen elv- 
nek, ״őserőnek” vagy ״szellemnek”, Krisztust pedig emberi kön- 
tösbe bújtatott szellemi lénynek tartjákAz egyházakkal szembe- 
ni agresszív, ellenséges magatartást tanúsítanak: szemükre vetik 
Krisztus üzenetének megtagadását.

A ״keresztény állam” maegvalósítása érdekében a mozga- 
lom gazdaságilag is nagyon aktív. A legkülönbözőbb egyesüle- 
tekbe szerveződve parasztgazdaságokat, kézműves üzemeket, 
 -Krisztus-iskolákat”, klinikákat, öregek otthonai, a helyes élet״
módra nevelő tanácsadóközpontokat és vegetáriánus éttermeket 
alapítottak. A mozgalom egyes helyein a lelki gyógyítást is lehet 
igényelni.

Bár az új kinyilatkoztatók, akik a spiritualista vagy spiritiszta 
irányzatnak, valamint a teozófiának és az antropozófiának a



képviselői, bibliai kijelentésekre hivatkoznak, a kereszténység 
központi állításait (Szentháromság, a Jézus Krisztus általi teljes 
megváltás, Krisztus Isten fia) mégis elutasítják vagy tévesen ma- 
gyarázzák. A legtöbb közösség esetében neognosztikus mozga- 
lomról beszélhetünk, mert a vezetők és a tekintélynek örvendő 
személyek azt ígérik a tagoknak, hogy beavatják őket az Istenről 
való különleges tudásba és a világ titkaiba.

Antropozófia

Az ״antropozófus társadalom” -  amelyet az alternatív pedagó- 
giát folytató Waldorf-iskolák (Rudolf Steiner-iskolák), gyógype- 
dagógiai, orvosi intézményei, valamint biológiai -  dinamikus 
mezőgazdaságuk tett ismertté -  szintén az ezoterikus, újgnosz- 
tikus mozgalmak közé tartozik. Rudolf Steiner (1861-1925), az 
antropozófia megalapítója eleinte Helena Petrowna Blavatzky 
(1831-1891) Teozófikus Társaságával állt kapcsolatban, melynek 
német szekcióját főtitkárként ő vezette 1902-1909 között.

Miután sajátos vallásos világnézeti rendszert dolgozott ki, 
1913-ban kizárták a társaságból. Tanításának lényeges vonásai:

-  egy ezotérikus krisztológia, mely a biblikus-keresztény it- 
tel ellentétben ״éteri” Krisztusról mint szellemi lényről beszél, 
aki csak rövid ideig tartózkodott a földön.

-  egy ״ titkos tudománynak”, azaz egy olyan ismert elmélet- 
nek a felvázolása, mellyel az ember az őt meghatározó szubjek- 
tív és objektív akaratot fel tudja ismerni, és meg tudja alkotni 
.”saját magát״

A karma és a reinkarnáció határozza meg az ember útját a 
magasabb világ megismerése felé. Mint kulturális mozgalom a 
természet- és szellemtudományoknak, az ember és a Föld, a 
múlt, a jelen és a jövő zárt, univerzálisan felépített rendszerét ál- 
lítja elénk.

Az antropozófia vallásos mozgalmaként 1922-ben keletke- 
zett a ״Keresztények Közössége” (Christengemeinschaft) Fried- 
rich Rittelmeyer vezetésével. 1923-24-ben alapította R. Steiner 
az ״Általános Antropozófiai Társaságot” melyek székhelye és 
szellemtudományi főiskolája a Basel melletti Dornachban volt. 
A nagy formátumú Steiner halála után a válság időszaka követ



kezett. Eszméi és szociális-ökológiai-politikai elkötelezettsége 
miatt az antropozófia ma a New Age-mozgalomhoz áll közel.

Új vallásos mozgalmak

Az utóbbi években növekvő számban keletkeznek olyan vallásos 
csoportok és közösségek, melyek nem-keresztény, ázsiai vallá- 
sok elemeire épülnek. A szektáknak a cikk elején felsorolt jel- 
lemzőit mindenekelőtt kettővel kell kiegészíteni:

-  a guru, mint vitathatatlan, abszolút tekintély és vezető 
személyiség

-  olyan technikák (jóga, bizonyos meditációs gyakorlatok, 
pszihotechnikák), melyek az (ön-)megvalósításhoz vezetnek.

Ezek a mozgalmak, melyeknek nemzetközi összefonódottsá- 
ga és szervezeti rendszere a feltűnő, még a fejlődés stádiumában 
vannak. Ez azt jelenti, hogy tanításuk és közösségi rendszerük 
még változik, és a mindenkori társadalmi adottságokhoz idomul.

Ilyen mozgalmon például a Krishna-tudat Nemzetközi Tár- 
sasága, a ״Bhagvan” Shree Rajneesh-mozgalom, a koreai Sun 
Myung Mun Egyesítés Egyháza, a Srí Chinmoy-mozgalom, a 
Divine Light Mission-hoz tartozó Maharishi Mahesh Jógi 
Transzcendentális Meditációja és az Ananda Marga.

Az Egyesítés Egyháza (Vereinigungskirche)

A koreai Sun Myung Mun 1954-ben ״Társaság a Világkeresz- 
ténység Egyesítésére” néven egyházat alapított. Ma az ״Egyesi- 
tés Egyházanként” ismert, de van sok egyéb ága és fedőszerve־ 
zet is, melyek neve alatt szintén ő rejtőzik. Mun Egyesült Álla- 
mok-beli főhadiszállásáról irányítja egyházát. A vezetés időköz- 
ben egyre inkább koreaiak kezébe került, és a földrajzi központ 
Keletre helyeződött át. Az Egyesítés Egyháza nemzeti és nem- 
zetközi tudományos és vallási kongresszusokat szervez és finan- 
szíroz. Az Egyesült Államokban és Európában működő gazda- 
sági vállalkozásait jogos bizalmatlansággal és ellenállással fogad- 
ják. Mun tanítását az ״Isteni Elvek” című könyvében fektette le. 
Szerinte Jézus megváltó műve nem sikerült. Jézus meghalt, mi



előtt új Ádámként egy új Évával megalapíthatta volna az Isten 
akarata szerinti egyesített emberiséget. Ezért Isten korunkban 
új megváltót támasztott. Mun nem nevezi magát nyiltan lsen ál- 
tál küldött messiásnak, követői mégis megváltóként tiszteli, és 
jelenlegi feleségével együtt tartják őket az ״ igazi szülőpárnak”. 
Mun azt hirdeti: ״Ez a világ a szeretet, a boldogság világa lesz. 
Földgolyónk egyetlen otthon, az emberiség pedig egy család 
lesz”. Az Egyesítés Egyházának tagjai elhivatottságot éreznek 
arra, hogy Mun vezetése alatt ״sajátkezűleg” építsék fel az új vi- 
lágot. Úgy vélik: az a feladatuk, hogy legyőzzék a keresztény 
egyházak korrupcióját és megosztottságát, de mindenekelőtt az 
ateista kommunizmust, mint az emberiség legnagyobb ellensé- 
gét (Például a CARP nevű szevezet segítségével). Mun egy eljö- 
vendő harmadik világháborúról is beszél, melyet ״Isten utolsó 
intézkedésének” tart. Aki csatlakozik a mozgalomhoz, rendsze- 
rint átadja javait a közösségnek, és csoportjában aláveti magát a 
szigorú életmódnak, valamint a feltétlen engedelmességnek. 
Mun össze is házasítja követőit úgy, hogy a partnereket kivá- 
lasztják egymásnak.

Scientology״־egyház”

A Scientology-״egyház” alapítója az 1911-ben született amerikai 
L. Ron Hubbard. Az egész világot átfogó szervezet felelős irá- 
nyitása ma -  Hubbard 1986-ban bekövetkezett halála óta -  egy 
választmány kezében van. Ebből vezetési problémák adódtak, a 
szervezet átalakításakor sokan kiváltak. A szervezet némi siker- 
rel azon fáradozik, hogy jogilag elismerjék mint vallási közössé- 
get, vagy ״egyházat”. Hubbard szerint a scientológia ״alkalma- 
zott vallási filozófia és technológia, mellyel a lélek, az élet és a 
gondolkodás problémái megoldhatók.” Segítségével az ember 
fokozatosan legyőzheti testi és lelki gyöngeségeit és eljuthat a 
teljes szabadságra, azaz ״clear” (tiszta, szabad) lehet. A sciento- 
lógusok az úgynevezett auditing-ot, a kikérdezéseket és más 
módszereket tudományosnak és csalhatatlannak tekintik. A 
központokban és intézetekben -  egy ingyenes személyiségteszt 
elkészítése után -  a rendkívül drága tanfolyamokat tartanak. 
Csillagászati áron árusítják füzeteiket, tartanak gyakorlatokat,



kurzusokat, illetve kötnek munkatársi szerződéseket. A felkel- 
tett szükségleteket, emberek szorult helyzetét és félelmét, hogy 
elsősorban fiatalabb embereket (iskolásokat és szakmunástanu- 
lókat is) a Scientology-egyház függőségébe hozzanak. Svájcban 
pl. ״A pszichiátria visszaéléseivel szemben az emberi jogok vé- 
delmére alakult bizottság” (”Kommission zum Verstössen de 
Psychiatrie gégén Menschenrechte”) vagy a Narconon (kábító- 
szeres rehabilitációja) mögött is a Scientology-egyház áll. A 
 -Cél” nevű egyesület Hubbard módszereivel a tanárok és diá״
kok problémáit akarja kezelni.

Ennek az egyháznak jól szervezett és tekintélyen alapuló ve- 
zetése van. Toborzó módszerei és a kilépett tagokkal szemben 
alkalmazott bánásmódjuk miatt gyakori támadásnak van kitéve. 
A Scientology-egyház egyik sajtószóvivője 1978-ban az NSZK- 
ban így nyilatkozott: ״Európában és Eszak-Amerikában mindé- 
nütt számtalan pert folytattunk védekezés és ellentámadás céljá- 
ból.”

Hogyan viselkedjünk?

Gyakran tesszük fel magunknak a kérdést: mit is tegyünk, ha 
ilyen csoportosulások tagjai megszólítanak bennünket? Egy do- 
logban világosan kell látnunk: ezeknek a szektáknak a tagjai 
nem a dialógust keresik, ők a meggyőzésre törekednek, és új ta- 
gokat akarnak toborozni. Ennek érdekében az emberek féléi- 
meiből és gondjaiból indulnak ki.

Ezért egy jótanács:

Saját hitünk alapos ismerete és a másik fél érvelési módjának 
pontos ismerete nélül egy ilyen beszélgetés sehová sem vezet. 
Önnek udvariasan és a másvallású fél iránti megbecsüléssel el 
kell hárítania a közeledést. Először is, ne engedje, hogy a másik 
látszólagos ״mindentudása” bizonytalanná tegye Önt a saját hi- 
tében.! Pozitívan kifejezve: Próbálja meg jobban megismerni hi- 
tét és a Szentírást! Éljen tudatosan hívőközösségének, a katoli- 
kus egyháznak tagjaként, és kötelezze el magát ebben a közös- 
ségben!



így megismerkedhet az Önnel együtt úton lévő kersztény 
testvéreivel. Ha kérdései vannak, forduljon lelkipásztorához, aki 
kész ilyen beszélgetésre, és időt is szakít rá.

