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Kedves Olvasók!

„Engesztelődjetek ki szívből egymással!” -  hallották a világ katoliku
sai a régi liturgia szerint minden szentmisén. „Legyen békesség köz
tünk mindenkor” -  volt az előírt felelet. E felszólítás az isteni békes
ségteremtés és kiengesztelődés emberi folytatására hív -  mindenne
mű konfliktus érdekellentét, ellenségesség közepette. Az egyház, a 
kereszténység, a vallások kiengesztelődése az emberiség élettartal
mának és élettartamának feltétele és egyik legfőbb előmozdítója. „A 
világban uralkodó ellentétek mind elevenebb tudatosulása maga is 
új ellentmondásokat és egyensúly-zavarokat hoz létre vagy súlyos
bít” -  írta a ma is igaz szavakat a Gaudium et Spes zsinati dekrétum 
1965. december végén.

1989 Pünkösdjén Baselben, 1997-ben pedig Grazban találkoztak 
a keresztény egyházak hivatalos küldöttei és a keresztények legkü
lönbözőbb csoportjai, hogy a kiengesztelődés jelentőségének tuda
tában megerősítsék egymást, ennek gyakorlatát pedig modellezzék. 
Az első és a második találkozót jellemezte a hivatalos küldöttek do- 
kumentum-centrikussága és a bázis elővételezett gyakorlatának ele
vensége közötti mély szakadék. „Nyilatkozatok a csúcson és egység 
a bázison” -  foglalta össze tapasztalatait az egyik magyar résztvevő. 
A magyar egyházi média egyaránt elhallgatta Basel és Graz üzenetét, 
a hivatalos küldöttek megint kirándultak egyet egy szent ügy költ
ségvetésének terhére, mintha nem is arra szólt volna meghívójuk, 
hogy ott bennünket, itthon pedig a kiengesztelődést képviseljék. Az 
Egyházfórum szerény eszközeivel ízelítőt ad a grazi találkozó impul
zusaiból. Anyagainkat a székesfehérvári Bocs fordítószolgálat hatha
tós segítségével állítottuk össze. Köszönet érte, és tisztelet a szorgos 
munkájukért!

A magyar egyház belső kiengesztelődésének folyamatában esélyt 
adhat, hogy a Hittani Kongregáció végre lezárta a Bulányi 
Györggyel kapcsolatos vizsgálatát, és megállapította, hogy a Bokor 
bázisközösség alapítójának tanítása nem ellenkezik a katolikus egy
ház hittételeivel. A Püspöki Kar nyilvánosságra hozta e dokumentu
mot, és feloldotta Bulányi atyát a nyilvános papi működés tilalma 
alól. Az „ügy” lezárult, a kiengesztelődés feladata megmaradt.

1997. október
A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT

Grazi töredékek
Interjúk, cikkek, dokumentumok

i.

1. Chiista Springe lelkésznő, az Európai Ökumenikus Koalí
ció elnöke kérdésünkre a Találkozón betöltött feladatairól 
beszélt:

Elsősorban a Koalíció elnökségével járó feladatokat látom 
el. A Koalíciót mintegy száz báziscsoport alkotja egész Euró
pából. Nagyon fontosnak tartom, hogy a báziscsoportok üze
nete hangot kapjon a Találkozón. Legfőbb feladatom tehát, 
hogy ezt elősegítsem.

Ugyanakkor az egyik dialógus fórum előkészítő csoportjá
nak vagyok hivatalos tagja. A fórumokon van lehetőség arra, 
hogy a résztvevők és látogatók találkozhassanak a küldöttek
kel. Az általam szervezett fórumon a szegénységről, a diszkri
minációról és az elkülönítésről lesz szó. Az, hogy hivatalos 
minőségben leszek ott jelen, ilyen helyzetben szólalok fel, 
megkönnyíti, hogy közvetítsem a báziscsoportok üzenetét a 
hivatalos küldöttek felé.

Maga az üzenet mindig formálódik, de máris világos, hogy 
ha az egyházak hierarchiái saját körükön belül maradnak, 
nem látják a világ valódi problémáit, és elfeledkeznek arról, 
mekkora erő rejlik az emberekben, a keresztényekben a vál
toztatásra. Hajlamosak azt hinni, hogy ők az egyház és nem 
‘mi valamennyien együtt alkotjuk az egyházat. És ha a valódi
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válaszokat keresik, az igazságot, a problémák megoldását, 
oda kell figyelniük a bázisra, amely ténylegesen dolgozik az 
igazságosságért, a változásért. Oda kell figyelni, hogy mi min
dent tesznek, milyen tapasztalataik vannak.

Ezek a csoportok, amelyek most az Ökumenikus Falut al
kotják, évek, sőt néhány esetben évtizedek óta dolgoznak 
már. Legtöbbjük a zsinati folyamaton belül, az igazságosság, 
béke, vagy a teremtés megőrzése témakörében munkálkodik, 
folytatva a bázeli hagyományt, arra törekedve, hogy most ha
tást gyakoroljanak a grazi találkozóra. Nagyon sokat tanulunk 
egymástól ezekben a napokban. Az itt tapasztaltak -  a talál
kozó előtti helyzethez képest -  új alapot, új kapcsolatokat, és 
bátorítást jelentenek a további munkához.

2. Rudiger Noll lelkész, az Egyházak Európai Tanácsának 
szervező titkára:

Nagyon nehéz volt elérni, hogy a Grazi Találkozó létrejöj
jön, hosszú időbe telt, míg eldöntöttük, hogy legyen, és ren
geteg munkát igényelt az előkészítése.

De most, hogy már zajlik a találkozó, nagyon boldog va
gyok, hogy létrejött, hogy oly sokan eljöttek, és külön örülök 
annak, hogy több kelet-európai résztvevő jött, mint nyugat
európai. Ezt nagyon komoly sikernek tartom.

Úgy érzem, valódi, intenzív párbeszéd folyik a rendezvé
nyek keretében, a kommunikáció új formái jönnek létre Ke
let és Nyugat között.

Minthogy ez már a második ilyen találkozó, fontos, hogy 
tovább vigyük a bázeli hagyományt, az ott megfogalmazott 
célokat, elkötelezettséget.. Remélem, hogy a Grazban szer
zett új kapcsolatok, utak, tapasztalatok megkönnyítik a to
vábbi munkát azon csoportok számára, amelyek most az 
Ökumenikus Faluban és az Agorárt találkoznak, folytatva te
vékenységüket a kiengesztelődésért.

3. Prof. Ulrich Duchrow (Kairos Európa) evangélikus lel
kész és közgazdász, az Európai Ökumenikus Koalíció fő szel-
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lemi inspirálója, a bázeli találkozó óta végbemenő változáso
kat emelte ki:

1989-ben, a bázeli Európai Ökumenikus Találkozón a kül
döttek elkülönültek a báziscsoportoktól, hálózatoktól, moz
galmaktól. A hivatalos találkozóval párhuzamosan alakult ki 
egy „jövő-piac”, amelyen a báziscsoportok megjelenhettek. A 
grazi találkozóra készülve azóta létrejött a koalíció, amely 
magába foglalja a problémáktól valóban érintett báziscsopor
tokat, s amely a hivatalos szervezőkkel együtt vett részt az 
előkészítő munkában. Közösen alakítottunk ki az elmúlt két 
évben egy olyan új struktúrát, amely lehetővé teszi a találko
zást a küldöttek és a bázisközösségek között. Nagy előrelé
pésnek tartom az ökumenikus mozgalomban és a zsinati fo
lyamatban, hogy lehetségessé vált az együttműködés, a kap
csolat a két réteg között. Azt reméljük, hogy a grazi találkozó 
keretet ad újabb hét évre az együttműködésre; arra, hogy az 
igazságosságért és a kiengesztelődésért dolgozhassunk Euró
pában, saját környezetünkben.

Van egy probléma, amellyel itt is szembe kell néznünk. Az 
egyházi gyűléseken szeretnek általánosan fogalmazni. Minket 
pedig a konkrét dolgok érdekelnek. Mert konkrét emberek
ről és az emberek meg a természet konkrét szükségleteiről 
van szó, ezekkel foglalkozunk. A Kairos Európa javaslatainak 
kidolgozása közben elsősorban azt tartotta szem előtt, hogy 
jelenlegi gazdasági rendszerünket, melyet Nyugat-Európa tart 
fenn, el kell utasítani, és az alternatívák arra irányulnak, hogy 
a transznacionális tőke feletti ellenőrzést visszaszerezzük, 
mert jelenlegi állapotában -  a nemzetközi piacokon, minden 
ellenőrzést kikerülve -  rombolja a társadalmi rendet és a ter
mészetet.

Ezek az alternatívák fontos szerepet szánnak az egyházak
nak, amelyek, mint gazdasági szereplők, teljesen új 
viselkedésmintát valósíthatnának meg, ha megváltoztatnák a 
munka és jövedelem elosztását önmagukon belül, és pénzke
zelés tekintetében az alternatív bankrendszert részesítenék 
előnyben, mert csak ez utóbbival érhető el, hogy a gazdasági
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nyereség ne azok zsebébe vándoroljon mind nagyobb arány
ban, akik a tőkét és a pénzforgalmat uralják. így az egyházak 
példát mutathatnának Európa népeinek, alternatívát kínálva 
a neoliberális ideológia helyett. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy az egyházak a civil társadalomba beilleszkedve, azzal 
együttműködve tagadják meg radikálisan a jelenlegi, véglete
kig elhibázott „fejlődést”, és új, járható utakat keressenek.

4. Dávid Cowling (Grassroots, Luton) egy Angliából érkezett 
csoport szemszögéből értékelte a találkozót.

Számunkra Angliában komoly problémákat támaszt az Eu
rópához való tartozásunk tudata. Az egyik nehézség például 
az volt, hogy a meghívottak közül többen elutasították a rész
vételt: „Miért lényeges ez az egész? Nincs jelentősége. Semmi 
köze hozzánk”. Meg kell próbálnunk legyőzni az ilyen nehéz
ségeket, és ráébreszteni az embereket arra, mennyit tanulhat
nak Európától, és mennyit adhatnak neki. Nagyon fontos az 
angliai csoportnak, hogy átélje az Európához tartozást oly 
módon, ahogyan Angliában nem tapasztalhatta.

A másik dolog, hogy a csoportunk egy része sohasem vett 
részt ehhez hasonló konferenciákon. Úgy gondolták, hogy az 
ő hangjukat nem hallják, nem hallgatják meg. Nagyon fontos 
nekik, hogy érezzék, mondanivalójuknak súlya van, hogy a 
tapasztalataikra más is kíváncsi, hogy meghallgatják őket. De 
még itt is nehéz helyet találni számukra, a beszámolójuk szá
mára, mert még itt is, ezen a rendezvényen is a hatalommal 
rendelkezők hozzák a döntéseket.

Akiknek nincs hatalmuk, nem jutnak könnyen helyhez. 
Mégis, ez egy fontos lépés abban az irányban, hogy a háttér
be szorítottakra is odafigyeljenek, hogy azok is átéljék: hang
juk, mondanivalójuk van.

A harmadik fontos dolog, hogy új megvilágításban látjuk a 
hitünket. Angliában az egyház jelentősége évek óta csökken. 
Nagyon sok ember, nagyon sok fiatal, saját két fiamat is bele
értve, nem tulajdonít jelentőséget az egyháznak akkor sem, 
ha a hitet és Istent egyébként fontosnak tartják. Ahogy idejö-
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vünk és találkozunk másokkal, akik nagyon komoly tevékeny
séget folytatnak, ráébredünk, hogy az egyház talán mégsem 
halott, hogy van még élet, van még remény. Számunkra ez 
nagyon komoly bátorítást jelent.

(A Forrás: Virtuális Falu videó-stáb 1997. június 25-i angol 
nyelvű anyagát fordította S.D.).

II.

Nincs kiengesztelődés igazság nélkül
A chiapa indiánok mozgalma a neoliberalizmus ellen -  kihí
vás Európa egyházai számára.

A Worldhouse (Világház) adott otthont ennek a tanácsko
zásnak június 25-én. Sámuel Ruiz, mexikói püspök, aki ki
tartóan közvetít a chiapa mozgalom és a mexikói kormány 
között, hangsúlyozta: a külső adósság, a nemzetközi pénz
ügyi intézmények által az országra gyakorolt nyomás és a ha
zai megszorító intézkedések miatt szegényedik el az ország 
népességének jelentős része.

Az 1994-ben született 14.807 chiapa gyerek 73 %-a már 
meghalt. Az őserdőbe és a fennsíkokra költöző őslakosság 80 
%-a alultáplált; az írástudatlanság az elmúlt években 70 % fö
lé emelkedett. Ruiz püspök az „embertelen, erkölcstelen és 
nem keresztényi” gazdasági rendszerért az „Első Világot” te
szi felelőssé.

Hasonló eredményekre jutottak előző nap azon a dialógus 
fórumon, amelyet szintén a Worldhouse-ban tartottak. Paul 
Dembinski (Observatoire de la Fináncé, Geneva) szerint a 
világ „pénzközpontúsága” ellenkezik a keresztény értékekkel, 
mint amilyen a szolidaritás, a felelősség és a javak egyetemes 
rendeltetése. A pénzügyi tranzakciókban a virtuális tőke nagy 
utat tesz meg anélkül, hogy a „valódi gazdaságra” (a terme
lésre és a foglalkoztatottságra) hatna. Ennek következtében 
megszűnik a szociális felelősség.
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U liich  Duchrow, német teológus szemléletes példával tá
masztotta alá ezt a következtetést a piac globálissá válásáról. 
A Siemens multinacionális cég hasznának mindössze 30 %-a 
származik termékeikből, a többi 70 % pedig pénzügyi speku
lációkból. A transznacionális adó tolódásának jelensége miatt 
Duchrow szerint ugyanazon politika kezd megjelenni Euró
pában, mint amelyet a Nyugat erőszakolt a fejlődő országok
ra. Ahogy ő látja, a megszorító költségvetések, amelyek egyre 
több európai országban jellemzővé válnak, ugyanolyanok, 
mint azok a „struktúraszabályozó programok”, amelyeket a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank fejlesztett ki.

A fórum egy másik résztvevője, Jorge Arturo Chavez (Cos
ta Rica) szerint meg kell keresni az egyensúlyt a globális gaz
dasági rendszerhez való teljes idomulás és ördöginek való ki
kiáltása között. Az egyházaknak túl kell lépniük már az abszo
lút kifejezéseken (pl. igazságosság, egyenlőség), a „lehetősé
gek etikája” felé, és helyet, lehetőséget kell teremteniük a de
mokratikus alternatívák kialakulásához vezető viták számára.

A fórumon többször is szó esett a „jubileumi évről”. Ruiz 
püspök utalt a bibliabeli „kegyelmi évre”, amely minden he
tedik, később minden ötvenedik év volt, amelynek során a 
rabszolgákat hazaengedték és az adósságokat elengedték, fel
használva a megfelelő pillanatot (kairos), utat nyitva így Is
ten országa eljövetelének. Ruiz szerint 2000, a keresztény ju
bileumi év, alkalmat ad arra, hogy feloldódjanak a globális 
egyenlőtlenségek, elengedjék a Dél 2177 milliárdos (USA 
dollárban) adósságát, és újra az ember kerüljön a fejlődés 
középpontjába.

Kelet-Európa és a Dél áldozatai szabaddá teszik 
egymást.
Az Ökumenikus Falu (10. pavilon) különleges vendége volt 
június 23-25 között Cedric Prakash jezsuita szerzetes 
Gujáratból, Indiából. Ennek az alacsony, de nagy embernek 
15 ezer gyermeke van 90 bentlakásos iskolában, az ún. 
chattralayas-okban. A gyerekek -  8-18 év közöttiek -  India
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legelesettebb és legszegényebb falvaiból és családjaiból ér
keznek. Az ESP (Képzést Támogató Program -  Educational 
Sponsorship Programme) teszi lehetővé számukra, hogy ok
tatásban részesüljenek, ami -  ahogy Prakash gyakran mondja 
-  a fejlődés kulcsa. Az iskolák alapelve, hogy az oktatás, a ne
velés hozhat szociális változásokat, tüntetheti el a társadalmi 
korlátokat, adhatja a függetlenség lehetőségét.

Partnerük a magyar Bokor Bázisközösség hálózat Harmadik 
Világ Alapítványa, amely magyar családok támogatását továb
bítja Indiába, az iskolarendszer segítésére. Bár az alapítvány 
csak pár éve jött létre, a támogatások már a 70-es évektől 
mentek ki Prakash címére Magyarországról, melyhez a Bokor 
sok családja hozzájárult, tudván, ők még mindig gazdagab
bak, mint az indiai családok. Valutát szerezni nem volt min
dig könnyű. Egyszer a repülőtéren egy férfit -  akkor tízgyer
mekes családapa -  elfogott a rendőrség, mert a zsebében 
több ezer dollárt találtak. Szerencsére ez már a nyolcvanas 
évek vége felé történt, így az érte járó büntetés, névlegessé 
csökkent annak a történetnek hatására, melyet a rendőrség
nek elmondott azokról a sokgyermekes magyar családokról, 
akik a náluk is szegényebb indiai családok számára gyűjte
nek.

Június 24-én délután mutatkozott be Cedric Prakash és a 
Harmadik Világ Alapítvány az Ökumenikus Faluban. A prog
ram szimbolikus aktussal kezdődött: Prakash megkötöztette 
saját és egy magyar fiatalember kezét, majd kölcsönösen kiol
dották egymás kötelékeit. Ez szimbolizálta, hogyan segíti az 
indiaiakat, biztosít lehetőséget számukra a magyar támogatás 
ahhoz, hogy hatalmas munkájukat végezhessék- a másik ol
dalon pedig az, hogy tulajdonképpen hogyan tesz szabaddá 
az adás, tesz függetlenné az anyagiaktól remélt hamis bol- 
dogságvágytól a fogyasztói társadalomban.

Az Őrség-Vendvidék Nemzeti Parkért
Az Ökumenikus Falu IV. szomszédságában készített kiállítást 
és építette kapcsolatait az osztrák oldal természetvédőivel az
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Őrségi Nemzeti Parkért Kezdeményezés (Kiszely Károly, 9971 
Szentgotthárd, Pf. 69.)-

E terület Magyarország egyik legértékesebb természeti tája. 
Már 1973 (!) óta tervezik itt nemzeti park létrehozását, amit 
azonban a hivatásos természetvédelmen belüli egyes lobbyk 
eddig mindig meghiúsítottak.

A jelenlegi „tájvédelmi körzet” kategória teljességgel alkal
matlan e vidék különleges értékeinek megóvására. Az Őrsé
get és Vendvidéket ismerő és kutató szakemberek vala
mennyien egyetértenek abban, hogy nemzeti parkot 
kell(ene) itt létrehozni. A helyi lakosság legalább 70 %-a alá
írásával is támogatta az ezirányú javaslatot a Vendvidéken.

A kérdés problematikus oldala, hogy a természetvédelmi 
szakemberek függő viszonyban vannak attól a 
Temészetvédelmi Hivataltól, mely nem lelkesedik az Őrségi 
Nemzeti Park gondolatáért, így csupán nagyon óvatosan nyi
latkozhatnak e kérdésben. A grazi találkozó nyilvánossága és 
az osztrák partnerek remélhetőleg előreviszik a javaslatot.

Kilépve az államból
„Tutu vagyok” -  mutatkozik be barátságosan mosolyogva, ha 
valaki megszólítja. Nem ő teszi meg az első lépést, nem akar
ja senkire sem ráerőltetni magát. Tutu szeretné a figyelmet 
ráirányítani egy másfajta életmódra. Ő forradalmár. A polgári 
életbe visszavezető hidat felégette maga mögött. „Mikor 16- 
17 éves voltam, és is úgy éltem, mint bárki más. Azután las
san elkezdtem gondolkozni. Úgy találtam, hogy az emberek 
közötti kapcsolat nagyon felületes: csak a külső megismeré
sére, a fogyasztásra, a pénzre szorítkozik. Én azonban más
ként akartam élni az életemet.

Nyolc héttel az érettségi előtt otthagytam az iskolát. Nem 
akartam karriert csinálni, inkább a felelősségteljes életet vá
lasztottam. Az egyszerű élethez az első feltétel, hogy a tette
inknek összes hatását áttekintsük.” Az abszolút erőszakmen
tes élet ellentétben áll még a társadalmi érvényesülésért foly
tatott tülekedéssel is. Hasonlóan gondolkodik a most 22 éves
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lány az állami erőszakról is. „Az állam erőszakot gyakorol, 
hogy a tömegek nyugton és csendben maradjanak.” B rigitte  
Kálin -  ugyanis ez a polgári neve a sváb származású fiatal 
hölgynek -  feladta állampolgárságát, és visszaküldte a sze
mély igazolványát.

„Barátommal együtt megalapítottuk a Vendégbarátság Há
zat, ami tulajdonképpen egy falusi kommuna.” A barátját 
Off!Off!-nak hívják. A kommuna egy olyan épületben van, 
melyet a tulajdonosaik használatra rájuk hagytak. Ott élnek 
villanyáram, vezetékes víz és pénz nélkül. Az „eldobó társada
lom” maradékaiból látják el magukat, kimustrált bútokok kö
zött élnek. Amijük van, megosztják a hajléktalanokkal. Tutu 
elégedett az élettel: „Azt hiszem, az ember csak akkor lehet 
boldog, ha a lelkiismeretét követi.”

A Vendégbarátság Háza Brigitte kiindulópontja. Itt kezdte 
meg körülbelül egy esztendeje „zarándoklatát” -  ahogy ő ne
vezi -  szerte Németországba!^. Többnyire stoppal megy egyik 
városból a másikba, és ott abból él, amit az emberek adnak 
neki. „Elvből nem fogadok el pénzt. Vannak olyan napok, 
amikor böjtölök, vagy a szabad ég alatt alszom. Néha kapok 
szállást.”

Wartburgban nehéz szóba elegyedni az emberekkel. „Sok 
ember csodálkozva megnéz, de aztán gyorsan továbbmen
nek.” Azonban nem minden városban van így. „Nem a város 
nagyságától függ. Voltam olyan kisvárosokban, ahol nagyon 
nyíltan fogadtak az emberek.”

TuTu tovább halad ezen az úton, bár az élet nehézségeit az 
utcán élve jól megismerte. „Ha megbetegszem ,csak abban 
reménykedhetem, hogy akad egy orvos, aki ellenszolgáltatás 
nélkül is meggyógyít. Ha az ember az illegalitás határán él, 
gyakran nehézségei támadnak a hatóságokkal, a rendőrség
gel. Számításba veszem, hogy az utcán élni nem veszélytelen, 
de ha másképp csinálnám, megtagadnám a lelkiismeretem 
szavát.”

Bocs ford ítószo lgá la t
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U lr ic h  D u c h r o w

Dr. U lrich Duchrow 1935-ben született 
Hannoverben. A badeni (Heidelberg) egyetem 
szisztematikus teológia professzora, valam int a 
helyi Evangélikus Egyház misszió és ökumerté 
titkára.

