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Nemeshegyi Péter S.J.

A huszadik század katolikus teológiája
A modernizmus vihara

A 20. század katolikus teológiája nagy viharral kezdődött, az 
ún. modernizmus viharával. Ennek megértése végett vázolnunk 
kell a 19. századbeli katolikus egyház állapotát. A francia forra
dalom és az azt követő napóleoni háborúk, főképpen Franciaor
szágban és Olaszországban teljesen szétzilálták a katolikus egy
ház intézményeit. A papság teológiai képzése is nagyon tökélet
len volt. Már az ellenreformáció, főképpen V. Pius pápa óta a 
katolikus teológia védekező és hagyományőrző feladatot igyeke
zett ellátni, minden újdonság veszélynek számított. Napóleon bi
rodalmának bukása utáni restaurációban, és az 1848-as forrongá
sok utáni újabb restaurációban az egyházi vezetőség még inkább 
elzárkózott a modem világ gondolati áramlataitól. XVI. Gergely 
(1831-1846) és IX. Pius (1846-1878) pápák a modem világban 
csak Istentől és Krisztustól való elpártolást láttak.

Közben a protestáns teológusok élénk gondolati kapcsolatba 
léptek a korabeli filozófusokkal, főképp Kant és Hegel gondola
taival. Katolikus részről is voltak Németországban ilyen törekvé
sek (Georg Hermes, Anton Günther, Jákob Frohschammer, 
Johann Sebastian von Drey, Johann Adam Möhler), de pápai tilal
mak elfojtották ezeket a kísérleteket. A 19. században a kritikai 
történelemkutatás is rohamos fejlődésnek indult, és a protestáns 
teológusok ennek módszereit kezdték alkalmazni a Szentírás ma
gyarázatára. Katolikus részről a Vulgáta-fordításhoz és a hagyo
mányos egzegézishez való merev ragaszkodás minden fejlődést 
megakadályozott. A korát megelőző francia szentírástudós, 
Richard Simon (1638-1712) műve olyan fecske maradt, amely 
nem hozott tavaszt. XIII. Leó pápasága (1878-1903) politikai és 
szociális téren bizonyos nyitást jelentett a modem világ problé
mái felé, de a neotomizmus szorgalmazásával (Aetemi Patris en- 
ciklika, 1879) és a Szentírás teljes tévedésmentességének han
goztatásával (Providentissimus Deus enciklika, 1893) változatla
nul szemben állt a modem felfogásokkal.

Az egyház ilyen helyzetében hallatta hangját Franciaország
ban a párizsi Institut Catholique tanára, Alfréd Loisy 
(1857-1940). Fellépésére a berlini egyetem protestáns teológiai 
tanárának, Adolf von Hamacknak (1851-1930) „Das Wesen des 
Christentums” (A kereszténység lényege) című műve adott alkal
mat. Ebben a sok kiadásban és számos fordításban megjelent mű
ben Hamack túlhaladott nézetként elveti a Szentháromság, a 
megtestesülés, a megváltás, a feltámadás stb. dogmáit, és azt

igyekszik bizonyítani, hogy a kereszténység lényege csupán Jé
zusnak az a tanítása, amely szerint Isten szerető Atya, az emberi 
lélek halhatatlan, az emberek pedig valamennyien testvérek.

Loisy ezt a felfogást igyekezett megcáfolni 1902-ben megje
lent „L’évangile et L’église” című könyvével, amely azonban 
megjelenése után azonnal nagy vihart kavart föl a katolikusok kö
rében. Loisy szerint a kereszténység lényege, Hamack felfogásá
val ellentétben, nem valami gondolatbeli tanítás, hanem egy ala
kuló, fejlődő valóság. Jézus maga csak Isten országának hamaros 
eljöttét hirdette, és nem gondolt valami egyház alapítására, de fel
lépéséből mégis, ténylegesen és helyesen, az egyház született 
meg. Loisy az evangéliumokat nem tekintette történelmi doku
mentumoknak, a dogmáknak pedig csak szimbolikus értelmet tu
lajdonított. Ezért úgy vélekedett, hogy a dogmákat minden kor
ban újra át kell értelmezni. Erre a feladatra, Loisy szerint, a tudós 
kutatók hivatottak, az egyházi tanítóhivatal pedig engedjen teljes 
szabadságot e kutatóknak a Szentírás értelmezésére.

Loisy irányzatát hamarosan más katolikus gondolkodók is ma
gukévá tették. Hogy csak a legismertebbeket említsük, Franciaor
szágban Éduard Le Roy (1870-1954), Angliában Georges Tyrell 
(1861-1909), Olaszországban Antoino Fogazzaro (1842-1911) 
és Emesto Buonaiuti (1881-1946), valamint a köztük összekötő 
szervként több országban működő Friedrich von Hügel báró 
(1852-1925) terjesztették ezeket a nézeteket.

Az 1903-ban a pápai székre került X. Piusnak (1903-1914) reak
ciója azonnali volt. Felállított egy pápai Szentírástudományi Bizott
ságot, amely kiadott egy sor hivatalos nyilatkozatot és azokban a leg- 
konzeivatívabb szentírástudományi nézetek követésére kötelezte a 
katolikus tudósokat. Ez a Bizottság a történelem kritikai értelmező
módszer eredményeiről hallani sem akart. 1907-ben azután meg
jelent előbb a Szent OfFiciumnak (a mai Hittani Kongregáció előd
jének) „Lamentabili” ke zdetű határozata, közvetlenül utána pedig 
X. Pius pápa „Pascendi” kezdetű enciklikája, amelyek „moderniz
mus” néven rendszerbe foglalták az új irányzat szétágazó nézeteit, és 
azokat minden eretnekség halmazaként a leghatározottabban elítél
ték. 1910-ben a pápa „Sacrorum antistitum” kezdetű motu proprio- 
jával kihirdette az antimodemista eskü szövegét, amelyet 1967-ig 
minden papnak és teológia tanárnak ismételten le kellett tennie. 
Loisy maga 1908-ban a legszigorúbb módon ki lett közösítve.

Amint Loisynak és társainak későbbi nyilatkozatai mutatják, 
számos felfogásuk tényleg a kereszténység lényegének tagadásá
hoz vezetett. Loisy maga idősebb korában kijelentette, hogy a 
„Hiszekegyéből csak egy állítást tud a szó szoros értelmében 
igaznak elfogadni, ti. azt, hogy Jézust Poncius Pilátus alatt ke
resztre feszítették. A pápai reakció azonban túllőtt a célon, ami
kor a tudományok haladását figyelembe vevő és nyitottabb felfo
gásra törekvő sok hithű katolikust, mint például a kiváló domon
kosrendi szentírástudóst, Marie-Joseph Lagrange-t (1855-1938) 
és Prohászka Ottokár püspököt is modernista nézetek követésével 
gyanúsítottak, megróttak és nézeteiket elvetették.

Hogy még a filozófiai oktatás terén is szorosabb egységesítést 
hajtsanak keresztül, X. Pius életének utolsó évében, 1914-ben a va
tikáni Tanulmányi Kongregáció 24 tételt tett közzé, amelyek a leg
szorosabb értelemben vett tomista bölcselet követését írták elő.

Alfréd Loisy munka közben
Ezen már a neoskolasztikus filozófiát követő, de Duns Scotus vagy 
Suárez nézeteit valló ferences és jezsuita tanárok is megütköztek.

EGYHÁZ-feRuM-----------------------------------------------------------------------  3
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Amikor XV. Benedek (1914-1922) lett X. Pius utóda, kissé 

megenyhült a légkör. A gyanúsítgatások és feljelentések megszűn
tek, de a katolikus szentírástudományt változatlanul megkötötték a 
Pápai Szentírási Bizottság döntéseinek béklyói. A katolikus szisz- 
tematikus teológia is stagnált. A nagy számban megjelenő dogma
tikai tankönyvek a teológia anyagát sok száz tételre osztották fel, 
amelyeknek legtöbbje zsinati vagy pápai dogmák szövegéből állt. 
A tétel után következő kifejtés nagyrészt arra szorítkozott, hogy a 
tétel ellenfeleinek felsorolása után a Szentírásból és az ókori egy
házatyák műveiből kiragadott szövegek alapján bizonyítsa e tételek 
igazát, és cáfolja az ellenfelek állításait. Mennyire különbözött ez a 
módszer még a középkori skolasztikától is, ahol a Summa-k nem 
tételekre (thesis), hanem kérdésekre (quaestio) voltak felosztva, és 
a kreatív gondolkodást és vitatkozást mozdították elő.

A modernizmus elleni egyházi reakció tehát szükséges volt 
ugyan, de a megkülönböztetés nélküli elítélések annak valós kér
désfelvetéseit, például a történelmi gondolkodás szükségességét 
és az alany (subjektum) szerepének fokozottabb figyelembevéte
lét elfojtották. Ezzel a katolikus teológia az újkori gondolkodás 
haladásától teljesen elzárkózott.

Teológiai ébredés Németországban

Lassan mégis új szelek kezdtek fújni, éspedig elsősorban az
I. világháború elvesztése által mélyen megrendült Németországban. 
A protestáns, porosz vezetésű német birodalom összeomlása után a 
német katolikusok úgy érezték, hogy ütött az ő órájuk. Virágozni 
kezdtek a katolikus ifjúsági mozgalmak, a zsákutcába futott liberális 
individualizmus után a közösségi élet értékeit kezdték felfedezni, éb
redezett az Egyház az emberek szívében, nekilendült a liturgikus 
mozgalom. Egy sor tehetséges teológus kísérte ezeket a feltöréseket.

Egyikük, Kari Adam (1876-1966) lelkipásztori szolgálat után 
került a tübingeni egyetem katolikus teológia karának tanári szé
kébe. Már megnyitó előadása, melyben fenomenológiai megköze
lítéssel a hitre indító belső „megvilágosítás” szerepét hangoztatta, 
nagy feltűnést keltett. 1924-ben megjelent „Das Wesen des 
Katholizismus” (A katolicizmus lényege) című műve pedig hatal
mas könyvsiker lett. A könyv 12 német kiadást ért meg, és 10 ide
gen nyelvre fordították le. Adam e művében a 19. századbeli 
tübingeni iskola, főképpen Möhler meglátásait követve azt han
goztatja, hogy a katolicizmusnak egy alapvető életelvvel (Lebens- 
prinzip) rendelkezik, amely az idők során bámulatos sokféleség
ben és változatosságban mutatkozik meg. Ez a krisztusi Egyház 
Krisztus megtestesülésének folytatása. Adam szintén nagysikerű 
későbbi műveiben Jézus személyének mélyebb megismertetésére 
és a Szentlélek által bennünk élő feltámadt Krisztus jelenlétére irá
nyította a figyelmet, idősebb korában pedig a németországi öku
menikus mozgalomnak lett lelkes előmozdítója.

Az akkori német katolikus gondolkodás egy másik nagyhatású 
mestere az olasz családban született, de a német kultúrában nevel
kedett Romano Guardini (1885-1969). Ő is lelkipásztori szolgálat 
után került a berlini egyetemen az újonnan alapított vallástudomá
nyi és katolikus világnézeti tanszékre. Kiváló irodalmi és művészi 
adottságai, lebilincselő előadásmódja, kortársai érzés- és gondolat- 
világának mély megértése magával ragadta hallgatóit és olvasóit. A 
„Dér Herr” (Az Úr) című, Jézusról szóló klasszikus műve a hitleriz- 
mus sötét évei alatt sok-sok embernek adott lelki támaszt. Guardini 
a katolikus ifjúsági megmozdulásoknak és az ébredező liturgikus 
mozgalomnak is egyik lelkes vezetője volt. A nagy gondolkodókról, 
Platómról, Szókratészről, Ágostonról, Pascalról, Hölderlinről, Rilké
ről írt finom elemzései megragadták az embereket. Kari Rahner 
Guardini érdemeit annak 80. születésnapja alkalmával e szavakkal 
méltatta: „Guardini éppen azáltal, hogy a keresztény mivolt megkü

lönböztető sajátosságait eredeti, hiteles formában feltárta, és az em
bereket ezek mindig újszerű megéléséhez segítette, megtalálta a mai 
idő hiteles szelleméhez vezető utat, és felfedte az emberiben a ke
resztényit és a keresztényiben az emberit”.

Egy másik korabeli nagy szellem a jezsuita Erich Przywara 
(1885-1974) volt, aki vaskos filozófiai, teológiai és lelkiségi mű
veiben hatalmas, új távlatokat igyekezett megnyitni. A mindent 
felülmúló és mégis mindenben benne rejlő Isten (über-in) körül 
keringett minden gondolata. Nála is nagyobb hatása volt a bencés 
Odo Caselnek (1886-1948). Ő a liturgikus mozgalomnak adott 
teológiai alapokat. Hangoztatta, hogy a liturgikus cselekmények 
a Krisztus-misztérium megjelenítései. A feltámadt Úr Szentlelke 
által jelenvalóvá teszi a liturgiában életének, halálának és feltá
madásának üdvhozó eseményeit. A bencés apácák kolostorában 
általa vezetett liturgia mindenki számára hatalmas vallási él
ményt jelentett. Isten mintegy azzal hagyta jóvá buzgalmát, hogy 
a XII. Pius által megújított húsvéti liturgián, az Exultet éneklése 
közben érte a halál, amellyel az égi liturgia ünnepébe költözött.

Meg kell még említenünk a liturgia és kateketika terén nagy érde
meket szerzett Josef Andreas Jungmann SJ. (1889-1975) nevét is. 
„Missarum Sollemnia” című kétkötetes műve a római liturgia szerin
ti szentmise kialakulását mutatta be példás pontossággal és szaksze
rűséggel. Ebből a tanulmányból világosan kiderült, hogy az V. Pius 
pápa által meghatározott Római Misekönyv szövegei és rítusai egy
általán nem „égből pottyant” valóságok, hanem különböző korokból 
származó hagyományok egybetoldása révén lettek meghatározva. 
Ez a megállapítás készítette elő a II. vatikáni zsinat utáni misekönyv- 
reform útját. Jungmann „Die froche Botschaft und unsere Glaubens- 
verkündigung” (Az örömhír és a mi hithirdetésünk, 1936) című 
könyvével pedig a kateketikát újította meg. Káplánkodása alatt szer
zett lelkipásztori tapasztalatai nyomán arra mutatott rá, hogy a köte
lességeket és parancsokat egyoldalúan hangoztató akkori hittan
könyvek nem képesek az evangéliumok lelkesítő örömhírét közvetí
teni, és ezért gyökeres reformra szorulnak. Jungmann-nak e könyvét 
megjelenése után sokan élesen támadták, és újrakiadását betiltották, 
de a n. vatikáni zsinat utáni hitoktatás az ő nyomdokait követi.

XI. és XII. Pius

Miközben Németországban ezek az ébredezések jelentkeztek, Ró
mában is új pápák követték egymást. XI. Pius (1922-1939) a teológia 
terén nem nyitott új utakat, de a laikus hívek egyházi tevékenységé
nek felértékelését jelentő Actio Catholica előmozdításával fellazította 
a klerikalizmus bástyáit, a kommunista és hitlerista totalitarizmusok 
éles elítélésével pedig az emberi szabadságot vette védelmébe.

Az őt követő XII. Pius (1939-1958) számos megnyilatkozása kö
zül teológiai szempontból talán a legfontosabb a szentírástudomány- 
ról szóló, Divino afflante Spiritu kezdetű enciklikája volt (1943). A 
katolikus szentírástudósok ezt hosszú megkötöttségükből való fel- 
szabadulásként élték meg. A pápa hangoztatta, hogy a Szentírásban 
különböző „irodalmi műfajok” találhatók, amelyeknek mindegyike 
sajátos egzegetikai megközelítést igényel. Megállapította azt is, hogy 
az egyházi tanítóhivatal csak nagyon kevés szentírási szöveg értelmét 
szögezte le, és ezért tág tér marad a szentírástudósok kutatása számá
ra. Óvott attól, hogy az emberek minden új egzegetikai nézetet gya
núval fogadjanak. Azt is kijelentette, hogy a Vulgata-fordítás az 
Egyház hivatalos fordítása ugyan, de kívánatos, hogy a szentírástu
dósok a Szentírás eredeti héber és görög szövegét tanulmányozzák, 
hiszen ezeket tekinti az egyház a szentlélek által sugalmazott szöve
geknek. Mikor pedig a Pápai Bibliai Bizottságnak X. Pius korában 
kiadott döntéseit a XII. Pius alatt megújult Bibliai Bizottság újra ki
adta, a kiadáshoz írt bevezetésben azt a magyarázatot tette hozzá, 
hogy ezek a döntések az akkori történelmi helyzetet tükrözik, és hogy
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azóta a kérdéseket már egészen más fényben látjuk. Ezzel hallgatóla
gosan elismerte, hogy ezek a döntések elavultak és már nem kötele
zőek. XII. Pius ezen enciklikájának hatására a történelemkritikai, tu
dományos katolikus szentíráskutatás hatalmas lendülettel fejlődés
nek indult, és napjainkban már utolérte, sőt néha meg is haladta a 
protestáns tudósok egzegetikai műveinek színvonalát.

A két „nagy”: Rahner és Balthasar

Mielőtt tovább szólnánk XII. Pius teológiai megnyilatkozásai
ról, be kell mutatnunk a 20. század teológiája két „nagy emberé
nek” Kari Rahnemek (1904-1984) és Hans Urs von Balthasamak 
(1896-1991) életművét.

A jezsuita Rahner teológiáját a 
gondolkodás öröme jellemzi. Kor
társainak valós kérdéseivel néz 
szembe, és azokra igyekszik fel
szabadító válaszokat adni, de min
den új gondolatát a kétezer éves 
katolikus hagyomány teljes figye
lembevételével fogalmazza meg. 
Rahner egész teológiai műve mély 
személyes hitén alapszik, és ehhez 
a hithez szeretné elsegíteni a mai 
világban élő és gondolkodó kortár
sait. Ezért igyekezett, Joseph Ma- 
réchal S.J. (1878-1944) nyomán 

Kant transzcendentális filozófiáját Aquinói Tamás alapgondolatai
val cgybefuzni, és minden fejtegetésben az ember legmélyebb ben
ső élményeiből kiindulni. Ez képezi a teológiáját jellemző 
„antropológiai fordulatot”. Rahner szerint az ember testével a világ
ban élő szellem, aki mint kérdező és az igét hallgató élőlény, nyitott 
egy lehetséges isteni kinyilatkoztatásra, amely -  ha megtörténik -  a 
történelemben valósul meg. Az egész emberi történelemben a 
szentháromságos Isten önközlése (Selbstmitteilung Gottes) törté
nik. Minden embert az Istennel való közvetlen egységre irányít a 
lelkünk mélyén oltott „természetfeletti egzisztenciái” (das über- 
natürliche Existenzial), amelynek szabad befogadása még a keresz
ténységet nem ismerő embereket is „anonim keresztény”-nyé teszi. 
Rahner, Teilhard nyomán, elfogadja az evolutív világképet, és ebbe 
illeszti bele szervesen a krisztológiát, amelyben a „khalkedoni zsi
nat” eredeti tanítását követi: Jézusban az isteni és emberi természet 
szétválaszthatatlan, de ugyanakkor nem keveredik össze. Rahner 
meg van győződve arról, hogy az emberek nap mint nap megtapasz
talják Isten kegyelmét, és az azt követő szabad döntéseikkel alakít
ják saját örök életüket. Rahner nem tekintette magát tudósnak, és be
vallása szerint a teológia, mint szaktudomány nem érdekelte. Őt az 
ember misztériuma érdekelte, az a misztérium, amely az Ősmiszté
riumban, az Atyaistenben gyökerezik, és önmagát meghaladva lé
nyegileg (transzcendentálisán) erre az Ősmisztériumra irányul. Ka- 
tegoriálisan, vagyis foghatóan és megíbgalmazhatóan, a Fiúisten 
megtestesülése nyilatkoztatja ki ezt a kettős misztériumot (vagyis az 
Istent és az embert), a Szentlélek pedig minden ember legbensejét 
vonzza e misztérium felé. Rahner arra akarta segíteni a modem em
bert, hogy hittel és bizalommal ráhagyatkozzon erre az Ősmisztéri
umra, és az Istenre és embertársaira irányuló szeretettel vegyen részt 
az isteni életben. Minthogy az ember szabad akarattal rendelkező 
személy, ezért lehetséges, hogy ezt a meghívást véglegesen elutasít
ja, és ezért lehetséges a pokol. Viszont nem tudjuk, hogy van-e olyan 
ember, aki ilyen módon végleg elzárkózik az isteni kegyelem elől. 
Azt azonban tudjuk, hogy a feltámadt Jézus körül ott sorakozik és 
örökre ott lesz az üdvözültek serege. Ezért a pokol lehetősége, és a 
mennyország valósága tartozik a keresztény hithez.
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Rahner élete végén „Grundkurs des Glaubens” (magyar fordítás
ban: Hitünk alapjai) című művében összefoglalta teológiájának alap
állításait, de azok mélyebb megértéséhez persze rengeteg egyéb 
könyvének és cikkének ismerete is szükséges. Összes műveinek gyűj
teményes kiadása most van folyamatban. Kétségtelen, hogy a század 
legnagyobb és legbefolyásosabb teológusai közé tartozik, akinek el
gondolásai több ponton a II. vatikáni zsinat tanítását is befolyásolták.

Hans Urs von Balthasar szintén a jezsuita rendben kezdte teoló
giai pályafutását. Élete végéig követője maradt Loyolai Szent Ignác 
lelkiségének, de mivel arra a meggyőződésre jutott, hogy a miszti
kus kegyelmekkel megáldott Adrienne von Speyr (1902-1967) lel
ki vezetésére és vele együtt új szerzetes közösségek megalapításá
ra kapott hivatást, kilépett a rendből, és egyházmegyés papként 
folytatta fáradhatatlanul működését. Számos egyéb írása mellett há
rom kötetre tervezett, de végül is 9 kötetre nőtt teológiai Summája 
a 20. század teológiájának egyik legjelentősebb alkotása. Az első 
rész, Herlichkeit címén a szépség szempontjából fejti ki a keresz
tény teológiát. Már ebben megmutatkozik von Balthasar alapfelfo
gása. Bár sok mindenben egyetért Rahnerrel, nem az emberből, ha
nem Istenből kiindulva keresi a valóság megértését. Isten az önma
gát adó és árasztó Ős-Szépség. Ez az Ős-Szépség, paradox módon, 
a megtestesült Fiúisten, Krisztus keresztjében jut legtökéletesebb 
kinyilatkoztatásra. Balthasar krisztológiája tehát inkább az ún. neo- 
khalkedonianizmust, vagyis az Alexandriai Cirill teológiáját befo
gadni igyekvő II. konstantinápolyi zsinat felfogását követi. Nagy 
trilógiájának legeredetibb része a Theodramatik című második rész, 
amelyben az egész üdvtörténetet az isteni szabadságnak és az em
berek szabadságának ütközéséből és egybefolyásából kialakuló vi
lágdrámaként mutatja be. Különösen eredeti a Krisztus „pokolra 
szállásáról” szóló új értelmezése: szerinte a világ bűneit magára ve
vő Krisztus valóban átszenvedte a teljes elhagyatottság poklát, és 
így ment be a feltámadás életébe. Úgy mint Rahner, Balthasar is az 
emberek számára a pokol lehetőségét, és a Krisztussal egyesülő 
mennyország valóságát tekinti hitünk tanításának. A trilógia harma
dik része, Theologik címen, a szeretet valóságán alapuló új keresz
tény filozófiát igyekszik kidolgozni, és ennek alapján magyarázza 
minden valóság alapjaként a Szentháromságot és annak üdvtörténe- 
ti önátadását. A trilógia három része tehát a szép, a jó és az igaz 
szempontjából tálja elénk a teljes valóságot.

Balthasar műveltségének szélessége és alapossága bámulatos. 
Kiválóan ért az irodalomhoz, a zenéhez, a költészethez, a színmű
vészethez, jól ismeri az ókori egyházatyák világát, de járatos a 
modem filozófia berkeiben is. Egyik méltatója a svájci származá
sú Balthasart „a helvétek közé tévedt cgyházatyának” nevezte.

AII. vatikáni zsinat előtt Balthasar haladó teológusként volt is
mert. „Schlcifung dér Bastionen” (Az erődítmények lebontása) cí
mű könyve ilyen értelemben programszerűnek mondható. A zsinat 
után azonban Balthasar inkább konzervatív teológusnak tűnt, mert 
míg számos teológus tovább haladt, ő megmaradt előzőleg kiala
kult teológiája mellett. Ma is azonban nagy hatást gyakorol számos 
teológusra és lelkiségi mozgalomra. II. János Pál érdemei elisme
réséül bíborossá nevezte ki, de a már igen idős Balthasar közvetle
nül a kinevezés hivatalos átnyújtása előtt meghalt. Egyik szellemi 
örököse Christoph von Schönbom, bécsi érsek, aki az 1992-ben ki
adott Katolikus Egyház Katekizmusának főszerkesztőjeként nagy
ban hozzájárult a balthasari gondolatok széles körű elteijedéséhez.

Az új teológia megszületése Franciaországban

De térjünk most már vissza a II. vatikáni zsinatot megelőző 
időkhöz! Ahogyan az I. világháború után a német teológia nyitott 
új utakat, úgy a II. világháború körül és után a francia teológia 
kezdett úttörő szerepet játszani. Már közvetlenül a háború előtt,
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főképp domonkos és jezsuita teológusok igyekeztek megújítani 
az erre akkor nagyon is rászoruló katolikus hittudományt. Sok 
név közül különösen a jezsuita Henri de Lubac (1896-1991) és a 
domonkos Yves Congar (1904-1998) nevét szeretnénk kiemelni.

H. de Lubac 1938-ban megjelent 
„Catholicisme. Les aspects sociaux 
du dogme” (Katolicizmus. A dog
ma szociális szempontjai) könyvé
vel tűnt fel. A korabeli individualis
ta üdvösségfelfogással szemben, de 
Lubac-nak az egyházatyák művei 
alapján megfogalmazott teológiája 
a kereszténység közösségi jellegét 
domborította ki. A háború után 
megjelent „Sumaturel” (A termé
szetfölötti) című művében pedig azt 
az alapgondolatát fogalmazta meg, 
hogy az ember -  amint azt már 
Aquinói Tamás is tanította -  embe
ri lényegének legmélyéből vágya

kozik az Isten boldogító színelátására, a természetfolötti üdvösségre. 
Ez az ősdinamizmus képezi szerinte az emberi lét legmélyebb szom
júságát. Bár ez a vágy az ember lényegéhez tartozik, megvalósulása 
csak Isten legszabadabb ingyenes önátadása lévén valósulhat meg.

H. de Lubac-kal egyidőben tűnt fel Congar működése is. Ő a 
keresztények egységének munkálására érzett hivatást, és ezt azzal 
igyekezett előmozdítani, hogy történeti tanulmányokkal újra fel
fedezze a katolikus teológia forrásait, és ezzel elősegítse a katoli
kus egyház olyan reformját, amely az újabbkori leszűkítéseket le
győzve, az egyház hitelesebb formáját jeleníti meg. Megindította 
az „Unam Sanctam” könyvsorozatot, amely az építő ökumeniz- 
must tette témájává. „Vraie et fausse reformé dans L’Eglise” 
(Igaz és hamis reform az Egyházban) című művével pedig a ka
tolikus egyház korszerű reformjára tett teológiailag megalapozott 
indítványokat. Congar egy olyan katolicizmusért dolgozott, 
amely hiteles forrásaiból táplálkozik, krisztocentrikus, szentírási, 
liturgikus, húsvéti, közösségi és ökumenikus.

Visszatérés az ősi forrásokhoz, vagyis a Szentíráshoz és az 
egyházatyák hagyományához, történelmi szemléletmód, ráfigye- 
lés az emberi lélek legmélyebb dinamizmusára, lelkes és megin
dító stílus és nyelvezet: ezek voltak a Fourviere-i jezsuita és a 
Saulchoir-i domonkos teologátusban működő szerzők műveinek 
sajátosságai Egyikük, Jean Daniélou S.J. (1905-1974) adta ennek 
az irányzatnak az „új teológia” (nouvelle théologie) nevet. Ez az 
új teológia azonban az 1940-es évek végétől nagy ellenkezést vál
tott ki, először Franciaországban, azután pedig Rómában is. En
nek nyomán XII. Pius pápa 1950-ben kiadott „Humani generis” 
kezdetű enciklikájával, nevek említése nélkül ugyan, de ezt a te
ológia újraindulást megállította. H. de Lubacnak, Congamak több 
társukkal együtt megtiltották a teológia tanítását és minden írásu
kat római cenzoroknak kellett alávetniük. Menthetetlenül gyanú
sak lettek. Ez rengeteg lelki szenvedést okozott e hivatásukról 
meggyőződött embereknek, de egyikük sem lázadt fel az Egyház 
ellen, hanem -  ahogy lehetett -  dolgoztak tovább.

Változást XXIII. János (1958-1963) pápasága hozott. A pápa a
II. vatikáni zsinat összehívásának meghirdetését követően, de Lubacot 
és Congait kinevezte a zsinatot előkészítő bizottság tagjává. Ők teo
lógiai szakértőként részt vettek magán a zsinaton is, és annak doku
mentumait nagyban befolyásolták. Congar boldogan írta barátainak 
Rómából, hogy a zsinat éppen azokat a témákat tette magáévá, ame
lyek egész életét mozgatták: az ökumenizmust, az egyháztant, a pap
ság és a laikusok viszonyának új megfogalmazását, a missziológiát, 
az egyház állandó reformját, és a forrásokból merítő felfrissülést.

H. de Lubac és Congar a zsinat után is fáradhatatlanul foly
tatta teológiai munkásságát, de ekkor már két fronton kellett 
harcolniuk: Küzdöttek a zsinat előtti állapotokat visszaállítani 
próbáló konzervatívok ellen, de ugyanakkor küzdöttek az egy
ház kétezer éves hagyományát semmibe vevő progresszívok el
len is. Congar fogalmazta meg legszebben álláspontjukat: 
„Hűségesen és figyelmesen követni szeretném a Szentlélek 
minden új rezdülését az Egyházban, de még inkább hűséges aka
rok maradni az apostolok és vértanúk Egyházához”. II. János Pál 
pápa de Lubacot is, Congart is agg korukban kinevezte bíboros
nak. Ez méltó elégtétel volt Krisztus e két hűséges és sokat 
szenvedett szolgája számára.

Mielőtt rátérnénk a XX. század legfontosabb teológiai ese
ményére, a II. vatikáni zsinatra, a francia teológiának még egy 
igen eredeti gondolkodójáról, Pierre Teilhard de Chardinről 
(1881-1955) kell röviden megemlékeznünk. Teilhard egy sze
mélyben volt természettudós, teológus, misztikus és költő. Volt 
egy nagy meglátása, amely egész életét és gondolkodását irányí
totta. Azt egy rövid hitvallásban így fejezte ki: „Hiszem, hogy a 
világmindenség: fejlődés. Hiszem, hogy a fejlődés a szellem felé 
halad. Hiszem, hogy a szellem a személyességben teljesedik be. 
Hiszem, hogy a legfelső személyesség az egyetemes Krisztus”. 
Teilhard természettudósként elfogadja a fejlődéselméletet, de a 
világmindenség fejlődésében a belsőleg elmélyült és egységesí
tett szellem felé irányuló célirányosságot lát. Az emberiség meg
jelenésével a földet már nem csak a bioszféra, hanem a nooszféra 
(szellemszféra) is betakarja, és az egység felé történő fejlődés 
most már tudatosan és szabadon a személyek közötti szeretet ál
tal halad tovább. A tudatosan dolgozó személy azonban megkí
vánja, hogy tevékenysége ne legyen hiábavaló. Kell tehát létez
nie egy Omega-pontnak, amely összesíti és megörökíti a fejlődés 
minden értékes elemét. Létezik-e egy ilyen Omega-pont? Teil
hard az isteni kinyilatkoztatásban találja meg a választ erre a kér
désre. A Kolosszei levél beszél a feltámadt Jézus Krisztusról, 
akiben minden fennáll, és aki mindent egybe foglal. Ez a Krisz
tus, aki az emberiség fejlődése során beleoltódott történelmünk
be, és akinek működését az egyház folytatja, ad értelmet egész 
életünknek és minden munkánknak.

Teilhard felfogása egyfelől nagy lelkesedést, másfelől heves 
ellenkezést váltott ki. Élete folyamán nem tehette közzé gondola
tait, de halála után ezek közkinccsé váltak. H. de Lubac érdeme, 
hogy Teilhard gondolatait félreértelmezésektől megvédve, annak 
értékes magját megőrizte. A teilhardi jövőkép a II. vatikáni zsinat 
(1962-1965) egyes szövegeire is hatást gyakorolt. Téijünk tehát 
most már rá ennek a zsinatnak értékelésére.