A komoly összeütközés

Ha egy ifjú vagy egy fiatal felnőtt csatlakozik egy szektához, és 
ezáltal életcélja és -  stílusa is megváltozik, a legtöbb szülő vagy 
hozzátartozó érthető módon ezt úgy fogja fel, mintha az ő ״élet- 
művét”, terveit és mércéit kérdőjeleznék meg. Szinte elkerülhe- 
tetlen egy komoly, gyakran nagyon is mélyreható összeütközés. 
Ön mint hozzátartozó majd minden ponton más véleményen 
lesz, mint a fiatalok, mert ebben a vitában lényeges dolgokról, 
életcélról, az életről alkotott elképzelésekről lesz szó. Nagyon 
fontos, hogy a beszélgetőpartnerek föltárulkozzanak egymás 
előtt és nyíltan, valóban egymással beszéljenek. Eben a beszél- 
getésben a következő szabályokat kell betartani. -  Szó sem le- 
hét hatalmi pozició érvényesítéséről. Az érintett személyek 
többsége nagykorú és joga van ahhoz, hogy a saját útját járja.

-  Egy bizonyos ember megsegítéséről van szó, ezért a segít- 
ségnek egészen őhozzá kell igazodnia, vagyis alkalmat kell adni 
neki, hogy gondolatait, indítékait, elképzeléseit, tapasztalatait 
közölhesse. Ebben komolyan kell venni őt!

-  Ha beszélgetni kezd ezzel a felnőttel, hiba lenne értei- 
metlenségnek tartani mindazt, ami ennek az embernek az egész 
világot és életének értelmét jelenti. Csak barátságos beszélge- 
tésben -  melynek során kritikus kérdéseket tesz fel az adott 
csoport életére vonatkozólag és javaslatokkal is elő tud állni -  
rámutatni ezeknek az ideáloknak az értelmetlenségére. E kérdé- 
sek vonatkozhatnak a közösség szervezeti és vezetési struktúrá- 
jára, a vezetők és eszményképek életstílusára, az anyagiakra, 
azok felhasználására, jogi dolgokra, a szekta szociáletikai maga- 
tartására (a másvallásúakkal való bánásmódra) stb. Nem szabad 
megelégedni általános tájékoztatással, hanem konkrét adatokat 
és bizonyítékokat kell kérni.

-  Fontos, hogy Ön igazi beszélgetőpartner legyen. Vagyis 
egész őszintén és személyesen kell beszélnie, és a tekintélyi igé- 
nyékről le kell mondania.



Ha mindent latba vetve Önnek mégsem sikerül meggyőznie és 
eltántorítania a fiatalembert ettől a közösségtől, fontos, hogy ne 
ítélje el őt. Ugyanúgy annak sincs értelme, hogy szemrehányást 
tegyen saját magának. El kell fogadnia az új szerepet, melyet en- 
nek a felnőtt embernek a döntése megkövetel Öntől. Mert a leg- 
fontosabb mindenki számára a kapcsolat fenntartása, vagyis 
hogy jövőbeli útján kritikus szemmel ugyan, de végigkiséije Őt. 
Közölni kell a fiatallal: Bármikor visszatérhetsz, az ajtóm mindig 
nyitva áll előtted. Mert ha később más utat választ magának, tü- 
relmes segítségre van szüksége.

Lehetőségek az Egyházon belüli elkötelezett életre

Fiatalok és a felnőtt ifjúság gyakran teszi föl magának a kérdést: 
milyen igazság irányítja életemet, cselekedeteimet? Melyek 
életstílusom belső mozgatói? Hogyan birkózom meg mindenna- 
pos és egzisztenciális problémáimmal? Mely közösségben ér- 
zem, hogy megértenek és elfogadnak?

A svájci egyház ifjúsági mozgalma és csoportjai a keresztény 
hitből kiindulva keresnek választ ezekre a kérdésekre. Elkötele- 
zik magukat az egyházi ifjúsági munka széles skáláján: elméiké- 
dés, liturgia, ünnep és játék, szociális és szociálpolitikai tévé- 
kenység, hitbeli megerősödés, az egyházközösség és a közösség 
építésének gyakorlása. Az elköteleződés segít, hogy a fiatalok 
tartós kapcsolatokat létesítenek, és szolidaritás alakuljon ki ben- 
nük a mindig fiatal, élő egyház iránt. Ógy újra és újra tapasztal- 
ják, hogy felül lehet kerekedni a generációs problémákon, és 
hogy gyökértelenné vált egzisztenciák világos útbaigazítást kap- 
hatnak.

Az ifjúsági mozgalmak közül néhány olyan specifikus prog- 
ramot próbál nyújtani a felnőtt ifjúság számára, melyben a fiata- 
lók kialakíthatják az életük szempontjából jelentős válaszokat.

A katolikus egyházon belül hadd utaljunk itt a következő 
szervezetekre: Junge Gemeinde, JViko: Jugend-Vinzenzkonfe- 
renz, a Gén mozgalom, a Kolping, a Jungwacht, a Blauring és a 
cserkészmozgalomra.



Az evangélikus egyházban ilyen szervezetek a Junge Kirche 
Schweiz, CVJM/T: Christlicher Véréin Junger Manner/Töchter 
és a Zwingli-szövetség.

A nevezett mozgalmak és szövetségek helyet adnak az egy- 
házbem és az egyházközösségekben más csoportok számára is 
(karizmatikus ifjúsági csoportok, bibliakörök, imaközösségek és 
szociális munkát végző csoportok). A kereső fiatal otthonra ta- 
lálhat itt, s ez tudatosítja benne, hogy életének, elköteleződésé- 
nek van értelme. A  szülőknek, papoknak, hitoktatóknak és ne- 
velőknek pedig az a feladatuk, hogy életstílusuk keresésében ko- 
molyán vegyék a fiatalokat. A  fent tárgyalt kérdéseket ezért út- 
keresésként és önkritikára való ösztönzésként kell felfognunk.



A ,,Kölni Nyilatkozat” hullámverése

A ״Kölni Nyilatkozatot” (ld. Egyházfórum 7, 91-96.0.) 14 német teoló- 
giai tanár fogalmazta meg, s január vége felé hozta nyilvánosságra. Ja- 
nuár végéig már 175 aláírás gyűlt össze a német nyelvterületről (Nyu- 
gat-Németország, Ausztria, Svájc) és Hollandiából. A Kathpress május 
5-i jelentése szerint a nyilatkozatot aláíró teológiai tanárok és tanárnők 
száma 485-re emelkedett. Az egyház vezetőinek visszhangjára, külön- 
böző egyházi testületek kritikus állásfoglalására magától értetődően 
azonnal sor került. Nem hiányzott a rokonszenv sem, az aláírók is je- 
lentkeztek apológiájukkal. Ennek a ״viharnak” néhány részletét ismer- 
tétjük a következőkben.

1. A német püspökkari konferencia állandó tanácsának megbízásá- 
ból K ari Lehm ann  püspök foglalt állást (Kathpress 1989/2. külön- 
száma):

 január 25-én a nagy nyilvánosság elé került ,A gyámkodás ״1989
ellen -  Katolicitásunk nyitottságáért” címen az a kölni nyilatkozat, 
amelyet teológiai tanárnők és tanárok a Háromkirályok ünnepén fogai- 
maztak meg. Ez a nyilatkozat az utóbbi hónapok nagy feltűnést keltő, 
sok hívőt mélyen elbizonytalanító vitáit eleveníti fel. Az egyházat, 
elsősorban az egyház külső megjelenési formáját minden időben érte 
bírálat, erre készülnünk kell a jövőben is. Döntő jelentőségű azonban 
ebben a kérdésben, hogy milyen szellem vezérli s milyen eszközökkel 
harcol az, aki tiltakozik.

A ״Nyilatkozat” sok nehéz témához nyúl ugyan hozzá, de nem 
méltó az ügyhöz, ahogyan ezt általánosító kijelentéseivel teszi. A püs- 
pöki kinevezésekkel kapcsolatban feltételezel a helyi egyházak beleszó- 
lási jogát, de elfeledkezik arról, hogy ez ebben a formában vagy egyál- 
talán nem érvényesül, vagy nincs mindenütt érvényben. A kölni érsek 
választásával kapcsolatban olyan megállapításokat tesz, amelyek -  ha 
pontosan ellenőrizzük őket -  nem állják meg helyüket.

Ezen az alapon tulajdonítanak II. János Pál pápának olyan maga- 
tartást (s ezt a beállítást a ״Nyilatkozat” még erősíti), hogy ״burkoltan 
megváltoztatja az egyház szervezetét”, ״fokozottan gyámkodása alá ve- 
szí a részegyházakat”, ״húzódozik a teológiai bizonyítékoktól”, ״vissza- 
szorítja a laikusokat az egyházban”, s így tovább.

Nagyon kérdéses, ha valaki egy-egy esetből általános következteté- 
seket akar levonni. Eljárásmódja még kérdésesebb, ha az általánosítást 
pontatlanul fogalmazza meg, méghozzá nem tiszta nyelvi eszközökkel, 
hanem jelszavakkal és elhamarkodott értékítéletekkel. A ״Nyilatkoza- 
tót” író teológusok szívesen hivatkoznak a tudományos kutatás helyes 
módszerére és előírásaira, ezért nekik kellene hozzájárulniok ahhoz,



hogy a nyilvánosság elé tárt problémákat jobban kell megmagyarázni, s 
a hozzávetőleges, általánosító kijelentésektől tartózkodni kell. A német 
püspökök határozottan visszautasítják azokat a vádakat, amelyeket II. 
János Pál pápa személye ellen hoztak fel.

A felvetett kérdésekről nagyon nehéz lesz beszélgetni, ha a ״Nyi- 
latkozat” az egyházi hatóságot úgy jellemzi, hogy az ״uralkodik”, ״ha- 
talmával él, de vissza is él vele”, ״a fegyelemhez szoktatás eszköze”, s 
így tovább. A teológiai kutatás és az egyházi vezetők közötti viszonyt 
úgy állítják be, hogy ennek már puszta feltételezését is elégtelennek 
kell mondanunk. Olyan formában védi ugyanis a teológia önállóságát, 
hogy nem lehet felismerni, hogyan rendelődik a teológia az egyházhoz 
és az egyházi hatalomhoz. Ennek eredménye -  amely végigkíséri a 
- ”Nyilakozatot״ ,  hogy egymást kizáró feszültségbe kerül, sőt egymás- 
sál ellentétes a hivatali megbízás és szabadság, az engedelmesség és a 
felelősség.

Mindenkinek joga van arra, hogy nyíltan beszéljen az egyházban 
minden nehéz és vitatott kérdésről. Az ügyet azonban nem viszi előre 
az, aki egyoldalúan emel vádat, másra hárítja a felelősséget, szakszerű 
tárgyalást kívánó kérdéseket leszűkítve szemlél, s az egészet felszínes 
 -Nyilatkozatban” viszi a közvélemény elé. A német püspökök arra kér״
nek minden teológiai tanárt, hogy segítsék lecsendesíteni a feltámadt 
nyugtalanságot, minden oldalról tisztességben folytatott, differenciált 
látásra képes párbeszéd által pedig segítsék a vitatott kérdések megöl- 
dását.”