Kiengesztelődés a globális megosztás és 
pusztítás közepette

A Második Ökumenikus Európai Találkozó felé 
(Graz, Ausztria, 1997), melynek témája: 

Igazságosság, béke és a teremtés megőrzése

Mikor az egyházak Világtanácsa (WCC) hatodik, Vancouver
ben tartott gyűlésén, 1983-ban felszólalt egy kölcsönös elkö
teleződésen alapuló zsinati folyam atért, az igazságosság, 
béke és a teremtés megőrzése érdekében” (JPIC —  Justice, 
Peace and Integrity o f Creation), egyértelműnek tűnt a hát
tér: apartheid Dél-Afrikában, növekvő szociális és gazdasági 
igazságtalanságok a Reagan-Thatcher korban, egy nukleáris 
katasztrófa fenyegető árnyéka, és a környezet fokozódó le
romlása. így a JPIC első európai gyűlésén (1989-ben Bázel
ben) és szöuli világtalálkozóján 1990-ben egyértelműen állást 
foglaltak a halál hatalmai ellen, és új struktúrákat, új, élet
adó, előrevivő utakat fogalmaztak meg. Jött a történelmi vál
tozás, Gorbacsov békét és demokráciát kínált fel a korábbi 
szovjet birodalomnak. Nagyon sok ember (és egyház) hitte 
azt Európában, hogy egy igazságosabb és békésebb kor kö
szöntött be. Még az Öböl-háborúra is, amelyet a média meg
felelően sterilizálva tálalt, úgy tekintettek, mint a demokráci
áért, a diktatúra ellen folytatott küzdelemre. Ennek kapcsán 
a „keresztény civilizáció” és az iszlám közötti ősi ellentét is 
felelevenedett. Az európai egységes piac 1992-es integrációja

13



12 (1997) 3 SÚLYPONT Egyházfórum

a közfelfogás szerint erősítette volna a versenyt a világpiacon, 
új munkahelyeket és jobb életszínvonalat kínálva. A Jugoszlá
viában kialakuló hihetetlen háborúra azonban nem tudtunk, 
csak tehetetlenséggel reagálni.

Ebben a helyzetben, remény és szétszóródás között, az Eu
rópai Egyházak Konferenciája (CEC —  Conference o f European 
Churches) és az Európai Katolikus Püspöki Karok Tanácsa 
(CCEE —  Council o f Catholic Episcopal Conferences in 
Europe) úgy döntött, hogy összehívnak egy második Európai 
Ökumenikus Találkozót és a témája ,JKiengesztelődés —  Isten 
ajándéka és ú j élet forrá sa ” lesz. Gondosan elkerülték a 
JPIC nyelvezetét, hogy hangsúlyozzák: új helyzet alakult ki, 
keresve a kiengesztelődést Istennel és egymással. De milyen 
értelemben? A dél-afrikai Kairos-dokumentum figyelmeztetett 
a kiengesztelődés nyelvezetének zsinati „egyházi teológiai” 
jellegére, am$ly elhanyagolja az igazságosság kérdését (a 
„prófétai teológiáét”). A kérdés tehát: el kell-e hagynunk tel
jesen azt a nyelvet? Vagy van Istennek és a kiengesztelődés- 
nek olyan megértése, amely a világ mai problémáinak gyöke
réig hatol?

Mi vagy ki uralkodik istenként társadalmainkban?
Válasz: Az „úr nélküli (semmiféle felsőbbséget, Istent el nem 
ismerő) hatalmak” .

,A Világbank a látható keze a korlátok nélküli, szabadpia
cos kapitalizmus programjának... A Bank papsága kimondot
tan letagadja a növekedés határait és egy örökkévalóság-pót
lékot ígér a jelenben...” (Susan GEORGE) (2)

Ha van egyetlen egyetemes és abszolút törvény, amely a 
társadalmakat irányítja, az az adósságok és kamataik visszafi
zetését kimondó kötelezettség. Egyre kevesebb nép van, 
amely nincs eladósodva közvetlenül vagy közvetetten (3). A 
cégeknek növelniük kell a hasznukat és csökkenteni költsé
geiket, hogy vissza tudják fizetni a felvett kölcsönöket és a 
kamatokat. Ezt úgy érik el, hogy kizárják az embereket a 
munkából, leszorítják a béreket, emelik az árakat és
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figyelmen kívül hagyják a környezetvédelmi előírásokat. Rá
adásul mindegyik közköltségvetés eladósodott. A transznaci
onális tőke a nemzeti kontrolitól vagy az adóztatástól „szabad 
piacokat” alakított ki. A gazdag országok kormányai tűrték, 
sőt elősegítették ezt a deregulációt. 1996-ban, a G7 lyoni 
gyűlésén meglepődtek, hogy a tőke elkerüli az adózást.

Ugyanakkor eszközeikkel, a Nemzetközi Valutaalappal 
(IMF) és a Világbankkal (WB) a keleti és a déli eladósodott 
országokat belekényszerítik a struktúra átalakítási progra
mokba (SAPs), azzal az egyetlen céllal, hogy ezeknek az or
szágoknak a gazdasága képes legyen előteremteni a pénzt az 
adósságok fizetéséhez. Európában a Gazdasági és Pénzügyi 
Unió összetartó kritériuma ugyanez a megszorító politika. Az 
adósságok visszafizetésének ára: strukturális munkanélküli
ség (kirekesztés), a szociális háló gyengülése és az ökológiai 
leromlás. Az átfogó cél a tőke felhalmozása, tekintet nélkül az 
emberi és ökológiai károkra.

S. GEORGE és F. SABELLI bemutatta, hogy mindezt a gaz
daság nevében teszik, amelyet viszont arra használnak, hogy 
abszolút hitként legitimálja a tényt, hogy a tőke, mint bál
vány, áldozatokat kíván. Teológiai oldalról Kari BARTH vizs
gálta ezt a folyamatot a kiengesztelődésről szóló doktrínája 
etikai részében (4). Kiemelte Max WEBER egy állítását, amely 
szerint a kapitalista piacok „úr nélküli rabszolgaságaként 
működnek (5). Az emberek elfordulnak a szeretet Istenének 
szolgálatától, mert nem akarnak urat maguk fölött. így a Te
remtő által nekik adott ajándékok és erők autonómmá vál
nak és abszolút törvényekként az emberek ellen fordulnak. 
Ezek közül az abszolút, „úr nélküli (semmiféle /elsőbbséget, 
Istent e l nem ism erő) hatalmak” közül a Mammon a legfeltű
nőbb. Ha egyszer uralomra engedik, szó sem lehet többé az 
adósságok elengedéséről. Nincs többé kiengesztelődés.

A Mammonon kívül Barth más modem „úr nélküli hatalma
kat” is azonosít: az államot, amikor az abszolútnak tartja ma
gát (fasiszta ill. nemzetbiztonsági állam stb.); az ideológiákat 
és a propaganda hatalmát; „chtonic” (földi) erőket, mint pl. a
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technológia. Hozzátenném még: az imperialista erők erő
szakkal fejlesztik ki és védik meg saját identitásukat.

A Le Monde D iplom atique megjelentetett egy cikksorozatot 
„A világ új urai” témában (6). Ezek: a globális pénzügy, a glo
bális üzlet (transznacionális vállalatok) és a média. Ezeknek 
az erejével nem érhet fel semmilyen szakszervezet vagy nem
zeti kormány. Valójában a piac törvényei szerint működnek, 
bármiféle felelősség nélkül. Tehát a modem istenek nem csu
pán a tudat jelenségei. Látszólag objektív struktúrákban tes
tesítették meg magukat, amelyeket abszolútnak állítanak be.

Mindamellett azt állítom, hogy politikai döntés teszi lehető
vé, hogy így működjenek. Különben sorsszerűnek kellene el
fogadnunk ezeket. A nemzetközi ügynökségek, mint az IMF, 
a Világbank és a Világkereskedelmi Szervezete (WTO) nem
csak, hogy engedik ezeket úr nélküli hatalmakként funkcio
nálni, de úgy is rendeznek mindent, hogy ez folytatódhasson. 
Demokratikusan választott kormányaink, az államfők, a gaz
dasági és pénzügyi miniszterek együtt döntik el, hogy a glo
bális piacok diktatórikusán működhetnek, gazdasági, szociá
lis, kulturális, pszichológiai hasadásokat, megosztásokat 
(apartheid!), és erőszakot, ökológiai pusztulást idézhetnek 
elő. A transznacionális kapitalizmus politikai gazdasága az, 
amely homlokegyenest ellentéte a kiengesztelődésnek. Ezért 
sem a zsidók, sem a keresztények nem békülhetnek ki ezek
kel az úr nélküli erőkkel. Ezek a bibliai Isten ellentétei. Ha ez 
az Isten segíthetne felülkerekednünk rajtuk, az jó hír lenne 
az embereknek és a Földnek.

A kiengesztelődés bibliai Istene

Az első szövetség
A bibliai történelemnek különböző szakaszaiban végig egyet
len kulcsfontosságú üzenete van: Isten megszabadított egy 
népet a kötelékeitől és a bálványaitól, hogy szolidaritást (sze- 
retetet) teremtsen alternatívaként az ősi Közel-Kelet királysá
gai közt, amelyeket rabszolgaság, hadisarc és birodalmi hódí-
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tás jellemzett, hogy így megnyerje ezeket a népeket az igazsá
gosság és béke (shalom) alternatívájának (7). E történelem 
során a kiengesztelődés motívuma az izraeli (i. e. 722) és a 
júdai (i. e. 586) királyság megszűnésekor bukkan fel. Az 
egyiptomi rabságból való szabadulása ellenére Izrael átvette 
ezt a rendszert a szomszédaitól (vö. lSám 8), az igazságtalan
ság és bálványimádás összes strukturális bűnével együtt. A 
nemzeti katasztrófa után, mikor a babilóniaiak elpusztították 
Jeruzsálemet és száműzték a felsőbb osztályokat, a társada
lom valamennyi csoportja egy kulcskérdésre összpontosított: 
hogyan tudunk mindent újrakezdeni, és megakadályozni, 
hogy a bűn rutinná és a rendszer részévé váljon?

Az első választ erre a kérdésre egy csoport korábbi templo
mi próféta adta meg, akik ekkor már száműzetésben voltak. 
Egy „mester” vezetésével Izaiás könyvét értékelték újra. Ezért 
került be a szövegük Izaiás könyvébe (40-55. fejezetek), és 
ezért nevezik a szerző(ke)t második Izaiásnak. Mint az állami 
templom korábbi hivatalnokai, bizonyosan nemzeti monar- 
chisták voltak. De a szenvedés teljesen megváltoztatta állás
pontjukat Isten részvételéről a történelemben.

Mindenekelőtt szakítanak azzal az ideológiával, hogy Istent 
különleges kapcsolat fűzi Izrael és Júda királyaihoz. Isten 
munkája globálissá válik. Ő szólítja a médek és a szírek kirá
lyát is, hogy törjék meg a babilóniai birodalom gőgös uralmát 
(íz 41,2kk, és 45,4).

Másodszor, teljesen megszüntetik az isteni és a királyi hata
lom közti kapcsolatot. Isten nem legitimizálja a királyságot, a 
hatalom és gazdagság rendszerét. Ehelyett a szenvedő néppel 
azonosul a történelemben, és őáltaluk viszi véghez a megsza
badítást. E látásmód kiteljesedésének tekinthetjük a szenve
dő szolgáról szóló énekeket (íz 52,13-53,12) —  ez a rész 
kulcsfontosságú annak a későbbi elemzésnek a szempontjá
ból, amely megvilágítja Jézus szerepét Isten kiengesztelő 
munkájában:

„Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak fér
fija, aki tudta, mi a szenvedés... Bár a mi betegségeinket visel-
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te, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, ... a mi békességün
kért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyó
gyulást.” (íz 53,3-5)

A monarchia, amelyet a hatalom és a gazdagság bálványai 
(Baal) szentesítettek, megtöri az emberek közösségét —  be
lülről a társadalmi osztályok kialakításával, kívülről hódítással 
és hadisarccal. Isten különböző módon nyilatkoztatja ki ere
jét (53,1). Jahve fő cselekvői a történelemben azok, akik a 
szenvedést —  a hatalom bűnös bitorlásának következményét 
—  átalakítják a közösséget gyógyító erővé. Izrael látszólag tel
jesen elveszti hatalmát a száműzetésben —  ezáltal, először az 
emberi történelemben, a hatalom egy teljesen új értelmezése 
jelenik meg. Isten nem a győzők diadalmas erőszaka, hanem 
az áldozatok gyengesége által működik, felszabadítva őket, 
hogy aktívan gyógyítsák sérült közösségüket. Isten népének 
ez a tapasztalata reménnyé válik minden nép számára.

Ennek a korszaknak egy másik prófétája, Ezekiel, papi kö
rökből származik. Azzal a problémával küzd, hogyan törhető 
meg a bűn és szerencséden következményei közti látszólag 
sorsszerű kapcsolat. Üzenete: a bűn nem sors. Isten minden 
embernek, minden nemzedéknek felkínálja az új kezdet lehe
tőségét —  hogy tegye, ami igaz, és következésképpen élete 
legyen.

„Az úr szózatot intézett hozzám: Miért ismételgetitek Izrael 
földjén ezt a mondást: Az apák ették a savanyú szőlőt és a fi
ák foga vásik el tőle? Amint igaz, hogy élek —  mondja az Úr, 
az Isten -, nem ismételgetitek többé ezt a mondást Izraelben. 
Nézd, minden élet az enyém: az apa életp éppúgy az enyém, 
mint a fiú élete. Aki vétkezik, az hal meg! Aki igaz, megtartja 
a törvényt s az igazsághoz szabja tetteit ... biztosan életben 
marad —  mondja az Úr, az Isten.” (Ez 18,lkk, vö. 33. fej.)

Az új kezdet magában foglalja a személyes és a strukturális 
igazságosságot. Ezért a próféta felvázol egy új alkotmányt is, 
amely a vezetők vagyonának és hatalmának egyértelmű korlá
tokat szab (vö. 40kk).
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Az Ótestamentum kiengesztelődésről szóló legfontosabb 
részei a Leviták könyvében találhatók. A királyok idején a pa
pok a rendszer szerves részei voltak (vö. pl. Ámosz 7,10kk), 
az igazság prófétáit pedig mellőzték. A katasztrófa után a pa
pok is bűnbánatot tartottak. Hozzájárulásuk az új gondolko
dáshoz nagyon realisztikus. Először azt a kérdést vizsgálták, 
mi történik, ha a bűn megint rutinná válik. Ez alapvető és re
ális kérdés volt, mert miután visszatértek a száműzetésből, 
Júda népe csak részleges autonómiát kapott a perzsa biroda
lomban. így külsőleg ők is része voltak a hadisarc-rendszer- 
nek, amely szegénységhez, adóssághoz és rabszolgasághoz 
vezethetett (vö. Neh 5,lkk). Hogyan győzhetik le a közösség 
bűnös megtörését, ha a gyógyítás és kijavítás munkája még 
végzetesebb következményekkel járhatott? A papi válasz: Is
ten periodikus eseményeket adott, hogy ezek keretében tör
ténhessék a kiengesztelődés: évente egy napot (Yom 
Kippur); minden hetedik évként szombat-évet; és a Jubileum 
(Jóbei) évet, minden hétszer hét (plusz egy), azaz ötvenedik 
évenként.

A Lev 1-16 olyan rituálékat is leír, amelyek a nép és különö
sen a vezetők bűnösségét oldják fel. Egy ideiglenes, életről és 
vérről szóló fejezet (17) után a második rész konkrét törvé
nyeket tartalmaz. Egyrészt leírja, mi pontosan a bűn (hason
lóan a lelkitükör listájához), másrészt rögzíti, milyen struktú
rákat kell egy egyiptomi szolgaságból szabadult népnek fel
vennie (a királyság). A tetőpont a jóvátétel, a kiengesztelődés 
napja. Mivel a Leviták könyve elemzése szerint a bűn, a kö
zösség egész-ségének megtörése halált von maga után, Isten 
felajánlja a kiengesztelődést —  nem olcsón, hanem egy bak 
mások helyett ontott vére árán. A nép bűneit pedig egy má
sodik bak fejére olvassák, amelyet azután kiűznek a vadonba, 
így tehát a bűnöket és végzetes következményeiket elhárítják 
a közösségtől. Lehetségessé válik az új kezdet Isten életadó 
törvényei alapján.

Ezeket a törvényeket és szabályokat az ún. „szentségi tör
vény” foglalja magába (Lev 18-26). A kezdő versek rámutat-
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nak, hogy Izrael megkülönböztetése a szembenálló „Egyip
tomtól” és „Kánaántól” nem rasszizmus, hanem törekvés ar
ra, hogy elkerüljenek egy, a hatalom és gazdagság istenei ál
tal szentesített osztálytársadalmat rabszolgasággal, hadisarc
cal és adóssággal. Jahve az élet istene, és azt akarja, hogy 
népének és a többi népnek élete legyen.

Céljaink szempontjából a Leviták 25. fejezete kulcsfontos
ságú. A hetedik év, a Sabbath leírásával kezdődik. Hat évi 
megmunkálás után a föld pihenjen egy évet, s a rajta dolgozó 
emberek is, a szolgákat is beleértve. A föld az Úré, az Isten 
adta. Tehát saját joga van, nem tehetik az emberek puszta 
eszközükké. Erőteljes tanúságtétel ez a természet kegyetlen 
kizsákmányolása ellen, a modem ember, a kapitalista környe
zet gyakorlata ellen. Bemutatja az odafigyelést a környezet 
egyensúlyára, ennek gyakorlati megvalósítását a kiengesztelő- 
dés keretében.

A Lev 25,8-31 a jubileumi év jellemzőit írja le, amit a negy
venkilencedik év jóvátételi napján hirdetnek ki. Lényege az 
egyenlőtlenség bűnének legyőzése a rabszolgák felszabadítá
sával, az adósságok elengedésével és a családi földek vissza
adásával eredeti tulajdonosuknak. A föld pedig egy agrártár
sadalomban a termelés eszköze. Nem adható el vagy vehető 
meg „örök időkre” . Senki sem lehet abszolút tulajdonos, 
mert Istené a föld, az emberek csak használatba vehetik. A 
föld árát is úgy tartják ellenőrzés alatt, hogy a termést a jubi
leumi évig számolják, nem engedik, hogy a piac erői diktálja
nak.

A következő törvények rámutatnak, hogy az igazságosság 
kritériuma a szolidaritás megvalósítása, amikor egy családnak 
szociális-gazdasági szempontból nehéz időszakot kell átvé
szelnie. A cél az, hogy élni tudjanak, a módszer pedig az, 
hogy kerülni kell az őket elszegényítő tetteket (pl. kamat fel
számolása). Ezek nem csupán „etikai” kérdések. A közösség 
szociális-gazdasági állapota mutatja meg, ki uralkodik isten
ként: a hatalom és gazdagság bálványai, vagy a felszabadító 
Isten, a szolidaritás Istene a kiengesztelődés által.

20



12 (1997) 3 SÚLYPONT Egyházfórum

Az Újszövetség messiási írásai
Jézus názáreti bemutatkozása alkalmával a jubileumi év megvaló
sításában jelöli meg misszióját (Lk 4,18kk idézi íz 6l,lkk-t):

„Az. Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem, elküldött, 
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyok
nak a szabadulást, a vakoknak meg a látást; hogy felszabadít
sam az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr kedves 
éve.”

Ez azt jelenti, hogy Jézus önmagát teljes mértékben a zsidó 
„kontraszttársadalom” hagyományával azonosítja, egy vonzó 
modelltársadalommal, amely remény a Föld minden népe 
számára (8). E remény alapja, hogy Isten újra népének kirá
lyává válik (Isten országa), legyőzi a vadállat-birodalmakat 
(vö. Dán 2 és 4). Hogyan? Jézus így foglalja össze látásmódját 
a Márk 10,42kk-ben:

„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsar
nokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük 
hatalmukat. De a ti körötökben ne így legyen. Ha valaki kö- 
zületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közüle- 
tek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az 
Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy 
ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.”

A „szolgálni” szó ebben a környezetben az asztal körüli te
vékenységre vonatkozott, amelyet csak nők és szolgák végez
tek, a „legkisebbek” (L. Schottroff). Tehát, akár a Leviták 
könyvében, Jézus az alternatív társadalmat alulról építi. Maga 
is követi ezt az utat: megalázza magát és a közösség gyógyítá
sát olyan mértékig szolgálja, hogy mások helyett is adja éle
tét, mint „váltságot” sokakért. Ez visszautal az íz 53 szenvedő 
szolgájára és a Lev 25. fejezetre. „Váltság” itt azt jelenti, hogy 
valakit megszabadítani az adósságától, amely tönkreteszi az 
adós életét és megtöri a közösséget —  ezek a strukturális 
bűn megnyilvánulásai. Jézus messiási közösségében legyőzik 
a strukturális adósságmechanizmust és a nők és szolgák felet
ti patriarchális-imperialista uralmat.
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Az új közösség jellemzőit és következményeit legszebben 
Jézus Hegyi beszéde mutatja be (Mt 5-7). Jézus úgy tekinti, 
mint az íz 2 betöltőjét, a Föld sóját, a népeknek világító 
fényt, a hegyen épült várost (Mt 5,13kk). Mindez megnyilvá
nul egy eseménybe sűrítve, az utolsó vacsora alkalmával. Já
nos, az evangélista azzal a mozzanattal kezdi leírását, hogy Jé
zus megmossa tanítványai lábát —  ez is szolgai feladat. Arra 
hívja tanítványait, hogy ők is ugyanezt tegyék. Az utolsó va
csora pászka-étkezés, arra az éjszakára emlékeztet, mikor a 
zsidó szolgák megszabadultak az egyiptomi köteléktől. így az 
utolsó vacsora felidézi az Izraelt megalapító eseményt: a 
megszabadulást egy olyan országból, amelyben urak és szol
gák vannak. Ennek ellentéte a közösség az asztal körül, ahol 
mindenki elégedett és szolgálják egymást —  Isten Országá
nak előképe (vö. Lk I4,15kk). Itt „a szegényeket, a bénákat, a 
vakokat és a sántákat” szolgálják ki először. Az Izaiás 25,6-8 
egy olyan étkezés látomását írja le, amelyen valamennyi nép 
részt vesz a Sionon.

Az ember élet-felajánlása ennek az új közösségnek az alap
ja:

„Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, meg
törte és ezekkel a szavakkal adta nekik: Vegyétek, ez az én 
testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. 
Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: Ez az én vérem, a 
szövetségé, amelyet sokakért kiontanak.” (Mk I4,22kk)

A „szövetség” arra a sínai jelenetre utal, mikor az egyiptomi 
szabadulás után Isten átadta a felszabadított szolgák alterna
tív társadalmának törvényeit, és az öregek lakomán vettek 
részt Isten előtt, miután a nép elkötelezte magát (Kiv 24). 
Mindegyik alternatív elem jelen van Jézus utolsó vacsorájá
ban. Megjelenik az egy igaz halála a nép bűnei miatt; a kivég
zést a birodalom hajtja végre, félve azok ellenállásától, akik 
az alternatíváért küzdenek. Ez a halál elkerülhetetlen követ
kezménye a közösséget gyógyító mások helyetti szolgálatnak. 
Maga az alternatíva: lakoma mindenki számára, a társadalom 
legkisebbjeivel a középpontban. A kiengesztelődés tehát,
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amit Jézus hozott, így foglalható össze: alternatívaként új kö
zösség építése, alulról, kölcsönös szolgálatban, mások helyett 
is szeretéssel; és ellenállás a szolgaságba és eladósodásba ta
szító erőszakos, birodalmi, hatalmi rendszereknek, Isten Or
szága szellemében.