A II. vatikáni zsinat

A zsinat alatt az egyházi tanítóhivatal (pápa és püspökök) és az 
egyház teológusai között igen eredményes együttműködés alakult 
ki. A két csoportot kölcsönös bizalom kötötte össze. Ezzel sike
rült a XXIII. János pápa által megkívánt reformot akadályozó 
konzervatív kisebbséget meggyőzni vagy legyőzni, és a katoliciz
musnak oly képet megrajzolni, amely azt nekilendíthette a XX. és 
XXI. századnak. E zsinat jelentőségéről a Vigilia 2000/9. számá
ban írtam hosszabb méltatást. Itt röviden 15 pontban próbálom 
összefoglalni a zsinat teológiai teljesítményeit.

I. A zsinat a kereszténység súlypontját a perifériáról annak 
központi lényegére helyezte át. Idézzünk a zsinat dokumentu
maiból két ilyen lényeglátó mondatot: „Jóságában és bölcsessé
gében az Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és 
tudtunkra adja akaratának szent titkát. Akarata pedig az, hogy 
Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által az embereknek a Szent-
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H. de Lubac a kereszténység 
közösségi jellegét hagsúlyozta
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lélekben szabad útjuk legyen az Atyához, és az isteni természet
ben részesüljenek.” (DV2). „Krisztus feltámadt, halálával le
győzte a halált, és élettel ajándékozott meg bennünket, hogy 
mint fiák a Fiúban, kiáltsuk a Szentiélekben: Abba, Atyánk” 
(GS22). A kereszténység lényege tehát a szentháromságos Isten 
önátadása, amely bennünket megistenít. Ezt az isteni önátadást 
hittel és szeretettel fogadjuk be. A szeretet pedig, és annak alko
tása örökké megmarad (GS39).

2. A zsinat Szentírás-központú katolicizmust akart: a Szentírás 
táplálja az egész egyházi igehirdetést (DV21), megfelelő fordítá
sok és magyarázatok által tárjuk szélesre a kaput, hogy a hívek 
hozzáférhessenek a Szentíráshoz (DV22), a Szentírásból sarjad
jon a hittudomány, a lelkipásztori igehirdetés, a hitoktatás és min
den más keresztény tanítás (DV24).

3. A zsinat megújította az egész liturgiát: érthető, élményszerű 
és a hívek széles körű együttműködésével folyó liturgiát akart. 
Megengedte az anyanyelv használatát, a jogos változatosságot és 
a különböző közösségekhez és népekhez való alkalmazkodást. A 
zsinat után végrehajtott liturgikus reform ezeket az elhatározáso
kat nagyrészt meg is valósította. Ez a reform főképpen a nyugati 
kultúrától idegen afrikai és ázsiai keresztény közösségek számá
ra jelentett nagy örömöt, és nagyban hozzájárult a katolicizmus
nak ezeken a vidékeken látható bámulatos felvirágzásához.

4. A zsinat megújította az egyháztant. Szerinte az egyház nem 
csupán szervezet vagy intézmény, hanem Isten vándorló népe és 
Krisztus teste. Ez az Egyház a katolikus egyházban áll fönn (sub- 
sistit in Ecclesia catholica, LG8), de a többi keresztény egyházak 
és egyházi közösségek is az Egyházhoz tartoznak, bár a katolikus 
felfogás szerint az egyházhoz tartozásukban hiányok is mutatkoz
nak. (LG13).

5. A zsinat újra értékelte az egyháztanban a testületi, közössé
gi, szinodális (zsinat) elvet: „a püspökök testülete, a pápával 
együtt, hordozója az egész egyházra kiterjedő legfőbb és teljes 
hatalomnak” (LG22). A zsinat nyomán minden országban meg
alakultak a püspöki karok, növekszik a püspökök közötti együtt
működés, a püspökök kontinentális zsinatokra gyűlnek össze, és 
háromévenként ülésezik Rómában a püspöki karok megválasztott 
képviselőiből álló püspöki szinódus.

6. A zsinat felértékelte a helyi egyházakat. „Krisztus egyháza 
valóságosan jelen van a hívek valamennyi törvényes helyi közös
ségében. A maguk helyén ők az Istentől meghívott új nép” 
(LG26). Minthogy minden helyi egyház saját népének kultúrájá
ban él, ezért jogos és kívánatos, hogy ezek az egyházak a krisztu
si evangéliumot népükbe „inkulturálják”. A zsinat még nem hasz
nálja az azóta elterjedt „inkulturáció” szót, de annak lényegét már 
elismeri (AG22). Ennek az elvnek az alapján születtek meg a zsi
nat után a latin-amerikai, indiai, afrikai, japán, koreai stb. teoló
giák, lelkiségi irányzatok, liturgikus formák stb.

7. Igen fontos a zsinatnak az a kijelentése, hogy minden ke
resztény hivatott az életszentségre, a krisztusi tökéletességre. Te
hát már nem tekinthetjük csak a szerzetes életet a tökéletesség el
érésére törekvő életmódnak, hiszen „bármilyen rendű és rangú 
keresztény hivatott a keresztény élet teljességére és a tökéletes 
szeretetre” (LG40). A zsinat után mindenfelé burjánzó és terjedő 
laikus lelkiségi mozgalmak ebből a meglátásból születtek.

8. A zsinat a leghatározottabban hangoztatja minden egyes em
ber csodálatos méltóságát. Ez a méltóság nemcsak azért illeti meg 
az embert, mert Isten képére teremtetett, hanem azért is, mert „az 
emberi természet bennünk is roppant méltóságra emelkedett azál
tal, hogy Krisztus azt magára öltötte. Maga az Isten Fia ugyanis 
megtestesülése által valamiképpen minden emberrel egyesült” 
(GS22). A zsinati tanítás következő öt pontja ebből az emberi 
méltóság iránti tiszteletből fakad.

9. A zsinat visszavonhatatlanul elkötelezte a katolikus egyházat 
az ökumenizmusra, vagyis minden keresztény egységére való törek
vésre. Elismeri, hogy az Isten Lelke a katolikus egyháztól elszakadt 
egyházi közösségeket is felhasználja az üdvösség eszközéül (UR3).

Igényes ökumenikus programot hirdetett meg: egyházunknak 
meg kell újulnia az evangélium szerint és a többi keresztény egyház 
jogos kívánalmait figyelembe véve. Ki kell küszöbölnünk minden 
előítéletet és téves állítást. Keresztény testvéreinkkel közösen kell 
végeznünk mindazt, amit hitbeli meggyőződésünk szerint közösen 
végezhetünk. Buzgón imádkozzunk a keresztények egységéért.

A zsinat révén teljesen megváltozott a katolikus egyháznak a 
többi keresztény felekezettel való viszonya. Közös nyilatkozatok, 
baráti érintkezések, közös bibliafordítások, testvéri együttműkö
dés jellemzik napjainkat. Az 1999-ben a luteránus egyház és a ka
tolikus egyház között létrejött, a hit általi ingyenes megigazulást 
kijelentő közös nyilatkozat ennek a törekvésnek egyik ígéretes 
gyümölcse. Még hosszú út van hátra, de biztos, hogy az 1000 
éven, illetve 500 éven át egymástól egyre távolodó keresztény 
egyházak irányt változtattak, és kezdenek egymáshoz közelíteni.

10. A zsinat az egyháznak a nem-keresztény vallásokkal való 
viszonyát is gyökeresen megújította. Elismerte, hogy a Szentlélek 
minden ember szívében működik (GS22), és ezért kijelentette: „A 
katolikus egyház őszinte tisztelettel szemléli azokat az (e vallások
ban követett) magatartási formákat, életmódokat, parancsokat és 
tanokat, amelyek sokban különböznek ugyan attól, amit az egyház 
tart és tanít, mégis nemegyszer felcsillan bennük annak az Igaz
ságnak sugara, amely megvilágosít minden embert” (NAe2). Ezért 
arra buzdít a zsinat, hogy a keresztények „okosan és szeretettel 
párbeszédet folytatva és együttműködve más vallások követőivel, 
mutassák be a keresztény hitet és életet, és egyben őrizzék meg és 
fejlesszék tovább azokat a lelki, erkölcsi, valamint társadalmi és 
kulturális értékeket, amelyek ezekben a vallásokban talál
hatók’ ’(NAe2). Mennyire távol áll ez a felfogás attól a nézettől, 
amely minden más vallásban csak ördögi szemfényvesztést látott.

11. A zsinat nem csak más vallások felé, hanem a modem vi
lág felé is megnyitotta az Egyházat. Programszerű a következő 
kijelentés: „Korunk embereinek, főképpen a szegényeknek és 
szenvedőknek örömét és reményét, szomorúságát és gondját 
Krisztus tanítványai saját örömüknek és reményüknek, saját szo
morúságuknak és gondjuknak tekintik, és nincs olyan igazán em
beri érzés, amely szíveikben visszhangra ne találna” (GS1). A 
Krisztus által megváltott és a Szentlélek által új teremtménnyé 
alakított embernek szeretnie kell Isten teremtményeit (GS38). Elő 
kell mozdítanunk az emberi méltóságot, a testvéri közösséget és 
a szabadságot, mert ezeket később újra meg fogjuk lelni, amikor 
Krisztus átadja az országot az Atyának (GS39).

12. A mai világ problémáival szembesülve a zsinat különös
képpen a szegényekre irányította figyelmét. „Napjainkban külö
nösen sürgető kötelességünk, hogy megkülönböztetés nélkül 
minden ember felebarátjává legyünk, és ha találkozunk vele, őt 
tevékenyen segítsük” GS27). A zsinat alatt és után XXIII. János, 
VI. Pál és II. János Pál egymás után adták ki szociális encikliká- 
ikat, amelyekkel a társadalom új kérdéseinek krisztusi megoldá
sát igyekeztek elősegíteni.

13. A zsinat előtti katolikus tanítással szemben a legnagyobb 
újdonságot a vallásszabadságról szóló nyilatkozat jelentette. A zsi
nat előtt az volt a hivatalos katolikus felfogás, hogy a katoliciz
musnak mindenütt államvallásnak kellene lennie, de ahol ez nem 
lehetséges, ott más vallások és felekezetek létét és működését is 
megtűrheti az állam. Ez a felfogás azon alapult, hogy csak az 
igazságnak van létjoga, és minthogy a katolikus Egyházon kívüli 
vallások és felekezetek híjával vannak az igazságnak, csak tole
ranciára (megtörésre) tarthatnak igényt. Ezt a felfogást már jóval
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a zsinat előtt megkérdőjelezte John Coumey Murray S.J., ameri
kai teológus (1904-1967), aki a teljes vallásszabadságot feltétlen 
emberi jognak tekintette. Őt Rómából elhallgattatták, de az ameri
kai püspökök kívánságára teológiai szakértőként részt vett a zsina
ton. Hosszas viták után a zsinat teljes mértékben elfogadta érvelé
sét. A leglényegesebb szöveg így szól: „Az emberi személynek jo
ga van a vallásszabadsághoz. Ez a szabadság abban áll, hogy 
minden embernek mentesnek kell lennie a kényszertől, akár egye
sek, akár csoportok vagy bárminemű emberi hatalom részéről, 
mégpedig úgy, hogy a vallás tekintetében senki se legyen kényte
len lelkiismerete ellen cselekedni, se ne akadályozzák abban, hogy
-  jogos határok között -  lelkiismerete szerint cselekedjék, akár a 
magánéletében, akár a nyilvánosság előtt, akár egymagában, akár 
másokkal társulva” (DH2). „Az embernek a lehető legnagyobb 
mértékben biztosítani kell a szabadságot, és azt csak szükség ese
tén és annak mértéke szerint szabad korlátozni” (DH7). Ezzel az 
igen bátor nyilatkozattal nyert polgárjogot a katolikus egyház a 
XX. és XXI. században, hiszen az Egyesült Nemzetek nagygyűlé
se által 1949-ben kihirdetett Emberi Jogok Általános Nyilatkoza
tában a vallásszabadság alapvető jogként szerepel.

14. Szintén az emberi személy és annak szabadsága iránti tisz
teletből származik a zsinatnak az egyház egységén belüli sokféle
séget pártoló felfogása. „Megőrizvén az egységet, ahol az szüksé
ges, az egyházban mindenki tartsa tiszteletben a kellő szabadságot 
a lelki élet és az egyházfegyelem terén, sőt a kinyilatkoztatott 
igazság teológiai feldolgozásának terén is” (UR4). Ha keresztény 
szemléletük miatt társadalmi, politikai, gazdasági és egyéb kérdé
sekben keresztények között eltérő nézetek jelentkeznek, senki se 
tartsa magát az egyházi gondolkodás egyedüli hiteles képviselőjé
nek (GS43). A jogos pluralizmus legyen tehát az emberi és az egy
házi élet jellemzője.

15. Végül pedig a zsinat meghirdette az egyház állandó re
formjának szükségességét. „Az egyház egyszerre szent is, és 
folytonos megtisztulásra is szorul, ezért állandóan bűnbánatot tart 
és megújul” (LG8).

A II. vatikáni zsinat egyik alapvető jellemzője tehát, amint 
Walter J. Burghardt S.J. helyesen mondja, hogy az elvont igaz
ságszemléletről áttért a történelmi igazságszemléletre. A kinyilat
koztatást isteni tettekkel és szavakkal történő üdvtörténetként 
fogja fel, nyelvezete nem a skolasztikus teológia száraz meghatá
rozásait, hanem a Szentírás és az egyházatyák konkrét kifejezés- 
módját követi, a Szentírás értelmezésénél a különböző irodalmi 
műfajok megkülönböztetését és az evangéliumi hagyomány tör
ténelmi alakulásának figyelembevételét ajánlja, a papnövendékek 
teológiai képzésénél nem a „tézis-bizonyítás-módszert” ajánlja, 
hanem azt kívánja, hogy „először a Biblia tanítását ismertessék, 
ezután mutassák be, hogy a keleti és nyugati egyházatyák mivel 
járultak hozzá a kinyilatkoztatás egyes igazságainak hűséges át- 
hagyományozásához és kifejtéséhez, és tárják fel a dogma továb
bi történetét, vizsgálva annak kapcsolatát az egyház általános tör
ténelmével” (OT16). A II. vatikáni zsinat Egyháza nem képzeli 
magát a tökéletes örök igazság teljes birtokosának, hanem tanul
ni vágyó párbeszédet akar folytatni más keresztény felekezetek
kel, más vallásokkal és a modem világ gondolkodóival

Újabb irányzatok

A zsinat utáni katolikus teológia értékeléséhez nincsen még 
elegendő történelmi távlatunk. Feltűnő jelenség az inkulturált, 
kontextuális teológiák megjelenése. Ezek közül a legbefolyáso
sabb a latin-amerikai felszabadítás teológiája. Gustavo Gutiérrez, 
Leonardo Boff, J. L. Segundo és sokan mások dolgozták ki ezt a 
teológiát, amely a latin-amerikai szegények konkrét helyzetéből

indul ki, és annak krisztusi megváltoztatására törekszik. A Hitta- 
ni Kongregáció 1984-ben és 1986-ban kiadott két instrukciója e 
teológiai irányzat túlzásait bírálja ugyan, de az emberek teljes kö
rű felszabadítására irányuló jogos kívánalmait elismeri. A zsinat 
utáni kritikus hangként gyakran hallatszik a svájci teológus, Hans 
Küng (1928-) hangja. Kari Barth megigazulás-tanáról írt fiatal
kori műve szerzett neki nagy elismerést, és ez játszott nagy sze
repet a megigazulás tan terén mutatkozó katolikus-protestáns kö
zeledésben. Későbbi műveiben az egyházon belüli karizmák elis
merését szorgalmazza, Krisztust Isten ügyének és az ember 
ügyének megbízott képviselőjének (Sachverwalter Gottes und 
des Menschen) tekinti, hangoztatja az egyház gyökeres reformját, 
és megkérdőjelezi a pápai tévedhetetlenséget. A Hittani Kongre
gáció több intésben részesítette Küngöt és elmozdította őt a 
tübingeni egyetem katolikus teológia karán betöltött tanári állásá
ból, de papi működését nem tiltotta meg. Küng újabban főképpen 
a világvallásokkal való párbeszédet sürgeti, és egy közös világé- 
tosz kialakításán fáradozik.

A nem-keresztény vallások értékelése lett a legutóbbi évtized 
egyik legégetőbb teológiai vitatémája. Jézus Krisztus személyé
nek és szerepének felfogása a legfőbb probléma. Kevesen tartják 
ma azt, hogy a Krisztusban kifejezetten nem hívő emberek nem 
üdvözülhetnek (exkluzív üdvösségtan). A katolikus teológusok 
többsége az inkluzív üdvösségtant követi. Szerintük a megteste
sült Fiúisten, Jézus az egyetlen üdvözítő, de minthogy ő minden
kiért meghalt és mindenkiért támadt fel, ezért a Szentlélek minden 
ember szívében működik, és így minden ember, az Ősirgalomba 
vetett hit és az Ős-szeretettel való egybefolyás révén -  öntudatla
nul is -  egyesülhet Krisztus üdvözítő pászka-misztériumával, 
amely az egész világot elvezeti az Atyaistenhez (vö. GS22). Újab
ban azonban megjelent egy relativista krisztológia is, amelynek fő 
képviselői a presbiteriánus John Hick, a katolikus Paul Knitter, a 
Japán Keresztény Egyházközösséghez tartozó Jagi Szeiicsi. Ősze- 
rintük a názáreti Jézus a keresztények számára az üdvözítő Krisz
tus, de más vallásúak számára létezhetnek más üdvözítők is. A 
Hittani Kongregációnak 2000-ben kiadott „Dominus Jesus” kez
detű nyilatkozata -  jogosan -  elvetette ezt a relativista krisztoló- 
giát, hiszen az a Szentírás és az egész keresztény hagyomány 
egyik leglényegesebb pontját tagadja.

Az utóbbi évtizedek katolikus teológiáját a pluralizmus jellem
zi. Ezt a pluralizmust II. János Pál pápa és a római Hittani Kong
regáció fékezni igyekeznek. Az a szép, egymásban bízó együtt
működés, amely a II. vatikáni zsinat alatt az egyházi tanítóhivatal 
hordozóit és a teológusokat jellemezte, eléggé megromlott. Köl
csönös bizalmatlanság kezd uralkodni, amely mindkét félre néz
ve káros. Nem tértek ugyan vissza a modernizmus korabeli hajtó
vadászatok, de az utóbbi években néhány sajnálatos esetnek le
hettünk tanúi. Érthető, hogy az egyházi tanítóhivatal nem akaq'a 
megengedni, hogy teológusok merész nézetei megzavaiják a hí
vek nyugalmát, de az ellenőrizhetetlen médiák ezt a nyugalmat 
már úgyis zavargatják. A kocsiban fék is kell, de motor is. A teo
lógusok a történelem folyamán -  ahogy azt Aquinói Tamás példá
ja is mutatja -  gyakran a motor szerepét játszották. Ez fontos fel
adata lenne a mai és holnapi teológiának is.

A II vatikáni zsinat bölcsen beszélt a hívek összességének a 
Szentlélek által adott „hitérzékéről” (sensus fidei), amely tévedhe- 
tetlenül megőrzi a hitletéteményt (LG 12). Ezért a teológiai kutatás 
jogos szabadságát megengedve az Egyház bizalommal tekinthet a 
jövőbe. Amint a XX. században a Szentlélek megőrizte az egyhá
zat a hitben, és annak kifejtését -  a teológusok segítségével is -  
hathatósan előmozdította, úgy fogja megőrizni a XXI. században 
is. Mert hiszen az Igazság Lelke, Jézus ígéretéhez híven, mindig 
velünk lesz és „elvezet minden igazságra” (Jn 16,13).
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Az emberi jogokról vallott felfogás az egyház 
szemléletmódjában nem lehet marginális kérdés

Az emberi jogok témaköre a keresztény tradícióban rendkívül 
komplex. Rövid beszámolómban csak a katolikus hagyományra hi
vatkozom, melyet a legjobban ismerek. Az intézményes Katolikus 
Egyház hozzáállását az emberi jogok kérdéséhez széles megköze
lítésében kívánom interpretálni. Nem veszem számításba jelentős 
egyéni katolikus teológusok szemléletmódját, pl. Dávid Hollen- 
bachét, aki kiterjedten foglalkozott a témával, bár tudom, hogy a té
mával kapcsolatos teljes katolikus perspektíva felvázolása megkö
vetelne egy ilyen irányú kutatást is. A katolikus hagyományon be
lül nem könnyű az emberi jogokról mint különálló témáról 
beszélni. Történelmi távlatból tekintve az emberi jogok kérdése új 
érdeklődést jelent a római katolicizmus számára. Ez a helyzet nem 
véletlen, hanem olyan határozott teológiai elvek következménye, 
melyek mélyen gyökereznek a katolikus gondolkodásmódban.

Mint ahogy azt minden katolicizmust komolyan tanulmányozó 
hallgató is tudja, a pre-modem korban az egyház társadalmi kérdé
sekről vallott gondolatait Aquinói Szent Tamás teológiai nézetei ha
tározták meg, és ez az emberi jogok kérdésére is vonatkozik. Abban 
a szintézisben, melyet Aquinas teremtett, a túlnyomó hangsúly az 
egyénnek a társadalom iránti kötelezettségére helyeződött, sokkal in
kább, mint azokra a jogokra, melyekre az individuum hivatkozhatott, 
bármilyen szociális szinthez tartozott is. Ennek eredményeképpen a 
tamási gondolkodásában fellelhető, a társadalomra és a társadalmi 
kötelezettségekre vonatkozó teórián belül, az egyén az élethelyzete 
által meghatározott kötelezettségei által kapcsolódott másokhoz és 
az állam társadalmi szervezeteihez. Ezeket a kötelezettségeket nem 
úgy fogták fel, mint amelyek szerves összetevői az egyén személyes 
meghatározóinak, hanem olyanoknak tekintették, melyek annak a 
társadalmi funkciónak a következményei, melyet az adott személy 
betöltött. így például a szolga szerepe megfelelő kötelezettséget je
lentett a feudális úr felé mindenki számára, aki ebbe a kategóriába 
esett, az urat pedig bizonyos felelősség és kötelezettségek terhelték a 
birtokán lévő szolgák iránt. A társadalmi kötelezettségekre vonatko
zóan ennek megfelelő felfogás élt az egyházon belül is.

„A hit, mint a jogok meghatározója. ”

Katolikus Egyházat csak a középkori társadalom bukása vezet
te végül is arra, hogy a mai értelemben vett emberi jogok kérdé
sét komolyabban szemügyre vegye. Történelmileg tekintve a ka
tolikus felfogásban az ideális társadalom addig az volt, melyben 
az egyház uralkodott. Őszintén hitték, hogy mivel az egyház a ki
nyilatkoztatott igazságot birtokolja, ennek az ideálnak az elérése 
minden társadalmi kapcsolatban biztosítja a teljes igazságossá
got. Teológiailag még csak a leghalványabb gyanúja sem merült 
fel annak, hogy az egyház valaha is az elnyomás eszköze lehet. 
Mindaddig, amíg az állam és egyház kapcsolata nem érte el az 
ideális szintet, az egyház és annak teológiája kötelességszerűen 
kiállt az állammal szemben, és követelte, hogy annak cselekede
tei mindenkor megfeleljenek az Isten felismert akaratának. Az 
ilyen állam-egyház kapcsolatnak egyik kritikus összetevője volt 
az a bizonyos elv, mely szerint „a tévedésnek nincsenek jogai.”

Nem lehet eléggé hangoztatni ennek az elvnek a fontosságát 
akkor, ha az emberi jogok kérdéséről beszélünk. Az ideális társa
dalomnak ilyetén felfogásában mindazok, akik a katolikus egyhá
zon kívül álltak, azért nem tarthattak számot semmiféle politikai 
és civil jogra, mert híjával voltak az igaz hitnek. Ez a megközelí
tésmód -  a hit, mint a jogok meghatározója -  fennmaradt uralko
dó nézetként a hivatalos római katolikus gondolkodásban a legma
gasabb szinteken, egészen addig, amíg a II. vatikáni zsinat idején, 
heves küzdelmek során meg nem született a „Nyilatkozat a Vallás- 
szabadságról” dokumentuma, melynek következményeképp azt 
eltemették. Egészen a XX. századig azok az alapelvek, melyek a 
katolicizmus társadalom-etikáját alapvetően alakították, a társa
dalmi kötelességek koncepciója, és az a felfogás volt miszerint az 
individuális jogok a katolikus igazsághoz való kapcsolódás függ
vényei. Ebben a szellemben élve, amikor római katolikusok ki
sebbségben találták magukat egy bizonyos földrajzi területen, 
rendszerint megpróbálták tárgyalások útján megszerezni maguk
nak a lehető legjobb pozíciót a vallási és politikai jogok tekinteté
ben. Amikor egy adott politikai entitásban a római katolikusok 
többségben voltak, akkor pedig gyakran szorgalmazták az állam
egyház egységét. Nem-katolikusok egy ilyen társadalomban néha 
megtűrtek voltak, néha üldözöttek. Természetesen voltak kirívó 
kivételek is ettől egyes püspökök, pápák és katolikus uralkodók 
részéről, de ezeket a kivételeket inkább a személyes érzékenység, 
mint a hivatalos katolikus tanítás megnyilvánulásaiként kell tekin
tenünk. Valójában toleráns katolikus uralkodók mértékletességük 
miatt sokszor voltak az egyházi vezetők kritikájának célpontjai. A 
zsidó közösséggel szembeni hozzáállás pontos példája a kisebbsé
gek emberi jogaival kapcsolatos ambivalens katolikus gyakorlat
nak. Általában szólva azokat az időszakokat is, melyekben az ül
döztetés és bántalmazás ciklusai szüneteltek, a zsidók térítésére 
irányuló intenzív erőfeszítések jellemezték. Ezeket az időszakokat 
pedig néha a zsidók (és olykor a muzulmánok) emberi jogai ellen 
irányuló cselekedetek felfokozott időszakai követték, amikor a 
prozelita kísérletek is hatalmas tévedésnek bizonyultak.

Új társadalmi kihívások.

A modem kor, különösen a Felvilágosodás és az új pluralista 
társadalmak létrejötte komoly dilemmát jelentett a katolikus gon
dolkodás számára. A katolikusok maguk sok esetben hajlandóak 
voltak már arra, hogy kérjék az új demokratikus és szekuláris tár
sadalom törvényeinek védelmét, de a teológia még nem szabadult 
meg az állam feletti római katolikus uralom elképzelésétől, és at
tól az elvtől sem, hogy az emberi szabadságjogok végül is a ka
tolicizmus által birtokolt autentikus hit függvényei.

A modem kor első két évszázadát az emberi jogok liberális har
cosai és az európai katolikus vezetők közötti háború jellemezte, 
amikor is az emberi jogokat gyakran azonosították a vallásellenes 
mentalitással. Az európai liberalizmus (különösen a szabadkőműves 
formában) és a katolikus vezetés között virtuális háború létezett. 
Katolikus liberálisok, akik keresztény alapokra hivatkoztak demok

1 A Chicagói Egyetem szociáletika professzora, az USA Püspöki Konferencia tanácsadója. Előadás a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács (ICCJ) 
2000. júliusában, Sevillában tartott Világkonferencián az Emberi Jogok témakörében szervezett munkaműhelyben.
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ratikus elvek esetében, beleértve az emberi jogok kérdéseit is, gyak
ran lettek súlyosan megfenyítve és a katolicizmus perifériájára vagy 
azon túl is száműzve. A liberálisokat azzal a határozott szándékkal 
azonosították, mely a fennálló társadalmi rend megdöntésére, és Itá
lia esetében a Pápai Állam fölötti egyházi uralom megdöntésére irá
nyult. 1832-ben XVI. Gergely pápa kiadta a Mirari vos kezdetű en- 
ciklikáj át azoknak a „gátlástalan szabadságszeretőknek” és azoknak 
a katolikus reformereknek a „tévedéseiről” és „sátániságáról”, akik 
fenntartották abbéli meggyőződésüket, hogy „a lelkiismeret szabad
sága mindenki számára fenntartandó.”

XVI. Gergely utódja, IX. Pius pápa, azon politikai reformok mi
att, melyek pápasága idején lettek bevezetve, először némileg na
gyobb szimpátiával gondolkozott a liberális eszmékről. De ahogy a 
Pápai Állam feletti vatikáni fennhatósággal kapcsolatos kihívás erő
södött, IX. Pius is egyre kritikusabb lett a liberalizmus irányában. 
1864-ben kiadta a híres „Tévedések Összefoglalását” mely elítélte a 
liberalizmust, és a lelkiismereti szabadságról és emberi jogokról 
vallott felfogást. A liberális tradíciót „abszurdnak” nevezte. Itáliá
ban a katolikusoknak megtiltotta, hogy a kormány tagjai legyenek, 
sőt azt is, hogy részt vegyenek az általános választásokon. A klérus 
tagjai számára, akiket ebben a korban képeztek, és akik a Katolikus 
Egyházban a következő évtizedek tónusát meghatározták, a libera
lizmus a szabadkőművesség politikai programját jelentette, amely 
tagadta a kereszténységet és annak értékeit, és melynek alapvető 
szellemiségét a katolikusoknak minden áron el kellett kerülniük.

XIII. Leó trónra kerülése 1878-ban bizonyos mérsékletet hozott 
a liberalizmus elleni katolikus küzdelembe. Leó bátorította a fran
cia katolikusokat, hogy adják fel a katolikus monarchia restaurá
lására irányuló törekvéseiket, és e helyett használják fel alkotmá
nyosjogaikat az egyház javára. Teológiai szinten mégis „fatális té
vedésnek” bélyegzett minden kísérletet, mely az állam és egyház 
szétválasztására irányult. Nyitott volt ugyan a tolerancia bizonyos 
fokára, de visszautasította a véleménynyilvánítás és vallási meg
nyilatkozás feltétel nélküli szabadságjogait. Itáliai vonatkozásban 
különösen kritikus volt a szabadkőművességgel és a liberális esz
mékkel szemben. Úgy írta le azokat, mint a sátán birodalmának 
tartozékait, mely birodalom háborúban állt Istennel az egyház és a 
kereszténység elleni küzdelemben. Ezeket az eszméket úgy ítélte 
el, mint az egyház elleni olyan összeesküvést, mely magát a ke
resztény civilizáció alapjait, annak szövedékét veszélyezteti.

A szociális enciklikák megszületése

Ennek ellenére XIII. Leó pápasága alatt bizonyos fejlődés in
dult meg, mely az emberi jogokról való katolikus gondolkodásban 
pozitív hatást váltott ki. Ezt a fejlődést a szociális enciklikák meg
jelenése jelentette. XIII. Leó idejében az egyház szembekerült a 
munkásosztály új szakszervezeti mozgalmai által teremtett kihí
vással. Belépni egy szakszervezetbe, ez Európában gyakran azt je
lentette: elhagyni az egyházat. A katolikus vezetők nagy részét 
azonban nyugtalanította a munkásosztály növekvő méretű elvesz
tése az egyház számára, különösen Franciaországban, és minden
nek a végső kihatása aggodalmat okozott a keresztény társadalmi 
rend fennmaradása tekintetében is. Végül ezek a katolikus vezetők 
rávették a pápát, hogy kiadja első szociális enciklikáját a Rerum 
novarum-ot 1891-ben. Ez az enciklika megvédte a dolgozó osztá
lyok méltóságát, és behatárolt módon ugyan, de érvelt a dolgozók 
szervezkedési jogai mellett. Mindez azonban a klasszikus tomista 
társadalmi kontextuson belül maradt, és magában foglalta mind a 
liberalizmus mind a szocializmus komoly kritikáját is.

A liberalizmussal szembeni folyamatos oppozíció fontos szere
pet játszott abban az álláspontban is, melyet a katolicizmus és a 
protestantizmus kialakított a náci rezsimmel kapcsolatban. Ezt a té

mát egyéb írásaimban többször elemeztem. A harmincas években, 
Németországban, Franciaországban, és máshol, a katolikus vezető
ség soraiban nagy volt az aggodalom, hogy a Weimar-i Köztársa
ság liberális kormányzati modellje, mely részben összefüggésbe 
került a zsidósággal, a társadalmi rendről vallott klasszikus keresz
tény felfogás végső összeomlását okozza majd. Sok protestáns ve
zető osztozott ebben a felfogásban katolikus kollegáival. XI. Pius 
pápa szociális enciklikájában, a Quadragesimo anno-bán (1931), 
kifejezte abbéli reményét, hogy a tőzsdecsőd tapasztalata, melyet ő 
a liberális kapitalizmus következményeként tekintett, és az orosz 
forradalom elfordítja majd a népeket a liberalizmustól és szocializ
mustól és az azokhoz lapadó szellemiségtől. E helyett a társada
lomnak olyan szerves szemléletét javasolta, mely erősen gyökere
zett a középkori katolikus társadalmi felfogásban, és melyben nem 
volt valóságos ideológiai hely az emberi jogokról való felfogásnak. 
Ebben az eneiklikában a liberalizmus megint hangosan elítéltetett, 
mint olyan eszme, mely szemben áll a katolikus társadalmi felfo
gással. Ennek a két társadalmi enciklikának az emberi jogok tekin
tetében volt azonban egy fontos hatása: az egyházat a szakszerve
zeti mozgalmakkal való szoros együttműködés irányába mozdítot
ta. Különösen az Egyesült Államokban volt ez így, ahol az 
enciklikáknak legnagyobb volt a hatásuk. Miközben így hatottak, 
és bár még nem teremtették meg az emberi jogok teológiáját, az 
emberi jogokért folytatott konkrét küzdelmet lelkipásztori priori
tássá tették a katolicizmus számára. Mivel pedig az erre irányuló 
lelkipásztori munka nagy része, különösen az USA-ban, valláskö
zi környezetben folyt, a gyökerek szintjén kikövezte az utat a val
lási pluralizmus iránti konkrét elköteleződés számára is.

