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Bibó István születésének 70. évfordulójára

Bibó István

Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna...
Bibó István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával, Ravasz László bíboros érsekkel a római katolikus 

egyház újkori történetéről, különös tekintettel a lutheránus és kálvinista kongregációkra Egyház-, kultúr- és 
politikatörténeti uchrónia1

Toynbee mondja vala
hol, hogy ha a 15. század
ban a győzelemhez egy 
pillanatban elég közel ke
rült zsinati mozgalom győz, 
akkor az egész keresztény
ség és Európa története 
másképp alakul, s minden 
valószínűség szerint a re
formáció a maga egyház- 
szakadásos formájában el
maradt volna. Ez a meg
jegyzés ihlette az alábbiak
ban vázolt párbeszédes 
uchrónia (= nem létező 
idősorok, megelevenítse, a 
nem létező helyekről szóló Luther M árton -zsinati atya 
utópiák mintájára) tervét, mely arról szól, hogy mi lett volna, ha a 
zsinati mozgalom győz: a gondolatmenet lényege az, hogy a 16. 
században egy katolikus-protestáns-erazmiánus kompromisszum 
megmenti az Egyház egységét, az Egyház zsinatpresbiteri demok
ratizálódása lesz a mintája a világi alkotmányossági mozgalmaknak, 
melyek az Egyház szövetségében megtörik a fejedelmi abszolutiz
mus kísérleteit, úgyhogy a felvilágosodott abszolutizmus közjátéka 
mindenütt elmarad, s a modem szabadságok organikusan nőnek 
tovább a középkori szabadságokból, úgy, mint Angliában. így az 
Egyház megmarad az egész európai szellemi élet keretének, a 
felvilágosodás, modern tudományosság, humanitarizmus, 
demokratizmus, liberalizmus, szocializmus mind keresztény egyházi 
keretek között zaj lanak, s a szerzetesrendek világi harmadrendj einek 
elteij edése a szellemi élet minden valamirevaló emberét legalábbis 
címzetes egyházi funkciók viselőjévé teszi.

Megjegyzem, hogy uchrónia lényegesen kevesebb íródott, 
mint utópia: van egy-egy francia szerzőtől, egyszerűen „Uchrónia” 
címmel, mely érdekes módon szintén vallástörténeti jellegű, mely 
azonban nem egy valóban felmerült lehetőségen alapszik, hanem 
egy teljesen fiktív történelmi fordulaton, mely szerint Kr. u. a 2. 
században egy bizonyos Cassius-levél regenerálja az egész antik 
világszemléletet, úgyhogy Európa kereszténnyé válása elmarad, 
és az antik világ a sötét keresztény középkor közjátéka nélkül s így 
jelentős időnyereséggel megy át a modem felvilágosodottság és 
szabadság világába. Mondanom sem kell, hogy ez az egész elkép
zelés teljesen irreális, mert az ókori rabszolgatartó „demokratizmus” 
soha keresztény közjátékok nélkül nem mehetett volna át a minden 
ember egyenlő emberi méltóságából kiinduló modem demokratiz
musba, sem az ókor elfogulatlan, csaknem játékosan kíváncsi 
természetkutatása a szerzetesi fegyelem és aszkézis nélkül nem 
mehetett volna át modem, szigorúan egzakt tudományba, sem az

ókor rezignált és alapjában pesszimista humanizmusából nem 
jöhetett volna létre keresztény ihletés nélkül modem, aktív és opti
mista emberszeretet.

