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Kedves Olvasók!

Bernhard Häring, a legnagyobb ma is élő morálteológus, 
első nagy összefoglaló művének azt a címet adta: Krisztus 
törvénye. A kötet több tucat kiadást megélt és számtalan 
nyelvre lefordították. Akkor 1954-et írtunk. A szerző folytat
ta munkáját és a német társadalom gondolkodóival együtt 
haladva feldolgozta a XX. századot meghatározó nagy tragé
diák jelentését és a II. vatikáni zsinat impulzusait. Az egyre 
mélyebb felismeréseket követve átfogalmazta morálteológiá
ját. Az új kötet címe: Szabadon Krisztusban.

Az 1990-es európai értékrendszerkutatásban egy egész kér
déscsokor vizsgálta, hogy az európai országokban az emberek 
normacentrikusan vagy inkább helyzetfüggőén mérlegelik az 
erkölcsi dilemmákat. Vannak-e mindig érvényes erkölcsi nor
mák vagy a jó és a rossz közötti különbséget mindig az adott 
helyzettől függően kell meghatározni? Erre a kérdésre az em
berek döntő többsége azt válaszolta: az adott helyzet a döntő. 
Ez nem erkölcsi szabadosság, netán anarchia, hanem az érett 
személyiség erkölcsi autonómiája, az epikia erőtere.

Folyóiratunk ünnepi évfolyamának harmadik számában a 
szabadság és törvény vezérszavak köré csoportosítottunk írá
sokat. A két fogalomnak a mai magyar társadalomban és egy
házban sajátos felhangját érzékeljük. A törvényre hivatkozók 
a jövő zálogát a keretek megszigorításában és következetes 
végrehajtásában látják. A szabadság hangsúlyozói a polgárok
ban és krisztushívőkben izzó fantáziának és tettrekészségnek 
fellobbanását szorgalmazzák. Szabadság vagy törvény helyett 
szabadság és törvény -  ez e számunk álláspontja.

Alapítványunk tisztelettel hozza olvasóink tudomására, 
hogy az Osztrák Püspöki kar nyár elején jelentős összeggel já
rult hozzá szerkezetátalakítási terveink megvalósításához. Fo
lyóiratunkat pedig idén, a Soros alapítvány is félmillió forinttal 
támogatta. Mindkettőt ezúton is köszönettel nyugtázzuk.

1995. szeptember
A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT
Egyház-nép-szavazás

A római katolikus egyházjog 212. kánonjának 2. paragra
fusa így szól: „A krisztushívőknek joga van ahhoz, hogy 
szükségleteiket, különösen a lelkieket, valamint kívánsá
gaikat feltárják az egyház pásztorai előtt.” A 3. paragrafus 
pedig ezt kiegészítve egyenesen kötelességként írja elő, 
hogy a krisztushívők „tudásuk, szakértelmük és tekinté
lyük alapján véleményt nyilvánítsanak a szent pásztorok 
előtt és véleményüket ... a többi krisztushívőnek tudomá
sára hozzák”. A szomszédos Ausztriában a nyár elején egy 
krisztushívőkből álló tiroli csoport az osztrák katolikus 
egyház fokozódó hitelvesztéséről tanakodva arra az elha
tározásra jutott, hogy élnie kell a kódexben megadott joga
ival. Sebtiben összeállítottak egy listát és megfogalmazták 
érzésük szerint a legfontosabb és legaktuálisabb követel
ményeket. Egyéb intézmény híján az egyházjogban nem 
ismert „egyház-nép-szavazás”-t indítottak. Meg akarták tud
ni, hogy amit gondolnak, azt vajon hányán helyesük az or
szágban. El akarták érni, hogy a listán szereplő témákban 
végre induljon el komoly dialógus a „szent pásztorokkal”.

Az eredmény döbbenetes. Az ívet három hét alatt több 
mint félmillióan írták alá. Az aláírók fele számos egyház
megyében gyakorló katolikus, sőt egyházi alkalmazott. 
Nem hiányoznak plébánosok, rendi elöljárók, teológiai ta
nárok sem. A hideg elemzések bármennyire is spontán
nak, nem eléggé átgondoltnak és egyenetlennek ítélték a 
követelménysort, maguk a katolikusok mégis megérezték 
az idők szavát, és úgy látták, aláírásukkal ki kell fejezni
ük egyházszeretetüket és a jelenlegi vezetéssel szembeni 
elégedetlenségüket.

Németországban szeptember 16. és november 12. kö
zött folyik az „egyház-nép-szavazás”. A FORSA-Közvéle- 
ménykutató Intézet felmérése szerint a német katolikusk 
75%-a, a rendszeresen templombaj árók 59%-a helyesli az 
akciót. Olyasmi történik a katolikus egyházban, melynek
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mélységéről és erejéről eddig inkább találgatások köröz
tek. Most újra kétségtelenné válik, hogy a kölni és luzerni 
nyilatkozatot (ld. Egyházfórum 1989/2, 91 és 1991/2, 75) 
követő hierarchikus bosszú ellenére, Isten népe él jogaival 
és egyre kevésbé tűri, hogy infantilizálják.

Vajon magyar katolikus egyházunkban hogyan talál
kozhatnak a még érdeklődő, valóban a zsinat nyitottságát, 
bátorságát és korszerűségét kívánó katolikusok? Vajon 
bátrak-e a plébánosok, szerzetesek, egyházi alkalmazot
tak, templombaj árók és a templomtól régen elriasztottak 
arra, hogy aláírásukkal kifejezzék: nem azt várják az egy
háztól, amit az ma nyújt nekik? Nem tudunk válaszolni 
erre a kérdésre. Folyóiratunk most nyilvánosságra hozza 
az aláírható ív szövegét és várja olvasóink véleményét ar
ról, kell-e Magyarországon egyház-nép-szavazás.

Egyház-nép-szavazás 
1995. június 3-25.

Szervező az osztrák „Wir sind Kirche” plattform. 
Szenvedünk attól, hogy a mai katolikus egyházban sok

minden megnehezíti, hogy az emberek eljussanak Jézus 
Krisztus valódi üzenetéhez. Ez a krízis lehet a csőd elője
le, de lehet egy Ígéretes újrakezdés esélye is. Az aláírók el
várják, hogy a katolikus egyház mai súlyos krízisét a régó
ta esedékes reformra használják fel.

Aláírásával az egyház Jézus Krisztus szelleme szerinti 
megújulását követeli, amelynek feltétlenül a bázisból is 
fakadnia kell. Különösen pedig az „egyház-nép-szavazás” 
alábbi céljaival és követelményeivel azonosul:

1. Testvéri egyházat:
• Minden hívő egyenértékű, szűnjék meg a klérus és a la

ikusok közötti szakadék (Csak így válhat újra haté
konnyá a sokféle képesség és karizma.)
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• Tárgyalási és szavazati jogot a helyi egyházaknak a 
püspökök kinevezésekor (Csak az lehessen püspök, aki 
élvezi Isten népe bizalmát.)

2. Teljes egyenjogúságot a nőknek:
• Tárgyalási és szavazati jogot minden egyházi gré

miumban
• Megnyitni számukra az állandó diakonátus intéz

ményét
• Megengedni a nők papságát (A nők kizárása az egyházi 

hivatalokból sem biblikusán sem dogmatikusan nem 
igazolható. Az egyház nem nélkülözheti tovább a nők 
gazdag képességeit és élettapasztalatát. Ez érvényes a 
vezetői hivatalokra is.)

3. Szabad választást a cölebsz és nem-cölebsz élet
forma között:

• (A papi hivatalt nem kell szükségképpen sem a Bib
lia, sem a dogmák alapján a cölibatér életformához 
kötni. Ez csupán történelmi fejlemény és ezért meg
változtatható. A közösségek joga az Eucharistiára és 
a vezetésre fontosabb, mint egy egyházjogi szabályo
zás.)

4. Pozitív hozzáállást a szexualitáshoz, mert az fon
tos része az Istentől teremtett és akart embernek:

• Ismerjék el a nők felelős lelkiismereti döntését a szexu- 
álerkölcs kérdéseiben (pl. fogamzásszabályozás)

• Ne azonosítsák a fogamzásszabályozást az abortusszal
• Több emberséget az általánosítások helyett (pl. a há

zasság előtti kapcsolatok vagy a homoszexualitás kér
désében)

• A szexuálerkölcs görcsös túlhangsúlyozása helyett kap
janak nagyobb súlyt más fontos témák is (pl. béke, tár
sadalmi igazságosság, teremtett világ megóvása...)
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5. Örömhírt a rémhír helyett:
• Több segítő és szolidáris támogatást a félelmet keltő és 

beszűkítő normák helyett
• Több megértést és irgalmat az irgalmatlan keménység 

és szigor helyett azokkal szemben, akik bajban vannak 
és újra akarnak kezdeni (pl. elváltak és újraházasodot- 
tak, megnősült papok, akik nem gyakorolhatják hivata
lukat)

Ezek olyan célok, melyeket az egyháznak küldetése, Jézus 
örömhíre és korunk követelményei miatt lehetőleg sürgő
sen el kell érnie. Azt reméljük, hogy e célok lépésről lépés
re megvalósíthatók. Ezzel visszaállítható lenne az elve
szett bizalom.
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PÁLVÖLGYI GYULA

Szabadság és törvény

Ma is sokan vannak még, akik úgy gondolják, hogy a sza
badság és a törvény fogalma egymással ellentétben áll. 
Ugyanakkor mindenki meg van győződve arról, hogy az 
emberi jogok törvénybe iktatása a személyes szabad
ságjogok védelmét teszi lehetővé. A társadalom életében 
az emberek szabadságát csak az erkölcsi törvények meg
tartásával lehet szavatolni. Világosan megfogalmazta ezt 
a Római Katolikus Egyház II. vatikáni zsinata: „Minden 
szabadság gyakorlásánál szem előtt kell tartani a szemé
lyes és a társadalmi felelősség erkölcsi elvét: az erkölcsi 
törvény az egyes embereket és csoportokat arra kötelezi, 
hogy a maguk jogainak érvényesítésénél legyenek tekin
tettel mások jogaira, mások iránt való kötelességeikre és 
mindenkinek közös javára.” (Dignitatis humanae 7.)

Az egyházban az erkölcsi törvények értelmezése az er
kölcsteológusok feladata. Számukra a zsinat úgy határo
zott: „Különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökélete
sítésére.” (Optatam totius 16.) Mivel a mai időkben felve
tődő új kérdésekre közvetlen válaszokat nem találunk a 
Szentírásban, azért együttes erőfeszítésre van szükség: „A 
hittudósok csak akkor teljesíthetik feladatukat, ha min
den hívőnek, egyházinak és világinak biztosítva van a ku
tatás, a gondolkodás és a szerény, de bátor vélemény-nyil
vánítás jogos szabadsága mindabban, amiben szakértő.” 
(Gaudium et spes 62.)

Azóta már magyar nyelven is megjelentek az erkölcs
teológiai kutatásokat ismertető, összefoglaló művek.1 A 
kitűnő könyvek azonban viszonylag szűk körben váltak is-

1 Boda László: A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája. Ecclesia 
KK. 1986.
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mértté. Az emberek többségének hiányzik a tájékozottsá
ga a nehéz döntés-helyzetekben: mit kell vagy mit szabad 
választani jó lelkiismerettel.

A következőkben külföldi egyetemek erkölcsteológus pro
fesszorainak tanulmányaiból szeretnék válogatott részeket 
ismertetni. Ezek ugyan nem helyettesítik a felmerült témák 
részletes tárgyalását, de érvelésmódjuk és megállapításaik 
tanulságosak lehetnek mindenki számára.

A Bonni Egyetem erkölcsteológia professzora Franz 
Böckle egyik tanulmányában ezeket írta:

„Régóta fáradoznak azon, hogy az erkölcsteológiában 
kikerüljenek abból a zsákutcából, amelybe az ember az er
kölcsi normák hamis abszolutizálásával jutott. A termé
szet norma-alkotó ereje vagy a hagyományos érvelések 
váltak kérdésessé...

Közben a különböző országokban tekintélyes számú er
kölcsteológusnak lett olyan meggyőződése, hogy az emberi 
cselekedeteket kizárólag a következményeikből kiindulva, 
vagyis teleologikus módon kell erkölcsileg megítélni.

Ez annyit jelent, hogy az erkölcsi erények (virtutes mo- 
rales) területén nincsen olyan cselekedet, amely erkölcsi
leg mindig helyes vagy helytelen, függetlenül attól, hogy a 
cselekvésnek milyen következményei vannak. Más sza
vakkal: nincs önmagában abszolút rossz cselekedet (mali- 
tia intrinseca absoluta); sem az ártatlan ember megölése, 
sem a szándékos hazugság, sem a maszturbáció nem 
mondható kivétel nélkül, minden elképzelhető esetben er
kölcsileg rossznak. Az ezzel látszólag szembenálló megál
lapításokról, mint pl.: „A gyilkosság mindig rossz” a ponto
sabb elemzés során kiderül, hogy analitikus ítéletek. Ezek 
csak azt mondják: „Igazságtalanul ölni igazságtalan”. De 
az igazi probléma éppen abban a kérdésben rejlik, hogy 
egy ártatlan megölése mindig gyilkosságnak (igazságta
lan megölésnek) számítható-e.

A norma-alkotó etikának ezek a felismerései majdnem 
forradalmi betörést jelentenek a hagyományos erkölcsteo-
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lógiába, amely, legalább is bizonyos esetekben, a cseleke
det abszolút erkölcstelenségét mondta ki. Annál inkább 
csodálnivaló, hogy az új felismerés a szakértők vitáin ke
resztül hogyan teremtett rövid idő alatt viszonylag széles
körű közmegegyezést.”2

„A személyes Istenben való hit, aki minden egyes em
bert szeret és üdvösségre hív, magába foglalja azt, hogy 
minden egyes embernek személyes értéke van, amely füg
getlen az ő -  bármilyen elképzelhető társadalmi rend
szerben játszott -  szerepétől...

A keresztények nem engedhetik meg semmiféle megal
kuvásból vagy a demokratikus többségi véleményen ke
resztül elvitatni a szellemi nyomorékok és a meg nem szü
letettek jogát az élethez és emberi méltósághoz. (...) Ilyen 
érték-elismerések nélkül nem lehetséges erkölcs a keresz
tények között. (...) Ez azonban csak úgy lehetséges, ha 
azokat a határokat is felismerjük, amelyeket nekünk saját 
hitünk állít fel.

A hit megtiltja nekünk, hogy a teremtett dolgokat ab
szolút értékűnek tekintsük.

Az erkölcsteológusok egyre nagyobb körének az a meg
győződése, hogy az az állítás, mely szerint az erkölcsi nor
mák az emberek egymás közti kapcsolatában kizárólag a 
cselekvés előrelátható következményeinek figyelembe vé
telével állapíthatók meg, azon a főérven alapul, hogy a mi 
cselekvésünk során előforduló dolgok mind feltételes, te
remtett és ezáltal véges értékeket jelentenek. A cselekvés 
erkölcsi megítélése azonban csak az értékekkel kapcsola
tos feltételek és az esetleg összemérhető értékek közti 
mérlegelés figyelembe vételével történhet meg. (...)

Ezzel azonban nem azt vitatjuk, hogy lehetségesek ál
talánosan kötelező normák. Általánosan kötelezően szabá
lyozni ugyanis nem annyit jelent, hogy minden időben

2 Franz Böckle: Werteinsicht und Normbegründung, CONCILIUM 
1976. 12. 615. old.
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azonos módon szabályozni, és azt sem jelenti, hogy egy bi
zonyos viselkedés a lehetséges feltétélektől függetlenül, 
kivétel nélkül (abszolút módon) megparancsolva vagy 
megtiltva lenne.

Ha például az előző időkben az volt az emberi meggyő
ződés, hogy a jogrend valóban csak úgy biztosítható, ha a 
jogsértőnek a halálos ítélettel is számolnia kell, helyes 
volt az általános megítélés: a halálbüntetés meg van en
gedve. Ma nehéz lenne elfogadhatóvá tenni, hogy a jogsér
tő megölése az egyetlen és arányos eszköz a jogállam meg
mentésére.

Az általános érvényű erkölcsi normák segítik az egyes 
embereket, mikor fáradságosan keresik az erkölcsileg he
lyes cselekvést, de nem mentik fel őket attól, hogy meg
vizsgálják, hogy az általánosan érvényes előírások meny
nyire alkalmazhatók az ő konkrét esetükben.”3

A Münsteri Egyetem erkölcsteológus professzora Brú
nó Schüller még többet állít:

„Amit a katolikus erkölcsteológusok egy csoportja az 
utolsó tíz évben egy norma-alkotó etika felvázolásával ki
fejlesztett, csak akkor válik érthetővé, ha szem előtt tart
juk azokat a problémákat, amelyek megoldására szolgál
tak ezek a vázlatok. Ezeket a problémákat néhány olyan 
címszóval lehet jellemezni, mint „a mesterséges fogamzás- 
gátlók alkalmazása” „a házasság felbonthatatlansága” „az 
ártatlan ember megölése” (terhességmegszakítás orvosi 
javaslatra). Ezekkel jelzett cselekvésmódokról a katolikus 
hagyomány azt állítja, hogy erkölcsileg minden esetben el
ítélendők. Ez az ítélet sokak számára nem tűnik elfogad
hatónak.”

A továbbiakban a norma-alkotó etikának kétféle típu
sát különbözteti meg:

3 Franz Böckle: Glaube und Handeln. CONCILIUM 1976. 12. 644- 
645. old.

11



Egyházfórum SÚLYPONT 10(1995)3

„Azokat az elméleteket mondják teleologikusnak, ame
lyek azt állítják, hogy minden cselekvést kizárólag a kö
vetkezményeiből kell erkölcsileg megítélni.

Az az elmélet deontologikus, amely kijelenti, hogy nem 
minden cselekvés erkölcsi megítélése függ kizárólag a kö
vetkezményeitől. (...)

A keresztény etikának a szeretet etikájának kell lennie.
Alig érthetőnek tűnik, hogy a szeretet főparancsát mi

ként lehet összeegyeztetni egy deontologikus normával, 
például hogyan tudná a szeretet azt követelni, hogy egy 
ártatlan embert inkább kell az ellenségei kegyetlenkedé
sének átengedni, mint őt ettől egy hazugsággal megvéde
ni. A deontologikus normákban -  úgy tűnik egyes esetek
ben -  az erkölcsi követelmény törvényes félreértése fejeződik 
ki, mintha az emberek volnának itt az erkölcsi törvények 
kedvéért és nem megfordítva, az erkölcsi törvények az em
berek érdekében.

Hogy a probléma jelentőségét ne becsüljük túl nagyra, 
jól tesszük, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy a hagyo
mánytól átvett erkölcsi szabályokat a deontologikus nor
mákkal csak kis területen érvényesítették. (...) A korábbi 
generációk erkölcsteológusai érezték már a deontologikus 
normák problémáit, és ezt ők, amennyire lehetséges volt, 
e normákat beszűkítve értelmezték. A legegyszerűbb pél
da erre: a hazugság fogalmát olyan szűkre szabták, hogy a 
kétértelmű beszéd már nem tartozott bele. (...) Bár ez is 
félrevezette a kérdezőt, mégis erkölcsileg igazolható volt, 
ha ez volt az egyetlen lehetőség valakit megmenteni a sú
lyos kártól.

(...) Újabban teológusok között néhányan úgy gondol
ják, hogy a házasság felbonthatatlansága nem teljesítés
parancs, mint azt a hagyomány tartja, hanem célparancs
ként kell felfogni. Ők a hegyi beszédre hivatkoznak. Vilá
gos számunkra, hogy a házasság felbonthatatlansága, ha 
célparancsként értjük, aligha számítható a deontologikus 
normák közé. (...)

12
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A katolikus hagyomány az általa képviselt deontologi- 
kus normák megalapozásánál két érvelésformát fejlesztett 
ki. az elsőben a természet céljaiból lehetett kiindulni, 
amelyeket az emberi beszédnek, az emberi testnek és 
szerveinek, különösképpen a szexuális cselekvésnek tulaj
donítottak. Ezekben a természetes célokban láthatja az 
ember a Teremtő gondoskodó bölcsességét működni. (...) 
Például: Isten azért adta a beszéd képességet az ember
nek, hogy az igazat közvetítő beszéddel éljen egy közös
ségben. A hazug beszéd meghiúsítja az isteni célt és ezért 
nincsen megengedve. (...) Ez csak azért vezet el a deonto- 
logikus normához, mert az ember egy természeti célt Isten 
végtelen bölcsességére való hivatkozással érinthetetlen
nek nyilvánít ki... Ilyen módon válnak súlyosakká bizo
nyos részleges nem-erkölcsi értékek, az összemérhető ér
tékek esetleg felemelkednek az abszolút előnyre érdemes 
érték rangjára. Ilyen módon abszolút előnyre érdemes ér
ték lehet aztán bizonyos biológiai törvényszerűség teljes
sége is. Ez a legnagyobb fokban nem-teleologikusan érvé
nyesül, mint például abban az esetben, ha a hagyomány a 
mesterséges fogamzásgátlók használatát tilosnak jelenti 
ki, ezzel szemben az úgynevezett Ogino-Knaus módszert 
(mint „természetes” eljárást) erkölcsileg megengedettnek 
ítéli. (...)

Azt, hogy mennyire kell tiszteletben tartani a termé
szetes célokat egyes esetekben, mégis attól függ, hogy azo
kat mennyire tartjuk előnyben részesítendőnek az egy
mással összehasonlítható értékek viszonyában. Ezt kell 
megítélni, ha akarjuk, ez a természetes célja az ember 
számára Istentől adott ítélőképességnek.

A második érvelés-forma, amely a deontologikus normák 
igazolására szolgál, bizonyos emberi cselekedetek jogosságát 
azzal a megokolással tagadja, hogy ezek Isten előjogai. A 
legismertebb példa erre az öngyilkosság meg nem enge- 
dettségének ősrégi bizonyítása. Isten egyedüli úr az élet
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és halál felett, tehát az ember Isten jogaiba avatkozik be
le, ha véget vet saját életének.

Forma szerint ez a „petitio principii” néven ismert okos
kodás. (Éppen azzal bizonyítunk, amit bizonyítani kelle
ne.) Teológiai szempontból ugyanis éppen az a kérdés, 
hogy Isten az ember élete feletti uralmát nem úgy gyako
rolj a-e, hogy felhatalmazza az embert bizonyos esetekre 
vonatkozó erkölcsi követelményekkel arra, hogy maga 
vessen véget életének.

Már régóta vannak teológusok, akik az előbbi érvelés 
hibás voltát felismerték. Ezért kutattak másféle bizo
nyítási alapok után, amelyek jellegzetesen mindig ideolo
gikus karakterrel jelennek meg. Ehhez sorolható legelő
ször az a kísérlet, hogy az öngyilkosság kivétel nélküli ti
lalmát és a házasság felbonthatatlanságát egy olyan tör
vény analógiájára fogalmazzák meg, amely felmentést kap 
valamilyen általános veszély megelőzése érdekében (lex 
lata ad praecavendum periculum generale)”.

Az előbbi szövegben a professzor bizonyára ismertnek 
feltételezi azokat a példákat, amelyekben a rendkívüli ve
szélyhelyzet valóban különleges megítélést kíván. Ilyen 
volt a keresztényüldöző zsarnok által foglyul ejtett keresz
ténynek esete, aki attól félve, hogy a hosszú kínzások 
alatt legyengülve társainak árulójává válhat, öngyilkossá
got követ el, mások megmentése érdekében.

Azt a házasságot sem lehet felbonthatatlannak tekinte
ni, amelyben az egyik házasfél a másik életére tör, vagy 
családirtással fenyegetőzik részegségében vagy elvakult- 
ságában, mert a házasságkötéskor nem ilyen „életközös
ségre” tettek ünnepélyes ígéretet.

A továbbiakban az erkölcsteológus az emberi élet rela
tív értékére mutat rá:

„Vannak esetek, amikor mi egy emberről szólva azt 
mondjuk: rettenetes szerencsétlenség volna, ha meghalna. 
Gondolunk egy gyermekre, aki abba a veszélybe kerül, 
hogy éhenhal. Vannak más esetek, amelyekben egy em-
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bérről azt mondjuk: az ő számára jobb volna, ha végül 
meg tudna halni; a halál megváltás volna a számra. Gon
dolhatunk olyan valakire, aki félelmetes fájdalmaknak 
néz elébe.

Valahányszor valakiről azt mondjuk: szerencsétlenség 
lenne, ha meg kellene halnia, hajiunk arra, hogy a megöl
ni és a meghalni hagyni között semmilyen erkölcsi kü
lönbségtétel nem érvényesül. Meghalni hagyni, pedig meg 
tudnánk menteni, éppen annyi, mint őt megölni. A másik 
esetben viszont, mikor egy emberről úgy gondoljuk: szá
mára jobb volna, ha meghalna, különbséget állapítunk 
meg a megölés és a meghalni hagyás között: úgy gondol
juk, meghalni hagyni, igen; megölni, nem. Majdnem úgy 
tűnik, mintha itt a favor vitae (az élet pártolása) érvénye
sülne. (...) Mindenesetre az erkölcsteológusoknak alkal
mat ad arra, hogy a hagyományos tanítást a cselekvés
ről újból átgondolják. Akkor is, ha ennek szükségessége 
egy teleologikus álláspont felől érkezik. Ez nem jelent
heti azt, hogy a deontológusnak nem szükséges tudomá
sul vennie.”