Valódi fordulat

Mindez nagy teológiai jelentőséggel bírt a II. vatikáni zsinat 
alatt a liturgia szabadságáról folytatott viták során. Valódi fordulat 
az emberi jogokról való katolikus gondolkodásban a II. vatikáni 
zsinat idején történt.

Először is a halálosan beteg XXIII. János kiadta a nemzetközi 
jelentőségű Pacem in terris enciklikát. Ebben az eneiklikában 
volt egy külön fejezet az Emberi Jogokról, mely a polgári, politi
kai, szociális jogokat és a vallásszabadsághoz való jogot a katoli
kus társadalmi tanítás szerves részének deklarálta. Ez tökéletes 
ellentéte volt annak az álláspontnak, melyet a pápák több mint 
egy évszázadon keresztül elfoglaltak. XXIII. János emberi jogok
ra vonatkozó érvei az egyház természetjogra vonatkozó hagyo
mányában gyökereztek.

A Pacem in terris a II. vatikáni zsinatnak az emberi jogokkal 
kapcsolatos két forradalmi dokumentuma vonatkozásában köz
vetlen előzményként tekinthető. A két dokumentum egyike, a 
Nyilatkozat a Vallásszabadságról, melynek számos elbátortalaní
tó akadályt kellett legyőznie a Zsinat négy éve alatt, míg meg
születhetett, és amely egy időben veszélyesen közel állt ahhoz is, 
hogy végleg polcra kerül a zsinati konzervatívok félelmei miatt, 
akik úgy gondolták, hogy a Nyilatkozat szakít a katolikus igaz
sággal akkor, ha nem hirdeti meg az egyház-állam elválasztha
tatlan egységét, mint ideális modellt. Vagy, amikor a sajtó gyak
ran ábrázolta a dokumentumot a Zsinat „Amerikai Sémájának”. 
Ez utóbbi ellenérzés mutatja azonban a legjobban a katolicizmus 
Egyesült Államokban történelmileg megélt tapasztalatának kü
lönleges és egyedi jellegét. Az amerikai püspökök a Zsinat kez
detének legelejétől majdnem egyhangúlag támogatták a vallás- 
szabadságról szóló konkrét nyilatkozat megjelenését. Ahogy 
Msgr. George Higgins, az akkori USA Püspöki Konferencia kép
viselője mondta: „Erős támogatásuk a Nyilatkozat irányában ak
kor, amikor az úgy látszott komoly veszélyben forog, már törté
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nelmi tény, és valószínűleg úgy lesz idézve a történészek által, 
mint ami részükről a Zsinat teljes sikeréhez való legnagyobb 
hozzájárulás volt.”

Történelmi távlatból tekintve ez a Nyilatkozat, minden hiá
nyossága ellenére, döntő fordulópontot jelentett a Katolikus Egy
ház tradíciójában. Egyik konkrét következménye az volt, hogy el
kötelezettséget jelentett a demokratikus „alkotmányos” állam, 
mint a vallásszabadság autentikus megőrzésének preferált mo
dellje iránt. A katolikus konfesszionális állam modelljének teljes 
elhagyásáról van itt szó, mely olyan erősen kötődött a katolikus 
vezetők többségéhez a katolicizmus hosszú történetén keresztül 
egészen a Zsinat idejéig és az alatt is.

Emberi jogok és új világnézet

A Nyilatkozat a Vallásszabadságról feltétlenül úgy tekintendő, 
mint egy rendkívül figyelemre méltó, fontos új dimenzió a római 
katolicizmusnak a modem világ valósága megragadásáért folyta
tott küzdelmében. Ez a dokumentum minden olyan katolikus el
várás végét jelezte, mely úgy gondolta, hogy a kormányoknak és 
azok társadalmi-politikai intézményeinek a hit védelmezőiként 
kell működniük. A szekuláris és alkotmányos államban az a kihí
vás és az a feladat lett a legmagasabb érték mind az állam, mind 
a társadalom számára, mely szerint az védelmezni kell és elő kell 
segíteni a szabad vallásgyakorlalot, mint személyes és társadalmi 
értéket egyaránt. A dokumentum hirtelen véget vetett a „vallási 
tévedésnek nincsenek jogai” felfogásnak.

Ennélfogva, és ezt feltétlenül tisztán kell látni, a dokumentum
nak az emberi jogok tekintetében messze nagyobb jelentősége 
van, mint a vallásszabadság szűk kérdésköre. A középkori társa
dalmi szerkezet összeomlása megrendítette a katolikus társadalmi 
tanítás azon tételének alapjait, mely szerint a személyes kötele
zettségeket a személy társadalmi osztályok béli helyzete határoz
za meg. AII. vatikáni zsinat pedig eltörölte a másik hagyományos 
pozíciót, miszerint a „tévedésnek nincsenek jogai”. Bár a doku
mentum nem dolgozott ki világos teológiai elméletet az emberi 
jogokra vonatkozóan, mivel inkább az emberi méltóság filozófi
ai felfogására kívánt összpontosítani, mégis megnyitotta a lehető
ségét annak, hogy a múlt terheitől való megszabadulás után, a jö
vőben egy ilyen elmélet megszülethessen.

Fr. John Courtney Murray S.J., a Nyilatkozat egyik fő szerző
je, a következőképpen írt a dokumentum kiemelkedő jelentőségé
ről: „Ilyeténképpen a Nyilatkozat felmutatja elsődleges teológiai 
jelentőségét: formailag a vallásszabadságnak csak kisebb témáit 
rendezi, valójában definiálja az Egyház mai világnézetét az em
beri társadalomra, az emberi törvények rendjére, és az emberi

erőkre vonatkozóan, melyek irányítják azt. így tehát a nyilatkozat 
nemcsak kiegészíti az Ökumenizmusról szóló dekrétumot, hanem 
lefekteti a premisszákat és kijelöli a fókuszt az Egyházat a 
szekuláris világhoz fűződő kapcsolata vonatkozásában.”

Fontos újra hangsúlyozni ezen a ponton, hogy a vallásszabad
ságra vonatkozó gondolatok, melyeket olyan teológusok támogat
tak, mint Murray, a Katolikus Egyház által, különösen Egyesült Ál
lamokban megélt tapasztalatai miatt lettek elfogadhatóak. Egészen 
addig, amíg a katolicizmus egy nagyobb ága századokon keresztül 
nem élt egy vallásilag pluralista társadalom keretein belül, és veze
tői nem tanulták meg tisztelni ezt a fajta kontextust, a hagyomá
nyos teológiai felfogás nem változhatott. Itt világos megnyilvánu
lását látjuk annak, amikor a tapasztalat irányítja a teológia kezét.

A II. vatikáni zsinat „Egyház és a mai világ viszonya” című 
dokumentuma szintén nagymértékben járult hozzá az emberi jo
gokról való gondolkodás fejlődéséhez a katolicizmuson belül. A 
dokumentumban észrevehetjük a fókuszeltolódást az emberi jo
gok kérdésében mind az érvelés mind a tartalom tekintetében. 
Először is a Zsinat új hangsúlyt fektet a kulturális jogokra, amely 
téma kevéssé volt említve a korábbi katolikus tanításban. Az Egy
ház és a mai világ kapcsolata c. dokumentumnak épp az egyik 
leghíresebb és legújszerűbb része a kulturális jogokról szóló rész.

Ami a II. vatikáni zsinaton történt, nem volt más, mint a Kato
likus Egyház gyakorlati intemacionalizálása. Ugyanúgy, ahogy az 
amerikai egyház tapasztalata az egyház és állam viszonyára vonat
kozó európai környezetben kialakult tradicionális teológiai gon
dolkodás összeomlását okozta, úgy lépett be most először a kato
likus fő áramlatba a Harmadik Világ tapasztalata is, és szélesítette 
az emberi jogokról szóló gondolkodás kereteit. Tovább már nem 
volt lehetséges az emberi jogokról pusztán a Nyugat szűk termé
szetjogi, a fókuszt az individuumra helyező hagyományaiból kiin
dulva beszélni, és nem lehetett az emberi jogok kérdését a vallási 
és civil szabadságjogok területére korlátozni. Az újonnan előtérbe 
kerülő egyházak püspökei és teológusai a Katolikus Világegyház 
számára elhozták a szegénység, a politikai elnyomás, az éhség, az 
otthontalanság és egyéb hasonló kérdések iránti aggodalmaikat.

Amikor az emberi jogok kérdésében megvizsgáljuk a II. vati
káni zsinat dokumentumait, különösen a vallásszabadságra és az 
egyház és a modem társadalom kapcsolatára vonatkozó anyagot, 
egy még megoldatlan feszültség jelenléte határozottan látható. A 
Nyilatkozat a Vallásszabadságról sok tekintetben bezárta az ajtót 
az emberi jogok hagyományos katolikus megközelítése előtt. Az 
egyháznak a modem világban való jelenlétéről szóló dokumen
tum pedig teljesen új dimenziókat nyitott meg. Mégis a tartalom
tól függetlenül, van egy metodológiai feszültség a két dokumen
tum között. A vallásszabadság erős az egyén és az egyéni lelkiis
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meret tekintetében, a lelkipásztori konstitúció azonban a modem 
világban virtuálisan ignorálja a természettörvény hagyományát, 
és sokkal inkább a „közös emberi tapasztalatra” és a bibliai ha
gyományra támaszkodik. Létezik egy észrevehető eltolódás az 
egyén központba állításától a közösségi jogok hangsúlyozása irá
nyába, ami részben annak á következménye, hogy csökkent a 
pusztán polgári és vallásszabadságra való összpontosítás.

AII. vatikáni zsinatnak, mint egésznek egyik határozott gyen
gesége épp az volt, hogy ez a két nyilatkozat, a vallásszabadság
ról szóló és az egyháznak a modem világban való helyzetéről 
szóló dokumentum, nem lett egyesítve. Fr. Murray azon a véle
ményen volt, hogy a vallásszabadságról szóló nyilatkozat azzal 
segítette elő azt a pasztorális feladatot, amit az „Egyház a mai vi
lágban” c. dokumentum kifejtett, hogy biztosította a nem katoli
kusokat arról, hogy amikor a Katolikus Egyház társadalmi célok 
megvalósításáért száll síkra, az nem jelenti azt, hogy vallási 
szempontok szerint kívánja uralni az államot. Az én véleményem 
szerint azonban, ez a nézőpont nem teljesen oldja fel azt a feszült
séget, ami a II. vatikáni zsinat emberi jogokról kialakított két né
zetét jellemzi. A zsinat utáni korszakban az emberi jogok tekinte
tében a fókusz az „Egyház a mai világban” dokumentumra helye
ződött. A vallásszabadság kérdései, legalábbis a teológia szintjén, 
félre lettek téve sok évtizeden keresztül, és csak most kerülnek 
vissza az érdeklődés élvonalába.

VI. Pál pápa az emberiség fejlődéséről szóló enciklikájában 
(Populorum progressio) új határokig lendítette a szociális jogok 
kérdését azzal, hogy felvetette azt a gondolatot, miszerint a társa
dalomnak jogában áll bizonyos alkalmakkor eltulajdonítani azo
kat a tulajdonokat és eszközöket, amelyeket nem a társadalom 
egészének javára használnak. A dokumentum 23. és 24. §-a külö
nösen egyértelmű ebben a tekintetben: A magántulajdon senkit 
nem mház fel abszolút és feltétel nélküli jogokkal. Senki sem iga
zolhatja magát, ha csak saját használatra tartja meg, amire nincs 
szüksége, miközben mások alapvető szükségletekben szenved
nek hiányt; ha bizonyos birtokok akadályozzák az általános tulaj
dont, mert annyira kiterjedtek, kihasználatlanok vagy rosszul ke
zeltek, vagy mert nehézséget okoznak a népnek és károsak az or
szág érdekeire, a közjó néha eltulajdonításukat követelheti.

II. János Pál az általa kiadott számos társadalmi enciklikában és 
külföldön mondott számos beszédében tovább erősítette két előd
je véleményét társadalmi kérdésekben. Nem nevezett azonban ki 
olyan sok, az emberi jogok kérdései iránt elkötelezett püspököt, 
mint amilyenek a XXIII. János és különösen VI. Pál által kineve
zett püspökök voltak. Ezért egyre növekvő szakadék van az embe
ri jogokra vonatkozó pápai megnyilvánulások és azoknak a helyi 
püspökök által történő megvalósítása között. Az elmúlt években 
az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa komolyan és erősen állást 
foglalt olyan társadalmi jogi kérdésekben, mint a földbirtok újra
elosztása, mely állásfoglalások legalább is a jelenlegi pápa hallga
tólagosjóváhagyását bírják. Néhány alkalommal a pápai megnyil
vánulások egyes országokban közvetlen hatással voltak az embe
ri jogokról folyó vitákban. Egy ilyen példa az Észak-Nyugat 
Kanadának szánt beszéd, ahol Kanada első nemzetének jogaira 
felszólító felhívás közvetlenül és konstruktívan befolyásolta a Ka
nadai Parlamentben akkor folyó megbeszéléseket.

Krisztológiai dimenzió

II. János Pál kifejezetten krisztológiai dimenzióval látta el az 
emberi jogok kérdésében vallott katolikus felfogást. Ez legelső 
enciklikájában található. A dokumentum kitűnő elemzésében 
Gregory Baum kihangsúlyozza ennek a krisztológiai megközelí
tésnek egyedülálló fontosságát. Ahogy Baum tolmácsolja, a Pápa

állítja, hogy épp azért mert „az Isten Jézus Krisztusban cselek
szik, az Egyháznak tisztelnie kell a személy méltóságát, védenie 
kell jogait, mint az emberi lény jogait, és fel kell szólítani az em
bereket arra, hogy kapcsolódjanak be olyan politikai cselekede
tekbe, melyek elősegítik ezeknek a jogoknak a tiszteletét. Más 
szóval, az Egyház emberi jogok iránti elkötelezettsége nem egy 
humanitárius misszió része, nem a természetjogon alapul, és az 
alapvető természetfeletti küldetéshez nem alárendelt módon kap
csolódik. Az egyháznak az emberi jólét iránti aggódó elkötele
zettsége valójában természetfeletti küldetésének része, és a krisz
tológiai doktrínán alapul.

Világos tehát, hogy II. János Pál hű maradt ahhoz az emberi jo
gokról vallott felfogáshoz, amit a Pacem in terris és a II. vatikáni 
zsinat két fent említett dokumentuma meghirdetett. A növekvő ag
godalom ma arra vonatkozik, hogy az emberi jogok iránti elkötele
zettség egyre problematikusabbá válik a katolicizmus belső struktú
rájával való összefüggésben. Az emberi jogok kérdésének valami
lyen szintű belső mellőzése óhatatlanul letompítja egy vallási 
intézmény egészének lehetőségeit is arra, hogy a társadalom egé
szén belül hathatósan felléphessen az emberi jogok védelmében.

Összefoglalva hangsúlyozni szeretném azt a kihívást, ami to
vábbra is fennáll a katolicizmus számára, és ami azt illeti való
jában minden vallási intézmény számára: Vajon az emberi jogok 
kérdése az alapvető egyházi szemléletmód és önmeghatározás 
középpontja lesz-e a jövőben? A kereszténység számára és 
egyetlen más vallás számára sincs lehetőség ugyanis arra, hogy 
értelmes maradjon, ha megengedi, hogy mások halálának és 
szenvedésének kérdése csak önfenntartásának mellékterméke 
legyen. Az én hitem hagyományán kívül álló emberek nem vál
hatnak „szerencsétlen áldozatokká” a vallásos biztonság és do
minancia megteremtésének útján. Egész biztos, hogy a katoli
kus keresztény közösség számára pedig a közösségi erkölcsi ér
zéket a személyiség emberi jogai iránti elkötelezettség kell 
hogy kísérje, és a közösségre vonatkozó erkölcsi felfogás soha 
nem mozdíthatja ki a személy emberi jogainak kérdését az elkö
telezettség középpontjából.

Határozottan látszanak az egyházról vallott felfogásban bekö
vetkezett változás egyre mélyebb jelei, melyeket olyan tapaszta
latok indukáltak, mint a Holocaust. Idézhetek számos példát, 
ahogy sok Dél-afrikai egyház nyilatkozott az apartheid kérdése
iben, vagy arra a hathatós segítségre, melyet a helyi egyházak 
nyújtottak a Marcos rezsim megdöntésében a Fülöp-szigeteken, 
vagy a katolikus püspökök bátor kiállására Malawin, amikor a 
néhai dr. Hastings Banda az ország számos polgárának emberi 
jogait fenyegette. Ez az utóbbi eset különösen sokatmondó, 
mert ebben az esetben a püspökök készen voltak az intézmé
nyes létet kockáztatni, amikor dr. Banda meggyilkolásukkal és 
katekétáik meggyilkolásával fenyegette őket, ha továbbra is 
tüntetnek olyanok jogaiért, akik a legtöbb esetben nem is voltak 
katolikusok, és még keresztények sem. A kép azonban nem tel
jesen pozitív. Olyan országok esetében, amilyen pl. Haiti vagy 
Argentína, világosan látszik, hogy a katolikus vezetés igazában 
nem tette magáévá a vatikáni zsinat és a jelenlegi pápa emberi 
jogokról vallott felfogását.

Vajon az emberi jogok kérdése a maga sok dimenziójában a 
katolikus identitás meghatározásának alapvető része lesz-e, még 
nem teljesen rendezett és megállapodott kérdés azoknak a pozitív 
fordulatoknak dacára sem, melyeket a II. vatikáni zsinat és az 
utolsó három pápa tevékenysége jelentett. Ez ugyanis nem fog 
bekövetkezni addig és anélkül, amíg az emberi jogok kérdése 
nem válik az egyházfelfogás központi kérdésévé, és a krisztoló- 
gia szerves részévé, ahogy azt II. János Pál pápa első encik
likájában körvonalazta. Fordította: Hennáim Judit
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Az egy megváltó1
Jézus Krisztus és az egyház egyedülálló volta 

és egyetemes üdvjelentősége: új vatikáni dokumentum
Nagy feltűnést valamint a katolikus egyházon és a protestáns 

egyházakon túl is nagy izgalmakat keltett a Dominus Jesus. Jézus 
Krisztus és az egyház egyedülálló voltáról és egyetemes üdvjelen
tőségéről című dokumentum, amelyet a vatikáni Hittani Kongre
gáció akkor tett közzé, amikor a Christ in dér Gegenwart e szá
mának szerkesztését befejeztük. A 33 oldalas „nyilatkozat”, ami
nek a szöveg nevezi magát, a legmagasabb rendű kötelező erőt 
igényli magának, bár a szavak megválasztása alapján ennek épp 
az ellenkezőjét lehetne gondolni. Tömör állításaival tisztán nyel
vileg és formai szempontból is közel áll egy hitvallás vagy egy 
zsinat tézisszerű kijelentéseihez. A szöveg rögtön a konstantiná
polyi zsinat krédójával kezdődik, sőt, a legelső sorokban sajátos 
módon felbukkan a Márk-evangélium egyik nehezen elviselhető 
mondata: „Aki meg nem hisz, az elkárhozik”. Dőlt betűs kieme
léssel újból és újból visszatérnek ilyen ünnepélyes-rituális meg
fogalmazások: „Szilárdan hinni kell...”, „határozottan állítani 
kell”, „a hívőknek kötelességük megvallani...”

Tartalmát tekintve a dokumentum azzal a problémával fog
lalkozik, hogy a vallási felfogások, tapasztalatok és utak sokfé
leségére való tekintettel hogyan hirdethető keresztény magatar
tásból kiindulva továbbra is Jézus emberré levésének, valamint 
Jézus Krisztus üdvközvetítésének és az általa történő megvál
tásnak az egyedülálló volta, sőt, egyszerisége. A második rész 
amellett tesz tanúságot, hogy az előbbi tételnek megfelelően a 
katolikus egyház is egyetlen és egyedülálló. A dokumentum 
nem megy bele abba, hogy vitázzék különböző teológiai felfo
gásokkal, hanem feltétlenül elutasít minden más eltérő elképze
lést, elsősorban a vallások pluralista teológiáját, amely szerint 
egymás mellett létezhet sok különböző, sőt egyenrangú igazság 
és az üdvösséghez vezető út, és amely szerint ezeken az utakon 
az ember elérheti az életcélját. Ilyen elméleteknek vannak köve
tői például a vallásközi párbeszéd ázsiai hívei között. A vatiká
ni kúria hatósága az üdvösséggel kapcsolatos közömbösségtől 
és a hittartalmak relativizálásától tart.

A nem-keresztény istentapasztalat: 
létezik-e természetes teológia?

A döntő vonatkozási pont a Krisztusértelmezés, a krisztológia: 
„Hinni k e ll ... szilárdan, hogy a názáreti Jézus, Mária fia és csak 
ő az Atya Igéje és Fia.” „Csak egy és egyetlen üdvrend van, ame
lyet a hármas egy Isten akart..., amelynek forrása és középpont
ja az Ige emberré levése, ahol az Ige a közvetítője az isteni kegye
lemnek a teremtés és megváltás rendjében ... és minden őbenne 
egyesül”. Ennek megfelelően „Jézus Krisztus, az Isten fia az Úr 
és az egyetlen Megváltó” . A dokumentum határozottan elítél min
den olyan felfogást, amely a Szentlélek által sugalmazottnak tart
ja más vallásoknak a Bibliától különböző szent iratait is. Az egész 
kinyilatkoztatott igazság egyedül a keresztény hitnek a kegyelem 
által történő elfogadásában ragyog fel.

Más vallásokkal kapcsolatban mindenesetre szó van „belső meg
győződésről”, „tapasztalatokról” és „belátásokról”, „a bölcsesség és

a vallásosság kincseiről”, „amelyeket az ember az igazság keresése 
során az istenivel és az abszolútummal való kapcsolatában gondolt 
ki és valósított meg”. E szóhasználat szerint más vallásoknak úgy 
kell megjelenniük, mint amelyek az életbölcsességnek belülről szár
mazó tapasztalatai. Akkor viszont felvetődik a kérdés, hogyan fog
ja fel ezeket a dokumentum: vajon csupán túlságosan emberi pers
pektívából keletkeztek, szemben a kereszténységgel, amely mentes 
az ilyen „fertőzésektől”? Van-e mégis valamilyen hely a természe
tes teológia számára? Ha ebből a szempontból túl szigorúan szem
beállítják a nem-keresztényt és a keresztényt, a természetest és a ter
mészetfelettit, akkor a történelmietlen és pozitivista kinyilatkozta
tás-felfogás aligha győzheti meg azt a sok jóakaratú embert, aki 
komolyan veszi a vallástudomány, a régészet és a történeti-kritikai 
szentírás-magyarázat nyújtotta modem ismereteket.

Csalódnia kell, aki azt várja, hogy a kultúrák és a vallások mai 
versenyében a dokumentum érvekkel, nyitott, kreatív, offenzív és 
a jövőbe mutató módon megindokolja a kereszténység előnyét, 
sőt fölényét és különleges státuszát. Arra is vonatkozik ez, aho
gyan a dokumentum értelmezi a keresztények, az egy, szent, ka
tolikus és apostoli egyház hitközösségét.

A dokumentum itt közöl egy sokat vitatott részletet a II. vati
káni zsinatnak az egyházzal foglalkozó dogmatikus konstitúció- 
jából. A zsinati szöveg latin eredetijében a „subsistit in”, ,,-ban 
valósul meg” szerepel. A Joseph Ratzinger vezetése alatt álló hit
tani kongregáció a szigorú, korlátozó olvasat mellett dönt, amely 
szerint Krisztus egyháza ténylegesen azonos a római katolikus, 
pontosabban a római pápasággal összekötött egyházzal. A doku
mentum elutasít minden olyan teológiai értelmezést, amely a zsi
nat óvatosabb, nyitottabb szemléletére támaszkodik, és lehetővé 
teszi, hogy más keresztény egyházakban is Krisztus egyetlen egy
házának a Szentiélekben való működését lássuk.

„Katolikus”: némileg elmosódó fogalom

Ez a szakasz felháborodást váltott ki a protestáns egyházak
ban és az anglikán egyházban. Mert a szöveg tőlük szó szerint 
elvitatja, hogy „voltaképpeni értelemben egyházak” volnának. 
Lehet beszélni azért a dokumentum szerint „egyházi közössé
gekről”. Csak az ortodox és a keleti egyházak vonatkozásában 
tekinti a dokumentum az „egyház” szót -  mindenesetre lefoko
zott értelemben -  megfelelőnek, mert ezek érvényesen megőriz
ték a szentségi püspöki hivatalban az apostoli utódlást és az eu- 
charisztiát. Itt meg is mutatkozik, milyen bizonytalan körvona
lú, és hogyan oszcillál a „katolikus” fogalom. Egyrészt a 
dokumentum nem felekezeti, hanem tág értelemben használja e 
fogalmat mint az átfogó egyháznak, a kereszténység valóban 
egy katolikus egyházának a megjelölését. Eszerint természete
sen következetesen igazi katolikus egyháznak kellene tekinteni 
az ortodox egyházat is. Másrészt a dokumentum ugyanakkor fe
lekezeti értelemben a római egyházra és azokra a részegyházak
ra alkalmazza a fogalmat, amelyek a pápai hivatal elismerésével 
egyesültek a rómaival. E fogalmi tisztázatlanság vezet kimon-

1 Forrás: Christ in dér Gegenwart 2000/38 307-308. p. 
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datlanul ahhoz, hogy a dokumentum a római részegyházat (és a 
vele uniáltakat) azonosítja az egész egy katolikus egyházzal.

Az evangélikus egyházak vezető képviselői a lapzártakor is
mertté vált első állásfoglalásaikban az ökumené terén történt óri
ási visszalépésről beszéltek. Viszont evangélikus keresztények is 
részben határozottan helyeslik Krisztus egyedülálló voltának ha
tározott hangsúlyozását és a világos krisztológiai indíttatást.

Pillanatnyilag nehéz lenne megjósolni, milyen lesz a hatása a 
jövőben, a nyilatkozatnak. Ha tekintetbe vesszük egyrészt azt, 
hogy már a megigazulással kapcsolatos nyilatkozatot is katolikus, 
főleg pedig evangélikus részről konfesszionalista ellenvetések kí
sérték, másrészt a mostani dokumentum aktuális kritikáját, akkor 
a dolgok mai állásánál nem várható, hogy mindenek ellenére a 
dokumentum előmozdítja az egyház egységét. Inkább új egyház- 
politikai és lélektani akadályokra számíthatunk. A szöveg ugyan
is elviselhetetlen mértékben polarizál. Valóban aggódhatunk az 
ökumenéért. Hihetetlen, de ma már azt kérdik, hogy például ne- 
vezhetjük-e még például Németországban „az egyházak nyilatko
zatának” a katolikusok és evangélikusok közös állásfoglalásait.

Só a sebbe

Dániel Deckers a Frankfurter Allgemeine Zeitung-ban világo
san megmondja: „Só a sebbe”. Még ha gyakorlatilag a dokumen
tum szinte minden kijelentése csak megismétlése a tanítóhivatal 
korábbi szövegeinek, tehát semmi újat nem mond, de mégis egé
szen másképp mondja, amit mond. Hiszen az állítások jelentése 
mindig kortól és kontextustól függ. Ami a II. vatikáni zsinat ide
jén szabad utat nyitott az ökumenének, az a 2000. évben torlasz. 
„A zsinat tanácskozásain -  írja Decker -  az egyházzal foglalkozó 
konstitúció szövegében a »Krisztus egyháza ... a katolikus egy- 
ház« kifejezést tudatosan helyettesítették azzal, hogy Krisztus 
egyháza a katolikus egyházban valósul meg.” Sőt, mi több: nem 
azt hangsúlyozták, ami elválaszt, hanem ami összeköt felekezete
ket. Vagyis ,a megszentelődés és az igazság sokféle elemét’ a ka
tolikus egyház látható határán kívül. Amit a zsinat részletesen ki
fejtett, azt Ratzinger említésre méltónak sem tartja.”

Ebben a vonatkozásban a nyilatkozatnak az a baja: ahogyan az 
igazságokat kirekesztő és metsző élességgel kijelenti — és ahogyan 
más igazságokat egyáltalán nem vagy esetleg csak burkoltan mond 
ki. Olykor az a benyomása az olvasónak, hogy a nyilatkozat azt 
igényli magának: jobban ismeri az üdvösség útjait magánál Istennél 
is. Ez a magának hatalmi tekintélyt igénylő kijelentés elsősorban azt 
a sok keresztényt hagyja pácban, aki ki akar tartani amellett, hogy 
Jézus Krisztus az egyetlen megváltó, de ezt szellemileg, spirituálisán 
és történelmileg becsületesen igazságként meg akarja indokolni a vi
lág sok igazságában, és a jövőbe mutató módon értelmezni akaija.

Miért ésszerű kereszténynek lenni

Kétségtelenül el kell ismerni: a dokumentum abból a valósá
gos hitigényből született, amely a kereszténység összetéveszt
hetetlen azonosságának kérdésével kapcsolatos, vagy inkább

abból a hihetőségi nehézségből: hogyan lehet hihetővé tenni 
egy pluralista világban a keresztény hitet a történettudomány
ok, a kozmosznak, az életnek és a vallási tudatnak a fejlődésé
re vonatkozó lélegzetelállító ismeretek viszonyai között; miért 
ésszerű, helyes és igaz ma is kereszténynek lenni és keresz
ténnyé lenni. A dokumentum azonban csak a második lépésben 
fogalmaz kevésbé makacs kirekesztőlegességgel és inkább bé- 
külékenyen. Itt van szó arról az „őszinte tiszteletről”, amellyel 
az egyház a többi vallást szemléli. Itt beszél a dokumentum vé
gül arról az „üdvözítő kegyelemről”, amelyet Isten „olyan uta
kon ad, amelyeket ő ismer”. Itt van szó arról, hogy a szent, ka
tolikus egyház abszolút felfogása „nem állítható szembe Isten 
egyetemes üdvözítő akaratával”, amely nagyobb -  és hogy Isten 
országa nem azonos az egyházzal. De ezt mindig újból megszo
rítások követik. II. János Pál pápa „Redemptoris missio” kez
detű enciklikájából enyhítő célzattal idézi a dokumentum: 
Ezért „együtt kell szem előtt tartani ezt a két igazságot: az üd
vösség ténylegesen adott lehetőségét minden ember számára 
Krisztusban és az egyház szükségességét ehhez az üdvösség
hez”. Azok számára is, akik „formálisan és láthatóan nem tag
jai az egyháznak, hozzáférhető az üdvösség Krisztusban annak 
a kegyelemnek az erejében, amely jóllehet formálisan nem ta
golja be őket az egyházba ..., de megfelelő módon benső és 
külső módon megvilágosítja őket”.

A dokumentum, amely koncentrált és kiélezett formában ter
jeszt elő megfelelő válogatás nyomán korábbi tanítóhivatali do
kumentumokat, Ratzinger bíboros néhány újabb megnyilatko
zását és előadását követi, különösképpen azokat, amelyek az 
igazi vallás kérdésével és a bibliai isteni kinyilatkoztatás igaz
ságával foglalkoznak az evolutív világfelfogás vonatkozásában. 
A dokumentum végén azonban világosan kimondják, hogy nem 
pusztán a hittani kongregáció prefektusának teológiai vélemé
nyéről van szó, hanem II. János Pál pápa „biztos tudással előa
dott és az ő apostoli tekintélye által megerősített rendelkezésé
ről”. Tarcisio Bertone érsek, a kongregáció titkára „tévedhetet
lennek” nevezte a nyilatkozat tartalmait.

A dokumentum rendreutasító formáját és kifejtésmódját va
lamint reális konfliktusok és problémák vallástörténeti, egy
háztörténeti szemléletének egyoldalúságát azonban szörnyű
nek, sőt katasztrofálisnak kell neveznünk a dokumentumnak az 
első reakciókban megnyilvánuló külső hatása alapján. Elpus
káztak egy nagy lehetőséget. Mert továbbra is az az égető kér
dése a keresztényeknek és azoknak, akik szimpatizálnak a ke
reszténységgel: hogyan tud a kereszténység hitelt érdemlően 
inkulturálódni a harmadik évezredbe, hogyan tesz szert újon
nan dialogikus és igaz módon egyedülálló és abszolút érvény
re anélkül, hogy tagadná ennek a világnak és a mi igazságisme
retünknek az evolutív és történeti relativitását, ami maga is ré
sze az Isten jó és rejtélyes teremtésének -  és része a mi 
kimeríthetetlen hitünknek Jézusban, a Krisztusban, az alfában 
és ómegában. Endreffy Zoltán fordítása

1999-ben az Egyházfórum Alapítvány 17 064 Ft támogatást 
kapott a személyi jövedelemadó 1%-ából, 

melyet a folyóirat nyomdaköltségeire használtunk fel. 
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
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Mihályi Gilbert O. Praem.