A párbeszéd főszereplői Ravasz László pesti bíboros érsek és 
Bibó István címzetes váci kanonok. Kezdődik 1963-ban, amikor R. 
L. éppen a legutóbbi pápaválasztásról érkezik Rómából, ahol 
Montini bíborost választották végül is meg legesélyesebb ellenje
löltjével, Vissert’Hooft bíborossal, a kálvinista kongregáció generá
lisával szemben. B. 1. viszont Márianosztráról érkezik, ahol hat 
évig volt gyógykezelésen Magyarország legrégibb, Nagy Lajos 
által alapított gyógyintézetében, melynek dicséri jó ellátását és 
adminisztrációját, de panaszkodik az irgalmas rendi orvosok és 
ápolók elmaradt és nyers kezelési módszerei miatt. R. L. beszámol 
az 1962 óta ülésező alkotmányozó zsinat és a pápaválasztás vitáiról 
és problémáiról. Az Egyházat e pillanatban két nagy ellentét, tartja 
izgalomban: a szocializmus kérdése és a szabadgondolkodás 
kérdése. Mindkét kérdésben van egy reformerszámy, mely ezeket 
az irányzatokat a keresztény gondolkodás szerves részeként kívánja 
tekinteni, és egy konzervatív szárny, mely ezeket akár szakadás 
árán is ki akarja az Egyház közösségéből tessékelni. Utoljára a ló . 
században volt ilyen közel az egyházszakadás veszélye, amikor 
végül is Erazmus bíboros, Contarini bíboros és Melanchton 
bíboros együttes erőfeszítéseinek eredményeképpen az Egyház 
befogadta a maga kebelébe az új világi szerzetesrendeket, a Luther 
Szent Márton által alapított lutheránus kongregációt - az augsburgi 
zsinaton -, majd utóbb a Kálvin Szent János által alapított kálvinista 
kongregációt is. Mindez nem lett volna lehetséges, ha a 15. 
században a győzelemre jutott bázeli zsinat nyomán nem indult 
volna meg az Egyház alkotmányos szervezetté válásának folyama
ta, és a mindinkább állandó intézményekké váló egyetemes és 
nemzeti zsinatok nem szorították volna rá a pápaságot a reformáció 
néhány alapvető követelményének az elfogadására. A nehezebbik 
dió természetesen a kálvinisták lenyelése volt: hiszen tudjuk, hogy 
volt pillanat, amikor Kálvin Szent Jánost a kiközösítéstől és 
elítéltetéstől csak a Sacra Rota elnöke, a vénségesen vén Savona- 
rola bíboros mentette meg, aki nem annyira Kálvin teológiai nézetei
vel szimpatizált - melyekből nem is túl sokat értett -, mint inkább 
azzal az ő firenzei uralmához hasonló erkölcsi rémuralommal, melyet 
Kálvin Genfben berendezett. Ez volt az a Savonarola bíboros, aki 
annak idején egyedülálló esetként keresztülvitte a botrányos életű 
Borgia bíborosnak a bíborosi kalaptól való megfosztását! Végül is 
a kálvinista kongregáció teljes befogadására csak az után 
kerülhetett sor, hogy a pápai abszolutizmust hirdető jezsuiták által 
dominált tridenti zsinatot feloszlatták. Kétszáz évig tartott a két 
kongregáció harca, míg végre a 18. században, mikor egy erősen 
forradalmi franciskánus-kálvinista koalíció kormányozta az 
Egyházat, megtörtént a jezsuita rend feloszlatása. Eddigre Locke 
bíboros, Montesquieu bíboros és Rousseau apát agitációja

1 Forrás: Bibó István: Válogatott tanulmányok. 4. kötet, 1935-1979. Magvető Kiadó, Budapest 1990, 265-282 old. Ezúton is 
köszönetét mondunk Bibó István örököseinek a közlési jog  ingyenes átengedéséért.
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nyomán teljesen megérett az egyházi alkotmányosság programjá
nak a világi hatalomra való alkalmazása is. Az egyetemes és nemzeti 
zsinatok támogatását élvező Egyház már a 16. századtól élesen 
szembefordult az állami mindenhatóság anglikán, gallikán és 
jozefinista kísérleteivel, most azonban rájött, hogy ezek a törekvések 
sokkal nagyobb lendületet kapnak, ha az Egyház a maga jogainak 
védelmét összekapcsolja a nép jogainak védelmével is. így az 
Egyház teljes támogatásával indult meg a Mirabeau püspök és 
Danton kanonok által vezetett francia forradalom, melynek kitö
résére alkalmat XVI. Lajosnak a papság polgári alkotmányát kimon
dani akaró jozefinista-abszolutista kísérlete adott. Igaz, Robespierre 
abbé rémuralma, s az arra támadt visszahatás kissé óvatosabbá 
tette az egyházat, de a 19. századközepére, az 1848-as forradalmak
kal sikerült Európa-szerte mindenütt megtörnie -  Oroszország 
kivételével a fejedelmi abszolutizmus maradékait, s hatalom nélküli 
alkotmányos uralkodásra szorítani a királyokat. Az Egyház szíve

Búcsúcédulák árusítása — hamisítvány 
szerinti államforma azonban régtől kezdve a köztársaság volt, s a 
keresztény szabadelvüség s egyben a társadalmi és gazdasági 
haladás két élen járó országa a két európai köztársaság volt, a 
pápa elnöklete alatt álló olasz szövetséges köztársaság és a német- 
alföldi szövetséges köztársaság. A 48-as forradalmak lendületében 
a pápaság védelme alatt állta forradalom szélső balszámya, a 
kezdődő szocializmus is: így tölthette életét az Európa összes 
m onarchiáiból k itilto tt Marx páter a Vatikáni Múzeum 
könyvtárában: az ő szerzőségére vall az 1848-ban kiadott harmadik 
szociális pápai enciklika, a „Spectrum pervadit Európám” kiáltvány- 
szerű hangja, mely a megelőző óvatos kísérletek, az 1788-ban 
kiadott RerumNovarum és az 1828-bankiadott Quadragesimo Anno 
után először fogalmazta meg következetesen az igazságos és 
modem társadalmi rend keresztény követelményeit. A szocialista 
forradalom azonban, még sokkal inkább, mint az azt megelőző 
demokratikus forradalom, felvetette azt a kísértést, hogy a társadalmi 
átalakulás ideológiájának hordozója, az Egyház maga váljék a 
forradalmi átalakulás kapcsán a politikai hatalom részesévé, sőt 
hordozójává is. Márpedig a keresztény gondolkodás már a 18. 
századtól kezdve, főleg Voltaire abbé agitációja nyomán 
mindinkább felismerte, hogy nem csak a világi hatalom egyházi 
túlsúlya veszélyes, hanem az egyházi hatalom világi túlsúlya is. 
Mikor aztán 1860-ban a pápa elnöklete alatt álló olasz szövetséges 
köztársaság csapatai Garibaldi pápai tábornok vezetése alatt 
kiverték az olasz egység utolsó akadályát képező Savoyai-házat, s 
vele az utolsó monarchiát Olaszország területéről, a pápa szerepe 
ebben az utolsó európai háborúban nagy erkölcsi válságot okozott 
az egész kereszténységben. Ez indította a pápaságot arra, hogy az 
1870. évi vatikáni zsinaton bejelentse a pápaság mindennemű világi 
hatalmának -  közötte az olasz szövetséges köztársaság elnök
ségének — önkéntes felszámolását. (Ugyanez a zsinat tisztázta