2. Kurt Krenn bécsi segédpüspök 1989. január 28-án fogalmazott 
nyílt leveléből részleteket idézünk (Kathpress, u.o.) ״Tizenhét éven át 
kollégájuk voltam a teológiai tanításban. 1987-ben neveztek ki Bécs se- 
gédpüspökévé, s most azon püspökök közé tartozom, akiknek kineve- 
zése ellen ״Kölni Nyilatkozatunkban” vádat emelnek... A mostani püs- 
pöki kinevezéek úg történtek, mint az előzőek. D öpfner bíborost, Köriig 
bíborost, Berg érseket, Lehm ann  püspököt, D yba  érseket azon a módon 
nevezték ki, amely ellen most önök tiltakoznak. Mivel a ״Kölni Nyilat- 
kozat” jónéhány aláírója előrehaladott korban van, azért megkérdezhe- 
tem, miért beszélnek most hirtelen a helyi egyházak feletti gyámkodás- 
ról, centralizmusról, a kollegialitás elvének megsértéséről, az ökume- 
nizmus gátjáról olyan ügyekben, amelyeket a zsinat után fellebbezés 
nélkül, lojálisán elfogadtak... Minden teológiai tanárnak tudomásul kell 
vennie, hogy az egyházban van küldetése. A hitegység és a tanítás egy- 
sége minden időkben az egyház legnagyobb értékei közé tartozott... 
Hogy a hit és a hittanítás feloldhatatlan egységet alkot, s hogy csak a 
teljesség mondható az egyház tanításának, abban egyetlen teológus sem 
kételkedhet. A ״Kölni Nyilatkozatban” nem lelhető kielégítő bizonyíték 
arra a tételre, hogy az ״igazságok hierarchiájáról” szó lehet anélkül is,



hogy az egész iránti kötelességről beszélnek. Az sincs bizonyítva, hogy 
lehetne olyan erkölcsi vagy dogmatikus ״részletkérdésekről” beszélni, 
amelyek nem tartoznának szorosan a hitvilághoz... Ha a teológia a sza- 
badság és a lelkiismeret autonómiájának fogalmával demagóg módon 
játszik, akkor könnyen előfordulhat, hogy utat készít annak az embertí- 
pusnak, amely erkölcsi és történelmi katasztrófában végzi... Ha én ma 
még egy olyan állás fellegvárában lennék professzor, ahol nem mond- 
hatnak fel nkem, s kérdezném magam, mekkora bátorságra lenne szűk- 
ségem, hogy nyilatkozatukat aláíijam, akkor erre az eredményre jutnék: 
egy, a jobb életkörülményekért és igazságosságért tüntető egyszerű 
munkásnak több bátorságra lenne szüksége. -  Baráti üdvözlettel Rurt 
Krenn, a bécsi érsekség segédpüspöke.”

3. Silvio Oddi kuriális bíboros állásfoglalása:
 -Nagyon jól tudjuk, milyen mélyen érinti a fogamzásgátlás problé״

mája a katolikus hívek lelkiismeretét. Ez természetes és érthető. Akik 
csak természetes szinten gondolkodnak, azok közül sokan azt vélik, 
hogy az egyház bizonyos kérdésekben túlzott szigorúságot tanúsít. Meg 
vagyok viszont győződve arról, hogy az egyház nem változtatja meg ta- 
nítását. Számunkra az erkölcs isteni alapokon nyugszik, s nem hiszem, 
hogy az egyháznak joga lenne ezen alapelvek változtatására.

Sebastiano Baggio kuriális bíboros szerint ״mindig voltak eretne- 
kék -  szemmel láthatóan ma is vannak”.

Dionigi Tettamanzi milánói erkölcsteológiai tanár hangsúlyozza, 
hogy a teológusok feladata a ״tudományos szinten való megvitatás”, de 
ez más, mint az a ״mértéktelen vágy”, hogy egyéni véleményüket ״sze- 
rencsétlen formában nyilvánosság előtt fejezzék ki”.

Az olasz ״Communione e Liberazione” laikus mozgalom egyik ala- 
pit ója, Rocco Buttiglione filozófus a következőket mondotta: ״A pápa 
nem adhat megbízást a teológusoknak, hogy tartsanak szavazást a ke- 
resztény hitről. Az ő feladata az, hogy tanítson, tanítsa azt a hitet, ame- 
lyet az egyház Krisztustól kapott. Ezt még akkor is tennie kell, ha a teo- 
lógusok többségével találja magát szemben, vagy néhány hívővel marad 
egyedül.” (Kathpress, 1989 január 31).

4. A német püspöki konferencia február 13. és 16. között Mainz- 
ban tartott tavaszi teljes ülésén megerősítette azt a magyarázatot, ame- 
lyet a püspöki kar elnöke (Karl Lehmann) január 26-án adott a teológi- 
ai tanárok ״Kölni Nyilatkozatára”. Lehmann püspök az elkövetkezendő 
hónapokban találkozni fog a különböző teológiai tudományok, elsősor- 
ban az erkölcsteológia képviselőivel, hogy a felmerült problémákat tisz- 
tázzák. A püspökkari konferencia kérte a teológusokat, hogy a beszél- 
getéseket tárgyilagosság és önfegyelem szellemében vezessék (A ״Her- 
dér Korrespondenz” híradása, 43/1989), 3. szám 139. o.).



5. P eter H ünermann, tübingeni teológiai tanár -  a Kölni Nyilatko- 
zat egyik aláírója -  nyűt levele a német püspökkar elnökéhez, Kari 
Lehm ann  püspökhöz (Herder Korrespondenz, u.o. 130-135.0.). Rész- 
letek:

Hálás köszönettel vettem tudomásul, hogy január 26־án írt állás- 
foglalását párbeszédre való meghívással végzi. Levelemmel hozzá sze- 
retnék járulni ehhez a dialógushoz. Előzetes megjegyzésem: ön  azt ál- 
lítja, hogy a ״Kölni Nyilatkozat” pontatlanul beszél, jelszavakat használ 
és túlságosan gyorsan hoz értékítéletet, de azt is, hogy nem bizonyítja 
állításait. Én ugyan kívántam, hogy ezt az állásfoglalást gondosabban 
kell kidolgozni, tettem is erre kísérletet, végül mégis elszántam magam 
az aláírásra. Ön elég régóta ismer engem, jól tudhatja, hogy nincs ben- 
nem Róma ellenes érzület, a pápa primátusát vagy tanítói illetékességét 
sem kérdójeleztem meg. Feltétel nélkül elismerem azt is, hogy mekkora 
erővel és lendülettel tölti be a Szentatya pápai hivatását. Miért van mé- 
gis szükség ״vészfék használatára”?

A nyilatkozat harmadik pontjában említett kritikus témánál 
kezdem.

( Hünermann professzor itt hosszan tárgyalja a fogamzásgátlás és 
születésszabályozással kapcsolatos hivatalos egyházi tanítás történetét, 
kezdve XI. P ius pápa 1930-ban kiadott ״Casti connubii” kezdetű körle־ 
veiével. A többoldalas fejtegetés részleteire itt nem térhetünk ki, csu- 
pán néhány jelentős dátumot említünk. VI. P ál pápa 1968-ban megje- 
lent ״Humanae vitae” körlevelének alapállása ismerős: a házastársak 
minden nemi aktusát ״új élet nemzésére való nyitottságnak kell jelle- 
meznie”, aki ezt szándékosan kizárja -  kivéve a női terméketlenség 
,természetes’ periódusait -  az bűnt követ el (Nr. 11. és 14.). A német, 
osztrák és belga püspökkari konferenciák némileg visszahúzódtak, je- 
lezték, hogy nem tévedhetetlen pápai döntésről van szó, de azt is, hogy 
a felelős lelkiismereti döntésekben az egyes ember más forrásokra is tá- 
maszkodhat. Morálteológusok vizsgálták, hogy levezethető-e a hit alap- 
jaiból a pápai előírás. Legtöbbjük közvetlen összefüggést nem talált. 
II. lá n o s  P á l pápa 1981-es ״Familiáris consortio” körlevelében azonban 
teljes erővel képviselte az elhangzott tanítást, 1988. novemberében pe- 
dig, a morálteológia nemzetközi kongresszusán közvetlen isteni előírás- 
ra hivatkozott: ezt a törvényt ״a teremtő Isten írta be az emberi sze- 
mély természetébe, de kinyilatkoztatása által meg is erősítette azt”. A 
fogamzásgátlás és születésszabályozás tétele így az abszolút törvény 
szintjére emelkedett. A pápai tanítás és a tudományok (orvosi, szocio- 
lógiai, erkölcsbölcseleti és erköcsteológiai tudományok), de nem utolsó 
sorban a hívek nagy részének gyakorlata között egyre szélesebb szaka- 
dék tátong.)



,A  nemi élet erkölcse fölötti vita abba a sorozatba tartozik, amely 
a katolikus egyházat a 19. század óta a ״modemizmuskrízis” formájá- 
ban rendíti meg... Az első, a múlt század közepén abból adódott, hogy 
a hagyományos egyházi állásfoglalás új társadalmi és politikai életfor- 
mákkal találta magát szemben... Súlyos megrendülésekhez vezetett, 
ahogy ezt a kérdést IX. P ius ״Syllabus”-a megoldotta... A második nagy 
válsághoz 1907-ben (X. P ius) ״Pascendi” kezdetű enciklikája vezetett. 
Alapjában véve a Szentírás értelmezésében és a dogmatörténetben al- 
kalmazott történet-kritikai módszer vitájáról volt szó... (A vita hévé- 
ben) olyan tételeket is elítéltek, amelyek ma minden egészséges teoló- 
giának alkotóelemei... Néhány év óta (úgy tűnik) a harmadik nagy ’mo- 
demizmuskrízis’ bontakozik ki, olyan kényes kérdéssel kapcsolatban, 
mint az ember legrejtettebb életmegnyilvánulásait közvetlenül érintő 
nemi erkölcs. De itt kell említeni a nők helyzetét is az egyházban.”

(Hünermann ezután az egyházi hatalom birtokásáról és a hatalom 
gyakorlásáról beszél. A modem élet olyannyira bonyolult, hogy sza- 
kértők és tudósok bevonása nélkül sok kérdésben nem lehet tisztán lát- 
ni. Erre különben néhány országban már sor került, Egyházjogi helyze- 
tűk azonban teljesen tisztázatlan. Nem csak arról van szó, hogy tudó- 
mányosan is felkészült hívek beszélhetnek az egyházban, hanem arról 
is, hogy mit ér az egyház számára az, amit mondanak. így talán jobban 
el lehet kerülni azt, hogy közvetlenül az evangéliumból vezessünk le 
olyan tételeket, amelyekben az emberi tudásnak és a hit tudományának 
is szerepe lehet.)

6. Franz Hengsbach bíboros, Essen püspöke felületesnek nevezte a 
 Kölni Nyilatkozatot”. Az aláíró teológusok túlságosan leegyszerűsítve״
mutatnak be és kapcsolnak össze olyan témákat, mint a ״püspöki szé- 
kék betöltésének és teológiai tanári kinevezéseknek nem könnyű kér- 
dése és az élet továbbadásának nagyon komoly kérdése”. Nagy érzel- 
mek dúlnak a nyilatkozatban, stílusa némileg hirdetményre emlékeztet. 
A nagy lendülettel előadott problémák ״egyházon belüli elbizonytala- 
nodáshoz vezettek”. A pápa nem tér ki semmilyen párbeszéd elől, de 
 ,a nyilatkozat híján van a tárgyilagosságnak és a testvéri közeledésnek״
hangvétele pedig sértő. Ez a beszédmód nem jellemezheti az egyházat” 
(Kathpress, 1989. február 12.).

7. A latin-amerikai püsökök tanácsa, a CELAM éles hangon bírál- 
ta a teológusok kölni nyilatkozatát. Ez a nyilatkozat veszélyezteti az 
egyház közösségét és hitegységét. A CELAM felelős vezetői őszinte 
tiszteletükről és hűségükről biztosították II. János P á l pápát, akit ״eu- 
rópai teológusok minden indok nélkül, igaztalanul és tiszteletlenül tá- 
madtak meg” (Kathpress, 1989 február 14.).

8. Spanyolországban 62 teológus a ״Kölni Nyilatkozat” aláíróit szó- 
lidáris érzéséről biztosította. Szerintük jogbizonytalanság jött létre az



egyházban, amelyet a fokozódó cenzúra, teológiai tanárok és katolikus 
folyóiratok főszerkesztőinek leváltása, továbbá a teológiai kutatás be- 
szűkítése váltott ki. A teológusok bírálták a spanyol püspököket is, akik 
konzervatív politikai szervezeteket támogatnak״ . Ezenkívül olyan papi 
típus nevelődését segítik elő, amely mindenfajta társadalmi vállalkozás- 
tói visszariad. Ezt a nyilatkozatot a teológusok társaságának elnöke és 
titkára is aláírta (Kathpress, 1989. április 20.).