Ismerjük és terjesszük az egyház társadalmi tanítását
Általános tájékozatlanság

A ma templombajáró hívők nem ismerik az egyház társadalmi 
tanítását. Dehát hogyan is ismerhetnék? Amikor régen hittant ta
nultak, erről egyáltalán nem volt szó. E sorok írója szerzetes gim
náziumban sem hallott egyetlen szót se róla. Azután meg követ
kezett a „40 esztendő”. De a változás után sem javult az ez a hely
zet, hiszen a papság homiliájában sem igen hozza elő.

Politizálásnak minősítik, ha a lelkipásztor szól róla

A tájékozatlanság akkora, hogy e sorok íróját politizálással vá
dolták Madarason, mivel a magyar Püspöki Kar Igazságosabb és 
Testvériesebb Világért c. körlevelével kapcsolatosan társadalmi 
problémákról szóltam. Hiszen a Püspöki Kar kérte a lelkipászto
rokat, hogy ismertessék híveikkel a körlevelet, kerülő úton jutott 
el néhány férfi elégedetlensége, hogy hát „mi az evangéliumról 
akarunk hallani!". Ez olyan szellemi és lelki szegénységet árult 
el, hogy igazában sajnáltam őket.

Az evangéliumban gyökerezik 
az egyház társadalmi tanítása

Amikor a pápák enciklikáikban, a püspökök pedig körlevele
ikben a társadalom kérdéseivel és problémáival foglalkoznak, az 
evangélium tanítását vonatkoztatják az emberi együttélés ügyei
re. Ezt Jézus így mondta; „Szeresd felebarátodat!” Következés
képpen az emberi méltóságról, emberi és kisebbségi jogokról, 
társadalmi igazságosságról, békéről, a piacgazdaságról, a tőkéről, 
a munkáról, munkanélküliségről, demokráciáról, a sajtóról, a ne
velésről, a családi életről, stb. beszélni az „evangélium hirdetésé
nek szerves része” -  jelentette ki az 1971-es Püspöki Szinódus.

VI. Pál pápa pedig Az evangélium hirdetése c. apostoli buzdí
tásában ezeket köti szívünkre; „Az evangelizáció tartalmaz kife
jezett üzenetet minden emberi lény jogairól és kötelességeiről, a 
családi életről, a nemzetközi kapcsolatokról, a világbékéről, a fej
lődésről, az igazságosságról;...” vagyis a „szeresd felebarátodat” 
az egyéni és a közösségi élet minden területére kiterjed.

Az evangéliumnak van mondanivalója az emberi élet alakítá
sára, mert az evangélium nem egyszerűen valami szép eszme, el
vont igazság, hanem valós, földi életet irányító üdvösségüzenet!

Mi az evangéliummal politizálunk

A mondottak jobb megértésére hozzá kell adni, Hogy az egy
ház nem mint evilági politikus foglalkozik a társadalmi kérdések
kel. Nincs ugyanis politikai megbízatása, nincsenek politikai esz
közei. A tájékozatlanoknak politizálás, amit tesz, de valójában 
nem politizálás. Az egyház ugyanis saját missziója szellemében 
munkálja az emberek földi boldogulását. Az egyház nem politikai 
módszerekkel szolgálja az emberiséget, az egyháznak mindig 
Krisztus Egyházának kell maradnia. És úgy marad ez, ha a krisz
tusi evangélium hitbeli és erkölcsbeli értékrendjét hirdeti, közve
títi. Ezt jelenti ki oly világossággal Bábel Balázs kalocsa- 
kecskeméti érsek; „Mi az evangéliummal politizálunk” (Magyar 
Nemzet, 1999. december 24.)
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Minden félreértés elkerülésére megjegyezzük, hogy amit 
mondtunk, az a papságra vonatkozik. A világi hívőknek keresz
tény hivatása és kötelessége, hogy kovászként belevigyék az 
evangélium erejét a társadalomba, hogy az formálja és alakítsa. 
Ők tagjai lehetnek valamely pártnak, vállalhatnak politikai hi
vatalt, hogy az Örömhír termékeny eszméi elérhessék azokat a 
fórumokat is, ahol az életmenetet meghatározó politikai dönté
sek születnek.

Az egyház társadalmi tanának 
ismerete fontos és elengedhetetlen

Hogyan is lehetne teljes keresztény életet élni, ha még azt sem 
tudjuk, hogy milyen egyéni és közösségi életet követel meg a 
krisztusi tanítás. A keresztény élet ugyanis nem individualista jel
legű, mert az ember szociális lény és csak a másikkal, a többiek
kel lesz kifejlett egyéniség, emberi személy. De Krisztus Urunk is 
népévé, közösséggé gyűjtötte követőit. II. János Pál pápa nem 
győzi hangsúlyozni a híveknek a közéletben való tanúságtéte
lének szükségét. Legutóbb július végén a Cursillo világtalálkozó
ján figyelmünkbe ajánlotta az életben való apostolkodást.

Az egyházi társadalomtan terjesztése 
keresztény feladat, küldetés

Jézus mondta követőinek: Ti vagytok a föld sója és a világ ko
vásza. Azaz a keresztényeknek kell megóvni a világot a romlás
tól és belevinni a jézusi tanítást, hogy az rendező elve lehessen az 
emberi együttélésnek.

AII. vatikáni zsinat, amely oly nagy hangsúlyt helyezett a vi
lági hívek apostolkodására, ki is mondja, hogy erre a missziós 
apostolkodásra való felkészülés egyik követelménye az Egyház 
Társadalmi Tanításának ismerete: „Ismerkedjenek meg főleg az 
egyház szociális tanításának alapelveivel és levezetett tételeivel 
annyira, hogy tudják azt, egyrészt képességeik szerint továbbfej
leszteni, másrészt pedig az elveket az egyes esetekre helyesen al
kalmazni.” (Világiak Apostolkodása, 31.)

Az egyház társadalmi tanítását 
tanítani kell egyházi intézményekben

Az általános iskola felső tagozatában tanítják-e? Hittanköny
veik foglalkoznak-e vele? A középiskolákban tanítják-e? Hittan
könyveik tartalmazzák-e ezt az anyagot? A szemináriumokban
-  bevezették tanítását?

1997-ben Szerdahelyi Csongor azt írta, hogy „még a teológiai 
főiskolákon sem tanították az Egyház Társadalmi Tanítását” 
(Távlatok, 1997/2, 221. p.)

A papság jó része nem ismeri a pápai szociális enciklikákat
-  állapította meg Blanckenstein Miklós ÖLI igazgató az IGEN 
egyik akkori számában.

Felnőttek vallási továbbképzése -  bevezették mindenhol a 
püspöki kar szerint? És az egyház társadalomtana szerepel a meg
beszéléseken? Hitoktatási tanfolyamokon -  helyet kap a tan
anyagban az egyház társadalmi tanítása?
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Az egyház társadalmi tanításának célja és alapelvei

Célja az, hogy az embert kizsákmányoló világ helyett, az embert 
boldogító világ kialakulását elősegítse. Ehhez ad kézbe hiteles szem
léletet. A társadalomtan ugyanis nem receptgyűjtemény, nem kész 
programok tárháza, amelyet minden további nélkül alkalmazni lehet. 
A dolog nem ilyen egyszerű. Elsősorban ugyanis meg kell ismerni a 
helyzetet, a szóban forgó kérdés vagy probléma egészét. Ez nem 
mindig könnyű feladat, hiszen a helyes diagnózis megállapításától 
függnek a következő lépések. A helyzetfelmérés után jöhet szóba az 
evangélium tanításában gyökerező Egyházi Társadalomtannak a 
konkrét problémára vonatkozó irányelvének kiválasztása. A megfe

lelő irányelvek alkalmazása útjainak-módjainak meghatározása a kö
vetkező lépés. Ez is nagy körültekintést igényel, mert gyakran több 
lehetőség is kínálkozik a kivitelezésben. Ennek a folyamatnak elvég
zésében szakemberek csapata elengedhetetlen fontosságú. Ami pe
dig az Egyházi Társadalomtan elveit illeti, alapvetőek a következők: 
emberi méltóság és az emberi jogok, ember-család központiság -  a 
politikában, gazdasági életben, kultúrában, stb.

A földi javak egyetemes rendeltetése; magántulajdon szociális 
kötelezettséggel; A közjó szolgálata; Társadalmi igazságosság; 
Szociális politika; Szolidaritás és szubszidiaritás; „Az idők jelei
nek” megértése; A keresztény értékrendhez való elkötelezettség; 
Mindennek alapja pedig a felebaráti szeretet!

P. Szilczl Dóra

Szekták-kultuszok... II.
Az agymosás-vita eredete és az antikultusz-mozgalmak
O T / j L a f  n i- r  1 1 1  \ ; o l l o c i  m A T f r a l m o l / o f  o n  n A f r t ;  m a l l T f a l  c’ '7 a m h o o ' 7 o l 1n i  L - ú í i í n t o V  / T J o r í r r A x r e i  IA legtöbb vád, ami ezeket az új vallási mozgalmakat éri, hogy 

a csoport kötelékébe tartozó fiatalok radikális személyiségválto
záson mennek keresztül. Megtagadják családjukat és annak érté
keit, megszakítják korábbi kapcsolataikat, feladják régi 
életvitelüket, elvetik addigi céljaikat. Gyakran hangzik el velük 
kapcsolatban, hogy a pszichózis, vagy más lelki betegség jeleit 
mutatják. A szülők panaszaiban csaknem mindig megjelenik, 
hogy gyermekeik egészen más személyiségűek lettek. Kizárólag 
a csoport tagjaival érintkeznek -  vagy azok veszik körül őket -  és 
éppen ezért szinte semmi sem zavarhatja meg újonnan lelt világ
nézetüket. Sem észérveken keresztül, sem rájuk hatva nem lehet 
meggyőzni őket. A világ számára elveszett emberek. E mozgal
mak résztvevőit úgy írják le, mint akik „robotszerúen viselked
nek”, „üveges szemmel bámulnak a messzeségbe”, vagy 
„egyenmosollyal” az arcukon szemlélődnek. Ebben a részben azt 
tekintjük át, hogy környező társadalom miképp reagált erre a je
lenségre, illetve milyen konfliktusok kötődnek a szekták és kul
tuszok működéséhez.

Ez a jelenség azonban közel sem új keletű. Ha egy pillantást 
vetünk az egyháztörténelemre, nagyszámú, többnyire fiatal em
bert (pl. Szent Ferenc) fedezhetünk fel, akik nagy aggodalmat 
okoztak családjuknak, mert komolyan vették a Máté 10,37 inté
sét: „Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem mél
tó hozzám. Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem 
méltó hozzám”. De ismert, hogyan vádoltak meg misszionáriuso
kat a világ több részén, hogy elrabolták a helybéli gyermekeket, 
és megbűvölték őket idegen vallásukkal. Kétségtelenül a vallási 
újításoknak természetes velejárója a megszokott életvitel elha
gyása és a radikális kitartás az új hitforma mellett.

A gyermeküket vesztett szülők számára azonban a legelfogad
hatóbb magyarázatnak az tűnt, hogy ezt a viselkedést egy szándé
kos, rosszindulatú és nagyon kifinomult cselszövés 
eredményének tartsák (gonosz-szem effektus), mely a fiatalok 
szellemének és lelkének megszállására irányul. Éppen ezért hir
dették, hogy e mozgalmak társadalmi bomlást keltenek, mely 
nagy méreteket öltve veszélyes a társadalomra nézve. Tudni vél
ték, hogy ezek a közösségek hatásukat erőszakos izolációval, 
kényszerítő pszichológiai meggyőzéssel (manipulációval) és más 
hathatós módszerekkel érik el. Ilyen keretek között nem véletlen, 
hogy az új vallások ellen hadakozóknak legalább annyira társa
dalmi mozgalommá kellett válnia, mint annak a csoportnak,
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mellyel szembeszállni kívántak (Hargrove). A szekták, kultuszok 
működése ellen fellépő mozgalmakat összefoglaló néven antikul- 
tuszos mozgalmaknak nevezzük.

Kezdetben a szülők egyénileg, elsősorban a médián keresztül 
igyekeztek eredményeket elérni a szektákkal szemben, később, ha 
lehetett az állami hatóságok bevonásával történt mindez, mely 
utóbbi főleg a kiskorú gyermekek esetében volt sikeres. Ezt követ
te az az összehangolt tiltakozás, melynek révén országos szintű 
szervezeteket hoztak létre -  akárcsak Nyugaton. Ilyen pl. a Szülői 
Kezdeményezés a Szellemi Szabadság Megőrzésére Egyesület. 
Cselekvési terük elsősorban a leleplező irodalom terjesztésében, a 
közvélemény mobilizálásában, a személyes meggyőzésben és az 
ismeretterjesztésben mutatkozott meg. Tevékenységük 3 fő iránya:

1. agymosás és visszaprogramozás,
2. bírósági perek,
3. lobbizás szektaellenes törvények megalkotása mellett.
Az egyik legfontosabb állomás az antikultusz mozgalmak tör

ténetében az ún. agymosás fogalmának a bevezetése volt, melynek 
révén a szülők úgy vélték, megértik azt, mi is történt a gyermeke
ikkel. E hipotézis szerint a kultuszok és a szekták vezetői 
manipulatív módon lépnek fel a tagokkal szemben. Azokat félre
vezetés által toborozzák: ártatlannak látszó rendezvényekre hívják 
el őket, amelyek azonban jól átgondolt beszervezési alkalmak. Ha 
kivetik a hálót valamely áldozatra, akkor az a legkülönfélébb agy- 
kontroll-technikáknak válik célpontjává (Szász): lerombolják 
egyéniségét, személyiségét (pl. csoportnyomás intenzív gyakorlá
sa, hitelvek gyakori hangsúlyozása, meglévő struktúrák: család, 
iskola, egyház tagadása révén). Az agymosás elmélete is mára már 
megdőlt. Ugyanis az extagokkal folytatott vizsgálatok során bebi
zonyosodott, hogy a legtöbb kilépő saját személyes döntésének 
tartja az egykori csatlakozást. Márpedig az „agymosás”-fogalom 
egy viszonylag passzív alanyt feltételez, aki a csoportot irányítók 
hatalmában van, akik kényszerítő és manipulatív technikákat al
kalmaznak vele szemben. És e kettő ellentmond egymásnak. Még
is az „agymosás”-fogalma kézenfekvő és egyszerű kifejezésnek 
tűnt e jelenség megnevezésére azok számára, akik bűnbakot keres
tek. Az agymosás vádját azonban „sikeresen” alkalmazzák min
den országban a mai napig a csoportok lejáratására.

Ha a megtérőt „agymosták”, akkor e logika szerint „orvoslásra” 
van szükség. Ez pedig nem más, mint a visszaprogramozás tech
nikája. A visszaprogramozás rendkívül vitatott módszer, de nem
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szabad elhallgatnunk azt sem, hogy az esetek felében sikerrel járt. 
Olyan -  Nyugaton bevett -  eljárásról van szó, mely révén a szü
lők és segítőik az új vallási mozgalmak tagjait fizikai erőszakkal 
térítik vissza a társadalomba. Ezt általában egy olyan ember -  nem 
feltétlenül szakember -  végzi, akit a tag hozzátartozói bérelnek 
fel, hogy családtagjuk hiedelemrendszerét és magatartását meg
változtassák. Ez a gyakorlat nagyon sokszor magában foglalta az 
emberrablást (az eljárás során a szülők mintegy kirabolták a tagot 
a szektából), fizikai erőszakot (sötét helyen, elzárva tartották), va
lamint egy intenzív pszichiátriai (társadalomba visszaprogramo- 
zás) kezelést. Ha megnézzük a vallásszabadságról szóló törvé
nyeket, érthető, hogy ez a módszer embeijogi szervezetek tiltako
zása következtében visszaszorult. A vallásszabadságról szóló tör
vény ugyanis kimondja, hogy senki sem korlátozható vallása, 
választott meggyőződése szabad gyakorlásában. Fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy az átprogramozásnak létezik erőszakmentes 
formája is, melyben nem kell elrabolni és fogva tartani a tagot. Eb
ben a formában arra helyezik csak a hangsúlyt, hogy elválasszák a 
tagot a térítő közösségtől és kerüljék a hitről és a szektás vallás
gyakorlatokról szóló beszélgetéseket és vitákat. (Akilépés módja
iról, technikáiról bővebben a cikksorozat 4. részében lesz szó.)

Bírósági perek esetében általában az alsóbb bírósági szinteken 
eredményeket tudtak elérni a szülők. A bírókat ugyanis meghatot
ta a szülők tragédiája. A feljebbviteli bíróságokon viszont rendre 
veszítettek. A bíróság ismételten az alkotmányban rögzített val
lásszabadságra hivatkozott.

Mégis ami az antikultuszos mozgalmak, és a médiák közvetí
tése révén elterjedt, az egy ámyalatlan tipológia, mely különféle 
jegyek alapján „szektáz” le mozgalmakat, fő veszélye, hogy míg 
valóban felismeri a destruktív mozgalmakat, maga alá gyűri a ke
resztény tradícióhoz tartozó ártalmatlan szabadkeresztény egyhá
zakat, hisz a valóságban nem található meg minden felsorolt jegy 
egy mozgalmon belül. Mégis így együtt valami nagyon félelem- 
keltőnek mutatja ezeket a közösségeket, ami ellen mindenki azt 
fogja gondolni, hogy harcolni kell (ld. szektatörvény). Példaként 
lássuk az elhíresült antikultuszos, Marcia Rudin tételeit:

1. A tagok teljes hűséget esküsznek mindenható vezetőjüknek.
2. A racionális gondolkodásmód tiltott vagy rossz szemmel nézett.
3. Félrevezető toborzási technikákat alkalmaznak.
4. Meggyengítik tagjaik pszichés helyzetét azáltal, hogy azok 

csak a csoporttól várják problémáik orvoslását.
5. A kultuszok saját kényük-kedvük szerint manipulálják a bűn 

és bűnösség fogalmát.
6. A tagok életvitelére és karrierjére vonatkozó döntéseket a 

csoport vezetője hozza meg.
7. A kultuszokat csak a saját anyagi besorolásuk érdekli. Telje

sen hazugok azok az ígéretei, miszerint a társadalom meg- 
jobbításán akar munkálkodni.

8. A csoport tagjai teljes idejükben (vagy részben) fizetség nél
kül végeznek munkát a közösség számára.

9. A kultusz tagjai elszeparálják magukat mind a külvilágtól, 
mind annak jelzésértékű realitásaitól.

10. A kultuszok nő-, gyerek- és családellenesek.
11. A kultuszok apokaliptikus hite szerint ők lesznek az egyedüli 

túlélői az elkövetkező világvégének.
12. A legtöbb kultusz követi az ún. „a cél szentesíti az eszközt”- 

filozófiát.

Keresztelés egy szektánál

13. A kultuszok különösen finanszírozási ügyeikkel kapcsolat
ban teljes titkolózásba burkolóznak.

14. A kultuszokat az erőszakra való potenciális hajlam jellemzi.
Egy évszázaddal ezelőtt még az Üdvhadsereg kapcsán fogal

mazódtak meg hasonló vádak és kritikák, mint az utóbbi évtized
ben az új vallási mozgalmak némelyikével. Ha megvizsgáljuk a 
19. századi kritika érveit az Üdvhadsereg ellen, észreveszünk né
hány visszatérő vádat, példaként most álljon itt előttünk:

-  gyanakvást szül a mozgalom vezetője által gyakorolt határ
talan hatalom a tagok felett,

-  felfordulásról beszélnek, amit tetteikkel a családokban okoznak,
-  felhívják a figyelmet a meggyőzés technikáira, amiket a tag

toborzáshoz és a híveik megtartásához használnak fel,
-  és megfogalmazzák gyanújukat arra vonatkozóan, hogy pusz

tán egy anyagias törekvésről van szó, ami vallási köntös alatt 
jelentkezik.

A vallástudomány az új vallási mozgalmakkal kapcsolatos re
akcióknak két fő modelljét különbözteti meg:

1. transznacionális (közkeletű kifejezéssel nemzetközi) reakci
ók: a mozgalmak hasonló vitákat idéznek elő nagyjából minde
nütt, ahol csak megjelennek; van egy általános kritika a családi 
kapcsolatokban keltett zavarokról, vagy a tagok pénzügyi elköte- 
lezéséről. Korábban a Family, Children of God (Család, Isten 
gyermekei), per pillanatban a Szcientológia Egyház áll a folya
matos támadások középpontjában és válik vitatémává mindenhol, 
ahol csak letelepedett.

2. helyi reakciók: legtöbbször egy csoport tömeges és feltűnő 
letelepedése korlátozott helyen okoz konfliktust -  pl. egy vallási 
központ közelében hívő negyedek képződnek, csak azért, hogy a 
tagok közelebb kerüljenek lelki tanítójukhoz. Ez a helyi lakosok
ban gyakran invázió érzését kelti, és a csoportot fenyegetőként 
fogják fel, mégha nem is kíséri őket negatív hírnév.

A legtöbb csoport az elmúlt 30 évben született vagy kezdett 
missziós tevékenységet Nyugaton, többségükben kevésbé ismertek 
a nagyközönség előtt, keveset beszéltek róluk: a nagyméretű vitá
kat okozó mozgalmak csak egy kisebbségük. Ugyanakkor csak
nem minden csoportban található olyan tag, aki a mozgalomból 
kilépve kritikával illette őket, és számtalan családdal találkozunk, 
akiknek egy tagja hívő lett és ez feszültségekhez vezetett. Ezek az 
esetek a sztereotip kritikák kialakításában döntőnek mutatkoztak.

Amikor ezekkel a mozgalmakkal szemben megfogalmazódó 
kritikákkal találkozunk, tudni kell, hogy szinte sohasem maga a
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doktrína az, ami szóba kerül, sokkal inkább a csoportoknak a cse
lekedetei, tettei azok, amiket bírálatnak vetnek alá. Teszik ezt 
azért, hogy a mozgalmak munkásságának valamiféleképpen határt 
szabjanak. A vallásszabadság ugyanis nem korlátozható, de ha a 
mozgalom tevékenysége etikailag kifogásolható, az elrémisztő ha
tású lehet. Az érintett mozgalmak úgy vélik, hogy az őket ért tá
madásokkal a vallásszabadságot csorbítják, míg ellenzőik azt 
mondják, hogy ezek a mozgalmak tévútra viszik a szabad hitgya
korlás elyei által felkínált lehetőségeket és kiváltságokat.

Amikor viszont e mozgalmakat pusztán létükben utasítjuk el, 
akkor súlyos hibát követünk el. Behunyjuk a szemünket, csak
hogy ne kelljen szembenézni azzal a ténnyel, hogy a társadalom

olyan szükségleteket kelt, melyeket ezek a vallásos csoportok 
megpróbálnak kielégíteni. És ez bizony komoly vonzerőt jelent 
a fiatal keresők számára. Az agymosás-elmélet ugyanis túl egy
szerű magyarázatot ad, miközben figyelmen kívül hagy olyan 
lényeges kérdéseket, hogy miért ragadják el a fiatalokat a hite
les szeretetet és törődést mutató csoportok? Sehol sem találkoz
tak még ilyesmivel? Miért olyan vonzó, ha a világ megváltói 
közé sorolnak? Hogy értik meg a megtérők a világmegváltás 
szükségességét? Honnan hitük intenzitása? És még sorolhat
nánk a kérdéseket. A következő részben ezek megválaszolására 
a szekták, kultuszok főbb tanításairól, szervezetéről, társada
lomhoz fűződő viszonyáról lesz szó. (folytatjuk...)

Horányi Özséb

Szent István öröksége1
Szent Istvánról nagyon keveset tudunk, bár ma már lényegesen 

többet (és ezzel együtt több emberit), mint korábban, hála -  min
denekelőtt -  Györffy György kitűnő monográfiájának, amelyet 
még a 70-es évek végén adott közre István király és műve cím
mel. Nem történészként kívánok beszélni róla, egyébként sem va
gyok történész. Egyetemi emberként a társadalmat vizsgálom, a 
társadalom kommunikatív viszonyait igyekszem megérteni. És 
tudom, hogy ezer év távlatából a közvetlen következtetések nem 
csak tévesek, de egyenesen félrevezetőek is lehetnek.

Az idegenek befogadása

Mondok egy példát: a mai na
pokban is gyakran emlegetik, leg
utóbb az egészségügyi miniszter 
Zámolyban a millenniumi zászló 
átadásakor, Szent Istvánnak 1015- 
ben keletkezett és a hagyomány 
szerint Imre hercegnek szánt Intel
meinek VI. fejezetében található 
azon figyelmeztetését, hogy „az 
egynyelvű és egyszokású ország 
gyenge és esendő.” Szokták is 
mondani ezzel egyetértően, hogy 
Magyarország történetének legna
gyobb részében befogadó ország 
volt. (És jól rímel erre az intésre az 
a tény — a genetikai kutatások ered
ményeként ma már közhely - ,  

hogy egy népcsoport, populáció egészségességének egyik fontos 
komponense a génállomány változatossága, ami az exogám, va
gyis csoportok közötti „vegyes” házassági szokásokat preferálja 
az endogám, csoporton belüli helyett.) A mai példálódzások sze
rint akkor hivatkozunk erre az írásra, ha valami nincs a helyén: 
ha a kirekesztésről, a türelmetlenségről vagy éppen a rasszizmus
ról van szó, mint most a romák esetében, de hát -  tudjuk a törté
nelmet -  ismerjük az antiszemitizmust magyar módra, ismerjük 
azokat a sajátos beszédfordulatokat, amelyek tótocskáknak neve
zi a szlovákokat és szőrőstalpúaknak a románokat, ha nem is vá
logatás nélkül. S ha őszintén szembenézünk magunkkal: tudjuk, 
esetről-esetre mennyi a tennivaló még. Vagyis minden látszat 
szerint a Szent István-i intelem helyénvaló manapság is.

Csakhogy: ha megnézzük, hogy e hivatkozott mondatot meg
előzően miről van szó a szövegben, akár zavarba is jöhetünk: „A 
vendégek és a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán 
állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. (Közbevetően jegy
zem meg, hogy az Intelmek fejezeteinek beosztása azzal van 
összefüggésben, hogy a királyi méltóságnak milyen fontossági 
sorrendben részei az egyes intelmekben megfogalmazott erények: 
első helyen áll a hit megőrzése, másodikon az egyházi rend becs
ben tartása és így tovább, a hatodik tehát a vendégekkel és a jöve
vényekkel van kapcsolatban; idézet folytatva:) Hiszen kezdetben 
úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és let
tek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt 
hozzájuk különb-különb tájakról.” Meglepő ez a szöveg, hiszen 
nem a vendégekről és a jövevényekről szól, hanem rólunk, vagyis 
arról, hogy mi s mekkora hasznunk tud lenni belőlük. Ha mármost 
ehhez azt a tényt is hozzávesszük, hogy az előző V. fejezet az igaz 
ítéletről és a türelemről szól (íme egy jellegzetes mondat e fejezet
ből): „A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig 
zsarnokoskodnak.”, akkor a képlet még különösebbnek tűnik a 
mai embernek. Az én olvasatomban ugyanis a türelem arra vonat
kozik, ami egyébként elfogadhatatlan, vagy legalábbis elfogadása 
nem természetes, ámde valamiért mégiscsak érdemes. Talán nem 
értem félre az eredeti szöveget, azt gondolván, hogy a máshonnét 
érkezett vendégek és jövevények, mint mindenki más is, eltűren
dő, hiszen még hasznot is hoz. Nos, ez egy félnomádságából ép
pen kifelé tartó népcsoport, a honfoglalást követő idők hungaru- 
sai számára, alighanem, igen-igen fontos és megszívlelendő taní
tás lehetett. Manapság azonban már egészen másként látszik 
mindez: manapság tudjuk jól, hogy egyetlen ember sem tud em
ber lenni saját kultúrája nélkül; s ha a vendégben és a jövevény
ben, vagy ahogy manapság mondják: az idegenben nem az embert 
látjuk a maga saját kultúrájával, akkor épp leglényegesebb sajátos
ságától fosztjuk meg, akkor nem mint emberhez közeledünk, ha
nem -  mondjuk -  mint megszelídítendő barbárhoz, s voltaképpen 
asszimilációt igénylünk tőle. A magyar társadalom elmúlt másfél 
évszázadának története (többnyire tragikus története) éppen ettől, 
az asszimilációs igényektől és technikáktól volt hangos. És köz
ben eleink mindig a türelmet, a toleranciát emlegették.

Szent István kora évezrednyi távolságban van a 20. század vé
gétől. Műve mégsem tanulságok nélkül való. Ezek a tanulságok 
azonban nem kínálják magukat könnyen. Nem a felszínen van
nak, hanem egy kissé mélyebben.

Szt. István ezüst mellszobra

1 A pécsi Szent István plébániatemplomban 2000. augusztus 20-án elhangzott beszéd kibővített változata. 
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A Szent István-i „jogharmonizáció ”

Ránk maradtak -  a 12. században keletkezett Admonti Kódex lap
jain -  Szent István törvényei. Ennek szövegében gyakran olvashatók 
az „elrendeljük...”, az „úgy döntöttünk...”, az „azt akaijuk...” és 
más hasonló kifejezések, vagyis a szöveg autoritással van írva; noha 
a jogtörténeti kutatás megállapította, hogy az I. törvénykönyv 1-5 
cikkelye szó szerinti átvétel a 847-es mainzi zsinati határozatokból és 
a 9. században hamisított Pseudo-Izidori Törvénygyűjteményből; sőt 
számtalan további nyugati törvény és ezekkel rokon gondolat van 
még benne, főként a bajor népjogot rögzítő Lex Baiuvariorumból, 
amelynek bevezetését és több cikkelyét is átveszi. A társadalomtör
téneti vizsgálódások viszont arra mutattak rá, hogy Szent István tör
vényei a magyar társadalom 11. század elejei aktuális, megoldandó 
problémáival foglalkoznak, a hazai gazdasági és társadalmi viszo
nyokra lettek szabva, sőt az intézkedések mögött nemegyszer vissza
cseng a régi szokásjog, akár átvétel, akár tagadás formájában.

Ezt a helyzetet és törekvést ma jogharmonizációnak hívják. És 
ez a mai, az Európai Unióba tartó Magyarország egyik eminens 
feladata. Azt akarom mondani, hogy ne egyszerűen az Intelmeket 
vagy a Törvényeket akarjuk (követendő) példaként magunk és 
egymás elé állítani, mert akkor könnyen anakronisztikussá vál
hatnánk, amellyel nem az a legnagyobb baj, hogy Don Quijote 
módjára nevetségessé válhatnánk, hanem az, hogy sokszor ma
napság már működésképtelen megoldásokat erőltetnénk. Sokkal 
inkább a tényleges gesztusra érdemes figyelnünk; az Intelmek 
vagy a Törvények szándékára vagy még inkább a bennük kifeje
ződő igényt érdemes észrevennünk a sorok között.

Ez pedig egy viszonylag egyszerű dolog: a magyarság más né
pek, népcsoportok között (manapság biztosan társadalmakat em
lítenénk) kell, hogy éljen; kell, hogy túlélje az esetenként ellensé
ges helyzeteket. Ezt a dolgát akkor teszi a legjobban, ha a körü
lötte élőkre tekintettel, azoktól (jó) szokásaikat átvéve, önmagát 
azonban semmiképpen sem feladva, de minél inkább hasonlóvá 
válva hozzájuk teszi a dolgát.