Pál apostol Jézus e hagyományára a következő koncepciót 
építi: Isten —  a Messiás (Christos) Jézusban való kiengeszte- 
lődés által —  saját maga messiási közösséget hoz létre igazsá
gosságban és békében, mint munkatársat az egész teremtés 
felszabadításában.

Látásmódjának háttere, hogy az emberek —  egyénileg és 
kollektiven —  szeretik imádni önmagukat és saját kezük al
kotásait, ezért mohóságukban a bűn (úr nélküli) erőinek 
markában vannak, ami igazságtalansághoz vezet (Róm 
l,18kk). Ebben a helyzetben, amelyet az Isten és az Ő igazsá
gossága elleni gyűlölet jellemez, Isten átvette a kezdeménye
zést a Messiás Jézus személyében, feltétel nélkül felajánlva a 
békét és az új kezdetet. A bűn tehát nem sors! Mindazok, zsi
dók és nem zsidók, akik elfogadják ezt a lehetőséget („hisz
nek”, tehát „bíznak” benne) elnyerik Isten szeretet-lelkét. Re
ményük van egy új emberiséget építeni igazságosságban és 
az élet teljességében (Róm 5kk). Ebbe beletartozik az egész 
teremtés felszabadítása (Róm 8), ellentétben a jelenlegi rend
szer mintáival (Róm 12,lkk) (9)..

A következő fontos szövegrészt a második korintusi levél
ben (5,16-21) találjuk:

„...ézt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, 
és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten 
ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja 
számon vétkeinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítá
sát. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int 
benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelőd- 
jetek ki az Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette 
értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk.”

Ez a szövegrész világosan megmutatja —  amit a feminista 
kritika külön kihangsúlyozott — , hogy a kiengesztelődés
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Krisztus keresztje által nem jelent beletörődést a világban je
lenlevő szenvedésbe és igazságtalanságba. Éppen ellenkező
leg, a mások helyett viselt kereszt, mint a Római Birodalom
mal és a bűn minden struktúrájával szembeni ellenállás ered
ménye, hatalmat ad az embereknek, hogy munkatársai legye
nek Isten igazságosságának.

Pál a Galatáknak írt levelében (3,26-28) pontosan kifejti, 
mit jelent ez:

„Hiszen az Isten fiai (és lányai) vagytok a Jézus Krisztusba 
vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek 
Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsi
dó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert 
mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban.”

A zsidókat és nem zsidókat egybeölelő új közösség a köz
ponti témája Pál életének és missziójának. A palesztínai zsi
dók jelképezték egy leigázott nép kompromisszum nélküli el
lenállását az abszolút Római Birodalommal szemben. Emiatt 
(és „másságuk” miatt) szerte a Birodalomban élő kortársaikat 
mélységesen gyűlölték. Ilyen környezetben a kiengesztelődés 
létrehozása az Evangélium erejének jele volt. A rendszer 
struktúrájával szembeni ellenállást, egy arra válaszoló alterna
tívát fejezett ki. Mindez világosan kitűnik az új, igazságosság
ban kiengesztelődött közösség második és harmadik jellem
zőjében: nincs szolgaság és nincs patriarchizmus.

Ugyanez kimutatható az efezusiaknak szóló levélből. Az új 
kutatások kimutatták, hogy az egész levél a római rendszer 
egy alternatíváját fejti ki (10). Nem a császárról szól, az embe
riség testének fejéről, erőszakos és elnyomó „békéjéről”, ha
nem Jézusról, a Messiásról. Az ő testében nincs idegen cso
port. A zsidók és nem-zsidók állampolgár-társak az igazságos
ságban és békében.

Kiengesztelődés ma
A kiengesztelődés ügye nekünk szegezi a kérdést: kinek vagy 
minek engedjük mi, hogy abszolút istenként uralkodjon éle
tünkben és társadalmunkban? Az adósság, az erőszak, a ter-
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mészet elpusztítása irgalmatlan rendszereinek, amelyek a ha
talom és gazdagság növelésének mohóságából születtek? 
Vagy az irgalmas Istennek, aki elengedi szeretetből alkotott 
teremtményeinek adósságát, aki kiengesztelődik, megtöri a 
bűn és az igazságtalanság halált hozó erejét, aki munkatár
sakká tesz minket, hogy felszabadítsuk az egész teremtést az 
élet teljességére?

Európában és a nyugati kultúrában az isten-kérdést elrejtik 
az úr nélküli hatalmak (11). Ezek pedig a racionális tudo
mány és a természetjog mögé rejtőznek. Az egyház és a teoló
gia modem történelmében ezt alig-alig ismerték fel. Csak mi
után megjelent a felszabadítási teológia és újra felfedezte, 
hogy a Biblia „a szegények oldalán áll”, vált azonosíthatóvá 
az isten-kérdés, a konkrét szociális-gazdasági, politikai, kultu
rális fejlődés közepette. Ennek gyümölcse a zsinati folyamat, 
a kölcsönös elköteleződés az igazságosságért, a békéért és a 
teremtés megőrzéséért; de csak akkor, hogy ha ezeknek az 
ügyeknek a teológiai (Isten-tudom ányi) jellegét megértjük, 
és nem egyszerűsítjük le ún. „szociális etikára” a domináns 
rendszeren belül.

A bibliai kiengesztelődő Isten felszabadító üzenete, amely 
minden tehetetlenséget legyőz, a következő: a bűn, a struk
turális bűn is, következményeivel —  igazságtalanság, erőszak, 
pusztítás —  nem sors! Isten felkínálja az esélyt, hogy megtör
jük a látszólag abszolút, végzetes fejlődési folyamatokat azál
tal, hogy az,„úr nélküli hatalmak” modem, felelősség nélküli 
struktúráit is legyőzzük.

Nagy szükség van erre az üzenetre. De érthető-e és hiteles- 
e? Érthető, mert nagyon sok embernek van olyan homályos 
érzése, hogy valami nagyon rosszul megy. De a kérdés bo
nyolultsága miatt, és a világ új uraitól —  pénzügy, üzlet, mé
dia —  származó félreinformálás miatt az emberek nem tudják 
pontosan, mi az, ami elromlott és miért. Hiteles is lenne, ha 
az egyházak nem húzódoznának attól, hogy konfliktusba ke
rüljenek az új urakkal. Kérdezzünk meg bárkit, melyik szerve
zet hitelesebb számára, a Greenpeace, az Amnesty Inter-
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national vagy az egyházak. Az emberek többsége nem az egy
házakat említené. Miért? Mert a legtöbb egyház kerüli a konf
liktusokat. Ez az, amit a dél-afrikai Kairos-dokumentum olcsó 
egyházteológiai kibékülésnek nevez. Az egyházak csak akkor 
hirdethetik azt a felszabadító üzenetet, hogy „a bűn nem 
sors”, ha konfliktusokat vállal az igazság szellemében. Ez pe
dig a következőkhöz vezet:

Isten felajánlása, hogy megtöri a bűn és irtózatos következ
ményei között a láncot a kiengesztelődés által, feltétel nélkü
li, de nem olcsó. Ahogy a második Európai Ökumenikus Ta
lálkozóra készülünk, a konkrét bűnöket és tetteseket néven 
kell nevezni és le kell leplezni, még a saját, egyházakként el
követett bűneinket is. Európában a mai strukturális bűnök 
közé tartoznak:
—  a brutális laissez-faire (m indent szabad) kapitalizmus átül
tetése a közép- és kelet-európai országokba, egyre több em
ber elszegényedését okozva ezzel;
—  sikertelenség a közös biztonsági struktúrák és politika ki
alakításában és a béke kihasználásában a szociális és ökológi
ai átalakulás érdekében;
—  a Schengen-fal a menekültek ellen;
—  az iszlámellenes hangulat és a rasszizmus, antiszemitizmus 
feltörése;
—  a Dél újragyarmatosítása és kirekesztése (kivéve az ázsiai 
növekvő piacokat);
—  a nyugat-európai kormányok részvétele a globális tőkeme
chanizmusok szabályozásának legyengítésében, amely továb
bi szociális megszorításokat és ökológiai leromlást von maga 
után.

Hogyha a kiengesztelődés bibliai üzenetét hitelessé akarjuk 
tenni, első feladatunk, hogy pontos elemzést adjunk a szociá
lis, gazdasági, politikai és ökológiai helyzetről, és —  mint ke
resztények és egyházak —  saját helyünkről mindezekben. Ez 
nem negatív hozzáállás vagy mazochizmus. Éppen a bűnök 
konkrét megvallása töri meg azok erejét; ez az első lépés afe-
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lé, hogy megtisztítsuk tőlük a közösséget, a bak liturgiájában 
a zsidó kiengesztelődés napon.

1989, a bázeli első Európai Ökumenikus Találkozó éve, a 
„létező szocializmus” összeomlásának ideje óta sok minden 
történt, amire figyelni kell a konkrét bűnök igaz megváltása
kor. Hadd ragadjak ki csak néhány példát. A sokkterápia, 
amelyet a Nemzetközi Valutaalap és a nyugati kormányok 
szorgalmaztak Kelet- és Közép-Európában, különösen a volt 
Szovjetunióban, s amelyet az éber korábbi kommunisták ra
vaszul kihasználtak, könyörtelen Manchester-kapitalizmushoz 
vezetett ezekben az országokban. Kis nemzeti elitekkel együtt 
a győztesek ismét a multinacionális társaságok, megszerezve 
a hatalmat mérhetetlen erőforrások felett, az olcsó munkaerő 
kihasználásával, árasztva a szemetet. Ez az oka, hogyjelcin épp 
most kapott 10.000 millió US dollárt a Valutaalaptól választási 
kampányára, cserében lemondva arról a jogáról, hogy vámot ves
sen ki az olajra és más nyersanyagokra. Ezzel Oroszország adós
ságai növekednek és az ország elesik évente 2-3000 millió US 
dolláros bevételtől. Az utóbbi néhány évben a multik nagy terü
leteket vásároltak meg Ázsia északi partvidékéből is a gigantikus 
olaj- és nyersanyagtartalékok miatt. Ki figyel fel az őslakosok 
hangjára, akik tiltakoznak megélhetésük elvesztése ellen, mint a 
számi nép az orosz-finn határon (12)?

Az európai gyarmatosítás és elnyomás 500 évére és az áldo
zatok ellenállására emlékeztek 1992-ben Amerika bennszü
lött népei és sok-sok NGÖ a világ minden részén. Ugyanab
ban az évben az Európai Közösség bevezette az egyesített pi
acot Európában. Minden, amit megjósoltunk abban az év
ben, több, mint igazzá vált: fokozódó romlás a Dél eladóso
dott, függő országaiban és növekvő igazságtalanság magán 
Európán belül, beleértve a Schengen-fallal körülvett Európa 
Erődöt, súlyosbodó strukturális munkanélküliség és a fenn
tartható mezőgazdaság lerombolása, a szociális jólét bomlása 
(13). De még mindig van idejük az európai egyházaknak 
Grazban, hogy valami kárpótlást elérjenek azért az 500 évért 
a bűnök megvallása által.
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Az Európai Unió szempontjából jelen pillanatban a pénz
ügyi egységhez vezető kiegyenlítődés kritériumai állnak a fi
gyelem középpontjában. Ezek a Strukturális Átalakítási Prog
ramok államaink és lakosságunk számára. Adóvesztés a struk
turális munkanélküliség miatt, a munkanélküliek költségei
nek felvállalása, és adóvesztés a tőkenyereségeken a szabá
lyozatlan globális piacokon: a kormányok a költségvetési hiá
nyokat arra használják, hogy lefaragjanak a szociális, oktatási 
és egészségügyi kiadásokból, míg a tőketulajdonosok nyere
ségei magasra szöknek. Most Grazban az európai egyházak 
bevallhatják bűnüket, hogy nem figyeltek fel a drámai válto
zásokra a globális gazdasági és pénzügyi rendszerben. Ugyan
ekkor csatlakozhatnak az NGO-kampányokhoz a tőke feletti 
rendelkezés visszaszerzéséért, szociális és ökológiai célok 
szolgálatába állításáért (14).

Ahhoz, hogy —  kezdve a bűnök bevallásával —  a kiengesz- 
telődés által új kezdetet teremthessünk, az egyházaknak és 
felekezeteknek egyértelműen kapcsolatba kell kerülniük és 
azonosulniuk kell az elnyomatásuk ellen küzdő áldozatokkal. 
Ez magába foglalhat más teremtett lényeket is. Ugyanekkor új 
erőfeszítéseket kell tenni a középosztályok megnyerésére, 
amelyek az európai egyházak legjelentősebb összetevői.

A Lev 25 és a Gál 3, 26-28 kristálytisztán elsővé teszi az 
utolsót a kiengesztelődés folyamatában és az igazságosság fe
lé mutató változásokban. Most már azonban saját teremt
ménytársainkat is a rendszer áldozatai közé kell sorolnunk. 
S. Bergmann javaslatot tesz egy ökológiai felszabadítási teoló
gia kifejlesztésére Európában (15). Ebben kulcsfontosságú a 
helyi gyülekezetek beillesztése egy szélesebb folyamatba. Hi
szen helyi szinten találhatók az elnyomottak találkozási pont
jai, és életkörülményeik mérgezése és rombolása is itt jelenik 
meg.

Ez azonban nehezen megoldható problémát is jelent az eu
rópai egyházak számára. Híveik nagyrészt a középosztályból 
kerülnek ki. Hogyan csatlakozhatnak a kiengesztelődés folya
matához? Az első válasz az, hogy el kell választani a személye-
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két a struktúráktól. Jézus elutasítja a római elnyomás struktú
ráit és sarcát, beleértve a zsidó elit kollaboráló magatartását 
is, de elfogadja a vámszedő Zakeust. És Zakeus megváltoztat
ja szociális-gazdasági szemléletét és gyakorlatát a Jézus kö
zösségében talált újfajta élet és kapcsolatok feletti örömében 
(Lk 19,lkk). De természetesen ez nem elég. A romboló rend
szer nem változik attól, hogy néhány egyén megváltozik. Kol
lektív változás szükséges.

A problémát tekintve G. Müller-Fahrenholz új ökumenikus 
pasztorális megközelítést ajánl (16). Megfigyelései szerint a 
globális fenyegetések olyan nagyságúak az emberiség számá
ra, hogy „pszichikai dermedtséget” okoznak. Ez ismét ciniz
must szül a hatalmasok közt, fundamentalizmust a gyengék 
közt és „erőszakizmust”, mely a világot a káoszba fordítja 
vissza. Új spirituális paradigmára van szükség. Ezt megtalál
hatjuk az őskereszténység tapasztalataiban Isten Leikével, 
mint az igazság erejével, a szolidaritás erejével és az állhata
tosság erejével.

Jelenlegi helyzetünkben az emberek zavaros szorongások 
áldozatai. A Lélek segítheti az egyházakat, hogy tisztázzák, mi 
az, ami félelemre ad okot és ezért meg kell változtatni. Ez 
megteremtené a politikai akaratot, hogy konkrét változtatás
ra kerüljön sor abban, ami a gyónásban bűnként hangzott el. 
Következő lépésként a vigasztalás Lelke meggyógyítaná a ke
resztény közösségeket, képessé tenné őket arra, hogy osztoz
zanak a szolidaritásban és együttműködjenek a társadalom 
más tagjaival a szolidaritásért folytatott küzdelemben. Végül 
az állhatatosság Lelke megerősítené a küzdő közösségeket, 
amikor ellenállást és kudarcot élnek át.

Mindez magába foglalna középosztálybelieket és eliten be
lüli kisebbségeket, mivel a jelenlegi neoliberális rendszer el
nyomja a társadalmakat és a természet egészét. így mindenki 
megértheti, mennyire alapvető a felszabadulás üzenete és 
gyakorlata. Ez nem változtat a fő bibliai perspektíván, misze
rint Isten Országában és igazságában az utolsók lesznek az el-
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sok. Mindössze konkrétan bemutatja, hogyan lehet és kell az 
elsőknek is megjelenniük, utolsókként.

A kiengesztelődés gyakorlatának két alapvető stratégiai ele
me van:

-  Túllépni a „legyőzhetetlen hatalom”-tól való félelmeken, 
határozott „nem” kimondásával abszolutizmusukra, ugyanak
kor kisléptékű alternatívákat indítani.

-  Csatlakozni olyan szövetségekhez, amelyek célja az iga
zságosságot, a békét, a teremtés megőrzését előmozdító poli
tikai beavatkozás.

Ezt nevezi a Kairos Európa „kettős stratégiának” (17). Ide 
tartozik a jelenlegi globális neoliberális kapitalista rendszer 
elutasítása; kisléptékű, hiteles bojkottok és konstruktív, 
pénzzel, termeléssel, kereskedelemmel, fogyasztással, erő
szakmentességgel és ökologikus viselkedéssel kapcsolatos al
ternatívák. Másfelől pedig szövetségek kialakítása helyi, nem
zeti, európai és globális szinten. Hogyan lehetne ezt megva
lósítani?

Gyakorlati példák a kiengesztelődésre 
Az Európai Ökumenikus Koalíció -  Graz 1997
1989-ben Baselben, az első Európai Ökumenikus Találkozón 
kb. 30 csoport elhatározta, hogy európai szinten létrehoz egy 
bázishálózatot. A ,JKairos Európa —  Egy igazságos Európa fe 
lé ” 1990-ben jött létre Montefortéban (Olaszország). E háló
zat célja kettős volt: (1) követni a JPIC folyamatot a nagy ta
lálkozók után; (2) megszabadítani egyházközpontúságától a 
folyamatot és a bibliai megközelítés alapján elindulni az áldo
zatok oldaláról, bárkik legyenek is ők.

Amikor a CEC (Európai Egyházak Konferenciája) és a CCEE 
(Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) a grazi második Eu
rópai Találkozót indítványozták, a Kairos Európa az összes 
európai csoportot és hálózatot, amely JPIC-ügyeken dolgo
zik, meghívta, hogy létrehozzanak egy koalíciót Grazra. Ez 
1995 októberében, Frankfurtban történt. Egy önértelmező 
nyilatkozatot alkottunk, konkrét terveket készítettünk a
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grazi, 1997 júniusi eseményre, és meghívólevelet küldtünk ki 
minden felekezetnek és csoportnak Európában. Kb. 80 pozi
tív visszajelzést kaptunk csoportoktól és hálózatoktól. Az ak
ció bontakozó konkrét elemei a következők:

Helyi csoportok és felekezetek tudatosítják saját helyzetük
ben a legégetőbb kérdéseket és konfliktusokat a nyomorral, 
diszkriminációval, háborúval, ökológiai pusztítással, valamint 
vallási és kulturális sokféleségükkel kapcsolatban.

Létrehozzák vagy megerősítik kapcsolataikat ezeknek a 
konfliktusoknak az áldozataival, és konkrét modelleket pró
bálnak kidolgozni a kiengesztelődésre. Az igazságosság di
menzió jábart ez magában foglalja a menedéket kérők befoga
dását; antirasszista kampányokat; munkanélküliek és otthon
talanok kezdeményezéseit; középosztálybeliek meghívását, 
hogy tapasztalatszerzésképpen a szociális minimumbevétel
ből éljenek; a nőkkel való kereskedelem ellenzését az áldoza
tok támogatása által és e modem rabszolgaság alapvető okai 
elleni küzdelemmel; fejleszteni és erősíteni helyi észak-déli 
és kelet-nyugati társulások és kisléptékű alternatívák támoga
tását a pénzzel és szociális gazdasággal kapcsolatban. A béke
munka egyik hangsúlya a „shalom diakónia” és a civil szolgá
lat fejlesztésén van. Béke-hálózatok már elindítottak képzési 
programokat és a kiengesztelődés konkrét példáit a volt Ju
goszláviában. Egy másik elem a fegyvergyártás és -kereskede
lem elleni küzdelem, különös tekintettel az aknákra. A terem
téssel való kiengesztelődés gyakorlati modellje tartalmazza a 
város és falu közötti kapcsolat és együttműködés kialakítását; 
helyi ökológiai projekteket; iskolakapcsolatokat a csernobili 
gyerekekkel; és az adott Helyi Agenda 21-ben való részvételt 
(amely az 1992-es Környezet és Fejlődés témájú ENSZ Konfe
rencia folytatása).

A Kairos Európa az igazságosság három területét jelölte meg, 
ahol európai szintű döntéshozás céljából szövetségek jönnek 
létre: menekültek és az Európa Erőd; települési szövetségek a 
szociális és ökológiai leromlás ellen; a Pénzügyi Únió.
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A Maastricht-szerződés felülvizsgálatával foglalkozó jelenlegi 
Kormányközi Konferencia talán az utolsó esély, hogy befolyá
soljuk a menekültek és bevándorlók embertelen jogi helyzetét 
Európában. A londoni Dávid Forbes koordinálásával a Kairos 
Európa aktív csoportokat hív meg Londonba 1996 novemberé
ben és Brüsszelbe 1997 áprilisában, hogy stratégiájukat kiala
kítsák és nyilvánosan tiltakozzanak a jelen európai jog és gya
korlat ellen (18). A társadalmi leromlás elleni szövetségeket és 
az Agenda 21-en dolgozó csoportokat Frankfurtba hívjuk egy 
európai szintű konferenciára, szintén 1996. novemberben 
(19). Az ,Egy igazságos Pénzügyi Egységért —  beleértve egy 
közös politiká t a foglalkoztatásért és szociális összefogásért 
—, a nemzetközi tőke fe le tti ellenőrzés visszaszerzésével" 
kampány 1996. október 17-én meghallgatást szervez az Európa 
Parlamentben és stratégiai találkozót Brüsszelben.

Néhány ügyben folynak ill. lesznek nemzeti előkészítő kon
ferenciák.

A német báziscsoportok tartottak egy találkozót 1996. már
ciusban, kulcstémájukként ezt állapítva meg: A jelen világgaz
dasági rendszer Isten Lelke ellen. Egy alapvető elemzést ké
szítettek, szakértői tanulmányokat és egy határozatot (20). A 
német nemzeti küldöttek találkoztak Erfurtban 1996. június
ban és szintén létrehoztak egy üzenetet és munkacsoport-je
lentéseket (21).

Az összes résztvevő csoport és hálózat találkozója Grazban 
1996. október 4-6-ig, melyen mindezeket megosztjuk és ter
veket készítünk.

Itt a Grazig és Grazban történő konkrét lépéseket beszéljük 
meg és ezek tekintetében döntünk, különös tekintettel a 
grazi zarándoklatra, az „Ökumenikus Falura” és a Találkozó 
alatti fórumokra.

A Grazba vezető zarándoklatok célja, hogy a Grazi Találko
zót Európa minden országában ismertté tegyék.

Felmerült, hogy szimbolikus helyeket válasszunk ki, ahol a 
kiengesztelődés elleni vagy éppen a kiengesztelődés felé mu
tató folyamatok zajlanak vagy láthatók. Néhány példa: akna-
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gyárakat látogatnánk meg áldozatokkal és nyilvánosan felje
lentést tennénk. Csatlakozni fogunk a munkanélküliek zarán
doklatához, mely 1997 első felében szerveződik és egy nagy 
eseményben tetőzik Amsterdamban, júniusban, közvedenül a 
Grazi Találkozó előtt. Közösségek, mint a brüsszeli „La 
Poudrière”, lebilincselő példáját nyújtják a különböző hátte
rű, nemzetiségű és vallású szegények egybefogásáról egy re
ményteremtő alternatívába.