Richard McCormick amerikai jezsuita erkölcsteoló
gus professzor ezt írta:

„A kettős hatás elve bizonyos mértékig rövid kulcskife
jezés annak a megkülönböztetésnek jelzésére, amely az 
emberi élet bizonyos területein az úgynevezett közvetlenül 
akart és a közvetve akart döntések között fennáll. Ezt a 
megkülönböztetést felhasználjuk az emberi cselekvés sok 
konfliktushelyzetének megítélésére ott, ahol valami rossz 
elkerülése vagy valami többé-kevésbé szükséges jó elérése 
csak úgy lehetséges, ha akaratunk ellenére valami rosszat 
teszünk.

Ilyen helyzetekben az a rossz, amit valaki azért tesz, 
hogy ezzel valami jót érjen el, csak úgy igazolható vagy 
tűrhető, ha a következő négy feltétel teljesül:

4 Bruno Schüller: Typen der Begründung sittlicher Normen
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1. A rossz következményt előidéző cselekedet önmagá
ban vagy jó vagy közömbös legyen, tehát nem szabad er
kölcsileg belsőleg rossznak lennie. 2. A cselekvő szándéká
nak jónak kell lennie, tehát nem irányulhat ténylegesen a 
rossz következményre. 3. A rossz következménynek 
ugyanolyan közvetlenül kell adódnia, mint a jó hatásnak, 
mert különben ez csak eszköze volna a jó eredménynek és 
ezzel szándékos volna. 4. Megfelelő súlyos oknak kell sze
repelnie, hogy a rossz következményt is számításba ve
gyük. (...)

Ha ezek a feltételek (vagy ezek módosított megfogalma
zásai) teljesítve vannak, úgy a rossz következményt a cse
lekvés „nem szándékos mellékhatása”-ként jelölhetjük; ez 
csak a közvetve akart és megfelelő súlyos ok által igazolt 
cselekvés.

Ismert példája ennek egy olyan gyermeket váró anyá
nak esete, akinél az orvosi vizsgálat az anyaméh rákos da
ganatát állapította meg. Ha semmiféle beavatkozás nem 
történik, a rákos daganat (legalábbis sok esetben és az itt 
szereplő esetben feltételezhetően) szétterjed és az anyá
nak és gyermekének halálát okozza. Ha viszont a rákos 
daganattal megtámadott anyaméh el lesz távolítva, az 
anya megmenekül, de a magzat elpusztul.

Az előbb említett feltételek mellett a méh kioperálása 
megengedettnek tekinthető. A cselekvés (a méh eltávolítá
sa) erkölcsileg jó vagy közömbös cselekedetnek tekinthető; 
a szándék jó (az anya életét meg lehet menteni a méh el
távolításával); a jó hatás ugyanolyan közvetlenül adódik, 
mint a rossz következmény. (A méhet akkor is ki kellene 
operálni, ha nem lenne benne magzat, ami bizonyítja, 
hogy a magzat halála nem eszköz a jó eredmény elérésé
hez); megfelelő ok is szerepel.

Egy ártatlannak megölését csak akkor lehet belsőleg 
rossznak tartani, ha egy személy halála feltétlen rosszat 
jelent erkölcsi értelemben. Ha viszont az ártatlan ember 
megölése bár alapvető, de nem erkölcsileg meghatározott
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érték elpusztítását jelenti, nincs szükség a közvetlen és 
közvetett mód megkülönböztetésére, hanem teleologikus 
módon kell az értékelésnek megtörténnie.

Ez a tanulmány arra törekszik, hogy bemutassa, a köz
vetlen vagy közvetett cselekvés vagy szándék -  legalább is 
úgy, amint azt eddig értelmeztük -  nem annyira döntő er
kölcsileg, mint ahogyan azt eddig elfogadtuk. A tulajdon
képpeni döntő elem a megfelelően súlyos ok. Ennek a vizs
gálódásnak logikája közel áll ahhoz, hogy a „megfelelő ok” 
a „közvetlen” és „közvetett” fogalmakhoz alapot szolgál
tasson. Tehát megvilágítom, hogy ezeket a fogalmakat 
mennyire nem kell többé erkölcsileg döntőnek elfogad
nunk.

Soha nincs olyan ok, amely megengedné, hogy szándé
kunk egy másik ember bűnére irányuljon azért, hogy ezzel 
valami fontosabb, vagy „magasabb” érték valósuljon meg, 
mert itt semmilyen fontosabb vagy „magasabb” érték nem 
szerepelhet. Az ember számára nincs nagyobb jó, mint az 
erkölcsi jó. Vagy negatív megfogalmazásban: a bűn az 
ember számára az abszolút értékellenes dolog, ezzel 
szemben minden más értékellenes dolog (pl.: betegség, 
szegénység, halál) csak viszonylagos és feltételektől füg
gő. Ezért az előbbit soha nem szabad választani, arra tö
rekedni, míg más értékelleneseket szabad választani és 
azokra törekedni.”

A továbbiakban a szerző a kettős hatás elvének ellenző
itől kapott érvelést ismerteti:

„Ha ez az érvelés helyénvaló, akkor ez az, amit a filozó
fusok körében ’Kaifás-elv’-ként neveznek, vagyis érvényes, 
azaz igazolható: egy ártatlan embert feláldozni, hogy a 
többiek megmeneküljenek. Gyakran hivatkoznak annak a 
seriffnek példájára, aki az Egyesült Államok déli részén 
történt nemi erőszak alkalmával az előtt a választás előtt 
állt, hogy vagy az egyik gyanúsítottat (akiről ugyan tudja, 
hogy ártatlan) gyorsan kivégezteti vagy hosszú időn ke
resztül kutat a valódi bűnös után. A gyors ítélkezés és ki-
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végzés sok embert megmentene a lincseléstől és az ezzel 
járó további végzetes következményektől. Ha egy cselek
vés erkölcsi igazolása csak az előre látható következmé
nyek szerint lesz meghatározva, (egy ártatlant megölnek 
azért, hogy sok ártatlan megmeneküljön a megöléstől) úgy 
látszik, mintha a seriffnek kötelessége lenne az egy ártat
lant kivégeztetni -  ez olyan végzés, amely a mi erkölcsi ér
zékünket sérti, amelyet azonban az, aki a kettős hatás el
vének felülvizsgálatára készül, szükségszerűnek érezhet.

A felülvizsgáló számára itt kellene aláhúzni az „ilyen 
körülmények között” szavakat, úgy, mint a korábbi abor
tusz-kérdésben. Ebben a döntéshelyzetben nem csupán az 
a kérdés: kell-e egy embert megmentenünk, vagy kettőt 
elpusztulni hagyni? A döntő kérdés nem csak mennyiségre 
vonatkozik. Itt azt a körülményt is mérlegelni kell, hogy 
itt a halált hozó beavatkozás belsőleg és elválaszthatatla
nul össze van kötve az anya életének megmentésével, en
nél a beavatkozásnál akár a magzat koponya-darabolása, 
akár eltávolítása történik egy életveszélyes verőér-tágulat 
miatt. Az ilyen esetben természetében nincs semmi más 
lehetőség az anya megmentésére. A cél és az eszköz között 
lényegbevágó összefüggés áll fenn. Ezzel szemben a seriff 
esetében nincs ilyen összefüggés. Nincs belső összefüggés 
egy ártatlan ember megölése és egy lincselésben örömét 
lelő csőcselék lelkiállapota között.

Ez a tanulmány egy rövid -  és ezért majdnem félreve
zető -  áttekintést ad a viták főbb pontjainak összefoglalá
sával. Mivel a megbeszélések még tovább folytatódnak, 
nehéz, sőt helytelen lenne előzetes végkövetkeztetéseket 
megadni.

Itt most elegendő azt megjegyezni, hogy a kettős hatás
nak a korábban szakkérdésnek tekintett tanításában -  
amely egyeseknek jelentős, másoknak jelentéktelen -  sok 
forog kockán: Az erkölcsi normák megértése, néhány szo
rító és kényes erkölcsi dilemma megoldása, a tanítóhiva
tali kijelentések értelmezése és/vagy átfogalmazása és vé-
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gül: maga Isten akarata, amit az embernek meg kell kísé
relnie találékonyan megkeresni a szenvedés, tévedés és 
konfliktushelyzetek világában.5

Charles Curran az Amerikai Katolikus Egyetem er
kölcsteológus professzora egyik tanulmányában a követ
kezőket írta:

,A meghalás folyamatát úgy lehetne jellemezni, mint 
olyan időszakaszt, amelyben a rendkívüli eszközök fel- 
használását meg lehet szüntetni, mert azok már haszon
talanokká váltak, mivel a beteg ilyen kezelésének sikeres
ségére nincs már többé remény.

Fennáll-e ilyenkor valóban olyan nagy különbség ab
ban, hogy az ember kikapcsolja a lélegeztető készüléket 
azzal a szándékkal, hogy a betegnek a halált lehetővé te
gye vagy pedig ilyen időpontban pozitív beavatkozással se
gítse ugyanennek a célnak elérését?

Az előfeltétel itt az, hogy a beteg halála mindkét eset
ben biztosan és elkerülhetetlenül és ugyanolyan direkt 
módon következzék be a cselekvéssel, mint a megszünte
téssel. (...)

Egy különbség mégis fennáll abban, hogy mikor én a lé
legeztető gépet kikapcsolom, nem pontosan ugyanolyan 
módon vagyok a halál okozója, mint a tevőleges cselekvés
sel. De ez a különbség aligha látszik alapot adni a megkü
lönböztető erkölcsi megítélésre, ha az említett feltételek 
azonosak.

( . . . )

Különböző szerzők beszélnek a fizikai, erkölcselőtti 
vagy létezésszerű rosszról és megkülönböztetik azt az er
kölcsi gonoszságtól. Ennek a felfogásnak fényében az ille
tő teológusok (véleményem szerint jogosan) visszautasít
ják a hagyományos tanvéleményt, hogy a fogamzásgátlás, 
sterilizáció, maszturbáció a magvizsgálat érdekében, a

5 Richard McCormick: Das Prinzip der Doppelwirkung einer Hand
lung. CONCILIUM 1976. 12. 662-670. old.
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mesterséges megtermékenyítés -  még a saját férj magjá
val is -  és a magzat megölése az anya életének megmenté
sére mindig és minden körülmények között rossz volna. 
Előrehaladás kezdődött Kauer tanulmányával az indító 
okok összemérhetősége vagy arányossága figyelembevéte
lére, hogy a tankönyvekben szereplő, önmagában rossz, el
vetendő cselekedetek sokaságát egyes esetekben jogosnak 
igazolják.

Katolikus teológusok, akik a reform érdekében fellép
tek, érvényre juttatták azt, hogy egy megfelelően súlyos 
vagy arányos ok vagy a következmények mérlegelése bizo
nyos esetekben egy erkölcselőtti rossz igazolásához vezet
hetnek.

( . . . )

Ebben a folyamatban lehetővé vált a tárgyalásokat a 
római katolikus etikán belül tisztázni és talán egy kissé 
előbbrevinni.”6

6 Charles Curran: Der Utilitarismus und die heutige Moraltheolo
gie. CONCILIUM 1976. 12. 673-681. old.
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VERCSEG ILONA

A szerző a Magyar Művelődési Intézet Közösségfej
lesztési osztályán dolgozik, a hazai közösségfejlesztés 
egyik alapítója. Keresi a kistelepülések és kistérségek 
fejlesztésének közösségi útjait, kutatási eredményeit 
folyamatosan publikálja. A Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Szociálpolitikai Tanszékének oktatója. 
Tagja két nemzetközi szervezet vezetőségének, az 
egyik a közösségfejlesszéssel, a másik a közösségi mű
velődéssel foglalkozik Európa-szerte.

Mit tehetnek a hívők a demokrácia építéséért? 
avagy kereszténynek lenni nem csak az 

egyházban, hanem a világban is!

Az első kérdés, amire válaszolnunk kell e feladat kapcsán, 
az az, hogy vajon a keresztények számára kívánatos tár
sadalmi forma-e a demokrácia? Hiszen csak akkor akar
hatják építeni, ha a válasz igenlő.

Úgy gondolom, hogy a mai magyar társadalomban a 
„demokráciát vagy sem” kérdésre a válasz feltétlenül igen
lő lenne (bár ennek szociológiai vizsgálata nem lenne ér
dektelen), mert az előző diktatórikus társadalmi beren
dezkedés nem nyújtóttá azokat a lehetőségeket, amiket a 
demokrácia igen: a szabad vallásgyakorlást, a sokféleség 
jogát, a toleranciát, az érdekérvényesítést stb. Ez a társa
dalmi formáció biztosítja az alapvető emberi jogokat, ad 
lehetőséget a döntésekben való társadalmi részvételre, en
gedi a civil társadalom önkifejezését, ad lehetőséget a ha
talom ellenőrzésére.

E jogok érvényesülése persze nem automatikus. Szabad 
és öntudatos, demokratikus szemléletű polgárok kellenek
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hozzá, akik képesek átlátni helyzetüket és képesek össze
fogni is közös célok érdekében. Az eredeti kérdést, hogy 
tehát kívánatos-e számunkra a demokrácia, inkább úgy 
kellene feltenni, hogy tudunk-e élni a demokrácia adta le
hetőségekkel, demokraták vagyunk-e? S ha még történel
mi okok és kellő gyakorlat híján nem vagyunk azok, mit 
tehetnénk, hogy demokratákká válhassunk? Úgy gondo
lom, hogy a lehetséges válaszok egyik kulcsfogalma a KÖ
ZÖSSÉG, s a keresztények legfőbb szerepe is a közösségek 
építésében, a SAJÁT és a helyi CIVIL szervezetekben való 
részvételben van.

Közösség és demokrácia

A demokratikus társadalomra nem csupán a többpárt
rendszer, a helyi önkormányzatok léte, az emberi jogok 
tiszteletbentartása, a jogállamiság* a beleszólási-, képvise
leti- és választójogok gyakorolhatósága a jellemző. Demok
ratikus társadalomban az emberek a legkülönfélébb kö
zösségekben: érdekképviseleti, kulturális, jótékony és szo
ciális, egészség- és környezetvédő, világnézeti, de politi
kai, sőt gazdasági-pénzügyi csoporrtosulásokon keresztül 
is érvényesítik akaratukat, tudásukat, aktivitásukat, kife
jezik véleményüket, hozzájárulnak a társadalmi hiányok 
megszüntetéséhez és a közjóhoz. A demokratikus társada
lom formálisan és informálisan is struktúráit társadalom. 
A közösségek köztudottan a demokratizmus gyakorlótere
pei. A leszűkült élethelyzetek egyszerűsített és rutiníro- 
zott gyakorlata helyett új és közvetlen kommunikációs 
helyzetbe hozzák az embereket. A közösségi gyakorlat 
megnyilvánulási lehetőséget ad, odafigyelni és meghall
gatni, érvelni tanít és elviselni másokat -  persze csak ak
kor, ha mindenki számára fontos ügy a csoportosulás moz
gatóereje.
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A közösségek a hatalom alternatívái is. Struktúráit he
lyi társadalom esetén van választási alternatíva, mint azt 
már az első helyhatósági választásokon tapasztaltak is 
visszaigazolták. A vezetők sokszor éppen ebben látják a 
közösségi munka „veszélyét”. Dehát a demokrácia nem a 
pozíciók örökös birtoklását jelenti. A közösséghiány és izo
láció fő okai éppen a kialakított függőségek erőssége és ne
hezen változtathatósága: a tulajdon elvétele, a jogi vissza
élések, a gazdasági és politikai hatalom központosítása, 
összevonása, az iparosítás és a városokba tömörítés, az in
formális közösségi élet megszüntetése illetve valós célok 
hiányában értelmetlenné válása. (6.)

A közösségek hiánypótló intézmények is egyben. A 
szüntelen változás a társadalom működésének velejárója, 
s nem véletlenszerű baleset, mint azt napjainkban sokan 
érzik. Korábbi „beállt” állóvíz társadalmunk helyett egy 
sebességét állandóan fokozó társadalmi működést érzéke
lünk, melyben az alkalmazkodáshoz felhalmozódott tudás 
rendre kevésnek vagy alkalmatlannak bizonyul, s így ál
landó változtatásra szorul. S ugyanígy az intézmények, 
melyek a felismert társadalmi hiányokat hivatottak meg
szüntetni, az intézmények is állandóan változnak, s mű
ködésük akkor kielégítő, hogyha nem is tudják tökélete
sen és szinte keletkezésükkel egyidőben lefedni a folytono
san keletkező hiányokat, de rugalmasan, gyorsan alulról 
rámozdulnak és megszüntetik vagy legalábbis mérséklik 
azokat. Szokatlan még Magyarországon, hogy magánszer
vezet is elláthat közszolgálati funkciókat, s ezért állami
hivatalos pénzeket kaphat, de ez a jövő és részben már a 
jelen is. (3.)

Ha a közösség hiánypótló intézmény és nem csak vala
mi szívderítő haszontalanság, az élet sója vagy a szolidari
tás szála (ez sem kevés!), akkor a közösségek létrejöttének 
serkentése és működtetése sem luxus vagy szivesség a ha
talom vagy mások részéről, hanem befektetés. Az önszer
vező közösségek egy sor olyan társadalmi problémát olda-
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nak meg ingyen és gyorsan, melyeket a hatalom nem tud, 
vagy nem időben tud, vagy nem kellő mértékben, vagy 
nem közvetlen és emberi módon, vagy csak nagyon drágán 
tud vagy tudna megoldani. A közösségek folyamatosan 
csökkentik a társadalmi hiányokat és fejlesztik a társada
lmat, egészségesebbé és értelmesebbé teszik maguk és 
egymás életét is. Nem hisszük, bármennyire is ide látszik 
kifutni a gondolatmenet, hogy a közösségiség minden tár
sadalmi problémát megold, csak kellő számú közösségnek 
kell áthálóznia a társadalmakat. Egy társadalom teljessé
ge azonban nem egyezik a megfelelő számú, hatékonyságú 
és milyenségű munkával, szakmával, formális szerveze
tekkel, formális intézményekkel -  a társadalmak életében 
szerencsére szerepet játszanak a véletlenek. A társadalom 
egy élő és változó rendszer, melyben állandóan új szükség
letek keletkeznek és régiek szűnnek meg, következésképp 
a szükségletek kielégítésére szervződő intézmények is ál
landóan változni kényszerülnek. E folyamatban az önszer
vező közösségek szerepe rendkívüli, ők a hiányok első fel
fedezői, ők tesznek először kísérletet megoldásukra és az ő 
jó megoldásaik intézményesülnek, hogy azután e folyamat 
-  velük vagy más szereplőkkel -, újra elölről kezdődjön.

Hogy miért fontosak még a közösségek? Summázva vé
leményünket leírhatjuk, hogy a társadalom jobbítását a 
közösségi fejlődéssel látjuk kivitelezhetőnek (25.), mert az 
atomizált és közönyössé tett tömegek kiszolgáltatottsága 
és függése az azzal visszaélő, azt kihasználó érdekcsopor
toknak kedvez. (2.) Demokratikus társadalomban az ön
irányításon és önsegítésen, a részvételen alapuló társada- 
lmi-kulturális-politikai-gazdasági együttes cselekvés ké
pes befolyásolni és megújítani a társadalmi mechanizmu
sokat és felszínre hozni a társadalom rejtett, humán erő
tartalékait.

A hívők e folyamatokban kovászként erősíthetik a kö
zösségeket és segíthetik cselekvő embertársaikat, vagy az 
éppen cselekedni képteleneket cselekedni, azzal a többlet-
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tel, mely hitükből fakad és amelyből mindenki számára 
való mondanivalójuk töltekezik.

Közösség és lokalitás

A közösség szempontjából is ideáltipikus görök poliszban 
a áközösségö szó eleve magábafoglalja a lokalitást, az el
helyezkedést, a földrajzi helyzetet. (20.) Angolul a „com
munity” szó települést és embercsoportot is jelent, csak
úgy mint a magyar község szó, mely a közösség alakválto
zata.

Elfogadva R. L. Warren (11.) amerikai szociológus 
funkcionális és lokalitásba ágyazódó meghatározását, kö
zösségnek értelmezzük azt a társadalmi alakzatot, amely
ben „egy sajátos szocializációs folyamaton keresztül bizo
nyos értékeket olt tagjaiba, amelyben megélhetési lehető
ségeket biztosít tagjainak, amelyben érvényesül a társasá
gi igény és társadalmi részvétel, amelyben érvényesül a 
társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek 
betartását, és amelyben érvényesül a kölcsönös támoga
tás, mely folyamat segítségével a közösség tagjai megvaló
síthatják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok vagy 
túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni 
tudja”.

A szomszédság

A nagyobb településen, városokban a települések átlátha
tósága méretükkel fordítottan arányos. Ennek ellensúlyo
zására jönnek létre az összetartozásnak kisebb körei, a 
városszociológiában megjelenő ászomszédságokö. E város
részek a nagyváros egészétől viszonylag független, önálló 
életet élnek, tehát lakóinak tudatában áttekinthető, átél
hető egységként rajzolódik ki. A szomszédság „az ismétlő-
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dó' találkozásokon alapuló érintkezést és szoros személyes 
kapcsolatot is jelent”. (19.)

A szomszédság szintje az ún. „grassroot”, vagyis az ala
pok, a gyökerek, az eredet, a kezdet szintje az a szint, 
amelyik mindenkit egyaránt érint. A hely, ahol élünk, 
azonban csak akkor nevezhető szomszédságnak, ha az em
berek úgy érzik: ismerik egymást és szükség esetén segí
teni is tudnak egymásnak, sőt, közös helyzetükből szá
mukra közös feladatok is adódhatnak. Az a kör, amelyben 
az emberek ezt érzik, az a szomszédság köre, melyhez 
mint egészhez is kialakul az ott élőknek valamiféle viszo
nya: megformálva saját szervezeteiket, tudatosan gondoz
zák és szükségleteik szerint alaki tják-építik szom
szédságukat, de meglehet (és az ilyen esetek száma ijesz
tően szaporodik), hogy negatív társadalmi hatásra -  pl. 
munkanélküliség, elszegényedés, gyors fluktuáció -  ép- 
penhogy felélik a közösség tartalékait, pusztítják a kör
nyezetet és egymást, puszta lakóhellyé vagy nyomortelep
pé vetve vissza szomszédságukat.

R. L. Warren a kölcsönhatás, az identitás és a kapcsola
tok szerint a szomszédsági sablonok következő hat variá
cióját találta:

1. Integráns, vagyis teljes, ép szomszédság, melyben az 
emberek a nagyobb közösség normái és értékei által támo
gatott face-to-face kapcsolatban állnak egymással. Ez egy 
összetartó, a helyi, sőt külső egyesületekben és a döntés- 
hozatalban magas számban képviselt terület, melyet War
ren egyszerre kozmopolita és helyi központoknak nevez.

2. Egyházközségi vagy körzeti szomszédság, ahol az 
emberek magas szintű kölcsönhatásban állnak egymással, 
de a tágabb közösséggel alacsony szintű kapcsolataik van
nak. Ez a szomszédsági kör védelmezi saját értékeit és 
megszűri mindazokat az értékeket, melyek neki konfliktu
sokat okoznának.

3. Széthúzó szomszédság, melyet az informális társada
lmi részvétel hiánya jellemez, s amelyben bár léteznek hi-
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vatalos helyi szervezetek, azok vezetó'i dacára odatartozá- 
suknak nem képviselik a helyi lakosok érdekeit.

4. Áthidaló szomszédság, mely iránt lakosai meglehető
sen kevéssé elkötelezettek, s akiknak szoros külső kapcso
lataik vannak. A szomszédságon belüli viszonyok formáli
sak, és a lakosok jobban ragaszkodnak külső, mint helybé
li csoportokhoz.

5. Átmeneti szomszédság, mely kölcsönös viszonyok és 
identitás tekintetében igen alacsony szinten áll. Ez az a 
terület, amelyben nagyszámú népesség szolgáltatja a vá
rosi névtelenség tipikus modelljét.

6. Rendhagyó szomszédság, amelyben nem csak a helyi, 
hanem a tágabb közösséggel kapcsolatban is hiányzik a 
részvétel és az identitás. „Úgy tekintendő, mint egy töké
letesen szervezetlen és atomizált lakossági terület.” (22.)

Sokan úgy vélik, hogy a települések ma már jobbára al
vóvárosok, hogy a tömegközlekedés, a telekommunikáció 
révén egyre nagyobb távolságokat is lekűzdhetünk és ba
rátságainkat, kapcsolatainkat tetszőleges helyeken is 
ápolhatjuk. Mások -  és a mi véleményünk szerint is -  ha 
ennek igazságmagva nem vitatható is, megfigyelhető a 
szomszédságok szerepének növekedése is, még a nyugati, 
városiasodottabb társadalmakban is (10.), hát még a ru- 
rális térségekben oly gazdag magyar társadalomban. Az 
okok közt szerepelnek bizonyos gondozási-karbantartási, 
városszépítő, környezetvédelmi feladatok csakúgy, mint 
közéleti és politikai részvételből adódó feladatok, vagy ép
pen gazdasági feladatok, mert -  elsősorban rurális térsé
gekben -  növekszik azoknak a száma, akik mind több időt 
töltenek otthon.

S ha mindezek az érvek nem elegendőek, hozzátehető 
még, hogy Nyugaton is jól megfigyelhető egy identitáske
resési folyamat, ha nem is olyan okokból mint a most szer
veződő keleti demokráciákban. Az áőö okuk identitásuk 
keresésére az ún. gyökértelen nemzedék létezése. Hollan
diában például a népesség nagyrésze több generáció óta
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városi, amelyik nem emlékszik már gyökereire, „átutazó” 
a világban. E felismerés nem csak érzelmi-nosztalgikus 
alapokon nyugszik, hanem az elidegenedéstől szenvedő 
modern ember szeretné gyökereit megtalálni és otthonra 
lelni az eltömegesedett világban.