Szent István felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Elgon
dolkoztató gesztus, történetileg is, egyébként is. Ami az egyebeket 
illeti: egy mélyen vallásos király ezen gesztusa hitbugalmi értelem
ben beláthatatlanul nagy lépés: reményt adhat és célt jelöl ki. A 
Regnum Marianum gondolata ma is él. Szent István gesztusának ér
telme mégsem csak ennyi, bár ez is elég lehetne. Először is ez a 
gesztus nem egy erejét vesztő öreg ember kétségbeesett gesztusa, 
bár gyakran van efféle mellékértelem adva a felajánlási gesztusnak. 
Nem lehetett az, hiszen Szent István a törvénynapjait mindig au
gusztus 15-én, Mária mennybemenetelének napján tartotta Fehérvá
ron (maga a törvénynapi intézmény nem Szent István-i ötlet, aligha
nem Nagy Károly aacheni birodalmi gyűlései adták a mintát). Az 
augusztus 15-ét viszont Szent István Mária tisztelete motiválta. 
Ugyanakkor Szent István a koronát s így Magyarországot nem egy
szerűen Szűz Máriának ajánlotta fel, hanem Nagyboldogasszony 
pártfogásába adta. A boldogasszony az ősi magyar hitvilágban a ma
gyarok istenasszonya. Talán lehet azt mondani, hogy az az eljárás, 
az átlényegítés, ami például a boldogasszonyt Szűz Máriában isme
ri fel nem Szent István intellektuális találmánya, hiszen Szent Pálé 
az érdem (emlékezzünk rá: az athéni polgároknak az ismeretlen is
ten oltára előtt arról beszélt, hogy az, akinek itt ismeretlenül is ál
doztak, azonos azzal, akiről ő beszél, Krisztussal). Pál apostolnak 
ezt a gesztusát, a Szent István-i erre megy vissza, ma inkulturáció- 
nak hívják. Kétségtelen, hogy Szent István a maga korában, a maga 
korának kihívásait megértve úgy vezette be a magyarságot a keresz
ténységbe (bevégezve ezzel apja, Géza által megkezdetteket), hogy 
amit csak lehetett, megtartott, engedett megtartani, hozzásegített 
megtartani abból, ami a magyarsághoz akkor hozzátartozott.
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Azt gondolom tehát, hogy mi akkor vagyunk méltó örökösei 
Szent Istvánnak, ha a mai aktuális kihívásokra itt és most keres
sük a válaszokat, de törekszünk arra, hogy e válaszokat minél in
kább saját hagyományaink alapján is keressük. Ennek a megálla
pításnak különös mélységet kölcsönöz az a tény, hogy a tragiku
san meghalt kitűnő történész, Szűcs Jenő Európa három régiója 
című korszakos tanulmányából való.

Mik tehát azok a kihívások, amelyekre ma ennek az országnak 
Szent István szellemében válaszolnia kellene? Két csoportra osztva 
látom áttekinthetőnek ezeket. Az egyik csoportba azok tartoznak, 
amelyek a sajátos magyar társadalomtörténeti viszonyokkal állnak 
kapcsolatban, a megkésett fejlődésből erednek, abból, hogy Euró
pának ebben a keleti szögletében a társadalmi fejlődésben időről- 
időre zavarok álltak be; abból, hogy a mai magyar társadalomban 
még mindig vannak olyan vonások, amelyek inkább egy premod- 
em állapothoz hasonlítják, mint egy modemhez. Nevezhetnénk 
ezeket modernizációs kihívásoknak. A másik csoporthoz azok a ki
hívások tartoznak, amelyekkel egész Európában mostanában kell 
szembenézni: ezek a globalizációval kapcsolatos kihívások.

Modernizációs kihívások

A megkésett fejlődésből eredő modernizációs kihívásokra 
adandó jó válaszokat nagyon könnyű felsorolni, de úgy látszik, 
még beláthatatlanul sok a tennivaló, hogy például a megbízható
ság vagy a pontosság vagy a tisztesség társadalmi méretekben jel
lemezzen bennünket. Apropó tisztesség. Az Intelmeknek van egy 
érdekes helye; az eredeti latin szöveg így szól: „Sis honestus.” Pá
pai Páriz Ferenc először 1708-ban megjelent híres latin-magyar 
szótára szerint a „honestus” jelentése tisztes, becsületes, ember
séges. Jordánszky Elek 1808-ban a mondatot így fordította: „Légy 
emberbecsülő.” A Millennium idején „Légy tisztességtudó”-val 
fordították. A „tisztességtudó” azt jelenti: engedelmes, szófogadó. 
Az 1982-cs Kurcz Ágnes fordítását adó kiadásban: „Légy becsü
letes.” A „becsületes” a Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: 
olyan személy, aki megtartja az erkölcs törvényeit, követelményeit; 
jellemes, tisztességes, erkölcsileg megbízható.

Vajon elmondhatjuk-e ma magunkról kollektiven, hogy tisztes
ségesek vagyunk, hogy becsületesek vagyunk? A magyar közálla
potokra tekintve -  aligha: elég csak a burjánzó korrupcióra vagy a 
kuruckodásra alkalmat látó adófizetés magyar moráljára gondol
nunk. De vajon elmondhatjuk-e ma magunkról egyenként, hogy 
tisztességesek vagyunk, hogy becsületesek vagyunk? Nyilván so
kan megtehetik ezt. Mások viszont nem. A valódi kérdés persze 
az, hogy vajon megelégedhetnek-e azok ennyivel, akik egyáltalán 
elmondhatják magukról, hogy tisztességesen élnek? Aligha. Ha 
ma valamelyikünk azt találná gondolni, hogy a dolga mindössze 
annyi, hogy saját maga tisztességesen éljen, akkor téved. Ma nem 
várhatjuk már, hogy a dolgok azáltal fordulnak a kívánatos irányba, 
hogy mások is tisztességessé válnak. Nem elég tartózkodni a kor
rupciótól (beleértve a hétköznapok észrevétlen kis korrupcióit is); 
ebből azonban egyáltalán nem az következik, hogy másoktól is a 
korrumpálás mentes életet kell követelnünk, legfeljebb remélnünk 
lehet ezt, hogy így élnek; de sokkal inkább következik ebből az, 
hogy amellett, hogy mi magunk nem korrumpálunk, nem is hagy
juk, hogy mások korrumpáljanak bennünket. És ez mindannyiunk
nak módjában áll. Bár esetenként nem könnyű megtalálni a min
dennapokban a valóban szerencsés lépéseket.

Meggyőződésem, hogy a valóban keresztény mentalitás is azt 
igényli, hogy magunkon kezdjük a gyomlálást. Lehetnek és legye
nek is igényeink a környező társadalommal szemben, de keresz
tényként nincs erkölcsi alapunk semmi igényhez, amíg nem tettünk 
meg erőnk szerint mindent: vagyis mindaddig, amíg ki nem irtottuk
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magunkból korrumpáló manővereket és ezen túl fel nem vérteztük 
magunkat arra, hogy ellenállni legyünk képesek a bennünket érő 
korrupciós kihívásokkal szemben, hogy ennél a példánál maradjak.

Meggyőződésem, hogy a késői fejlődés következtében fenn
álló modernizációs kihívások között érdemes -  sőt kell -  számon 
tartani azokat is, amelyekre'a legjobb válaszok a szokásosan ke
resztény társadalmi tanításnak nevezett pápai megnyilatkozások
ban lelhetők fel: a szolidaritásra, a szubszidiaritásra és a szemé
lyességre gondolok.

A szolidaritás a keresztényi szeretet igényének megfogalmazá
sa a társadalom szintjén és mások mellett jelenti a szegényekkel, 
az elesettekkel, a hátrányos helyzetűekkel való szolidaritást is. Is
mét mondok egy példát: ma Magyarországon a nyilvános közbe
szédben cigányellenes hangot megütni nemigen lehet. Ma Ma
gyarországon -  látszólag -  maradéktalan a szolidaritás a társada
lom egy számottevő és sokszorosan hátrányt szenvedő rétegével 
szemben. De vajon ugyanilyen természetességgel vesszük-e tu
domásul, ha cigánygyereket akar a tanító néni a lányunk vagy a 
fiunk mellé ültetni. Vajon nem találunk-e ezer érvet, hogy a gye
rekünknek miért kellene épp akkor máshova ülnie?

A szubszidiaritás egyrészt azt jelenti, hogy minden döntést ott 
kell meghozni a társadalomban, ahol a döntéssel kapcsolatban 
szükséges tudások a leginkább megvannak és nem másutt, pél
dául nem „feljebb”. Ezt az elvet szokás néha azonosítani a de
mokrácia elveivel: tévesen. De ami ennél is lényegesebb: a szub
szidiaritás elfogadása egyúttal azt a követelményt is támasztja, 
hogy a társadalom tagjainak meg is kell tenniük mindazt, ami rá
juk hárul: dönteni a döntési helyzetekben és cselekedni, amikor 
a viszonyok ezt kívánják. Vajon megtesszük-e mindazt, ami ránk 
hárul: az időközi választásokon, a négyévente esedékes ország- 
gyűlési és helyhatósági választásokon való részvétel adatai nem 
ezt mutatják. De tovább: közönyösek vagyunk-e az autóbuszon a 
hely átadásában egy idős vagy éppen láthatóan beteg embernek? 
Elfásultak vagyunk-e, ha az ABC-ben az 1 kg-os kenyér 90 dkg? 
Vagyis résztvevői vagyunk-e az életnek (és benne saját életünk
nek) vagy passzív elszenvedői? A keresztény mentalitás ma az 
aktív részvételt igényli tőlünk.

A személyesség: minden jel szerint -  az egész univerzumot be
leértve -  ez leginkább emberi megkülönböztető sajátosságunk. 
Manapság sokszor hallani, hogy e tekintetben leselkednek ránk a 
legnagyobb veszélyek. Akárhogy is van, ez már átvezet bennün
ket a kihívásoknak azon csoportjához, amelyeket globalizációs- 
nak sz;okás tekinteni.

Globalizációs kihívások

A személyességgel kapcsolatos globalizációs kihívásra adott 
választ gyakran individuációként szokták megnevezni. Aligha 
gondolhatjuk, hogy az extremitásokat sem nélkülöző és a min
denáron különbözni akarás mentalitása a követendő minta. A va
lódi személyesség ettől tényleg kerülhet vakvágányra.

A globalizációs kihívások közül az individuáció mellett szeret
ném említeni még a szuverenitás kérdését, a környezet kérdését 
és az újabban tudástársadalomként számon tartott kihívást.

Ami a szuverenitást illeti: ez egyáltalán nem korlátozódik jogi, 
közigazgatási kérdésekre, például az Európai Unióhoz való csatla
kozással kapcsolatban, amikor is nemzeti szuverenitásunk nem egy 
komponenséről le kell mondanunk. Ma nyilvánosan nem lehet két
ség bevonni, hogy Magyarország jövője az Európai Unión belül 
van. De vajon ezzel együtt nem tehetők-e fel valódi kérdések? Va
jon a csatlakozásnak csak nyertesei lesznek-e? Vajon nem volna-e 
fontos olyan közbeszéd, amelynek nyomán esetleg a magyar nyil
vánosságban kialakul és mindannyiunk számára hozzáférhető

mindaz, amit erről érdemes gondolni, ami adott esetben döntésein
ket, cselekedeteinket meghatározhatja. Válaszom határozott igen.

Géza nagyfejedelem és Szent István közös erőfeszítései nyomán 
a magyarok lakta vidékeken is megjelent és elterjedt a keresztény
ség. Terjesztői elsősorban németföldről érkezett szerzetesek. Vajon 
józanul elképzelhető-e az, hogy az akkori magyar kultúra, mai sza
vakkal: akkori nemzeti identitásunk nem csorbult ettől? Nem kép
zelhető el. Csorbult, még ha ma nem is tudjuk felsorolni minden 
részletét annak, ami megváltozott, eltűnt, amit fel kellett adni. A 
kereszténység akkor idegen elemként jelent meg és volt jelen a ma
gyar kultúra világában. De így van-e ez ma is? Vajon ma is így lát
juk-e? Nem, ha a napi sajtót, de akár a szakmai fórumokat is figyel
jük, sőt akár ha mindettől függetlenül érzéseinkre hagyatkozunk, 
azt láthatjuk, hogy a magyarság és kereszténység között nincs sem
mi összeegyeztethetetlen, időnként meg éppen azt érzékeljük, hogy 
nem lehet különbséget tenni egyik vagy másik vonatkozásában.

Mit jelent tehát a nemzeti szuverenitás vagy éppen a nemzeti 
identitás (részleges) feladása az Európai Unióhoz való csatlako
záskor? Átalakulást, az aktuális kihívásokra adott aktuális vá
laszt. Szent István éppen a Regnum Marianum eszméjével arra is 
példát adott, hogy miként kell ezt okosan csinálni.

Efféle lépésekre van szükségünk manapság is. A Magyar Pax 
Romana például ezért kezdeményezett szakmai konferenciát en
nek az évnek a májusában a négy történelmi egyház, valamint az 
unitáriusok és az egyik Adventista egyház részvételével arról, 
hogy mi a szerepe a vallásoknak Magyarország Európai Uniós 
csatlakozásában? Hiszen nagyon különböző tapasztalatok birto
kában vagyunk. A római katolikusok mindig is nemzetek feletti 
intézményekben gondolkoztak (az Európai Unió bevallottan is 
mintaként tekint a Római Katolikus Egyházra, tapasztalatait meg
fontolni törekszik és például saját közigazgatási szervezetét szub- 
szidiárus alapon építette fel); a reformátusok mindig kisebbség
ben de tömbben élve halmoztak fel tapasztalatokat, a zsidók év
ezredek óta diaszpórában élve őrizték meg identitásukat. És 
folytathatnám a sort. Azt gondoltuk, hogy hibát követnénk el, ha 
nem vetnénk fel a kérdést és nem kezdenénk hozzá a létező ta
pasztalatok, különböző tapasztalatok összegyűjtéséhez és hozzá
férhetővé tételéhez: mit tudnak a vallások viselkedésmintákban 
felkínálni ahhoz, hogy egy Európai Unió méretű szervezetben, 
annak sikeres és harmonikus részeként minél többet meg tudjunk 
őrizni identitásunk jelenlegi tartalmából. A munka folyik.

A környezet számtalan kihívást jelent: egyrészt a Föld népessé
gének növekedése vagy a világ ipari termelésének következményei 
olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek merőben újak (globális fel- 
melegedés, ózonlyuk, a földi erőforrások végessége stb); másrészt 
seregnyi tudományos eredmény következtében, elsősorban a bio
technológiák területén (génmanipuláció, hormonkezelés, klónozás 
és mások), olyan morális kérdések megválaszolását igénylik, ame
lyekre biztosan felkészületlenek vagyunk. De ha még meg is vála
szoltuk mindezeket a kérdéseket: vajon csökken-e ezzel a parlagfű 
az utcánkban. És még ez sem a végső kérdés, hanem -  talán -  az, 
hogy miként tudunk (kollektíve és egyénileg) élni azzal a ténnyel, 
hogy az Úristen nem egyszerűen a saját képére alkotott bennünket, 
de érzékelhetően teremtő művébe, bennünket, teremtményeit, társ
ként be is vonna, ha élünk (ha élnénk) vele. Élük vele?

A tudástársadalom meglehetősen új fogalom. A problémakör 
sem régebbi 20 évnél, amelyre most e fogalommal utalunk. Az in
formációfeldolgozás új technológiai (a számítógépek és az adat
hálózatok) következményeiről van szó. Ma már világosan látjuk, 
hogy a társadalom minden részletére, a kultúra valamennyi terü
letére kiterjedő változásokról, sőt alapvető változásokról van szó. 
Ezen változások következtében egyre kevésbé lesz működőképes 
jelenlegi tudásunk a világról, a társadalomról; egyre kevésbé
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lesznek működőképesek azok a kulturális viselkedésminták, ame
lyekkel jelenleg élünk. Vajon felkészültek vagyunk-e a változá
sok észrevételére és az új válaszok megtalálására?

Egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy az ezredvég 
emberének elsősorban értelmiséginek kell lennie a saját helyén. 
Az értelmiségit nem egyszerűen iskolai végzettsége teszi, ha
nem az a sajátos mód, ahogy a világban él. Hogy aktív résztve
vőként figyeli és elemzi a világot, hogy folyamatosan latra ve
ti, vajon a felmerült problémákra kínálkozó megoldások, való
ban megoldások-e. Szent István korában megengedhettük 
magunknak, hogy a király legyen a problémamegoldó. A mai vi
lágban ez már nem lehet kizárólag egy mai Szent István felada
ta, hanem mindannyiunké.

Ha keresztények vagyunk még inkább az: keresztényként még 
kevésbé utasíthatjuk el a mai világ legfőbb kihívását, a személyes 
részvétel igényét. Saját boldogulásunk útja atyánkfiainak boldo
gulásán keresztül vezet. És ezt tanítja a II. vatikáni zsinat is.

Ha azt látjuk, hogy a mai embernek egyre kevesebb olyan tudása 
van, amivel a mai világban boldogulhat s így egyre nagyobb szemé
lyes erőfeszítéseket kell tennie ennek -  ha másért nem: önérdekből -  
megszerzésére, akkor jogos a kérdés, hogy hol van, mit tesz Egyhá
zunk annak érdekében, hogy a kétezer éves tanítás a mai napokban is 
érvényesnek mutatkozó, működőképes, valóban problémamegoldó 
tudás tudjon lenni. Vagyis mikor, hol, miben siet segítségünkre? A vi
lágegyházban számtalan olyan hely van, ahol erre a kérdésre pozitív 
választ lehet adni. A magyar egyház nem igazán tartozik ezek közé.

A gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat 
résztvevőinek üzenete minden jóakaratú emberhez

A II. vatikáni zsinat tanítása és II. János Pál pápa legfőbb 
pásztori ajánlása alapján, négy éven át zajlott csoportos megbe
szélések során megpróbáltuk felismerni és közösen értelmezni is 
saját egyházmegyénkben „az idők jeleit”. Munkára serkentő bib
liai jeligénket Szent János evangéliumában Jézus maga fogal
mazta meg: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben le
gyen” (Jn 10,10). Ebből a bátorító bibliai igazságból kiindulva, 
elemzéseink során mindvégig erősen éreztük azt, hogy itt és 
most tényleg „életről”, a mi életünkről, erdélyi katolikus keresz
tény és magyar jövőnkről van szó.

Összesen huszonkét dokumentumtervezetben foglaltuk össze, 
majd taglaltuk és tárgyaltuk a megítélésünk szerint legidősze
rűbbnek és legsürgetőbbnek számító témákat: 1. Nemzetiségek 
lelkipásztori szolgálata, 2. A tömegtájékoztatás, 3. A szociális- 
karitatív tevékenység, 4. Szórványpasztoráció, 5. Világi hívek a 
harmadik évezredben, 6. Ifjúság, 7. Hivatásgondozás és papkép
zés, 8. Lelkiségi mozgalmak, 9. Krisztusi közösség, 10. Kátéké - 
zis, 11. Evangélizáció, 12. Katolikus oktatás, nevelés, 13. Anya
giak az egyház szolgálatában, 14. Az ökumenikus törekvések el
vi alapjai, 15. Erdélyi sajátosságok, 16. Liturgia és szentségi élet 
17. Szerzetesi közösségek, 18. Hátrányos helyzetű testvéreink 
szolgálata, 19. Jelenlét a társadalomban, 20. A megújuló papi 
élet, 21. Fő egyházmegyei közigazgatás, 22. Keresztény család.

A négy év alatt főegyházmegyénk híveinek és papjainak na
gyobb része aktívan és eredményesen bekapcsolódott a zsinati 
munkálatokba és ez segítette az egyének és közösségek megúju
lásának elindulását.

A megszavazott dokumentumok véglegesített szövege könyv 
formájában jelenik majd meg. A mindannyiunk életét valamilyen 
formában érintő következtetéseinket általános üzenetként közre
adjuk, s minden jó szándékú embertől azok alapos továbbgondo
lását és egyéni életükre vonatkozó alkalmazását kérjük.

1. Hittel valljuk-e, hogy Isten teremtett világa minden más lát
szat ellenére változatlanul jó. Fizikai és szellemi szennyezéséért, 
a különféle anyagi természetű pusztításokért és az erkölcsi jelle
gű rombolásokért, a paradicsomi boldog állapot elvesztéséért 
(Milton} és az ember tragédiájáért (Madách), vagyis a bűn egyé
ni és közösségi életünkben való eluralkodásáért a Kísértőre hall
gató, szabad akarattal rendelkező ember a felelős.

2. Őszintén beismeijük, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel 
és mulasztással sokszor és sokat vétkeztünk, következésképpen Is
ten irgalmára és felmentő feloldozására kivétel nélkül rászorulunk.
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3. Kínosan szenvedünk az emberi élet minőségét kikezdő prob
lémák sokasodása miatt. Bánt az ifjúság körében egyre növekvő 
munkanélküliség, az erkölcsi szabadosság, a családok válsága, a 
válások növekvő száma. Fáj a sok zátonyra futott házasság tragé
diája, az emberi kapcsolatok megromlása, a keresztények meg
osztottsága, a liberális piacgazdaság kegyetlensége, a növekvő 
szegénység, a világnézeti tájékozatlanság, a nihilizmus, a min
dent megbénító közömbösség, a gyakorlati materializmus és a 
nyomában járó lelki üresség, a nagyfokú életkedvvesztés és az 
egyén céltalanságának eluralkodás.

4. Ezzel szemben megállapítjuk, hogy az emberek többségé
ben meg van a jobbra törekvés, a javulni-akarás szándéka, s nem
csak a , jobb”, de a „tartalmasabb” élet utáni vágy is. Lelkűk mé
lyén keresik az emberek az igazságot, és a felelőtlen szabadosság 
helyett a felelősséggel járó szabadságot. Vágynak a belső békére, 
és őszintén szeretnék, ha mind a családtagok, mind a népek, va
lamint a különféle vallási és nemzeti közösségek egymással bé
kességben élhetnének. Mindez reményre jogosít fel bennünket.

5. Mélyen együtt érzünk a válságba jutott világ gondjaival, 
szenvedő testvéreinkkel, és tudjuk, hogy kiutat egyedül az örök 
Krisztus adhat nekünk. Ezért az emberi személy méltóságának a 
tiszteletben tartásáért, az alapvető emberi jogok biztosításáért, a 
tisztességes élet megteremtéséért és védelméért -  a fogantatás pil
lanatától kezdve az utolsó leheletig -  minden józan szemléletű 
embert, különösen is a jövő ígéretét magukban hordozó ifjakat és 
a jelen helyzetünkből kiutat megjelölni hivatott értelmiségieket 
közös gondolkodásra, párbeszédre és cselekvésre hívunk meg.

Jézus megismert evangéliuma a fentiek lelkiismeretes átgon
dolására késztet és ugyanakkor felelős cselekvésre kötelez vala
mennyiünket. ő, és csakis ő a bűnből szabadulni kívánó emberi
ség egyetlen Megváltója. Ebben az összefüggésben idézzük a 
nemzetek apostolát, Szent Pált: „...egy az Isten, egy a közvetítő 
Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul ad
ta magát mindenkiért” (1 Tim 2,4—6).

Testvérek! Az idők jeleit látva és figyelve merjünk saját életünk 
számára egyenként is következtetéseket levonni, merjünk önma
gunkkal egymással és Istenünkkel kiengesztelődni, merjünk változ
ni, s akkor talán másokat is segíteni tudunk -  legalább egy kicsit — 
megváltozni. Most véget ért főegyházmegyei zsinatunk megvalósí
tandó feladatul mindenki számára ezt a célt tűzte ki. Eléréséhez em
beri erőfeszítéseink mellé kérjük a Szentlélekisten segítő kegyelmét.

Csíksomlyó-Gyulafehérvár, 2000. szeptember 24—29.
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Szerkesztőségünk neves személyiségeket kért fel, hogy az 1999-ben a Helikon Kiadónál megjelentetett „Beszélgetőkönyvecske” című 
könyvről, melyben a magát szabadgondolkodó értelmiséginek nevező Lengyel László és a bencés szerzetes, katolikus püspök Vársze
gi Asztrik beszélget egymással. Jelen számunkban négy hozzászólást közlünk.

Beszélgetés az egyház és a világ sorsáról

Endreffy Zoltán

Nem mindennapi 
könyvvel lepte meg az 
olvasókat a Helikon 
Kiadó. A Beszélgető
könyvecskében egy 
katolikus főpap, Vár
szegi Asztrik pannon
halmi főapát és Len
gyel László, az ismert 
közgazdász, publicista 
és politikai elemző 
cserél eszmét a keresz
ténységről, a hitről, az 
egyházakról és a szer
zetesi életről, hogy 
csak néhányat említ
sek a beszélgetések té
mái közül. A könyvet 
épp az teszi érdekessé, 

hogy két nagyon különböző világfelfogású ember, egy hívő kato
likus és egy nem hívő értelmiségi folytat őszinte párbeszédet -  
ami a mai Magyarországon, sajnos, azért érdekes, mert különböző 
pártállású és világnézetű emberek szóba sem állnak egymással, 
nemhogy egymás iránt érdeklődve és egymás véleményére kíván
csian beszélgessenek egymással.

E könyvismertetésben a beszélgetésekből azokat a részeket 
emelem ki, amelyek egyházpolitikai kérdéseket érintenek. A 
rendszerváltás óta, jó tíz éve élhetünk azokkal a szabadságjogok
kal, amelyeket a márciusi iijak több mint százötven éve a tizen
két pontban megfogalmaztak, és ki is vívtak. Bár csak tévednék, 
de nekem az a benyomásom, hogy a profán világban nagyobb 
a sajtó- és a gondolatszabadság, mint a történelmi egyházak
ban. Ezért nagyon örülök, hogy a „Beszélgetőkönyvecskében” 
Lengyel László a katolikus egyházzal kapcsolatban feltesz né
hány kényes kérdést. Amelyekről a hivatalos katolikus sajtóban 
nem esik szó.

Nagyon érdekesnek találtam például, amit más-más szavakkal 
ugyan, de mégis teljes egyetértésben állapít meg Lengyel László 
és Várszegi Asztrik a magyar katolikus egyház és az értelmiség 
viszonyáról. Lengyel László megállapítja, hogy a lengyel katoli
kus egyházzal vagy a kelet-német protestáns egyházzal ellentét
ben a rendszerváltás előtt a magyar katolikus egyháznak semmi 
kapcsolata nem volt a másként gondolkodókkal. Míg Lengyelor
szágban a papok ott ültek az ellenzékiek találkozóin és nyomtat
ták a szamizdatot, a németeknél pedig az ellenzékiek a templo
mokban találkoztak (69. p.), addig Magyarországon semmi ha
sonló nem történt. Pedig logikus lett volna, hogy a magyar 
egyház a kommunista államhatalom és a demokratikus ellenzék 
közül ne az előbbi iránti szolgai lojalitást vállalja, hanem az utób
bihoz való közeledést válassza, mert az ellenzékben szövetségest 
láthatott volna a közös ellenséggel szemben.

Érdemes lenne megvizsgálni az egyház furcsa magatartásá
nak okait. Alighanem lényeges dologra tapintott rá Várszegi 
Asztrik, amikor megjegyzi: az egyháziak félnek a párbeszédtől; 
félnek, hogy valóságos kérdéseket tesznek fel nekik, és nem 
tudnak válaszolni. Félnek az értelmiség szellemi fölényétől... 
(41. p.). Amire szépen rímel, amit Lengyel László mond a het
venes évek értelmiségi beszélgetőköreikről: soha eszükbe se ju 
tott, hogy meghívjanak egy püspököt vagy papot olyan kérdés 
megvitatására, ahová írót, filozófust minden további nélkül 
meghívtak (46. p.). Azért különös ez a jelenség, mert ahogy 
Lengyel László megállapítja, a nyolcvanas évekre jóformán 
megszűnt Magyarországon a katolikus értelmiség, holott a 
Rónay György-féle Vigiliának komoly értelmiségi holdudvara 
volt (Pilinszky, Weöres stb.).

Az ellenzékkel kapcsolatos magatartásban azonban nagyobb 
baj nyilvánul meg: az egyházak Lengyel László szerint nem áll
ták ki a hatalom nyomását, nem váltak egy ellentársadalom intéz
ményeivé, nem álltak ki az emberi és nemzeti jogokért a kádári 
hatalommal szemben (49. p.), 1989 -1990-ben pedig furcsa fordu
latot tettek. Miután „aktív együttműködők” (Lengyel László), il
letve „konszolidáló tényezők” (Várszegi Asztrik) voltak a kádári 
rendszerben, a rendszerváltás után a hierarchia mégis erkölcsi jo
gának érezte, hogy morálisan elítélje a kommunista rendszer tá
mogatóit (65. p.). Az egyház, ahelyett hogy önkritikával és bűn
bánattal szembenézett volna a saját közelmúltjával, azt Várszegi 
Asztrik szerint gyorsan a tudattalanba száműzte, aminek követ
keztében nem engesztelődött ki a saját múltjával, és a környeze
tének sem adott modellt, példát (65. p.).

Nagyon elgondolkoztató, amit Lengyel László a magyar ka
tolikus egyház múltjáról mond (72-73. p.): az egyház szerinte 
nem vett részt vagy a rossz oldalon állt a magyar történelem 
nagy sorsfordulóm: a Rákóczi szabadságharcban, 1848-49-ben, 
1918-19-20-ban meg a fehérterror idején; a Horthy-korszakban 
megszavazta a zsidótörvényeket; 1945—48 között anakronisztikus 
szerepet játszott; 1956-ban pedig a szerinte szerencsétlen Mind- 
szenty-beszéddel jelent meg a színen... A rendszerváltás utáni ma
gyar egyház egyik nagy problémáját Lengyel László abban látja, 
hogy a II. vatikáni zsinattal nem változott meg: egy kis átmeneti 
szellőzködés, liberalizálás-féleség után Magyarországon is a kon
zervativizmus erősödött meg, és a Vatikánból is konzervatív ellen
szél kezdett fújni (91. p.) Várszegi Asztrik szerint pedig a nacio- 
nalitás és a kereszténység a mi régiónkban annyira összefonódott, 
hogy még ma is a liberalizmus, a kozmopolitizmus gyanújába ke
veredik, aki ezeket szét akaija választani (101. p.).

A beszélgetők nemcsak a magyar katolikus egyház közel
múltjának és távolabbi múltjának tisztázatlan kérdéseit teszik 
fel, hanem az egész keresztény létnek olyan sarkalatos kérdése
it is, amilyen például a szegénységhez és gazdagsághoz való vi
szony. Lengyel Lászlónak kételyei vannak, vajon mennyire érzi 
magára kötelezőnek az egyház a krisztusi, szegényeket és meg- 
szomorítottakat védelmező álláspontot. Szerinte az egyház ha-
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talmas birodalmi gépezetként működik, amely azt mondja, hogy 
mindig a szegények és gyöngék oldalán áll, miközben ő maga 
mindig gazdag és hatalmas (113. p.).

Lengyel Lászlónak ez a sommás megállapítása sok korrekciót 
igényelne. Hiszen nyilvánvalóan se nem hatalmasok, se nem gaz
dagok a helyi egyházak, azokban az országokban (pl. Szudánban, 
Pakisztánban vagy Malajziában), ahol államilag szervezett vagy 
támogatott keresztényüldözés folyik. Ami viszont az egyházak 
helyzetét illeti, Kelet-Közép-Európában a kommunizmus bukása 
után, érdemes elgondolkodni azon, miért veszítettek népszerű
ségükből és befolyásukból az egyházak a rendszerváltás óta eltelt 
tíz év alatt, amint ezt vallásszociológiai felmérések mutatják. Va
jon nem járult-e hozzá ehhez a bizalomvesztéshez az a mohóság, 
amellyel az egyházak a fordulat után nekiláttak korábbi javaik 
visszaköveteléseinek, holott sok más feladatuk is lett volna?

A beszélgetők sok érdekes kérdést vetnek fel arról a párbeszéd
ről, amely keresztények és zsidók között éppen Pannonhalmán kez
dődött 1998-ban a holocaustról, az antijudaizmusról és az antisze
mitizmusról. A holocaust szörnyűsége világszerte sok keresztény 
egyházat és egyént indított arra, hogy felülvizsgálja saját egyháza 
múltját és tanítását, és egyszer s mindenkorra szakítson minden

zsidóellenességgel. Lengyel László helyesen hívja fel a figyelmet 
arra, hogy ebben a munkában nem szabad kizárólag a világegyház 
egykori antijudaizmusával foglalkozni, hanem meg kell vizsgálni 
azt a kérdést is, mit tettek magyar teológusok és papok, sőt főpap
ok (pl. Bangha Béla, Prohászka Ottokár) azért, hogy zsidókat meg
bélyegezzenek, a szószékről bűnösségüket hirdessék. Szomorú ak
tualitást ad napjainkban ennek az, hogy sajnos, Magyarországon 
megint van „zsidókérdés”: bizonyos közéleti szereplők a nyugat 
vagy a liberalizmus „bűnösségét” „zsidó bűnösségként” kezelik, a 
liberálisokat pedig zsidó összeesküvőknek tekintik (127-128. p.).

A fentieken kívül még nagyon sok érdekes dologról beszélget 
Lengyel László és Várszegi Asztrik. Megtudhatjuk például, ho
gyan próbálta a főapát előkészíteni Alexij orosz pátriárka és II. Já
nos Pál pápa találkozóját Pannonhalmán (amire végül is nem ke
rült sor). Ugyancsak Várszegi Asztrik szavaiból sok mindent 
megtudhatunk a bencés lelkiségről általában, meg a főapát sze
mélyes spiritualitásáról. A nem hívő Lengyel László pedig na
gyon megszívlelendő kérdéseket tesz fel nekünk az egyházunk
ról. Az igazán nagy esemény azonban maga a párbeszéd, egy ka
tolikus főpapnak és egy nem hívő értelmiséginek az egymás iránti 
kíváncsiságon és a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéde.