9. Az ״II regno” katolikus folyóiratban jelent meg 63 olasz teológi- 
ai tanár ״Nyűt lev ele a keresztényekhez”. Az egyház vezetésében a túl- 
ságosan érvényre jutott tekintéhi elvet bírálták, de tartózkodóbb hang- 
nemben, mint ahogy ezt a ״Kölni Nyilatkozat” tette. Megbélyegző jelző 
a Zsinatra -  állítják a teológusok -  ha azt kizárólag ״lelkipásztori ese- 
ménynek” tekintik, mert így könnyen meg lehet feledkezni arról, hogy 
nagy jelentősége van az egyház tanítása számára is. Éppen a ״lelkipász- 
tori fordulat" által vált lehetővé, hogy az egyház közösségének történél- 
mi útján találjuk meg ״az igazsághoz hű értelmezést”. A Tridentinumot 
követő teológiai hagyományhoz viszonyítva a pontos megfogalmazások 
hiányoztak ugyan, de ez azt jelenti, hogy ״a keresztény igazság követel- 
ményeinek megfelelőbb módon” közeledtek a mélyebb megértéshez. A 
teológusok szerint különösen azt a ״kényes kérdést” kell tanulmányoz- 
ni, hogy milyen módon lehet kiterjeszteni a tanítóhivatal hatalmát er- 
kölcsi problémáknak az evangéliumi híradás ״szívéhez” fűződő kapcso- 
latára. Ebben az összefüggésben a Vatikáni Zsinat által felállított tétel- 
re, az ״igazságok hierarchiájára” kell elsősorban figyelnünk- A zsinat a 
keresztény tanítás megértésében való növekedést nem csupán az ״igaz- 
ság biztos karizmájához” kötötte... hanem a hívek tudásához és tapasz- 
talatához is. A teológusok is eltévesztenék hivatásukat, ha csupán a 
tanítóhivatal nyilatkozataira figyelnének... Akkor is az egyház szolgála- 
tában állnak, ha ״új helyzetben” keletkezett ״új kérdéseket” vesznek 
szemügyre (Kathpress, 1989. május l 7.).

10. Az olasz püspökkari konferencia igazságtalan bírálatnak nevez- 
te a 63 olasz teológiai tanár nyilatkozatát. A konferencia elnöke, Ugo 
Poletti bíboros szerint a teológusok súlyos eltévelyedésben vannak s ko- 
moh־ veszélyt jelentenek a hívők és papnövendékek számára. A bíboros 
 testvérként meghívta” a 63 teológiai tanárt, hogy az általuk felvetett״
problámákat közvetlen beszélgetésben, az egyházon belül -  tehát 
kommunikációs eszközök igénybevétele nélkül -  próbálják megoldani 
(Kathpress, u.o.).

11. A belgiumi Löwen katolikus egyetemének 52 professzora szoli- 
darítást vállalt a ״Kölni Nyilatkozat” aláíróiaval. ״Az egyház fejlődési 
irama nyugtalanít bennünket”, hangsúlyozták az egyetemi tanárok, 
akik közül 2ד a teológiai fakultáshoz, 16 más fakultásokhoz és 9 külön- 
böző teológiai kutatóintézetekhez tartozik. Új püspökök és teológiai



tanári kinevezések, továbbá a hívek lelkiismeretét mélyen érintő etikai 
és hitkérdések jelzik, hogy ״a II. Vatikáni Zsinat által oly fontosnak 
tartott dialógus -  a Szentszék és Isten népe közötti párbeszéd -  elle- 
nére cselekszenek, rendszeresen”. Az aláírók tiltakoznak ״a növekvő 
centralizmus ellen, mert ez erősen befolyásolja a helyi egyházak életét, 
a teológiai szabadságot és a hívek erkölcsi életét”. Eljött az ideje, hogy 
erről a nyugtalanságról nyíltan beszéljen az ember, elsősorban azért, 
mert a Vatikán szóvivője a Kölni nyilatkozatot ״helyi jelentőségű ügy- 
nek” nevezte. Itt inkább olyan kérdésekről van szó, amelyek ״az egész 
katolikus hívőközösség életét érintik”. (Kathpress, 1989. február 24.).

12. í l .  János P á l pápa erőteljesen figyelémeztetett minden teoló- 
gust, hogy ne törekedjenek ״nyíltan vagy titokban párhuzamos vagy al- 
tematív tanítóhivatal felállítására”. Jogszerűen ezt nem lehet kívánni, 
erre nincs hely az egyházban, hangsúlyozta a pápa az olasz püspökkari 
konferencia ez évi tavaszi záróülésén. A teológusok kötelessége, hogy 
szorosan, hűségesen és a kötelező tiszteletet megőrizve működjenek 
együtt püspökeikkel, hiszen ״a hit autetikus tanítói” a püspökök. ״Az 
egyetlen igazságost” minden hívőnek, de elsősorban a teológusoknak el 
kell fogadniuk. Ez különösen érvényes akkor, ha a hit erkölcsi vonatko- 
zásáról van szó. Sajnálatos, ha nem csak a gyakorlati magatartás, ha- 
nem a tanítás is eltér attól a normától, amit helyesnek kell tartanunk, 
mert ennek a keresztény élet vallja kárát.

(Kathpress. 1989. május 19.).



F O L Y Ó I R A T S Z E M L E
Összeállította: Dévény István

Látomások az egyházról

Isten nem egy esetben használta fel az álmot, hogy akaratát közölje. 
Álmot bocsátott , dámra, amikor Évát alkotta. József jövendő sorsát 
látta előre, amikor testvéreinek búzakévéi hajlongtak az övé előtt. Jé- 
zus nevelőapja álomban kapja az utasítást, hogy menekülnie kell... Sza- 
bad־e nekünk álmodni az egyházról? Igen, csupán szólnunk kell erről, 
ha nem akarunk álmodozókká válni. Tegyünk mérlegre néhány ilyen 
jövőbe néző látomást.

1. látomás: az egyház mai nagy problémáit egyedül imádsággal tud- 
juk megoldani. -  Ebben a mondatban két szó több a megengedettnél: 
 megoldani”. Aki ezt elfelejti, az pl. a paphiány esetében״ egyedül” és״
csak Jézus figyelmeztetésére gondol: ״Kéijétek az aratás urát...” 
Ugyanakkor elmulasztja azt, hogy konkrét lépéseket tegyen abban a te- 
ológiai kérdésben, hogy milyen krisztusi alapelvek érvényesek, amikor a 
papi hatalom átadásáról van szó.

2. látomás: Isten elkötelezte magát, s egyházáról gondoskodni fog. 
-  Megígérte segítségét, jelenlétét, azt is, hogy az alvilág erői nem 
győzedelmeskednek az egyház felett. De félelmes következtetéshez ve- 
zetne, ha minden pápai vagy püspöki rendelkezés mögött -  a kétezer 
éves egyháztörténet során -  közvetlenül a Szentlelket keresnénk. Egy- 
házi hivatalok viselői ma sem élhetnek gondtalanul abban a tudatban, 
hogy bármit tesznek, Isten áll mögöttük.

3. látomás: ha a család vallásos, akkor vallásosak maradnak a gyér- 
mekek is. -  Ha ezt az ״álmot” túlerőltetjük, akkor a fiatal nemzedék 
közömbösségéért, egyháztól való távolmaradásáért a szülőket kellene 
felelőssé tennünk. Ebben az esetben álmodozhatnánk: ״ha olyan hívők 
lennének ma is a szülők, mint régen...”

4. látomás: az egész emberiséget kereszténnyé kell tennünk. -  Jé- 
zus búcsúszava: ״Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet...” 
Türelmetlenül, pénzt, hatalmat nem sajnálva, egyházon belüli titkos 
szervezkedéssel próbálkoznak sokan, hogy ez a szándék megvalósuljon. 
Nem váiják a vetés növekedését, csak haladjon az ״Isten műve”.

5. látomás: az egyház mindenkor kiismeri Isten akaratát. -  El- 
hangzott, hogy ״aki titeket hallgat, engem hallgat”, de ez még nem je- 
lenti azt, hogy tekintélyi alapon lehet beszélni minden evilági dologról, 
a gazdasági életről, a környezetvédelemről, a születésszabályozásról... 
A hivatalosok ezt a bizonyosság olyan tudatával teszik, mintha további



megfontolásra már nem is lenne szükség. Azt hiszik, hogy az élet ke- 
resztrejtvény: ha ismerjük az ég és föld közötti ״függőlegeseket”, akkor 
minden ״vízszintes” problémára is választ adhatnak.

6. látomás: a jól alkalmazott jó módszer biztos sikerhez vezet. -  
Sokan gondolják: ha a bázisközösségek határozzák meg az egyházat, 
visszatér az egyház ereje; ha jó az elsőáldozási előkészület, akkor ez 
gyakori gyónáshoz vezet; a jól előkészített bérmálás biztosítja a folyta- 
tólagos keresztény életet...

Meg kell álmodni a jövőt. De vigyáznunk kell, hogy ne essünk ha- 
mis látomások, álmodozások áldozatává.

(Wilhelm Zauner, Verschwiegene Visionen. 
in: Diakonia. -  Wien/Mainz 20 (1989) 1.7-11.)

Felújított katekumenátus

Egyre több gondot okoz a szentségek kiszolgáltatása. Gyermeket hoz- 
nak keresztelni, de a szülők vagy nem tudnak, vagy nem is akarnak val- 
lásos neveléséről gondoskodni. Bérmálásra jeletkeznek fiatalok vagy je- 
gyespár kíván templomi esküvőt, de nincs különösebb kapcsolatuk az 
egyházzal, egyre többen azt sem tudják igazán, miről is van szó. Kér- 
dés: hitetleneknek szolgáltatjuk ki a szentségeket?

Egyesek növelték az előkészítő oktatások számát, teljesebb hittu- 
dást kívánnak a szülőktől vagy a bérmálásra, esküvőre jelentkezőktől. 
A tapasztalat ezt nem nagyon igazolta, az eredmény meglehetősen so- 
vány. Úgy tűnik, hogy a vallási információk nagyobb köre még nem ve- 
zet magától értetődően gazdagabb vallásos élethez. Mások a szentsé- 
gekhez való járulás feltételeit szigorították. Úgy vélik, hogy csak a hatá- 
rok erőteljesebb védelmével lehet biztonságot nyújtani, különben egyre 
erősödik az az érzés, hogy szép szertartások ״szolgáltató üzeme” va- 
gyünk. Ez a védekezés azonban kísértést is jelenthet, mert az egyháziak 
könnyen gondolhatják, hogy adminisztratív döntésekkel is megoldhat- 
nak súlyos problémákat. Nem is beszélve arról, hogy komoly feszültsé- 
gekhez vezethet, ha a pap esetről-esetre mérlegre teszi a jelentkezők 
hitét és erkölcsét. Számolnunk kell ezért, hogy a felvetett problémára 
nincs gyors megoldás. Irányt kell változtatnunk, s egyúttal be kell ren- 
dezkednünk a dolgok lassú érlelődésére.