Helyi társadalmak?

Lokalitásról beszélünk tehát és szándékosan nem helyi 
társadalmakról, mert azok válójában nincsenek, mert 
ezek a társadalmak nem struktúráit társadalmak, nem 
szövik át a helyi lakosok, az állampolgárok közösségei. A 
közösségiség persze minden modern társadalomban támo
gatásra szorul, mert a modern ember nem születik bele 
közösségeibe, hanem saját közösségalkotásra szorul.

Mindezeken belül a magyar társadalom bizonyítottan 
közösséghiányos, s hogy ennek mértéke a korábbi évtize
dek gyakorlatának eredménye, melyben a tradicionális 
közösségek megszűntek, a centralizációval a lokalitás el
veszítette fenti jelentését és az újonnan alakult közössé
gek működése politikailag korlátozott volt, politikai-, tár
sadalmi- és gazdasági jelleggel egyáltalán nem, csak a 
szűkebb értelemben vett kultúra terén bontakozhattak ki. 
(5, 6, 7,) A legfájóbb a demokratikus tudások hiánya, az 
egymással való kommunikáció nehézségei, az odafigyelés, 
az érvelni tudás, a konszenzus keresése, az elfogadás, a 
mások -  és önmagunk! -  megbecsülése, a felelősségérzet, 
a szolidaritás stb. társadalmi méretű hiányai.

1983-ban, mikor az első közösségfejlesztői kísérletünket 
elindítottuk a Bakonyban, a nem létező, de kívánatos he
lyi társadalom helyett egy tetszhalott települést találtunk, 
ahol az emberek atomizáltan, szi,nte még a valós problé
mákat sem érzékelve éltek. Az azóta eltelt évek és a rend
szerváltás áfelébresztetteö és -  az önkormányzatokkal -  
bizonyos mértékig társadalmakká is tette ezeket az alvó
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településeket, amelyek azonban szinte egyik pillanatról a 
másikra veszekedő és széthúzó társadalmak lettek. A la
kosság nemigen érti, mi történik vele, a szülők nem adnak 
követhető mintát gyermekeik számára, de még csak taná
csot sem tudnak adni, merre induljanak, mert az előző 
rendszerhez és kialakult élethelyzetükhöz elégségesnek 
bizonyult kulturális készletük mára elégtelennek bizo
nyult. Nagy a tanácstalanság, az információhiány, a hely
zetek értelmezhetetlenek. Segítség kellene.

Ismerd meg településedet!

Hogy jobbá tudjuk tenni a világot azon a szűkebb hazán, 
vagy másképpen helyi társadalmon keresztül, amelyben 
élünk, ismernünk is kell a világot. Ismernünk kell társa
inkat, az őket függőségben tartó körülményeket, a válto
zás lehetőségeit és el kell gondolkodnunk saját szerepünk, 
vállalásaink felett is. E szerep a demokrácia építésében 
meggyőződésem, hogy nem elsősorban a jótékonykodás, 
nem is a politizálás, nem is csak a hozzánk hasonlók kere
sése, hanem „egyszerűen” csak a szeretet, a testvériség 
parancsainak követése és közösségek építése embertől 
emberig. S ha a cselekvéshez való bátorság és vállalás 
már megszületett, annak technikája megtanulható.

Mint közösségfejlesztőnek, első dolgunk egy településen 
mindig az un. véleményformálók, a jelentős emberek meg
keresése, a mások által is számontartott személyiségeké, 
k azok, akik a település bármely közösségi megmozdulásá
ban résztvesznek, mert nekik még dolguk van az egésszel 
mint olyannal.

Milyen jó lenne mindenhol csak felkeresni a lelkészt és 
tőle kérni: ismertetne össze bennünket a hívőkkel, mert 
bizonyára ők a település motorjai. Mondhatnánk, ők a te
lepülés „laikus” közösségfejlesztői. Tízéves gyakorlatom 
során találkoztam is ilyen példákkal, egy idős lelkésszel,
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aki fellépett a helyi közélet színpadára és ott új oldaláról 
mutatkozott be: helytörténeti munkáit a köz javára bocsá
totta, egy helyi évkönyv szerzőjévé és szerkesztőjévé vált. 
Egy másik lelkipásztor a korszerűbb termesztési módok 
meghonosításán, termelői közösségek alakításán keresztül 
talált utat mindenkihez. De találkoztam olyan pappal is, 
aki egyszerűen nem értette, miért akarjuk őt személy sze
rint is bevonni a helyi közösségiség újjáélesztésébe, mikor 
neki nem az a dolga?!

Az egyházi jótékonyság kiterjedtsége, szervezettsége és 
ereje lenyűgöző. Ez az a munka, melyet az egyháziak a vi
lágiaknak leginkább nyújtanak. Engedtessék meg azon
ban, hogy e tevékenység kizárólagosságával kapcsolatban 
kérdőjelet tegyek ki: vajon az irgalom-e a mi legfontosabb 
erényünk? Vajon a szeretet parancsából nem következik- 
e, hogy valakit ne a jelenlegi állapotának fenntartásához 
segítsünk, hanem megpróbáljuk képessé tenni arra, hogy 
meghaladja ezt az állapotot? Persze ez sokkal bonyolul
tabb együttműködést kíván, de nem elérhetetlen.

Önszervező közösségépítés

Ez érvényes saját közösségeinken belül is, hiszen kevés a 
lelkész, s nem lehet minden tevékenység lelkész által irá
nyított. De nem is szükséges, hogy így legyen, mert az füg
gőségben tartaná a közösség tagjait.

Az egyházi közösségeknek erős, demokratikus közössé
geknek kellene lenniük, melyekben tagjaik sokszálú és fa- 
ce to face kommunikációban vannak egymással, melyek
ben megbeszélik közös dolgaikat, közösen döntenek és 
mindenki személy szerint is felelősséget vállal. Egy de
mokratikus szemléletű világban a keresztények közössé
gei sem lehetnek autokratikusak, mert akkor egyre kevés
sé lesznek életképesek. Először tehát saját közösségeink
kel kell kezdenünk. Második feladatunk véleményem sze-
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rint a külső világokkal való kommunikáció, a demokrati
kus részvétel a társadalom civil közösségeiben. Mi rendel
kezünk egy többlettel, a hitünkből fakadó erővel, mely 
minket kötelez, mégpedig elfogadható magatartásra, part
nerségre, együttműködésre. Fedezzük fel saját és ember
társaink szükségleteit és azok közösségi megoldásában 
vállaljunk tevékeny szerepet! A szükségletek felismerése 
a párbeszéddel kezdődik, embertársaink megszólításával, 
meghallgatásával. Helyzetük megértését a feladatok meg
oldása követi. Nagyon gyakran mindehhez tanulni kell, 
képeznünk kell magunkat, s ebben az egyháznak nagy 
szerepe lehet.

Azért is nehéz a közösségi önszerveződés, mert konflik
tusmentességre törekszünk. Pedig a konfliktus a fejlődés 
Hajtóereje, s nem más, mint a megnyilvánult, felszínre ke
rült eltérések összeütközése. S konszenzusos megoldásuk 
új, magasabbrendű szintézist, fejlettebb állapotot teremt. 
A mindenáron fenntartott béke károkat okoz, míg a felvál
lalt konfliktusok kultúrált kezelése mozgatója a fejlődés
nek, a demokratikus gondolkodás- és viselkedésmód kiala
kulásának. S ha a keresztény közösségek felvállalják az 
okos segítést, akkor ezáltal saját közösségük is erősebbé 
válik. Az okos segítés pedig felkészültséget is igényel. Mi
ért ne szerveződhetnének meg az egyházak kezdeménye
zésével a civil szerveződések képzőműhelyei?

Javaslataim

1. A keresztények társadalmi kapcsolatainak építésénél 
a fő hangsúly a civil társadalommal való együttműködés 
kerüljön.

2. Ha a helyi problémákat helyben akarjuk megoldani, 
képzett civil vezetőkre van szükség. A laikus képzés a he
lyi társadalmakőszöris újra meg kell szokniuk a munkába 
járás rendjét, vagy akiknek egyáltalán kevés munkában
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szerzett tapasztalata van. Egy munkaszocializációs folya
mat után már érdemes és lehet is képzéssel, a továbblé
péssel foglalkozni, gondolták. S elgondolásuk helyességét 
az élet igazolta: a működésük során felismert igények 
alapján a PACTE-ből, az anyaegyesületből azóta két má
sik is önállósult, a PACTIF és a PAREC, amelyek a kép
zéssel illetve a beilleszkedéssel foglalkoznak. S ma már 
senki sem tudja, hogy ezt az egyesületet hívők kezdemé
nyezték és a mai működtetők közül is sokan azok.
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ADAM  MICHNIK

Adam Michnik évek óta ideológusa a lengyel demok
ratikus ellenzéknek, a liberális napilap, a Gazeta 
Wyborcza főszerkesztője. Dialógusképes hangja, ka- 
tolicitásismerete példaértékű.

„Félek az olyan világtól, ahol a korlátlan 
erkölcs vagy a sacrumtól megfosztott 

kultúra uralkodik.”

A laikus racionalista közel áll hozzám. Ha vitatkozom vele 
-  önmagam egy részével, saját életrajzom egy szakaszával 
folytatok polémiát. Megértem a racionalistát, amikor azt 
mondja a katolikus püspöknek: non serviam, nem szolgá
lok neked. Megértem a szabadságra való törekvését ama 
heroikus ateizmus nevében, amely az embert tartja a te
remtés koronájának, egyszerre hajóst és hajóját látja ben
ne. Megértem a tiltakozását, ha valaki oly nehezen meg
szerzett szabadságát korlátozni akarja mondván, hogy Is
ten nevében teszi.

Megértem, de folyton vitatkozom vele akkor is, ha ez a 
heroikus ateizmust hirdető racionalista számomra az eu
rópai és a lengyel kultúra örök képviselője, mint Camus, 
Orwell, Sacharow, Havel, Gombrowicz, mesterem Jan Jó- 
zef Lipski vagz barátom Jacek Kuron. Milyen volna nélkü
lük az életünk?

Mert a racionalista kihívást jelent a keresztény számá
ra -  bár nem jelent fenyegetést. Bizonyos értelemben akár 
vetélytárssá válhat a jó keresésében és eszköze lehet a 
vallásos és filozófiai hit „tisztántartásában”. Mindez attól 
függ, hogy vitájuk a kölcsönös tisztelet vagy a valláshábo
rú légkörében zajlik. Amitől félek.
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Azt gondolom azonban, hogy a racionalista tudatosan 
megtagadja a vallás és az Egyház megértését, ha a közép
kori obszkurantizmus és a „nép ópiuma” fogalmaira korlá
tozza. De Isten nélküli világban való hit, felvilágosult és 
tökéletesen racionális értelem által kormányozott világ
ban való hit utópisztikus és veszélyesen abszurd. Utópisz
tikus -  mert semmiféle történelmi tapasztalat nem tá
masztja alá, a laicizáció és a szekularizáció csak a vallás 
szerepének a változását eredményezte, soha nem szűntet
te meg a vallás szükségletét. Veszéyesen abszurd -  mert 
az a nézet, miszerint a vallás és az Egyház csak a meny- 
nyei tisztségviselők által kitalált ügyes misztifikáció, oda 
vezethet, hogy átvesszük az emberiséget ezektől a miszti
fikációktól megszabadítani akarók nézőpontját.

Most hozzád fordulok, racionalista!
Vajon nem érzel-e félelmet egy olyan világgal szemben, 

amelyben minden erkölcsileg semleges lesz? Vajon min
den korlát ledöntése, amely a hagyományos erkölcsöt a 
mindenható észtől elválasztja, nem jósol katasztrófát?

A racionalista számára a katolikus világlátás főtenge
lye „a bűntudatába bezárt, magányos emberi lény és a fö
lötte ellenőrzést gyakorló hatalom között” húzódik. Én ezt 
másképp gondolom: a katolikus világlátás főtengelye az 
ember, akit Isten oly nagy méltósággal ajándékozott meg, 
hogy csak Isten előtt térdelhet le. A gyóntatószék a lelkiis- 
meretfurdalás megszólaltatásának a helye, amire minden
kinek szüksége van. Van, aki a vétkeit a gyóntatószékben 
vallja meg, van, aki máshol, de mindenkinek tisztelnie 
kell a másik ember választását.

A racionalista a pásztor meg a nyája történetében a ka
tolikusoknak a szabadságról való tudatos lemondását lát
ja. Én ezt is másképp gondolom: a katolikus tudja, hogy az 
ember csakis a szabad akaratából vezérelve követheti Is
tent és tisztelheti parancsolatait mint önmagáról egyedül 
döntő alany. Éppen ezért a katolikusnak mindig a szabad
ság felé kell törekednie. Marad azonban egy kérdés: ho-
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gyan használjuk ezt a szabadságot? Vajon nem érdemes-e 
elgondolkodni II. János Pál pápa megállapításán, misze
rint „a szabadság nem jelent erkölcsi relativizmust”? Va
jon valóban nincs szükségünk olyan intézményre, amely -  
azáltal, hogy a változó divatoknak és konjunktúráknak 
alárendeló'dni nem hajlandó -  emlékeztetni fog bennünket 
konzervatív makacssággal arra, mi a rossz és mi a jó eb
ben a szabadságért politikai eszközökkel küzdő világban?

Nem igaz az az állítás, hogy a katolikus integrizmus ve
szélyezteti a lengyel demokráciát. Ugyanannyira veszé
lyezteti azt a vallástalan nihilizmus. Félek,egy olyan vi
lágtól, amelyben a korlátlan erkölcs vagy a sacrumtól 
megfosztott kultúra uralkodik -  ez ugyanis erkölcs és kul
túra nélküli világ volna. Ezt a félelmet táplálja a valláshá
ború hideg logikája, amellyel fellépnek a barikád mindkét 
oldalán harcoló szélsőségesek.

Racionalista mivoltunkat megőrizve lehet „ellenállni a 
sacrum vonzásának”, de meglátni az egymáshoz való loja
litás szépségét. Lehet a templomban nem sűrűn megfor
dulni, de az Egyházat megérteni. Lehet akarni pásztor 
nélkül élni és megvédeni mások jogát ahhoz, hogy pásztor 
mellett élhessenek.

Másképp szólva lehet erőfeszítést tenni arra, hogy a 
szavakon és az intézményeken túl lássuk a tiszteletre 
méltó személyeket, akiknek meggyőződése, hogy Krisztus 
megadta nekik a hit kegyelmét és felelős, jó életre, a mél
tóságban és reménybenvaló életre hívta őket.

Teljesen tudatában vagyok annak, hogy az általam itt 
felvázolt kép leegyszerűsített. A problémá teljes összetett
ségét mutatja Salman Rushdie, indiai nemzetiségű brit ál
lampolgárságú író esete, akit halálra ítélt Irán vallásos 
igazságszolgáltatása. Ez az agresszív vallási fundamenta
lizmus kihívás az egész civilizált világnak. Az egyik len
gyel püspöknek csak annyi mondanivalója volt ezzel kap
csolatosan, hogy jobb volna, ha Lengyelországban nem ad
nák ki Salman Rushdie könyvét. Egy szóval sem utasítot-
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ta el a vallási fanatizmust, amely gyilkosságra bujtat fel. 
Nehéz erre nyugtalanság nélkül gondolni: nem felhívás-e 
ez azoknak, a könyveknek a cenzúrázására vagy konfiská- 
lására, amelyek tartalma a püspökök szerint helytelen? 
Vajon a hit, a remény és a szeretet megszólalhatnak-e lé
lektelen nyelven és követelhetik-e a hivatásos gyilkosok 
által az egyész világon űzött szerző könyveinek cenzúrázá
sát? Vajon a vallástalan nihilizmus kihívására adott ilyen 
válasz nem ugyanennyire degenerált?

Bár lehetetlennek tűnik, én mégis hiszem, hogy a vallá
si integrista és a vallás nélküli nihilista közötti konfliktus 
átváltozhat egyfajta ökumenikus megállapodássá. Az ész 
lenne itt záloga annak, hogy teljes engedelmességet köve
telő, mert az etnikai, társadalmi vagy a vallási szolidari
tás nevében megszólaló politikai doktrínákat elvetik. Itt 
volna a menekülés örök útja a politikai szélhámosok elől, 
de nem az evangélium elől.

Ebben a világban, amely egyre veszélyesebben a kollek
tív őrülethez közeledik, a katolikus püspöknek és a racio
nalistának kétféle könyvvitelre van szüksége: követelj ön
magadtól, amennyit csak tudsz. És bocsáss meg mások
nak, amennyit csak tudsz.

A vallásnak és a laikus racionális gondolkodásnak 
együtt kellene működnie. Ilyen együttműködés nagy szel
lemi gazdagodáshoz vezethet, bár konfliktusok kiváltója is 
lehet.

Teljesen istenfélő világ és teljesen vallástalan világ -  
egyazon utópia két arca. Az ilyen utópia megvalósítására 
irányuló minden próbálkozás a konfliktusok és bűnök 
megszaporodásához vezet. A bűn ugyanis bele van írva az 
emberi tapasztalatba ugyanúgy, mint a sacrum védelme, 
és az abszurd ugyanúgy, mint az ész védelme.

Az Egyház ma keresztúton áll. Fontos választásra 
kényszerül a Syllabus integrista szelleme és a Gaudium et 
Spes békítő nyitottsága közül.
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A probléma azonban az, hogy az Egyházzal együtt ma 
az egész világ áll keresztúton. Megint, még egyszer -  
Boszniában, Iránban, a Kaukázuson -  veszélyben van az 
emberi jogok filozófiáján alapuló értékrendszer lényege. 
És ez az igazi háttere az Egyház jövőjéről szóló reflexió
nak. A totaltárius tapasztalat teljes egészében bizo
nyította az Egyház valódi, megingathatatlan értékét. Ak
kor az Egyház kemény, konzervatív álláspontja képviselte 
a másik, a jó arcát. Akkoriban inkább az ész mutatott haj
landóságot arra, hogy kieggyezen a megváltoztathatatlan
nak hitt valósággal. És akkor a kereszthalál kínjainak tu
data a politikai rabság állandó elutasítását parancsolta. 
Az erre való emlékezésből született meg a szív bátorsága 
és bölcsessége.

(A felszólalás 1994. februárjában hangzott el Delhiben a 
„Vallás és politika ma” címmel rendezett konferencián.)

Fordította: Tereza Worowska
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SZEMLE
Összeállította: Dévény István

Kari Lehmann püspök, a német püspökkari konferencia 
elnöke az 1994. őszi gyűlésen előadást tartott a dialógus
ról. Ezt a Herder Korrespondenz számára átdolgozta és 
kiegészítette: „Életkérdés az egyház számára” (49[1995], 
1. szám, 29-35. o.).

A „dialógus” szó nagyon gyakran szerepel a társadalom 
és az egyház mai helyzetének, feladatainak elemzésében. 
A szó maga ismerős, hiszen a Vatikáni Zsinat okmányai
ban bőségesen szerepel. „Nem titok viszont, hogy a zsina
tot követő időszakban a dialógus szó által jelzett ’egyházi 
nyitottság5 kritikus helyzetbe került. Ennek okait itt nem 
tudjuk egyenként átvizsgálni. Néhány címszó talán ele
gendő: a zsinat valószínűleg alábecsülte azt a rizikót, ami 
a mai világ felé való megnyílásból, a szekularizált társa
dalom szívóhatásából következett; a nyitottság optimista 
szemléletével a támadásoknak kitett keresztények vallá
sossága és lelkisége nem tudott lépést tartani; a nyitott 
párbeszéd lehetőségei erősen beszűkültek a zsinat után; 
az evangélium és a modern kultúra között tátongó szaka
dék valójában sokkal mélyebb volt, mint ahogy azt a zsi
nati atyák feltételezték.”

Lehmann püspök a következőkben mégis tovább ele
mezte a „párbeszédhiány” mai erősödését, előadásából 
azonban azt a részt szeretném kiemelni, amelyben a sike
res dialógus feltételeit sorolja fel.

-  „Minden párbeszéd ki van téve annak a veszélynek, 
hogy a hatalmi vagy tekintélyi szó lép közbe, s emiatt el
torzul ... Téves lenne azonban a ’hatalmi’ közbelépést 
egyedül az [egyházi vezetői] hivatal számlájára írni, hi
szen az ókori szofisztikától a mai manipulált közvélemé
nyig a ’tekintélyi beavatkozás’ különböző formáit ismer
hettük már meg.”

-  „A termékeny párbeszéd előfeltétele, hogy minden 
résztvevő hajlandóságot mutasson álláspontjának megvál-
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toztatására, készséget arra, hogy éppen a nyitott dialógus 
által jut el ő is az igazság mélyebb megismerésére ... Vál
tozásra való készség nélkül elsorvad a dialógus.”

-  „A beszélgetés előfeltétele az, hogy mindkét fél az 
egyenjogúság és szabadság alapjára helyezkedjék, így ké
pesek legyenek arra, hogy teljesen nyíltan beszélgessenek 
egymással ... Kockázatot kell ezért vállalnia annak, aki 
párbeszédbe bocsátkozik, ehhez pedig bátorság kell és az 
az őszinte igyekezet, törekvés, hogy ne ő álljon középpont
ban.”

-  „Részletkérdésekkel kapcsolatos ellentétes nézetek álta
lában nem okozhatnak problémát. Megoldást jelenthet a 
pluralizmus elve, vagyis az, hogy egy-egy ilyen kérdéssel 
kapcsolatban eltérőek lehetnek a vélemények. Ha az alapál
lás is eltérő, akkor a dialógusnak nincs megbízható bázi
sa. Ezért kell elsősorban ezt a szintet tisztázni, s föltenni 
a kérdést: vajon alapvető véleménykülönbség van-e köz
tünk, amire minden más eltérés visszavezethető? Ha itt 
hiányzik a tisztánlátás, akkor kötetlenül lehet fecsegni, de 
nem lehet párbeszédet folytatni.”

-  „A dialógusból a Versenyzés szellemét’ nem lehet ki
kapcsolni, de ez a ’szeretet küzdelme’ legyen. Ha nem a vi
tapartnerért (teljesebb igazságismeretéért), hanem ellene 
folyik a küzdelem, akkor más törvények veszik át a dialó
gus irányítását. Akkor a párbeszéd harceszköz lesz, meg
szűnik igazi célja, s csak arra szolgál, hogy a másik meg
szégyenüljön, s vereséget szenvedjen.”

-  „Nagyon veszélyes zónába kerül a dialógus, ha a nyil
vánosság előtt folyik -  különösen akkor, ha a vita hallga
tóiból hiányzik a megfelelő előképzettség, s a tömegkom
munikációs eszközök is állást foglalnak az egyik fél mel
lett (vagy éppen ellene) ... Nehezen lehet-elkerülni, hogy 
ne nyakasan védelmezze valaki saját véleményét, ha so
kan hallják vagy látják a dialógust.”

-  „A dialógus nem nevezhető az egymással való beszél
getés egyetlen eszközének. Előfordulhat, hogy tárgyalni
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kell egymással, sőt abban az esetben, ha valakinek felelős 
megbízatása van, dönteni is kell. Ez egy rendkívül nehéz 
pillanat, mert megszünteti a felek közötti egyenlőséget. 
Ha viszont az egyház küldetése, tehát az evangélium sér
tetlen hirdetése áll a középpontban, belátható, hogy adott 
esetben nem lehet a döntést kikerülni, nem lehet a dialó
gust a végtelenségig folytatni.”

Lehmann püspök előadásának befejező szavaiban VI. 
Pál pápa „Ecclesiam suam” (1964) pásztorleveléből idézi a 
következőket: „Dialógus közben fedezzük fel, milyen kü
lönböző utakon lehet a hit fényéhez közeledni, hogyan le
hetséges, hogy mindegyik ugyanahhoz a célhoz vezet. Ha 
eltérő véleményen vagyunk, akkor is gazdagodhatunk, 
mert gondolataink szokatlan pályára kerülnek, arra kény
szerülünk, hogy kutatásainkat elmélyítsük, kifejezésein
ket új formába öltöztessük. Ennek a gondolkodásmódnak 
dialektikája és türelmünk által felfedezhetjük a mások vé
leményében rejtőző igazságtöredékeket. Arra kény
szerülünk, hogy nézetünket lehetőleg pártatlanul képvi
seljük ... Bölcsebbek leszünk, és a dialógus mesterei.”

Liturgia és inkulturáció

Vatikán: Március 29-én tették közzé az Istentiszteleti és 
Szentségi Kongregáció új dokumentumát, amely irány
elveket ad a liturgiával foglalkozó zsinati konstitúció he
lyes alkalmazásához.

A „Római liturgia és az inkulturáció” címmel a zsinat 
óta megjelent negyedik instrukció pontosítani kívánja a 
konstitúció azon szabályait, amelyek a római rítusú litur
giát az egyes népek szelleméhez és szokásaihoz igazítják.

II. János Pál pápa az inkulturációt két egymásra ható 
tényezőnek nevezi: az egyik az evangélium megtestesülése 
a helyi kultúrákban, a másik viszont a különféle kultúrák 
meghonosítása az egyház életében. Mindez érvényes a li-
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turgiára is, amely az egyház életének forrása és csúcs
pontja. A cél tehát az, hogy a nyugati világban elterjedt 
ún. római rítust önazonossága megőrzése mellett úgy kell 
alakítani főként a fiatal egyházakban, hogy a hívek ne 
érezzék magukat idegennek a szentmise, a szertartások 
során, hanem minél teljesebben vegyenek részt benne.