Grazban megszervezünk egy „Ökumenikus Falut”, és részt 
veszünk a fórumokon a küldöttek vitáiban.

A résztvevő csoportoknak, hálózatoknak és felekezeteknek 
jogában áll képviselőket küldeni az „Ökumenikus Faluba”, 
melyet a találkozó alatt, Grazban, 1997. június 22-29 között a 
Koalíció szervez. Több száz résztvevőt várunk ide. Az elsődle
ges cél az áldozatok hangjának hallhatóvá tétele. Ez részint az 
egymás közti véleménycsere során, részint pedig a küldöttek
kel való találkozókon valósul meg. A hivatalos előkészítő cso
port úgy döntött, hogy erre a célra minden nap kínál fóru
mokat. Ez komoly haladás Bázelhez képest, ahol a csoportta
lálkozók csak a hivatalos Találkozóval párhuzamosan folyhat
tak.

Összegezve: igenis itt az új esély, hogy az egyházakat és fe
lekezeteket bevonjuk a civil társadalom küzdelmeibe egy ha
lálhozó rendszer ellen az életért, kiengesztelő Istenünk aján
dékáért. A kiengesztelődés nem valami absztrakt dolog, ha
nem nagyon is konkrét. Meghívás új remény teremtésére, hit
tel való cselekvésre és együttműködésre Isten kreatív és fel
szabadító szeretetében.
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M en yes  G y u l a

1966 jún ius 5-én született Tatabányán bá
nyászcsaládban. Az élet műszaki, gyakorla ti 
oldala érdekelte m ind ig műszerészként végezte 
a középiskolát. A teológia irán t fe ln ő tt korában 
kezdett érdeklődni. A katonaévek után végezte 
e l az Evangélikus H ittudom ányi Egyetemet. 
1992 nyarán avatták lelkésszé. Két fiúgyerm eke 
van. Felesége szintén lelkész, a Vas megyei 
Uraiújfaluban és környékén szolgálnak 1992 
őszétől.

Az Ökumenizmusról

Bevezető gondolatok
Néhány héttel ezelőtt egy lengyel ismerősöm kérdéseket tett 
fel nekem különféle témákban. Evangélikus lelkész vagyok, 
így az evangélikus egyház véleményére volt kíváncsi. O Len
gyelországban megszokta, hogy a katolikus egyház egyetemes 
nyilatkozatokat tesz közzé -  még az ember magánéletével 
kapcsolatban is melyet minden hívőnek követnie kell. 
Meglepetés volt számára, amikor elmondtam, hogy az evan
gélikus egyházban nincsenek egyetemes kijelentések az alap- 
hitvallásokon kívül. A reformáció tanítása alapján egyedül 
Krisztus, a Szentírás, és a b it az alap. Ennek értelmében min
denkinek saját lelkiismerete szerint -  Isten előtti felelősség
gel -  kell gondolkodnia és cselekednie. Amikor össze kellett 
röviden foglalnom neki, hogy mi a különbség a katolikus és 
az evangélikus egyház tanítása között, ezt válaszoltam: ,A  ka
tolikus egyház szigorúan megszabja, hogy a h ívő  embernek 
m it kell tennie az üdvössége érdekében. (P l: Ne lop j!) Az 
evangélikus egyház tanítása ped ig abból áll, -  ezzel 
párhuzamosan -  hogy m inél jobban ism erd meg Istent és
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m avad lásd be -  erőszak és kényszer nélkül -, hogy m it kell 
tetned  az üdvösséged érdekében! (P l: Ha a z ú r a te Istened, 
akkor te nem fogsz lopn i!) Ez összecseng a Tízparancsolat 
bevezetésével, am it nem szoktunk hangsúlyozni: „Én vagyok 
az Úr, a Te Istened!" Ezután jönnek sorba a parancsolatok, 
am i a magyar fordításban valóban törvényeskedően 
hangzik. A német például így fo rd ítja : „Du sollst nicht, 
steblen!” Ezt magyarul úgy értelmezzük: „Ha az Úr a Te 
Istened, akkor nem leszel képes lopn i!” Erre szeretné a hang  
súlyt fektetn i az evangélikus tanítás. Ez egyáltalán nem  
olyan látványos m in t a katolikus egyház tanítása, m ert a 
lelkiism eretre j>íz m indent!”

Azért tartom fontosnak hogy ezeket a gondolatokat el
mondjam, mert ebben a cikkben a saját véleményemet írom 
le, a saját tapasztalataim alapján. Nem kívánok elméleti, dog
matikai síkon mozogni, hanem inkább a gyakorlati oldalát 
szeretném megmutatni az ökumenének, hiszen minden dog
matika és előírás csak annyit ér, amennyit meg lehet belőle 
valósítani, és meg is valósítanak az emberek.

Fel kell tenni a kérdést, hogy mit jelent egyáltalán 
az ökum ené?
Kezdeném rögtön ennek a szónak a jelentésével. Az 
ökumené ( oiKovpsvrj) görög szó, és a lakott földet, a fö ld  
lakóit, az egész emberiséget, a földkerekséget jelenti! Tulaj
donképpen azt, hogy „egyetemes”. A k a to lik u s” szónak 
ugyanez a tartalma, méghozzá az előbbi értelemben is, tehát 
az egész Földre kiterjedően. Ez a magyarázata annak, hogy 
nagyon sok gyülekezetben a mai napig az -  egy évtizede egy
ségesen (ökumenikus) lefordított -  Apostoli Hitvallásban az 
„egyetemes” helyett a ,katolikus” szót használják. A jelentése 
ugyanaz, mégis teljesen más értelme van a hívek gondolatvi
lágában! Ha már az egyházak vezetői vették a fáradtságot és 
leültek közösen lefordítani a Hitvallást -  éppen azért, hogy 
egységes legyen, és így is közeledjünk egymáshoz -  jó lenne 
használni is! Persze, mit várunk el az egyszerű emberektől,
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ha például az 1991-ben a Szent István társulat által kiadott: A 
Mise rendje 8 nyelven c. kiadvány legutolsó oldalán az öku
menikusnak nevezett fordításban szintén a k a to lik u s” szó 
szerepel. Valakinek figyelmeztetni kellett volna a lektorokat, 
hogy ez nem így van! Már csak azért sem, mert a tárgyalások
nál 1988-ban éppen a Katolikus Egyház javasolta, hogy a 
„catholicam  ecclesiam ”-o\ „egyetemes anyaszentegyház”-nak 
fordítsák! A mindennapi gyakorlatból kiderül, hogy ezt ők 
maguk -  az ajánlattevők -  sem gondolták komolyan.

Ehhez kapcsolódik, hogy Magyarországon a 60 %-os katoli- 
kusságot a 3,5 %-os evangélikussághoz viszonyítva hivatalos 
szinten nem beszélhetnénk ökumenéről. (Én csak az evangé- 
likusság oldaláról közeledhetem ehhez a témához, nem a 
protestantizmus szintjén!) Mert az egységtörekvés csak nagy
jából egyenlő felek között lehet reális! A történelem minden 
területén és minden korában a nagyobb és erősebb oldal 
diktálta a feltételeket.

Az ökumené egységesítési törekvés vagy kölcsö
nös tisztelet?
Kérdés az, hogy az ökumenikus törekvéseket úgy éljük-e 
meg, mintha az egyházak egységesítése volna a c é l , vagy egy
más kölcsönös tisztelete és elfogadása alapján? Hiszen mind 
a két gondolat érezteti a hatását. A szivárvány attól szép, 
hogy sokszínű. Ha egyetlen színből állna, nem lenne érde
kes. Ha egységesítésre törekednénk az egyházakkal kapcso
latban, hasonló lenne a helyzet. A sok részegyház alkotja az 
egyetemes egyház egészét. Itt is tisztázni kell ezt a fogalmat, 
mert protestáns értelemben a részegyház különböző keresz
tény felekezeteket jelent, katolikus értelemben pedig kizáró
lag a katolikus egyházmegyéket jelent. (Katekizmus 833. §) 
Én most felekezetekre gondolok. Tehát -  szerintem -  nem az 
egységesítés a cél, hanem egymás tisztelete és elfogadása. 
Minden részegyház valami fontosra helyezi a hangsúlyt Isten 
dicséretével kapcsolatban. Ettől szép és egységes az egész! 
így lehet együtt szolgálni Istent és egymást is. Hiszen Jézus
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arra tanított minket, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az 
szolgálja a másikat. A baj akkor kezdődik, ha hatalmat aka
runk gyakorolni a másikon! Észre kell vennünk, hogy minél 
jobban ragaszkodunk valamihez, annál inkább elveszítjük azt. 
Ez különösen is igaz, ha a hatalommal való visszaélésről van 
szó. A sokszínűségnek meg kell maradnia egymás tisztele
teként.

Van-e értelme ökumenéről beszélni?
Az első egyházszakadás 431-ben az Efezusi zsinaton történt, 
amikor a nestorianusok váltak ki. Az ökumenikus törekvések 
innen egészen napjainkig végigkísérik az egyház történelmét. 
A mai értelemben vett ökumenikus mozgalom csak 1948-ban 
-  az Egyházak Világtanácsa megalakulásától -  kezdődött. 
Katolikus részről a II. Vatikáni Zsinat nyitottsággal reagált 
erre a közeledésre. Elkezdődtek a párbeszédek, de -  tapasz
talatom alapján -  amikor tényekről van szó, akkor minden 
csak párbeszéd-szinten marad. Sok fontos dolog van már pa
pírra vetve, de ezek gyakorlati megvalósítása még sokáig vá
rat magára. Az előítéleteknek el kell tűnniük az emberek fejé
ből. Annak a tanításnak és gondolkodásmódnak is, hogy ha 
EGYHÁZ-ról van szó, akkor az csak a KATOLIKUS lehet!

Érdekes az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati 
Könyvének Ökumenizmusról írott rendelkezésének 74. §-a: 
,A hiteles ökumené érdekében tiszteletben kell tartani m in
denkinek a saját h itbeli meggyőződését. M ivel hitünk szerint 
az eucharisztikus közösség teljes h itbeli egységet fe jez ki, ez 
nem képezheti az ökumenikus istentisztelet részét ( konceleh- 
ráció, szentáldozás, úrvacsora). Ennek megértését és elfoga
dását szeretettel kérjük protestáns testvéreinktől. Kell egy 
határ tehát, amelyen túl nem szabad menni, és ez az úrvacso
rái közösség! Pedig nagyon sok vegyesvallású család tagjait 
választja el egymástól ez a határozat. Az Utolsó mondatból is 
kitűnik, hogy nem a protestánsok zárják ki a katolikusokat 
ebből a közösségből, hanem fordítva. 1972-ben a református 
és az evangélikus egyház aláírta a Leuenbergi Konkordiát,
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amely alapja lehet a két egyház szószék- és úrvacsorái közös
ségének! Ez a gyakorlat gyülekezeti szinten működik is, és 
mégsem olvad egybe ez a két protestáns egyház, megmarad a 
sokszínűség! Külön érdekesség ebben, hogy az úrvacsora ta
nítását tekintve az evangélikus és katolikus egyház tanítása 
sokkal közelebb áll egymáshoz, mint az evangélikus és a re
formátus tanítás! Mégis megélhető a közösség, mert nem ha
talomról van szó, hanem alázatról, szolgálatról és egymás el
fogadásáról!

Mi az igazi ökumenizmus?
Az igazi ökumenizmus a m egtért ember lelkülete! Amikor 
nem szervezeti kérdésekre vagy szigorú előírásokra esik a 
hangsúly, hanem a hitre. Amikor nem tradíciókra építem a 
hitemet, hanem Jézus Krisztusra! Nem jó  ,.pápista” vagy jó  
lutheránus akarok lenni -  esetleg csak azért, mert minden 
felmenőm az volt, -  hanem Krisztus követője. M ert Istennek 
valóban nincsenek unokái, csak gyermeken Aki megéli az 
Evangélium tanítását, az nem merülhet el a részletekben. Az 
érti meg igazán a szeretetet, toleranciát, megbocsátást. Ilyen 
lélekkel pedig képtelenség nem közeledni egymáshoz! A ma
gam életében és gyülekezeti szolgálatomban ezt igyekszem 
megvalósítani, és erre hívom fel mindenki figyelmét még 
akkor is, ha sokaknak ez árulásnak tűnik. Jó lenne, ha az 
ökumenizmusból nem mozgalom és párbeszéd lenne csu
pán, hanem a hétköznapi élet valósága, a m egtért emberek 
lelkületével!
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A sza ló s  Já n o s

Aszalós János 1931-ben született. Teológiai és 
m atem atikai tanulm ányait többször kellett 
megszakítania, munkaszolgálat, az 1956-os 
szegedi diákmegmozdulásokban való részvétel, 
s a katolikus illegális kisközösségi m unkájáért 
kiszabott börtönbüntetések m iatt. Számítás- 
technikával, m ajd mesterséges intelligencia ku
tatással fogla lkozott, de teológia i és ökum eni
kus érdeklődését, s közösségszervező m unkáját 
nem adta fe l. Nős, négy gyermek apja, jelen leg  
nyugdíjas.

Mi van a grazi csomagban?

Gondolatmenetünkben rövid áttekintést kívánunk adni a ha
zai ökumenikus mozgalom helyzetéről és reményeiről, a júni
us 23-24 között lezajló grazi ökumenikus találkozó kialakult 
szemléletünk fényénél. A jelenségek szintjén maradunk, a 
mélyebb oknyomozást és a teológiai reflexiót szakértőre bíz
va, s csak a grazi tapasztalatok által megvilágított felületeket 
vizsgáljuk egy fürkésző, kérdező, világi hívő álláspontjából.

Az írás első része az említett találkozó rövid ismertetését 
tartalmazza azok számára, akik más forrásból nem tudhattak 
meg többet róla. A második rész a mai magyar helyzet értéke
lésével foglalkozik, az ökumené szempontjából pozitív és ne
gatív jelenségek felsorolásával. A harmadik részben arról a re
ménységről adunk számot, melyet a magyar résztvevők hoz
hattak haza a találkozóról. Az „ökumené” szó írásunkban egy
részt a jelenleg különélő felekezetek egyfajta egyesülést, 
együttélését mint célállapotot jelenti -  másrészt az ehhez ve
zető utakat törekvéseket is. A kétféle értelmezés megkülön
böztetésében a szövegkörnyezet remélhetőleg pontos eligazí
tást fog nyújtani.
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A grazi ökumenikus találkozó
Az idei II. Európai Ökumenikus Találkozó a protestáns-orto
dox összetételű Európai Ökumenikus Tanács és az európai 
katolikus püspökkari konferenciák közös szervezésében 
Grazban is a kiengesztelődés jegyében és céljával jött létre. A 
több mint 150 felekezetet hivatalosan kb. 700 delegátus és 
résztvevőként tízezer látogató képviselte. Szép számmal sze
repeltek különböző mozgalmak, közösségek, projekt szerve
ző csoportok de nem csak szorosan hitbuzgalmi jellegűek, 
hanem több nőmozgalmi, környezetvédő, alternatív gazdál
kodást népszerűsítő, pszichoterápiával, mentálhygiénével 
stb. foglalkozó, meditációt, elmélyülést, enyhülést tanító-kí
náló, a szegénység, munkanélküliség, hajléktalanság megelő
zésére, megsejtésére szolgáló programok, projektek szerve
zői is.

A magyar csoport kb. 200 főből állt, jelentős részben hatá
ron túliak. A hivatalos delegációnk Seregély István egri érsek 
vezetésével érkezett; tagjai között Ladocsi Gáspár püspök 
urat és az ökumené Európa-szerte ismert szakértőjét, Békés 
Gellért atyát is köszönthettük.

A város több pontján, párhuzamosan szervezett szeminárium 
mok, előadások gyakran több mint tíz választási lehetőséget 
biztosítottak a túlkínálat miatt bizonytalankodó résztvevők
nek. A nagyobb találkozóknak helyt adó vásárváros egyik pa
vilonjában több tucat standon kínálták szellemi portékáikat a 
már említett közösségek, projektek képviselői. (Dokumentá
ciós és propaganda-anyagaikból, módszereikből sokat tanul
hatnánk!

Tapasztalatainkat három szempont köré csoportosítjuk.

Az ökumené és az Európai Unió (EU)
Az ökumené európai vonatkozásában nem az érintett feleke
zetek magánügye. A grazi találkozón elég sok előadás és uta
lás hangzott el arról, hogy a felekezetek közötti megbeszélés 
az EU egyik legfontosabb szellemi bázisa, sőt -  még markán
sabban -  ökumené nélkül nincs EU. (Ebben a kontextusban
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természetesen az ökumené tágabb fogalmáról van szó, mely 
az izraelita, a mohamedán, a buddhista és esetleg más feleke
zetek felé is keresi a kapcsolatot.)

Európa gazdasági, monetáris és részben politikai uniója 
igen sok olyan „ökumenikus” problémát vet fel, (pl. hatalom- 
megosztás, jogharmonizáció, társadalmi polarizálódás, sze
génység, munkanélküliség, a hajléktalanok, a bevándorlók 
helyzete egészségügyi problémák, ifjúság helyzete, kábító
szer-kereskedelem, környezeti problémák, fegyverkezés stb.) 
melynek analogonja vagy párhuzamos változata a felekezetek 
közötti ökumené programpontjai között is megtalálható, s az 
ajánlott, kikísérletezett megoldási módszerek kölcsönösen ki
egészíthetik egymást. Feltédenül igaz azonban, hogy a vallási 
megosztottság, s főként annak gyűlölködéssel terhelt formája 
(lásd az észak-ír helyzetet) a bodás végzetes sziklájának bizo
nyulhat az EU számára. A vallási ökumené tehát politikai kér
dés is. Az állítás fordítva is igaz: az EU valószínűleg olyan ke
mény leckét ad fel majd az európai felekezetek számára, me
lyeket csak közösen oldhatnak meg (pl. belső migráció, a 
kulturális nivellálódás káros következménye, a csalódás válsá
gának további mélyülése).

A látható eredménytelenség)
A grazi találkozó -  külső, kritikus megfigyelők számára -  az 
ökumenikus mozgalmak látványos befulladásának újabb bi
zonyítéka lehet. A várt csúcstalálkozó a pápa és a moszkvai 
pátriárka között elmaradt; az utóbbi a megnyitó ünnepségen 
elmondottak beszédében érthető célzásokkal a katolikusokra 
hárította a felelősséget. -  a hivatalos delegáció tagjai a soka
dik verzió után sem tudtak a zárónyilatkozatra pontot tenni; 
a találkozó végén egy rövid, bíztató alaphangú, de óvatosság
ra intő zárónyilatkozatot adtak útravalóul. Az uniós törekvé
sek nem is kerültek a figyelem központjába; a találkozó nem 
is erről szólt. A legvitatottabb teológiai kérdésekben (egyház- 
szervezet, eucharisztia, papság, megigazulás, hagyomány), a 
különböző teológiai bizottságok munkái nyomán sok pozitív
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eredmény vált ismertté ugyan a találkozó résztvevői számára, 
ugyanakkor kérdésessé vált, hogy ezek az eredmények nem 
maradnak-e kihasználadanul az ökumenikus törekvések mai, 
alapjaiban más jellegű folyamainak partjain. A protestantiz
mus újabb hajtásai -  a gyakran „leszektázott” kisebb gyüleke
zetek -  fenntartással vagy elutasítással kezelik a történelmi
nek nevezett egyházak párbeszédét. A protestálás a katolikus 
egyházon belülről is újrateremti az elszakadás feltételeit.

Botránykrónika
A rosszmájú újságírók szabadon turkálhattak (volna) a bot
rányhegyekben, de -  számunkra szokatlan módon -  legfel
jebb távolságtartóan kritikus cikkek jelentek meg a nívósabb 
napilapokban. A legtöbben -  erről az oldalról -  az ortodox 
egyházak némelyikének demonstratív kivonulásáról adtak 
hírt, s az igen erőteljes, néha harcias feminista akciókról. Az 
elhíresült osztrák „népszavazás” megjelenése és aktivitása a 
standokon már alig vált hírértékűvé, s a homoszexuálisok 
standján látható szerelmespár óriásfotója alighanem csak a 
keleti látogatókban keltett meglehetős borzongást. Az egyéb
ként kielégítő szervezést néhány látványos baki tette változa
tossá. Ha gondoskodtak volna egy hivatalos botrányirodáról, 
mely minden ilyen esetet részletesen és hitelesen dokumen
tálva a nyilvánosság rendelkezésére bocsát, akkor lehet, hogy 
alkalmazottai munka nélkül maradtak volna. A résztvevőket 
ugyanis egészen más érdekelte.

Eufória és apokalipszis: három csoport
A belső megfigyelők számára a résztvevők hangulata és általá
nos értékelése alapján bárom  csoport vált megkülönböztet- 
hetővé. A beavatottak, a hivatalos képviselők valószínűleg 
nem is vártak látványos áttörést az ökumenikus harctéren, s a 
részleges kudarcra már az előkészítő bizottsági ülések alatt, s 
főként a csúcstalálkozó elmaradása miatt felkészülhettek. 
Ehelyett inkább a szélesebb alapozás, a sokoldalú, minél szí
nesebb párbeszédek, kerekasztali beszélgetések, az „ahol és
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ahogy lehet most” stratégiáját követték. Talán ennek követ
kezménye, hogy egyfajta „perzsavásár” hangulat uralkodott 
(szellemi értelemben) a kiállítók között, a kirándulások tö
megében és főként az előadások, szemináriumok nagyon szé
lesre tervezett spektrumában. A másik talán kisebb csoportot 
azok képezték, akik csodát vártak, de csalódott szívvel kellett 
Grazot elhagyniok. A csoda elmaradt; számukra a találkozót 
egy apokaliptikus romhalmaz temette maga alá. A harm adik , 
talán legnépesebb csoportot csupa vidámszívű, kapcsolatra 
vágyó, mosolygós ember alkotta. Tudták vagy érezték, hogy a 
keresztények egységét nem megteremteni, hanem újra felfe
dezni kell, hiszen ez Krisztus akarata -  fel sem merült egyik 
vagy másik felekezetnek magasabbrendűsége a többi fölött. A 
formális, jogi és egyháztani egység helyett a társadalmi fela
datok közös vállalásából adódó közösség és mindent felül
múlóan a megbeszélés, egymás megismerésének és a szere- 
tetegységnek vágya érvényesült. Ennek a nagy „rátalálásnak” 
jelei a közös reggeli és esti imádság óráiban, az utcákon, a 
villamos megállóban, az étkezősátrak szűk padsoraiban mu
tatkoztak meg, a spontán összevillanások, címcserék, a közös 
sörözések s néha barátságot megalapozó hosszabb beszélge
tések formájában. Ezek mellett szinte csak ráadásnak hatott a 
sok kiváló előadáson, szemináriumon való közös részvétel. 
Összetartozunk, mintha sohasem váltunk volna el -  miért 
kell itt annyit ökumenéről beszélni? A legfőbb parancs, a sze
retet, nem parancs, hanem természetes légkör formájában 
burkolta be a találkozó helyeit, a legkeményebb vitapartnere
ket könnyező kézfogásra indítva. A várt csoda megvalósult.