Francia papok az ötvenes években a katekumenátus intézményét 
újították fel. Kísérletük azóta sok országban talált visszhangra. Ez azt 
jelentette, hogy a keresztségre készülő felnőtteket nem csupán a hit 
igazságaira oktatták, hanem ״besorolták” őket olyan kisebb közössé- 
gekbe, amelyek az egyházzal szorosabb kapcsolatban álló hívekből to-



borzódtak. Ennek eredménye az lett, hogy a keresztelendők érintkezés- 
be kerültek a keresztény gondolkodásmóddal, életstílussal is. Minenna- 
pi gondjaikat, problémáikat az erkölcsi útmutatások vagy bibliai eliga- 
zítások világában tudták szemlélni. Imádságos lelkületettel is találkoz- 
tak, nem csupán (elvont) hitismeret birtokába jutottak. így ismerhették 
föl, hogy a kereszténység világnézet ugyan, de több annál: élő-eleven 
kapcsolat Istennel, Krisztussal, a hívők közösségével. Ez utóbbi is rend- 
kívül fontos, hiszen általában nem ״magánúton” épül be az ember az 
egyházba. A ״hűségesek” kis közössége is gazdagodott, mert tagjai rá- 
ébredtek, hogy színt is kell vallaniok, tanúságot kell tenniök.

Ez az új rendszer lassan függetlenné vált a szentségek kiszolgálta- 
tásától. Már nem a keresztség, bérmálás, esküvő dátuma határozta meg 
a munkát, hanem egész egyszerűen az evangéliumi életértékelés, gon- 
dolkodásmód továbbadása. Ez viszont arra kényszerítette a befogadó 
közösségeket, hogy újból és újból ״alúlról építkezzenek”, tehát szembe- 
sítsék magukat a legalapvetőbb keresztény életelvekkel és igazságokkal. 
Csak így lehetett remélni, hogy a közéjük került fiatal vagy felnőtt is 
képes lesz megalapozottan építeni kereszténységének épületét.

Legnagyobb kérdés természetesen az, hogy miként lehet mozgósí- 
tani kívülállókat a beépülésre. Megszólították a keresztségre, bérmálás- 
ra, házasságkötésre jelentkezőket, de a szentségek kiszolgáltatását nem 
tették függővé a katekumenátus intézményétől. Minden kényszer az 
igazi eredményt veszélyeztetné. Ettől függetlenül azonban családláto- 
gatások vagy esetleges találkozások útján is kapcsolatba lehet talán ke- 
rülni olyanokkal, akik kedvet éreznek a részvételre. Nem olyan nehéz 
felfedezni embereket, akik bizonytalanná váltak, keresnek valami telje- 
sebbet, s talán hálásak is, ha valaki segíti őket az életben való eligazo- 
dásban. Mértéktartóan fogalmazott reklám sem árt. Az is biztos vi- 
szont, hogy évek múltán ״híre mehet” ezeknek a közösségeknek.

Az első lépés ezért mindenképpen a megszervezés. Olyan híveket 
kell találni, akik vállalkoznak a rendszeres együttlétre, akik képesek ar- 
ra, hogy befogadják a ״kívül levőket”, s érettük minduntalan szembe- 
süljenek az alapvető hitelvekkel. Nélkülözhetetlen erkölcsi érték a ta- 
núságtétel bátorsága, hiszen egy-egy nyilatkozatával, vallomásával min- 
denki leleplezi magát egy kicsit. Ezeknek a befogadó közösségeknek 
érlelődéséhez azonban mindenképpen hozzátartozik a hit ismeretében 
való gazdagodás. Számukra ״hit-tanfolyamokat”, kurzusokat kell szer- 
vezni.

Számolnunk kell azzal, hogy 2-3 éves munkát jelent egy ilyen kö- 
zösség felépítése. De közülük kerülhetnek ki, akik új közösségek szer- 
vezésére is képesek. Eszményi állapot, ha mindez beépül a plébánia 
életébe, s a sejtrendszer aktivistái nem szorulnak ״területen kívülre”.



(W. Schafer, Christ se in lemen von Grund auf: ״Kate- 
chumenale Wege fúr Getaufte. in: Lebendige Katechese 
10 (1988), 2.110-119.)

Iskolai hitoktatás Franciaországban?

Közel száz esztendős múltra tekint vissza Franciaországban a közügyek 
 -laicizálása”. Azóta az állami iskolákban nincs hitoktatás. Lustiger bí״
boros, Párizs érseke 1988 szeptemberében azt kívánta, hogy vonják 
vissza ezt a ״kitiltó” rendelkezést (Journal du Dimanche, 1988. szép- 
tember 18.). Ezt követően a SOFRES-intézet közvéleménykutatást 
végzett, amelynek eredménye: a franciák 60 có-a egyetért a bíborossal 
(Le Figaro-Magazine, 1988. október 1.). Ezt megelőzően az oktatás és 
nevelés felelősei nem egyszer panaszkodtak, hogy elemi vallási tudás 
nélkül sok növendék számára érthetetlen a francia nép története, az 
irodalom és művészet sajátos világa. Nem értik Pascalt, nem fogják fel, 
mi volt Richelieu bíboros szerepe ... A hitoktatás kérdését annál is in- 
kább fel lehet vetni, mert a történelmi helyzet az egyház és állam szét- 
választása óta gyökeresen megváltozott. Az antiklerikalizmus ma már 
nem az, ami volt.

Két kérdés merül fel: kik tanítanak és mit tanítanak? Lustiger bí- 
boros szerint nem annyira vallásoktatásra, inkább vallásos nevelésre 
van szükség. Sitruk főrabbi zsidó gyermekek számára kíván oktatást. A 
párizsi Nagy Mecset rektora, Abbas Sejk sokirányú nevelésről beszél, 
amely ráirányítja a figyelmet arra a közös alapra, amely minden vallás- 
ban megtalálható. A francia protestánsok szövetsége a vallás kultúrális 
és társadalmi jelentőségét tartja fontosnak: klerikális irányítástól és ide- 
ológiai szemléletmódtól függetlenül kell a vallást ״tanítani”.

Katolikus részről ismét a bíborost idézzük: a mai fiatalságból az a 
 vallásos alapismeret” hiányzik, amely egyértelmű választ adott arra a״
kérdésre, hogy ״mi az élet célja”. ״Ez a legnagyobb bűn, amit elkövet- 
tünk. Mulasztás, amely az élet lényegét érinti. Ez társadalmunk alap- 
vető kultúrájának problémája. Milyen lesz az a fiatalság, amely kikerül 
kezeink közül? ... Meg kell akadályozni, hogy népünk Nyugat-Európá- 
ban a legpogányabb és legvallástalanabb legyen” (Le Figaro, 1988. ok- 
tóber 1.).

A közvélemény (SOFRES-fölmérés) ismét másként látja a vallás- 
oktatás hasznát. A föltett kérdésekre több választ lehetett adni, s így ez 
az értéksorrend alakult ki: az erkölcsi értékek bontakozásában nyújt se- 
gítséget (42 %); növeli a vallási türelmet, mert jobban megérteti a 
nem-keresztény vallásokat (42 %); fontos a szellemi kultúra szempont- 
jából, ha megismerik a vallások történetét (35 %); a fiatalok jobban



megértik a francia nép történetét, azt a szerepet, amit a vallás játszott 
(26 % ). Hogy a vallásos érzületet és a hitet növeli, arra a megkérdezet- 
teknek csupán 6 %-a adott pozitív választ.

Az biztos, hogy a hitoktatás nem válhat a hitigazságok puszta okta- 
tásává. Sokkal egzisztenciálisabb dolgokról van itt szó. Nem valószínű, 
hogy a tudás ma sokkal kevesebb, mint mondjuk ötven évvel ezelőtt, a 
vallás jelenléte azonban minden bizonnyal kisebb. Mit érhetünk el az- 
zal, ha ״oktatjuk” a vallástörténetet? Megerősödhet az a tudat, hogy 
ami a múltban történt, az már a múlté is. Kaleidoszkópszerű bemutatás 
révén inkább egzotikus élmény fakadhat, mint ahogyan a turista szem- 
léli egy idegen földrész idegen műemlékeit, vagy szemléli a ״vadak” 
táncát. Mit érünk el továbbá azzal, ha az európai kultúra megértetése 
szempontjából foglalkozunk a kereszténységgel? Igaz, ez a kultúra is 
tükrözi értékvilágát, de teljes lényegét nem mutatja be, elsősorban azt, 
hogy ez a vallás sokkal egyetemesebb, semhogy konkrét kultúrális for- 
mában megjelenhetnék. Végül, ami a puszta oktatást illeti, emlékez- 
nünk kell arra, hogy az utolsó ítéleten nem a hiszekegyet kell felmon- 
dánunk, hanem számot kell adnunk: ״Éheztem és ennem adtatok ... 
Éheztem, de ennem nem adtatok...” A hittudásnak tehát tetté kell ér- 
lelődnie.

Nem szabad ezért az iskolai hitoktatás ügyéhez hamis illúziókkal 
közelednünk. A legjobb iskola is csak azt tudja adni, aminek birtoká- 
ban van. Ezért a jövendő tanítók és tanárok egyetemi képzésénél kell 
kezdeni, a vallás és vallások kérdését itt kell tartalmasabban tárgyalni. 
De ügyelni kell arra is, hogy az iskolarendszer hagyjon elegendő időt a 
vallásos családoknak a mélyebb vallásos neveléshez.

(D. Salin, Un enseignement religieuw á l’École?
in: Études, Paris, 1989 április, 529-539. o.)

A hit továbbadása a családban

Az utóbbi két évtizedben sok katolikus szülő ébredt rá nevelése kudar- 
cára. Felnőtt gyermekeik már nem gyakorolják vallásukat, egyesek egy- 
házi házasságot nem kötnek, gyermekeiket nem kereszteltetik meg. A 
szülők megkérdezték maguktól: mit tettünk rosszul, hogy gyermekeink 
ide jutottak? Vagy: mit kellene tennünk legalább unokáinkért?

Mit kell átadni és hogyan? -  Kérdőíves ״terepfelmérés” jelzi, hogy 
a szülők hittudása is töredékes, sok esetben -  pl. a feltámadás kérdésé- 
ben -  bizonytalan. Eltérő válaszok érkeztek arra is, hogy mi a családi 
 hittelj esztés” elsődleges feladata. Egyesek a hit ismeretét, a hittudást״
tartják fontosnak. Mások az élet céljával, a legfontosabb erkölcsi érté



kekkel kapcsolatban akarnak felvilágosítást adni. Egy harmadik csoport 
szerint a lelki élet -  az imádság, az Istennel való személyes kapcsolat 
-  a döntő.

Sok szülő úgy oldja meg a feladatot, hogy beíratja gyermekét a plé- 
bániai hittanra. Mások hittankönyvekhez nyúlnak, bár elszomorító, 
hogy a rengeteg könyv között milyen kevés nyújt igazi segítséget a 
szülőiének. A papságra sem könnyű támaszkodni. Bár vannak már ki- 
sérletek, de ״családi szentmisék” végzésére kevesen vállalkoznak, a szó- 
kásos szentmisék szövetségének stílusa pedig túlságosan emelkedett ah- 
hoz, hogy a gyermekek befogadják.

A családi hitterjesztés gondjai. -  A család nem zárt rendszer, mert 
a legkülönbözőbb hatásoktól nem tudja magát elszigetelni. A tévéké- 
szülék előtt 6-13 éves gyermekek átlagosan napi két órát töltenek el. A 
mindennapi élet is kevés keresztény ״találkozásról” gondoskodik. En- 
nek eredménye az, hogy az életünket jellemző pluralizmus már a kis- 
gyermekek világába is betör. Ebben a helyzetben a család erőforrássá 
válhat, ha segít értelmezni a kapott információkat.

Egy alaptétel ma is érvényes: hitet csak élő hittel lehet közvetíteni. 
Akinek életét a hit alakítja, az alakítani tudja gyermekei hitéletét is. 
Még akkor is -  vagy talán éppen akkor -, ha a mindennapi gondoktól 
csak kapkodjuk fejünket: táplálni, öltöztetni, gondozni, nevelni, vigasz- 
talni, bátorítani... kell őket.