A liturgia és az inkulturáció kérdésével foglalkozó inst
rukció négy részből áll. Az első rész történelmi visszapil
lantás. Nagyvonalakban azt vázolja fel, hogy az üdvösség
történetben is volt egyfajta inkulturáció, amennyiben a li
turgia másképpen fejlődött a zsidó-keresztény illetve a gö
rög-latin kultúrában, amely aztán életet adott a keleti és 
nyugati liturgikus közösségeknek.

A második rész felsorolja a liturgikus inkulturáció előfel
tételeit. A liturgia nem magán-cselekmény, amelyet tet
szés szerint alakíthatunk, hanem mindig egyházi ese
mény, az egység szentsége, amelynek kötelessége, hogy 
megőrizze és továbbadja a Krisztustól kapott hagyományt: 
a Szentírást, amely az Isten szava, a szentségeket stb. Az 
inkulturációs kezdeményezések tehát hozzáértést és fele
lősséget követelnek, ezért a püspöki konferenciák hatás
körébe illeszkednek.

A harmadik rész a liturgikus inkulturáció három alap
elvét ismerteti: változtatások bevezetése annak kedvéért, 
hogy a liturgia jobban kifejezze egy adott kultúra tartalmi 
gazdagságát, érthetőbbé tegye a liturgiát és elősegítse a 
hívek jobb részvételét; a római rítus lényegi egységének 
tiszteletben tartása, valamint a helyi püspöki karok és az 
apostoli szentszék együttműködésének fokozása. Az inkul
turáció területei a nyelv, a zene és az ének, a mozdulatok, 
magatartásformák és a különböző művészeti elemek fel- 
használása.

A negyedik rész a római rítus adaptációjának konkrét 
lehetőségeit tárgyalja. Itt két nagy területről van szó: a li
turgikus könyvekben már előirányzott változtatásokról il-
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letve azokról az alapvető adaptációkról, amelyek túllépik 
a liturgikus könyvek kereteit.

A most megjelent új instrukció hangsúlyozza, hogy a ró
mai rítus inkulturációját lelkipásztori szempontok igazol
ják, fontos azonban a körültekintés és óvatosság ezen a té
ren.

{Magyar Kurír, 1994. április 6.)

„MAI EURÓPAI TEOLÓGIÁK”

Innsbruck/Budapest: Az „Európai szemmel”, negyedéven
ként megjelenő folyóirat legutóbbi számában fenti címmel 
jelent meg Lothar Liesnek SJ, az innsbrucki egyetem dog
matikaprofesszorának tollából egy erről a témáról szóló 
összefoglaló elemzés, amelynek főbb gondolatmenetét az 
alábbiakban ismertetjük:

A mai európai teológiák senkit sem rekeszthetnek ki 
abból a körből, amelyet a személy méltósága, a szolidari
tás és a szubszidiaritás alkot.

Az új európai teológiáknak a társadalmi dimenziót az 
evangélium fényében kellene megvizsgálniuk; az ember 
gazdasági tényezővé történő lefokozásával szemben az 
emberi személy nem „piacosítható” méltóságát, az ebből 
következő szolidaritást és szubszidiaritást kell hangsú
lyozniuk. A társadalomból senkit sem lehet kirekeszteni.

Az európai teológiáknak ügyelniük kell arra, hogy Eu
rópa evangelizálását ne tévesszék össze annak romanti
kus „egyháziasítás”-ával. Az egyháznak és az államnak 
sajátos, fel nem cserélhető feladatai vannak. A teológiák
nak készeknek kell lenniük arra, hogy felülemelkedjenek 
minden önző európai nacionalizmuson, miközben kibonta
koztathatják az egyes nemzetek kulturális erejét. Az egy
ház ne akarjon valamiféle, „szuper-nemzet” vagy „szuper
állam” lenni. Főként arra kell vigyázniuk a teológiáknak,

44



10 (1 9 9 5 )3 SZEMLE Egyházfórum

hogy egyetlen nemzet se váljék egyházi modellé. Csak a 
környezet teszi lehetővé a kultúrák és hitvallások együtt
élését, amely nem rekeszt ki senkit, és semminek a méltó
ságát nem csorbítja.

Európa egységéhez ökumenikus teológiák szükségesek, 
hogy feloldódjék a többi egyházak félelme attól, hogy a ró
mai katolikus egyház be akarja őket kebelezni; és hogy 
meg lehessen akadályozni a például Kelet-Európábán ta
pasztalható fundamentalista veszélyt. A karitatív tevé
kenység legyen az európai kereszténység kifejezője. Ez 
olyan teológiákat tételez fel, amelyek inkább az egyházak 
természetfólötti egységét hangsúlyozzák, semmint a sok
szor csak kulturális különbségekben gyökerező tanbeli el
téréseket. Ugyanakkor az európai teológiáknak meg kell 
vizsgálniuk az egykori egyházszakadások okait abból a 
szempontból, mennyiben állnak fenn azok ma is, az embe
ri méltóság mai érvényének fényében. Az európai teológi
áknak továbbá vállalniuk kell a megmérettetést más vi
lágvallásokkal.

Az elméleti és gyakorlati ateizmus ellen küzdő európai 
teológiáknak meg kell vizsgálniuk, hogy ez az ateizmus 
mennyiben következménye -  jóllehet hamis következmé
nye -  a keresztény teremtés- és Isten-tannak, amennyiben 
az embert megfosztja méltóságától. Pedig a kereszténység 
sokféle kultúra számára nyitottan az emberi méltóságot 
tekinti alapjának, az európai teológiák ezen a téren a nem 
európai teológiák számára nagy segítséget nyújthatnak.

A nyugat-európai teológiák magukban hordozzák az 
egyház mintegy államszervezetté való elvilágiasodásának 
és az állam mintegy üdvintézménnyé való átszellemesiesí- 
tésének feszültségét. Mai feladatunk az, hogy olyan politi
kai-társadalmi környezetet teremtsünk, melynek közép
pontjában az ember és az emberi szolidaritás áll. Az em
beri szolidaritás eszméje és tapasztalata nyitott, és nyi
tottnak is kell maradnia a természetfólötti számára, min-
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den zárt individualizmussal és személytelen kollektiviz
mussal szemben.

A nyugati teológia törekedett arra, hogy az ún. Kelet gon
dolkodását feldolgozza. A trentói zsinat semmit sem akart 
definiálni (semmilyen tételt sem kívánt megfogalmazni) a 
keleti egyház ellen. A jövő eredeti keleti teológiákat fog hoz
ni. A nyugat-európai teológiáknak fel kell fedezniük, hogy az 
ókeresztény Keleten gyökereznek. Európa teológiáinak -  ha 
egyáltalán párbeszédet akarnak egymással folytatni -  az 
emberméltóság környezetét és az ebben a mihőben lehetsé
ges transzcendencia iránti érzéket kell létrehozniuk.

A keresztény-zsidó párbeszédben az európai teológiák 
közös eredetükre hivatkoznak, de szerencsétlen történel
mükre is kénytelenek visszatekinteni. A megbocsátás kor
szakát követően meg kell majd állapítani az Ószövetség 
eltérő jelentését a zsidóságban és a kereszténységben.

A Jézus Krisztusról és a háromságos Istenről szóló alap
vető kerigma (hirdetett és megélt igazság) az európai teoló
giák számára lényeges feladat. Az „új katolicitás” a humá
num környezetét jelenti, ennek középpontjában tapasztaljuk 
meg a személy méltóságát, közösségi jellegét és szolidaritá
sát. Minden vallásnak megvan ott a maga helye. Ebben a 
környezetben világosodik meg Jézus szava, aki az ember 
méltóságát, közösségi egyenjogúságát és szolidaritását hir
dette, mert Isten-képe ezt követelte meg. Ha az ember atyja 
az Isten, akkor méltósága isteni eredetű, embertársai egyen
jogú testvérei, szeretete pedig szolidaritást jelent.

(Magyar Kurír, 1994. április 23.)

Szemelvények egy hetilapból (1994)

A zsidó - katolikus párbeszédről
Róma dromedárjai serényen igyekeznek arany tömjén és 
mirha ajándékaikkal Jeruzsálembe. De Róma még egy
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hangyával sem cipeltethet szalmatöredéket Jeruzsálem
ből. Ez a Jeruzsálembe vezető út csak szakadékba vezet
het. Évtizedek alatt, a nagy ölelkezéssel azt sem tudná el
érni, hogy a pápánk előtt egy rabbi levegye a kalapját!

A magyar egyház fejéről
Dr. Paskai László bíboros elvette Esztergomtól az érseki szék
hely rangját és méltóságát 1993-ban azzal, hogy ,JZsztegom- 
Budapest érsekség” lett, természetesen budapesti székhellyel!

Izrael államról
A zsidóságnak joga van, -  akár mindenáron -  újra megal
kotni azt az országot, amit valamikor Jahvétól kapott, 
mások bőréből kiszakítva is. Hogy legyen nekik évezredes 
kényszerszéthúzás ill. erőszakos szétszóratás után hova 
egybegyűlniük, noha nagyobb részüknek nem fáj a foga az 
együttélésre! Nekik tenyérnyi föld nem elég, amikor az 
egész Földet örökségüknek tekintik.

A demokratikus választásról
Zajlik a méretes blabla. Önjelölt hatalmi akarnokok szid
ják a kormányt. Törpe csótányok versengenek béna száz
lábúakkal a szavazókért.

Az ellenzékről
Most azok a pártok és ordonáncok hivatkoznak kampá
nyetikára számonkérő módon, akik az eltelt négy esztendő 
alatt, akikre soha nem volt, s ma végképp nem jellemző a 
tisztesség és a becsület. Azok az AVH-s fattyak, pufajká- 
sok, följelentgetők, és pártkukacok fegyelmeznek másokat 
kampányetikára, akik az eltelt négy esztendő folyamán 
gálád hazugságokkal, KGB-s csalásokkal szégyenítették 
meg a nemzetet, embertől, állattól egyaránt távol álló sá
táni orgiákat rendeztek a magyarság fején ugrálva, eljár
va a marhatrappot a liberális szabadkultúra megnyilvá
nulásaként.
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A „Dokumnetált történelem” című rovat könyvismertetőjé
ből megtudjuk: Amikor a zsidók úgy határoztak, hogy 
megalapozzák a 6 millió zsidó Hitler általi elgázosításá- 
nak mitológiáját, a bölcsebb zsidók egy másik számot: a 
hatszázezret javasolták. Egy kisebb számot nehezebben 
lehet megcáfolni. - érveltek.

Nem érdemelne különösebb figyelmet mindez, ha a Ma
gyar vetés című újság nem „keresztény közéleti hetilap”- 
ként jelenne meg, s megdöbbenve nem az egyik keszthelyi 
templomban találkozunk vele...

Olvasásakor az égő kereszt képe jelent meg lelki szeme
im előtt, s azok akiknek ez a jelvénye: A Ku-klux-klan. Az 
ő jelszavuk: Amerika ne legyen sem a zsidóké, sem a kom
munistáké, sem a katolikusoké! Amerika legyen az ameri
kaiaké!” Nem tőlük importálták véletlenül ezt a szelle
met?

Az evangéliumok mindenestre ilyen szavakat őriznek 
Jézustól:

Arról ismerje meg mindenki, hogy a tanítványaim 
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.(Jn 13,35) 
Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz 
jutalmatok? (Mt 5,46)

Persze az is lehet, hogy igazi keresztény lapot tartok ke
zemben, csak visszafelé kell olvasni, mint a feliratot az 
1994. május 1-ei szám fordítva nyomtatott címoldali ké
pén látható fiú pulóverén...

( W . L .)

Együtt a szinodusi úton

Megjelent a kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye szinódu- 
sának munkadokumentuma. Mint ismeretes a főegyház-
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megye 2000-ig 10 ülésszakban tárgyalja át a szinódus té
máit. „A gyűjtemény, amit az olvasó kezében tart, sok-sok 
apróbb-nagyobb találkozó, együttimádkozás, együttgondol
kodás gyümölcse. Afféle gondolatébresztő, vitaindító szeret
ne lenni a szinódusi folyamat előttünk álló öt esztendejére.” 
-  íija Bíró László, a szinódus előkészítését vezető segédpüs
pök. Ezért a résztémákat a teológiai megfontolások után 
számos kérdés feltételével körvonalazták a szerkesztők. A 
pasztorábs javaslatok és az igényelt rendelkezések is arra 
szolgálnak, hogy minden olvasó világosan lássa a formálódó 
terveket és bármilyen fázisban bekapcsolódhassék a témába. 
Ezt a célt az esztergomi és a szeged Csanádi szinódus is ki
tűzte. A záródokumentumok elemzésére az Egyházfórum 
idei negyedik számában kerítünk sort. Aki a kalocsai mun
kába szívesen bekapcsolódna, a Szinódusi Titkársághoz for
dulhat: 6000 Kecskemét, Bogovics köz 5.

Szennay András 
A hittudomány alapvetése
A  szerző 1964-ben zárta le e kötet kéziratát, amikor 

a II. vatikáni zsinat még ülésezett. Az eltelt három évti
zed ellenére a magyar teológiai irodalom fontos és hasz
nos művel gyarapodott azzal, hogy Somorjai Adám gon
dos munkája révén a kézirat könyv formájában is meg
jelent. Amellett, hogy a ma széles körben tapasztalható 
teológiai érdeklődés számára a teológia tudo
mányelméleti kérdéseit taglalja, hozzájárul a teológiá
nak mint tudománynak- a többi tudományág képviselői 
előtti bemutatásához. (190 oldal, 350 Ft)

A kötet megrendelhető 
Pannonhalmi Főapátság Könyv szolgálat 

9090 Pannonhalma Tel: 96/470-022, Fax 96 / 470-011
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Nyíri Tamás a kultúráról, 
kereszténységről, közösségről1

Kamarás: Sem  a „kultúra”, sem a „m űvelődés” , sem  a „m űvé
szet” nem  szerepel olyan m agyar teológiai alapm űvek tárgyszó- 
jegyzékében, m int az E lőd-féle Dogm atika, a Turay-féle lételm é
let, a K irály-féle Keresztény élethivatás, a Boda-féle Erkölcsteo
lógia; ugyanakkor ilyen tárgyszavak szerepelnek: „donor”, „ho
m oszexualitás” , „részegség”, „uzsora”? Mi lehet ennek az oka?

-  Egészen általánosan az, hogy ezek a „nagy” könyvek nem 
állnak a kor színvonalán. A m ik itt M agyarországon általában 
m egjelennek, szem léletükben zsinat előttiek, m ég akkor is, hogy
ha feldíszítik  őket egy-két zsinati idézettel. Persze m ég attól is 
függ, hogy a szerzők saját szem élyükben m ennyire érdeklődnek 
a kultúra iránt, de m ég ez is azzal a zsinat előtti szemlélettel 
függ össze, am ikor is a keresztény em bernek el kellett zárkózni a 
világ elől.

Kamarás: M ely szerint a kultúra egyenlő a világgal?
-  Igen! A  zsinatnak az volt az egyik óriási nyitása, hogy a kul

túra önálló érték, m iként a világ is, és ezért nem  szabad semmi
képpen sem  elzárkózni sem  a világ, sem  a kultúra elől. Ez egy 
alapvető szem léleti jelleg. Erre ezek a szerzők nem  tudtak ref
lektálni. M egírtam  20 évvel ezelőtt ezt a kis könyvem et,2 mely
ben m egpróbáltam  a kultúra fontosságát kiem elni, de ez az egy
háziak körében általában süket fülekre talált. Azért, m ert nem 
olyan környezetben nőttek fel, nem  olyan nevelést kaptak, 
am elyben kulturális érdeklődés lett volna.

Kamarás: Ez azért furcsa, m ert a kereszténység és kultúra 
(legalábbis a szlogenek szintjén) nagyon szorosan összeforrnak, 
lásd „kereszténység és Európa”, „a kereszténység m int a kultúra 
védőbástyája” .

-  Én nem  m ondanám  erre, hogy szlogen, hanem  azt, hogy a 
kereszténység az európai kultúrának egyik  alkotója a görögség 
mellett. Európát a görögség és a zsidó-keresztény kinyilatkozta
tás, tehát a kereszténység hozta létre. N agyon szép előadást tar-

1 Az inteijú 1987-ben készült a Művelődéskutató Intézet számára. 
Most Nyíri professzor halálának első' évfordulójára közöljük.

2 Antropológia vázlatok. Bp., 1972. Szent István Társulat

50



1 0 (1 9 9 5 )3 Egyházfórum

tott erről az akadém ia m ostani közgyűlésén Ném eth G. Béla. 
Teljes m értékben egyet is értettem vele. Csakhogy abban a bizo
nyos szekularizációs tételben többször is kifejtettük, hogy az 
egyháznak nem  az a feladata, hogy ő csinálja továbbra is a kul
túrát, hanem  az, hogy az erősítse és saját lábára állítsa. Nos, eb
ben az önállósulásban a kultúra képviselői, legalábbis a felvilá
gosodástól kezdve (ha nem előbb) erőteljesen bíráltak több egy
házi Ítélkezést, a vallás ideológiai szerepét, az egyház hatalm i 
pozícióit, s ennek következtében nagyon rossz viszony jött létre 
az egyház és a világ, az egyház és a kultúra között. M agyaror
szágon ez a rossz viszony jóval tovább tartott, m int Európa nyu
gati felében. Nálunk körülbelül száz évvel később jö tt a polgári 
liberalizmus. És akkor jött egy nagyon tragikus fordulat, m ely 
megakasztotta a polgári fejlődés kibontakozását: a háború, Tria
non, az első kommün. M indez olyan sokkot jelentett a végül is 
hagyományosan gondolkodó m agyar társadalom  számára, hogy a 
két világháború között a modern kulturális áram latokkal szem- 
befordult a magyar közvélem ény, s szem befordult az egyház is. 
Ha most oda nézel, arra a falra, látsz egy Aba-N ovák képet az 
átmeneti periódusából. A  róm ai iskolát nagyon szeretem , sok 
kép van itt tőlük apám révén. Voltak nálunk sokszor képviselői. 
Ha megnézed a róm ai iskola m űvészetének tartalm át, eléggé 
restauratív jellegűnek fogod érezni. ‘45 után m egint csak a véde
kezés, a bástyák mögé vonulás jellem ezte az egyházat, a „m in
den ami az egyházon kívül van, az csak rossz lehet” szemlélet. 
Ez a m agyarázata annak, hogy ezt a zsinat előtti m entalitást 
nem tudtuk önm agunkban feldolgozni. És ha el kell zárkózni, 
akkor a teológusoknak a feladata az egyházon belül van. Olyan 
célértékeket, igazságokat kell közölni, am elyek egyértelm űen az 
egyház belső életére vonatkoznak. A  m orálteológiában vagy egy 
keresztény élettel foglalkozó kézikönyvben a kultúra a legfonto
sabb tém akörök egyike kellene hogy legyen. Elképzelhetetlen 
számomra, hogy egy m orálteológiában ne foglaljanak állást azzal 
kapcsolatban, hogy egy keresztény em ber szám ára m i a helyes 
viselkedés a m űvészetekkel, vagy mindazzal, amit a televízió 
közvetít, hogyan próbálja gyerekeit nevelni ebben a pluralista v i
lágban. A z nem  m egoldás, hogy ne nézzed. A  keresztény em ber 
szám ára talán nem  a televízió az egyik legnagyobb kihívás.

Kamarás: Essünk túl a szem élyes m egtám adtatáson! Ked
venc fejezete szám om ra Antropológiádnak a Túlparti fények cí-
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mű, ahol az im m anensben tükröződő transzcendensről esik szó: 
a játékról, a rendről, a rem ényről, a hum orról, vagyis mint 
transzcendencia-hordozókról. Nagyon hiányzik egy ötödik: a m ű
vészet. N em  illett volna közéjük?

-  Teljesen igazad van. Lehet, hogy továbbra sem  venném  be 
egy átdolgozáskor, de hogy oda tartozik, az egészen biztos. Azért 
nem  vagyok bizonyos, hogy foglalkoznék vele érdem ben, mert 
sajnos professzionálisan nem  foglalkoztam  a m űvészettel. Vala
m i keveset gim nazista korom ban. Akkor, tudod volt egy igazi vo
natkoztatási szem ély, aki a lánygim názium ban volt m agyar-la
tin  szakos tanár. Egy m egözvegyült orvossal laktak egy házban. 
H allatlanul nagy hum anisták voltak, am i a hum anista művelt
séget illeti. Tőle sokat kaptam  ebben a tekintetben, eligazítást, 
hogy m i a szép, de ism étlem , igazi esztétikai m űveltségem  nincs. 
Egyébként, m int m ondtam , legteljesebb m értékben oda tartozik 
a m űvészet, ahová a játék, a rend, a hum or. Egy példa arra, hogy 
m ennyire oda tartozik: tegnap egy kisebb társaságban arról be
széltünk, hogy József A ttila  a Flóra-verseket talán anélkül írta 
meg, hogy a hölgy kezét akár egyszer is m egfogta volna. Ebből az 
egyetlen élm ényből ilyen világot tudott alkotni! V olt a társaság
ban olyan ellenvetés, hogy ez nem  igaz, bővebb tapasztalás nél
kül, úgyszólván sem m iből ilyen világot létrehozni nem  lehetsé
ges. Én ezt m ondtam  erre, hogy pontosan ez a világterem tés a 
m űvészet feladata. Egy nagyon pici élm ényből felépíteni egy vi
lágot. így  a m űvészet term észetesen a transzcendenciának a le
gérzékletesebb, legkézzelfoghatóbb része. Ha egyszer m ég odáig 
jutnék , lehet, hogy m égis csak vállalkoznék ennek a fejezetnek a 
m egírására. Igazán kedvet csináltál hozzá!

Kamarás: Ma, Európában, a nyolcvanas években hogyan ala
kul az egyház kulturális tevékenysége?

-  E urópát illetően differenciálni kell még! V annak területek, 
ahol az egyház tulajdonképpen nem  jö n  szóba, m int igazi kultú
raközvetítő, m ert ma m ár a többi kultúraközvetítő intézm ény 
annyira erőteljes. Az egyház ennek a feladatának csak részben 
tud m egfelelni. Arra gondolok, hogy a m űvészi alkotásokra, a fi
lozófiára -  m ost tehát a szűkebb kultúrára gondolok -  az egy
háznak m int intézm énynek m a szinte sem m i hatása sincsen. Ha 
a kultúra m űvelői történetesen kereszténynek vallják  m agukat, 
akkor az Evangélium ból -  noha, m egjegyzem  az Evangélium ból 
olyanok is táplálkoznak, akik nem  vallják  m agukat keresz-
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ténynek -  m eríthetnek. Az egyház azonban ezen a területen ma 
nem konkurrens. A  társadalom nak az a része, amit egyháznak 
nevezünk (vagyis az egyházhoz tartozó keresztények) am ennyi
ben kultúrát alkotnak, nem fogják megkérdezni a püspökök véle
ményét. Ott, ahol volt olyan nagyformátumú egyházi egyéniség, 
mint pl. Kőnig bíboros, az érezte feladatát a kultúra területén is. 
Bécsben például m egállapították az Ottó M aurer Galériát. Ez a 
Maurer sokáig a Kunstakadem ie ifjúsági lelkésze is volt. M ég 
nem is olyan régen, tíz évvel, egy gyönyörű balettel láttam  Bécs
ben, az egyetemi tem plom ban Szent Ferenc címmel. Szédülete
sen szép volt, de ez még Kőnig idejében volt, de ez m ost ki van 
tiltva, s ehhez Róma is hozzáadja a magáét. A  neokonzervativiz- 
mus még azt is blokkolja, hogy otthont adjon az alkotásoknak, 
ha már alkotókat nem is ad.

Kamarás: Az egyház kiszorult m int alkotó, a papok m ár nem  
működnek trubadúrként, de m int mecénás, m int kultúraközvetí
tő intézmények m űködtetője is kiszorul?

-  Igen.
Kamarás: N em  tartozik autom atikusan az egyház delej ezte 

kultúrához egy keresztény alkotó, függetlenül attól, hogy konzul
tál-e alkotás közben püspökével a művész? És nem  tartoznak-e 
hozzá egy plébános a könyvespolcán lévő könyveivel? V agy az 
egyházhoz aktívan hozzátartozó világiak könyvei? Tehát egy hí
vő, mint kultúraközvetítők?

-  De igen! Egyébként a m ostanra kialakult m unkam egosztást 
nem tartom  tragikus fejlem énynek. Az akadémia közgyűlésén 
Borzsák a latinitás m ellett kardoskodott. M eg is kérdeztük, mi 
van azokkal, akik nem  latinul beszélnek. Aztán a Keresztúry D e
zső jött azzal, hogy ez tényleg csodálatos volt, de a klerikusok 
most mi vagyunk, nekünk kell átvenni szerepüket: m űvészek
nek, íróknak, gondolkodóknak. Ezt el kell fogadni. Ugyanakkor 
valami eszem be jutott, am i persze pénz kérdése is. Az NSZK-ban 
és Ausztriában is vannak katolikus akadémiák. Ezek hihetetlen 
m értékben lehetővé teszik a m űvészeteknek és a tudo
m ányoknak az átadását. Ilyesmi m ég létezik. Ez persze intézm é
nyek kérdése is. Például a ham burgi intézet a m agyar kultúrát 
is nagyon tám ogatja. Keresztúry és Rahner együtt szerepelt. Azt 
viszont le kell szögezni, hogy a nagy m űvészek azonban nem  ép
pen ezek között a falak között keresik a helyüket.
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Kamarás: Tágítanám  a kultúra, a műveló'dés fogalm át, egé
szen a m indennapok kultúrájáig, a viselkedés kultúrájáig.