Itthoni mérleg
Az ökumenikus mozgalom hazai mérlegében -  laikus szintről 
nézve -  több bejegyzés szerepel a negatív „tartozik” rovatban, 
mint a pozitív „követel” rovatban. Az előbbiekkel kezdjük, de 
remélhetőleg a végső egyenleg az olvasó szemében is leg
alább nullszaldósnak tűnik. A hangsúlyok a grazi találkozó 
prioritását követik.
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Negatív tapasztalatok közül az egyik legszomorúbb az a 
tény, hogy az 1989-es rendszerváltás idején nagyra nőtt, a kö
zös szenvedésekből kinövő óriási ökumenikus várakozás né
hány év alatt törpévé zsugorodott. Az intézmények visszaszer
zésének számából, az eleinte bővebben csurgatott nyugati se
gélyek felhasználásának, a töredezett egyházszervezetek res
taurálásának gondjai, a nyilvánosság előtt felvonultatott, 
gyakran politikai indíttatású támadások több egyház, köztük 
a katolikus egyház figyelmét is saját gondjai felé fordították. 
Például, a kommunizmust átvészelő felekezetek kénytelenek 
voltak tudomásul venni, hogy létszámuk, társadalmi súlyuk 
és szellemi tőkéjük a vártnál nagyobb mértékben csökkent le, 
s nem egyszerű feladat a Jóid alatt” kialakult szervezetek in
tegrálása sem a hivatalos státusnak örvendező egyházrészbe. 
Ráadásul egyre több dinamikusan fejlődő kisegyház vonzza, 
szívja magához a történelmi egyházak tagjait -  gyakran a leg
igényesebbeket. A katolikus egyház világi tagjai is érzékelik, 
hogy az ökumenikus n. Vatikáni Zsinat szele hosszú ideig el
kerülte hazánkat, és mintha még most is könyvekbe zárva 
várná a kiszabadítását. Ezzel szemben az Európa-szerte ta
pasztalható poszt-zsinati polarizáció (fellazulás, illetve funda
mentalizmus) mindenütt zöld utat kapott. Kinek van igaza?

A fenti problémák nyomán kialakuló identitászavar érthető 
módon indít befeléfordulásra, -  sajnos, az ökumenizmus ká
rára.

A mérleg negatív oldalát történelmi sebek is terhelik. Hiába 
koszorúzta meg n. János Pál pápa a protestáns gályarabok 
emlékművét, kevés jelét látjuk annak, hogy a magyar katoli
kusok ezt a gesztust ismételték volna, ki-ki a maga szintjén. 
Fontos társadalmi, szociális és kereszténységünkkel összefüg
gő kulturális kérdésekben gyakran nem egyszerre mozdu
lunk. Vallási sovinizmus?

A fáradtság jelei mutatkoznak a januárban szervezett 
imaheteknél is -  bár ezek légköre nagyon függ a közreműkö
dő lelkészek nyitottságától. Ha a szeretet légkörében csak 
formális, rutinszerű „abszolválását” jelentik az előírt felada-
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tok, akkor egyenesen károsak az ökumenére nézve. Remény
keltő lenne, ha az egyetemes egyház szétvált tagjai ugyan
olyan hosszú és szenvedélyes imában, írásmagyarázatban, a 
„vál-tanok” kölcsönös megvilágításában közelednének egy
más felé az együtt töltött órák után, mint amilyen szenvedé
lyesen, hosszan de gyűlölettől telve váltak el egymástól 
egykoron. Ez azonban szakértői szintű ismereteket és gyakor
lott vitavezetőket kíván meg. (Más: annyira szabálysértő len
ne a katolikusok számára, ha -  például -  havonta egyszer, 
egy vasárnapi ökumenikus ima és agapé váltaná fel a szent
misét? Vajon Jézus nem ennek örülne-e inkább?)

Már nem magyar sajátosság, hogy a különböző felekezetek 
más-más tényezőben látják meg az egység legalapvetőbb pil
lérét. Az ortodoxok például a liturgia közös ünneplésében, a 
katolikusok az apostoli folytonosság és a péteri szolgálat tra
dicionális fegyelmében; mások a személyes hitvallás egységé
ben; ismét mások a jézusi életforma hűséges követésében 
vagy egyszerűen a testvérek szeretetközösségében. Mind
egyik véleményt bőségesen alá lehet támasztani biblikus, 
patrisztikus vagy tapasztalati érvekkel. A közeledéshez az is 
szükséges, hogy a felek az egységkritériumok hierarchiájában 
is meg tudjanak egyezni. Ennek valószínűsége azonban -  je
lenleg -  a zérushoz közelít. Még nehezebb probléma jelent
kezik az egyes felekezetek kizárólagossági igényében. A II. 
Vatikáni Zsinat sem hagyott kétséget arra vonatkozóan, hogy 
az ökumenét szervezeti unió formájában képzeli el, ahol a 
központ Róma. Hasonló igaz más keresztény felekezetekre, 
ha nem is a szervezeti egység hangsúlyozásával. Egyik sem te
het másként, ha nem akarja feladni önazonosságát. S ezzel a 
zsákutca végére jutottunk.

Léteznek azonban bejegyzések a pozitív oldalon is. Itt az 
egyik legsúlyosabb tétel arról szól, hogy a felekezetek tagjai 
zömében már nem gyűlölettel, hanem megértést keresve, 
sőt, szeretettel fordulnak egymás felé, s ez az orientáció -  né
hány helyi kivételtől és egy-két felekezetközi villongástól elte
kintve általánosnak mondható. Ide kívánkozik egy aprócská-
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nak látszó esemény: Az Új Ember hetilap sorozatban adott 
helyet a történelmi egyházak rövid önértelmezésének -  va
jon, nem ugyanilyen kis felhőből adott az Úr bőséges esőt Il
lés Próféta idején? A felekezeti megoszlás felszámolására egy
re nagyobb vágy érzékelhető a hívek többségében, akik 
rendszerint nem is tudják, hogy mi a máig fenntartható indo
ka ennek a megosztásnak. (Ez részben a teológiai műveltsé
günk hiányosságára vezethető vissza.)

A teológusok világszerte gőzerővel dolgoznak a hitértelme
zés szándékainak áthidalásán, vagy legalább szűkítésén, s ez 
hazánkat is érinti. Finom distinkciókon alapuló eredményeik
ből az átlagos képzettségű laikus ugyan keveset ért, de az 
erőfeszítéseket méltányolja, s azokból reményt merít. Ne
künk, katolikusoknak sajátos öröm, hogy a zsinat óta nem 
kell a nem-katolikus rokonainkat, barátainkat immár az 
elkárhozandók listáján számos tartani, hanem örülhetünk an
nak, hogy olyan részegyházak tagjai ők is, amelyek az üdvös
ség útját biztosítani képesek. Az anathema, a kiátkozás szava 
már nem csak a liturgikus szövegekből töröltetett, hanem 
minden egyházi szövegből illik kigyomlálni. (Az átok szava 
legfeljebb a belső protestantizmus képviselőit érheti utol.)

Számszerűen talán csekély, de aktivitásukat tekintve még 
mindig elég nagy azok száma, akik „életüket és vérüket” ad
nák az ökumenéért. (Itt elég, ha Dr. Gaizler Gyula által kez
deményezett Keresztény Ökumenimkus Baráti Társaságra 
utalunk.)Hogy az ilyen közösségek és mozgalmak hatását ho
gyan értékeli majd az egyetemes egyháztörténelem, még nem 
tudható.

Még egy potizívumot kell észrevennünk a listán, mely már 
a következő fejezet felé nyújt kilátást. A szeretet olyan defíni- 
álhatatlan, s a valóságban csak bizonyos absztrakció árán vá
lasztható el az olyan fogalmaktól, mint a hit, a remény, a jó
ság, a szolgálat (I.Kor.13), hiszen mindezezknek az örökké 
megmaradó magvát és forrását jelöli. A mai hitérzék éppen 
erre a forrásra, erre a magra talált rá. S ennek tükrében, még
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homályosan ugyan, de kezdenek kibontakozni az ökumené 
körvonalai.

A remény útjai
Ilyenkor szokás, és ilyenkor kell Isten irgalmára, a Gondvise
lésre, a Szentlélek meglepően újszerű széljárására hivatkozni. 
Ez azonban nem ment fel bennünket további útkeresések 
alól, sőt, éppen erre indít. Látszik-e tehát valamilyen kiút a 
zsákutcából?

A grázi tapasztalataink alapján három kiutat is javasolha
tunk. Egyik sem kínál teljes és végleges megoldást; a fenntar
tások özöne moshatja el. Említettük az ökumené és az EU 
problémáinak kapcsolódását. Tudomásunk szerint, hazánk
ban még igen kevéssé tudatosult a várható EU-tagságunk ki
hívása a vallások és a sajátosan ökumenikus törekvések felé.

Ebben a vonatkozásban -  katolikus részről -  a következő 
úttörő feladat juthat az OCIPE-nek a PAX ROMANA-nak, a 
Faludi Akadémiának és a több hasonló szervezetnék. Nélkü
lözhetetlennek tűnik az egyetemi oktatás ilyen irányú kiszéle
sítése, kifejezetten a vallástudományi vonatkozásban is. Az 
EU csatlakozásunkkal kapcsolatos feladatok még apróságnak 
is tűnhetnek azokhoz a kihívásokhoz képest, melyek a világ 
globalizációjával összefüggő, egyelőre még csak finom, szeiz
mikus műszerekkel érzékelhető földrengések lehetnek majd 
egy-két évtizeden belül, melyek árnyékában a felekezeteink 
kölcsönös fenntartásai a vallási, kulturális, a szociális együtt
működésre vonatkozóan gyerekes kifogásoknak bizonyulhat
nak. Szép bizonyítéka lenne az egyetemes egyház isteni kül
detésének és felelősség-tudatának, ha -  például -  a követke
ző szociális körlevél -  és a következő bibliafordítás -  már 
ökumenikus asztalon készülne; ha az ökumenikus alapú is
kolák és szociális intézmények részaránya növekedne; -  ha 
fontos, hitünket is érintő társadalmi-politikai és gazdasági 
kérdésekben a felekezetek közös állásfoglalásokat adnának 
közre. Az ökumenizmus felé haladó utak közül -  az EU tag
ságtól függetlenül is -  a társadalmi szolidaritás közös projekt-
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jei képezik pillanatnyilag a legszélesebb ösvényt: itt az öku
menikus iskolákra és egyéb szociális intézményre, akciócso
portra gondolunk. Érthető, de sajnálatos az a törekvés, mely 
az ilyen intézményeket, akciókat egyre inkább egy-egy feleke
zet kizárólagos felügyelete alá kívánja helyezni, az irányítás 
rövidrezárásából és az anyagi erőfeszítések egyesítéséből ere
dő előnyre hivatkozva. A centralizálás előnyeit azonban nem 
lenne szabad egy nagyobb értékkel, az ökumenével szemben 
kijátszani.

Személyes kapcsolatokon nyugvó szeretetközösségek
A kommunizmus idején kialakult hazai kisközösségek egy ré
sze ökumenikus jellegű, de kevés kivétellel a többi is ökume
nikus szemléletű. Az előzőek az imádság, a Biblia közös ta
nulmányozására és az első században kialakult hitvallásokra 
épülnek; -  a hitigazság-hierarchia később leszármaztatott, s a 
felekezetek közötti feszültségforrást jelentő tanok csak ismer
tetés szintjén kerülnek szóba. A tagok nagyobb része azon
ban saját felekezetéhez is szorosan kapcsolódik, bár ez ritkán 
előírás. A közösséget összetartó erők között mégis a kölcsö
nös érdeklődés, a személyes kapcsolatok, a közös emlékek és 
a szolidaritás a leginkább meghatározó. Néha a közös életvi
tel is szerepet játszik, s itt nem a kerülhető el a szerzetesi re
gulákra emlékeztető, de különböző szintű és tartalmú szabá
lyozás. Az ilyen ökumenikus közösségek azonban csak na
gyon nagy belső elköteleződés mellett szilárdulhatnak meg.

Hasonló, bár felületes benyomásaink is a grazi találkozóról 
ebbe az irányba terelték figyelmünket. Ahogyan már említet
tük, az ökumené -  ott a személyes kapcsolatok infemális és 
talán időleges szintjén -  közvetlenül tapasztalhatóvá vált, s 
nem csak a tízezernyi résztvevőre, hanem a város érdeklődést 
mutató lakosságára is kiterjedt. Missziós jelentőségét sem le
het megkérdőjelezni. A szeretet kis vagy mikroközösségeinek 
hozzájárulását az ökumené egyetemes kialakulásához nehéz 
vizsgálat alá vetni, annak infernális és személyes, intim légkö
re miatt. Könnyebb lenne az értékelés, ha ezek a közösségek

51



12 (1997) 3 SÚLYPONT Egyházfórum

valamilyen közös tevékenységben is jelt adnának magukról a 
(vallási) társadalom javára s a kényelmes és meleg, szinte csa
ládi tűzhelyeiket időlegesen, de rendszeresen ebből a célból 
elhagyhatnák.

Felekezetfölötti ökumené
Ennek a jelenségnek értelmezéséhez egy fontos háttér-infor
mációra hivatkozunk. A statisztikai felmérések szerint (Vigí
lia, 1996/5) a hazai felnőtt társadalom kétharmada valamilyen 
szinten kötődik a valláshoz, de több, mint fele a „maga mód
ján”. Ez azt jelenti, hogy vagy egyházfegyelmi vagy hitvallási 
vagy erkölcsi vonatkozásban nem azonosul egyetlen felekezet 
követelményéhez sem, bár szelektív módon, bizonyos érzel
mi, értelmi, kultikus, kulturális, sőt néha pénzügyi szálakkal 
még kapcsolódhat valamelyik egyházhoz. Ez a jelenség Nyu- 
gat-Európában is megtalálható.

Másik statisztikai módszerekkel már alig mérhető az a je
lenség, melyet -  jobb kifejezés híján -  „egzisztenciális hit-vá
kuumnak” nevezhetnénk, ami azt jelenti, hogy a hívők jelen
tős része ma értetlenül áll a eredőink bizonyos kifejezései 
előtt. Ez nem egyenlő sem a módszeres kétellyel, sem egyes 
hitelnek elutasításával, hanem annak a belső, néha be sem 
vallott tapasztalásnak kifejeződése, hogy számunkra egy-egy 
hittétel semmit sem mond, mert nincs egzisztenciális „ekviva
lense”. Egy példa erre: az ókor, sőt a középkor embere szá
mára a „megváltás” (redemptio) fogalma szinte mindennapi 
tapasztalathoz kötődött, s mint vallási fogalom, ezeknek a ta
pasztalásoknak egyetemes folytatásaként vált érthetővé. Ma
napság ilyen élmény a drogosok, alkoholisták, a rettenetes 
családi körülmények között mindennapos; az átlagember, s 
így az átlaghívő olyan világban kényszerül élni, ahol -  a kü
lönböző információs befolyásoltság miatt -  nincs helye a 
megváltásnak, csak a szerencse vagy a pénz révén. Hasonló 
sorsra jutott a kegyelem, a gondviselés, a megszentelődés és 
több más kulcsfogalom is.)
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Látnunk kell azt is, hogy ezek a változások nem a feltétle
nül az oktatás hiányából vagy a kulturális manipulációkból 
erednek. Az általános, kulturális és értékrendi „altalaj” nem 
kedvez a hagyományos gyökérzet fejlődésének. Egy konkré
tabb példa: az egzisztenciális válságok súlypontja a mai ma
gyar társadalom tagjainak többsége számára eltolódott, vagy 
tovább mozdult a belsőtől a külső, a szellemitől a testi, kö
zösségi felől az individuális, az értelmitől az érzelmi frontok 
felé, -  ugyanakkor az (ön) megváltás -  biznisz reklám felhőre 
sem enged kilátást egy globálisabb és tisztább égboltra. A va
lóság ennél nyilvánvalóan összetettebb, s ellenkező irányú fo
lyamatokat is tartalmaz.

Ez az állapot az ökumenikus kapcsolatok alakulását is befo
lyásolja. Az ökumené egy-egy tanbeli akadálya azonnal meg
szűnik, ha a különböző felekezetbe tartozók egy része az 
érintett tanokban csak fenntartásokkal vagy egyáltalán nem 
hisz, vagy azokat súlytalanoknak tekinti.

Hasonló helyzet alakult ki egyházfegyelmi téren is. Ma (Ma
gyarországon, de alighanem egész Európában s szerte a vilá
gon) az istenhívők nagyobb részének számára az egyház nem 
jelent meghitt otthont, s ugyanakkor a valahová-tartozás 
kényszere is megszűnt. Az „egyház mi vagyunk” jelszónak 
egyik alternatív interpretációja azt jelenti, hogy a Krisztus kí
vánta egyházat elsősorban az egymást és embertársaikat fele
lősen szeretők, az igazságot folyton keresők alkotják; az in
tézményes egyházaknak, az igazság birtokosainak ebben az 
egységben csak másodlagos szerep jut. A többségben lévő, 
„maguk módján” keresztények számára tehát sem a hitbeli, 
sem az egyházfegyelmi problémák nem képesek áthághatada- 
n akadályt valamilyen ökumené előtt. Kérdéses természete
sen az, hogy az ilyen emberek, hogyan találják meg egymást, 
és hogyan szólíthatóak meg a történelmileg már megszilár
dult felekezetek oldaláról. Még nehezebb, de jogos kérdés, 
hogy a hitigazságok egy részének súlycsökkenése, illetve az 
egyházi hovatartozás fellazulása vajon milyen ökumenét 
eredményezhet. Szigorúbb álláspont szerint az ilyen
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ökumené csak egy-egy részletében emlékeztetne a krisztusi 
alapítású, egyetemes egyház fegyelmezett nyájára.

Ha az ökumenén egy közös világegyházban, közös szabályzat
tal, azonos hitelvekkel történő együttélést értünk, akkor ez -  
a grazi tapasztalatok szerint -  beláthatatlanul messze van. Ha 
azonban több közösség dialogikus, bár egymással vitázó, de 
mégis kölcsönös tiszteletet mutató és kereső benső kapcsola
tára gondolunk, akkor -  bár hullámzó intenzitással -  az 
ökumené máris megvalósult. Ha pedig az egység magvalósu- 
lási pontjait a helyi közösségek s a személyes kapcsolatok 
szintjén keressük, ahol a szeretetkapcsolatok és az emberiség 
nagy problémáinak megoldását célzó közös törekvések van
nak a főoltáron, akkor egy igen gyorsan növekvő, élő temp
lomban találjuk magunkat. Itt az elsőbbség azé, aki minél 
több embert, minél több felekezetet képes maga elé engedni.

54



PERSPEKTÍVA

Összeállította Dévény István

Úgy tűnik, hogy nem csupán a negyed- vagy félszázados év
fordulókra érdemes emlékezni. A svájci Freiburg (katolikus) 
egyetemén 30 évvel ezelőtt alakult meg az Ökumenikus Ta
nulmányok Intézete, amelynek már csak a neve latin: 
„Institutum Studiorum Oecumenicorum”. A kétnyelvű egye
tem, stílusának megfelelően, németül és franciául tizenhat 
tudós (és tudósnő) egy évfordulós különkiadványban az öku
menikus tettek és teológiák múltjával, jelenével és jövőjével 
foglalkozott.

A szerkesztők előszavában néhány gondolatra érdemes fel
figyelni. Nagyon józanul szólnak arról, hová lehet egyáltalán 
rangsorolni az „intézményes” ökumenikus munkákat, kutatá
si programokat. „Szürke hétköznapok jellemzik az intézet 
életét. Életben kell tartani, tehát egyáltalán .üzemeltetni’ kell, 
harcolnia kell azért, hogy a rektorátustól megfelelő óraszá
mot kapjon; ezeket az előadási órákat fel kell osztania az ál
landó és meghívott tanárok között; gondoskodnia kell öku
menikus célkitűzésű folyóiratáról; mivel nem önálló fakultás, 
motiválnia kell az egyetemi hallgatókat, hogy az ökumenikus 
tanulmányokat vegyék fel tanrendjükbe; gondoskodnia kell 
arról, hogy a média is foglalkozzon vele...”

Ez az őszinte felismerés -  más és más problémákat vagy 
feladatokat emlegetve -  érvényes minden hivatalos vagy félhi
vatalos ökumenikus intézet működésére, sőt -  bizonyos 
szempontból -  a szervezett nagygyűlésekre is. A keresztény 
közvélemény alig -  vagy egyáltalán nem -  vesz róluk tudo
mást. A vallásos élet hétköznapjaihoz nem tartoznak ökume
nikus gondok. Ezt érdemes -  a fenti józan önmegítélés nyo-
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mán -  tudomásul venni. Ha viszont mégis vannak „műkö
dők”, akkor őket -  minden bizonnyal -  az a hit élteti, hogy 
jelentéktelennek látszó gondolatokban és tettekben nem egy
szer sodró erő rejtőzhet, csak éppen szabaddá kell tenni az 
elrejtett energiát. Az elmúlt évtizedek (ideértve a vatikáni zsi
nat „Lumen Gentium” és „Unitatis redintegratio” dokumen
tumait is) igazolják őket. A nagy előharcosok -  pl. Yves 
Congar -  átvészelték az elnémítás idejét, s a zsinati munkára 
már mint meghívott teológusok vonulhattak be.

A XI. és XVI. század kölcsönös kiátkozásai már régóta el
képzelhetetlenek. Azt viszont be kell ismerni, hogy a harc hi
ánya még nem jelenti a korábbi „ellenfélhez” való közeledés 
szándékát. Jellemző Svájcban az ún. „jezsuita-artikulusok” 
sorsa. Az 1848-as első közös -  tehát kantonális -  alkotmány 
szigorú tiltó rendelkezéseket tartalmazott a jezsuiták műkö
désével kapcsolatban. Többszöri próbálkozás után 1973-ban 
végre sor kerülhetett népszavazásra: „Vegyük ki az alkot
mányból ezeket a megbélyegző és idejétmúlt artikulusokat, 
vagy hagyjuk benne?” -  ez volt a kérdés. Az eredmény nagyjá
ból kétharmad/egyharmad volt. A szigorítás és tiltás ezen az 
alapon megszűnt, de több mint nyolcszázezren (konkrétan a 
protestánsok többsége) a „hagyjuk benne” mellett szavazott 
(1. Geschichte dér Schweiz und dér Schweizer, Basel, 1986. 
626. és 911. o.). Begyökerezett előítéletek erejét csak lassú, 
szívós, erőszakmentes munkával lehet csökkenteni.

Ökumene: Das eine Ziel -  die vielen Wege (Oecuménisme: 
Un seul but -  plusieurs chemins. Szerk.: Iso Baumer és 
Guido Vergauwen. Freiburg, Universitàtsverlag, 1995. 337 o. 
(Ökumenische Beihefte 28)

Ez a mentalitást változtatni akaró „munka” hosszabb idő óta 
folyik -  legtermékenyebben a kicsiny közösségekben. A nyil
vánosság mégis az egyházi vezetők találkozásáról, tárgyalásá
ról értesül. Kevésbé feltűnő, de nagyon jelentős az egyházi 
teoretikusok -  teológusok -  munkája, tehát az ökumenikus
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irodalom. A következőkben csupán kettőre -  két protestáns 
teológus munkájára -  hívom fel a figyelmet.

Harding Meyer előbb Brazíliában, majd Strassburgban volt 
egyetemi tanár, és közel négy éven át dolgozott a genfi 
Lutheránus Világszövetségnél.