Sok bibliai jelkép, egyházi szimbolikus cselekvés érthetetlenné vált 
a fiatal nemzedék számára. Jó ״bevezetést” jelenthet, ha mindennapi 
életünk egy-egy pillanatát emeljük a szimbólumok világába: vándorlás 
közben néhány percnyi csönd, étkezések előkészítésében ״közmunka”, 
egy betegség vagy esetleg haláleset kiemelése a puszta tények világá- 
ból... Fontos, hogy valami ״történjék” közöttünk és gyermekeink kö- 
zött, s ezek a történések az ismétlődés által sajátos jelentés hordozóivá 
váljanak.

Mindez jelzi, hogy ״hitteijesztés” nem csupán tanító szó által tör- 
ténhet.

Teológiai problémakör. -  Alapvető kérdésekben nagyon nagy se- 
gítségre szorulnak a szülők: Mi a hit? Miért van szükség a mai életben 
Istenre? Mire jut az ember a világban, ha ragaszkodik a keresztény er- 
kölcsi értékekhez? Milyen feladatokat kell vállalnia egy katolikus em- 
bemek a politikai életben? Hogyan kell értékelni az egyházon belüli fe- 
szükségeket? ... Sok keresztény érzi magát sivatagi vándornak, mert 
hittudása bizonytalan a kérdések sokaságához képest, külső támogatás- 
ban pedig nem részesül. Jean Sullivan úja ezekről (a szentségi élettel 
kapcsolatban): ״Istenben ajándékosztó automatát látnak. Bedobják a 
pénzdarabot, de a gép nem válaszol. Most szeretnének legalább a pén- 
zükhöz hozzájutni”. Többek között ez a magyarázata annak, hogy fiatal



házasok közül sokan nem kereszteltetik meg gyermeküket. A kereszt- 
ség jelentéstartalmát nem értik, az egészben érthetetlen külső szertár- 
tást látnak. Hasonló szemléletmód érvényesül a szentségi házasság kér- 
désében is. A teológia nem oldhat meg mindent, mégis nagy szerepet 
játszanak a hittudást elmélyítő találkozások, beszélgetések, kurzusok, 
.”tanfolyamok״

(Lumen Vitae. Revue intemacionale de la formation 
religieuse. La transmission de la fői au sein de la famille 
44 (1989).!. 51-64.)

Gyógyító közösség

Akik a gyógyítást az egyház feladatai közé sorolják, joggal hivatkoznak 
Jézusra. A párhuzamos beszámolóktól eltekintve 41 csodás gyógyításról 
számol be a négy evangélium. Ha ezt az adatot kiegészítjük Jézus kül- 
detését hitelesítő vallomásával -  Jelentsétek Jánosnak, amit hallotok״ 
és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek 
hallanak, halottak föltámadnak...” (Mt 11,4-5) -  akkor megállapíthat- 
juk, hogy a gyógyítást egyik alapvető feladatának tartotta. Az Aposto- 
lók Cselekedeteiben hasonló tevékenységről olvasunk. Pál a Lélek 
ajándékai között a gyógyítás adományát is említi (1 Kor 12,9). Jézus és 
az első egyházközösség ezt a hatalmat mindig a teljes ember érdekében 
gyakorolta, általában testi érintéssel (pl. kézföltétel, olajjal való megke- 
nés stb.), de mindig imádság kíséretében. Ugyanez érvényes a kérész- 
ténység első századaira is. Iraeneus, Tertullianus írásaikban nemegyszer 
említik a gyógyító ténykedést. Hermas ״Pásztora” szerint pedig vétkez- 
nek, akik szenvedő embertársaikon nem segítenek. Ebből a gondolko- 
dásmódból növekedett ki később a betegeken, öregeken, fogyatékoso- 
kon való intézményes társadalmi segítség. Az egyház azonban lassan 
bevonta a gyógyítás müvét a szentségi világba, így az előírások szerint 
végrehajtott szertartás váltotta fel az ajándékot közvetítő és az ajándé- 
kot befogadó közötti dinamikus, személyes, élő hitet sugárzó találko- 
zást. A középkor a betegek számára ajánlott ereklyetisztelettel, szentek 
sírjához tett zarándoklással még fokozta a személytelen erők jelenlétét. 
Elhúnyt szentek ruháit, csontjait lehetett érinteni élő hívő emberek he- 
lyett. A teológia pedig -  így Aquinói Szent Tamás is -  szívesebben be- 
szélt a lélek szellemi ajándékairól (bölcsesség, értelem, tanács, erősség, 
tudomány, jámborság, Úr félelme) mint a szentpáli karizmákról.

A 20. században meglepő módon először az orvostudomány jelent- 
kezett a betegség újraértelmezésével. Az ״érzelmi” réteg sokkal na- 
gyobb szerepet kapott, amikor arra a kérdésre kerestek választ, hogy



mi okozza a betegséget, mitől szenved az ember, hogyan zavarja meg 
az egyensúlyt a féltékenység, magányosság, unalom, stressz, vagy akár a 
háború, vagy a menekülés. A bécsi pszichológiai iskola pedig szembe- 
szegült azzal az orvosi magatartással, amely csak a betegségre, vagy a 
beteg testrészre figyelt, de a beteg embert figyelmen kívül hagyta. Ta- 
Ián ez is indította azokat a keresztényeket, akik -  sajnos kicsit szektás 
ízzel -  az ősegyház gyógyító gyakorlatát próbálják felújítani. Ismét 
össze akarják kapcsolni a két küldetést: a betegek gyógyulnak és a sze- 
gényeknek hirdetik az evangélium örömhírét. Élő-eleven kapcsolatot 
teremtenek a közösségbe gyülekező hívek között. Nem csupán az imád- 
ság erejébe vetett hit elevenedett így fel, hanem az a tudat is, hogy az 
üdvösség művében a teljes, test-lélek embernek részesednie kell, még- 
hozzá nem elszigetelten, hanem a közösségbe beágyazottam Ha nem is 
történik csodás gyógyulás, mégis megmentő erő áradhat át ebben a 
közvetlen, hívő kapcsolatban.

(Roswith Gerloff, Historische Aspekte von Heilung;
Theologia practica. München 24 (1989) 1. 20-28.

Vezessenek a könyvek is bennünket

A freiburgi katedrális főhajóját apostolok és evangélisták szobrai 
ékesítik. Közülük hétnek könyv van a kezében, s ezt a kő-könyvet tart- 
ják az arra járók felé. A késő-középkor kedvelte ezt az ábrázolást: A 
könyvek könyve a hit jelképe, egyúttal a hit közvetítője is. Jézusról tud- 
juk, hogy legalább egy esetben könyvből olvasott fel -  a názáreti zsina- 
gógában idézte Izajást. Az olvasott mondatot önmagára értette, s ez 
jelzi: a könyvben nem lelki épülést kell elsősorban keresnünk, hanem 
Isten hozzánk szóló akaratát. Ez figyelmet és készséget kíván tőlünk.

Ezt a célt kell szem előtt tatani, ha a könyvek útján történő lelki- 
pásztorkodást fel akarjuk újítani. Nem könnyű feladat, mert a 19. szá- 
zad kicsit óvodás szintre süllyesztette: a könyvcenzúra és a tiltott köny- 
vek jegyzéke szinte klinikai fertőtlenítést hajtott végre. Ez a gondolko- 
dásmód még ma sem szűnt meg teljesen. Még mindig sokakban él a 
gyanú, hogy az olvasmány inkább veszélyforrás, mint üdvösségre vezető 
segítő. Pedig nem kevés szent életében játszott döntő szerepet a könyv. 
Legismertebb Ágoston története, aki a ״tolle lege” -  vedd és olvasd -  
szavakat hallja. De az újkor egyik szentje, Edith Stein is vallja, hogy 
Avilai Szent Teréz önéletrajzától kapott döntő indítást élete megváltoz- 
tatására. Ők azonban -  s a többiek is -  -egzisztenciális erőbedobás״ 
sál” olvastak. Vajon képes a mai ember is így, ilyen intenzív módon 01- 
vasni?



Állandóan lármáznak a tömegkommunikációs eszközök, s kísérnek 
bennünket a lefekvésig. Aki viszont nem tud ״átkapcsolni”, az legfel- 
jebb a szöveg külső rétegére figyel, bensejébe behatolni nem képes. A 
könyvek útján történő lelkipásztori munka elsődleges feladata ezért, 
hogy megtanítson a jó olvasás lelkiségére. Ehhez a hívek alig kapnak 
segítséget. Hogyan lehet keresztényeket ma elmélyedő olvasáshoz ve- 
zetni, hiszen gyermekkortól kezdve a rádió, televízió, reklámok, a napi 
sajtó ״idomít”, hogy véletlenül se keressenek többet, mint amit látnak, 
vagy hallanak? Ebben a helyzetben ezért nem csupán arról van szó, 
hogy bibliát vagy vallásos könyveket adunk a hívek kezébe, inkább ar- 
ról, hogy minden eszközzel vezetjük őket a megfelelő olvasási kultúra 
felé. Sok helyen indultak már tanfolyamok hívek számra arról, hogy ho- 
gyan elmélkedjenek. Nem kellene hasonló képzést adni arról is, hogy 
hogyan olvassanak? Egyházi rendezvények programfüzetében ilyen 
címmel még nem találkoztam, s egyetlen prédikációt sem hallottam ró- 
la. A Vatikáni Zsinatnak is külön dekrétuma van a kommunikációs esz- 
közökről -  a könyvről egyetlen szó sem esik benne! Pedig közvéle- 
ménykutatások figyelmeztetnek arra, hogy az ״olvasó egyház” növek- 
szik, ugyanakkor a beszédeket ״meghallgató egyház” csökken. Keve- 
sebben járnak templomba, de többen keresnek -  vagy keresnének -  
könyvek útján segítséget. Az egyházzal kapcsolatot nem tartó katoliku- 
sok között a Német Szövetségi Köztársaságban ez 17 százalékot tesz ki. 
Fel kellene ismernünk, hogy az olvasás kultúrájának alakítása elsőren- 
dű feladataink közé tartozik. Ez nem csupán abban áll, hogy megpró- 
bálunk jó könyveket adni az emberek kezébe. Tanítani kell őket arra is, 
hogy hogyan kell a könyvet ״kinyitni”, vagy inkább ״megnyitni” önma- 
gunk számára.

(Ludwig Muth, Damit das Buch Begleiter sein kann...
in: Lebendige Seelsorge 40 (1989) 1. 97-99.)

Loppiano ־  a fiatalok városa

Firenze közelében, szőlőhegyek és olajfaligetek között fekszik Loppia- 
no. Néhány fiatal jött ide 1964-ben azzal a szándékkal, hogy falut építe- 
nek maguknak, később majd másoknak is, ahol az evangélium széllé- 
mében tudnak élni és munkálkodni. Régi parasztházakat építettek át, 
villany- és vízvezetéket kapcsoltak be. Ahogy növekedett a közösség, 
úgy vált szükségessé az újabb építkezés. Kész elemekből állítottak össze 
házakat, a központban pedig kétemeletes, modem kollégiumot húztak 
fel. Loppianónak ma körülbelül ötszáz lakója van, 18 és 25 év közötti 
fiatalok, a világ minden részéből, a legkülönbözőbb társadalmi rété-



gekből, különböző vallásokból. Legtöbbjük azonban katolikus, egyetlen 
evangéliumi törvényük a kölcsönös szeretet. Itt-tartózkodásuk ideje ál- 
tálában két év. Munkájuk részben attól függ, hogy milyen képzettségű 
fiatalok tartózkodnak náluk. Egy alkalommal pl. egy szobrászművésznő 
jött hozzájuk, aki iparművészeti központot épített ki. Ennek ma már 
egész Olaszországban neve van. Kisebb ipari üzemek, egy tyúkfarm, 
mezőgazdasági munkák azonban állandó foglalkozási lehetőséget bizto- 
sítanak. Magántulajdona itt senkinek sincs, munkájuk eredménye a kö- 
zösségé. A közösből mindenki részesül abban, amire szüksége van. 
Olasz vállalatok szívesen adnak nekik megbízást, mert megismerték lel- 
kiismeretes munkájukat. Egy csoport pl. lakókocsikat állít össze, egy 
másik padlószőnyeget készít, a többiek lámpaemyővel, babákkal, kerá- 
mia-edényekkel stb. foglalkoznak.