Mohay Tamás

Kíváncsian, érdeklőd
ve vettem kézbe a köny
vet. Várszegi Asztrikot 
régóta ismerem, volt al
kalmam beszélgetni ve
le, becsülöm, szeretem. 
Rajta és más rendtársa
kon, barátokon keresztül 
igen sokat kaptam a ben
cés közösségtől. Lengyel 
Lászlót -  jóval felülete
sebben — írásaiból és 
megnyilatkozásaiból is
mertem meg. Sejtettem, 
hogy első közelítésben 
messze állnak egymás

tól; ha tehát könyvnyi beszélgetésükkel lépnek a nyilvánosság 
elé, akkor ennek jelentősége van, célja lehet. Való igaz, hogy ha
sonló könyv még nem jelent meg nálunk. Mégis túlzásnak tar
tom a bevezetés kezdő mondatait, miszerint „katolikus püspök, 
szerzetes és szabadgondolkodó értelmiségi Magyarországon 
nem folytatott még párbeszédet ... Ez a kicsiny beszél
getőkönyvecske talán egy botrány utolsó és a megértő kézfogás 
első jele”. Nem hinném, hogy korszakot lezáró és kezdő írást tar
tanánk a kezünkben; ahhoz túl sok kételyt, kérdést ébreszt, túl 
sok tisztázatlan pontot tartalmaz.

Számomra mindenekelőtt zavaró az a homály, amely a könyv 
létrejöttét fedi. Egy bevezetésnek fontos- lett volna tisztáznia, mi
kor, mennyit, hol, milyen körülmények között, milyen előzetes 
megfontolásokat követően beszélgetett a két ember, s hogyan szü
letett ebből közös mű. Az előszó 1999. január-szeptemberi, aztán 
olvashatunk egy „karácsonyi levél” c. eszmefuttatást. Lengyel 
László megengedi magának, hogy „Isten stílusa” címmel egy 
olyan „levelet” („Kedves Asztrik!”) közöljön, amely azt sugallja, 
hogy ő makacsul várakozik a főapátra, az ő alakító munkájára, 
mindhiába (144. p.). Eszerint a két szerző sem a beszélgetésben,
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sem annak megformálásában nem volt egy hullámhosszon? A szö
veg olykor lejegyzett beszélgetéshez, máskor megírt esszéhez, 
megint máskor levélhez vagy jegyzetelt tanulmányhoz hasonlít. A 
beszélgetések szövege tematikusán nyilván többé-kevésbé rende
zett, stilizált, s alighanem erősebben magán viseli Lengyel László, 
semmint Várszegi Asztrik keze nyomát. Szembeszökő, hogy az 
előszó nem közös, s hogy a fejezetek közé vetett eszmefuttatások 
mindegyike Lengyel Lászlótól való. Alighanem ő adta a szöveg 
tagolását, s alcímeit is, amelyek olykor kifejezetten disszonánsak 
(pl. „harc a világ hívőinek újrafelosztásáért”, 77. p.). így a kötet azt 
a benyomást kelti, hogy nem valódi dialógussal állunk szemben.

Közös célban a felek láthatólag nem tudtak megállapodni sem 
előzetesen, sem utólag: miről is, miért is beszélgetnek? Saját ma
gukról, gondolati, szellemi pályájukról? Hitükről? Hivatásukról? 
Kételyeikről? Ezen a személyes szinten igen sok érdekes és fi
gyelemre méltó emlékezést olvashatunk, őszintébben a szerzetes
től, lefedettebben a szabadgondolkodótól, ám kétségtelen, hogy 
sok helyütt marad hiányérzetünk. Nem esik szó pl. Várszegi 
Asztrik lelkipásztori, tanári, értelmiségi, egyháztörténeti, szerze
tesnevelői munkájáról, melyet rendjében és azon kívül végzett. 
Arról sem, hogyan lett főapát, mit kezd(het) a ráruházott felelős
séggel. Úgy gondolom, ezek lényegesek lettek volna azoknak is, 
akik ismerik, azoknak is, akik nem. Lengyel Lászlóról keveseb
bet tudunk meg: láthatólag ő volt az, aki számára (azt gondolom, 
mindvégig) érthetetlen a szerzetes lelki alapállása (biztos dönté
se, hűsége, engedelmessége, s ezzel együtt is nyitottsága, felelős
sége), s ezért ő az, aki kérdez, faggat. Asztrik türelmesen válaszol 
(évtizedes gyakorlata van benne, hogy másként gondolkodókkal 
beszélgessen), de alig kérdez vissza, Lengyel pedig magától ke
veset mond magáról; szívesebben bújik meg idézetek, kacskarin- 
gós hivatkozások mögött.

A személyes szinten túl sok szó esik az egyházról, mint intéz
ményről is, mégsem látszik, hogy közös cél lett volna a magyar 
egyház utóbbi évtizedeinek tárgyilagos mérlegelése, egymás 
szempontjainak figyelmes megértése. Itt szembetűnő a kimon
dott szó és a megfogalmazások eltérése. A két ember kétségtele-
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nül képvisel valakit, valamit, de mindvégig nem tisztázódik vi
lágosan, kit és mit. Lengyel számára (az előszó szerint) a főapát 
„a II. vatikáni zsinat által megújult katolikus egyházat képviseli 
függetlenséggel és alázattal” (7. p.). Ez azonban nem tartja visz- 
sza attól, hogy kifejezze azt a meggyőződését, hogy a főapát nem 
képviseli a katolikus egyházat, hanem annak peremén helyezke
dik el, mint lázadó, aki maga is mosolyog püspöktársain, egyhá
zán, s akit éppen ez a tulajdonsága, magatartása tesz vonzóvá, el
fogadhatóvá egy „felszabadult értelmiségi” számára (168, 171, 
184. p. és másutt többször). Eközben a magyar egyház számos 
esetben kap kifejezetten sértő, becsmérlő kifejezéseket („vagy egy 
százada a magyar egyháziaknak nincs igazi értelmiségi szerepük” 
/sic!/ 46. p., „.. .a keresztény egyházakat nem zabálja föl saját ha
talmi hierarchiájuk...” 76. p., „a pápai látogatás szappanopera” 
80. p., „nehéz lehet úgy élned, hogy a szenteskedésre, képmuta
tásra beállt egyházi masinériában nemcsak látod, amit látsz ...” 
148. p., „ezer hangyaszerzetes támad”, 217. p.) Egy szabadgon
dolkodónak sem tilos tisztelnie a másikat, még ha az egyházi is, 
és nem tilos megválogatnia a szavait. Ha 
igaz, hogy „másoktól nem várhatjuk el, 
nem követelhetjük, hogy felelősséget 
vállaljon elődeink hibáiért és bűneiért, 
de magunktól igen” (7. p.), akkor mi tesz 
jogosulttá Lengyel részéről olyan meg
jegyzéseket, amelyek az egyházzal 
szemben kifejezetten számonkérők, oly
kor szinte vádlók? S mi tartja vissza a fő
apátot attól, hogy az efféléket kellő hatá
rozottsággal helyreigazítsa vagy ki
gyomlálja egy közös könyvből?

A párbeszéd egyensúlyának szembe
tűnő hiánya, hogy Lengyel eközben a sa
ját „felszabadult értelmiségi” (7. p.) pozí
ciója felől senkinek és semminek a kép
viseletét (s ezzel együtt „hibáit és bűneit”) 
nem vállalja fel. Sem kizáratással végző
dött MSZMP-párttagságára, sem a Hom- 
kormány mellett vállalt tanácsadói tisztére 
nem tesz utalásokat. Furcsa olyasvalakitől 
hallani vádakat és számonkéréseket, aki 
élete során hatalomközeiben volt, s a kel
lő pillanatokban Jelentősen fordított élete 
irányán” (200. p.), hiszen „civilként” ezt 
mindén további nélkül megtehette, sőt 
büszkén vállalhatja is. (Zárójelben jegy
zem meg, hogy ha az életét szolgálatban, egyházpolitikailag rep
resszióban leélt szerzetes tenne fel kérdéseket ezekre a számára 
esetleg érthetetlen irányváltásokra vonatkozóan, akkor nyilván ő 
lenne a vaskalapos, intoleráns, hierarchiába zárt egyházi figura, 
vö. 41. p.) A „szabad gondolat” magasra értékelése nem akadá
lyozza meg Lengyelt abban, hogy a saját beidegzett gondolati 
sémáit húzza rá az egyházra, akár amikor a kommunista pártok
hoz hasonlítja („ez körülbelül úgy hangzott -  írja - ,  mint húsz 
évvel ezelőtt ez: a Szovjetunión kívül van még a kínai egyház, a 
kubai, a jugoszláv ...” 75. p.), akár amikor a marxizmus messi
anizmusát az egyházra vetíti át („Térjünk vissza a hatvanas-het
venes évekhez, amikor valójában átvetted nem magát a marxiz
must, hanem annak a sajátos messianizmusát”, 150. p.), akár 
amikor a hierarchiát próbálja felfogni („Isten bizonyos ‘fonto
sabb’ részeit a püspök úr kapja, a másik, kisebb részt a novíci- 
us”, 138. p., „egy püspök nem létezik személyében, ő a ruhája, ő 
Jézus Krisztus reinkarnációja” 217. p.), akár amikor egyáltalán 
értékek létét vonja kétségbe („egy-két kivételtől eltekintve, mint

Teréz anya, Kőibe atya, nincs az egyházban egyéni sors, autenti
kus élet” 217. p.). Ez olykor odáig megy, hogy kifejezetten az el
lenkezőjét hallja annak, ami valójában elhangzik: „A történetei
vel tanító Jézus tanítványa vagy, nem az egyházatyáké” (147. p.), 
mondja Lengyel, utólag sem figyelve rá, hogy Asztrik másképp 
gondolja: „Ehhez a biblikus imádsághagyományhoz csatlakoz
nak az egyházatyák tanításai, a zsinatok határozatai” (152. p.). 
Nehéz belátni, hogy két ember között ilyen módon valódi párbe
széd zajlott, zajlik. Máskor a liturgiát látja „lázítónak”, Krisztust 
„forradalmár”-nak (151, 153. p.). A főapát nem mindig elég 
ügyes abban, hogy ezeket a sematizálásokat feloldja, az olvasó 
olykor bizonytalan, mivel is nem ért egyet, mire bólint rá.

Zavaró, hogy Lengyel előszeretettel látja merev dichotómiák- 
ban a világot: emberképében ott van a „homo sovieticus” és a fo
gyasztói társadalom embere (de nincs ott a keresztény emberkép, 
ld. 195-196. p.), lát lázadót és konformistát, lát hatalmon belülit 
és kívülit, lát engedelmest és függetlent, lát reformert és konzer
vatívot, látja a hatalom vagy az evangélium egyházát. Ez az ár- 

nyalatlan kettősség vissza-visszatér, és a 
szerzőt néha abban is megakadályozza, 
hogy a saját helyét valamennyire tisztán 
lássa: „Megint kettéosztanak bennünket 
‘mi’-re és ‘ők’-re, az osztók pedig a hata
lom emberei”, mondja egy „mi irányítók” 
kezdetű bekezdés végén (190-191. p.), 
majd a következő oldalon azt találjuk, 
hogy „Tudjuk, hogy emberektől el kelle
ne fordulni, mert időközben tettek vagy 
mondtak valamit ... Szabad-e megszólí
tani ezt vagy azt, szabad-e köszönni, 
visszaköszönni...” (192. p.). Akkor tehát 
ki oszt fel embereket, ki von meg átlép- 
hetetlen határokat? Ilyenformán termé
szetesen a mások árnyalatait is nehéz ér
zékelni. Legnehezebb persze az engedel
messég versus lelki függetlenség 
dilemmáját feloldani; erre tesz kísérletet 
(előzmények után) a IV. fejezet. Lengyel 
sarkos, már idézett megfogalmazása az 
egyéni életnek az egyházon belüli hiá
nyáról talán az első pont, ahol a főapát 
világosan értésre adja más véleményét 
(„ez az, amit én ilyen értelemben meg- 

...” 215. p. skk.). Kulcsfontossá
gú oldalak következnek ezután, sorra ke

rül néhány alapkérdés: „nem hiányzik a személyes, autentikus 
élet?” (218. p.), „hogy lehet századokon keresztül, férfiként és 
nőtlenként hozzászólni, mondjuk, a házasélethez, a szexualitás
hoz” (222. p.) -  mégis, nem sok jel mutat arra, hogy közeledné
nek az álláspontok. Itt válik világossá, hogy Lengyel „az üveg
fal másik oldaláról” néz a főapátra, ahonnan „torzságnak, elfoj
tásnak, pszichoanalitikai esetnek” mutatkozik a hűség 
Krisztushoz és a való világhoz (225. p.) A főapát itt kényszerül 
kimondani, hogy „te tényleg a szocializmus gyermeke vagy, és 
csak egy kommunista módon beszabályozott egyházat láttál”, s 
igyekszik lélekjelenlétét megtartva világossá tenni, mit is jelent 
a keresztény nagyvonalúság, mit is jelent az, hogy az egyház „a 
megváltásra meghívottak közössége” (230. p.).

Igazán sajnálhatjuk, hogy mindennek végén még mindig nem 
jutunk előbbre, nem látszik felfényleni Lengyelben a megértés 
szikrája: „az egyház, lélektani szempontból nézve, kifejezetten a 
tiltáshoz és a teljesíthetetlen normákhoz menekülve tudja csak 
magát megnyugtatni” (239. p.), „az a kérdés, hogy ezt a rendkí-
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vülien központosított nagy monstrumot, amely a fejünk fölött si
ránkozik, fenyegetőzik, szabályoz, egyáltalán létezik, ezt a nagy 
monstrumot ki fogja elmozdítani? Kik fogják a konstantini, mo
narchikus, monologizáló egyházat ‘demokratizálni’?” (244. p.) 
Talán jelzésértékű, hogy a „könyvecske” utolsó lapjain Lengyel 
önkritikusan és melankolikusan a monológok állandósulására 
utal (252. p). Csak remélhetjük, hogy nem ezek a valódi utolsó

szavak, s hogy ennyi sok félreértés, hogy ne mondjam, csúszta
tás, türelmetlen és türelmes értetlenség után lesznek, maradnak 
még olyanok, akik túlzott várakozásoktól, hamis illúzióktól men
tesülve tudnak egyházon belül is, egyházon kívül is termékeny, 
lélek-emelő dialógusokat folytatni hívőkkel, hitetlenekkel, sza
bad gondolkodókkal és szabad emberekkel. Azért, hogy zarándok 
egyházunk úton maradhasson: Isten és az emberek felé.

Aszalós János

Ismételt átolvasásra meg
erősödött bennem a kétely a 
címválasztást illetően: nem 
inkább egy hosszú riport lap
jait forgatom, melyben Len
gyel László kérdez, és Vár
szegi Asztrik felel? Igaz 
ugyan, hogy egy-egy fejeze
tében az egyenrangúak közti 
dialógus látszik kibontakoz
ni, de a következő fejezet in
dítása gyakran agyoncsapja 
ezt a benyomást, az „én kér
dezek -  te felelj” mintája 

alapján. Ezzel nem-et mondok, egyenlőre csak a címválasztásra. 
A könyv tartalmára vonatkozó néhány gondolatomat egy 
(tenisz)mérkőzés hasonlatával igyekszem az olvasóval megoszta
ni. Erre a könyv hátoldalán olvasható, Lengyel Lászlótól szárma
zó utószó(?) jogosít fel.

Meccs vagy játék? Nehéz eldönteni, hogy a másik fél legyő
zésére irányuló, bár igen tisztességes és szabályozott mérkőzést 
látunk, vagy csak egy barátságos találkozó nézőterén ülünk. A 
szöveg többször is a játékos változatot sejtteti az olvasójával, ám 
néha, egy-egy problémafelvetés vagy érvelés kapcsán az a gya
núnk támadhat, hogy itt nem csak beszélgetőtársak, hanem vád
lottak is megidéztetnek, mint néhány színházi előadás során a 
háttérfüggönyre rávetített árnyak.

Szerva balról. Mivel Lengyel pozíciója következetesen (és 
őszintén) baloldali -  ezen most kőkemény anti-konzervativizmust 
értek, a hagyományos nemzeti, vallási értékekkel és mindenféle 
hierarchikus társadalmi tagozódással szemben -  ezért támadó jel
legű játékstílusa főként a baloldali térfélről indul, az életrajzi és a 
szerzetesi életformával kapcsolatos kérdésektől eltekintve. Látha
tóan jól tájékozott a hátterénél fogva számára idegen, egyházpoli
tikai területen is, főként akkor, amikor az egyházban fellelhető na
cionalizmus, anti-demokratikus jelenségek, társadalmon kívüli
ség, életidegenség és egyéb kritikus jelenségek labdáival szervái. 
Úgy tűnhet az olvasónak, hogy néha alaposan sarokba szorítja 
partnerét. Dicséretére válik azonban, hogy imponáló önkritikával 
próbálja áthidalni azt a feszültséget, mely Várszegi iránti (növek
vő?) baráti érzelmei és a másik térfél elleni zsigeri ellenszenve kö
zött feszül. Ez teszi végül is lehetővé a bontakozó beszélgetést. 
Azt az állítást is megkockáztatom, hogy kérdésfelvetéseinek cím
zettje nem csak „ellenfele”, hanem ő maga is: kérdései ugyan 
gyakran burkolt állítások, de állításai néha önmaga számára is lep
lezetlen kételyt rejtenek. Ilyenkor önmagával is vitatkozik.

Csavart szervák. Néhány kérdésfeltevésénél nem tudom el
hárítani magamtól a gyanút: az adogató Lengyel most olyan csa
vart labdát küldött, melyet Várszegi aligha tud majd visszaütni.
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Kétségtelen, hogy Lengyel sokkal rutinosabb vitatkozó partneré
nél, aki ilyen esetben gyakran csak félreüti a labdát, például egy 
udvarias, ám defenzív „pontosan így van” formulával. Pedig alig 
hiszem, hogy Várszegi ezeket a csavart labdákat ne tudná egy kis 
„hozzáadott értékkel” megfejelve visszaküldeni, mint ahogy azt a 
játék vége felé egyre többször megteszi.

időközönként mintha páros mérkőzésről lenne szó... Len
gyel, Várszegihez hasonlóan, saját csapatának szélső játékosa. 
(Kérdés, hogy Lengyel „leigazolt” játékos-e bármilyen csapat
ban.) Nem abban az értelemben, hogy csapatuktól megválni igye
keznének, hanem azért, mert mindketten sajátos játékstílust való
sítanak meg, amit másféle beszédmódban „szellemi térlátásnak” 
nevezhetünk. Ez azt jelenti, hogy a világot (a játékteret) nem haj
landók csakis egyetlen pozícióból figyelni, hanem ezeket valami
lyen rendszer szerint váltogatják, a jelenségeket többféle néző
pontból is figyelve. Mindkettő „kilóg” valahogy a nézők többsége 
számára megszokott besorolásból. Lengyel néha pontosan úgy 
„üt”, ahogy a néző csak egy pannonhalmi főapáttól várná, -  de ez 
utóbbi is ismeri a liberális szabadgondolkodás minden fordulatát. 
(Igaz, a szinoptikus látás gyakorlatában Várszegi a mester, nem 
véletlenül.) A kétféle szélső pozíció valamiként azonos oldalra te
reli őket, s attól fogva úgy érezzük, hogy mérkőzés már nem Len
gyel és Várszegi között zajlik, hanem a Lengyel-Várszegi páros 
játszik a másik térfélre tóduló, nagyon különböző dresszekbe öltö
zött játékosokkal szemben. Más szóval, ez már nem kettőjük kö
zötti párbeszéd, hanem alkalom arra, hogy egymással birkózó, né
ha ölelkező gondolataikat, életérzésüket egy sokaságnyi játékossal 
megosszák, bevonva őket kétszemélyes dialógusuk mágneses me
zőjébe. Mert ezt a könyvet nem lehet értelmi és érzelmi állásfog
lalás és a hozzászólás vágya nélkül olvasni. Értékét éppen az álta
la kiváltott, pozitív és negatív indulatok mennyisége igazolja.

A játéktér nagyobb része üres. Úgy tűnik, hogy Lengyel, az 
örök adogató, a játéktérnek csak egy kis sávjába küldi lecsapása
it, s Várszegin múlik, hogy a folyamat később szétterül-e a teljes 
téren. Az a gyanúm, hogy Lengyel a hazai katolicizmus jelensé
gei közül csak arra az öt százaléknyira figyel előszeretettel (ez a 
szám most szimbolikus értelmű), melyet a szekuláris publiciszti
ka is számon tart, s talán évszázadok óta a társadalmi-politikai 
játszmák fontos aduit szolgáltatja.

A keresztény élettér azonban ennél sokkal szélesebb, bár igaz, 
hogy látszólag kevesebb érdekes részt tartalmaz, s kevésbé szol
gáltat gyúlékony anyagot a botránkozásra. Meggyőződésem 
azonban az, hogy ezeken a „címkézetlen” területeken sokkal ér
tékesebb játék folyik, mint a nagy tömegeket vonzó világkupá
kon, s társadalmi összhatásuk -  nagy távlatokban -  nagyságren
dekkel előzi meg az utóbbiakét. Az alkalmazott paradigma nyel
vezetében maradva, nagyra értékelem ugyan az élsportot, de a 
társadalom egészségéhez a tömegsport mérhetetlenül több tőkét 
szolgáltat. Az a tény például, hogy a keresztények nagyobb része
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(s most azokra gondolok, akik valóban az evangélium szellemé
ben rendezték életüket) a kommunizmus évei alatt is lényegében 
megtartotta hitét és Krisztust követő életstílusát, függetlenül at
tól, hogy az egyházi nagy- és kispolitika milyen hibákat követett 
el ebben az időben, azt igazolja, hogy a Lélek láthatatlan, műkö
dése hallatlanul diszkrét, s ez a működés csak a legbelsőbb fóru
mokon akadályozható végletesen és véglegesen. (Vagy még ott 
sem.) -  Úgy sejtem, hogy ez az állítás, más fekvésben ugyan, de 
igaznak bizonyul azóta is, és azelőtti időkre (évszázadokra?) is. 
(Egy mellékmondat: a napjainkban tapasztalható Lélek-apály 
nem ötven éve kezdődött, hanem legkésőbb a felvilágosodás ide
jén, vagy már a középkorban, sőt ismerős volt Jézus számára is: 
lásd Zebedeus fiainak aspirációit.)

A közönség a lelátón. Vegyes. Négy különböző méretű, jól 
megkülönböztethető csoportot látok. (Pontosabban: ennyiről hal
lottam.) Az első három egymástól meglehetősen elkülönült, a ne
gyedik tagjai a többiekkel összevegyülten foglalnak helyet. Az el
ső, itt a középtájon, -  lelkesen, bár kissé bizonytalanul -  ezt a nó
tát ismétli: „De jó, legalább szóba álltak egymással!” -  A másik, 
népesebb csoport, az előbbiektől kissé jobbra -  csak egy szót skan
dál fáradhatatlanul: „Botrány!” (Elfelejtettem megkérdezni, hogy 
mit tartanak botrányosnak; ebben az olvasó segítségét kérem.)

A harmadik csoport a baloldalon egyértelműen Lengyel-druk
ker; az időnként magasra emelt zászlóikon, -  ha rövidlátó sze
memben bízhatok, -  ez a felirat lobog: „Jól megmondta neki(k)!” 
(Nem vagyok arról meggyőződve, hogy Lengyel, akár a legtáma
dóbb lendületében, bármit is , jó l meg akart volna mondani” Vár
szeginek. Ám ez az ő dolguk.) De Várszeginek is van egy kisebb 
drukkerhada, a negyedik csoport, akik furcsa módon akkor tap
solnak, amikor a mérkőzés játékká szelídül, amikor a riport pár
beszéddé szélesül, amikor úgy adják egymásnak a labdát, hogy az 
ellenfél bravúrosan visszaüthesse... „Mi van ebben tapsolniva-

Bohár András

Elsőként a hogyan kérdése 
idéződhet emlékeinkbe a Beszél
getőkönyvecske kapcsán. Ha 
egy átfogó emléknyomot kellene 
kivetíteni, akkor az egymásra fi
gyelő dialogizáció ritkán létesü
lő dokumentumaként aposztro
fálhatnánk Lengyel László és 
Várszegi Asztrik könyvét. A tu
lajdonképpeni emlékezés át is 
formálja, a jelen perspektívájá
ból újraértékeli a már megtörtén
tet. Ám ezt nem szükséges hiba
forrásként kezelnünk -  mint arra 

Gadamer is fölhívja a figyelmet - ,  hanem arra való késztetettség- 
ként, hogy megértésük a történetiséget és végességünket, s ezeket 
mint egyedi feltételeket vegyük figyelembe a megértés folyama
tában. Rendkívül érdekes, hogy mely pontokon érintkezik a két 
személy és az általa érintett életvilág perspektívája, s hol és mi
kor létesülnek külön tartományok.

A jelen és közelmúlt érintkezési pontjait a lehetséges párbeszé
dek hiánya és jó néhány cél azonossága jellemzi. A történeti pers
pektíva értékelése már eltérő irányokat vet mind a múltra, mind a 
jövőre vetítve. Ez elsősorban a két beszélő eltérő beállítódásából 
következik. A mindenkori igazság kutatását és kimondását figyel

ló?” -  kérdezik a többi tábor tagjai. Nem tudok erre pontos vá
laszt adni, de ilyenkor ezek a drukkerek mindig a Hegyi Beszéd 
jelszavait dobálják magasra.

A játék pedagógiai értéke. Nem szabad túlbecsülni, de lebe
csülni sem. Ha hazánk minden Játékosa” -  legyen az politikus, 
gazdasági menedzser, pap, lelkész, tanár, művész, (újság)író vagy 
a közélet bármelyik területén konfrontálódni kívánó illetve kény
szerülő ember, -  egy csapásra a Lengyel-Várszegi mérkőzés stí
lusát kezdené követni, (és nemcsak a látszat kedvéért, hanem 
szívből, s akár egyoldalú következetességgel), már holnapra va
rázslatosan más, tiszta levegőt szívhatnánk a hazai pályákon! 
Kár, hogy ezek a minták nehezen szivárognak át a köztudatba, s 
társadalmilag is érvényesülő erkölcsi-jogi formulákká csak akkor 
sűrűsödnek, jó esetben évtizedek múlva, ha már (majdnem) meg
fulladtunk saját szitkozódásaink hamuesője alatt.

A játék teológiai üzenete. Bár kifejezetten teológiai témák rit
kán kerülnek játékba, az egész jelenségnek mégis van teológiai 
üzenete, elsősorban egyháztani vonatkozásban. Ez pedig arról 
szól, hogy — biblikus szóhasználatra váltva — Isten Országa köze
lebb van, mint gondolnánk, bár nem egy időtengelyen szemlélve, 
hanem lélektől lélekig ható intenzitásában. Mezítlábas megfogal
mazásban ez úgy szól, hogy az egyház ajtajának nemcsak száz
évenként kell kinyílnia, hanem ezentúl nyitva is kell maradnia 
(megfelelő mértékben ugyan, ahogy Várszegi egy helyen figyel
meztet, nehogy a bennlévők náthát kapjanak), s nemcsak az audi
enciák céljából, hanem egy otthon kapujaként, s nemcsak Len
gyel László, a kivételezett profán proto-próféta számára, hanem 
minden otthonra vágyó, vagy akárcsak kíváncsiskodó, sőt, akár 
botránykergető ember számára is. Köszönjük meg Lengyel Lász
lónak, hogy elsőként (?) bemerészkedett erre a sokak számára 
Játékidegennek” tűnő pályára. Reméljük, hogy ez a könyv-játék 
csak az első a sok rákövetkező közül.

hetjük az egyik oldalon (Lengyel), míg a másik térfélen ennek ak
tív befogadását és a lehetséges alternatívák keresésének kívánsá
gát (Várszegi). A rámutatás, a szigorú logikai preferenciák előny
ben részesítése és a személyes szabadság individuális dimenziói
nak középpontba állítása jelenik meg egyszer, míg a másik 
oldalon a figyelés, az odahallgatás, a mindenkori készenléti álla
pot kitüntetettsége jelzi a beállítódást.

Természetszerűleg ezzel csak az alaptendenciákat kívántam 
hangsúlyozni. Mindezt érzékletesen jelzi a könyv egészén végig
húzódó és a párbeszédre jellemző kritikai hangvétel, valamint en
nek türelmes elfogadása, kiegészítése. A katolikus egyház elmúlt 
évtizedekbeli szerepvállalását joggal számon kérő kritikai attitű
döt érzékeny és aktív közvetlenséggel egészíti ki Várszegi, apró 
módosításokkal majd teljes egészében elfogadva a beszélgető- 
partner értékeléseit. Bár azt is tegyük hozzá, hogy ezek a lehelet
finom modulációk nagyon is jelentékeny hitbéli perspektívák föl
tárásának irányába mozgósítnak. Ugyanakkor a viszontválaszok 
nyomán létrejövő kérdésekben (kevés ilyennel találkozunk) nem 
találjuk meg a szintén megfogalmazható értelmiségi felelőségre 
vonatkozó irányokat, amelyek ugyancsak kimondhatóak lehetné
nek. Az is nyilvánvaló, hogy mindez azért sem történik meg, mert 
Lengyel László mintegy elébe megy mindennek, és jó néhány 
ponton saját maga fogalmazza meg a világi értelmiségiek szerep- 
vállalásának felelősségét a kádári szocializmus legitimációjában. 
És ezzel rá is világíthatunk a könyv egyik lehetséges értelmezé-
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sére. Olyan kérdésfeltevések irányainak tapogatása, ami elsősor
ban a szabadgondolkodó értelmiségi perspektívájában (nyitott!) 
fogalmazódik meg. Ám az is felmerülhet az olvasóban, hogy 
igény lehetne aktívabb, még tágabb perspektívákat megcélzó vi
szontválaszok megfogalmazására, azaz a beszélgetés folytatásá
ra: Várszegi Asztrik, Lengyel László: Beszégetőkönyvecske 2.

Ha tematizációs szempontból idézzük magunk elé a beszélge
tést, akkor gyakorlatilag az életutak eltérő és azonos jellegzetessé
geiből kibomló sajátosságokat, valamint a döntő tekintetben kor
specifikus vonások kirajzolódását figyelhetjük meg. Milyen szere
pe van a családi háttérnek, a környezettel való konfliktusnak az 
egyéni utak következetes és korrigáló végigjárásában? A kiinduló 
pozíciókból kibomló életpályákat nagyban meghatározta egyfajta 
jó értelemben vett pragmatikus viszony a valósághoz. A tevékeny
ségorientált kritikai magatartás és a hozzá kapcsolódó autonómia- 
törekvések lépésről lépésre történő megvalósítása jelzi az egyik 
irányt, míg a másik póluson a hitben fogant, ám mégis józan ész
szerűséget kibontó cselekvés különböző lehetőségei jelennek meg. 
Ha a tematizációk egy-egy vetülete nyomán, mondjuk az elmúlt 
évtizedek értelmiségi szabadságharcai és az egyház története kap
csán kívánnánk értékelni a történteket, akkor az a sajátosság kerül
ne napvilágra, amiben a beszélgetés mindkét résztvevője részt vál
lalt. Jobbára a meglévő keretek között, annak határait tágítva, an
nak lehetőségeit kihasználva apró lépéseket tenni az emberiét 
jobbításának irányában. És ha még közelebb megyünk a problé
mákhoz, akkor a különböző mikroklímák és azok közvetítésének 
kérdései kerülnek napvilágra. Kezdve az egyházi és világi alterna
tív közösségek, hitek és ideológiák szerepétől egészen a személyes 
szerepvállalások mikéntjének értékeléséig.

Hogy ez a dolog miként fest, milyen állapotban van, arról közve
tett úton hiteles képet kaphatunk a könyvből is. Elsőként azt jelez
hetjük, hogy mindkét oldalon jórészt hiányoznak az alternatív eg
zisztenciamozzanatokat (kulturális, művészeti, politikai stb.) feltáró 
elemzések és értelmezések. Ennek léte hozzájárulhatna egy tágabb 
és differenciáltabb kép kialakításához, ami jelentékenyen befolyá
solhatná a magyar társadalom egészéről és részleteiről kialakított 
képünket. Gondolok itt a különböző aszimmetrikus és ideológiai
politikai jelentésekkel terhelt ellenfogalmakra (Koselleck), mint hí
vő és hitetlen, magyar és nem-magyar, hogy csak néhányat említsek 
a végtelen beszélgetésekre alkalmat adóak közül.

Másodjára a közös nyelv felé való közelítés lehetőségét, a minél 
több nyelvjáték feltárásának szükségességét és az ezekbe való be- 
avatottság érzését és valóságát említem. Nemcsak a katolikus értel
miség, de világi sorstársaik is sokszor küzdenek azzal a reményte
lennek látszó feladattal, hogy hogyan közvetítsék a valóságértel
mezéseket, kérdésfeltevéseket. Egyre több ember számára kellene, 
hogy nyilvánvaló legyen, milyen globalizációs regionális, helyi ki
hívásokkal kell szembenézniük az egyénekből álló közösségeknek.