végleg a pápa csalhatatlanságának régóta vajúdó kérdését, elvá
lasztva a politikai csalhatatlanságot, mely a pápát, mint a zsinatnak 
felelős kúria útján kormányzó alkotmányos uralkodót illeti, meg 
aki „nem tehet rosszat” és a teológiai csalhatatlanságot, mely 
nem a pápát személyében, hanem az Egyházat egészében illeti 
meg, s lényegében nem egyes állásfoglalások csalhatatlanságát 
jelenti, hanem azt, hogy a Szentlélek egészében semmi körülmények 
között nem hagyja el az Egyházat). Az Egyház világi hatalmának 
problémája azonban újból problémává vált a 20. században, bár 
egészen másutt, Oroszországban, ahol az Egyháznak sikerült végre 
megbuktatnia az abszolút monarchiát. Hamarosan azonban olyan 
helyzet alakult ki, hogy az orosz egyház kénytelennek ítélte magát, 
a világi hatalom átvételére is, s először Uljanov bíboros pátriárka, 
azután Dzsugasvili bíboros pátriárka kerültek az állam élére is. Róma 
első perctől kezdve ellenezte az egyházi és állami hatalom egy 
kézben való egyesítését, az Egyház éllenjáró szerepének törvénybe 
foglalását s az így kialakult teokratikus uralmat, mert egyrészt félt 
a hatalom koncentrációnak, a szabadságot veszélyeztető 
következményeitől, másrészt az Egyház diszkreditálódásának 
lehetőségétől. Azonban az ezen fejleményekkel szemben kialakult 
nemzetközi ellenhatásban a szabadság ügyéért való aggodalom 
kibogozhatatlanul összekeveredett a szocializmussal szemben való 
polgári-kapitalista ellenhatással. Ez volt az a buktató, mely a 
kálvinista kongregációt a maga egykori forradalmi pozíciójából a 
jócskán megmerevedett konzervativizmus táborába vitte át, aminek 
során a szabadság ügyét mindinkább azonosította annak polgári
kapitalista formáival. így lettek a kálvinisták a legfőbb mozgatói az 
ötvenes években zajlott un. zsinati hidegháborúnak, ami évekre 
megbénította a zsinat működését, mert az orosz egyház az állandó 
leszavaztatásra állandó obstrukcióval felelt, s az egyházszakadás 
veszedelme újból komolyan megjelent a láthatáron. Megváltozott 
a helyzet, mikor Dzsugasvili halála után sikerült Rómának Hruscsov 
bíboros pátriárkát rávennie arra, hogy nyíltan leleplezze az elődje 
alatt elburjánzott hatalmi túlkapásokat. Most pedig komoly remény 
van arra, hogy sikerülni fog a legfőbb egyházi és állami funkciók 
végleges elválasztása is Oroszországban. Az ily módon meg
enyhült atmoszférában mindjobban szétzilálódott az a konzervatív 
jellegű koalíció, mely az ötvenes években az egyházat kormányozta, 
úgyhogy az 1963. évi pápaválasztáson a bencések, ciszterciek és 
dominikánusok egyaránt szembefordultak Vissert’Hoofttal, a 
kálvinista pápajelölttel, aki pedig lényegesen mérsékeltebb volt, 
mint a hidegháború szellemi atyja, az elhunyt Dulles bíboros. Az 
új egyházi korm ánykoalícióban a kompromisszumkereső 
lutheránusok, a középtől lassan bal felé tolódó és a tömegpszicholó
gia eszközeit mesterien kezelő jezsuiták és a régtől baloldali fran- 
ciskánusok viszik a vezető szerepet. így R. L. megítélése szerint 
kálvinista pápára most jó ideig nem lesz kilátás, amit sajnál, viszont 
azt reméli, hogy ezek a válságok alkalmat adnak a kálvinista kongre
gáció nyugati szárnyának, hogy revideálja a szocializmussal szem
ben elfoglalt ellenséges álláspontját, s végre letegyen arról a 
törekvéséről, hogy tovább erőltesse a „keresztény üzletember” 
központi társadalompolitikai jelentőségét.