A továbbtanulás éppoly fontos, mint a munka. Főiskolai szintű 
előadásaik központjában a szociológia és a teológia áll. Az elsőt azért 
tartják fontosnak, hogy mélyebben megismerjék a társadalmi, közösségi 
együttélés törvényeit, a második pedig hitük elmélyítését szolgálja. Ta- 
nárok és növendékek lehetőség szerint állandó párbeszédben vannak 
egymással, de a 8-9 tagot számláló kisebb csoportokban együtt is élnek. 
A napot félórás elmélkedéssel kezdik, utána következik a stúdium. 
Ebéd után rövid pihenő, majd munka egészen estig. Vacsora után be- 
szélgetés és imádság. A vasárnap néhány év óta kemény megpróbálta- 
tás számukra. Néha ezren is jönnek látogatók, akik meg akarják a vá- 
rost ismerni, beszélgetni akarnak a fiatalokkal. ״Egészen nyíltan beszé- 
lünk életünkről” -  vallja egyikük. ״A keresztény forradalomról és Is- 
tenről beszélünk. Megmondjuk nekik, hogy nagyon kényelmes dolog, 
ha lelkesen megcsodálnak bennünket. Fontosabb lenne, ha megváltoz- 
nának, s megváltoztatnák a társadalmat ott, ahol élnek. Amit mondunk, 
az nem elmélet, mert nemegyszer mérhetetlenül nehéz körülmények 
között igazoljuk, hogy fel lehet építeni egy képmutatás nélküli kérész- 
tény társadalmat.”

Egy újságíró a ״jóság akadémiájának” nevezte vállalkozásukat. En- 
nél többről van szó. Fiatalok, akik náluk töltöttek két évet, Kamerun- 
ban afrikaiak és Argentínában latin-amerikaiak számára szerveztek ha- 
sonló közösségeket.

A mustármag termést hoz.

(Emeuerung in Kirche und Gesellschaft. Paderbom
38. füzet -  1989.32. o.)



HORVÁTH ÁRPÁD

״ Igen”

Bevallom előítélettel vettem kezembe az ״Igen” c. új Katolikus 
Ifjúsági Lapot. Mert ugyan mit is tudnának mondani, ilyen gyor- 
san a katakombákból előbújók? Lehet-e csak úgy, szinte kapás- 
ból, lapot szerkeszteni azért, mert ennek nincs már adminisztra- 
tív akadálya? Az amatőrködés veszélye, legalább is a papírforma 
szerint, kézenfekvő. És a mondanivaló? Tele feszengő kérdőjel- 
lel, ami nem csupán előítélet. A konzervatív magyar egyház még 
nem érte el a II. vatikáni zsinatot. Számtalan jele van ennek. 
Ebből a szellemből született volna az újság? Persze érthető, 
megbocsájtható, és már rendezgettem is fejemben a jóindulatú 
magyarázkodást, hogyhát ez még csak a kezdet, az első lépés 
mindig nehéz, az ügyetlenkedő botladozás törvényszerű stb.

De erre nem került sor. Már a külső is meglepett (talán egy 
kicsit blickfangos is), de még inkább a benső. Nyoma sincs a 
giccses kenetességnek, a vallásos érzelgősségnek, az életidegen 
tradícionalizmusnak, vagyis mindannak, ami a hagyományos if- 
júsági vallásos ún. ״ épületes irodalmat” egykoron a jámborko- 
dás gettójába zárta, és normális ״világi” ember számára irrele- 
vánssá és szellemileg élvezhetetlenné tette. Egy friss, modern, 
életerős, okos lap került a kezembe! Már a 2. szám nyomán is 
egy jövőbe mutató nagy katolikus ifjúsági lap körvonalai bonta- 
koznak ki előttünk. Szélesnyomtávú gondolatébresztés, sokolda- 
lú nyitás, pluralisztikus szellemi differenciálódás, gazdag téma- 
elosztás, és ezek mögött a modern katolicizmus demokratikus 
humanista szellemisége. Mi kell még? Nem hittem volna ha csak 
mondják, hogy mestermunka, hogy a megújúló magyar egyház 
alapvető dokumentuma ez a lap. A katakombák gyermekei úgy 
mozognak a világban, mintha sose szorultak volna a föld alá. 
Hogy sikerült ez nekik? Nem tudom, de a tények beszélnek. 
Olyan jó ez a lap, hogy minden vonatkozásban megkímél a kon- 
vencionális katolikus udvariaskodás szokványosságaitól. Vele ér



demes lesz a jövőben vitába is szállni, mert teljes mértékben ko- 
molyán kell venni. A többségében világiakból álló kiváló szer- 
kesztői gárda, és nem utolsó sorban Czakó Gábor író főszer- 
kesztő előtt úgy tűnik egy teljesen világos, átgondolt, járhatósá- 
gában verifikált koncepció áll, és ez a nívó már provokál. Egy 
teljesen váratlan telitalálat!

”Galamb״

Valamikor 40 éve, még a sztálinista keresztényüldözés előtt a 
Regnum Marianum Damjanich u. 50. házában, a bejárattól 
jobbra volt egy faliújság. Ha a Házba mentünk, mindig megáll- 
tünk előtte. Számos hasznos tudnivalót közölt a ״Faliújság”, be- 
számolt a Regnum cserkészcsapatainak életéről, a legújabb 
pletykákról, a bá’k és atyák vélt és valós tetteiről, megörökítvén 
ezeket karikatúrákkal, viccekkel, szatirikus versekkel, ékelődő 
kis anekdótákkal. így mindenki mosolyogva lépett már a belső 
udvarba, még a kápolnában is kuncogtunk a térdeplőn mielőtt 
métázni mentünk a romkápolna mögé. Aztán megszűnt a Ház, 
megszűnt a kedves ״Faliújság”, a majd negyven évig tartó sivata- 
gi bujdosásban nem volt többé semmiféle újság. A legszüksége- 
sebbet szájról szájra adták egymásnak a népek. Egy éve, az új 
élet kezdetén azonban megint van újsága, afféle házi lapja a 
Regnumnak; a ״Galamb”. Varga Péter mérnök-könyvtáros szer- 
keszti a Kispulykákkal. De egyenlőre, amig a Regnum a Damja- 
nich utcai házát vissza nem kapja, (lassan ennek is ideje lenne 
már) nem falra ragasztják a cikkeket, hanem stencilezik. Ügyes 
kis lap, hasonló mint a régi faliújság, tele sok hasznos, vicces és 
szellemes dologgal, az atyák portréival, szárnybontogató regnu- 
mista fiatalok első műveivel (köztük egy aranyos kis verssel, 
 Alom”, egy sajnos ismeretlen költőtől). A keresztrejtvények״
mellett még bridzsfeladványok is vannak benne, és az is megtud- 
ható, hogyan kell egy jó kiránduló pullóvert kötni, meg hogy kik 
a regnumi sportversenyek győztesei. Nem hiányzik persze a val- 
lásos képzés se, bár, ki kell mondanom, az ״Egyházról” és a fér- 
fi-női kapcsolatról szóló ״Spielhózni” rovat a Galamb gyöngébb 
részei közé tartozik. Bizony beporosodott és meglehetősen lapos 
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nézőpontok ezek. Azért mert Stefan Wilkanowicz tanulmánya 
magyarul is megjelent még nem kell vele foglalkozni. Van ennél 
jobb is... A következő számok foglalkozni kívánnak a hazai és 
külföldi kisközösségi mozgalmakkal. Ez egy fontos felmérésnek 
ígérkezik. Nagy érdeklődéssel tekintünk a Regnumnak udvarol- 
gató ״Communione e Liberazione” mozgalom ismertetése elé...

A Vatikán és a magyar kormány közötti 1964-es ún. részleges megálla- 
podás 25. évfordulója alkalmából magyarországi keresztények -  az 
Egyházfórum közreműködésével -  aláírásgyűjtési akciót szerveztek. A 
közismert íven arra kérték az aláíró feleket, hogy hozzák nyüvánosság- 
ra a megállapodás teljes szüvegét és vizsgálják felül a magyar katolikus 
egyházra gyakorolt hatását. Az évfordulóra mintegy 2.500 aláírást küld- 
tek el A gostino Casaroli államtitkárnak és Ném eth M iklós kormányfő- 
nek. Ismeretes, hogy a felek az évforduló kapcsán igen pozitívnak érté- 
kelték az egykori megállapodást. Ezt erősíti meg Németh miniszterei- 
nők nevében Sarkadi Nagy Barna az Egyházfórum Közéleti Bizottságé- 
nak címzett, 68-2/1989 sz. levelében, melyben egyúttal a következőket 
is írja: ״a kormány ezidőszerint nem látná akadályát annak, hogy a rész- 
leges megállapodásban foglaltakat nyilvánossá tegye. Szándékunkban 
áll ezzel kapcsolatos javaslatunkat a legközelebbi tárgyalások során va- 
tikáni tárgyalópartnereink elé tárni, s egyetértés esetén az Önök által is 
szorgalmazott lépést megtenni.”
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Magyar Posta központja 1989. május 20.
Krisztina krt. 6-8.
Postafiók 
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Tárgy: Vallásos irodalom visszaküldése a magyar posta részéről

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ez év május 2-án ״Retour non admis” felirattal szerkesztőségünk 
visszakapott a Magyar Postától három nagy csomagot, amelyek az álta- 
lünk kiadott magyar nyelvű vallásos folyóirat (Egyházfórum) és könyv- 
sorozat 1. számú kötetének (Goricseva, Istenről beszélni veszélyes) pél- 
dányait tartalmazták. A három csomag tartalma kb. 300 példány volt. 
Az esettel kapcsolatban legyen szabad a következőket leszögeznem:

1. Kiadványaink magyarországi terjesztése 1988 októberéig akadá- 
lyokba ütközött. Akkor levélben fordultunk Grósz Károly miniszterei- 
nőkhöz és kértük, hogy tegye lehetővé folyóiratunk és könyvsorozatunk 
akadálytalan Magyarországra történő küldését. Ezután 1989 márciusáig 
nem is találkoztunk a magyar hatóságok részéről semmilyen adminiszt- 
ratív nehézséggel. A fönt említett 300 példány mostani visszaküldése 
ezért számunkra érthetetlen és emiatt határozottan tiltakozunk.

2. Néhány héttel ezelőtt Németh Miklós miniszterelnök egy Paskai 
László bíborosnak írt és a magyar sajtóban is közölt levelében a por- 
nográf irodalom szabad terjesztését védelmezte. Egy ország vezetői 
azonban, amelyek a pornográfia szabadsága mellett szállnának síkra, de 
nem engednék be az országba a vallásos irodalmat csak szánalmas kari- 
katúrái lennének egy értékeiben megingott és értékítélettel nem ren- 
delkező társadalomnak. Minden reményünk megvan azonban arra, 
hogy Magyarország esetén a jelen időkben erről szó sincs, éppen ellen- 
kezőleg: a lejátszódó politikai-társadalmi változások egy igazi értékrend 
megerősítését segítik elő. Épp ezért meggyőződésünk, hogy könyvcso



magjaink visszaküldése esetén nem felsőbb szintű döntésről van szó, 
hanem egy postai alkalmazott önkényes tettéről.

3. A fönti megfontolások értelmében követeljük, hogy a Magyar 
Posta haladéktalanul tegye jóvá az okozott kárt: vegye vissza tőlünk a 
három könyvcsomagot és juttassa el a címzetteknek, valamint térítse 
meg nekünk a visszaküldési díjat, 111.40 svájci frankot.