Harmadjára szóba hozhatjuk, hogy mindez milyen külső és bel
ső feltételek mentén teljesülhetne. A külső feltételek (II. vatikáni 
zsinat, 1989-es rendszerváltás) azt gondolhatnánk, hogy már ön
magukban is elegendőek ahhoz, hogy megváltozzék a körülöttünk 
lévő világ. Ám ez mégsem így van. Legyen bármiről szó, és ezt 
szépen hozza a Beszélgetőkönyvecske, mindig oda lyukadnak ki 
a dialógust folytatók, hogy ha ez a külső lehetőség adott vagy leg
alábbis körvonalaiban már rendelkezésünkre áll, akkor miért nem 
alakulnak úgy a dolgok, dolgaink, ahogy azt a józan ész, a szabad
ság, a testvériesség és a hit igazsága lehetővé tehetné. Azért, és eb
ben egyetértenek mindketten, s jelen sorok írója is így gondolja, 
mert a belső feltételek, az ember változó és állandó jellegzetessé
geiből fakadó szándékok, cselekedetek minőségei még nem ren
delkeznek a józan ész, a szabadság, a testvériesség, a hit vezlér- 
lő/vezető beállítódásával.

S ennél a pontnál kanyarodhatunk vissza a dialógus történeti
séget és végességet magába hordó formatartalmához. Várszegi 
Asztrik így fogalmaz: „Igen. Azt elfogadni, elismerni nagyon ne
héz, hogy valahogy másként kellett volna. Amíg az ember belső
leg a nullpontra nem jut a tehetetlenségében, ami egyúttal sza
baddá is teszi újjáformálni, újjáalakítani dolgokat, addig azt gon
dolja, hogy kívülről, máshonnan jön majd megújulás, abban 
hisz, hogy restaurációk fognak segíteni. Be kell látni, hogy kí
vülről nincs semmiféle remény, a restauráció mindig rövid tá
vú. .. A Jézus Krisztusba vetett hit eredendő értelmében megvi
lágosító erő, tehát a kereszténynek a lelkében fáklyaként kell je
len lennie. Ez azt jelenti, hogy önálló, személyes életet él 
bármelyik élethivatásában, nincs meghatározva, hogy csak ke
reskedő, csak orvos, csak szerzetes lehet, de amit csinál, ami az 
övé, azon túl ott a fotimosz, az Isten megvilágosító ereje, amely 
életútján eligazítja magát, és így mécsese tud lenni másoknak 
is.” Ebből azt is leszűrhetjük magunknak, hogy a történetiségé
ben lejátszódó dialógusok -  egyház és világ, világ és egyház, vi
lág és világok, egyház és Isten -  mind azt mutaják, hogy annak 
a bizonyos hitnek a megvilágosító és megvilágító ereje, amelyet 
a mécses üvege is véd: mindenkor mértékadó. Ám ezt a véges 
embernek kell hordoznia, őriznie. „Az életet olyan értékekhez 
kell kötnünk -  mondja Legyei László am elyektől szenvedés, 
öregség, szegénység betegség s m ég a halál sem képes megfosz
tani. H a ö  m inden értékével és tevékenységével Istennel fo g o tt 
kezet, én nem válaszolhattam  mást, m int az abszurd vizsgálódás 
és m egkapaszkodás paradoxonait: az igaz az igazság, a szabad a 
szabadság, a lelkiismeret a lelkiismeret. ” A kimondás (Várszegi 
Asztrik), és a zárójelbe tétel, a létezés és a létezés feltételeinek 
zárójelbe tétele (Lengyel László) azonban -  mint láttuk -  egybe 
érhetnek, mivel akármelyikből indulunk ki, mindig elérhetünk a 
másikhoz, s egy körkörös avagy koncentrikus körökben bővülő 
dialógus részesei, alakítói lehetünk.
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Az irgalmasság lelki cselekedeteiről III.
Kételkedőknek jó  tanácsot adni1

Ez azt tételezi fel, 
hogy az ember szabad, 
és képes választani. A 
kétely önmagában vé
ve nem rossz: hisz az a 
tény, hogy tudok ké
telkedni, feloldoz a 
kényszer és öröklés, 
vagy a nevelés tompa 
kötelékeiből, kiemel a 
környezetből és meg
ment a sors hatalmá
ból. De még többet is 
mond. Jelenti azt is, 
hogy az emberi érte
lemnek hatalma van 
arra, hogy áttekintse a 
sötétet és összekevere- 
dettet, hogy átlásson 
azon, ami csalás és 
félrevezetés, hogy he
lyesen értékelje és 

ítélje meg a lehetséges döntések sokaságát, amelyek állandóan 
felkínálkoznak az értelem számára.

Mindez arra vonatkozik, aki a tanácsot adja -  a tanácskérők
ről pedig azt állítja, hogy tud eléggé tárgyilagos és alázatos len
ni ahhoz, hogy bevallja tanácstalanságát, hogy mentes az irigy
ségtől és mer bízni abban, hogy a másik bírja a tanács és belátás 
adományát, hogy megvan benne az igazság foltétien akarása 
mellett a kellő irgalmasság is. A tanácskérés feltételezi még a tel
jes nyíltságot is -  hisz nélküle illuzórikus minden tanácsadás -  
meg azt a kemény és bátor készséget, hogy elvállalja még a ke
mény döntéseket is...

Ez az ideál. A valóság azonban sokszor olyan, mint amit 
Nietzsche mond: „Meiner Mildtatigkeit sandtet ihr immer die 
frechsten Bettler zu; um mein Mitleid drangten sich immer die 
unheilbar Schamlosen” -  Irgalmasságomat mindig a legpima- 
szább koldusokra kellett pazarolnom, irgalmamat a gyógyítha- 
tatlanul szégyentelenek használták ki. -  Aztán meg: hát nem 
sokkal többször vihart és zavart okozott a tanácsunk, mint igazi 
segítséget és megoldást? Vagy hányszor ültettek fel alakoskodók 
és hazudozók, akaratlanul is mennyi szélhámosságnak lettünk 
már a csendes társai, mert keserű szívvel és megterhelt lelkiis
merettel ugyan, de úgy véltük, hogy őriznünk kell a bizalmat, 
amivel megajándékoztak? Hát aztán még amikor a tetejében a 
szentséggel is megkötik az embert? Hát nem sokkal jobb elzár
kózni a tanácstól -  habét aetatem minden ember, jöjjön ki min
denki önmagával úgy, ahogy tud?

Ezek az ellenvetések nagyrészt állnak -  részben azonban mi 
magunk is okai vagyunk. Az igazi jó tanácshoz ugyanis végte
len sok alázat kell: elsősorban az, hogy valóban a másikat ke
ressem, és a tanáccsal ne önmagam világoslátását, józanságát, 
felsőbbrendűségét, bölcsességét, erejét akarjam fitogtatni. Ha 
valakit elfog a mámor, hogy emberek hallgatnak a szavára és 
szíveken uralkodik -  akkor ebből nem is jöhet ki más, mint

1 Nyíri Tamás kéziratban maradt beszédei, IV  kötet 17-27. o.
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minden mámor természetes következménye: a másnap reggeli 
kijózanodás, undor, csömör mindkét fél részéről. Azt hiszem, 
ezen mindenkinek keresztül kell esnie; kell, hogy sokat csalód
junk az emberekben és önmagunkban is, és akkor észrevévén 
saját hibáinkat, kijózanodva a szívek feletti hatalom mámorá
ból és most már nem engedve az uralkodási ösztön kísértései
nek, kissé megtépázott, de éppen ezért sokkal reálisabb és fő
képp a valóságot sokkal inkább hordozni bíró önbizalommal 
lássunk a tanácsadáshoz.

És ebben az összefüggésben kell beszélnünk még valamit az 
apostolkodásról is. Korunk egyik legnagyobb gondja igazi vilá
gi apostolok nevelése -  másrészt azonban jobb nem is gondolni 
arra, hogy mennyi minden visszaélés történt már ezzel. Mennyi 
erőszakoskodás, mesterkéltség, tolakodás kapott lábra, hogy 
mennyi ravaszsággal és nem egyenességgel „dolgoznak” a vilá
gi apostolok, kezdve a „véletlen találkozásoktól” a becsempé
szett könyvekig és szentképekig. És a céllal is mennyire vissza
éltek; csak az úgynevezett fogható eredmény számított, hogy 
hány embert „dolgoztak meg”, hogy egy-egy lelkigyakorlat al
kalmával mennyi a gyónók és áldozok száma; csinos statiszti
kák, folyóiratok megrendelőiről, jámbor társulatok tagjairól. 
Előfordult, hogy egy 4000 hívőjű plébánián a plébánia 32 egye
sületében kb. 6000 tagot tartottak számon. Ez persze csak kari
katúrája a lelkekért való igazi buzgóságnak. Hogy aztán ezzel 
sokkal többször találkozunk -  Isten tudja, talán azért van, mert 
ezt sokkal könnyebb megvalósítani, mint azt a másikat. Az egy
ház a papjait 5-6, esetleg csak 8-10 esztendei nevelés után kül
di az Úr szőlőjébe, amikor már hátuk mögött van az egész kö
zépiskolai tanulmány -  és egy kéthetes apostoliskola után tizen
hat éves bakfisok azt hiszik magukról, hogy náluk jobban senki 
nem ért az apostolkodáshoz. Nem is voltak más eredményeink, 
mint amilyeneket megérdemeltünk: látszat, gyümölcs és tarta
lom nélkül; kettészakadt lelkű emberek, akiknek sérült szíve te
le volt titkos bosszúval azért, mert magukra kényszerítettek va
lamit, ami náluk csak külsőség és amit esetleg ugyanolyan for
mális és erőszakos befolyásolás eredményezett.

Az igehirdetés szolgálata nem reklám vagy propaganda, a 
Szentiéleknek sokkal több szerepe van benne, mint a mi nyelvelő 
készségünknek. Főképpen azonban azt kell megtanulni, hogy aki 
a legfőbb Úrnak szolgál, annak meg kell válogatnia az eszközeit.

De mi köze van ennek a tanácshoz és a tanácsadásból való ki
ábránduláshoz? -  A kiábrándulás és a csömör és ez a kis lelki
ismeret vizsgálás az apostolkodás körül szinte maguktól húzzák 
meg azokat a határokat, melyeket a tanácsadással tiszteletben 
kell tartanunk. A jó tanács a Szentlélek hét ajándéka közül az 
egyik, ezt azonban mintegy alá kell falaznia a szellem és szív 
természetes adományainak, annak a tiszta lelkiismeretességnek, 
amelyik sohasem önmagát és a saját vélekedését keresi, hanem 
a másik konkrét igazát; szükséges egy egészen magasrendű f e 
lelősségérzet, amelyet megvesztegethetetlenül éles és világos 
látás kísér, le kell mondani az énességről és kedvenc megoldá
sokról; aztán szükséges, hogy az elszántság és hajlíthatatlanság 
minden világos ereje mellett is a tanácsot kérő semmiképpen ne 
szenvedjen erőszakot, hanem megtartsa szabadságát -  feltéve 
persze, ha már rendelkezett vele.
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Ebből következik, hogy a tanácsadás első kelléke a meghall
gatás művészete. Mindenkinek, aki fölényben van, papnak, ta
nárnak, nevelőnek és szülőknek még különlegesen is veszélyez
tetettsége, hogy mindig csak önmagát hallja beszélni, és lassan 
megrészegül saját hangjától. Mert mások tisztelettel hallgatják, 
az a képzet kel benne, hogy csak azt érdemes meghallgatni, amit 
ő mond -  végül pedig, hogy csak neki kell és neki szabad beszél
nie. Ha nagy néha mégis meghallgat valamit, fél év múlva, elfe
lejtve a forrást, megdönthetetlen biztonsággal, az egyéni élmény 
varázsával adja vissza annak, akitől kapta. A kritikus fül már a 
hangjukban észrevesz valamit; a tekintélynek és leereszkedés
nek, a magyarázásnak és rábeszélésnek, elővigyázatnak és tola
kodásnak sajátságos keverékét. Az ilyen ember mindig magya
ráz, mindig prédikál, mindig hirdeti -  önmagát. Ez persze sokak
nak, de sokszor éppen náluk értékesebbeknek veszi el a kedvét a 
velük való találkozástól.

Akik ilyen kísértésnek vannak kitéve, tervszerűen kellene 
azok társaságát keresniük, akik velük szemben vannak fölény
ben, vagy legalábbis egyenrangúak velük. Igaz viszont, hogy az 
ilyeneket aztán ő nem bírja, hisz nem képes föléjük kerekedni és 
újra csak megmarad a csodálok, rajongók, hódolók hízelgő és 
alapjában véve hamis környezete és barátsága.

A hallgatáshoz, a meghallgatáshoz több kell, mint csak két 
fül. Csodálatos, hogy mily kevesek képesek erre igazán, hogy 
mily sokan vannak, akik agyonvágnak minden igazi beszélge
tést, ami mivoltánál fogva dialógus. Monológjaik pillanatnyi 
szüneteiben káprázatos biztonsággal veszik ki azt mások be
szédéből, amit saját véleményük megerősítésére használhat
nak -  vagy pedig az ellentmondást, amit azonnal megcáfolnak. 
Mindig zsúfolt terem előtt beszélnek, akkor is, ha történetesen 
csak egy hallgatójuk akad. Gondolat-kicserélésről, a beszélge
tés művészetéről, ami a Symposion óta az emberi kultúra 
egyik legmagasabbrendű terméke, fogalmuk sincs -  saját tel
jesítményük nyilván teljesen elegendő nekik. Minden monda
tuk így kezdődik: az semmi, hanem én ... biztos, hogy ő élte át 
a legnagyobb meleget, a legveszélyesebb betegséget, egy ha
lálesetre vagy betegségre idegen famíliákban legalább kettő 
esik az övében. Szinte nevetséges az a naiv arrogancia, ami le
húz mindent, ami idegen és csak a sajátot engedi érvényesül
ni; süket lesz teljesen arra, hogy meghallgassa a másik kéte
lyét, problémáját...

Meghallgatni valakit annyit tesz, mint kinyitni a szívünket, és 
mint előkelő megtisztelt vendéget engedjük be oda a másik mon
danivalóját; időt hagyunk, hogy odabent nyugodtan letelepedjék, 
anélkül, hogy rögtön megrohannánk és elhalmoznánk válaszok
kal vagy párhuzamokkal gyötörnénk.

Ez megint sokkal nehezebb, mint amilyennek látszik. Igazi ud
variasságot igényel, rengeteg önuralmat és főleg szerénységet, 
ami nem tartja világszerencsétlenségnek, ha saját bölcsességével 
nem tud mindjárt előhozakodni. Türelmet igényel, időt és azt, 
ami oly nehéz a hiú embernek: hogy elviselje a tanácsot kérő hi
úságát. El kell tűrni azt a látszatot, hogy bután ott ülünk és látszó
lag nincs mondanivalónk. És azt sem kell szégyellnünk, sőt ez a 
fokmérője annak, hogy valaki igazán tanácsot ad, ha néha ő ma
ga is megáll és nincs válasza, esetleg még ítélete sem a dologról.

Az igazi meghallgatásnak -  éppen a meghallgatás és hallga
tás által -  teremtő, keltő ereje van. Jó gondolatokat indít el, bá
torítja a szerényeket, megváltja a bizalmatlankodót, aki gátlá
sokkal küszködik, vagy akinek görcsbe szorult a lelke. A fecse- 
gőt engedi, hogy kifussa magát és saját maga döbbenjen rá, 
hogy már régóta üresen jár, a ravaszkodó pedig éppen az igazi 
meghallgatás miatt botlik bele saját cselvetéseibe, mert gondta
lanul feltárja kártyáit.

Mindenki rászorul arra, hogy meghallgassák és minél na
gyobb valaki, annál inkább. Szinte kivétel nélkül minden igazi 
nagy ember életében roppant szerepe volt a tanítványok, vagy 
barátok körének -  annak a várakozó, befogadó meghallgatás
nak, ami miatt éppen érdemes alakítani, formálni, kimondani 
azt, amit el akarunk ajándékozni. És ez nagyrészt női feladat. 
Talán már megfigyelték, mennyivel okosabban beszél két férfi, 
ha egy asszony ott ül és hallgatja őket. Csak ül és hallgat, de a 
beszélők egymást igyekeznek felülmúlni és olyasmiket is ki
mondanak, amire különben nem találtak volna kifejezést; oly 
könnyen fajul a vitatkozás máskor puszta szócsatává -  de an
nak a kedvéért, aki hallgatja őket, mert mindkettőtől tanulni 
szeretne, sikerül a beszélgetés. Sok gondolat nem jutott el a ki
forrottság tisztaságáig, mert nem volt, akinek elmondják. A 
meghallgatás nagy ajándék is lehet, amire talán régóta vár va
laki. Mária sem tett mást, csak ült Jézus lábainál: de tudta, 
hogy az Üdvözítő jobban vágyódik arra, hogy hallgassák, mint 
Márta sok sürgölődésére és szorgoskodására. Olyan ez az igazi 
meghallgatás, mint amikor a felszántott föld várja és magába 
fogadja az elvetett magot.

Van másféle meghallgatás is. Olyasféle ez, mint amikor a ki
rálylány, aki megfogadta, hogy hét évig nem szól egy szót sem, a 
kályhalyuknak mondja el a bánatát, amit ember nem hallhat meg...

Vannak emberek, akiknek egyszerűen szükséges, hogy néha 
kibeszéljék magukat. Sem tanítani nem akarnak, sem tanácsot 
nem kémek tulajdonképpen, csak könnyítenek lelkükön, aztán 
már maguktól is megtalálják a helyes utat. Vannak köztük olya
nok, akik gyermekkoruktól súlyos és veszélyes titkot hordoznak, 
valamit, ami még gyermekkorukban mérgezte meg őket és amíg 
ettől meg nem szabadulnak, amíg ezt egészen ki nem beszélték, 
nem lesz belőlük egyenes ember. Annak pedig, aki meghallgatja 
őt, tisztában kell lennie azzal, hogy nem sokkal több a szerepe, 
mint a kályháé a mesében: hogy ezek a vallomások, a túláradó bi
zalomnak ezek a megnyilvánulásai legtöbbször -  nem mondom, 
hogy mindig, de legtöbbször -  nem a konkrét személynek vannak 
szánva és ebből a bizalomból nem támaszthat igényt, nem lehet 
levezetni semmiféle más köteléket -  hacsak a másik is nem kife
jezetten kívánja azt. Mindazt, ami a tanácsadásban történik nem 
szabadfelcserélni a barátság bizalmával, még ha néha hajszálnyi
ra hasonlít hozzá. Az ilyen kibeszélésnél éppen azt kell tudomá
sul venni, hogy az embert azért választották bizalmasul, mert ide
gen, mert esetleg kifejezetten remélik, hogy nem látják viszont. 
Ugye, a Kreutzer-szonátában a gyilkos vadidegen embernek vall
ja  be bűnét a vonaton? -  Annak, aki tanácsot ad, úgy kell tudni 
hallgatni, mint a gyóntatónak, mintha semmit sem hallott volna; 
és ha más körülmények között találkoznak, nem szabad semmit 
sem tudnia arról, amit rábíztak. Egy szolgálatot tehet csak: hall
gasson, mint a kályha -  vagy el is tűnhet a bizalom után, hisz 
kályha akad elég. És néha még a saját érdekében is meg kell ezt 
tennie, mert az ilyen kibeszélésnek vége igen gyakran gyógyulás 
ugyan, de csak azon az áron, hogy tudatosan vagy tudattalanul 
meggyűlöli azt, aki meghallgatta.

És mi köze mindennek a tanácshoz? Aki tanácsot akar adni, 
annak tudnia kell mindezeket, amikről itt beszéltünk. -  De hát ki 
képes ekkora körültekintésre? Szent Tamásnál találtam egy vi
gasztaló mondatot: azt mondja, hogy a közönséges ember is, aki 
a megszentelő kegyelem állapotában van, megállapíthatja magá
ról, hogy mikor van szüksége tanácsra és hogy a kapott tanács jó 
vagy rossz. -  Akkor viszont remélhetjük azt is, hogy mindenki, 
akiben megvan a jó akarat és jobban bízik Istenben, mint önma
gában, képes arra, hogy megállapítsa: merheti-e vállalni a tanác
sadás felelősségét, vagy merheti-e vállalni az ellenkezőjét, hogy 
hallgat, amikor valaki tanácsért fordul hozzá.
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Kamarás István: Ipiapi atya 
(Kairosz Kiadó 2000)

Az olvasáskutató, vallásszociológus, reformutópista, reli- 
giográfus, az embertan diszciplína elkötelezett híve, aki ugyanak
kor termékeny meseíró, most egy különös műfajú és meglepő stí
lusú könyvvel ajándékozta meg régi és remélhetőleg új híveit és 
olvasóit. A rendszerváltozás időszakában Cosinus-Tupuapati, az 
egyszerűség kedvéért Ipiapi atya, az Istenbohóca szerzetesrend 
tagja, a távoli Mikronéziába került hazánkfia, mikor meghallja a 
hírt, hogy Magyarország missziós terület, elöljárói engedéllyel ha
zajön, hogy óceániai tapasztalataival, epeletupulujával, esőcsináló 
köpönyegével a magyar egyház szolgálatára legyen. Az a vidám
ság, természetesség, közvetlenség és ötletesség, amellyel Isten bo
hócai az Evangéliumot megélik és hirdetik, és amely egy kicsit ha
sonlít a Poverello zseniálisan egyszerű evangéliumi életvitelére, 
minden hatékonysága ellenére meglehetősen újszerű és szokatlan 
a nyolcvanas évek végén nemcsak a kései szocializmus világában, 
hanem az ugyancsak megcsontosodott plébániai rendszerben is.

Ennek következtében aztán Ipiapi atyát összevissza helyezge- 
tik és küldözgetik villámgyorsan Alsószentbenedekről Legalsó- 
szentbenedekre, onnan Betonbarcikára, lelkigyakorlatra Pannon
halmára. Ipiapi atya pásztorai: papokat, bázisközösségeket, csö
veseket, rockereket, óvodásokat, idős nénit, falubolondját, 
elvtársakat, espereseket, madarakat...

Ugyanakkor rövid idő alatt bekalandozzuk vele az egész ma
gyar egyházat is, a fővárostól a legvidékiesebb vidékig, a bíbo
rostól a kisministránsokig. A kalandokat levél formájában írja 
meg hajdani és új barátainak, elöljáróinak. A levelekben angyali 
naivsággal, kedvességgel, sok szeretettel és remek humorral 
megrajzolt képet kapunk a római katolikus egyházról, annak va
lóságosan élő és működő papjairól, szerzeteseiről, mozgalmairól, 
kinevetnivaló és mégis szeretetreméltó figuráiról, szokásairól, 
ügyefogyottságairól. A könyv második részében egy elszánt reli- 
giográfus ered a már legendává vált Ipiapi atya nyomába, hogy őt 
soha utol nem érve nyomozzon, hogy mi a valóság és mi a legen
da. A harmadik részben Ipiapi atya újabb kalandjairól értesülünk 
őrangyala elbeszéléseiből, amelyhez a hajdani egyházügyis elv
társ fűzött lábjegyzeteket.

Az egész könyvecske Kamarás mókás és nagyon is komoly 
religiográfiája, görbe tükör, szeretetteljes és tiszteletteljes kritika, 
nagyító és kicsinyítő tükör, irrealitásai közepette is reális utópia, 
biztatás, buzdítás, ötletességre, kezdeményezésre, evangéliumi 
bátorságra, evangéliumi életre és missziós evangelizációra. Az ol
vasó megismerkedhet Tassibetz tanárnővel, az egykori népfronttit
kárral, aki újabban liberálisnak vallja magát, Bolond Pistával, aki 
Ipiapi harmadik legalsószentbenedeki miséje óta hűségesen kán- 
torizál. (Ekkor ugyanis bebizonyította, hogy nagy elszántsággal 
képes énekelni a Csordapásztorokat, a Zimmezumot, meg az Itt 
van újra a nagy csapatot, illetve bármi mást, ami még eszébe jut.) 
Találkozhatunk Vigyorival, aki a vigyorgáson kívül Ipiapi társasá
gában megtanult sírni, bimm-bammozni, de még a Hová mégy te 
kis nyulacskát is, Kanalas Rozáliával, akinek világszép gyermekei 
vannak és aki csodálatos bablevest és óriási lángost tud készíteni. 
Rendszeresen bukkannak föl a katolikus közéletnek olyan ismert 
alakjai, mint Beton atya, Blanckenstein György, Szennay András 
vagy Jeleníts István. A szerző régebbi olvasói megszokhatták már, 
hogy megszokhatatlan mennyiségű és minőségű szóvicc, humor 
és poén itatja át irodalmi munkáit, de talán egyetlen művén sem 
érződik ennyire, hogy a derű, illetve a humor átfogja, szinte szer
keszti az írást, az olvasónak az a gyanúja támad, hogy ez az egyet
len méltóságteljes, emberi, illetve Istennek tetsző magatartás.
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Ipiapi még a szomorúságról is így beszél: „.. .kedveseim, szomor- 
kodjatok nyugodtan, szívből, istenigazából, de közben vegyétek 
észre, hogy milyen alacsonyra ereszkedett le az ég. Ilyenkor beve
red a fejed és rettentően sajnálod magad. Aztán fújod keservesen 
az epeletupulut, de hiába, mert nem szakad ki belőle a Szentlélek, 
csak a csend nő egyre erősebben, és ez a csend jó is meg rossz, 
mert ebben a csendben egyszerre csak meghallod, hogy mi az ér
telme ennek a szomorúságnak, és egyúttal abból is meghallasz va
lamit, hogy mi a te értelmed.” Ipiapi atya nem szenved a statiszti
ka állandó nyomásától, számára Terebessy Olivér, a zsidó szárma
zású nyugdíjas vasútmémök létezik, meg a pannonhalmi Elemér 
atya és nem valamiféle egyházi adó nyilvántartáson próbálja mé
ricskélni a Szentlélek erejét.

Ahogyan a szerző régi olvasói megszokhatták humorát, úgy 
fogja meglepni az új olvasókat az a ragyogó báj, ahogyan Ipiapi 
(és talán egy kicsit az író is) megvallja a szépség és a szerelem 
iránti szerelmét.

Sajnálatos módon a Kairosz Kiadónak a drága és minden bi
zonnyal szent idejéből nem jutott annyi, hogy ellenőrizze a keres
kedelmi forgalomba kerülő példányokat, amivel talán még a ke
gyelmi időn belül megakadályozhatta volna, hogy az Ipiapi atya 
levelei című fejezet megrendítően szép, katartikus befejezése 
csonkán jelenjen meg.

Végezetül, mindenkinek ajánlható a könyv, aki szeret nagyo
kat nevetni magán és másokon, aki már tud sírni és aki csak bosz- 
szankodni, aki jártas egy kicsit a katolikus világban és aki néha 
járatlannak érzi magát az egész világban és legvégül mindenki
nek, akit Legalsószentbenedeken elfog néha a kétely, hogy lesz-e 
elég ereje átvinni a szerelmet a túlsó partra. Zolnai Anett
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Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”? 
(Akadémiai Könyvkiadó)

Nyíri Tamás nemcsak a bölcseletnek volt nagy tudású tanára, 
széles ismereti horizontja átfogta az antropológia és az etika te
rületét is, ugyanakkor különös érzékenységgel fordult korunk 
emberének problémái felé. De nem volt idegen tőle semmiféle, 
néha tán határterületnek vélhető tudományág (pl. pszichológia, 
biológia) sem, hallgatói számára elsősorban szintetikus látás
módja, elkötelezettségéből fakadó mély hite és személyes vará
zsa volt mindenkor elbűvölő.

Jelen művében a krisztológia területét veszi górcső alá, még
hozzá oly módon, hogy elsősorban korunk emberének krízisére, 
a pluralizmus útvesztőjében eltévelyedett, a kételyek hálójában 
vergődő és hiteles értékeket szenvedélyesen kereső kortársaira 
összpontosít. Tudatában van annak, hogy a szakdiszciplináris 
biblikus egzegézis csak akkor lesz gyümölcsöző, ha -  Gyökössy 
Endre szavaival élve -  „ember-egzegézissel” telítődik. A könyv 
nemcsak az elbizonytalanodott fiatal és a kereszténység irányá
ban tájékozódó generáció számára kínál biztos és szilárd fogó
dzópontot, hanem ennek fényében a magukat hívő embereknek 
tekintő kortársainknak is érdemes elgondolkozniuk a maguk val
lásosságán. Az ateizmus előretörésének oka nem valamiféle tu
dományos világnézeti megalapozottság volt, hanem elsősorban 
annak következménye, hogy a keresztények nem beszéltek hite
lesen életük alapjáról: Isten lényegéről és a Jézus Krisztus által 
hozott örömhírről. Sőt, földre szegezett tekintetük, nemegyszer a 
hitetleneknél is erőteljesebb pesszimizmusuk alapján jogosan ér
te őket az a vád, hogy száműzték a földről az örömöt, vagy 
ahogy Nietzsche-Zarathustra mondja: „Szebb dalokat kellene 
énekelniük, hogy megváltójukban hinni megtanuljak: megváltot- 
tabbaknak kellene látnom tanítványait!”

Ez viszont annak tudható be, hogy elvesztettük első naivitá
sunkat, kollektív és egyéni vonatkozásban egyaránt. Társadalmi 
szempontból ezt elsősorban a felvilágosodásnak aposztrofált 
ateista filozófiák és kritikák idézték elő, mindenekelőtt a hiva
talos ideológiává torzított dialektikus és történelmi materializ
mus. Másfelől napjaink vallásosnak nevezhető emberének hite 
sem az a kétségbevonhatatlan, sziklára épült házhoz hasonló bi
zonyosság, hanem kételyekkel sebzett hit, melyben elfeledte-le- 
vetette a korábbi századokban evidenciaszámba menő „első na
ivitást”, de nem jutott el a kritikát és relativizmust is felvállaló 
reflektált hithez, melyet Nyíri Tamás „második naivitásként” 
aposztrofál. „A gondolkodó fő nem vonhatja ki magát s korszel
lem hatása alól. Még kevésbé, ha hívó keresztény. Régebben ta
lán még megengedhette magának azt a fényűzést, hogy a kornak 
hátat fordítva ellenkultúrát hozzon létre. A kritikus szemlélet és 
az egyre általánosabbá váló relativizmus mindörökre elzárja 
előlünk a kételyektől mentes, kétkedés nélküli hit Paradicsomát. 
Valahol az éden és az Isten országa között élvén nem az a fel
adatunk tehát, hogy sirassuk az elveszett első naivitást, hanem 
hogy rátaláljunk a másodikra.” Jóllehet, korunk hívő emberei 
számára már történtek ígéretes próbálkozások, s itt elsősorban 
K. Rahner A hit alapjai c. művére utalnék, melyet szerzője első 
reflexiós szintnek nevez. De ez nem nyújt vigaszt a kereső, ku
tató ember számára, ezért ezt az elméleti okfejtést tartalmazó, 
bölcseleti mélységeket átvilágító mű mellé feltétlenül oda kell 
helyezni Nyíri Tamás könyvét, mely nem filozofikusan, hanem 
Krisztusra koncentrálva oszlatja el a kételyeket, és az üzenetre 
irányítja figyelmünket, mely boldogságunk zálogát ígéri, és 
adekvát választ kínál napjaink zűrzavarára, s egyben aktualizál
ja, tettekre buzdítja köznapi vallásosságunkat.
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Nyíri Tamás könyve nem kevesebbet tűz ki célul, mint hogy 
kimutassa a jézusi üzenet mélyrétegét, nevezetesen, hogy Is
ten „eszméletlen módon”, határtalanul, „őrülten” szereti az 
embert. Keresztény hitünk szerint a lét rejtett értelme a szere
tet, s e titok nyitja Jézus élete, szavai és tettei, mindenekelőtt 
halála és feltámadása. Jézus életében kiábrázolta Isten ember- 
szeretetét, a teljes önátadásig menő halálos világszeretetet. S 
minden. Jézus személyével kapcsolatban kialakult nézet -  mi
szerint jámbor moralista, forradalmár, reformer -  közös csap
dája, hogy személye nem kényszeríthető semmiféle kategóriá
ba, mert „levegőbe röpíti az összes sémát” . Mindenki számára 
hirdette az örömhírt, viszont „fütyültek rá akkor, nem sokkal 
többet adnak rá ma sem. Veszedelmes volt akkor, veszedelmes 
ma is”. Csak kevesen hallották ki szavaiból az autentikus hír
adást, életük egyetlen értelmét. Mert rosszul kérdeztek, rossz 
kategóriákban gondolkodtak, csip-csup problémáikra vártak 
választ, akárcsak kortársaink. Egyetlen mentségük lehet, hogy 
jó helyen kérdeztek, mert a Feleletet kérdezték, mégis hiteles 
válasza már nem érdekelt senkit.