A kezdet kezdetén felállítja tételét -  s ezt könyve címe is jel
zi -  döntő jelentősége van az „ökumenikus célkitűzéseknek”, 
tehát, hogy ki mit ért az egyházak egységén, ennek megfele
lően mit akar elérni, mire törekszik. Ennek két alapvető is
mérve van, bármelyik hiányzik, a munka értéktelen. „Világo
san kell megfogalmazni és közösen vállalni kell az elérendő 
célt, enélkül minden törekvés fölösleges. Mindkettő szüksé
ges tehát: egyértelműen fogalmazott cél, és ennek közös vál
lalása. Ha a célkitűzés ködös, bizonytalan, akkor az ökumeni
kus mozgalom elveszíti tájékozódását, megbénul dinamizmu
sa. Az egymástól lényegesen különböző célkitűzések pedig 
eleve veszélyeztetik az együttműködést, s a mozgalom ellent
mondana önmagának.”

Napjaink helyzetfelmérése alapján erről a kettőről -  sajnos 
-  elég kritikusan lehet csak beszélni. Éppen „a világosan fo
galmazott közös célkitűzés” hiányzik, így sokszor csak szép 
szavak hangzanak el, az egymáshoz való közeledés igazi aka
rása nélkül. „A jelenben tapasztalt krízist -  az ökumenizmus 
lanyhulását -  elsősorban erre kell visszavezetnünk.” A külön
böző egyházak képviselői udvariasan beszélgetnek 
egymással, de még abban sem tudnak megegyezni, hogy 
egyáltalán mit akarnak elérni, hogy szerintük de facto hogyan 
nézne ki az egyház (egyházak) tanbeli, szentségi és szervezeti 
egysége.

Harding Meyer könyvének egy részét felmérésnek szenteli: 
Hogyan és miért szilárdultak meg a katolikus/református/ang- 
likán/ortodox keresztény felekezetek egymástól eltérő „hoz
záállásai” . A jelentősebb rész viszont a különböző „modellek
re” figyel: milyen elméleti, teológiai próbálkozások történtek 
már a „célmeghatározás” érdekében. Döntőnek tartja az Egy-
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házak Ökumenikus Tanácsának 1961-ben, Új-Delhiben közö
sen aláírt nyilatkozatát:

„Hisszük, hogy az egységnek -  amely Isten akarata, és aján
déka -  láthatóan kell megjelennie. Ez valósul azokban, akik -  
bárhol is legyenek -  Jézus Krisztusban vannak megkeresztel
ve, őt Úrnak és Megváltónak ismerik el, és akiket a Szentlélek 
Jézusnak elkötelezett közösségbe vezet. Ebben a közösség
ben megvallják az apostoloktól örökölt hitet, megtörik az 
egyetlen kenyeret, imádságos közösségben élnek, s olyan éle
tet vállalnak, amely mások felé tanúságtétel és szolgálat. Kö
zösségben vannak -  a tér és idő egyetemességében -  minden 
kereszténnyel, úgy, hogy kölcsönösen elismerik egymás egy
házi hivatalait és tagjait. Ugyanakkor elfogadják azt is, hogy a 
közösség az Isten által neki szánt (és felismert) feladatoknak 
megfelelően őrzi és valósítja a hitet. Feladatunk ennek az 
egységnek a megteremtése. Megvalósulásáért imádkozunk.”

Ez lenne tehát a közös célkitűzés, amely Harding Meyer 
szerint 1961 óra -  tehát 35 év múltán is -  érvényes. „Tanté
telként” (nyílt dogmatikus meghatározásként) kifejezetten 
csak annyi, hogy Jézus Krisztust Úrnak és Megváltónak kell 
elfogadni. A hit egész épülete -  konkretizálás nélkül -  be van 
foglalva az apostoloktól örökölt hit megváltásába. Ugyanak
kor a „keresztény mindennapok” alakításának (relatív) sza
badsága -  elsősorban az istentisztelet rítusának szabadsága -  
is szóba kerül, föltételezve, hogy a közösség felismeri, hogy a 
tér és idő konkrét kereteiben, mi Istennek rájuk vonatkozó 
akarata.

A két megállapítás között feszül a markánsan fogalmazott 
tétel, hogy .Jézusnak elkötelezett közösséghez” kell tartozni. 
Az egyik legjelentősebb -  és nem csupán a katolikus értelme
zésben problematikus -  kérdést viszont ez az öt szó hozza: 
„kölcsönösen elismerik egymás egyházi hivatalait” .

Minden elméleti szinten foglalatoskodó ökumenikus „gon
dolkodó” (és munkás) tudja, hogy kezdettől fogva lényegé
ben két gond emészti az egyházak igazi találkozását. Már a 
húszas években így szerepelt: „faith and order”, hit és az egy-
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házszervezet. Ezt a kettőt gyakorlatilag ki lehet kerülni, de at
tól, hogy egy katolikus pap átölel egy protestáns lelkészt, 
nem változik meg teológiai véleménye, hogy nem ismeri el 
lelkésztársa „krisztusi papságát”. A nők legújabbkori „bejöve
tele” pedig az anglikán és evangélikus egyházakban -  egé
szen a püspökségig -  további zavart okozhat a megítélésben, 
s tovább béníthatja az egyházak találkozását.

A feszültségeket és félmegoldásokat látva állítja fel Michael 
Weinrich -  Paderborn egyetemén az evangélikus teológia 
professzora -  tételét: az ökumenizmus épületét akkor lehet a 
„szeressük egymást” érzelmi világából kivezetni, ha előbb re
álisan körülnézünk, felmérjük a helyzetet, s gondolkodva 
megállapítjuk, mi a legfontosabb teendő.

Harding Meyer, Ökumenische Zielvorstellungen. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. 185 o. 
(Ökumenische Studienhefte, 4)

Reális helyzetfelismerés -  ez tehát az első feladat. Weinrich 
könyvének középső részét alkotja ez a fejezet: 
„Fundamentale Verschiedenheiten” -  alapvető különbségek a 
római katolikus ,̂ ortodox és protestáns egyházak között. Az 
egyháztanban jelentkező hagyományos teológiai ítéletekről 
van szó. A Hiszekegyben is sorolt egyházi alaptulajdonságo
kat -  „credo in unam, sanctam et catholicam ecclesiam” -  a 
három nagy felekezeti irányban különböző módon látja érvé
nyesülni. Ma még minden attól függ, hogy ki mit és milyen 
erővel hangsúlyoz, mit abszolutizál. Táblázata:
Az egyház
- az ortodox tradícióban „szent”, a „Szentlélek Temploma”,
- a katolikus tradícióban „egy”, „Krisztus teste”,
- a protestáns tradícióban „egyetemes”, „Isten népe”.

Elméletben jól csengő rendszerező elvek sok esetben erő
szakot tesznek a valóságon. Weinrich felosztása is erőszakok
nak, a keresztény megoszlás kényszerzubbonyának tűnhet.
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Felekezeti térképe az eligazodás számára mégis nyújthat vala
miféle segítséget. Érthetővé válhat, hogy az ortodox egyhá
zakban miért áll a liturgia (a liturgián belül a doxológia, az is
tendicséret) a középpontban. Miért olyan jelentős a katolikus 
egyházban a test-hasonlat alapján az organizáció, ennek meg
felelően Krisztus, a „Fő”, ezt követően a Vicarius Christi, a 
pápa és a vele szervezeti egységben élő püspökök. Miért ér
telmezik önmagukat a protestáns egyházak elsősorban nép
nek, Isten népének, az Atya-Isten előtt egybegyűlt egyenlőek 
közösségének.

Mindezt érdemes volt egy rövid recenzióban megemlíteni, 
mert ez teszi érthetővé Weinrich összefoglalását és következ
tetését.

-  Összefoglalása: arra a kérdésre, hogy „Mi az egyház?”, a 
nagyobb keresztény vallási egységek fundamentális szintjéről 
érkeznek eltérő válaszok.

-  Következtető felismerése: aki ezt nem veszi tudomásul, 
aki tehát ezt a „sziklát” kikerülve akar hajózni az ökumeniz- 
mus vizein, szép szavakat mond, baráti gesztusokat tesz, de 
mellébeszél, mert az igazi -  a teljesebb -  ökumenizmus mű
velésétől „nagyon-nagyon” messze, egyre messzebbre kerül.

„Való igaz lenne, hogy messzebbre kerül?” -  kérdezi 
Weinrich. Ha viszont három ház három különböző alapra van 
építve -  állítja -, akkor pusztán a barátság jele, ha évszázados 
elzárkózás után néhány ablakot egymás felé kinyitnak. Az 
ökumenikus tettek és nyilatkozatok érdekében kikapcsolt 
„fundamentális kérdések” miatt azonban éppen az igazi egy
ség műve szenved kárt. Weinrich szerint az ökumenizmus 
legmagasabb tája a „konvergencia-elmélet”, s ennek alkalma
zása. Azt tehát, ha itt-ott stilizálunk, hirdetjük, hogy milyen 
sokban hasonlítunk egymáshoz, de nem látjuk, hogy mindez 
felületi kezelés. Becsület és tisztesség kérdése, hogy ezt beis
merjük.

Ez a beismerés lenne az „ökumenikus realizmus”, de ez -  
szerinte -  ma még hiányzik. A folyamatban lévő ökumenikus
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mozgások erre nem figyelnek, mert óvatosságból érintetlenül 
hagyják az egymástól radikálisan eltérő alapfogalmakat. így 
föl sem fedezik, mennyire eltérőek azok az elvek, amelyek 
például a világban való eligazodást szabályozzák stb. Nem be
szélnek a lényegről, de beszélnek „konvergenciáról”, az 
egymáshoz való közeledés szép mozzanatairól, a hasonló teo
lógiai részletkérdésekről. A döntő kérdéseket azonban eleve 
kizárják, mert érzik, hogy ebben „éles vitákra” kerülne sor. 
Ma még az a helyzet, hogy mindenki a végsőkig védelmezné 
saját álláspontját.

„Ma még ez a helyzet” -  mondja Weinrich és felteszi a kér
dést, hogy mi lehetne a továbbhaladás első lépése. „A problé
ma gyökere szerintem az, hogy az ökumenikus párbeszéd so
rán saját álláspontját senki sem kérdőjelezi meg. Mindenki 
védi, igazolja -  vagy legalább felvázolja -  azt, ami van... Az 
ökumenének akkor lesz valamelyest távlata, ha a különböző 
felekezetek kizárólagos egyház-definíciójával szemben némi 
,házon belüli’ gyanú ébred. Más szóval: ha az egyházak rájön
nének arra, hogy elsőrendű feladataik közé inkább a kérde
zés, a keresés tartozik, és sokkal kevésbé saját tradíciójuk vé
delmi rendszerének kiépítése... Ökumenikus párbeszédre 
csak az képes, aki adott helyzetben önmagát is meg tudja 
kérdőjelezni, s a kérdőjel által némileg bizonytalanná vált 
helyzetét egzisztenciálisan át is tudja élni... A háttérben per
sze annak a meggyőződésnek kell húzódni, hogy bizonyos 
szempontból minden teológia -  tehát minden ekleziológia is 
-  kérdéses... A teológia nem kinyilatkoztatás, s bármennyire 
hivatkozik (hivatkozhat) a Szentlélekre, valójában mindig em
beri, tehát véges, történelmi szituációtól függő, kijelentései
ben relatív értékű.”

Weinrich szerint az ökumenikus mozgalom alfája az, hogy 
senki se közeledjék a másikhoz „rettentő magabiztosan”. 
Mindenkinek elegendő oka van arra, hogy tradíciójának kizá
rólagos értékében kételkedjék. Ez nem szkeptikus, minden 
bizonyosságot tagadó mentalitás, hanem bátor szembesülés 
az emberi beszéd relativitásával is. A szavak sohasem hordoz
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zák a valóság teljességét, nem is beszélve arról, hogy a törté
nelem során jelentésváltozásnak vannak kitéve. „Ne használja 
senki az igazságot az erőszak eszközének, ugyanakkor lát
nunk kell, hogy indirekt módon az erőszak jelentkezik min
den végérvényes, ’abszolút’ kijelentésben. Ökumenikus tö
rekvéseinket akkor fogja áldás kísérni, ha az ökumenikus nyi
tottság már a kezdet kezdetén, az igazsághoz való közeledés
ben jelen van.” Csak ennek a lényegi előfeltételnek megte
remtése után remélhető, hogy egyszer -  talán -  eljutunk az 
ökumenikus mozgalom ómegájához is.

Jó néhány történés, esemény azonban jelzi, hogy nagyon 
sokszor még az alfa-lépés sem sikerül. Egy híradás a közel
múltból: „Komjakivki egy falu Nyugat-Ukrajnában. Nagy ün
nepeken a katonaságnak ki kell vonulnia, hogy védje a hely
ség egyeden templomát. A görög katolikus egyház hívei hat 
év óta vitáznak ortodox testvéreikkel azon, hogy ki mikor 
tarthatja a szentmisét. Amikor a legutóbbi karácsonyi szent
misén a katonaság le akarta pecsételni a templomot, hívek 
álltak útjukba, kiszúrták autógumijaikat és megszállták a 
templomot. Az állam -  mondták -  tartsa magát távol az egy
házi ügyektől. Komjakivki nem egyedülálló eset. Ukrajna 300 
községéből érkeznek jelentések hasonló esetekről. Legutóbb 
Poltava környékéről, ahol egy orosz-ortodox pap hívő közös
ségével együtt átállt az ukrajnai ortodoxiához, erre korábbi 
egyházának püspökei ’fekete mágusként' megbélyegezték” 
(N ZZ  - 1997. szeptember 4.).

A Neue Zürcher Zeitung  tényismertető forrásokra hivatko
zó írását nem ismertetem tovább. Lényege: a moszkvai patri
archátushoz tartozó orosz-ortodoxok, önállósult kievi köz
ponthoz tartozó ukrajnai ortodoxok, a görög-katolikusok, ró
mai katolikusok... közötti feszültség oly nagy, hogy a párbe
széd alapvető követelményei sem teljesülhetnek. Michael 
Weinrichnek igaza van, amikor az ökumenizmus előfeltételé
nek a „Nekem biztos igazam van!” mentalitás felszámolását 
tartja. Az is lehet azonban, hogy még ez is sok. A fenti -  s jó 
néhány hasonló -  példa jelezhetné, hogy két ember, tehát
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két hívő is csak akkor tud beszélgetni egymással, ha egyik a 
másikat embernek tartja, akivel egyáltalán szót lehet váltani.

Michael Weinrich, Ökumene am Ende? Plädoyer für einen 
neuen Realismus. Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 
1 9 9 5 .1 8 2 o .

Fiatal egyháztörténészek 
talákozója Miskolcon

Előzetes tervek szerint 1997 november végén kerül sor Mis
kolcon az egyháztörténettel foglalkozó kutatók és 
doktorandusz hallgatók találkozójára.
(A konferencia végleges programja és időpontja még nincs 
meghatározva.)
A tanácskozás két szekcióban fog folyni: XVI-XVIII. illetve 
XIX-XX. századi témákban. (Az előadás címekből: Pietisták a 
XVII. században; A politikai katolicizmus kezdetei a reform
kori Magyarországon; Elképzelések a katolikus egyházi javak 
szekularizációjáról 1848-49-ben; A püspöki székek betöltésé
nek politikai szempontjai a dualizmus korában; Ravasz László 
és a magyarországi zsidótörvények; Egyetemi lelkészek a XX. 
századi Magyarországon stb)

További információ:
Fazekas Csaba, M iskolci Egyetem BTK,

3515 Miskolc, Egyetmváros 
Tel: 46/365-111, 21-34 , fax: 46/362-963 
e-m ail: bolfazek@gold.uni-m iskolc.hu
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EXKLUZÍV

B u l á n y i G y ö r g y

Teréz anya emlékezete

írásom at ajánlom  a testvéri albán nép egészének, 
minden lányának, m inden fiának.

Nehéz nap végén telefon cseng. Felveszem a kagylót. Kedves 
női hang kér: írjak nekrológot Teréz anyáról. Védekezem: 
nem az én műfajom, s hogy rendre mondom minden lelki- 
gyakorlatozómnak: kell tudnunk nemet is mondani.
Magamban közben megállapítom: nekem még sose sikerült. 
Végül is kérek 24 óra gondolkodási időt. Elkezd dolgozni az 
agyam s a szívem. Másnap reggel leülök szövegszerkesztőm 
elé.

A vájt fülűek sejthetik, hogy a címet „koppintottam”.
Majd másfél száz évvel ezelőtt egy nagykőrösi magyar tanár

tól kért a Széchenyitől alapított Tudós Társaság nekrológot. 
Megszületett e kérésből irodalmunk egy gyöngyszeme: a Szé
chenyi emlékezete. Kései magyar tanárként próbálok most 
tőlem telhetőén -  Arany Jánostól is merítve ihletet -  emlé
kezni Teréz anyáról.

Összesen annyit tudok róla, amennyit tudhat hazánkban 
bárki katolikus erről az albán szerzetesnőről. Egy Balaton- 
felvidéki kicsiny házban írom e sorokat, ahol nem tudok le
venni könyvespolcomról semmit, ami tágíthatná ismereteim 
vele kapcsolatban. Annyit tudok csak, hogy valamikor elment 
a harmadik világ egyik legszegényebb pontjára, az indiai 
Kalkuttába Ott szerzetesnővértársaival összeszedte az utcá-
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kon heverő haldoklókat, azokat házába vitte, s gondoskodott 
róluk, hogy emberhez méltó körülmények között fejezhessék 
be életüket. Nem tudom, hány és hány esztendőn vagy évti
zeden keresztül tette ezt, amíg annak híre hozzánk, a vasfüg
göny mögé is, eljutott.

A Bokor közösségek tagjai számára ekkor már nyilvánvaló 
volt, hogy a jézusi örökség kihagyhatadan része az irgalom, a 
rászorulók megsegítése. Több mint negyedszázada fogalmaz
tuk meg: Jézus tanítványának csak sok lehet a fizetése, jöve 
delme. Ez azt jelentette számunkra, hogy akármilyen keveset 
is keresünk, annak legfeljebb 90%-át költhetjük el magunkra, 
családunkra. Legalább 10 %-a a szegényeket -  mégpedig a 
legszegényebbeket -  illeti, hiszen javainknak mi csak sáfárai 
vagyunk, azok tulajdonosa a Mennyei Atya. „Isten a szegé
nyek részét a gazdagoknál tette le” -  tanultuk gyermek
korunkban a hamvai református pap, Tompa Mihály, szép 
verséből is. Magunkat, a második világban élőket, a gazdagok 
közé soroltuk -  ez a magyarországi GNP-ből, az egy főre eső 
nemzeti jövedelem dollárösszegéből, nyilvánvaló volt szá
munkra. Úgy tudtuk: a harmadik világot kell segítenünk. 
Azok a testvéreink, akiktől a pártállam elfelejtette elvenni 
nyugati útlevelüket, „kisíbolták” összedobott forintjaikat, s 
odakint már volt módjuk elküldeniük Teréz anyának. Miért 
éppen neki? Azért, mert ő látszott számunkra a leghitelesebb 
személynek azok között, akik a harmadik világ nyomorúsá
gának enyhítésén fáradoztak.

Emlékszem, hogy valamikor megkereste őt egy nyugati for
gatócsoport, hogy filmet készítsen munkájáról. Teréz anya 
először tiltakozott művének ilyesfajta propagálása ellen, az
tán imádkozott, s végül is engedett. „Let us make something 
beautiful for God” -  mondotta, azaz „Csináljunk valami 
szépet Istenért!”

Hát mi szépet csinált is ez a ki tudja mily kevés iskolai osz
tályt is végzett, nagyon is kicsi -  a szó legmagasztosabb, mert 
jézusi értelmében vett -  nővér, aki beírta nevét, azt hiszem, 
az emberiség történetébe, s aki életével fél világnak adta tud-
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tára, hogy a világ egyik zugában él egy kicsiny nemzet, az em
beriségnek alig félezrelékét kitevő nép, az albán, melynek 
alighanem Szkender bégnél is nagyobb -  nem fia, hanem -  
lánya viseli a Teréz anya nevet. Szkender bég a törökökkel ví
vott harcokban a kardjáról lett híressé -  az ozmán hódítás el
len védekező népek, köztük a mienk körében is. Teréz anya 
nem a kardjáról, hanem a'haldoklókat magához ölelő karjá
ról lett tisztelné mindenütt, ahol az Isten szívéről formált em
beri szív meg tud dobbanni az elesettekért.

Nagy szó, de mégis kimondom: üdvtörténeti távlatban sze
retném megragadni Teréz anya életét. Jézus a Golgotán halt 
meg. Teréz anya -  hogy Petőfinkkel szóljak: „ágyban s párnák 
között” . Ide kívánkozik számomra harmadikul -  eszmei ellen
fele: Kossuth Lajos megtisztelő szavával -  „a legnagyobb ma
gyar”, Széchenyi István személye, aki egy nemzet „csinosodá- 
sának” szentelte életét, s a végeredmény miatt -  forradalom, 
szabadságharc, annak elbukása s önkényuralom -  és önma
gát téve felelőssé a végkifejletért, talán nem is tiszta öntudat
tal, önkezével vetett véget életének. „Ott essem el én a harc 
mezején” énekelte a fenti szabadságharcot vállaló és kardot 
ismerő Petőfi; „Próféta nem veszhet el Jeruzsálemen kívül” -  
mondta a kardot nem ismerő Jézus. Az egyiket talán kozák 
katona vágta le, a másikat saját vallásának-nemzetének főpap
ja juttatta -  ugyancsak erőszakos, ám -  kereszthalálba. Kar
dot ismerés és erőszakos halál -  az egyik oldalon (Petőfi, Szé
chenyi). Kardot nem ismerés és erőszakos halál -  a másik ol
dalon (Jézus). Teréz anya pedig egy harmadik oldalon: a kar
dot nem ismerés és az elmaradt kivégzés oldalán. A három 
oldal egy egyetlen könyv három lapján található; s a könyv cí
me: Akik jó t akartak.

Kritikát olvastam néhány hónapja egy jeles nyugati folyóirat 
hasábjain Teréz anya életéről. Arról szólt, hogy miért is tu
dott ő „ágyban s párnák között” meghalni. Azért nem égett 
el ő -  mondta a kritikus -  korunk akáiminő jellegű hatalma
sainak valamelyik „máglyáján”, mert nem szólt hozzá azokhoz 
a társadalmi struktúrákhoz, melyeknek szomorú gyümölcse,
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hogy Kalkuttában és másutt az utcákon haldokolnak embe
rek. Persze, hogy megbecsülték őt, ha nem volt szava azok el
len, akik haszonélvezik és támogatják azt a politikai, gazdasá
gi, társadalmi -  bizony nem rendet, hanem istenellenes és 
égbekiáltó -  rendetlenséget, amely a Föld nem kicsiny részén 
ilyen állapotokat eredményez. Még bűnrészeséggel is vádol
ták: munkájával csak segít fenntartani ezeket az állapotokat.