-  Helyes! Borzasztóan összetett persze ez a kérdés. A m i a vi
selkedési kultúrát illeti, azt m ondom , hogy tapasztalataim  sze
rint az európai egyházi gim názium oknak óriási a szerepük. Ezek 
m égiscsak olyan m agatartáskultúrát közvetítenek, am i érték. 
Olyan erkölcsi rendet közvetítenek, am it ugyan a fiatalok egy 
darabig nem  fogadnak el, de azok az elvek, am elyek a férfi-n ő 
viszony erkölcsiségére vonatkozik, ami ennek feladhatatlan, iga
zán m ély elem e, hatással vannak életük alakítására. Hasonló
képpen a szülők tisztelete és egyéb kérdések. Ilyen szempontból 
azt kell m ondanom , hogy egy m odern am erikanizálódás barbár
ságával, a diszkó-zene barbárságával szem ben m ég talán ez az 
az egyházi intézm ény, ami valam iképpen tud egy alternatívát 
adni az ifjúságnak.

Kamarás: Az egyháznak valóban kom oly szerepe lehet még a 
m inőség védelm ében, csakhogy itt a nagy dilem m a. Egy vasárna
pi prédikációban egy előző esti tévém űsorhoz kapcsolódjon-e a 
pap közösséget vállalva hívei életével az ő nyelvükön, vagy pedig 
P ilinszkyt idézzen a m inőséget terjesztve?

-  E lm életileg a válaszom  az, hogy m inden ilyen kom m uniká
ciós rendszerben nem  a legalsó réteg a m érvadó. Sőt, a legfelsőbb 
nívót kell m egcélozni. Azt, akinek van igénye. A  Szent Imre kol
légium ban voltam  prefektus, 38-40 éve. Egyetem i tanárok is jár
tak a m isém re. K ezdő is voltam , fiatal is voltam , s nem  igen vol
tam  tekintettel a befogadóképességre. És m égis m indig jelentke
zett a visszajelzés, de nem  úgy, hogy a takarítónő nem  értette 
meg, hanem  m indig úgy, hogy az egyik  oldalon volt egyetem i ta
nár és takarítónő, s a m ásik oldalon is egyetem i tanár és takarí
tónő. Persze ebben az iszonyatos paphiányban m a m ár nem is 
egyszerűen lustaság az ok, hanem  egyszerűen nincs idő. Én egy 
kom olyabb prédikációra m ár előző vasárnap este elkezdtem  ké
szülni. M eggyőződésem , hogyha valaki olyan két verssort idéz, 
ami éppen oda való, akkor nem  igaz, hogy nem  tud velük  egysze
rűbb em berekkel is kapcsolatot terem teni. Főleg akkor, persze, 
ha m ár előzőleg hiteles kapcsolata van  híveivel.

Kamarás: H ogyan alakult az egyház kultúraközvetítő szere
pe m a M agyarországon az egyházi vezetés, a plébánián és a m oz
galm ak, m űhelyek szintjén? M ilyen koncepciókat érzékelsz?
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-  A  vezetésben semm it. Egyébként sem, de aztán ami a kultú
rát illeti, semm it. A z egyházi vezetésnek a célja egy öncélú m ű
ködés-fenntartás, a szervezet működését biztosítani. Ebben m e
rül ki összes tevékenysége. Ezen kívül még néha-néha m egnyit
nak egy kincstárat.

Kamarás: A  látszat mintha ennek ellene mondana, hiszen 
vannak a M átyás-tem plom ban és máshol hangversenyek, van a 
püspöki karnak egyházm űvészeti bizottsága...

-  Ez azonban nagyon szűk része a kultúrának, nem  is beszél
ve arról, hogy abszolút nem kompetens em berek vannak ezekben 
a bizottságokban. Nyugodtan mondhatom, hogy a tem plom épí
tőknek, az építészeknek a felét jó l ismerem, s valam iféle baráti 
kapcsolatban vagyok velük, amit tőlük hallok: iszonyatos elle
nállás az egyházi vezetés részéről. Ezt nem  lehet így, azt nem  le
het így. Legutóbb is így volt ez, a Lékai-téri tem plom  építésekor. 
Csaba Laci panaszkodott, hogy micsoda harcokat kellett vívnia. 
Azt mondta, hogy egyetlenegy tem plom ot tudott úgy m egépíteni, 
ami igazán megfelelt a m űvészi követelm ényeknek, az a hollóhá
zi új templom, am it a gyár építtetett (m ert kisajátították a régi 
templomot), amibe a papoknak nem  volt beleszólásuk. ím e: a za
vart viszony a kultúrával. Itt-ott vannak persze hangver
senyek...

Kamarás: Az persze m ár nem  is a felső szint, hiszen azokat a 
plébániák szervezik...

-  Igen. A  területi szinten vegyes a kép: plébánosa válogatja. 
Olyanok azért vannak eléggé szép számm al, akik értékelik a 
klasszikus muzsikát, a költészetet, de nem  igen van elképzelé
sük a többi kulturális ágra... Ez bizony rettenetesen kevés.

Kamarás: Mi m indent vállalhatna m agára egy falusi vagy 
városi plébánia, persze nem  csupán egyetlen pappal, hanem  plé
bániai csapatokkal szám olva?

-  Te is sokat írtál erről, m ások is, nekem  azért m eggyőződé
sem, hogy a papnak, a plébánosnak óriási lehetőségei volnának. 
Ha a plébános tudna m aga köré alakítani olyan egyházközségi 
teamet, am elyben például kulturális referens is lenne, s ha az a 
plébános annyira fogékony volna, hogy a szakem ber javaslatát 
elfogadná. A  plébánostól nem  lehet elvárni, hogy jó  m űvészi ér
zéke legyen, hogy organizációs készsége legyen. H úszféle szere
pet képtelenség egy szem élybe sűríteni. Azt látom, ahol ilyen fo
gékony, csapatban játszó plébános van oda szívesen m ennek a
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hívek. Ez óriási feladat volna, és óriási lehetőség lenne, és ezt a 
lehetőséget nem  igen ragadják meg. N em  érzik a kultúraközvetí
tés fontosságát. Ú gy vélem , a karitásznak m eg kell lennie, a m ű
velődést viszont nem  szabad elm ulasztani. Itt m egint csak az 
van, hogy az a pap például nem  tudja m egállapítani, hogy jó-e ez 
a m odern művészet. Valaki nagyon felháborodott azon, hogy Ju
hász Ferenc írt valam i rettenetes verset, am elyben Jézus és kü
lönféle nem i szervek egym ás m ellett szerepelnek. Egy magát 
m arxistának valló esztéta, Zoltay volt az. Én akkor elfogadtam 
m ind az ő felháborodását, m ind az Új Em berét. Én azonban 
m ost felteszem  a kérdést: biztos, hogy egy olyan versben, amely
ben Jézus neve előfordul, nem  fordulhat elő egy nem i szerv ne
ve? M ost nem  Juhász Ferenc m űvét védem . De ki tudja eldönte
ni, hogy ez egy blaszfém ia, vagy m űvészi alkotás? Egy plébános? 
V isszatérve a kérdésre: óriási lehetősége van  egy papnak ott, 
ahol m ár nem  m aradt m ásféle intézm énye a m űvelődésnek!

M ost akkor térjünk rá a m űhelyekre! A  püspököktől ezek ab
szolúte sem m i irányítást nem  kapnak. Legfeljebb utólag kifogá
solnak.

Kamarás: Az új püspökökre is ez jellem ző?
-  Ezt m ajd m ost m eg fogjuk látni. Például a Hittudományi 

A kadém ián sem m iféle m űvészeti oktatás, képzés nincsen, csu
pán valam iféle (nagy kevés) m űvészettörténetet ad elő Vanyó. A 
m aga m űvészi alkatánál fogva belevisz valam it ebből a patriszti- 
kába. A  levelező tagozaton m egkértem  a Dávid Katát, s ő már tíz 
éve ikonográfiát ad elő, s a legnagyobb sikere van. Szóval irányí
tás nincs, s am it m aguktól... N incs tanár, nincs könyv, nincs 
pénz... A hol m ég valam i van, az Pannonhalm a. N em  kizárólago
san, de leginkább. Típus is, m ert a többi gim názium nak nincs is 
ilyen tradíciója. Több ilyen apátság lenne, többet lehetne. Bor
zasztó nagy lehetne, m ondjuk egy Új Em bernek. Am i aztán ott a 
kultúraközvetítés ürügyén történik, ez sem m i. A  hetilapokkal 
persze külföldön is bajok vannak. Gondolj csak a híres Publik 
m egszüntetésére. A  B ildzeitung m ellett nagyon nehéz jó l csinál
ni katolikus Bildzeitungot. Ki kellene találni valam i mást.

Kamarás: N em  tudom  m ilyen színvonalúnak tartod, mond
ju k  az újvidéki Agapét?

-  H át az valam i. Legalább nem  unalm as.
Kamarás: Ú gy tűnik, m intha a kisközösségekben intenzívebb 

kulturális élet folyna, m int a plébániákon. A zért is persze, mert
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ezekben autarkiára kellett berendezkedni, az ötvenes-hatvanas- 
hetvenes években. El tudok képzelni egy ilyen tendenciát is: ha 
nekünk nem szolgáltatnak minőséget, biztosítjuk mi m agunk
nak. Gondolok a bulányisták saját lapjára, s m ost a Regnum is 
csinálni akar magának. Vagy pazarló párhuzam lenne?

-  Elfogadom, hogy a magyarországi kisközösségek, a magyar- 
országi keresztény elit egyik csoportja. H ogy ez aztán m inden 
esetben azt is jelentené, hogy a kultúra hordozói is ezek a kiskö
zösségek, ebben kételyeim vannak.

Kamarás: A  kép kétségkívül vegyes, de az esetek nagyobb ré
szében ezek a kisközösségek m űvelődő közösségek is, nem?

-  Ha az em ber persze arra gondol, hogy a Városm ajorban mi 
megy, s ebben szerepe van a kisközösségeknek, akkor én csak 
azt tudnám mondani, hogy ez is egy óriási lehetőség. Kevéssé is
merem azonban a kisközösségek belső életét ahhoz, hogy erről 
érdemben nyilatkozni tudjak. Én legföljebb azt tudom, hogy akik 
a felvételi vizsgákon levelezőre jönnek, azoktól a kultúráról nem 
sokat hallok, pedig van köztük kisközösségi tag szép számm al. 
Ismétlem, az önmozgó, önművelő, kultúraterem tő kisközösséget 
a legnagyobb m értékben helyeselni tudom. Azt tartom  szeren
csés esetnek, ha a kisközösség és a helyi (plébánia) egyház össze
találkozik. Ez azonban elsősorban a plébánostól függ.

Kamarás: H ogyan látod jelen  pillanatban M agyarországon a 
vallási k isközösségek helyzetét?

-  V iszonylag kevés a tapasztalatom , de az a kép alakult ki 
bennem, hogy a Bokor társaság3 egyre jobban  bezárkózik, s 
mintha ennek az irányzatnak nem  volna olyan dinam ikája k ívü l
re.

Kamarás: Ez a bezárulás következm ény vagy „genetikus” sa
játosság?

-  Nyilvánvaló, hogy ez reakció. Úgy vélik, igazságtalanul bá 
nik velük a hivatalos egyház. H ogy erre a furcsa egyházi h ivata
los reakcióra került a sor, ebbe azért az ő túlzásaik is szerepet 
játszottak. Egyik sem  vethet a m ásik szem ére semmit. Ha m ost 
m egszűnik ez a katonai szolgálat problém a, kíváncsi vagyok, k i
találnak-e valam i újat. Akkor egyértelm ű lesz, hogy rossz úton 
járnak. Ha m egint egy újabbat találnak ki. Ha nem  találnak ki, 
rem élem  előbb-utóbb m egnyílnak, nem idegen testként fognak

3 A bulányisták.

57



E g y h á z fó ru m 10(1995)3

viselkedni. Ez attól függ, lesz-e új vesszőparipa vagy nem  lesz. 
Bulányi nem  épp szem élyiség, ha nem  lettek volna olyan szem é
lyiség jegyei, am ilyenek voltak, nem  is tudta volna ezt az óriási 
dolgot m egcsinálni, am iben rengeteg a pozitívum . Egyet kell ér
teni azzal is, hogy ő term észetesen áldozata is az elm últ negyven 
évnek. És m ég azt is hozzá kell tenni, hogy eszközök voltak. A 
tragédia az volt, hogy egyik fél sem  hitte el, am ikor m ondtam  ne
kik, hogy eszközök.

Kamarás: A zért is érzem  ezt tragikusnak, m ert bizonyos va
gyok benne, hogy valam it ők csinálnak legjobban, főleg ami a ke
reszténység m indennapi megélését, a keresztény családi életet 
illeti.

-  Ez igaz. Ott, ahol ez a görcs m ár nem  nagyon hat, nagyon 
szép dolgok történnek. Bulányinak az ereje és értéke pontosan 
ezen a területen van. H ogy ha ő m egtanulja a teológiát, akkor 
nagyszerű dolgot csinált volna. Csak a teológiába ne kaszált vol
na bele! Én értem, hogy m iért csinálta. Beszélgetésünk témája 
szem pontjából ez a társaság roppant helyesen gondolkodik. Ok 
nem  vetik  m eg a kultúrát, m int ahogy a focolarinik m egvetik.4

Kamarás: Eretneknek tartod-e Bulányit, vagy belefér tanítá
sa a teológia pluralizm usba?
. -  E lsősorban nem  eretnek. Aki ezt m ondja (szegény Lékai, és 

a m ég szegényebb Szendi püspök is ezt m ondta), nem  tudja mi 
az, hogy eretnekség. Én ezt m egm ondtam  nekik. Róm a sem 
m ondta rá, hogy eretnek. M iért tartom  én m égis rossz teológiá
nak? M ert gyenge, m ert rettenetesen eklektikus. N incsen szer
ves egységben. Am i nekik tetszik, azt átveszi, m eglovagolja, de a 
m odern filozófiával, a szentírás-m agyarázattal abszolút nincsen 
összhangban az ő zsinat előtti, tridenti zsinati teológiája. Erre 
aggatja rá a m odern dolgokat, Schillebeeckxet m eg a többieket. 
Buta ez a teológia. A  pluralizm usban azonban belefér, hiszen 
m ég K üng is belefér, csak azt nem  engedik, hogy tanítsa.

Kamarás: A zt hiszem  egészen m ás lett volna  a helyzet, ha 
m egjelenhetett volna a teológiájával a tudom ányos nyilvánosság 
előtt...

-  íg y  van! nézzük például az Egyházrendet! 12 fős közössé
gek? Ki tudja hány apostola volt Jézusnak? E zek ilyen szent szá-

4 A Chiara Lubic kezdeményezte, Magyarországon is működő 
Focolare mozgalom.
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mok! Sem m i történeti realitása nincs ennek a papíron kispeku
lált alulról felfelé építkező közösségi egyháznak. Visszatérve a 
kisközösségekre, van egy m ásik gondom is: mennyire tekinthfető 
közösségnek, m ennyire átmeneti jelenség a tizenévesek közössé
ge? Átm ennek rajta, m int az iskolán. Nagyon fontos, de nem  fo
lyamat. Ezek az ifjúsági csoportok közösséggé válhatnak. A  kö
zösség azonban feltételez bizonyos stabilitást. Más: nem hiszem, 
hogy meg tudná közelíteni egy ilyen kisközösség, m ondjuk az 
Eötvös kollégiumot.

Kamarás: Ez igaz, de az Eötvös kollégium  azért mégis csak 
kevesek részére lehetőség, a kisközösségek szám ára pedig ma 
már 3-4000 körül van, ha nem több. M ásrészt a kisközösség nem  
csak az Eötvös kollégiumot pótolja, hanem  a plébániai klubokat 
és a keresztény egyesületeket is.

-  Az idősebbek és a családosok nagyon sok jó t rem élhetnek 
egy kisközösségtől. Kulturális téren is, a teológiai kultúra terén 
is. De megkérdem: társadalm i m éretekben m elyik réteg az, akik
nek szorosabb kapcsolata van a tudom ánnyal és a m űvészettel? 
A gimnazisták, a főiskolások és egyetem isták elsősorban. Aztán 
jön  a családalapítás, s nincs erejük, idejük másra.

Kamarás: Itt lehet szerepe éppen egy vallási kisközösségnek 
ha az egyben életközösség is, nem?

-  Ezt nagyon kellene a papoknak is hangsúlyozni, hogy higy- 
gyék el a vallásos szakem bertől, hogy nagy szükség van arra, 
hogy az em berek m indennapi életükben kisegítsék egymást, 
akár kisközösségi, akár más keretben, valam int azt is, hogy az is 
jó  és erkölcsös dolog, há egy vallásos házaspár azért kér babysit- 
tert, hogy színházba mehessen. Ez éppen olyan erkölcsös és fon
tos lehet, m int az ima. Erre m egint nincs koncepció. Az egyház 
öncélúvá teszi az im ádkozást, az explicit vallásos tevékenységet. 
Van Budapesten egy nagyon jó  plébánia, Zugliget, hihetetlenül 
jó l m űködik, a plébános5 az egyik legkiválóbb tanítványom , de 
célkitűzéseivel abszolút nem  értek egyet. Hihetetlenül sokat pro
dukál, de azt kevesen tudják, hogy m ilyen áron. Az egyik álta
lam keresztelt asszony ott lakik, s ők az Imrével állandó feszült
ségben vannak. Az asszony ugyanis két lábon él a világban, ő a 
gyerekeket sízni és ide-oda viszi őket. Term észetesen a hittanra

5 Kozma Imre
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is, de nincs állandóan ott az Imre m ellett, és ebből szárm aznak a 
konfliktusok. Ennyire odakötni az em bereket, erkölcstelen.

‘Kamarás: Ehhez képest nekem  a bulányista m odell harm oni
kusabb, em ancipáltabbnak tűnik.

-  Sokkal! És Zugligetet m odellként állítják be. Ez hiba.
Kamarás: M ilyen intézm ényekre lenne szükség, hogy az el-

vallástalanodó világban m inél teljesebben m egjelenhessen, hat
hasson kultúrájával az egyház?

-  Ebben az elvallástalanodott sivatagban oázisokra van szük
ség. Ezek nem  intézm ényes form áik m iatt lesznek oázisok, ezek 
lehetnek legkülönbözőbb form ájú szervezetek: szerzetes rendek, 
szerzetes iskolák, élő plébániák. M indaz am i m ost megvan, oá- 
zisszerűen működtetve. A  m eglévő sajtót is így kellene működ
tetni. Ha az álm om ról beszélek: m egfelelő folyóiratok, könyvki
adók, nagyon sok keresztény egyesület, am elyek a társadalmat 
is szerveznék. A  világi intézm énynek nevezett új típusú rendek -  
a Foucald kisebb testvéreitől kezdve a legújabbakig -  rejtetten 
élnek, kifejezetten nem  akarnak intézm ényesülni, így szerepük a 
kultúraközvetítésben egészen más lesz, m int a hagyományos 
rendeké. Franciaországban és H ollandiában rengeteg ilyen kö
zösség van, am elyben együtt vannak papok és világiak, cöleb- 
szek és családosok. Legfeljebb azt nem  tartom  szerencsésnek, ha 
szerzetesek és szerzetesnők alkotnak egy közösséget. Nem  vádo
lom  őket, de valahogy szerintem  ennek nincsen hagyom ánya. De 
az összes többit m ind jón ak  tartom , m ert nem  hiszem  azt, hogy a 
szervezeti form a volna az üdvözítő. Például ahogyan a Bulányiék 
a családokat segítik, ahogyan hozzájuttatják egym ást lakáshoz, 
ez szédületesen nagyszerű. M eg kellene ezt próbálni a plébániá
kon is.

Kamarás: N em  tudsz elképzelni olyan egyházi iskolát, 
am elyben világi keresztények tanítanak?

-  Teljes m értékben, ugyanakkor elvileg sem  gondolom , hogy 
egy egyházi iskola nélkülözhet papokat. És a szerzetes iskolák
ban m a m ár jórészben  világiak tanítanak. De hogy csak világiak 
tanítsanak, azt azért nem  tartom  szerencsésnek, m ert akkor 
m ég jobban  visszaesnek a papi h ivatások szám a. Jobb lenne, ha 
a papok felosztódnának m inél több iskolában, a világiakkal 
együttm űködve.

Kamarás: M iben látod okát a bázisközösségi m ozgalom  első
sorban értelm iségi körben gyökeresedett m eg?
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-  K lasszikus bázisközösségi mozgalom nincs is M agyarorszá
gon, m ert ez valam i egészen m ás.6 Az értelmiség vált leginkább 
gyökértelenné. Az értelmiségben fogalmazódtak m eg és artikulá
lódtak azok a vágyak és hiányok, amelyek nagym értékben a kö
zösségek létrejöttét segítették elő. Az értelmiségnek van, sajnos, 
jóval több szellem i érdeklődése. És ez is inkább városi miliőben. 
Átmeneti kisközösségek persze vannak kisebb városokban és al
földi nagyközösségekben is, de a tartós közösségek, felnőttebbek 
körében már inkább csak nagyobb városokban. A  m unkásság az 
a réteg, akit legkevésbé ismérek. Azt gondolom, az is szerepet 
játszik, hogy a munkás jóval hamarább tud családot alapítani, 
hamarább áll a saját lábára. M eg sem fogalm azódhat benne az 
igény. Azt hiszem, másrészt, hogy a gyárakban inkább vannak 
kollektívák, mint értelmiségi berkekben. A  Kam eradschaft. Az 
értelmiségnek több ideje m aradt az igényei artikulálására.

Kamarás: Hogyan alakult az egyház m unkássággal kapcsola
tos koncepciója?

-  Sose volt. Nem  veszthettük el a munkásokat, m ert sosem 
volt a miénk. A  legényegyletben is inkább iparosok voltak. V olt a 
KÁLÓT és EM SZO, és ez persze fontos próbálkozás volt. Ha va 
lami ilyet el lehetne indítani... Nem  lehet. És a népfőiskola! Ez 
megint csak az álom. A zt tudom, hogy ezek a KÁLÓT-osok, EM - 
SZO-sok később is m ennyire összetartottak.

Kamarás: M it tartasz kívánatosnak, hogy a szekularizált v i
lágban m egjelenő keresztény kultúra tém aválasztásában és tar
talmában élesen elkülöníthető legyen vagy pedig azt, hogy az 
egyház tanai szinte észrevehetetlenül legyenek jelen  az élet és a 
kultúra különböző színterein?

-  Az éles elkülönítés eleve helytelen. Egy alkotás nyilván nem 
a tém ájától lesz keresztény. M ásrészt nyilvánvaló, hogy a ke
resztény tém a m űvészi és tudom ányos feldolgozása fontos volna. 
Egy szekularizált társadalom ban is rendkívül sokféle műfajban, 
intézm ényben jelennek  m eg a keresztény témák. Ism ered példá
ul ezt a bibliai lexikont, am elyet gyerekeknek csináltunk? Ez az 
év legjobb gyerm ekkönyve díjat kapta az IBBY-től. M ost jön  a 
m ásodik változatlan kiadás, és lesz egy átdolgozott harm adik k i
adás. M ost a szovjetekkel arról tárgyalunk, hogy lefordítják

6 A dél-amerikai bázisközösségekre gondolt.
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oroszra. Szépen van m egcsinálva. Am i a lényeg: nem  a sekrestye 
irodalom  a keresztény irodalom , nem  a Bállá Borisz m eg ezek.

Kamarás: M ennyire látod szükségesnek, hogy keresztény 
koncepciók, kritikák keresztény fórum on, keresztény zászlók 
alatt jelenjenek  m eg?

-  A  kultúráról nincsen egységes keresztény koncepció. Ke
resztény em berek vannak, és azoknak ilyen-olyan koncepciójuk 
van. Lehetséges fórum  a keresztény egyesület, gazdasági egyesü
lés, kulturális egyesülés, ezekben ki-ki elm ondhatná felfogását a 
kultúráról, m ert ugyan nem  létezik  a kultúrának hivatalos ke
resztény fogalm a, ugyanakkor nagyon jó  lenne, ha m inél több ke
resztény elképzelés látna napvilágot ebben a tekintetben is.

Kamarás: M ár érintettük, de m ég egyszer megkérdezem: Mi
lyen irányban, m ódon látnád szükségesnek a katolikus könyv- és 
sajtókiadás m egújítását?

-  A  Szent István Társulatnak sok pénz kell, s ő rámegy a 
pénzre. A  m ostanában m egjelentetett fordításai azok a könyvek, 
am elyeket fiatal egyetem ista és teológus korom ban hallatlan él
vezettel olvastam , ezek azonban 50 évvel ezelőtt voltak aktuáli
sak. Például G uardini Az Úr cím ű könyve. Fáj a szívem, hogy 
hogy elévült. V agy J. H olzner Paulusa. A  m odern biblia-kritikát 
egyik  sem  vehette figyelem be. K iadják a Ben H úrt m eg ilyen 
m arhaságokat. Ha m ár ilyesm it, akkor m ár m indig inkább az 
U ndset m űveit kellene. K iadták Claudelt, de túl sokat adtak ki 
tőle. E lég lett volna a Selyem cipő. Jó teológiai irodalom  kellene, 
persze ehhez m eg rengeteg pénz. Ehhez az is kell, hogy az em
bernek legyen ideje csak azt csinálnia főfoglalkozása mellett, s 
m eg is tudjon  belőle élni. N em  javasolnék  újabb könyvkiadót, 
m ert ha ezek elkezdenek versenyezni, abból csak a ponyva ke
rülne ki győztesen.