R. L. azonban elmondja azt is, hogy az új egyházkormányzat 
ugyanakkor, mikor politikai kérdésekben a „balra való nyitás" 
álláspontját képviseli, más kérdésekben, Így a papi nőtlenség, 
szüzesség és szü letésszabályozás kérdéseiben inkább „római“ 
irányzatot követ. Ez az irányzat ugyanis annak ellenére, hogy az 
Egyház már a 16. században tudomásul vette a papi nösülést a kél 
protestáns kongregáció követelésére és a 19. században a születés
szabályozás minden nem erőszakos eszközét a feminista apácaren
dek követelésére, továbbra is előnyben részesíti magas egyházi 
hivataloknál a nőtleneket és özvegyeket (a bíborosi testület 
többsége ma is ezekből tevődik össze), egészen szűk térre igyekszik
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szorítani a születésszabályozást erkölcsileg indokoló eseteket, és 
ellene szegül annak - a déli országokban nagyon erős Mária-kul- 
tuszra való tekintettel -  hogy az Egyház nyíltan elítélje a szüzesség 
misztikus-mágikus felfogását és pusztán önmagáért való értékelé
sét, valamint annak is, hogy a Mária-tiszteletben a hangsúly végre 
a szüzességről az anyaságra kerüljön.

A párbeszéd ezután áttér a zsinatot foglalkoztató másik nagy 
kérdésre, a keresztény szabadgondolkodás kérdésére. R. L. az előző 
problémával kapcsolatban mérsékelt, de modem álláspontot foglal 
el, ezzel szemben a szabadgondolkodás kérdésében B. I-vel 
szemben inkább konzervatív, neoortodox állásponton van. Elmond
ja, hogy a szabadgondolkodók vezéregyénisége, Bertrand Russell 
bíboros, a scientisták modem kongregációjának generálisa a 
zsinaton kifejtette, hogy a szabadgondolkodóknak az Egyházból 
való kivonulását csak egy olyan világos és határozott zsinati állás- 
foglalás akadályozhatja meg, mely végre nyíltan kimondja azt, amit 
az Egyház idestova száz éve hallgatólagosan tolerál, hogy ti. 
lehetséges hívő kereszténység mindennemű csodahit nélkül 
(ideértve Jézus testi feltámadásának hitét is) és minden
nemű teológiai dogmahit nélkül. Utal arra, hogy már 
a 16. században a nagy Erazmus-Melanchton- 
Contarini-triász annak felismerésével akadályoz
ta meg az egyházszakadást, hogy az Egyház 
egységét csak egy latitudinárius többféle 
nézetet megengedő álláspont képes megő 
rizni, mely a kérdések tisztázását a Szentlé
lek hosszabb időn keresztül érvényesülő 
munkájára bízza. Ez a magatartás később 
is bevált, pl. a kopernikuszi világkép és a 
darwinizmus kérdéseiben. A zsinat végül 
is egy óvatos, kompromisszumos határo
zat mellett kötött ki, mely a kérdést világos 
exponálás nélkül az egyéni lelkiismeret 
körébe utalta. Russell bíboros ugyan en
gedte magát lebeszélni a radikális szakítás
ról, de magánkörben kétségét fejezte ki, 
hogy vajon helyesen cselekedett-e, mikor 
a scientisták kongregációját olyan metafi
zikát űző természettudósokkal együtt ala
pította meg, mint a boldogult Teilhard du 
Chardin bíboros, s vajon helyes volt-e 
annak idején megírnia a Miért vagyok 
keresztény? című híres pamfletját.

B. 1. sajnálatosnak tartja a zsinat bátortalan állásfoglalását, 
amit R. L. viszont helyesel. B. 1. erre személyes támadásba megy át, 
és felrója R. L.-nek, hogy igehirdetésében, noha a keresztény sza
badgondolkodást soha frontálisan nem támadta, ugyanakkor soha 
nem adott világos felmentést a keresztény szabadgondolkodók 
nem hívésére, s az összes csodákra és metafizikai jellegű teológiai 
tételekre mindig szigorúan hagyományos frazeológiában utalt, 
vigyázván arra, hogy még a legvégletesebben korlátolt fundamen
talisták számára se adjon okot a botránkozásra, holott köztudomá
sú, hogy nemcsak, hogy nem fundamentalista, hanem annak idején 
a Hamack bíboros nyomán kialakult modem biblia-szemlélet volt 
rá jelentős formáló hatással. R. L. erre kifejti, hogy pedagógusi 
működésében soha a legkisebb kétséget nem hagyta afelől, hogy 
nem fundamentalista, hogy a csodahitet nem tartja a keresztény 
hit lényeges elemének, és tartja magát az Egyház ama tanításához, 
hogy a dogmák nem abszolút érvényűek, hanem emberi 
megfogalmazásai az emberi megfogalmazhatóságon túl lévő 
igazságoknak. Úgy véli azonban, hogy más dolog a teológiai okta
tás, és más dolog az igehirdetés. Nem azért, mintha valamiféle 
egyedül klerikusok számára fenntartott felvilágosodást akarna