4. Az ügynek bizonyos sajtó- és rádióvisszhangja lett Nyugaton 
(egy Kathpress-jelentést mellékelek). Szerkesztőségünk az Európai Biz- 
tonsági és Együttműködési Értekezlet svájci delegációjának segítségét 
is kérte, amely kifejezte készségét, hogy amennyiben a magyar posta 
nem teljesíti a 3. pontban fölsorolt követeléseinket, úgy az esetet a júni- 
us elején Párizsban kezdődő nemzetközi EBEE-szimpóziumon hivata- 
losan is szóvá teszi tiltakozva a Helsinki-egyezmények magyar részről 
történő megsértése miatt. Ezzel párhuzamosan pedig szerkesztőségünk 
nyilvánosságra hozza ezen levelünket.

Pozitív döntésükben bízva várjuk válaszukat:

Wildmann János 
(a szerkesztőség nevében)

Melléklet: a három költségjegyzék másolata; 
Kathpress-jelentés másolata (1989. május 9.)

A levél másolatát megküldjük:

-  Németh Miklós miniszterelnök úrnak;
-  Pozsgai Imre államminiszter úrnak;
-  Hajdú János nagykövet úrnak, Bern.

*  *  *



MAGYAR POSTA Budapest, 1989. június 6.
KÖZPONTJA Iktatószám 60.844/1989.
Krisztina krt. 6-8.
Budapest
1540

Teológiai-Pasztorációs Tanulmányok Magyar Központja 
Ungarisches Zentrum für Theologisch-pastorale Studien 
Wildmann János úr részére

CH-6000 Luzern 6 
Schweiz 
Postfach 241

Tisztelt Wildmann úr!

Folyó évi május hó 20-án kelt levelében foglaltakkal kapcsolatban tájé- 
koztatom, hogy a kérdéses csomagoknak a Magyar Posta által a cím- 
zettnek történd kézbesítését a vámszervek nem engedélyezték. Ezért 
beadványát -  jelen levelemmel egyidejűleg -  a válaszra illetékes Vám 
és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához (Budapest, Pf. 459 
1371) továbbítottam. A szóbanlévő ügyben a végleges tájékoztatást is e 
Parancsnokságtól fogja megkapni.

A válasz beérkezéséig ezúton kérem szives türelmét.

Tisztelettel:

(: Dr. Asztalos Ferenc:) 
szakosztályvezető

*  *  *



Pénzügyminisztérium Tárgy: Teológiai-Pasztorációs
Vám- és Pénzügyőrség Tanulmányok Magyar Központjának
Országos Parancsnokának reklamáló levele 
Helyettese
Száma: 20/20-1989. VPOP.

Wildmann János 
János Wildmann-Minorits 
Mütschenen 
CH-6434ILLGAU

Tisztelt Wildmann Úr!

A Magyar Posta Központjához címzett levelét -  melyben reklamál, 
hogy a szerkesztőségünk a Magyar Postától három olyan csomagot visz- 
szakapott, amelyek az Önök által kiadott magyar nyelvű vallásos folyó- 
irat példányait tartalmazták -  megkaptam és az abban foglaltakat ki- 
vizsgáltam.

Ennek alapján az alábbiakról tájékoztatom Önt:
Levelének egyik bekezdésében annak a meggyőződésének adott 

hangot, hogy ez a csomagvisszaküldés ״egy postai alkalmazott önkényes 
tette” volt.

Sajnos ez valóban így történt. Egy sajnálatos adminisztratív hiba 
folytán, amiért a Posta nevében is elnézést kérünk.

A levelében említett költségtérítésre módunk nincs, hiszen ilyen 
jellegű félreértés a nagy mennyiségben előforduló csomagoknál előfor- 
dúlhat.

A 14. sz. Vámhivatalt és a Postát levélben tájékoztattam az ügyről, 
ezért biztosíthatom, hogy a jövőben ilyen eset nem fordul elő.

Dr. Balogh György 
vezérőrnagy

Budapest, 1989. július 10.
Tisztelettel:



Olvasóink leveleiből

 -Az Egyházfórum különnyomatával egyszerre ért öröm és bánat. Örü״
lök annak, hogy folyóiratuk igényesen, gyakorlati módon foglalkozik 
aktuális témákkal, s így nagy segítséget fog nyújtani... Aggodalommal 
tölt el viszont az, hogy folyóiratuk stílusa nyugaton élő újságírókéra 
emlékeztet. Régi törvény: csak akkor érthetem meg a másikat, ha az ő 
szívével igyekszem érezni és dönteni. ...Mi, magyarországi magyarok 
tudjuk, mit jelent vérző szívvel mosolyogni és a jobb ügy érdekében 
hallgatni tudni... így valószínűleg nemcsak Szendi József püspök szóki- 
mondása volt helyes, hanem püspöktársainak az ügy érdekében történt 
hallgatása is. Az új magyar egyházat nem a negyven év sebeinek felele- 
venítésével vagy a vezetők és vezetettek szembeállításával kell építe- 
nünk... A magyar egyháznak e nehéz szakaszában nemcsak Mindszenty 
Józsefre volt szüksége, hanem Czapik Gyulára és Cserháti Józsefre 
is...”

M. I. plébános 
Magyarország

Egyetértünk levélírónkkal abban, hogy a kényes kérdéseket szeretettel és 
tapintattal kell kezelni. Ez azonban nem lehet akadálya a teljes igazság 
kimondásának, mint ahogy Szent Pál is vállalta a konfliktust Szent Péter- 
rel, amikor ez utóbbi Antióchiában elkülönült a pogányoktól, ״a körül- 
metéltektől való félelmében” (Gál 2,11-12).

**

 Örömmel olvastam az Egyházfórum 5-6. számában a 235-236. oldalon״
levő margójegyzetet. Csatlakozom -  sokadmagammal -  Kratzl segéd- 
püspök aggodalmaihoz. És még meg is toldom azzal, amit ő nem említ, 
de lehet, hogy csak nem idézitek: a laicizált papok vagy a még nem is 
laicizált ״aposztaták”, illetve a cölibátus gondjaival. Csak kósza hí- 
rekből tudom, hogy ezek a szolgálatukból kilépett vagy kiszorított pap- 
testvérek állandóan ostromolják a pápát, mégsem nyernek meghallga- 
tást. Sajnos, ez az egyház még nagyon messze van attól, amilyennek 
Krisztus akarta. Magam részéről arra a megállapításra jutottam, hogy a 
mostani egyházban -  legyen az bármely égtájon -  egy szentesített mo- 
narchikus diktatúra érvényesül, az egészet és a részegyházakat tekintve



egyaránt. A régi jog védte a plébánost a püspök igazságos vagy igazság- 
tálán túlkapásaival szemben, de az inamovibilitás megszűntével az utol- 
só védelem is megszűnt, és a papság teljesen a röghöz kötött jobbágyok 
-  hogy ne mondjam: a rabszolgák -  szintjére süllyedt. A kollegialitás 
is csak szólamnak tűnik, valójában ügyesen álcázza a monarchikus (és 
nem feltétlenül isteni ihletésű) akarat érvényesülését. Még... szordínó- 
val megfogalmazva sem lehet kimondani aggályainkat, gondolatainkat, 
mert könnyen ránk sütik a skizma vagy eretnekség -  vagy ami még 
rosszabb -  a szektásság bélyegét.”

A. J. plébános 
Magyarország

Hogy levélírónk mennyire lé tező  gondokat fogalm az meg, azt m utatja az  
Egyházfórum  7. szám ában ismertetett K ölni Nyilatkozat, valam int a  jelen  
szám unkban található, A  K ölni N yilatkozat hullámverése c ím ű összeáll(- 
tás. A z  egyházban szükség van a hierarchikus vezetésre, a z engedelmes- 
ségre, ennek azonban úgy kellene érvényesülnie, hogy ne menjen a sza- 
badság és önállóság rovására. Egyetértünk levélírónkkal abban, hogy az  
emberi jo g o k  terén egyházunkban m ég nagyon sok  a tennivaló!

*  *  *

, f i z  Egyházfórum jelentőségét nem tudom eléggé hangsúlyozni. Ha 
szabadabb is a magyarországi sajtó, ez az egyházi kiadványokban még 
csak részlegesen tükröződik. Ezen felül gyümölcsöző a függetlenség, 
amelynek lelkiismeret vezérelte hangjára mindenkinek szüksége lesz az 
egyház magyarországi kiengesztelődéséhez és az újraevangelizációhoz.”

M. A. Bicske



Az Egyházfórum eddigi számai

1. A közösségi megújulás útján
2. Egyház -  Isten népe? A magyar egyház Léked bí- 

boros után I.
3. Aggiornamento. A magyar egyház Lékai bíboros 

után II.
4. A fiatalokkal együtt keresni Istent 
5 6 Szenvedtek az igazságért .־
7. Látni -  ítélni -  cselekedni

Egyházfórum Könyvek

1. Tatjana Goricseva, Istenről beszélni veszélyes
2. Jerzy Popieluszko
3. Bulányi György: Egyházrend -  Erény-e az enge- 

delmesség?

A Szerkesztőség közleménye:

Örömmel jelentjük Olvasóinknak, hogy Megegyezés és megúju- 
lás címmel kiírt pályázatunk (ld. Egyházfórum 5-6. szám. 242.1.) 
díjait a New York-i katolikus magyar plébánia ifjúsági alapítvá- 
nya jóvoltából megemeljük. Ezek szerint:

I. díj: 350.- SFR (kb. 12.500.- Ft)
II. díj: 250.- SFR (kb. 8.500.- Ft)
III. díj: 150.- SFR (kb. 5.250.- Ft).





Nummer 8. von Egyházfórum gibt eine Übersicht 
von dem konziliaren Prozess. Nach einem Kapitel aus 
dem Buch von C. F. von Weizsácker (Die Zeit drángt) 
folgen dér Basler Aufruf und eine partieile Übersetzung 
des ersten Arbeitsdokuments für die Weltversammlung 
in Seuol. Die Themen des konziliaren Prozesses ־ Frie- 
den, Gerechtigkeit, Bewahrung dér Schöpfung - werden 
in den Artikeln dieser Nummer aus unterschiedlichen 
Gesichtspunkten betrachtet. A. Veeraradsh - ein evange- 
lischer Pastor in Indien ־ kritisiert in seinem Aufsatz 
”Gott ist grün” die patriarchalische Sichtweise dér 
abendlándischen Theologie und pladiert für eine férni- 
nistische Schöpfungstheologie. Dér ökologische Hirten- 
brief dér philippinischen Bischöfe betont die Verantwor- 
tung dér Christen für die Bewahrung dér Schöpfung. 
J. Haas OSFS berichtet über die Bewegung ”Ordensleu- 
te für den Frieden” und schildert die Friedensspirituali- 
tát dér verschiedenen Ordensgemeinschaften.

Nach dem Aufsatz über die Sekten von Joachim 
Müller folgen Stimmen zűr Kölner Erklárung.

In diesem Nummer werden zwei neue Rubriken er- 
öffnet: Perspektiven und Zeitschriftenrundschau -  bei- 
de von István Dévény zusammengestellt.

Die erste bildet Buchrezensionen, die sich an das 
Hauptthema eines jeden Heften anknüpfen, wáhrend 
die zweite von dér Thematik unabhángig ist und ledig- 
lich pastorale Zielsetzungen verfolgt.

Ferner veröffentlichen wir den Briefwechsel zwi- 
schen unserer Redaktion und den zustándigen Behörden 
in Ungarn bezüglich dér Nicht-Zulassung von Egyházfő- 
rum in Ungarn.

Am Schluss dieses Heftes bringen wir Zitate aus Le- 
serbriefen.