Kamarás: A  népi h itéletet m egtám ogató könyvekre nem  len
ne szükség?

-  De igen! Ehhez azonban nem  értek. M egfelelő, inkább gon
dolatot ébresztő im akönyvek kellenének.

Kamarás: A m i a lapokat és folyóiratokat illeti: az Új Ember, 
a V igilia és a T eológia m ellé m i kellene m ég?

-  Kellene egy kom olyabb lelkipásztori lap. A  Szolgálatot én 
abszolút rossznak tartom , és nem  a m agyarországi viszonyokat 
veszi figyelem be. A z egy olyan jám borkodó valam i. A  lelkipászto
ri folyóirathoz persze lelkipásztori teológusok is kellenek, és egy
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lelkipásztori intézet. Ebben a folyóiratban persze katetétikai és 
pedagógiai kérdések is lennének. Ezzel együtt pszichológia, m ert 
ez sem  tanítják a szem inárium okban, akár a pedagógiát. Kellene 
egy igehirdetéssel foglalkozó folyóirat. Tudjuk, hogy ez nagyon 
gyenge. Ebben kom oly, korszerű egzegézissel perikópák.7 Term é
szetesen prédikációs vázlatok is. Azután prédikációs anyag: köl
tői és írói szövegek. A ztán szociológiai vizsgálatok: hogy kik, m i
lyen elvárásokkal jönnek  prédikációt hallgatni. Az ateizmus kér
dései, valláskritika.

Kamarás: Elbírna egyházképed irányzatos lapokat?
-  Elvileg igen, de ha Pannonhalm ának lenne, m ondjuk külön 

lapja, mint volt, akkor a többi lapnak nem  lenne írója.
Kamarás: Ifjúsági lap? Gyereklap?
-  Persze! Igaz, m ost m ár olyan sok szép gyerekkönyv jelenik  

meg állami könyvkiadóknál. A jánlani kéne őket egyházi lapokat 
is. Az Új Em bernek is kellene, de hát ez a lap... Ha ezt M agyar 
Feri tudatosan csinálja, akkor gazember, ha nem, akkor is tragi
kus a helyzet. A m i bibliai lexikonunkról az Új Em ber egy szót 
sem írt, a Vigilia sem. Ha nem írunk, akkor nem  lesz sem m i baj.

Kamarás: Nem  tudnának-e valm iképpen bekapcsolódni az 
egyházi gyűjtem ények a közm űvelődésbe? El tudnál-e képzelni 
például egyházi múzeum ok körül klubokat, társaságokat?

-  Nagyon jó  ötlet! Nagyszerű! Egyesületeket! Van egy legális 
valami és m ég egy terem  is, ahová bem ehetnek. Szédületesen jó  
ötletnek tartom. Ezt szellőztetni kéne. Például helytörténeti 
szakkörök. Ez eléggé ártalm atlannak tűnhet a hatóságok szem é
ben ahhoz, hogy engedjék.

7 Egyes ünnepek tartalmához 
evangéliumok.

kapcsolódó szentleckék és
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BERÉNYI DÉNES

Berényi Dénes fizikus, az MTA Atommagkutató In
tézetének nukleáris atomfizikai osztályát vezeti. Ko
rábban magspektroszkópiával foglalkozott, később az 
ion-atom ütközések fizikáját és alkalmazását tanul
mány ozta.19 85 óta az Akadémia rendes tagja, 1990- 
93 között pedig alelnöke. Tagja az Országos Atom
energia Bizottságnak, a Magyar Fizikai Folyóirat és 
a Fizikai Szemle társ-főszerkesztője, valamint a Ma
gyar Tudomány, az Elet és Tudomány és a Scientific 
Instrumentation szerkesztőbizottsági tagja. A kétsze
res Akadémiai, és Állami-díjas tudós 1981-ben az 
Eötvös Loránd Emlékérmmel is kitüntették.

Tudásunk a világmindenségről

Különböző hallgatóság előtt (fiatalok, nyugdíjasok stb.) a 
címben jelzett témában tartott előadások írott változata.

Bevezető gondolatok

Az emberiség története folyamán minden társadalom ki
alakított valamilyen képet a bennünket körülvevő univer
zumról, az égboltról és a csillagok világáról. Volt olyan el
képzelés, hogy egy hatalmas sátor van fölöttünk („az ég 
sátora”) és ezen a lyukak a csillagok. Az egyik ősi indiai 
monda szerint a világegyetem egy óriási tojásból fejlődött 
ki. A görög elképzelés szerint a Földet különböző szférák 
veszik körül, ezekhez vannak rögzítve az álló csillagok és 
ez utóbbiak mozgása a szférák forgásából adódik („a szfé
rák zenéje”).
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A természettudomány is kialakította a maga álláspont
ját a világmindenséggel, annak keletkezésével, kifejlődé
sével kapcsolatban. Ez a felfogás minden bizonnyal nem 
végleges és befejezett -  mint a természettudomány megál
lapításai általában - ,  mégis megbízhatóbb, mint az emlí
tett világmagyarázatok, mert más alapokon nyugszik.

A továbbiakban azt szeretném ismertetni, hogy mit tu
dunk a világmindenségről természettudományos alapon. 
Mielőtt azonban ezt megteszem, azzal is kell foglalkoz
nunk, hogy min alapul ez a tudás, mik a forrásai.

Minekelőtt bizonyára érdemes feltenni a kérdést, hogy 
miért érdemes ezzel, t.i. a világmindenséggel foglalkozni, 
egyáltalán: kit érdekel ez igazában és miért?

Számos okot lehet felhozni: az emberi kíváncsiság, a 
kulturális érték stb. Nyilvánvaló, hogy mindegyikben van 
igazság. De ugyanígy ellenérvek is vannak -  különösen, 
ha az „utca embere”, a mindennapi gondokkal küzdő em
ber szempontjait nézzük. Arról van szó, hogy ezeket az 
embereket talán jobban érdekli sok más dolog, ami köze
lebb van az életükhöz: számos gazdasági vagy azzal össze
függő kérdés, pl. a nyugdíjukkal vagy a családi pótlékkal 
kapcsolatos ügyek vagy akár a konfliktusok megoldásá
nak módja a családokban vagy a társadalomban.

Kétségtelenül súlyos napi gondok között őrlődünk. De 
vajon nem „elefántnak látjuk-e néha a bolhát”? Számos 
problémánkat esetleg nem reálisabban ítélnék-e meg, nem 
egy megoldhatatlannak látszó kérdés nem inkább a helyé
re kerülne-e, ha megfelelő távlatból néznénk őket? Ha 
eszünkbe jutna pl. hogy a hozzánk legközelebb eső, Na
punkhoz hasonló állócsillagokról (Prox. Centauri, Centau- 
ri) több mint négy évig jön a fény (a fény, amelyik másod
percenként háromszázezer km-t tesz meg). Ilyen távolság
ról már a Föld is aligha látszik, de az emberek, az emberi
ség összes problémáival együtt biztos, hogy egyáltalán 
nem látható.
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Hát még ha tovább gondolkodunk arról, hogy a Nap 
csak egyike annak a többszáz milliárd (!) csillagnak, 
amely az ún. Tejút galaxist alkotja. A Tejút viszont 
egyike az ismert többszáz milliárd galaxisnak, amelyek 
között pl. a szabad szemmel is látható, jól ismert Andro- 
meda-ködről közel egymillió évig jön a fény, amíg Föl
dünkre ér.

Ez hát az a világmindenség, amiben élünk. Ennek a ke
letkezéséről, szerkezetéről mondunk el egyet-mást a kö
vetkezőkben.

Fizikai alapok

A bevezetésben céloztam rá, hogy nemcsak a világminden
ségre vonatkozó jelenlegi tudásunkat szeretném ebben a 
tanulmányban röviden ismertetni, de arra is szeretnék rá
mutatni, hogy mik ennek a tudásnak a forrásai, min ala
pulnak ezek az ismeretek. Ha ugyanis e nélkül kezdenék 
beszélni az ősrobbanásról, meg arról, hogy milyen volt a 
világ az ősrobbanás utáni másodpercekben, bárki azt gon
dolhatná akaratlanul is, hogy talán mindez csak mese, hi
szen ki volt ott tizenöt milliárd évvel ezelőtt, honnan tud
juk, hogy mi történt akkor.

A mai értelemben vett fizika mintegy háromszázötven- 
négyszáz évvel ezelőtt jött létre és Galilei, valamint New
ton neve fémjelzi. A természettel, a természet jelenségei
vel természetesen régebben is foglalkoztak, de a fizikai 
gondolkodás alapjait, amelyek mindmáig minden termé
szettudomány alapjait képezik, csak az említett korszak
ban fektették le. Mik is ezek az alapok?

Ez az a valóságmegközelítés, amely minden természeti 
jelenségre vonatkozó ismeretünk alapjává a kísérletet, a 
rendszeres megfigyelést és a mérést teszi. A modellek, el
méletek, természetmagyarázatok csakis ezekre épülhet
nek és csak ezekkel ellenőrizhetők. „A kísérletek tanúsá-
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gáról ugyanis nem mondhatunk le álmodozások vagy ön
kényes koholmányok kedvéért” -  írja Newton. Einstein 
pedig így fogalmaz: „Az elmélet épületének igen előrehala
dott állapotban kell lennie ahhoz, hogy olyan következte
tésekre vezethessen, amelyek a tapasztalattal összehason
líthatók. Természetesen itt is a tapasztalati tények a min
denható bírák.”

Ugyanakkor ez a fizika a legegyszerűbb jelenségek pon
tos, részletes vizsgálatával indult a XVI-XVII. században. 
Azt vizsgálta és gondos kísérletezéssel, továbbá méréssel 
tisztázta, hogy milyen törvények szabályozzák egy kőda
rab szabadesését vagy azt, hogy hogyan gurul a golyó, ho
gyan leng az inga.

Tudjuk, hogy máig ez a kutatási magatartás és ez a 
megközelítés milyen eredményeket hozott a valóság meg
ismerésében. Ezeket még vázlatosan sem tudom itt bemu
tatni, csak éppen jelzem, hogy az atomok és atommagok 
szerkezetétől a genetikai kódig és a lézerektől a szuprave
zetésig nagyon széles ezeknek az ismereteknek a skálája. 
Mindenesetre a tudomány megmutatta a valóság hihetet
len gazdagságát, amelyből érzékszerveinkkel közvetlenül 
viszonylag csak nagyon keveset észlelünk. Az egész elekt
romágneses spektrumból, amelyek a hősugrázástól a rá
dióhullámokon keresztül a röntgen és a legkeményebb 
gamma-sugárzásig minden beletartozik, látni csak a fény
hullámokat látjuk, amely az egész spektrumnak csak na
gyon kis része. De ugyanígy nem halljuk az ultrahangot, 
nem látjuk az egész atomi világot, sőt a csillagok közül is 
csak viszonylag keveset látunk szabad szemmel (a Tejút 
többszáz milliárd csillagából pl. műszerek nélkül csak 
mintegy ötezret láthatunk). De segédeszközök nélkül nem 
pillanthatunk be a sejtekbe sem, még kevésbé a molekulá
ris biológia rejtelmeibe.

Azt mondhatjuk, hogy ma a fizika, de csaknem az egész 
természettudomány olyan jelenségekkel foglalkozik, ame
lyeket érzékszerveink segítségével közvetlenül nem érhe-
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tünk el. A tudomány műszereivel a jelenségeket az érzék
szerveink tartományába „transzformálja”.

De ne felejtsük! A fizika és a természettudomány szé
dületes eredményeit és legkomplikáltabb kísérleteit is 
ugyanazokon az elvi alapokon nyerte, ill. végezte, mint 
amelyeket Galilei pl. a szabadesésre vonatkozó kísérle
teinél alkalmazott és az e jelenségekre vonatkozó tör
vényeket megállapította.

A mai csillagászat

A csillagászat korunkban, a mi életünkben döntő változá
sokon ment keresztül. Először is csupán „megfigyelő tudo
mányból” részben kísérletező tudománnyá vált. Gondol
kodjunk csak a többezer felbocsátott, Föld körüli pályára 
állított műholdra vagy a mesterséges bolygókra és űrszon
dákra. Ezek pályaszámításai, pályakorrekciói mind az égi 
mechanika kísérleti vizsgálatát jelentik. Mellesleg megje
gyezve -  sok más mellett -  mindezekre a számítástechni
ka kifejlődése nélkül semmiképpen sem kerülhetett volna 
sor.

Az emberiség történelme során a Földön kívüli világ 
megismerésében mindig azokra a sugárzásokra volt 
utalva, amelyek a légkörön át tudnak hatolni. Mint is
meretes a légkör viszont csak bizonyos sugárzásokat, ill. 
egyes sugárzások bizonyos tartományait engedi át. Most 
először nyílt lehetőség arra, hogy a műholdakon és más 
mesterséges űrobjektumokon elhelyezett műszerek se
gítségével a légkörön kívül végezzünk csillagászati meg
figyeléseket. Ez nemcsak újfajta sugárzások segítségé
vel, ill. új sugárzási tartományokban tette lehetővé a 
csillagászati kutatást, de a korábbi megfigyelések ada
tainak pontosságát is nagymértékben megnövelte. Arról 
van szó, hogy a légkör mozgása, hőmérséklet változása
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bizonyos mértékig „elkenik” a Föld felszínén megfigyelt 
csillagászati jelenségeket.

Mindehhez járul, hogy a fizika és a méréstechnika fejlő
désével a világűrből érkező új, pontosabban korábban nem 
észlelhető sugárzások vizsgálata is a csillagászati ismeret- 
szerzés forrásává vált (csak megemlítjük ezek közül az ún. 
rádió-, röntgen-, gamma-, neutrinócsillagászatot, de a sort 
lehetne tovább is folytatni).

Mindez azt jelenti, hogy századunkban, sőt az utolsó 
évtizedekben a csillagászat előtt olyan döntően új lehető
ségek nyíltak, amilyenekre az emberiség története folya
mán még nem volt példa.

Végére hagytam azt a mindnyájunk által ismert, de vé
leményem szerint nem eléggé tudatosult eseményt, hogy a 
mi korunkban, 1969-ben ember lépett a Holdra, egy másik 
égitestre. Az emberiség évszázadai és évezredei során ez 
az égitest mesék és mondák, sőt vallási kultusz tárgya 
volt, most pedig ott van rajta az ember lábnyoma. Külön
ben ez az esemény is abba a már említett kategóriába tar
tozik, hogy a csillagászat kísérletező tudománnyá vált, hi
szen a Holdon kísérleteket is végeztek, Hold-kőzeteket 
hoztak magukkal és így tovább.

Az ősrobbanás

A húszas évek végén E. P. Hubble amerikai csillagász a 
csillagokból jövő fény spektrumának ún. vörös eltolódásá
ból rájött arra, hogy a világegyetem tágul, azaz minél 
messzebb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb sebesség
gel távolodik Földünktől.

Mi is ez a vöröseltolódás? Emlékezhetünk arra a bizo
nyára már gyermekkorunkban tapasztalt jelenségre, hogy 
a vonat füttyében hirtelen változást tapasztalunk, amikor 
a mozdony elhalad mellettünk. Amikor távolodik, a hang 
mélyebb lesz, mint annak előtte. Ugyanez bekövetkezik a
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fénynél is. A tőlünk nagy sebességgel távolodó galaxis fé
nye kisebb frekvenciájú lesz (eltolódik a vörös fele), mint a 
felénk közeledő.

A tágulást visszafelé extrapolálva, mintegy tizenöt mil
liárd évvel ezelőtt (ebben az időtartamban elég nagy a bi
zonytalanság) eljutunk egy olyan állapotig, amikor a vi
lágmindenség teljes tömege gyakorlatilag egy rendkívül 
kis térrészben (geometriai pontban?) összpontosult, közelí
tőleg végtelen (?) sűrűséggel és rendkívül magas hőmér
sékleten.

Innen kezdődött el rendkívül gyors ütemben a világ- 
egyetem kifejlődése, tágulása azaz az ősrobbanás vagy a 
„nagy bumm”. Az eredetileg pontszerű világegyetem az el
ső század másodpercben már mintegy 100 m átmérőjű. 
Ma a tudósok azzal foglalkoznak, hogy milyen volt a világ 
az ősrobbanás utáni másodperc tört részeiben, majd ho
gyan folytatódott a folyamat a könnyű atommagok kiala
kulásával percekkel később. Több százezer évnek kellett 
eltelnie, amíg az előbbi magok körül kialakult az elektron- 
burok, azaz megjelentek az atomok is. Közben a világegye
tem állandóan hűlt és tágult és úgy milliárd év múlva a 
galaxisok kezdtek kialakulni, majd kb. 8 milliárd év eltel
tével elérünk a mi Napunk születéséhez.

Meg kell jegyeznem, hogy az ősrobbanás utáni másod
percek, percek alatt történteket csak a részecskefizikai tu
dásunk, azaz az anyag legkisebb összetevőire és kölcsön
hatásaikra vonatkozó ismereteink alapján érthetjük meg. 
Sőt, a még tökéletesebb megértést éppen ezen ismeretek 
további gyarapodásától a világ legnagyobb gyorsítóival 
végzett kísérletek alapján remélhetjük. így találkozik 
össze csodálatos egységben a „mikro-” és a „makrokoz- 
mosz”.

Ahelyett azonban, hogy további részletekbe bocsátkoz
nánk az előbbiekkel kapcsolatban, inkább felvetem azt a 
kérdést, ami sok olvasóban felmerülhet: honnan tudjuk 
mindezt? Hogy triviálisan fejezem ki magam: hát ki volt
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ott, hogy 15 milliárd év távlatából ilyen állításokat mer 
megkockáztatni?

A felelet pedig az, hogy ne felejtsük, itt termé
szettudományos kijelentésekről van szó, márpedig ezek 
alapja a rendszeres megfigyelés, a kísérlet és a mérés. Te
hát az ősrobbanásra vonatkozó ismereteink is ezeken ala
pulnak.

Hadd emlékeztessek arra, hogy a világegyetem tágulá
sát a spektrumvonalak vizsgálata, azok ún. vöröseltolódá
sa alapján fedezték fel. Vagyis a galaxisokból érkező fényt 
laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá. Ugyanezen 
spektrumok alapján állapították meg, hogy a galaxisok 
milyen elemekből, ill. atomokból tevődnek össze, hogy do
minálnak a világmindenségben a könnyű elemek: főleg a 
hidrogén, meg a hélium. Más kísérleti vizsgálatok, ame
lyeket rakétákkal, műholdakkal a világűrben található 
anyagokra vonatkozólag végeztek, ugyanezt támasztották 
alá. De meg kell említenünk azt a Nobel-díjas kísérletet 
is, amelyet Pensias és Wilson végeztek el 1964-ben. Ok 
nem az ősrobbanást kutatták, hanem a műholdakkal lé
tesített mikrohullámú rádiókapcsolatot tanul
mányozták. Ennek során egy állandó elektronikus za
vart észleltek az égbolt minden irányából, amelynek 
pontosan bemérték a hullámhosszát. Kiderült, hogy ez 
éppen megegyezik annak az ún. maradék sugárzásnak a 
hullámhosszával, amely az ősrobbanás maradványa és 
amelyet az ősrobbanással foglalkozó elméleti számítá
sok már előrejeleztek, de amiről Pensias és Wilson ere
detileg nem is tudtak.

Azt mondhatjuk tehát, hogy az ősrobbanásra vonatkozó 
ismereteink ugyanolyan alapokon nyugszanak, mint pl. az 
atommagokra vagy a molekuláris biológiára vonatkozóak, 
azaz azokon az alapokon, amelyek segítségével Galilei és 
Newton a szabadesésre vagy a golyó gurulósára vonatkozó 
törvényeket megállapították.
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A kísértés

Mit keres itt egyáltalán ez a cím, ebben a tanulmányban, 
ebben a szövegösszefüggésben? Arról van ugyanis szó, 
hogy sokan a hívő emberek közül az ősrobbanást a.terem
téssel igyekeznek azonosítani, ami igen veszélyes dolog. A 
természettudomány lényege ugyanis a változás, pontosab
ban a nyíltság az új ismeretek felé. Nemcsak arról van 
szó, hogy bizonyos tudományos elméletek, felfogások té
vesnek bizonyulhatnak, hanem arról is, hogy tudásunk 
haladásával korábbi ismereteink, nagyon is megalapozott 
és helyes elméleteink új fénybe kerülnek, a jelenségek egy 
teljesebb ^megértésének részeseivé válnak. Gondoljunk 
csak a newtoni mechanika és az einsteini relativitáselmé
let vagy az előbbi és a kvantummechanika viszonyára. Ki
derült, hogy a newtoni mechanika törvényei csak addig 
igazak, amíg az egyes objektumok nem mozognak a fény- 
sebességhez közeli sebességgel (mert akkor egészen új tör
vények lépnek érvénybe: a relativitáselmélet törvényei) 
vagy nem atomi jelenségekről van szó (ahol már a kvan
tummechanika törvényei érvényesek).

Ma az ősrobbanás elmélete tudományos körökben leg
alább annyira elfogadott, mint Galilei korában a koperni
kuszi rendszer. De a kérdés nincs lezárva. Van egy olyan 
lehetőség pl. a feltételezések szerint, hogy a világminden
ség egy darabig tágul, majd ellenkező irányban kezd mo
zogni: összehúzódik az eredeti pontszerű állapotába. Az
után elkezdhet megint tágulni, majd megint összehúzódni 
és így tovább a végtelenségig.

Ez utóbbi és még más feltételezések ma még nincsenek 
bebizonyítva, de mi lesz, ha holnapra vagy holnaputánra 
bebizonyítást nyernek. Mi vallásos emberek, akkor min
denáron ragaszkodni fogunk az ősrobbanás elmélethez és 
elítéljük az új felfogást, mint Galilei idejében tettük a ko
pernikuszi rendszerrel.
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Egyszer túl kell jutnunk már ezen. Tudatában kell len
nünk, hogy a hitünk nem a tudományon alapul, hanem Is
ten ajándéka. Mert ki ne látná, hogy micsoda érték az, ab
ban a meggyőződésben élni, hogy életemnek célja, értelme 
van, hogy feladatom van itt a Földön, hogy tetteimért örök 
felelősséget viselek, hogy a valóság jelénségei mögött egy 
szerető, mindenható Atya van, aki megadja az egész értel
mét.

Ez tehát ajándék, amelyet természetesen lehet elfogad
ni és visszautasítani és amelynek az elfogadását önma
gámban elő lehet készíteni. El lehet és el kell gondolkozni 
a világjelenségein, de mindez nem jelenti, nem jelentheti 
azt, hogy hitünk a tudományon alapul, tudományos meg
győződés.

Azt vetheti valaki mindez ellen, hogy de hát nem lehet 
Istent megismerni a minket körülvevő világból, nem lehet 
az alkotásból az alkotóra következtetni. De igen! Valahogy 
úgy, ahogy megismerek valakit arcvonásairól, anélkül, 
hogy meg tudnám mondani, hogy pontosan hány cm a két 
szeme közötti távolság, milyen hosszú pontosan az orra és 
így tovább és így tovább. Az Istent nem lehet a lombikba 
tenni, mert az Isten teljesen más minőség. Ezt sokszor el
felejtjük. Érdemes itt elgondolkozni azon is, hogy Aquinói 
Szent Tamás istenbizonyítási gondolatmenetei végén sem 
azt írja, hogy „tehát Isten léte be van bizonyítva”, hanem 
a következő kifejezést használja: „... és ezt nevezzük Isten
nek”.

Másrészről természetesen Istent és a hitet nem is lehet 
cáfolni tudományos alapon. Ez a tudomány lényegével el
lenkezik. A tudomány ugyanis, mint erről már volt szó, 
nem befejezett, hanem nyílt az új felé. Története folyamán 
számos esetben kiderült, hogy bizonyos jelenségek vagy 
folyamatok csak az adott időben rendelkezésre álló adatok 
alapján felépített elméletek szerint lehetségesek vagy ép
pen lehetetlenek. Számos esetben tapasztalta, hogy bizo
nyos jelenségeket: a radioaktív sugárzásokat, a mikrohul-
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lámokat stb. adott idődben nem tudta észlelni, bár azok a 
világban, az emberi életben akkor is jelen voltak és hatot
tak. Nem is beszélve arról, hogy a tudomány a leglényege
sebb emberi kérdésekre: az élet valódi értelmére és céljá
ra, a szeretetre és szenvedésre nem tud feleletet adni.

A tudománynak és hitnek más-más a természete, de 
végsősoron egymást az ember és az emberiség életében 
kölcsönösen kiegészítik és el kell fogadniuk egymás más
ságát és autonómiáját. A kísértéseknek mindkét oldalról 
ellen kell állnunk. A jelenlegi pápa magyarországi látoga
tása során mondta erről a Magyar Tudományos Akadémi
án elhangzott beszédében: „Az Egyház ... elismeri és kö
veteli a tudományos kutatás és művészi alkotás szabad
ságát és autonómiáját. ... A kultúrának szüksége van az 
igazi szabadságra, még a vallásos hittel szemben is. ... 
Ezért amikor az ész és a hit látszólag szembekerül egy
mással, akkor minden bizonnyal vagy a kulturális tevé
kenység vagy a hitből táplálkozó reflexió túllépte a saját 
illetékességi körét, nem vette figyelembe saját módszere 
követelményeit.”