bevezetni. Hanem azért, mert az igehirdetés nem elméletek között 
való állásfoglalás, hanem a megfeszített Krisztus híradásának 
átadása, itt tehát nincs helye semmiféle olyan elmefuttatásnak, 
mely a híveket megzavarja, és figyelmüket a lényegről elvonja: azt 
tehát, ami a keresztény szabadgondolkodásban helyes, a hívek 
számára nem szabadgondolkodó-tételek közlésével lehet továbbí
tani, hanem egy Krisztust olyan közelségbe hozó igehirdetéssel, 
mely éppen e közelség folytán, minden külön hangsúlyozás és 
bölcselkedés nélkül, szinte mellékesen teszi feleslegessé a primitív 
csodahitet és a teológiai dogmatizmust. Aki nem tudja Krisztust a 
hagyományos igehirdetésnél közelebb hozni, annak nincs joga a 
híveket szabadgondolkodó-tételek feltünéskereső hirdetésével 
megzavarni, és esetleg ezzel meg távolítani is. Ö a maga részéről 
erre nem érzi jogosultnak magát, és úgy látja, hogy sok divatos 
modem pap mindent kétségbe vonó és megengedő igehirdetésé
ben több a feltűnési viszketegség, mint az igehirdetés. B. 1. mindezt 
elismeri, de rámutat annak veszélyére, ha az Egyházban a szabad

gondolkodás izolálódik, a nagy ébredések viszont újból és újból 
obszkurantista szellemi formákat vesznek fel.

A szabadgondolkodás kérdésével kapcsolatos 
a zsidókérdés újbóli felvetődése is. Az egyház a 

18. század óta minden kétséget kizáróan elítéli 
az antiszemitizmus, a zsidók iránti ellenséges 

magatartás mindennemű formáját, s ennek 
messzire látható tanújelét adta a 19. század 
végén, mikor Zola püspök harcolta ki a 
zsidó eredete miatt üldözött Dreyfiis ka
pitány igazságát. A 20. században azon
ban a kérdés új aspektusban vetődött 
fel: a keresztény szabadgondolkodás egy 
irányzata a zsidó szabadgondolkodókkal 
egyetértésben a kereszténység és zsidó
ság közötti különbség relativizálását és 
a két vallás újraegyesítését tűzte ki célul 
a tízparancsolat, mint közös erkölcsi alap 
jegyében. R. L. kezdettől fogva élesen 
szemben állt minden olyan állásponttal, 
mely Krisztus egyszeri és legszemélye
sebb üzenetét valamilyen jellegtelenül 
általános erkölcsi szabályok összességé
vé próbálná szürkíteni, s így ezzel a 
keresztény-zsidó szinkretizmussal szem- 

Bertrand Russel -  scientista generális ben is erőteljesen állást foglalt, s foglal 
ma is. Ma visszatekintve úgy véli, hogy a polémia hevében sok, a 
kelleténél élesebb állásfoglalás is történt az ő részéről is, haragja 
azonban nem a zsidóság és a zsidók, hanem a keresztény tanítás 
feloldása ellen irányult, s irányul ma is. Az azonban mélységes 
megrendülésre ok mindnyájunk számára, hogy a 20. század második 
negyedében a fentiektől teljességgel különböző társadalmi okok 
miatt Európában példátlan és váratlan módon felújult az antisze
mitizmus, és Németországban szabályos pogromok voltak, melyek 
során öt vagy némelyek szerint hat emberélet is áldozatul esett, 
márpedig ahol öt vagy hat embert igazságtalanul meg lehet 
bélyegezni és meg lehet ölni, ott ugyanez megtörténhetik öt- vagy 
hatmillióval is, ezek az események tehát mindnyájunk számára 
aktuálissá teszik a hegyi beszédnek azt a mély igazságát, mely 
ugyan nem ebben a fogalmazásban, de mégis értelemszerűen benne 
van, hogy ti. aki haragszik az ő felebarátjára, ezzel a szívében már 
meg is ölte azt.

A beszélgetés során szó kerül általában az egyházszakadási 
válságokra, s arra a megállapításra jutnak, hogy valószínűleg végül 
is sem a szocializmus, sem a szabadgondolkodás nem fog 
egyházszakadásra vezetni, mint ahogyan nem vezetett arra a
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nagy erazm iánus 
bíboros együttmű
ködését és sikeres 

közös akcióját. B. I. 
agitátor viszont földön járóbb

érveléssel arra mutat rá, hogy tulajdonképpen az Egyháznak a 15. 
században kialakult és a 16. században már eléggé kifejtett zsinati
presbiteri szervezete tette lehetővé, hogy az Egyház felső vezetése 
nem szakadt el a papság tömegeitől, azok viszont a nagy nép
tömegektől, s így a nagy egyéniségek eszmetisztázó és egyeztető 
törekvései támogatást kaptak a tömegeknek attól a kétirányú 
tendenciájától, mellyel egyrészt alapvető egyházi reformokat kí
vántak, másrészt ugyanakkor az Egyház egységének a megóvását is.