Az olvasó talán érti már, hogyan is akarhatok üdvtörténeti 
távlatokban emlékezni Teréz anyáról. Kinek az útja az Út? 
Szeretném, ha a Jézust egyedüli Útnak valló olvasó nem bot- 
ránkoznék meg kérdésemen. Az ember Istentől kapott tiszte, 
hogy gondolkodjék. Akármiről, de főleg Isten akaratáról, az 
Ő Országáról, s arról, hogy ennek az Országnak mi is a 
dikaiosüné-je, azaz ebben az Országban mi az, ami Istennek 
tetsző (vö Mt 6,33). Tisztünk ez, ha egyszer jézusi öröksé
günk, hogy megvalósítsuk Isten Országát. Ezért lettünk tanít
ványává..., ha ugyan merjük magunkat annak vallani. Vallom 
a Zsinattal: „Az isteni törvény rendelkezéseit lelkiismeretében 
fogja fel... az ember; köteles is lelkiismeretét minden tevé
kenységében hűen követni, hogy eljusson... Istenhez” (DH 
3). Nem ítélkezünk senki lelkiismerete fölött, csak kutatjuk 
Isten akaratát. A szubjektív jószándékot nem vitatjuk; az em
ber örök sorsa szempontjából, Isten színe előtt egyedül ez a 
döntő, csak azt kutatjuk: mi látszik ma és itt megteendőnek, 
hogy előbbre jussunk az egyetlen Úton.

Teréz anya életét üdvtörténeti mérlegre tenni számomra 
annyit jelent, hogy megkérdezem: mi ma a hatékony, isten
akarta út ahhoz, hogy megszülessék a szeretet civilizációja a 
Földön? Hogyan lehet -  a nekünk lakásul -  a Földet ajándé
kozó Isten közös asztalához odaültetni mind a hatmilliárd 
embertársunkat? Vagy szerényebben: miként lehetne
kisebbíteni a GNP-beli különbségeket? A végül is az emberi 
szabadságot lábbal tipró marxista kísérlet európai kudarca 
után, mi visz előbbre minket? A jézusi örökség kihagyhatatlan 
elemét megfogalmazó Hegyibeszéd válasza ez: A  szelídek 
fogják  örököln i a Földet. Jézus útja és Teréz anya életútja
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egybecseng. Egybe, mert Jézus körbejárt jót cselekedvén, s ál
lította, hogy második eljövetelekor azoknak fogja átadni a 
kezdettől fogva nekik készített Országot, akik megetették az 
éhezőket. Teréz anya a szegényekért élt, Jézus tanítását kö
vetve; és Teréz anya szelíd volt, ahogyan Jézus tanította, ami
kor hüvelyébe dugatta Péterrel a kardot.

De Jézus társadalomkritikát is gyakorolt, s vallásának fő
papja, Kaifás kivégeztette, mert attól tartott, hogy Jézus moz
galmából előbb-utóbb lázadás fog kibontakozni az Izraelt 
megszállva tartó Római Birodalom ellen (Jn 11,50), ami vég
zetes következményekkel jár majd a nemzet egészére. Száza
dunk második felében bontakozott ki Latin-Amerikában a fel- 
szabadítási teológia és kisközösségi egyházépítési gyakorlat, 
amely Jézus nevében társadalomkritikát gyakorolt a fennálló 
erőkkel szemben. Ennek az útnak megannyi képviselője ál
dozatává is lett azoknak az erőknek, amelyekkel szerűben 
eszmei ellenállást tanúsított és osztotta Jézus sorsát. Elég, ha 
Romero érsek erőszakos halálára gondolunk. Ő is Jézus útját 
járta, amikor szóval és tettel a szegények pártjára állt a hatal
masokkal szemben.

A Bokor egyik tagja annak idején levélben megkérte Teréz 
anyát, emelje fel szavát -  a Zsinat szellemében -  a Bokor 
azon tagjai mellett, akik lelkiismeretük szavára hallgatva meg
tagadták az állam törvényei szerint fegyyerfogási kötelessé
güket, s ezért börtönbüntetésre ítélték őket. Erre a levélre 
nem jött válasz, pedig Teréz anya egyébként minden hozzá 
intézett levelünkre válaszolt. Miért járhatott el így? -  kérde
zem. Nem akarta összekeverni választott életútját azzal, ami 
azt akadályozhatta volna.

Ez az a pont, amelynél megáll az emlékező. Széchenyi Ist
ván a Kelet népe c. írásában ellene mondott a Pesti H írlap  
(börtönből nemrég szabadult) főszerkesztőjének, Kossuth La
josnak, féltve a forradalomtól, az erőszak útjától nemzetét. 
Mondjam azt, hogy Teréz anya a nőkhöz illő utat járta? 
Mondjam azt, hogy a nőktől várható az emberiség problémái
nak megoldása, mert a férfiak rendre beletévednek az erő-
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szak útját választásba, amely Jézus szava -  „Aki kardot ragad, 
kard által vész el” -  és a történelem tanúsága szerint soha 
nem old meg semmit, csak új erőszaknak veti el magját. Illyés 
Gyula írt egyszer egy verset, amely mintha erről beszélne. A 
címe: Him nusz a nőkhöz. A harmadik szakasz után -  megtör
ve a verset -  prózába hozza Jézus szavát: „Mert aki meg akar
ja tartani az életet, elveszti azt; aki pedig kész elveszteni is, 
megtartja.” Majd a verset Ajánlás zárja, mely egybefogja a 
hosszú himnusz mondanivalóját. Ezt idézem:

Nem a zablák, nem a zengések, 
hanem a kosáron a fü l; 

nem az ostromok, a bekerítések, 
hanem a korall-sor a nyak körül, 
meg a tűzhely körü li székek; 

nem a viharok, a mének, a diadalének, 
hanem a szitaszél-veregetések, 
ba a liszt megtöm örül;

hanem a néma kitekintések 
a té li ablak függönye mögül; 

nem a havasok, a jeges meredélyek, 
hanem a kézimunkázó vetések 
a vasárnap is orsópörgetők, 

nem a csecsemő-libegtetések, 
hanem a csermelyek, a csevegők;

nem a vezényszó, Rohamra! s Im ához! 
hanem a m egfordított vánkos.

Isten a maga képére teremtette az embert, férfinak és nőnek 
teremtve azt -  mondja az írás. A történelmet eddig a férfiak 
határozták meg. A nők szültek, a férfiak gyilkoltak. Ha egy
szer csak a feleségeket és az édesanyákat kérdeznék meg, 
hogy kezdjünk-e háborút, bizonyos vagyok benne, hogy dön-
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tő többségük amellett szavazna, hogy maradjanak csak a férfi
ak mellettük odahaza.

Teréz anya világszinten szerzett becsületet annak, amire 
rendre a nők szoktak vállalkozni. Korszakot nyit-e magatartá
sával? Elindul-e példájával az emberiség a jézusi jövő felé, 
amelyben nem ölünk, hanem csak ölelünk? Nem tudhat
juk, de annyit elmondhatunk, hogy ez a gyenge albán nővé
rünk megtette a magáét, a tőle telhetőt. Ezért aztán meg is 
érdemelné, hogy az albán vagy akárminő nyelvet beszélő köl
tők közül valaki ima olyan ünnepi ódát, amilyet Arany János 
ín Széchenyi emlékezetére. Ha költő lennék, megkísérelném. 
Dehát nem vagyok az. Tiszteletemet csak azzal tudom kifejez
ni, hogy alkalmazom Teréz anyára Aranynak Széchenyiről írt 
és halhatadanná lett sorait:

Nem ba l meg az, k i m illiók ra  k ö lti 
Dús élte kincseit, ám bár napja m úl;

Hanem lerázván, a m i benne fö ld i,
Egy éltető eszmévé finom ú l,

Mely fennm arad s nőttön nő tiszta fénye,
A m in t időben, térben távozik;

Melyhez tekint fe l az utód erénye:
Óbajt, remél, bisz és imádkozik.

Alighanem más is megfogalmazta már a kérdést: Nem kelle- 
ne-e Egyházunknak Teréz anyát szentté avatnia?
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M áté -T ó t h  A n d r á s

A mór elmehet
(Széljegyzetek Bulányi György 

felmentéséhez)

Szimbólum-váltás
Bulányi György és a Bokor mozgalom az 1989-es politikai 
fordulat előtt a Vatikán keleti politikájával és az AEH által 
meghatározott keretekbe beilleszkedő Lékai-féle kis lépések 
politikájával szembeni ellenállás szimbóluma volt. 1982-től 
azonban Bulányi atya teológiai nézetei egyházi vizsgálat alá 
kerültek, amelynek hullámai egészen a római Hittani Kongre
gációig csaptak. Talán sohasem derül ki egészen pontosan, 
hogy milyen emberi, egyházi és politikai erővonalak mentén 
vált Bulányi és a Bokor először a gyakorló katolikusok, ké
sőbb fokozatosan az egyházi és a társadalmi nyilvánosság 
előtt is az eretnekség szimbólumává. Azt azonban világosan 
megmutatja az egykori budapesti és későbbi római megálla
pítások és vizsgálatok folyamata, hogy mind a politika, mind 
a teológia terén a Bulányi-ügy inkább a valóságos viszonyok 
eltakarásának, mintsem feltárásának volt eszköze.

A katolikus világegyház gondolkodását gyökeresen átala
kító II. vatikáni zsinat (1962-1965) az elzárkózás helyett a 
párbeszédre tette a hangsúlyt. A társadalmi valóság, a tudo
mányok, a kultúra, a politikai szféra és a történelem maga 
eme új szelek szerint immár nem az egyház által hordozott 
isteni üzenet puszta címzettje, hanem egyben ennek az üze
netnek hordozója is, melyet az egyház —  ha figyel az „idők 
jeleire” —  felismerhet és felerősíthet. Ez a dialogikus alap
állás a keleti blokk országaiban, elsősorban is a „kádári bé
két” élvező Magyarországon, együtt járt azzal, hogy a fenn
álló hatalommal való párbeszéd immár nem az egyház érde
keinek és politikájának ellenére, hanem attól inspirálva
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folyhatott. Az egyházat megújító zsinat legitimálta az egyház 
hazai útját és azokat, akik kiegyeztek a pórázon tartott egy
ház helyzetével.

Bulányi teológiájának elsődleges ihletője és kiváltója az a 
megdöbbenés, hogy az egyház római vezetése közvetve és 
közvetlenül azok mellé állt, akik miatt katolikusok ezrei 
szenvedtek hosszabb rövidebb börtönbüntetéseket és 
egyéb súlyos hátrányokat. Azok mellé, akik szerint „az egy
ház érdekében" megengedhető áldozat volt e katolikusok 
szenvedése. Milyen egyház az, amelyik nem járja Jézus ke- 
resztútját? Q uo vadis ecclesia? Ez a kérdés izgatta és nyo
masztotta az érzékeny lelkű atyát; ennek elméleti és gyakor
lati megválaszolására tette fel életét —  számos barátjával 
együtt.

Ad acta
A politikai fogalmakkal dolgozó nyilvánosság Bulányi reha
bilitációjáról beszél, aminek kevés köze van a valósághoz. 
Bulányi atyának lezárták a római Hittani Kongregációnál ki
nyitott aktáját, mert aláírta a kongregáció által 1985-ben 
összeállított és 1996-ban módosított idézetsorát. Igaz, hogy 
ennek következtében önmagától megszűntek azok a szank
ciók, melyek a vizsgálat lezártáig Magyarországon tiltották 
az atya nyilvános papi működését. De Bulányi atya a ma
gyar katolikus egyházban ettől még távolról sem „képes" 
(habilis) működni. A  magyar katolikus közvélemény ugyan
is olyan mértékű tartalmi információhiányban szenved, 
hogy fogalma sincs arról, mit is akart ez a teológia. A katoli
kus sajtó pedig egyáltalán nem siet e hiányok pótlására. Az 
ügyet a „megtért eretnek” sémájára szűkíteni talán még na
gyobb igazságtalanság, mint a vizsgálat lezárta előtt 
Bulányit az eretnekség gyanújába keverni és megvonni tőle 
az ártatlanság vélelmének jogát. Ez a tárgyalási mód ugyanis 
eltakarja ill. homályban hagyja a magyar katolikusok elmúlt 
50 évének tisztázatlanságait és azt a tényt is, hogy a 
Bulányi-féle teológia és a Bokor mozgalom egyházi gyakor-
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lata a magyar egyház zsinati megújulásának egyik úttörője 
(volt?).

Milyen szellemiség?
Az Új Ember c. katolikus hetilapban közzé tett idézetsorra a 
nyilatkozók úgy hivatkoznak, hogy íme Bulányi végre elfo
gadta a II. vatikáni zsinat tanítását. A látszat azonban csal. Az 
idézetek többsége másod-idézet. Olyan passzusok sora, me
lyek nagy részét a modem időkre egyértelműen nemet mon
dó első vatikáni zsinaton (1869*1870) fogalmaztak meg. A 
sort záró hűségnyilatkozat szövege pedig az ú.n. 
„antimodemista eskü” utolsó mondata. Voltaképpen tehát 
milyen típusú egyház iránti hűséget is követelnek ma 
Bulányitól és a többi mai katolikustól? Talán igaza lenne 
azoknak az elemzőknek, akik antizsinati szelek erősödését 
je lz ik ? Nagy tragédia lenne ez egy olyan ország egyházának, 
amely lényegében még el sem kezdte ill. kezdhette a nyitás 
zsinatának feldolgozását. Vajon a Bulányi számára összeállí
tott idézetek azt üzenik a magyar katolikusoknak, hogy a lel
kiismereti autonómia és a teológiai kreativitás helyett a kleri
kális szervilizmust és a múlt igazságainak érteden ismételge
tését válasszák?

Az atya persze örül, mert semmiképpen sem akarta e ren- 
dezeden ügyet örökül hagyni. Belső megbékélésében kijelen
ti, hogy a politikai alapállásoktól fuggedenül szubjektíve sen
ki sem tekinthető Isten és az egyház ellenségének. Ettől a 
személyes nagyvonalúságtól azonban cseppet sem jutunk 
közelebb a fenti kérdések legalább találóbb felvetéséhez, ha 
már a megválaszolásukhoz hiányzik is a történelmi távolság. 
Bulányi atya nem volt kiközösítve a szó egyházjogi értelmé
ben (anathema). Tágabb értelemben viszont a magyar katoli
kus közösség megvonta tőle a részvételi jogot, sőt a szót is. 
Eddig semmi jel nem mutat arra, hogy ezt a jogot visszakap
ná. A püspöki kar „nem készül visszafogadási gesztusra” —  
nyilatkozta Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök a 
Magyar Nemzetnek. Nem is csoda, hiszen a magyar püspö-
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kök csupán kötelességüknek tettek eleget, amikor néhány 
hónap gondolkodás után nyilvánosságra hozták a római Hit- 
tani Kongregáció felmentő döntését.

Helyi kiengesztelődés
A Bulányi-ügy a plébániák és a kisközösségek konfliktusaiban 
a territoriális és a personális elven szerveződő egyház össze
ütközéséhez vezetett. A közösségek civil tagjainak újító öntu
data és a hagyományos egyházközségek életszokásai között 
olyan konfliktusok keletkeztek, melyeket mindkét fél az 
„ügy” alapján fogott fel. Mert Bulányi eretnek, azért nem le
het, sőt voltaképpen nem is szabad ezekkel a kisközösségek
kel mit kezdeni -  vélték a plébániák. Mert Bulányit állam és 
egyház egyaránt megbélyegzi, ezért nem akarnak a plébánián 
működési teret engedni a kisközösségeknek -  panaszolták a 
kisközösségek. A Bulányi-akta bezárásával a helyi közösségek 
szintjén újra lehet kezdeni az együttműködéseket. Ahol pe
dig eddig is sikerült közösségben maradni egymással, ott bol
dog örömmel fogják megállapítani, hogy a korábbi vállaláso
kat igazolta a vatikáni döntés.

Ugyanez érvényes az olyan személyes ügyekre is, ahol hit
oktatókat, teológusokat vagy egyéb egyházi munkára jelent
kezőket a Bulányi-ügy lezáradanságára hivatkozva utasítottak 
el. Ahol még maradt ehhez energia, ott most eme akadály 
(vagy kibúvó?) elhárulásával újra fel lehet (vagy egyenesen il
lik?) venni a beszélgetések fonalát.

Elszalasztott reform
Az érdemi szembenézéstől persze minden érintett vonako
dik. Bulányi atya belefáradt küzdelmeibe. Elmondta, amit a 
szíve diktált, s immár nem kell eretnekként várnia a hazahívó 
szót. A Bokor mozgalom az elmúlt másfél évtizedben megta
lálta és meg is szokta az egyház peremét. Nem feszíti már a 
lendület, s indulat, hogy alapítóját és önmagát elfogadtassa 
az egyházi közvéleménnyel. Számos tagja csendben megkö
tötte azokat a magánalkukat, amelyek alapján évek óta közre-
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működhet a magyar katolikus romkert újjáépítésében. A ve
zető egyházi körökből nagyrészt kikoptak az ügyben érintet
tek, az újak számára pedig egészen másról szól a mai egyházi 
élet. Félő azonban, hogy a Bulányi aktával együtt hosszú idő
re becsukódik a radikális Jézus-követésre hívó katolikus re
formok ajtaja is.
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Rendkívüli eseményekről né
ha napilapok is olyan bőség- 
bep, olyan alaposan számol
nak be, hogy megközelítik a 
folyóiratok nagyságrendjét.
Ez volt érezhető az elmúlt napokban a Neue Zürcher Zeitung  
(NZZ) hír- és tanulmányanyagában. Az alkalom: 100 évvel ez
előtt, 1897. augusztus 29- 31. között Bázelben tartották az el
ső Cionista Kongresszust. Szervezője, mozgatója, irányítója, a 
követő kongresszusok éltetője Theodor Herzl volt, aki Buda
pesten -  pontosabban Pesten -  született 1860-ban. Az érett
ségiig, mintegy 18 éves koráig élt Magyarországon, utána már 
főleg Bécsben, vagy Párizsban. Szívós munkával szervezte 
meg a cionista mozgalom első nagy kongresszusát. Naplójá
ba utána ezt jegyezte fel: „In Basel habé ich den Judenstaat 
gegründet” (Bázelben megalapítottam a zsidó államot).

Most, a bázeli évfordulós találkozóra mintegy 500 résztve
vőt vártak Európa minden országából, Amerikából és termé
szetesen Izraelből. Svájc elsődleges feladatának tekintette, 
hogy az érkezők személyi biztonságát őrizze. Egy közel egész 
oldalas cikk számol be a biztonsági intézkedésekről:

NZZ -  Augusztus 26.: „A közel-keleti feszültségek, szélső
jobb szervezetek fenyegetései, nem utolsósorban (a közel
múlt támadásai miatt felerősödött) svájci nemzeti érzékeny
ség miatt nemkívánatos tettekkel kell számolnunk” -  mondta 
a kantonális rendőrség parancsnoka. Felsorolta az erősítésre 
érkezett rendőri és katonai alakulatokat (összesen mintegy 
1000 egyenruhás), megemlítette, hogy a kongresszus idején

Cionista
kongresszus

76



12 (1997) 3 SZEMLE Egyházfórum

Bázelben a Stadtcasino körüli autóparkoló helyeket meg
szüntetik, forgalmi korlátozásokat vezetnek be, a város légte
rét lezárják, időnként helikopterekről ellenőrzik a környéket, 
a Rajnán rohamcsónakok állnak készenlétben...

Mindez meglepőnek tűnhet egy jubileumi ünnepségen. 
„Tudatosítanunk kell, hogy Izrael állam, 51 évvel valóságos 
létrejötte előtt Bázelben született meg. Ennek világtörténelmi 
jelentősége van, amelyre az aktuális politikától függetlenül 
kell emlékezni. A rendőrség és katonaság jelenléte azonban 
arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi politikai helyzettel kapcso
latos reflexiókat mégsem lehet kikapcsolni.”

NZZ -  Augusztus 21.: „Pierre Heumenn könyvet írt a cionis
ta mozgalom történetéről és újkori megalapítójáról, Theodor 
Herzlről (Israel entstand in Basel. Weltwoche ABC-Verlag, 
1997). Ebben olvasható az a kijelentés, hogy: ‘Izrael állama 
Bázel nélkül talán sohasem jött volna létre’ . Ez persze csak 
találgatás. Az viszont biztos, hogy az első kongresszus üzene
tének -  a bázeli programnak -  hatékonysága és kezdeménye
zőjének, Theodor Herzlnek energikus személyisége, messze 
távolra tekintő látomása az államalakuláshoz vezető úton 
döntő szerepet játszott.”

NZZ -  Augusztus 25.: Heiko Haumann, a bázeli egyetemen 
a kelet-európai történelem professzora az 1897-es kong
resszust bezáró nyilatkozatból -  az akkori résztvevők között 
élénk vitát kiváltó -  mondatot idéz, s ehhez fűzi kommentár
ját: ,A cionizmus a zsidó nép számára Palesztinában jogilag 
biztosított otthon megteremtésére törekszik”. Az „otthon” 
(Heimstätte) fogalom sokak számára szegényes volt, ők „álla
mot” akartak a szövegbe venni. Theodor Herzl megérezte, 
hogy óvatosan kell lépni, a kívánalmak felsorolásában nem 
szabad túl messzire menni: Palesztina török fennhatóság alatt 
állt, s a szultán jóindulatát nem akarta eljátszani. Diplomáciai 
érzékének köszönhető, hogy a kongresszus nem esett szét -  
az eredeti fogalmazáson végül egyeden szót változtattak: a
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„jogilag” (rechtlich) helyett „közjogilag” (öffentlich-rechtlich) 
került a programszövegbe.

Jelentősebb ennél Haumann következő megjegyzése: „A 
bázeli program diplomáciai mesterfogás volt. Egységesíteni 
tudta a nemzeti-zsidó-cionista erőket. Egy ideig a cionizmu
son belüli kritikusok is elhallgattak. Az az elvárás, hogy a cio
nizmus mindenkit egybeötvöző mozgalommá válik, s a teljes 
zsidóságot összefogja, illúziónak bizonyult. Röviddel az első 
kongresszus után, a mozgalmon belül feszültségek keletkez
tek, amelyek történetét máig jellemzik. A .praktikus’ cionis
ták a Palesztinába települők segítését helyezték az első sorba, 
a ‘politikusok’ elsősorban az új lakóhely, az .otthon’ jogi biz
tonságára törekedtek... A .kultúrcionisták’ a szellemi megúju
lást, tehát a zsidó azonosságtudatot helyezték az élre. Ők fi
gyelmeztettek a legélesebben arra is, hogy a cionista vezető
ség a Palesztinában élő arab lakosságot teljesen lebecsüli: 
,nem lenne szabad a hódítás tudatával érkezni, hatalmi-ural
mi mentalitást nem lenne szabad kialakítani” -  mondották.”

NZZ -  Augusztus 25.: Julius H. Schoeps történész, a 
potsdami Moses-Mendelssohn-Zentrum igazgatója, „Herzl- 
specialista”. Legújabb könyve: Theodor Herzl 1860-1904, 
Eine Text-Bild-Monographie. (Wien, Verlag Brandstätter, 
1995). Hatalmas képanyag, rendkívül olvasmányos, ugyanak
kor dokumentált, megbízható szövegek -  öröm ezt a könyvet 
kézbevenni. Az életrajz mottója egy Herzl-idézet: „Rajtatok 
múlik, hogy ne legyen illúzió!” -  ne legyen illúzió az, hogy 
egyszer „lesz országunk”.