Ez a tanulmány talán kevesebbet nyújtott a világegye
temre vonatkozó tudásunkról, mint amit a címe ígért. Más 
cikkekben erről sokkal részletesebben és érdekesebben ír
tak már. Nekem az volt az elsőrendű célkitűzésem, hogy 
ezen tudásunk forrásaira és következményeire mutassak 
rá.
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Nyitottan a Bibliáról 
Beszélgetés Benyik Györggyel

Immár hatodik alkalommal rendezik meg Szegeden a Bib
likus Konferenciát.

Az előzők előadásai négy kötetben már hozzáférhetőek. 
Folyóiratunk az alapító-szervező teológussal, Dr. Benyik 
György főiskolai tanárral beszélgetett.

EF.: Tanár úr, mi indította arra, hogy hat évvel ezelőtt 
biblikus konferenciát szervezzen?

BGY.: A teológia művelői nem nagyon kommunikálnak 
egymással. A magyarországi szemináriumokban mindenki 
tanítja a maga tantárgyát és csak folyosói beszélgetésből 
értesül arról, hogy egy-egy félévben ki, mit és milyen szin
ten tanít. Ennek a konferenciának az egyik célja az, hogy 
a határon kívüli és határon belüli magyar és nem magyar 
biblikusok találkozzanak, véleményt cseréljenek, esetleg 
vitatkozzanak is egymással. Rómától Ukrajnáig, Tübin- 
gentől Jeruzsálemig igen nagy a távolság és azt tapasz
taltuk a tudományos információk és a teológiai eredmé
nyek gyakran elakadnak az ország és felekezeti határo
kon.

A mi elképzelésünk az volt, hogy az eredetileg is tema
tikusra tervezett konferenciákra, minden alkalommal 
meghívunk egy nemzetközi szaktekintélyt azzal a céllal, 
hogy a témára vonatkozó kutatásról átfogó képet adjon, a 
magyarországi előadók pedig a választott téma egy-egy 
részletével foglalkoznak. Ezt a szerkezetet tükrözi a kon
ferenciáról eddig megjelent köteteink is. Úgy gondoljuk jól 
megfigyelhető ezekben a kötetekben hogyan közelítünk az 
igazi Biblia-tudomány műveléséhez.

EF.: Milyen dilemmákkal kell megküzdeni a szervezés 
kapcsán?

BGY.: Az első nagy kérdés, zárt szakmai konferencia 
legyen az összejövetelünk, vagy mindenki számára nyitott
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konferenciát tervezünk. A Budapesti Hittudományi Aka
démia professzorai zárt, katolikus szakmai párbeszédet 
szerettek volna. A többekkel konzultálva végülis úgy dön
töttem, hogy mindenki számára nyitott és a felekezeti ha
tárokon is átnyúló konferenciát szervezünk, vállalva az 
esetleges konfliktusokat is. Meggyőződésem szerint 
ugyanis a Szentírás-kutatás az a terület, amelyen leg
könnyebben lehet teológiai párbeszédet folytatni.

EF.: A SZBK tehát úttörő szakmai kommunikáció a 
magyar teológiai életben?

BGY.: Igen. Amikor először látogatta meg konferenci
ánkat Angelo Acerbi nuncius úr, akkor arra kértem támo
gassa az ötletünket olyan értelemben, hogy más teológiá
kon más teológiai disciplinából tartsanak hasonló konfe
renciákat. Úgy tudom a nuncius úr szorgalmazta ezt az 
ötletet a püspöki karban, de végülis valahol megtorpant 
ennek realizálása. Isten segítségével mi még folytatjuk. 
Gyulay Endre püspök úr az egyik megnyitó beszédében 
azt mondta, hogy ilyen összejövetel létrehozására mindig 
szükség van egy „őrültre”, akinek ez mindenek fölött a 
szívügye. Úgy tűnik most én vagyok ez az „őrült”.

EF.: Beigazolódtak-e a nyitottsággal kapcsolatos félel
mek?

BGY.: Nem. A levelező teológiákon felnőtt egy* nemze
dék, a civil munkatársak már egy kitapintható érdeklődő 
réteget képviselnek, a papok között pedig található egy ré
teg, amely korrekt információkat akar kapni a Bibliáról is 
jés nem csak elmélkedést. Nagyon jól tudják, hogy a teoló
giai képzésük hiányos volt, minden kérdésre nem kaptak 
választ, még él bennük az érdeklődés, hogy ezeket pótol
ják, ezt az érdeklődést nem szabad visszautasítani.

EF.: Mi a mai konferencia témája és miért éppen az?
BGY.: A keresztény egyházak az újszövetségi szentírás 

mellett kinyilatkoztatásként őrzik az Ószövetséget is. 
Ezért több újszövetségi téma után sokak kérésére, ószö
vetségi témát tűztünk ki, és II. János Pál pápának a ró-
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mai zsinagógában tett látogatása szellemében, ahogyan 
ezt ő megfogalmazta az „idősebb testvérekkel” is alkal
munk nyílik párbeszédet folytatni. Ezért esett választá
sunk a Deutero-Izajás könyvére, abból is az ebed-Jahve 
dalokra. Ezek zsidó és keresztény értelmezését vizsgáltuk, 
mint amely szövegek igen fontosak a messiási kérdés zsi
dó és keresztény értelmezés szempontjából. Érdekelt ben
nünket, hogy milyen irányzatok befolyásolták az ebed- 
Jahve dalok első századi értelmezését. Ennek kapcsán a 
qumránból előkerült egzegetikai irodalmat feltétlenül meg 
kellett vizsgálnunk annál inkább, mivel ezzel még keveset 
foglalkozott a hazai tudományos szakirodalom. Arra is te
kintettel voltunk, hogy ezekben az énekekben megfogal
mazott messiás-kép, melyet a keresztények Krisztusra al
kalmaztak, ma is él a társadalomban és nyomot hagyott a 
művészetekben is. Ezért örültem annak, amikor a Jezsui
ták által vezetett Faludy Akadémia megkeresett, hogy 
társszervezésben művészeti előadásokat szervezzen, a 
cédrus motívumról a Csontváry kép kapcsán, illetve Tar- 
kovszkij: Aldozathozatal c. film elemzése kapcsán vizsgál
juk meg ezt a kérdést. Ezek a művek, valamint a messiás 
grafikai ábrázolásai lehetőséget adnak arra, hogy a messi
ási jelenség aktualitását egymás között is megvitassuk. A 
mai magyar szellemi nyomorúság egy tiszta gondolkodó 
után, messiás után kiált.

EF.: Ez egy tágabb messiásértelmezés, szemben a val
lási-felekezeti szűkítésekkel.

BGY.: Az volt a célunk, hogy azok, akik a messiási je
lenséggel már találkoztak valamilyen összefüggésben, de 
a Szentírási vonatkozásokkal még nem, azokat ezeken a 
fogódzókon vezessük a bibliai üzenet felé. Segíteni szeret
tünk volna azoknak, akik a művészetekben találkoztak 
már egy-egy messiási motívummal, de még sohasem gon
dolták végig, vagy nem rendszerezték információjukat, 
hogy avatott szakértők összegezzék az elszórt értesülése
ket.
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EF.: A Bibliában is, a történelemben is, ma is annyi a 
„messiás”, annyi a „próféta”. Milyen szempontok alapján 
különböztethetjük meg az igazit az áltól?

BGY.: A messiási váradalom többarcúsága már a Bibli
ában is problémát okozott. Hiszen tudjuk még az Úr nevé
ben prófétálókkal kapcsolatban is sok vita támadt. A mes
siási személyiségeket nem lehet pusztán az általuk hasz
nált jelszavak alapján megérteni. Hanem hogy egy újszö
vetségi teológiai terminust használjak, szükség van a „lel
kek megkülönböztetésére”. A messiási személyiség egyik 
jellemzője csak, hogy a társadalom által felkínált alterna
tívák közül egyiket sem fogadja el, hanem valami gyökere
sen mást kínál. Az újkorban is beszélhetünk messianiszti- 
kus írókról, irodalomról és filozófusokról. Ehhez nem csak 
a chiliasztikus irodalom tartozik, hanem sok esetben a 
szekták irodalma is, ahogyan azt Voigt Vilmos tanul
mányából megtudhatjuk. Van olyan messianisztikus 
irányzat, amely egy konkrét vallási szerkezet, vagy intéz
mény ellen tiltakozik. De találkozhatunk a messianizmus
sal szélhámoskodó filozófusokkal is, akik közé sorolnám 
Nietzsche-t is, akit egyáltalán nem pozitív példaként emlí
tek. De Tolsztoj és Dosztojevszkij messianisztikus figurái 
olyan személyiségeket állítanak elénk, akik őrzik az em
beriség legszebb álmát és vágyát egy szebb, boldogabb jö
vőről. Ezeket nem szabad elfelejtenünk ma, amikor min
denféle ideológiák ébrednek fel a múltból, melyek a gyűlö
let energiáit mozgósítják, feledve a kinyilatkoztatás leg
szebb szakaszait és feledve az emberiség legszebb álmát. 
Az igazi messianizmus egyik legfőbb kritériuma, hogy 
nem a gyűlölet energiáit mozgósítja, ha mégis, akkor azt 
nem az ember ellen, hanem csak a gonoszság ellen.

EF.: Mik a távlati tervek?
BGY.: Mielőtt erről beszélnénk, hadd mondjam el, hogy 

a Szegedi Biblikus konferencia egyik mellékterméke a so
kak által megszeretett újszövetségi kommentársorozat, 
mely már majdnem teljes, csak két kötet hiányzik belőle.
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Ezután szeretnénk folytatni az Ószövetség kommentálást. 
A protestáns egyházak már 20 éve kiadták az ún. Jubileu
mi kommentárát magyar nyelven. A magyar katolikus 
egyház még sohasem adott ki a teljes ó- és újszövetséghez 
kommentársorozatot. Évszázados tartozásunkat szeret
nénk leróni a kinyilatkoztatás forrása előtt. Magam jelen
leg egy nagyméretű Újszövetségi bevezetőn dolgozom, 
amely egyben megpróbálja összegyűjteni a teljes magyar 
nyelvű biblikus irodalmat is a kódexek korától Vermes 
Géza: Zsidó Jézusáig.

EF.: A teológusok túl vannak terhelve. Ön hogyan bírja 
ezt a tudományos alkotói és szervezői munkát?

BGY.: Egyedül nekem sem sikerülne. Szerencsére meg
tanultam munkatársakkal együtt dolgozni, ezek sora elég 
hosszú, ezért csak néhányat említek meg. Szabó Mária ok
tatja a Bibliai nyelveket, ettől az évtől kezdve Thorday At
tila is besegít az exegézis oktatásba. Nagy segítséget je
lent Kiss Mariann, aki a szegedi Kommentár köteteinek 
szövegeit gondozza és nem utolsó sorban Szőnyi Etelka, 
aki a JATE Press vezetőjeként igen sokat tett azért, hogy 
szép kiállítású kiadványokat adjunk az olvasó kezébe.

EF.: Tanár úr, gratulálunk, további sikereket kívánunk 
és köszönjük a beszélgetést.
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BODROG MIKLÓS

Bodrog Miklós Nyíregyházán született. Teológiát ta
nult Sopronban és Budapesten. 1953-ban avatják 
evangélikus lelkésszé. 1992-ig gyülekezeti, teológiai 
oktatói, levéltári és kórházlelkészi szolgálatot látott 
el. Két évig Svájcban, és az NSZK-ban végez pszi
choterápiás tevékenységet. Nyugdíjasként egy szol
gálati évet Caracasban tölt. Számos publikációja je
lent meg egyházi lapokban. 1989-ben Pszichológiai 
fordítói nívódíjat kapott.

ÁLMAINK BARLANGVILÁGÁBAN  
C. G. Jung nyomán

(A szerző előkészületben lévő könyvéből)

6. Az álomgyilkos

S úgy rémlett, egy hang kiált: „Ne aludj!
Macbeth öli az álmot!” ...A  tiszta álmot,
Az álmot, mely a gondot kibogozza 
S napi halál, bús robot fürdeje,
Dúlt szív balzsama s második fogásunk,
Főtáplálónk az élet asztalán.

Fölöttébb különös, hogy Shakespeare Macbethje (Szabó 
Lőrinc ford.) lelkiismeretének szavában -  királyának meg
gyilkolásakor! -  éppen álomölőnek minősül s nem más
nak. Valahogy mintha az álom hidegre tétele főbűn volna, 
a romlás foglalata, az önaláásás parabolája. Érdekes 
emellé odaállítanunk, hogy már évtizedek óta bizonyított 
tény: mindenki álmodik minden éjjel, többször is, ha nem
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is emlékszik rá, s akit nem hagynak álmodni, csak aludni 
(mert a kettő műszeresen megkülönböztethető), az ezt öt 
napnál tovább nem bírja. Sok évvel ennek kísérleti beiga
zolódása előtt Jung már állította, hogy mindenki álmodik, 
sőt azt a nézetet vallotta, hogy a lélek napközben is ezt te
szi, csak elfedik a külső érzékelések s az éber tudat műkö
dése. Az álmodás tehát nélkülözhetetlen (!) a pszichikus 
háztartás számára „főtáplálónk az élet asztalán”, hiszen 
evés nélkül tovább bírja az ember, mint álmok nélkül!

’’Shakespeare egymaga fele a teremtésnek?” A huszadik 
század álomlélektanának főbb felfedezései mindenesetre 
felvillannak soraiban. Talán nem járunk messze az igaz
ságtól, ha úgy látjuk:

Macbeth korunk mohó sikerembere.
Saját rosszabbik felét vette feleségül, s ha olykor megri

adva is, követi véres vezércsillagát. (Akárcsak később Bo
risz Godunov.) Megöli a királyt, aki a fölkent uralkodó 
eszme jelképe, s elvágja az álom nyakát is, mely lényünk 
belső, szubjektív felét képviseli. Nesze neked, modern em
ber: „Szép, új világ.” Mindössze a belseje van kitépve.

De halljuk Erich Frommot is, aki szintén kiváló pszi
chológusa immár posztmodern korunknak, s az álmot az 
emberiség univerzális nyelvének tartja:

’’Azt hiszem, ha tanulni kezdenénk az álom nyelvét, an
nak bokros előnyei lennének, mert többet tudunk ma
gunkról és másokról, ha megértjük álmainkat. (...) S ak
kor ezenkívül nem is leszünk annyira egyoldalúan intel
lektuális beállítottságúak, ami éppen a ma emberére oly 
jellemző. így aztán többé már nem kizárólag a fejünkkel 
gondolkozunk, hanem közelebb kerülünk az érzelmek gaz
dag világához is. Útját egyengetjük annak, hogy intellek
tusunk és emócióink szinkronba kerüljenek, és ne hamis 
ellentétbe. Semmiféle veszedelmes észellenesség vagy új- 
módi szentimentalizmus malmára nem akarom hajtani a 
vizet, hanem sokkal inkább úgy vélem: az álomnyelv
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olyasmire taníthat meg, amire égetőbben szükségünk van, 
mint valaha.”

Lélekamputálás?

A felvilágosodásnak megvoltak a maga okai-jogai és kivá
lóságai, ám igencsak kilengett az inga: Esz istennő gyer
mekeként megszületett az anyagvallás, ideológiák igye
keztek leváltani az Istent, s ezek vezérei és megszállottjai 
gyakorlatilag isteni allűrökkel reklámozták magukat s 
játszottak megváltósdit, csak éppen másokat juttattak ke
resztre, avagy mutattak be akár milliós tömegáldozatot is. 
Ám ettől függetlenül (?) is zuhant a lélek árfolyama a mo
dern kor szellmi értéktőzsdéjén.

’’Korunk hőse” -  Lermontov után szabadon -  mintha 
agyára és ágyékára redukálta volna magát az intellectus 
hipertrófiája (kóros túlfejlettsége) és a pornománia („por- 
nírtság”?) jegyében. Márpedig ahol túl sok a ráció, úgy 
hogy más létfontosságú funkciókat, értékeket leszorít az 
útpadkára, ott szaporodásnak indul az aberráció is, még
pedig magától, akarni sem kell: ez spontán melléktermék- 
féle. A valamiképp mégiscsak létező alvilágból -  egyéni, il
letve kollektív poklunkból -  felszínre arcátlankodnak a ré
gi-új titánok, a brutális erő és hatalom, a „vér és arany”, a 
gátlástalan hiúság és nyereségvágy démonai. Rajongók 
mintha a földből nőnének ki, körültáncolják őket; kik oly 
rokonszenvesek jól fejlett tépőfogaikkal, szarvukkal, tig
riskörmükkel, vérgőzös tekintetükkel. Hogyan, honnan 
kerülnek ezek utcai plakátokra, s mióta „társada
lomképesek”?

Benső kertünket fölverte a gaz, immár dzsungelszintig. 
Imádásig tisztelt értelmünk háta mögött, „földalatti” bál
ványműhelyben alkották meg korunk (kórunk?) színvona
lához méltó „szerelésüket”, messiási jelszavaikat, elbűvölő 
koreográfiájukat. Ugyan mi győzné meg az ingadozó em-

82



10(1995)3 Egyházfórum

bért, ha még ordításuk dobhártyarepesztő ereje sem? Ezek 
a szörnyalakok a köziélek elvadult ligetéből vetültek ki ut
caszintre. Dürrenmatt szerint az ember indulataiban kő
korszaki maradt -  ám hozzátehetjük: kőbalta helyett kis
sé már fejlettebb fegyvereket lóbál. Az is érezteti persze a 
hatását, hogy jó négy évtizeden át -  „pusztai vándorlá
sunk” idején -  hivatalosan is mindent megtettek az ég be- 
deszkázására. Ám a nyugatias anyagi jólét paradicsomá
ból is elég „kiűzni” az Istent ahhoz, hogy pokollá váljék -  
ott vagy itt mindenki személyes felelőssége fölfedezni, 
hogy milyen küldetésre céladomány az élete.

”Ki verné föl lelkűnkben a lelket?”

-  Igen, ezt kérdezhetjük József Attilával. „Álomtalansá- 
gunk” alkalmasint idevág. Az ószövetségi Saul királyt -  
igaz, kritikus helyzetben -  kétségbe ejtette, hogy neki „Is
ten nem felel többé sem próféták által, sem álomban” 
(lSám, 28,15.). Kétes értékű felvilágosultságunkat, lélek- 
sorvadásunkat mintegy jelzik kultúránkban az olyan szó
lások, mint a németben, ill. franciában a „Träume sind 
Schäume”, és „Songes sont mensonges” -  mondhatnánk: 
„Álnok álmok.” (Olvasat kérdése...) Ennek megfelelően 
egy superman büszkén jegyzi meg: Nekem, kérem, nincse
nek álmaim.

Műveltebb körökben talán már köztudomású, hogy ál
maink gyakran utalnak kínosan elfojtott problematikánk
ra, ami sokféle lehet. Akadhat, akit sorsa megkímél az ef
féle nyomorúság durvább kiadásától, de akkor is -  és ezt 
minden notórius nem-álmodótól meg lehetne kérdezni: 
Hogyhogy „soha” nem emlékszik álmaira, noha éjente ő is 
lát összesen egy-másfél órányi álmot?! Miféle „pszicho-ér- 
dek” tagadja meg álmaitól a belépési vízumot a tudat és a 
tudattalan határán? Csak nem fél a saját beltengeréből
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felbukkanó palackposta tartalmától, kérdéseitől? Csak 
nem tart „levélbombától”?

Nők sokkal többször emlékeznek az álmaikra, mint fér
fiak, akik könnyebben szenvednek „rationitis”-ben, míg a 
nők általában közelebb vannak a saját lelkükhöz, szubjek
tivitásukhoz. Ez a fő titka különben annak is, hogy öngyil
kosságot sokkal gyakrabban kísérelnek meg nők, mint fér
fiak, ám a „sikerült” önpusztításokban mégis utóbbiak jár
nak messze elöl. Az asszonyi érzület hamarabb sejt meg 
valami kutat ott, ahol a rövidzárlatos férfilogika felad 
minden reményt. Hasonló mentalitásbeli oka van annak 
is, hogy a nők a vallással is hamarabb ápolnak meghitt vi
szont, hiszen az lelkűkben otthonos.

Álom- és lélekelnyomó korban élünk. Divat rossz vi
szonyban lenni ősgyökereinkkel, s ezt még erénynek is 
tartani. Ide is illik azonban a Názáreti egyik megjegyzése: 
„Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de 
lelkében kárt vall?”

7. Láthatatlan árnyékunk

Önmagát rejti a fény a kín 
vakulva látok 
Segítsetek árnyékaim 
fekete látomások

Kiss Dénes

Hivatalból Jámborságköteles” férfiú álmában három hu
szonéves huligánnal találkozik egy esti megvilágítású vá
rosban. Ezek testvéreknek tűnnek, különböző nagyságúak 
és erejűek, de a legkevésbé izmos is pillanatok alatt lapos
ra verhetné az álmodót. Ez nyomban felméri az erőviszo
nyokat, s azt gondolja: „Bunyózni hasonlíthatatlanul ők 
tudnak jobban, tárgyalni viszont én.” Ha nem is minden
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félelem nélkül, de beszélgetni kezd velük, s így megússza 
a három jómadár fenyegető közellétét.

Az álomgazda asszociációi: Egy rokonom bivalyerős, vil
lámgyors ökölvívó. Egy kicsit irigylem. Gyerekkoromban 
sokszor megfélemlítettek a nagyobb, erősebb fiúk, ami na
gyon bosszantott. -  Elég gyakran jut eszembe, hogy utcán 
megtámadhatnak, de ez még egyszer sem történt meg. -  
Akaratlan fantáziaműködésemben olykor valaki nekemtá- 
mad, én azonban jól elbánok vele. Ebből arra vagyok 
kénytelen következtetni, hogy nem vagyok én olyan békés, 
jó lélek, mint amilyen szeretnék lenni, noha igyekszem. -  
Az álmomat megelőző napon nagyon szemtelenül beszélt 
valaki hozzám. Minden akaraterőmre szükségem volt, 
hogy ne ugyanolyan stílusban pörköljek vissza.

’’Szelíd úr” -  nevezzük így -  a saját agresszivitásával 
találkozik, aminek szemléltetésére egy huligán nem is 
elég: izompacsirta trió szükségeltetik. Világos, hogy jólne- 
veltségének, tisztes szándékának én-erejét messze felül
múlja agresszív töltése. A három jómadár együtt képezi 
Szelíd úr árnyékszemélyiségének egy darabját. Nehezére 
esik elképzelni, hogy ekkora az ő „vadsága”.

A további analízis során kiderül: neki annak idején 
mindig nagyon jó gyereknek kellett lennie, apukájának, 
főleg pedig anyukájának nagyobb (társadalmi) dicsőségé
re. Amikor iskolai osztályzatban először kapott csak (!) 
,jó”-t, hetekig a betege volt, anyukájával együtt. Mélysége
sen lenézte a „rossz” fiúkat. (Az ilyen túlzó nevelés kissé 
idomítás jellegű, s öntúlértékeléshez „segít”, az indulato
kat pedig feltorlasztja.) Nagy szerencse, hogy most már 
legalább megközelítő fogalma van jámborságának viszony
lagosságáról, így lehet „tárgyalóképes” és készséges arra, 
hogy fölvegye a tudat-kritikai kapcsolatot valóságos ag- 
ressziós potenciáljával (ez szerényebb, érettebb önismeret
hez vezet), különben az csúnyán ellátná a baját mondjuk 
valamilyen indulatkitörésként -  ha nem kifelé, akkor be-
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felé, például állandó rosszkedv, „érthetetlen” depresszió, 
betegeskedés, netalán öngyilkosság formájában.

Szelíd úr esete reményteljes, hiszen hajlamos tanulni 
önmagával fokozatosan szembenézve. Ez annál is inkább 
örvendetes, mivel főként magas rangúak és magasztos hi- 
vatásúak szédülhetnek meg „kiválóságuktól”, tisztségük 
nimbuszától, aranyozott társadalmi maszkjuktól. Emiatt 
aztán egyre irreálisabban lebegnek valóságos lényük fö
lött, bűnbakszükségletük aggasztóan nő (ezt szűkebb-tá- 
gabb környezetük bánja), mind „felháborodásképesebbek”, 
miközben emberi hitelességük, valódiságuk folyamatosan 
apad. Ennek megfelelően „feketül” fenyegetővé árnyéksze
mélyiségük. (Félő, hogy ezt ők maguk nem veszik észre.) 
Az ilyesmi azonban mindenkit szüntelen környékez, de fő
leg azt, aki kivételnek hiszi magát.

Feketebárányaink titkos gyülekezete

Az „árnyék” lélektani fogalma C. G. Jung nevéhez fűződik. 
Azokat a legkülönbözőbb diszpozíciókat, készségeket, in
dulatokat, óhajokat, tendenciákat foglalja magában, ame
lyeket az egyéni vagy kollektív tudat mint elfogadhatatla- 
nokat kiszorított önmagából, s a lélek tudattalan rétegeibe 
préselt. Kitagadott hajlamok internálótáborba a psziché 
tengermélyi homályán, árnyékegzisztenciára kárhoztatva 
lenn az irdatlan alvilági hodályban. Ne tudjunk róluk? Hi
szen ezek -  Szerb Antallal szólva -  „rosszul leláncolt titá
nok”: egy nem várt pillanatban feltörhetnek, s akkor baj
ban van az Olümposz, a tudat gondosan rendezett (vagy 
annak látszó) világa!