Ezzel kapcsolatban felidézik azt, hogy a pápaság mindennek 
ellenére milyen sokáig megmaradt döntően olasznak és döntő olasz 
politikai tényezőnek. Hiszen a 17. század végen a XI. Ince pápa 
által kezdeményezett és főleg Velence által kivitelezett törökellenes 
háború legfőbb célja s egyben legfőbb eredménye is volt kihozni 
Olaszországot abból a fejlődési zsákutcából, melyet a világkereske
delmi utaknak a Földközi-tengerről való elkanyarodása okozott. 
Viszont éppen az Egyház demokratizált szervezete tette lehetővé, 
hogy a pápaság e háború célját ne a középkorias keresztes háborúk 
módjára fogalmazza meg, hanem a balkáni keresztény népek, 
felszabadítását helyezze középpontba: s ez tette lehetővé, hogy az 
Egyház a háborúban kapcsolatba kerüljön a törökökkel szemben 
fellépő arab szabadságmozgalmakkal. így vált lehetővé, hogy a 
pápaság a felszabadult arab országokkal szövetkezve keresztülvitte 
a Szuezi-csatoma megnyitását 1689-ben. (Érdekes, állapítják meg, 
hogy a lexikonban sajtóhiba folytán 1869 van, holott köztudomású, 
hogy XI. Ince pápa személyesen jelen volt a megnyitáson az összes 
európai uralkodókkal, valamint Husszein kalifával és Abdel Gamal 
egyiptomi szultánnal együtt!) Ezzel megindult Olaszország újbóli 
felsorakozása az európai fejlődés élvonalába. De már jóval 
korábban érvényesült a zsinati szervezet jótékony hatása az 
európai politikai fejleményekre, éppen Magyarország esetében, 
hiszen 1514-ben csak a ceglédi országos zsinat s az ott elfogadott 
jobbágyvédő Urbárium Tripartitum (szerzője Werbőczy kanonok) 
hárította el a fenyegető parasztháború veszélyét, s rá tizenkét évvel 
a mohácsi síkon fenyegető katasztrófát csak Dózsa György temesi 
gróf utolsó percben megérkezett paraszthadai hárították el. Ok 
húzták ki a Csele-patakból a íúldokló II. Lajos királyt, ki aztán nagy 
kort ért el, s 1576-ban, a lengyel Jagellók kihalása után ő egyesítette 
a három kelet-európai királyságot, melyeknek együttese, ha sokszor 
hátrább sántikált is az európai fejlődésben, azért egy bizonyos 
stabilitást jelentett ezen a vidéken: a Jagelló-ház mostanában készül

legnagyobb válság, 
a 16. századi sem, 
amely pedig a legkö
zelebb volt hozzá. 
Felvetik a kérdést, 
hogy vajon a 16. 
században m ikor 
minden józan való
színűség sokkal in
kább szólt a szaka
dás m ellett, m int 
ellene, végül is 
hogyan sikerült azt 
elhárítani. R. L. rá
mutat a Szentlélek 
csodálatos m un
kájára, mely lehető
vé tette a három

kihalni a kissé részeges Dobzse VII. Istvánban. R. L. megjegyzi, 
hogy Mindszenty prímás, aki mindig szigorúan tartotta magát az 
egyházi államelmélet ama tanításához, hogy a monarchia csak 
szükségmegoldás, és Isten népének egyetlen valóban méltó 
államformája csak a köztársaság lehet, rossz néven vette tőle, hogy 
az államfő családjában esketéseket és temetéseket vállalt, ő azon
ban, mint a mérséklet és kiegyenlítés híve, nem látott arra okot, 
hogy ezt a papi szolgálatot megtagadja.

Most új szereplők lépnek fel a dialógusban, az „antiklerikálisok”. 
Egy olyan világban, ahol az Egyház a legnagyobb erőfeszítést 
teszi, hogy minél szélesebb körű engedékenységgel és rugalmas
sággal az erkölcsi, társadalmi és szellemi élet minél szélesebb terüle
teit tartsa befolyása alatt, három ponton fejlődik ki - az általunk 
ismertnél sokkal szűkebb területre szorítkozó - antiklerikalizmus: 
az egyházi és vallási kereteket következetesen mellőző szabadgon
dolkodók körében, képviselőjük Mérei Ferenc pszichológus
professzor; az Egyház által kordában tartott veszélyes természet- 
tudományok emberei körében, képviselőjük Teller Ede budapesti 
atomfizikus-professzor; végül az államhatalom és gazdaság terve
zés technokratái körében. A pszichológus-szabadgondolkodó 
ingerülten kifakad az Egyháznak az ellen a gyakorlata ellen, hogy 
az egyes tudományágakra specializált szerzetesrendjeivel, a 
történész bencésekkel, az orvos irgalmasokkal, a filozófus domi
nikánusokkal, a pedagógus piaristákkal, az újbóli engedélyezés 
óta a pszichológiára specializált jezsuitákkal s végül a legújabb 
renddel, a Bertrand Russeil és Teilhard du Chardin egykori jezsuita 
által alapított scientista renddel ráfekszik az egyes tudományokra. 
Igaz, mindebben olyan liberális, amilyen csak lehet, s mindig kész 
hagyományos szemléletmódjait az új tudományos eredmények 
irányában átformálni, feltéve, ha engedik bebizonyítani, hogy az 
új tudományos eredmények lényegükben keresztény ihletésűek. 
Aki pedig valami kis nevet szerez, azt, ha addig nem volt benn, 
sietnek beléptetni a megfelelő harmadrendbe, ellátják egyházi 
címmel: így lett a hitetlen Freud professzorból Freud apát, akinek 
tudományát a gyónási technika modernizálására használták fel. S 
hajlandók még az erkölcsi élét is letompítani Jézus híres mondásá
nak, hogy „aki asszonyra tekint...” csak hogy bebizonyíthassák, 
hogy az egész pszichoanalízis lényege benne rejlik ebben a mon
dásban. Ő, Mérei is hiába áll ellen minden beléptetési kísérletnek, 
tanítványait sorra beléptetik, eredményeit keresztény irányban 
m egfejelik, őt, 
m agát m egdi
csérik, s így meg
erősítik a világot 
abban a meggyő
ződésben, hogy 
az Egyház min
den tudományok 
segítője és dajká
ja, holott minde
zeknek az ered
ményeknek a na
gyobbik része 
minden egyházi 
gyámkodás nél
kül is létre tudna 
jönni. Teller Ede, 
az atom fizikus 
arról panasz
kodik, hogy az 
Egyház a látszó
lagos támogatás 
m ellett számos