Jézus igehirdetésének centrumát az „Isten országa” (baszi- 
leia tou theou, vagy Máténál baszileia tón ouranón) eszméje, 
ennek közelsége, mi több, beköszöntése képezte. Az Isten or
szága fordulat azonban bizonyos ételemben megtévesztő, hi
szen nem „országról”, hanem Isten királyi uralmáról van szó. 
Az üzenet, amelyet Jézus hirdet, végtelenül egyszerű, de egyben 
nagyon idegenszerű: személyében elközelgett, sőt megvalósult 
Isten uralma. Isten most beváltja valamennyi ígéretét, valóra vá
lik az ószövetségi remény, teljesülnek a vágyak. Nyíri Tamás 
nyomatékosan felhívja a figyelmet arra -  amelyet sajnos a 
templomi prédikációk is gyakran félreértelmeznek hogy Isten 
országa nem a mennyország, de nem is az egyház, hanem a vég
idő kezdete, olyan eszkatologikus valóság, amely Jézus szemé
lyében már jelenlévő, belépett a világba és a „már most”, de 
„még nem” feszültségében sodorja a kozmikus mindenséget a 
végső beteljesülés felé.

Gyakran átsiklunk a jézusi megtérés követelménye fölött, hi
szen ugyan miféle metanoiára lehet szükségük azoknak, akik 
hisznek, akik belctagozódnak az egyházi közösségbe, akik részt 
vesznek a szertartásokon. Pedig gyökeres élet- és gondolkodás- 
mód átalakításra van szükség, mondhatnók permanens metanoi
ára, hiszen „már szétküldték a meghívókat az eszkatologikus la
komára, ütött a szabadulás órája”. A szerző ennek igazolására 
fölemlíti az evangéliumi példázatokat, s rávilágít a számtalan
szor hallott-olvasott, jól ismert szavak mélyrétegére, az irgalom
ra és a szeretette, a foltétien bizalomra és az örömre.

A mai kor jellegzetessége a cinizmus, pesszimizmus és a kishi
tűség -  de bátran hozzátehetjük: a depresszióra való hajlam is -, 
ez buktatta meg Jézust és buktatja el ma is. Jézus természetesen 
nem volt idealista abban az értelemben, hogy ne látta volna az evi
lági küzdelmek számos sikertelenségét, a kudarcokat, a megaláz
tatást, a szenvedést, a kikerülhetetlen halált és a gyászolók fájdal
mát. S azt sem ígérte, hogy mindezeket megszünteti. Mindössze 
arra a hitre biztatott, hogy az utolsó szó Istené, akkor is. ha hall
gat, mert a végén minden rendbejön. S itt érthető Nyíri Tamás fel
hívása, hogy „bizony alapos önvizsgálatot kell végeznie kivétel 
nélkül minden embernek, aki a keresztény nevet viseli”.

Bár Jézus nem volt moralista, mégis támasztott bizonyos er
kölcsi követelményeket, főleg akkor, mikor új Mózesként a he
gyi beszédben végsőkig radikalizálta az ószövetségi törvényt. Az 
Isten országa valójában csak egyetlen etikai igényt támaszt, a 
szeretet törvényét, amely mindenkit mindenki irányában kötelez. 
Ennek az értékrendnek kódexe a nyolc boldogság, tömör össze
foglalása a Nagy Parancsolat, explicit bemutatása pedig az irgal-
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más szamaritánus példázata. Jézus elutasítja a farizeusok 
törvénymániákus kazuisztikáját, a legalizmust, a szabad-nem 
szabad distinkció sövénykerítésének megvonását. Az Úr imádsá
ga szerint az ország iránti vágyakozás mellett ott áll az Atya aka
rata, az emberek java: „fogadjuk el uralmát, és életünk hegyte
tőn gyújtott világosságként tanúskodjék ajándékáról”. Jézus nem 
a Törvényt utasítja el, hanem azt a mesterséges válaszfalat dönti 
le, mely a betű szerinti értelmezés, a teljesítmény, ill. a szeretet 
között feszül. Az általa hozott örömüzenet nem szűkíthető be 
úgy, ahogy gyakorta a mai keresztények is teszik, szabályokba és 
jogi formulákba burkoljuk a tisztaságot, a szeretetet, a becsüle
tességet. Jézus a törvénynek épp ezt a betűrágó megközelítését 
utasítja el, a Tóra szellemének valóra váltását követeli, „betelje
síti a Törvényt”, amikor egyetlen kritériummal, a szeretet paran
csával helyettesíti a sok-sok rendszabályt.

A hit, remény, szeretet teológiai erény-hármasból napjainkban 
mintha kihullt volna a remény, illetve amennyiben felmerül, ki
zárólag az örökkévalóságba vetett bizalmunkat jelenti. Pedig a 
remény fogalma ennél gazdagabb, s ez általában a jövőre irányu
ló terveinkben, céljainkban, vágyainkban ölt testet. Sajnos ko
runk emberének egyik fő problémája éppen ez. A fiatal generá
ció a remények teljességében él, múlt nélkül, az idősebb nemze
dékek pedig az elveszett múlt felé fordulnak különös 
érzékenységgel. Mintha elfeledkeztünk volna a jelenről, ami pe
dig -  az ember történetiségének figyelembevételével -  nem egy 
kiterjedés nélküli matematikai pont, hanem olyan mező, amely a 
jelen a múlt és a jövő előterében áll, ahol ezek az időbeli dimen
ziók áthatják egymást. „Jézus reménységének megkülönböztető 
vonása, hogy inkább a jelenre irányul, mint a jövőre. Isten orszá
ga még eljövendő, bár az ítélet napja még nem virradt föl, még
is inkább arra irányul az örömhír, ami már itt van, és nem arra, 
ami még nincs itt.” A keresztény remény tehát ebben a már- 
igen-demégnem feszültségi térben gyökerezik.

Jézus -  bár tudatában volt isteni küldetésének, Messiás voltá
nak, és az Atyával való intenzív kapcsolata folytán joggal vall- 
hatta magát „egylényegűnek”, Isten szeretett Fiának, mégis -  a 
modem biblikus kutatás fényében -  úgy tűnik, hogy nem tartott 
igényt semmiféle krisztológiai címre. Rejtett Messiás akart len
ni, Istensége mélyen elrejtőzött igaz embersége mögött, még ta
nítványai előtt is -  bár erre maga számos bizonyítékot szolgálta
tott -  rejtve maradt istenemberi méltósága. Az Emberfia cím 
azért is megfelelt Jézus céljainak, mert nemcsak a dánieli prófé
cia dicsőséges alakját jelenítette meg, hanem képes volt arra, 
hogy magába integrálja a deuteroizaiási Ebed Jahve, a szenvedő 
szolga személyét is. Bár az evangéliumok csak értelemszerűen 
közvetítik Jézus szavait, J. Jeremiásnak sikerült kimutatnia, 
hogy vannak sajátos „szó szerinti” lejegyzések, sajátos jézusi 
szavak („vox ipsissima Jesu”). Nyíri Tamás ezek közül kettőt he
lyez reflektorfénybe, az abbát és az áment.

A könyv kétségtelenül legfajsúlyosabb fejezete „Az Úr szol
gája” melyben a szerző először bemutatja a deuteroizajási prófé
ciát és annak beteljesülését Jézus személyében, s ebből bontja ki 
az alapvető keresztény tanítást: „Az eszkatologikus korszak nem 
csodás varázslatok, sem pedig messiási sikerek révén következik 
be; az Emberfia a Szolga szenvedésével vívja ki a győzelmet.” 
Nyíri Tamás ebből a megváltói halálból ezután kibontja az iste
ni haditervet, s a szeretet üzenetét aktualizálja a keresztény há
zasságeszményre, végül csodálatosan megvilágítja a jerikói vak 
meggyógyítása kapcsán. Jézus szavainak és tetteinek részletes 
elemzése nyomán J. Jeremiás két következtetésre jut: Jézus 
csakugyan előlegezte halálát bekövetkezése előtt, másodszor, 
hogy reflektált halálának jelentésére. Személyében ugyanis be
telt az idő, elkezdődött az Isten országának királyi uralma, bekö-
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szöntött az eszkatologikus végidő, s bár egy szolgát könnyű volt 
elhallgattatni, de a nyomába lépő ezrek, százezrek szava már át
hatja a világot. Számos „szolga” méltatlanná vált erre a névre, 
tanúságtevők helyett éppen a perben felsorakoztatott hamis tanú
nak bizonyultak, még akkor is, ha -  s erre az elmúlt korszak tra
gikus példákkal szolgál —, „az emberek javát” tűzték zászlajuk
ra. Ma egyre inkább sürgető feladat a szolga szerepének újravál- 
lalása, mert a nagykorúvá vált világ nem „fejmosást”, hanem 
„lábmosó” szolgálatot kíván.

Nyíri Tamás éppen e szolgálat kapcsán vázolja fel a keresz
tény házasság Istentől rendelt intézményének fenségét és ideál
ját. Rámutat, hogy a bajok fő oka a bizalmatlanság, a félelem és 
a gyanakvás. S bizony ezt jó lenne megszívlelniük nemcsak a há
zasfeleknek, hanem a házasság intézményét aláásó szexológu
soknak is. S mikor Jézus rálép a véres jerikói útra s megjöven
döli szenvedését, váratlanul szembe kell néznie tanítványai ki
csinyes versengésével. Nekik csak annyit ígér, hogy az ő 
kelyhéből ugyan fognak inni, de elutasítja a rangsor felállítását. 
Mert arra vagyunk hivatottak -  amint Nyíri Tamás nyomósítja - , 
„hogy ajándékként adjuk életünket, hogy önfeláldozásunk élettel 
ajándékozzon meg másokat, reményünk reményt keltsen, örö
münk örömet szerezzen, hitünk hitet szilárdítson, szeretetünk 
szeretetre tanítson. Aki így él, az megtalálja élete értelmét, s az 
engedelmesen élt élet megszünteti a halál értelmetlenségét. Ha 
Jézust követjük életünkben, mellettünk lesz halálunkban.”

Jézus feltámadása „reális esemény a történelem peremén”. 
Nyíri Tamás rámutat, hogy „a katolikus teológia hosszú évekig 
jóformán semmit sem törődött a feltámadás kérdésével. Most 
egyszerre rá irányult a figyelme”. A katolicizmus jobbára még 
ma is elsősorban „nagypénteki vallásosság”, olykor szinte kéjel- 
gés a kereszt borzalmaiban oly módon, hogy a szörnyűségek mö
gött képtelenek vagyunk meglátni a feltámadás diadalát. Nyíri 
Tamás is látja mindkét torzulás veszedelmét, hiszen a feltámadás 
abszolutizálása oda vezethet, hogy már-már megfeledkezünk a 
keresztről. Az Újvilág modem templomaiban egyre terjed a „suf- 
fering Christ” szimbóluma, a Feltámadott szobra, melynek hát
terében felsejlik a kereszt. A helyes szemlélet természetesen a 
„szinopszis”, az együttlátás: halál nélkül nincs feltámadás, vi
szont a feltámadás értelmetlen a halál nélkül. S a nagypénteki 
eseményekben is az örömhír üzenetét kellene látnunk. Az ember 
beteljesülésével kapcsolatban Nyíri Tamás is elutasítja azt az 
avítt, de sajnos mindmáig ható téves nézetet, hogy az ember fel
támadása a lélek örök élete, s élesen rávilágít, hogy az „ember” 
él tovább (hiszen ezt váltotta meg Krisztus), de ez csak közössé
gi dimenzióban, a szeretet egységében, a szentek közösségében 
lehetséges. Az eszkatologikus bankett ugyanis nem holmi kivá
lasztottak partikuláris jelenléte az Üdvözítő asztalánál.

Bár a tudós professzor hívő klerikus, jó élesen látja szeretett 
egyházának hibáit, torzulásait. Könyvében elszórtan számos kri
tikai megjegyzést tesz, s nemcsak a múlt téves engedelmességi 
követelményeit, szabad-nem szabad kitételeit, a II. Vatikánum 
utáni elbizonytalanodást említi fel, hanem egy külön fejezetet 
szentel az egyház szerepének és az eszkatologikus végidőben fel
merülő feladatainak. Látja a modem idők kihívásait, az egyház 
Jézustól rendelt feladatának követelményét: az örömüzenet hirde
tését, és a Krisztussal való bensőséges találkozás megvalósítását.

S mit is mondhat a recenzens, midőn e kicsiny, de mondani
valójában oly igen gazdag és sokrétű könyvről kell értékelést, 
méltatást, netán bírálatot adnia? Valamennyiünk asztalán ott a 
meghívó, s a felirata: evangélium. S nem késlekedhetünk, mint a 
balga szüzek. Mert ma van a kellő idő, ma van az üdvösség nap
ja. S csak rajtunk áll, hogy „visszaküldjük-e a meghívót, vagy el
menjünk a bankettre?” Csikós Csaba
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Egyiptom
Sourial Gayed Isshak kopt-ortodox keresztényt július közepén 

három év munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. 
A bolttulajdonos Isshak „bűne” az volt, hogy „több alkalommal 
megsértette az iszlámot”. -  Urunk, segítsd a keresztényeket!

Kartúm

Titos Karantzalist, Észak-Afrika görög-ortodox metropolitáját 
augusztus elején -  állítólag tolvajok -  Kartúmban megkéselték. A 
metropolita -  aki ismert volt a dél-szudáni keresztény menekültek 
és rabságba hurcolt gyerekek iránti elkötelezettségéről -  az iszlám 
fundamentalisták egyik leggyűlöltebb ellenségének számított. 
Kartúmi egyházi körök azt gyanítják, hogy a bűncselekményt va
lójában vallási okokból követték el. -  Urunk, áraszd ki békédet!

Szudán: „Rabszolgát vegyenek!”
„Amikor először megláttuk őket, nem hittünk a szemünknek” -  

kezdődik a német ZDF televízió 2000. május 19-én sugárzott mű
sora. A riporterek a CSI -  Gunnar Wiebalck és John Eibner által 
szervezett -  két szudáni rabszolga-felszabadító útján vettek részt. 
A tv-csatoma megerősítette az emberek módszeres elhurcolását, 
amely a dzsihad (iszlám Szent Háború) része. A riporterek Észak- 
Szudánban interjút készítettek Hassan A1 Turabi muzulmán fő
ideológussal, aki kamerába hazudta: rabszolgaság nem létezik, ez 
csak törzsi szokás. Bizonygatta: a dzsihadot a muzulmánok kizá
rólag védekezésre használhatják, fegyvertelen hitetlent tilos meg
ölni. Hogy mennyire mértéktartók Kartúm „szent harcosai” a „hi
tetlenekkel”, azt Athian Athian példáján mutatja be a riport: a 
„vallási harcosok” mindkét karját megcsonkították, átadva őt a 
halálnak. Athiant ma úgy kell etetni, akár egy csecsemőt. A riport 
szerint a rabszolgák kiszabadítása és a kegyetlenségek dokumen
tálása „azért kínos és terhes Észak-Szudánnak, mert olyan embe
rek teszik ezt, mint John Eibner és Gunnar Wiebalck”. Ezért 
Kartúm „az iszlám becsmérlése és megsértése miatt” mindkettő

jükre kimondta a halálos ítéletet. A mélyen hívő John Eibner in
dítékai: „Hogy néznék egy anya vagy egy apa szemébe, mond
ván: nem segítek kiszabadítani a fiatokat, pedig megtehetném?”

Kína
A bebörtönzött Zu Jongze ismert keresztény prédikátort 2000. 

május 16-án szabadon engedték. Az Újjászöletési Mozgalom 58 
éves alapítóját 1997. március 15-én vették őrizetbe. Félő volt, hogy 
kivégzik, vagy legkevesebb tíz év börtönre ítélik. Büntetését a nem
zetközi nyomás hatására azonban három év munkatáborra mérsé
kelték. -  Mondjunk hálát az Úrnak váratlan kiszabadulásáért!

Koszovó
Július 12-én Vitinában (Délkelet-Koszovó) a szerb-ortodox egy

ház három lelki vezetője megsérült egy támadás során. A NATO- 
bombázások idején háborús bűnök elkövetésével vádolták őket. 
Artemije püspök azzal utasította vissza a feltételezést, hogy az „telje
sen megalapozatlan”. -  Urunk, teremts békét, türelmet és igazságot!

Július közepén Pristina mellett folrobbantották a pozamatini 
Szent Illés szerb-ortodox templomot. A KFOR békefenntartók 
bevonulása óta 87 templomot romboltak le. Július végén szerb 
képviselők, Artemije püspök, és albán vezetők megbeszélést tar
tottak az Amerikai Egyesült Államokban, és aláírtak egy „erőszak 
ellenes egyezményt”.

Szaúd-Arábia
Május 25-én letartóztatták George Thomas indiai állampol

gárt, aki egy katolikus miséről indult hazafelé. Őrizetbe vételének 
egyetlen oka keresztény hite. Jelenlegi tartózkodási helye isme
retlen. -  Urunk, adj neki erőt és bátorságot!

Tibet
A  kínai megszállók évtizedek óta rabságban tartják a buddhista 

vallást és kultúrát. Még Tibet lelki vezetőjének, a Dalai Lámának a 
képét is tilos kitenni. Az azonban kevéssé ismert, hogy azokat a ti
betieket, akik meg merik kockáztatni a keresztény hitre térést, saját 
népük kíméletlenül elnyomja. Szakértők legalább százra becsülik a 
tibeti keresztények számát. -  Imádkozzunk a vallásszabadságért!

Myanmar
A  myanmari (régebben Burma) rezsim egyre jobban üldözi a 

keresztény többségű csín népet. A csin lakosokat elűzik, vagy 
kényszermunkára hurcolják. A hatóságok lerombolják temploma
ikat, zaklatják a lelkészeket és letartóztatják a hívőket. -  Urunk, 
add, hogy érezzék jelenléted erejét!

Indonézia
Jacky Manuputty protestáns lelkipásztor szerint a Maluku- 

szigeteki összeütközések legalább ötezer halálos áldozatot követel
tek. 150 000 keresztény elmenekült a véres események helyszíné
ről. Elpusztult a keresztény templomok több mint fele, és legalább 
200 mecset. -  Urunk, szüntesd meg a fanatizmust és a gyűlöletet!

Augusztus elején fegyveres muzulmánok megtámadták a 
Maluku-szigeteki Waai keresztény falut, és 29 embert megöltek. 
Hatezren a dzsungelbe menekültek, négyezren pedig a szomszédos 
településeken találtak védelmet. -  Urunk, segítsd a keresztényeket!

2000/4

Athian Athian /CSI

A Lasker Jihad szervezet „szent harcosai” Arnbon teljes ke
resztény lakosságát halállal fenyegették meg, ha július 31-ig nem 
hagyják el a várost. A hívők 90%-a a hegyekbe menekült. Isten
nek hála, a muzulmánok nem váltották be fenyegetésüket.
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Egy becsületbeli adósság törlesztése az olvasónak

Világnézet-szociológiai vitánknak1 
az ugyanezen fórumon zajlott leg
utóbbi pengeváltása filmtekercsét2 ér
telemzavaró kihagyások szaggatták 
meg. Talán még mindig sajognak az 
olvasóim „logikai szépérzékén” esett 
zúzódások, és ottani értelmetlenné 
csonkított szövegem helyreállítása 
nélkül már kedvük sem volna olvasni 
további szövegeimet.

A kihagyások miatt az olvasó 
mindjárt a cikk elején elveszítette a fo
nalat. Itt Kamarás Istvánnak azt vála
szoltam, hogy ellentétben az ő átfiitós 
félreolvasásával, abban a témában, 
hogy miképp lehetne megújítani a ha
zai egyházi életet, én egyáltalán nem 

ígértem meg kötetbeli vitapartneremnek, Farkas Péternek, hogy „a záró
tanulmányban érdemben vissza fogok térni robusztus ellenkoncepciójára”. 
Hiszen eleve leszögeztem: Farkas koncepciójának csupáncsak fórumot 
adok. Csak azt ígértem meg (és teljesítettem is!), hogy -  több opponen- 
ciához hasonlóan - , válaszom megírása után ennek általánosabb érdekű ré
szét levágtam, és a kötet feszesebb koncepcióba formálásának fázisában 
ezeket a részeket az összegző tanulmány gondolati egészébe szentesítet
tem. íme a Kamarásnak adott válaszomból kihagyott szövegrész:

„Farkas Péter esetében válaszom egész gondolatmenete tisztán egy
ívű volt: arról szólt, hogy a menedzsmenttudományokból áthozott alap
vető distinkció az egyhurkos és a kéthurkos tanulás között (vagyis: akö
zött, hogy az adott feladat teljesítésén javítgatunk-e vagy egy ésszerűbb 
feladat kialakításával foglalkozunk), a Farkas-opponenciára tökéletesen 
alkalmazható ugyan, (amennyiben ő az, aki -  egyébként elismerésemtől 
övezve - ,  arra hívja fel a figyelmet, hogy van még elég teendőnk az egy
hurkos tanulás térfelén is, míg az én rendszer-diagnózisom már a kéthur
kos tanulásba csapott át), viszont e megkülönböztetés koncepciózus tel
jességében való kifejtésének mégis inkább a kötet elméleti és gyakorlati 
összefoglalójában volt célszerű helyet adni. Persze ha Varga koncepció
jának egyik igazi alapozó kategóriája, ez a bizonyos kéthurkos tanulás, 
Kamarásnál csak szitokszó (egy olyan általa összeállított sorozat egyik 
darabja, ahol szerinte „az olvasó levegő után kapkod, nem tudja, köpjön- 
e vagy nyeljen, sírjon-e vagy nevessen "), akkor a megopponált szerző 
ezzel nem tud mit kezdeni.”

Itt a Farkas-téma válaszcikkemből való kiejtése logikai kapocs nélkül 
hagyta a húzás előtti és utáni szövegdarabokat. De kihatása főleg az utá
na következő szakaszokra volt lesújtó. Ha ui. az olvasó nem kapja meg 
ezt a rövid definíciót az egy- és kéthurkos tanulásról, akkor a későbbiek
ben erre való utalás csak a konfúziót növeli (ami már a kihagyással ér
telmetlenné tett mondatok nyomán előállott).

A szerkesztő továbbá kihagyta még az alábbi bekezdésemet is, amit 
annak megvilágítására írtam, miért nem tudom honorálni Kamarás óha
ját, miszerint az én tematikám helyett jobb lett volna, ha könyvemben az 
ő kedvenc témájával, a kis vallási közösségekkel foglalkozom.

„E Kamarás-féle kiscsoport-dinamikai kérdésfeltevéshez képest ma
gam teljesen más: „ méta " síkon vetem fel a problémát. Úgy vagyok ezzel, 
mint a Vidrányi Katalin interpretálásában Kari Rahner a többi reformteo
lógushoz, például Hans Künghöz viszonyítva. „Világos a dilemma -  úja 
Vidrányi a hagyományos sémában maradva vagy Istenben, vagy a világ
ban hiba van. Vagy írott malaszt az Isten jóságáról szóló kijelentés, vagy 
pedig a világ, az emberiség olyannyira satanizálódott, hogy még az isteni 
üdv-akarat is teljesen tehetetlen ennyi felhalmozott gonoszsággal szem
ben. S mivel a szekularizáció kikényszerítette teológiai alapkérdés ez, nyil
vánvaló, hogy az egyház életén belüli részleges modernizáció, a részleges 
dogmaredukció, demitologizálás stb. nem túl sokat érnek, a dilemma lé
nyegét pedig egyáltalán nem érintik. A hitetlen: az ateista, a hitét vesztett 
vagy a közömbös számára semmiféle motívum credibilitatis-t, új hitél
ményt nem eredményez az, hogy a misét ezentúl anyanyelvén hallgathat
ja, s még az sem elégséges, hogy valamelyik teológus kétségbe von tízből 
három dogmát. A filozófiailag és teológiailag teljesen heterogén, nagylé
legzetű apológiák pedig jobbára két szék között a pad alá kerülnek. (En
nek szép példája H. Küng Christ sein-je, amit... még az ún. nyitott teoló
gusok is heterodoxnak tartanak, a nemhívő számára pedig pusztán jó l 
megírt, de semmilyen meggondolásra nem indító lektűr, amiből legfeljebb 
annyi a tanulság, hogy a hívő is ember...) Ha a kérdés a tradíció alapján 
így merül fel, akkor ezzel a tradícióval nemcsak részleges bajok vannak, 
hanem alapjában kell újragondolni az egész problémahelyzetet... Ebből a 
felismerésből indul ki az az elmélet is, amely a hit és a hitetlenség kategó
riájának teljes újrafogalmazásával az adott „szekuláris” világot megpró
bálja potenciálisan redintegrálni Istenbe, ez pedig Kari Rahner „anonim 
kereszténység" teorémája, mely napjaink keresztény teológiájának egyik 
legvitatottabb állításrendszere.” Vidrányi Katalin: Az „anonim keresztény
ség” elmélete: A szekularizáció problémája a katolikus teológiában. In: 
Vidrányi K : Krisztológia és antropológia. Osiris, 1998. 153-154. old.”

A harmadik hiba az imprimált cikkből a Kamarás-féle szokatlan szó- 
használatra való reagálásomat sikkasztja el. Arra ti., hogy ő „bratyizást" 
vélt felfedezni szövegemben. Ezt én csak úgy tudtam -  érzésem szerint 
visszafogottan, de mindenképp szuverén szerzői elgondolásom szerint -  
valamennyire semlegesíteni, hogy válaszomban kitértem az egyetlen 
ilyenre emlékeztető passzusomra: a Komoróczy Gézával való „ baráti le
vélváltásra szekértáborok között". E Komoróczy-témára és benne az MTA 
Filozófiai Intézetének presztízs-folyóiratára való utalás törlése viszont el
vette a rá következő tényleges, ugrató „bratyizásom” diszkrét iróniáját, és 
leszállított a tárgyismeret megszerzését nyers szavakkal pótoló recenzen
semmel való feleselés szintjére. íme a válaszomból kihagyott rész:

„A különösen kedves „bratyizás” kitételt Kamarás I. valószínűleg a 
Komoróczy Gézával, negyven évvel ezelőtti Eötvös-kollégiumi szoba
társammal való vita-szeletre érti, amit „ Világnézet-szociológiai kísérlet: 
Baráti levélváltás 'szekértáborok'között" címmel az MTA Filozófiai In
tézetének folyóirata, a Világosság 1999. novemberi számában hozott, és 
amit netán -  ha nem volna nagyralátás -  akár arra irányuló ritka kísérlet
ként is fel lehetne fogni, hogy őszinte kommunikatív magatartással szé
les és mély ideológiai szakadékok fölött is hidat lehet verni, ami az új 
köztársasági elnök integratív aurájával kezdődő új „Politikai ökumené3” 
korszakában jövőbe nyúló hídfő is lehet.)”

Nos, e kivágott előzmény nélkül tényleg más az akusztikája saját 
„elcsábulásomnak” a zárómondataimban való „bratyizásra”: „Nem baj, 
Pistám, még kedvet kaphatsz a következő kötet ától-cettig való elolva
sására...” Varga Károly

1 E  vita első fordulójának címe az Egyházfórum hasábjain így szólt: „ Vallásosság-szindróma ” (Varga Károly szociológus eszmecseréje Jeleníts 
István piarista esztétával és Várszegi Asztrik bencés főapáttal). Egyházfórum 2000/2. A „vallásosság-szindróma" a „Pázmány Szociológiai 
Műhely" kötetsorozatban megjelent világnézet-szociológiai vitakötet: Vallásosság-szindróma és polgári társadalom (Osiris, 1999) címéből való. 
E  kötetben „Az újból szabaddá tett jövő  és az értékkonzervatív világnézet néhány tisztázatlan pontja " c. vitaindító tanulmányunkra húsz 
opponens válaszol a világnézeti spektrum egymástól meglehetősen távoli cikkelyeiből, többek között Buda Béla, Hankiss Elemér,
Komoróczy Géza, Barsi Balázs, Kerekes Károly, Mádl Ferenc. Mindezekre egyenként, majd összegző tanulmányban adtam viszontválaszt.

2 Kamarás István és Varga Károly: Egy „nagyon furcsa és nagyon fontos" könyvről. Egyházfórum 2000/3
3 Egyébként „ Vallásosság-szindróma és polgári társadalom ” című kötetünk folytatásának is ez a címe, amely vitakötethez Mádl Ferenc 

köztársasági elnök ígért bevezetőt.

Szerkesztőségünk elnézést kér Varga Károlytól az előző számunkban megjelent 
írásából történő kihagyásokért, melyet technikai hiba okozott!

Az EF 2000/3 szám 24. oldalán az „Állásfoglalás az adó- és vámkedvezményekről szóló törvényről” 
című írás végén a „Lélek váltóláza vagy a partnerség nyelvjátéka” egy elírás, nem pedig bejegyzett egyház.
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7630 Pécs, Buzsáki Imre u. 37.
Tel.: (72) 239-603. 538-220 Tel./fax: (72) 242-218 
E-mail: organ@matavnet.hu, http: www.orgona.hu

ÖRÖK NYUGALOM

Hagyománya, lelki alkata, kívánsága szerint 
előre gondoskodhat saját, vagy hozzátartozója 

eltemettetéséről a

KEGYELETI 
ELŐTAKARÉKOSSÁGI
szerződésrendszer keretében.

Napi áron kiszámoljuk a kívánt szolgáltatás árát, 
melyet egy összegben be lehet fizetni, vagy előleget 
lehet adni. A szolgáltatás díja és az előleg közötti 
különbséget részletekben lehet törleszteni.
A szerződés tényét és annak tartalmát bizalmasan 
kezeljük. A befizetett összeget kamatozó bankszám
lán helyezzük el és évente elszámolunk a szerződő fél 
felé, hogy a befizetett tőke és annak kamata mennyi.

Pécsi Temetkezési Vállalat
Pécs, Siklósi út 97. Telefon: 72/438-036

Az élet biztonsága akkor egész, ha a méltó 
végtisztesség is biztosítva van.

/

m m  L o t f c t

Kíváncsi önmagára? - Segít a grafológia!

Vállalom -  kézírás alapján -  jellemrajzok 
készítését, igény esetén tanácsadást is 
írásos formában, vagy akár személyes 

találkozás keretén belül.

Magánvállalkozók és cégek részére 
munkaalkalmassági-vizsgálat elvégzését, 

munkacsoport összeállítását!

Keressen bizalommal!

Nyisztor Zsolt 
grafológus

7623 Pécs3, Pf. 245 (70)218-2608

TISZTELT OLVASÓINK!
A megújult Egyházfórum igyekszik minél színvonalasabb 
írásokkal jelentkezni számról-számra, gondolkodtatni, 
tájékoztatni, „felrázni” próbál. A magunk elé tűzött 
feladatok megoldásához -  mint minden más lapnak 
nekünk is szükségünk van anyagi támogatásra.
Szívesen fogadjuk szponzorok jelentkezését, akik 
adományukért cserébe, az Egyházfórum eddig megjelent 
könyveiből választhatnak ajándékkönyvet.
Hirdetések megjelentetésére is lehetőségünk van, melyek 
a hátsó borító két oldalán kapnak helyet. Az egy 
megjelenésre vonatkozó hirdetési áraink a következők:

Egész oldal: 70 000 Ft+Áfa (87 500 Ft)
Fél oldal: 35 000 Ft+Áfa (43 750 Ft)
Negyed oldal: 20 000 Ft+Áfa (25 000 Ft)
Nyolcad oldal: 12 000 Ft+Áfa (15 000 Ft)
Tizenhatod oldal: 7 000 Ft+Áfa (8 750 Ft)

Amennyiben valaki hat alkalommal rendeli meg 
a hirdetést, csak ötnek az árát kell fizetnie! 
További tájékoztatást az alábbi címen, 
vagy telefonszámon kaphatnak:

Egyházfórum hirdetésszervezés -  Nácsa János
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 16. II/8.
Telefon: 30/2924-233

Cégünk vállalja 
új orgonák építését. 
Szerkezeti átépítést, 
bővítést, restaurálást.

mailto:organ@matavnet.hu
http://www.orgona.hu


U J  P U N K O S D
-  L e lk ip á s z to r i  k ö z le m é n y e k  

11. szám -  1999 Pünkösd
Éljük szövetségünket Jézus Krisztussal?

A magyar kereszténység ezeréves jubileumára

14. szám -  2000 A Megváltás ünnepén
Az ezeréves magyar kereszténység megújulásra szólít.

Csak az új emberek, a bibliai embereszmény megélői képesek 
a Szent István-i örökséggel építeni életet, hazát és Isten Országát

15. szám -  2000 nyarán
Az emberi szexualitás.

A házasságra való felkészülés szükségessége

16. szám -  2000 őszén
Tanúim Lesztek!

Lelkipásztorkodásunk elégtelensége; 
keresztény vallásgyakorlatok önelégessége

Az ÚJ PÜNKÖSD nem üzleti vállalkozás. Amíg a készlet tart, 
megkapja az, aki beküldi postacímét.

Dr. M ihályi G ilbert
6000 Kecskemét 

Reile G. u. 8. 3/8.

M i  o n í  xr(j

Az Egyházfórum  szervezésében  Dr. Karl-Josef R au ber  
apostoli nuncius novem ber 15-én (szerda) 

17.00-19.00 óráig előadást tart „Az ökum ené k ilá tá sa i” cím m el.
Helyszín: Alapítványi Székház 

(Pécs, Janus Pannonius u. 11. -  Csontváry m úzeum )
M indenkit szeretettel vár az Egyházfórum  szerkesztősége!