A titkos félelemmel és/vagy dühvei nemlétezésre ítélt 
impulzusok, érzések, cselekvési minták, tehetségek és le
hetőségek ugyanis annál energikusabban adnak aztán 
életjelt magukról, minél kínosabb gonddal fordít egyre 
több lelkierőt a tudat a tudattalan e kazamatáinak herme-
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tikus lezárására. Ez ugyanis szörnyű sokba kerül a pszi
chikus háztartásnak: túl sok produktív energiát kell átirá
nyítani „börtönőr-státusba”, hogy garantáltan ne tudjunk 
saját árnyékvilágunkról, s fenntarthassuk magunk és má
sok előtt a szép önarcképet, az impozáns kirakatot, ami 
ugyan korántsem merő csalás, de bizony nem is a színtisz
ta igazság. Mintha valaki felsorolná minden vagyonát s 
bevételét (itt-ott fölértékelve), ám diszkréten feledné sú
lyos adósságait, s az ingatlanjaira rátáblázott terheket.

így aztán idővel egyre jobban érezteti hatását a feke- 
tebárány-sereglet „ellátására” automatikusan levonódó 
komoly energiahányad: „ki tudja, miért”, de mind keve
sebb jut arra, hogy kellő szinten megfeleljünk gyakorlati 
feladatainknak, s bírjuk különféle terheinket. „Megma
gyarázhatatlan” gyöngeség, hol nyomott, hol túlfeszített 
lelkiállapot, kihagyások, szaporodó-élesedő konfliktusok 
jelentkeznek, melyekről kéznél lévő magyarázataink las
san mintha lehámlanának. S nem jól érezzük magunkat a 
bőrünkben!

Az istenek bosszúja?

Az akaratlan s mégis gyanús elszólásokról van szó, me
lyekre először Freud hívta fel a figyelmet. Az ilyenekben 
jobbára kínkeservesen elnyomott lelki tartalmak „mond
hatják ki magukat”, szöges ellentétben azzal, amit az ille
tő valójában ki akart mondani. Az ilyesmi nyomtatásban 
is lehetséges, például: „Megrendelt szívvel állunk Sztálin 
elvtárs ravatalánál.” De igazán nem rossz ama sztori sem, 
amikor azt halljuk:

-  Mondja, titkár elvtárs, hát szabad egy párttagnak 
olyat mondania, hogy „Jézus-Mária!”?

-  Isten ments!
A fiatal pszichiáter a hetek óta nem javuló páciensnek 

szinte szemére veti stagnáló állapotát, mire a kedélybeteg
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asszony ingerülten kifakad. Ezt depresszív önvádlásos 
hajlamának megfelelően másnap „önkritikusan” igyekszik 
helyrehozni, s erről így számol be egy másik gyógyászá
nak: „Elnézésemet kértem X. doktor úrtól.” Vagyis: a nem 
túlzottan indokolt önhibáztatásba ragyogóan belejavított 
elfojtott igazságérzete (amit mellesleg észre sem vett).

Kiderül e példákból, hogy igazságok, pozitív készségek 
és tendenciák is kaphatnak „kényszerbeutalót” láthatat
lan árnyékaink birodalmába. Igaz: a lélektani elvétések 
jobbára önleleplezések. A folyton civakodó nővérek példá
ul a nagynéni csokoládé-ajándékára hirtelen nagyon jók 
akarnak lenni, s a kisebbik csokibajszos mosollyal bájolog 
rá testvérére, s imigyen biztosítja a vendéget:

-  Mi nagyon szeretjük ám magunkat!
Kevésbé kedélyes viszont az olyan tévcselekvéses vélet

len, amely halált okoz. Egy autóversenyző az anyósát 
„csak az állomásról” hozza haza, de útközben karambolo
zik, ezt ő maga karcolásokkal megússza, utasa viszont 
meghal. A lecsukott férfi arról panaszkodik, hogy álmában 
ismételten megjelenik az anyós, és iszonytató arccal csak 
néz, csak néz rá. Valószínű, hogy végeredményben ennyi
re elnyomhatatlannak bizonyult halálos ellenszenve: a 
döntő másodpercben „átvette a kormányt” -  anélkül, hogy 
tudatosan megrendezett balesetről lehetne beszélni.

”Fehér árnyék” is van

Negyedéves egyetemista lány azzal fordul pszichoterapeu- 
tához, hogy „meg van akadva a vőlegényével”. Csak úgy 
mellékesen ejt szót arról, hogy jegyese az évfolyam jelese, 
ő maga viszont csak ,jó” rendű tud lenni, noha -  úgy érzi -  
voltaképpen több telnék ki belőle. Almaiban rendre olyan 
társnői bukkannak fel, akik kitűnő szellemi adottságúak, 
s „egyhangúan” jelesek a vizsgáik.
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Az álom-színpadunkon fellépő nemünkbeli személyek 
láttán föl kell tennünk magunknak a kérdést: nem képvi
selnek-e valami olyan minőséget, jellegzetességet, tulaj
donságot, amelyet ajánlatos és időszerű volna magunkban 
fedezni föl? Egy hangsúlyozottan finomlelkű úri hölgy az 
álmaiban bosszantó gyakran találkozott utcanőkkel. Mit 
jelent ez? -  kérdezte Jungot, aki persze „nem tudta”, hi
szen nagyon gondos előkészület és hordképes bizalmi lég
kör nélkül csak halálos sértődést okozott volna elárulni 
neki, hogy azok az ő árnyékszemélyiségei, adja tehát össze 
ama Jó firmák” képét az én-képével, s ossza el kettővel, 
ha reálisabb önismeretre óhajt jutni.

Ez a lány azonban lelkileg nagyon megtiprott gyermek
korból jött, amelyben nemigen érezhette magát becsesnek 
és szeretettnek. Az ilyesmi következménye önlebecsülési 
indulat szokott lenni, hiszen a gyermek értékességi érzése 
a közvetlen környezettől kapott bánásmódtól függ, s ez a 
főleg kisgyerekkorban tapasztalt pozitív vagy negatív ér
zés igen számottevően befolyásolja a később kifejlődő ér
téktudatot, illetve annak bizonytalanságát, netalán hiá
nyát. Az agyondédelgető, túlvédelmező, ok nélkül is agy- 
ba-főbe dicsérő, ám arányos követelményeket nem tá
masztó szülő viszont királyt, herceget, grófot nevel, magá
nak s másoknak ostrot -  állítólag szeretetből. Esetünkben 
azonban fájdalmas mértékű szeretethiány volt megállapít
ható, az ezzel járó önbecsülési deficittel, amelynek eddig 
nem volt tudatában.

Több terápiás órában beszélték meg az ezzel kapcsola
tos élményeket, későbbi küszködéseket, s a „perújra
felvételt” reálisabb önértékelés érdekében. Miért kellene 
segítenie a balsorsnak azzal, hogy a végtelenségig prolon
gálja onromboló-lebecsülő indulatának Jogosítványát”? A 
lélekgyógyász indokoltnak látta -  lány álmai alapján -  azt 
mondani: „Nem csodálkoznám, ha fél vagy egy év múltán 
maga is kitűnő lenne!” S ez még az illető államvizsgája el
őtt így is lett.
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A „fehér árnyék” sem csupán egyféle, keletkezésének 
története szempontjából sem. Nemcsak hiányzó, felelőtlen 
vagy indulatok rabja szülők (szülőhelyettesek) lehetnek a 
háttérben, de rideg, túlkövetelő, szabályfanatikus zsarno
kok is. Rá kell szépen vezetni azt, akinek élete tavaszán 
kevés napsugár jutott, hogy semmivel sem ér kevesebbet 
másoknál, merje csak fölfedezni tálentumait, hiszen azzal 
magának s másoknak egyaránt jót tesz. Az életfa arra va
ló, hogy szépen felnőjön és gyümölcsöt hozzon. S ebben 
még álmaink is segítenek.
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VÁRSZEGI ASZTRIK*

A pannonhalmi főapát alábbi jegyzetét a Concilium 
nemzetközi teológiai folyóirat 1995. áprilisi számából 
vettük át. Köszönet a jogok átengedéséért.

Magyar egyház a fordulat után

A kommunizmus összeomlására biztonsággal számítani 
lehetett. Időpontja azonban bizonytalan volt. A börtönfala
kon túl bizonyos jelek már előrevetíthették. A rabokat el
lenben mint derült égből a villámcsapás érte. A katolikus 
egyház, hierarchiájával egyetemben, megdöbbent a rázú
dult szabadságtól. Az állam egyházírányítási mechaniz
musai és az ehhez kapcsolt gondolkodás egy ideig megha
tározó maradt. Félve remegve próbálgattuk első önálló lé
péseinket.

A pusztaság virágbaborul a régenvárt esőtől. Lelki és 
kultúrális jelenségek hallatlan sokasága kapott új erőre. 
Kaotikus, szabad burjánzás céltudatos és rendezett fej
lesztés helyett. Ez félelmet és bizonytalanságot keltett. Az 
egyház ezt a légkört hamar ellenségesnek érezte. Az egy
házat és az ellenzékieket korábban a diktatúra egyesítet
te. Most a szabadság elszabadította a differenciálódáso
kat. Az egység széttöredezett.

Fájdalmas folyamatban kellett tudomásul venni a tár
sadalom kettős veszélyeztetettségét. A kommunista dikta
túra ideológiája szekularizációs tendenciákat erősített fel. 
A konzum hasonló hatása erősödik.

Az idők jeleit az egyház vezetése mindig is későn ismer
te fel. Válaszai ambivalensek. Mintha az elmúlt korok sze
relvényeibe öltözötten mai komplex és szekularizált vilá
gunkban vissza akarná nyerni egykori szerepeit. Az új fel
tételekhez lassan igazodik. Egyház és társadalom nem egy
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nyelvet beszélnek. Fogalmaik különböznek, stílusuk kor
függő. Ezért a sok félreértés, konfliktus és harc. Az ered
mény a társadalom és az egyház rossz közérzete. A dikta
túra haldoklásakor a társadalom sokat, talán túl sokat is 
várt el az egyháztól: erkölcsöt és nevelést, szociális és ka
ritatív szolgálatot, sőt közvetítést a gazdaságban. Az elvá
rások és az adott válaszok irreálisnak bizonyultak és csa
lódást okoztak. Az egyház képtelen volt gyorsan reagálni. 
Amikor pedig cselekvéséhez eszközöket követelt, kiszeret
tek belőle.

A fordulat után még mindig tisztázatlan, hogy az egy
ház miből finanszírozza magát: saját erőből vagy idegen 
eszközökből. Közszolgálati tevékenységét az állam megfi
zeti. Vallási, egyházi tevékenységéhez ű éves parlamenti 
döntések alapján, vagyis a mindenkori politikai-gazdasági 
helyzettől függően ű költségvetési támogatást kap.

Az egykori egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló tör
vény olyan ingatlanok restitutioját ismeri el, melyeknek 
rendeltetése vallási, kultúrális vagy karitatív. Ez azt is je
lenti, hogy az egyházi jogi személyek (egyházmegyék, egy
házközségek, szerzetesrendek) egykori tevékenységükhöz 
és tulajdonukhoz vannak láncolva. Minthogy azonban eze
ket az épületeket ma mások használják, visszakövetelé
sük antipátiát és vitákat szít. „Kulturkampf’-ot emleget
nek. A szükséges tatarozások hatalmas summákat emész
tenek fel. Csak ritkán sikerül az életet immár nem a kom
munizmus előtti múlt mintájára újjászervezni.

Az egyház többségének szeme előtt a háborút megelőző 
eszmék és gyakorlatok lebegtek: hatalmas, erős és intéz
ményei révén befolyásos egyház. Ilyesféle egyházat kezd
tek hát mai is építeni. A társadalomban ezt nem kevesen 
fenyegetőnek érezték. Az irgalom, a megbocsájtás és a sze
retet egyházára számítottak. Groteszk helyzet állt elő. Az 
egyházat kapzsinak és harácsolónak bélyegezték. Ugyan
akkor azt is elvárták tőle, hogy ingyen és mindenét felad
va szolgálja a társadalmat. Az egyház a népegyházi mo-
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delihez igazodik. A közvetlen közeli múltat és a kisközös
ségek tapasztalatait nem értékelte ki. AII. vatikáni zsinat 
egyházképe nem vált általánossá, jóllehet mindenki erre 
hivatkozik.

A pasztorális tervek kidolgozását meghiúsította az el
képzelések közötti nagy különbség. Az egyház vezetőinek 
tetteit véletlenszerű kényszerek és alkalmak irányítják. A 
fordulat után nyílt és párbeszédbarát egyházra számítot
tunk. Ma úgy tűnik, hogy a tekintély és az ellenőrzés hely
reállítása, valamint az intézmény biztosítása diadalmas
kodik. Mindenütt görcsök. Az egyébként is kusza társadalmi 
szövetben ez a magatartás elidegenít és kritikát provokál. 
Az antiklerikális hangok mellett már megjelentek az egy
házellenes hangok is.

Az egyház sokfrontos harcot vívott. Nagy küzdelmek 
árán helyet szerzett a médiában, amit csak fokozatosan 
tud igényes tartalommal megtölteni. Küzdött mindenféle 
szintű iskoláért: katolikus egyetem, egyházi felső-, közép- 
és átalános iskolák indultak be. Csupán három százalék 
az egész.

A magyar egyház mindig is kapcsolatot tartott a világ
egyházzal. Segélyszervezetektől, egyházmegyéktől és 
egyéb intézményektől tekintélyes anyagi támogatást ka
pott. Ezeket hamarabb elfogadta, mint a tapasz
talatcserére szóló meghívásokat. A megértési nehézségek 
és a mesterséges félelemkeltés azt az előítéletet erősítet
ték, hogy óvakodni kell a „nyugati” befolyástól, a „veszé
lyes” nyugati teológiától. A segítőkész nyugati keresz
tények számára ez fájdalmas tapasztalat.

A fordulat éveiben számos laikus kezdeményezés ütkö
zött az egyházi hivatalviselők bizalmatlanságának falába. 
Sok ezért rezignáltan meg is szakadt. Létezik hittanár
képzés és a laikusok számára teológiai stúdium. A végzet
tek munkája a klerikális beállítottság miatt kudarcra 
Ítélt. Sok megbecsülést érdemlő kezdeményezéssel bír a 
magyar egyház, melyek azonban a kommunizmusból örö-
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költ ellentmondások miatt csak nagyon nehezen marad
nak talpon.

Nincs krízisstratégia a papok gyors létszámcsökkenése 
ellen, amelyet a hivatások számának enyhe emelkedése 
egyátalán nem ellensúlyoz. A túlterheltség veszélyes az 
emberre, az egészségre. Sürgető a laikusok bevonása. 
Ugyanilyen sürgető az olyan gondolkodásmód és az egy
házkép kialakítása, amely megengedi, hogy mindenki a 
maga illetékességével tevékenykedik és testvéri közösség
ben kooperál.

Az egyház egyre jobban megnyílik a szociális felelősség 
irányába. Itt gazdag a termés. Az ország erkölcsi és gaz
dasági helyzete csak növeli az igényt az egyház szociális 
és karitatív tevékenységére.

A magyar egyház elmúlt éveinek útját harcok és tö
rekvések kövezik. Isten a történelem kihívásaival és 
csapdáival nevel. Eddig sikerült megerősíteni az egyház 
hierarchiáját, felállítani új intézményeket, új életre éb
reszteni a rendeket. Az egyház harcol a médiában és az 
oktatásban a jelenlétért. Ismeri sok megoldatlan felada
tát. Abban a reményben cselekszik, hogy a történelem 
ura mellette áll.

(Ford. dr. Máté-Tóth András)
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l r  A Katolikus Ifjúsági és Fel
nőttképzési Egyesület (KIFE) 
1994 decemberében tizen
egy Magyarországon műkö
dő katolikus Ifjúsági és fel
nőttképzéssel foglalkozó szer
vezet hozta létre,azzal a cél
lal, hogy koordinálja, támo
gassa a tagszervezetek kép
zési programjait és új képzé
seket indítson. Az együttmű
ködéssel szeretnék megszün
tetni az egyes tagszervezetek 
elszigeteltségét. Az egyesület 
célja, hogy elősegítse a kato
likus Ifjúsági és felnőttképzést, 
különösen az egyház társa
dalmi tanítása és a társada
lommal kapcsolatos ismere
tek területén. A KIFE terjeszti 
és támogatja az egyes tagok 
által kidolgozott programo
kat. Hozzájárul olyan képzési 
modellek kifejlesztéséhez, 
amelyek elősegítik a katolikus 
egyház társadalmi tanításá
nak megismertetését és gya
korlati alkalmazását. A tagok 
számára közös programokat 
szervez, oktatási anyagokat 
készít, információs anyago
kat ad ki. Munkatársainak to
vábbképzéseket szervez. 
Kapcsolatokat épít ki és tart 
fenn hasonló külföldi szerve
zetekkel, a németországi 
AKSB-vel (Arbeitsgemeins
chaft katholischer-sozialer Bil
dungswerk) és a lengyelor
szági SChDW-vel (Stowarzy-

szenie Chrzescijanskich Dziel 
Wychowania). Működésüket 
jelenleg a MOE-Projekt (Mit- 
tel-Ost Europa) teszi lehető
vé, melyet a német kormány 
és német egyházi szerveze
tek finanszíroznak.*

\ /  A Katolikus Egyetemisták 
és Főiskolások Egyesülete (KE
FE) első alkalommal rende
zett vezetőképző tábort au
gusztus 21. és 25. között Tahi
ban. Céljuk a szervezetben 
aktívan, szervezőként műkö
dő tagok módszertani to
vábbképzése volt. A prog
ram kommunikációs tréning
gel kezdődött, majd a cso
portvezetés technikáit sajátít
hatták el a résztvevők, Csáky 
István vezetésével. A plakát
készítés, pályázatírás, prog
ramszervezés kérdéseiről két 
ex-elnök: Bán Sándor és
Nagy Gábor beszélt. A KEFE 
egyetemi jelenlétéről, az or
szágos katolikus ifjúsági élet
ről Pákozdy István a buda
pesti egyetemi lelkész veze
tett beszélgetést. Bemutatko
zott a KEFE osztrák társ- 
szervezete, a KHJÖ (Katho
lische Hochschuljugend Ös- 
tereich) is. Az elnökség vá
zolta a KEFE jövő évi terveit, 
melyek középpontjában a 
civilszervezet ötéves fennál
lását ünneplő programsoro
zat á ll."
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% / A Keresztény Rádiók Euró
pai Konferenciája idén Stras- 
bourgban tartotta tanácsko
zását, melyen tizenkét ország 
több mint 600 rádiójának 30 
képviselője vett részt. A szer
vezet 1994-ben jött létre, 
mintegy válaszul arra, hogy 
két évvel ezelőtt néhány 
egyházellenes rádióállomás, 
egy beadvánnyal fordult az 
Európa Tanácshoz és az Eu
rópa Parlamenthez. Ebben 
azt kérték az Intézményektől, 
hogy ítéljék el a keresztény 
magánrádiókat, mert sokszor 
szélső jobboldali üzeneteket 
sugároznak. Ez a komoly fi
gyelmeztetés rádöbbentette 
a keresztény rádiókat, min
dent meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy működésű
ket megismertessék a külön
böző európai intézmények
kel, hisz a kereszténységnek 
van egy alapvető értéke és 
üzenete Európa számára. Az 
idei konferencián Magyaror
szágot Papp Tamás, a Ma
gyar Püspöki Kar rádiórefe
rense képviselte. A Magyar 
Kurír vele készült interjújában 
kiemeli a magyarországi ke
resztény rádiózás elmara
dottságát. Összehasonlítás
ként megemlíti Portugáliát, 
ahol 1937 óta működik katoli
kus adó, s a hallgatottsági lis
tát 18 éve vezeti. Két orszá
gos és hét regionális csator

nán sugároz, s most indítanak 
egy televíziós műsort is. 
Mintegy kétszázhetven ál
landó alkalmazottjuk van, s 
élvezik a katolikus püspöki 
konferencia legteljesebb tá
mogatását. De nemcsak 
Nyugat-Európához képest 
vagyunk lemaradva, térsé
günkben Oroszországban, 
Lettországban és Lengyelor
szágban is vannak katolikus 
rádiók, ez utóbbiban például 
40 regionális csatorna üze
mel. Papp Tamás szerint az 
anyagi háttér is megteremt
hető lenne a magyar katoli
kus rádiózáshoz: „Gyakran el
hangzó érv, hogy nincs elég 
pénz, ugyanakkor milliók 
vannak elkülönítve például 
templomok építésére, amikor 
a sajnálatos paphiány miatt 
azok néhány éven belül 
úgyis megüresednek. Pedig 
a tömegkommunikációt is le
hetne egyfajta szószéknek 
tekinteni, amelynek révén a 
kereszténység üzenete eljut
hat az emberekhez. Ezért úgy 
érzem, határozott és átgon
dolt lelkipásztori elképzeléssel 
meg kellene tenni a szüksé
ges anyagi lépéseket, hogy 
létrejöjjenek olyan orgánu
mok, amelyeken keresztül az 
egyház megfelelő módon 
képviselheti az új evangelizá- 
ciót." (Magyar Kurír 1995. júli
us 24.)«
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\ /  Személyi hírek: Bíró Lász
ló kalocsai segédpüspököt 
július elsejétől kinevezték a 
budapesti Központi Szemi
nárium rektorává. Ottani 
terveiről, elképzeléseiről kö
vetkező számunkban olvas
hatnak részletesen.*

| / A Magyar Katolikus 
Püspöki Kar 1995 decem
ber 31-i hatállyal elfogad
ta Lukács László lemondá
sát az Új ember fe lelős ki
adói és fe lelős szerkesztői 
tisztjéből, melyet 1989 óta 
tö ltött be. Lukács László a

Piarista Hittudományi Főiskola 
főigazgatója, a Püspöki Kar 
sajtóirodájának vezetője, a 
Magyar Kurir kiadója sokaso
dó teendőire hivatkozva, 
idén tavasszal kérte felmen
tését a Püspöki Kartól. Kéré
sét elfogadták, ám a folya
matosság biztosítása érdeké
ben a június 30-i határidőt 
december 31-re módosítot
ták. Utóda a lapnál, a felelős 
kiadói tisztségben, Horta Gá
bor korábbi gazdasági igaz
gató lesz, míg a felelős szer
kesztői posztot megszüntet
té k ."

Ötszáz hazai

és több mint tízezerféle külföldi 

lapra fizethet elő

a Magyar Posta Rt. 
Hírlapüzletági Igazgatóságán

(1846 Budapest Pf.: 863), 
a Hírlapelőfizetési Irodában

(Budapest XIII. kér. Lehel u. 10/A).

Kérésére a katalógust már lemezen is 
rendelkezésére bocsátjuk.
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EGYHÁZFÓRUM KÖNYVEK  

Bernolák Éva: Hittansztori?
A szerző az elmúlt nehéz évtizedek hitoktatásának történetét akarta megír
ni. Elment hát volt munkahelyére, küzdelmeinek színhelyére: az Országos 
Hitoktatási Bizottság Konzultációs Irodájába, hogy a legfontosabb doku
mentumok, programtervek, pontosan vezetett munkanaplók alapján, a pá
lyázatokon díjnyertes gyerekrajzokkal illusztrálva összeállítsa a kötetet. A 
legnagyobb megdöbbenésére közölték vele, hogy az egykori iratok elpisz
kolódtak, feleslegessé váltak és szemétre kerültek.

Kari Rahner: Isten: rejtelem
Rahner megújította a katolikus teológia arculatát: már semmi sincs egészen 
úgy ebben a teológiában, ahogy őelőtte volt, és mégis megvan valamennyi, az 
egyház emlékezetének drága vonása. Harcos és termékeny összekülönbözé- 
sekben ütköztetve a modem gondolkodással a klasszikus hagyományokat, si
került átörökíteni ezeket nekünk és az utókornak. A katolikus teológiában rit
kán ütköznek ilyen hevesen és ilyen ellentétes szemléletek mint éppen a má
ban. Most, Rahner halála után dől el, hogy milyen útra lép a katolikus egyház, 
vállalja-e a struktúrák Rahner javasolta megújítását, felemeli-e prófétai szavát 
a szegények, elnyomottak, kisemmizettek érdekében, amint Rahner tette? Ép
pen sorskérdéseinek mai megoldásában hiányolja őt az egyház mint a hagyo
mányok őrzőjét és átmentőjét a következő évtizedre. (Nyíri Tamás)

Hanna Wolff: Jézus a pszichoterapeuta
Jézus közvetlenül arra szólítja fel az embereket, hogy legyenek azzá, amik 
valójában. A legcsekélyebb kétsége sincs a tekintetben, hogy az ember ké
pes erre, ha önmaga is akarja. Emberkezelésének ábrázolása során haté
konyságának végső titkaként az derül ki, hogy: ő maga, a személyisége volt 
a módszere, egyúttal azt is megmutatta, hogy semmiképpen sem nyomja el 
a Másikat, megerőszakolva saját személyiségével. Ellenkezőleg: meggyőz, 
cselekvésre serkent, elismerést nyújt és humánus emberségben gyakorolt 
valódi partnersére szólít fel. Egyenesen ráhárítja az emberre saját szabad 
döntését és személyes felelősségét: Teljesen rajtad múlik a dolog!

Hans Küng: Világvallások etikája
A szerző a felekezetek és vallások közötti párbeszéd és megértés egyik leg
nagyobb élő teoretikusa. A könyv az első magyar nyelvű egyházközi kiad
vány, korunk minden emberét és minden vallását egyaránt érintő kérdést 
tesz fel: van-e jövője az emberiségnek. A globális kérdés egyszerre felül is 
emelhet és el is mélyíthet bennünket regionális elkötelezettségünkben.
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