Kari Marx -  a szociális ka to lic izm us
megteremtője

- E gyház| o r u M  - -2001/4



S ú l y p o n t : E g y h á z g a z d á l k o d á s

ponton mindenféle humanitárius mellékszempontokból akadályozza 
a természettudományok fejlődését, melyeknek mai állása mellett 
már rég lehetett volna atombombát és űrutazást csinálni, de az 
Egyház, noha több mint száz éve volt az utolsó európai háború, 
még mindig nem ítéli az emberiség politikai szervezettségét s j óléti 
és táplálkozási ellátottságát elégségesnek ahhoz, hogy ilyen, 
egyrészt veszedelmes, másrészt költséges játékszerekkel szórakoz
zék. E ponton azonban egymás ellen fordulnak az antiklerikálisok, 
mert Mérei mint humanista, e részben helyeselni kénytelen az 
Egyház álláspontját. B. I. mint e párbeszéd résztvevője, óvatosan 
menteni igyekszik az Egyház álláspontját: rámutat arra, hogy 
mennyit tesz az Egyház a babonaság ellen, így pl. a Dreyfus-ügyből 
is ismert Zola püspök volt az, aki egy irgalmas rendi orvossal és 
egy természettudós piaristával (a scientisták megalapítása előtt 
főleg a piaristák foglalkoztak természettudo-mánnyal) együtt lelep
lezte a Luerdos nevű dél-amerikai indián faluban megjelenő csodás 
gyógyulások visszaéléseit. Ez a baj éppen, kapcsolódik bele az 
államhatalom embere, az Egyháznak ez a túlzott igyekezete minden 
úgynevezett visszaélés leleplezésére, és az az álláspontja, hogy az 
igazságot még akkor is ki kell deríteni, ha az az államhatalmaknak 
vagy akár az Egyháznak kellemetlen: ezzel igen gyakran akadályozza 
a termelőerők fejlődését mindenféle szentimentális meggondolások 
alapján. Mennyire megnehezítették, pl. a gyarmati kiaknázás lehe
tőségét Dekker prépost leleplezései az indonéziai holland, X. Y. 
leleplezései a kongói belga, Gide abbé leleplezései a közép-afrikai 
francia gyarmati visszaélésekről vagy a legújabb egyházi akciók a 
gazdasági szempontból nagyon jelentős koncentrációs táborok 
ellen. Ezzel az állásponttal viszont mind Mérei, mind Teller 
szembefordulnak, az első humánus, a második gyakorlati érvelés
sel, úgyhogy B. I. némi elégtétellel állapíthatja meg, hogy egy 
ilyen latitudinárius és liberális Egyházzal szemben nem sok kilátása 
van egy olyan antiklerikalizmusnak, mely egymás között sem tud 
megegyezni. Mérei is melankolikusan állapítja meg, hogy az 
antiklerikalizmus ügyének akkor lettek volna komoly esélyei, ha az 
Egyház megmarad az eszmei merevségnek, a bezár
kózásnak és az ellenkező nézetek üldözésének azon 
álláspontján, melyre a ló . századi nagy egyházszaka
dási válság idején oly sok hajlandóságot mutatott.