Schoeps az NZZ számára is írt egy tanulmányt, s ebben egy 
valódi illúzióról beszél. Figyelmét egyeden kérdésre irányítja: 
„Herzl és a korai cionizmus viszonya az arabokhoz”. Bevezető 
mondata: „Hogyan volt lehetséges, hogy -  együtt a mozga
lom legtöbb vezetőjével -  Herzl a Palesztinában lakó arabok
ról nem vett tudomást, vagy legalább megfeledkezett róluk?” 
Schoeps szerint illúziónak estek áldozatul: „Azt vélték, hogy 
politikai szempontból légüres térre vonatkozik szervezkedé-
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sük... Egy akkori szállóigét lehetne idézni, amely valószínűleg 
Israel Zangwill írótól származik: Adjátok oda a néptelen or
szágot egy ország nélküli népnek’ .”

A tanulmány így folytatja: „Herzl írásaiban, beszédeiben és 
leveleiben alig van szó a palesztinai arabokról. S ha szóbake- 
rülnek, akkor sohasem úgy, hogy Palesztinával kapcsolatos 
történelmi jogaikra reflektálna. Méltán írta ezért Nahum 
Goldmann emlékezéseiben, hogy ,a cionizmus egyik legna
gyobb történelmi tévedése az volt, hogy a zsidó anyaország 
alapításakor nem vette komolyan figyelembe az arab valósá
got’ .” Ez azonban -  folytatja Schoeps -  nem kizárólag a cio
nisták hibája. ,A századforduló idején még élt a meggyőző
dés, hogy az Európán kívüli kultúrákat nem lehet egyenran
gúnak nevezni.” így érthető Herzl egyik kijelentése: 
„Palesztinában bástyát építünk Európa számára Ázsiával 
szemben. Mi leszünk a kultúra előhírnökei a barbarizmussal 
szemben.”

NZZ -  Augusztus 25.: Walter Laqueur, idős washingtoni tör
ténész az érem másik oldalára is rávilágít. Az angol kormány 
népszövetségi mandátum alapján vette át Palesztina kor
mányzását 1920-ban. A belső ellenállás 1938-ra nagyon fel
erősödött -  nem csupán az arabok, hanem az ott élő zsidók 
részéről is. A háború után, 1947 februárjában a kormány -  
hogy megszabaduljon a fölösleges tehertől -  bejelentette, 
hogy átadja az országrészt az Egyesült Nemzeteknek. A hely
zet felmérésére és megítélésére, tehát a valós helyzetet bemu
tató jelentéstételre nyugati politikai szakértők kaptak megbí
zatást. Ez volt az UNSCOP (United Nations Special Comittee 
on Palestine) -  amelynek jeruzsálemi tanácskozásait az ara
bok teljesen bojkottálták.

„Ennek a bojkottnak sokkal súlyosabb következményei vol
tak, semhogy pusztán taktikai hibának lehetne minősíteni” -  
mondja Lauqueur, aki fiatalon ehhez a küldöttséghez tarto
zott. ,Az arabok még a velük szimpatizáló UNSCOP-kisebbség 
(Irán, India, Jugoszlávia) ajánlatával is szembeszegültek” -
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amely nem megosztott országra, hanem valamiféle szövetségi 
„kantonszerű, erős autonómiával rendelkező politikai egysé
gekből álló” köztársaságot tervezett. Az ENSZ döntése 1947. 
november 29-én született meg. „Tekintettel az arabokra, a ci
onisták nem kapták meg mindazt, amit reméltek; a legkisebb 
lehetséges territórium jutott nekik” -  hangsúlyozza Laqueur. 
Galilea nyugati része nem lett az övék, Jeruzsálem sem -  er
ről későbbi döntésnek kellett volna születnie -  s a déli 
Negev-vidék sem. Az ENSZ-döntést követően azonnal -  két 
nap múlva -  megindultak az arab támadások zsidó települé
sek ellen, s az első hónapokban szinte „végveszélyt” teremtet
tek a zsidó közösségek számára.

NZZ -  Augusztus 25.: „Az első Cionista Kongresszus a kora
beli sajtó tükrében” -  erre az áttekintésre vállalkozott Urs 
Gehriger Bemből. Egész oldalas írásából a következőket idé
zem:

,A cionista mozgalom a zsidók között is vitatott volt. A sajtó 
beszámolói legalábbis erről tanúskodnak. Az ortodoxok szá
mára egy olyan önjelölt Messiás, mint Herzl, elfogadhatatlan 
volt. Meglehetősen sok neves rabbi maradt ezért távol a 
kongresszustól -  így pl. a főrabbik Londonból és Párizsból. A 
zsidók vallási vezetősége a kongresszust megelőzően elítélő
en nyilatkozott. Az Arcbives israélites című lap a kong
resszusban 'dumaklubot' látott, az Univers israélite pedig 
Herzl tervét .gyermekes ábrándozásnak’ tartotta.”

Urs Gehringer összefoglaló áttekintése: „Nyugat-Európa 
asszimilálódott zsidóságának többsége is elvetette a politikai 
cionizmust. Az 1897-es Basler Volksblattjól jellemzi a helyze
tet: az integrációra különösen a német zsidóság tett jelentős 
erőfeszítéseket, zsidó állam alapításáról ezért semmit sem 
akart tudni. Ennek a mentalitásnak eleven példája München. 
A helybeli zsidóság ellenkezése oly erős volt, hogy a kezdet
ben oda tervezett kongresszust Bázelbe kellett áthelyezni. A 
müncheni Allgem eine Zeitung  zsidó redaktora számára Herzl 
,zsidófaló lázító’ (judenfresserischer Hetzer), akinek zsidó ál-
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lama zűrzavart okozhat, sőt forradalomhoz vezethet, , amely
nek során méltó és méltatlan zsidókat egyaránt agyonüthet
nek’ ... Jellemző, hogy az az újság, amelynek Herzl munkatár
sa volt -  a bécsi Neue Freie Presse -  a bázeli kongresszusról 
említést sem tett -  ellene nem akart, mellette nem tudott.”

NZZ -  Augusztus 25.: Moshe Zimmermann, Jeruzsálem hé
ber egyetemén a német történelem professzora inkább a jö
vőre néz. Cikke bevezetésében Martin Búbért idézi, aki két 
évtizeddel az első bázeli kongresszus után (1918-ban) mon
dotta: Palesztina „vagy az emberi kultúra központja” lesz, 
vagy egy „zsidó Albánia” . Buber remélte, hogy a világkultúra 
költözik ebbe az országba, „most viszont attól kell félnünk -  
mondja Moshe Zimmermann -, hogy a második alternatíva 
válik valósággá”.

Mivel indokolja ezt a félelmét? Mint „„posztcionista”, mélta- 
tó-kritikus szemmel néz körül s megoldatlan, vagy elhanya
golt problémákat sorol fel: „„Vajon minden zsidó-arab hábo
rú elkerülhetetlen volt?” -  „Legitim volt-e minden eszköz, 
amit Izrael a háborúkban alkalmazott?” -  „A Kelet-Európából 
betelepült zsidóság megőrizhette saját kultúráját, vagy rá
kényszerült a .nyugatiak’ kultúrájának átvételére?” -  )rA zsidó 
állam -  tehát a cionizmus programja -  jelenti a zsidókérdés 
egyetlen megoldását? Mi a helyzet a diaszpórával? Ok már 
nem képviselik a zsidóságot?” -  Zimmermann professzor a 
kérdések sorát tette fel, mindegyikhez részletező értelmezést 
fűzött. Végül mégis bizalommal telt várakozás olvasható gon
dolataiból, reméli Martin Buber értékelő jóslatának beteljesü
lését.

NZZ -  Augusztus 30/31.: „„Akadémiai reflexiók a cioniz
musra” -  ezen a címen tesz kísérletet a Neue Zürcher Z e i
tung, hogy a centenárium munkájára visszatekintsen. Az új
ságírói reflexiókból érdemes egyet kiemelni: Dán Diner (tör
ténész Tel Avivban és Essenben) a zsidó állam legitimitásának 
-  törvényességének, jogszerűségének -  kérdését elemezte.
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„Az 1948-as államalapítást -  ,a zsidók hazájának megteremté
sét Palesztinában’ -  a nácizmus alatti mérhetetlen szenvedé
sük és veszteségük indokolta. Ötven év múltán a történelmi 
visszaemlékezés csökken, ugyanakkor a szekuláris Izrael (te
hát a politikai megfontolásra építő) legitimációjának tudata 
mintha elégtelennek bizonyulna. Érthető, hogy a szekuláris 
történelmi modellel szemben egyre erősödik a metafizikai 
időt és metafizikai helyet előtérbe helyező vallási modell igé
nye. A vallási alapokra építő legitimáció sokkal egyszerűbb
nek és sokkal biztosabbnak tűnik, mint az, amely pusztán a 
politikai államiságra figyel. A vallásos meggyőződés az állam
ban nem pusztán emberi, szabad társulásra és politikai hata
lomra épülő képződményt lát, hanem olyan valóságot, amely 
mögött Isten áll. Amit viszont Isten akar, az szükségszerű.”

Folyóirat-ismertetésünk -  ez 
alkalommal -  a zürichi napi
lapra korlátozódott. A befeje
ző témában is maradjunk 
most már itt. Teréz anya halá
la Zwingli városában különö
sen nyílt nekrológ megírására ösztönözte a liberális-konzer- 
vatív lap munkatársát.

NZZ -  Szeptember 6/7.: Az életszentség botránya — ez az 
írás címe. „Ha van egy ember, aki nem félt a haláltól, akkor 
az biztosan Teréz anya. Ezerszer találkozott vele, kalkuttai 
haldoklók számára alapított házaiban, az utcán heverő hal
doklók szemében. A halált számukra megváltássá tette, mert 
nem látott benne mást, mint egy küszöböt, amelyen át egy 
másik életre jut az ember.” (...)

„Szenteket nehezen lehet elhelyezni a posztindusztriális 
társadalomban. Az archaikus Indiában kell őket keresni, 
Kalkuttában, ahol a kortól függeden szegénység honol. 
Terézia anya még ott is olyan volt, mint egy biblikus botrány. 
Kíméletlen határozottsággal állította magát a legszegényeb-

Nyílt nekrológ 
Teréz anya halálára
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bek és haldoklók szolgálatába, de ez még csodálói számára is 
kihívás volt. Tettei által tükröt tartott minden keresztény elé: 
így néz ki az élet, ha valaki a felebarát-szeretet parancsát ko
molyan veszi.” (...)

„Barázdás parasztasszony-arca, hajlott teste, csontos keze 
láthatóvá tették, hogy életszentségéről más kép alakuljon ki, 
mint névrokonairól -  Lisieuxi és Avilai Terézről. Naponta jár
ta a bűzlő csatornákkal keresztezett nyomornegyedek világát, 
s ez más, mint az alabástrom-arcú misztikus elragadtatás. 
Hogy kibírja a bomló holttestek illatát, a rohangáló patkányo
kat, a szenvedés fájdalmas kiáltásait vagy átokszavait, ahhoz 
különleges keménységre volt szüksége. Ez nyilvánult meg 
kertelés nélküli irgalmasságában, az általa alapított rend te
kintélyelvű vezetési stílusában, az abortusz és fogamzásszabá
lyozás elleni harc pápai parancsának következetes hirdetésé
ben, de abban is, ahogyan képes volt műve számára 
kriminalitásból származó pénzt is elfogadni, vagy vissza nem 
adni.”

„Legtöbben -  már halála előtt is -  elnézték ezt neki, mond
ván, hogy a rendkívüli személyiségek árnyéka is sokkal 
hosszabb, mint átlagemberek esetében. Mindez kísérőjelen
sége annak, hogy ötven éven át képes volt azt az áldozatot 
magára venni, amelyről mondotta, hogy 'kerül valamibe, fáj
dalmas is, ha Énünket kell elfelejtenünk'. Hogy milyen erőt 
gyűjtött áldozatos életéből, láthatóvá válik abban, ahogyan a 
halált -  az ember legnagyobb ellenségét -  fogadta. Nem har
colt ellene, mert védenceinek legtöbbjére is ez a sors várt. De 
azáltal, ahogyan fogadta, kihúzta a halál fullánkját. Olyan em
beri méltóságot adott a rábízottaknak, amelyet életükben so
ha át nem érezhették.”

Összeállította: Dévény István
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Bálint B. András (1947-1997)

Újságíró volt, abból az igényes fajtából. Szerette a tényeket és 
az embereket. Odahajolt hozzájuk, türelemmel várta, amíg 
megfogalmazzák magukat, hogy ő is fogalmazzon. Csak 
annyit, amennyit a tények kívánnak, a személyek kiaknázha- 
tatlan tényei: szegényeké, cigányoké, politikusoké. A forgatag 
nem érdekelte. Lélegzett, nem lihegett. Igényességet keresett 
a Vigíliánál, Magyar Nemzetnél, Új Magyarországnál, Köztár
saságnál és Respublikánál. Igényeivel ajándékozta meg az 
Egyházfórumot is.

Könyveiben valódi személyiségeket jelenített meg. Olyanok 
ébresztették fel, akikben meglelni azt a többletet, ami miatt 
az embert lelkes lénynek tarthatjuk. Tágasan értette a hitet, 
nem szerette a nagy szavakat és a sztárokat. Tudott olyan tár
cákat írni a Nemzetben, melyek szinte természetesen tartoz
tak hozzá az adventi készülethez.

Magán- és szakmai életét egyaránt megcibálta a sors, s csak 
az előbbiben talált békés kikötőt. Most megdöbbenten kell 
búcsúznunk tőle. Irigykedve tekintünk a felhők fölé, ahol ol
vasói immár az angyalok.

(m -ta )
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SAJTÓHIBA -  HELYREIGAZÍTÁS

1. A 2. szám SZEMLE rovatában, a 85. és 88.oldalán tévesen 
jelöltük meg az egyházi támogatásával foglalkozó cikk forrá
sát. Helyesen: Dévény István: Egybáztámogatási m odellek és 
problém áik, Renovatio 52. 1996. június, 113-118.p.
Elnézést kérünk a szerzőtől!

2. A 2. szám SÚLYPONT rovatából elmaradt Józef Tischner 
bemutatása. Itt pótoljuk: 1931-ben született, lelkész, filozó
fiaprofesszor a krakkói Pápai Teológiai Akadémián és a 
Jagelló Egyetemen; számos külföldi egyetemen volt vendég- 
professzor. HG. Gadamerrrel és K. Michalskival a bécsi „Em
bertudományok Intézetének” megalapítója. Az egész lengyel 
közvéleményt foglalkoztató tanulmányait rendszeresen közli 
a Znak és a Tygodnik Powszechny.

85



FOLYAMATOK

w  Megalapozatlannak tart
ja  a cölibátus eltörlését, illetve 
fakultatívvá tételét a vatikáni 
Papi Kongregáció titkára, 
Crescenzio Sepe. Az érsek 
nem kapcsolja össze a paphi
ány problematikáját a nőtlen
séggel, hiszen -  véleménye 
szerint -  az ortodox egyházak
ban és a protestáns felekeze
tekben a paphiány hasonló
képpen fennáll. Egyúttal meg
jegyezte, a katolikus egyház
ban az utóbbi években stabil 
és állandóan növekszik a sze- 
minaristák és a papszentelések 
száma. VR/MK ■

| r Nyereséges a Szentszék 
költségvetési mérlege. Az 
utóbbi négy évben nyereség
gel zárult a Szentszék költség- 
vetési mérlege, az idén 250 
ezer USA-dollár a többlet. Csak 
Vatikánváros költségvetése, 
mely külön adminisztrációt al
kot, 20 ezer dollár nyereséggel 
zárult, ez közel 9 ezerrel több 
mint 1995-ben. A világegyház 
katolikus híveinek adományai, 
az ún. Péter-fillérek, az előző

évi 53 millió dollárral szemben 
ebben az évben 58 millió dol
lárt tettek ki. (Ez, mint ismere
tes, a pápa karitatív szolgála
tát segíti elő!) VR/MK ■

w  Hisszük, hogy a Püspöki 
Konferencia új központja élet
revalóságunk jele"- írta Sere
gély István érsek úr, az MKPK 
elnöke az Új Ember május 11 -i 
számában, melyben egyúttal -  
a Központ gazdasági 
igazgatója szerint -  az összes 
szükséges információt meg
adta az érsek úr az MKPK új, 
egyébként pazar és elegáns 
négyszintes Városliget fasori 
székhelyéről, az egykori 
Dreher-villáról. Tovább idézve 
Seregély érsek atyát az Új Em
ber hasábjairól: „az emberek 
napjainkban sokkal nagyobb 
bizalommal és reménységgel 
fordulnak Egyházunk felé, mint 
a korábbi években -  megnőtt 
a társadalmi igény az Egyház 
szolgálata iránt, stb”.
Jó látni egyházunk vezetőinek 
töretlen optimizmusát! Sere
gély érsek úr az említett cikké
ben az új központi épület szük-

86



12 (1997) 3 FOLYAMATOK Egyházfórum

ségességét és az „életrevaló
ság” igazolását II. János Pál 
pápa 1991-es látogatása so
rán tett biztatására hivatkozva 
vezette be, miszerint: „itt az 
ideje, hogy elinduljanak azok 
a kezdeményezések, amelyek 
hozzátartoznak az egészséges 
egyházi élet szokásos gyakor
latához."
A Központ gazdasági igazga
tója arra a kérdésre, hogy az 
átköltözésnek miért csak a té- 
nyéről értesülhettünk, vagyis 
miért kellett ezt a nagy vállal
kozást ilyen titokban végrehaj
tani, kérdéssel válaszolt: „Miért 
kellett volna korábban beszél
ni róla?" Ezután csak az a kér
dés következhetett, mennyibe 
került ez az ingatlanvásárlás? 
Erre a gazdasági igazgató kis
sé ingerülten és munkaköréhez 
nem illő precizitással válaszolt: 
„Ez miért fontos? Nincs pontos 
adat róla." A 'kérdésre kér
dést'- párbeszédet lezárva ezt 
válaszoltam: „mert én 350 mil
liót hallottam, amit külföldi 
adományokban kapott az 
MKPK”. A szűkszavúságot (sze
mérmességet?), vagy talán a, 
valamiért minden bizonnyal, 
pimasznak tartott kérdésekre 
vonatkozó intő visszakérdezést 
nem értettem. Miből fakad az 
a fajta szemérmesség, amivel 
akkor találkozunk, ha egyhá
zunkat a nyilvános anyagi el

számolásról kérdezzük? A be
szélgetés hangulata azt a feu
dális viszonyt éreztette, mely 
az egyház évezredes hierar
chikus rendszeréből eredhet, 
vagyis, Isten népének az 
egyetértés joga jutott az egy
ház valamennyi ügyében. 
Ezután a beszélgetés kevésbé 
kényesnek érzett szakasza kö
vetkezett. Megkértem az igaz
gatónőt, mutasssa be a házat. 
Végre választ kaptam: „Itt mű
ködik a Püspökkari Titkárság, a 
Püspöki Sajtóiroda, az Orszá
gos Katolikus Gyűjteményi Köz
pont, a Világiak Irodája, a Hi
vatásgondozó Intézet, az Ok
tatási, a Gazdasági Osztály és 
a Szerzetesiroda". Az új szék
hely létrejöttének magyaráza
tát így adta meg beszélgető 
partnerem: „Korábban néhány 
irodánk volt csak, most végre 
emberi körülmények közé ke
rültünk”. ■

Segített nekem segíteni a 
szegényeket...” -  mondta Te
réz anya a walesi hercegnőről. 
Teréz anya és Lady Diana sze
mélyében, a szegények és be
tegek két patrónusa halt meg 
a nyár végén. ■

Bulányí György piarista 
atyát, a Bokor mozgalom elin-
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dítóját az MKPK és a Vatikáni 
Hittani Kongregáció teljes mér
tékben rehabilitálta. ■

A Bokor Bázisközösség 
tagjai és a velük egyetértők til
takoznak hazánk NATO-ba lé
pése ellen.
„Nem akarjuk, hogy Magyaror
szág az egyik katonai tömb
ből, a Varsói Szerződés után 
egy másik katonai tömbhöz, az 
Észak-Atlanti Szerződés Szerve
zetéhez csatlakozzék. 
Tiltakozásunk alapja nem poli
tikai, nem katona-politikai, 
nem hazafias, mégcsak nem is 
gazdaásgi ok, hanem kizáró
lag az erőszak minden formá
jának elvetése és elítélése. 
Meggyőződésünk, hogy békét 
hazánknak és az egész világ
nak nem a fegyverek és a 
hadseregek tudnak biztosítani, 
hanem csak a békés embe
rek. Azok, akik nem fegyvere
ket fognak, hanem kezüket 
kézfogásra nyújtják még az el
lenségnek is. Azok, akik nem 
előítéletek és ellenségképek 
szításával foglalkoznak, hanem 
barátok gyűjtésével és békes
ségteremtéssel. Azok, akik 
gyermekeiket nem ellenség
gyűlölő és ellenséggyilkoló ka
tonai szolgálatra akarják felne
velni, hanem népük és a világ 
igazi szolgálatára: az éhezők

megetetésére, a tudatlanok 
tanítására, a betegek 
gyógyítására stb. Meggyőző
désünk, hogy egyetlen katonai 
szervezet sem szolgálja az em
beriség javát és főleg nem a 
védelmét, hiszen már puszta 
létükkel más népek agresszió
ját szítják és fokozzák. Biztosak 
vagyunk abban is, hogy ha
zánk az egész világ számára jó 
példát mutatna, ha nemcsak 
a semlegesség mellet dönte
ne, hanem feloszlatná saját 
hadseregét is, jelezve, hogy 
senkit nem tekint ellenségnek 
és minden néppel békesség
ben akar. élni Európa szívé
ben." ■

Dr. M árfi Gyula lett az új 
veszprémi érsek. ■

| r Vallásszabadság és az új 
vallási mozgalmak" címmel 
ökümenikus konferenciát hívott 
össze az MKPK és a Magyaror
szági Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa Dobogókőn szeptem
ber 21-25 között. A konferen
cia felhívta a figyelmet arra, 
hogy Magyarországra és Kö- 
zép-Kelet-Európába a rend
szerváltás után majdnem el
lenőrizhetetlen mértékben 
áramlanak be különböző val
lási mozgalmak. A társadalom-
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bán sok ember nehezen tud 
különbséget tenni lelkileg épí
tő és romboló mozgalmak kö
zött. A konferencia résztvevői
nek, neves külföldi professzor 
előadóinak véleménye szerint 
több szekta tanítása komoly 
veszélyt jelent a családokra, a

demokráciára és a vallássza
badságra. Ezért is szólította fel 
a konferencia a társegyháza
kat az ökumenikus együttmű
ködésre és az állandó informá
ciócserére a különböző új val
lási mozgalmakkal kapcsolat
ban. ■
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OLVASÓ! LEVELEK

Tisztelt szerkesztőség!
Távollétem miatt késve köszönöm meg a folyóiratot. Érdeklő
déssel és elgondolkodva olvastam, olykor magamnak is ellen
vetéseket fogalmazva. Erre a bátor és lojális kritikai munkára 
csak elismeréssel gondolhatok.
Sikert kívánok további munkájukra, testvéri üdvözlettel:

Tamay Brúnó

Köszönjük mindazoknak, akik J. Tischner -  cikkel 
kapcsolatban megírták véleményüket szerkesztőségünknek. 

Az ilymódon megszületett „fórumra” egyik következő 
számunkban visszatérünk.
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