B. I.-nek szöget üt a fejébe, hogy két oldalról is,
R. L. értékelésében is és az antiklerikálisokkal való 
beszélgetés eredményeképpen is az derül ki, hogy 
a 16. században a teljes egyházszakadás milyen közel 
volt, s csaknem bizonyosan bekövetkezett volna, 
ha a 15. században a zsinati mozgalom, mely alapjá
ban csaknem kilátástalanul indult, szinte teljesen 
valószínűtlenül végül is nem győz. Az a tréfás ötlete 
támad, hogy ír egy uchróniát („uchrónia az 
uchróniában”) arról, hogy mi lett volna, ha a zsinati 
mozgalom elbukik (vagyis arról, ami a valóságban 
történt), a pápai abszolutizmus helyreáll, ennek 
következtében a keleti kereszténységgel a zsinati 
mozgalommal egyidejűleg létrejött egység hamaro
san felbomlik, a 16. században a protestáns kongre
gációk külön egyházakként szerveződnek, s az 
Egyház megkövült keleti ortodoxiára, energikus, de 
a hatalom kísértéseinek magát teljesen átengedő, 
merev és bezárkózó katolicizmusra és kezdetben 
dina-mikus, de hamar lendületet vesztő, atomizált 
protestantizmusra bomlik szét; az alkotmányosság, 
demokratizmus, felvilágosodás, szabadgondol
kodás, filantrópia és a modem tudomány nagy 
mozgalmai mind az Egyházon kívül és túlnyomó 
részben elsősorban a katolikus Egyház, de nem kis
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mértékben a protestáns egyházak ellenére vagy legalábbis nélkülük 
jönnek létre, s az egyházak a modem világgal szemben mindinkább 
elvesztik mindennemű kezdeményező képességüket, és a lemaradás 
és utána kullogás állapotába jutnak. Ezt az uchróniát pár nap alatt 
felvázolja, és elviszi megmutatni R. L.-nek, aki azon mélységesen 
megdöbben, s a szerzőt, úgy is, mint vej, formálisan leszamarazza. 
Kifogásait három pontba foglalja. Először is ízléstelennek és botrá
nyosnak ítéli azokat az inkább anekdotikus elemeket, melyekkel B.
1. az egész művecskét az érdekesség kedvéért megtűzdeli, pl. azt, 
hogy Borgia bíborosból pápa lesz, éppen ő égetted el Savonaroát, 
s botrányos családi garázdálkodást és meztelen orgiákat rendeztet 
a Vatikánban, vagy azt, hogy az Egyház egységét megmentő katoli- 
kus-protestáns-erazmiánus szintézis egyetlen valamennyire is 
működő egyház-szervezeti formáját egy hatfeleségű, parázna, 
vérengző és feleség-gyilkos király alapítja meg. Ezen túlmenően 
abszurdumnak ítéli annak még elképzelését is, hogy a szerzetesi 
aszkézisen alapuló modem tudományosság és a keresztény ember- 
méltóságon alapuló modem szabadságeszme a keresztény gondol
kodás áramából kilépő önálló, sőt egyházellenes mozgalmakként 
tartós sikert arathassanak, s a keresztény értékrendtől való elsza
kadás komolyan katasztrofális következményei (atombomba, erő
szakkultusz, erkölcsi nihilizmus) csak a 20. században bontakozza
nak ki A legmeg-botránkoztatóbbnak azonban az egész uchróniát 
nem abban látja, amiben ízléstelen és valószínűtlen, hanem abban, 
amiben nagyon is valószínű, mert hiszen az Egyház a 16. században 
valóban nagyon közel volt ahhoz, hogy megkövült ortodoxiára, 
hatalomkoncentrációs katolicizmusra és atomizált protestantiz
musra essen szét: ezt akár csak elképzelt állapotként felvázolni 
nem kevesebbet jelent, mint azt feltételezni, hogy a Szentlélek 
elhagyhatja az Egyházat. B. 1. erre megkérdezi, hogy ez vajon nem 
lehetséges-e. Ezzel a tiszteletlen kérdéssel és R. L. megbotránkozott 
fejcsóválásával végződik a mű.
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Alexander Z. Guiora

Gyökerek de nem kötelékek1

A magyar katolikus közvélemény nagyobb része hosszú utat 
tett meg Serédi Jusztinján esztergomi érsek bíboros hercegprímás 
1939. április 15-i megdöbbentő felsőházi beszéde óta.2 Mind
nyájan örülhetünk ennek.

Érzékeltetésül arra, hogy valóban milyen messzire jutottunk, 
felidézek egy kis történetet, amelyet nemrég hallottam, illetve 
láttam az amerikai CBS televízióban. A Vatikánnak, úgy látszik, 
van saját zenekara, melynek az elmúlt tíz vagy tizenkét évben 
egy amerikai karmester, a pápa személyes kinevezettje, egy brook- 
lyni zsidó fiú volt a zeneigazgatója, aki azelőtt a krakkói zenekar 
karmestereként dolgozott. Egy vagy két évvel érkezése után Mr. 
Levin, a karmester, engedélyt akart kérni a pápától, hogy 
holokauszt emlékhangversenyt rendezhessen Róma városában. 
Miért Rómában? - kérdezte II. János Pál. Tartsuk a koncertet itt, a 
Vatikánban! Úgy is lett! A hangversenyt a pápa személyes 
jelenlétében tartották; vatikáni előkelőségek és meghívott 
vendégek voltak a közönség. Hat koncentrációs tábor túlélői a 
koncert előtt hat gyertyát gyújtottak. A program első száma a Kol 
Nidré volt. A Kol Nidré, a Yom Kippur előesti istentisztelet nyitó 
imája, talán a legmegrázóbb a zsinagógái imakönyvben. Tavaly, 
amikor 12 évi vatikáni szolgálat után Mr. Levin visszatért Ameri
kába, búcsúajándékul a Szentatya kitüntette őt a pápai lovagrend 
nagykeresztjével. A rendjelet a párizsi érsek, Lustiger bíboros 
akasztotta Mr. Levin nyakába. Minden kommentár fölösleges.

Az elmúlt hónapokban sokat gondolkoztam azon, hogy mivel 
is jelenjek meg Előttetek. Milyen üzenettel jöjjek, hogyan 
használjam ki ezt a rendkívüli alkalmat egy olyan párbeszéd 
kezdeményezésére, melynek során nemcsak halljuk egymást, de 
hallgatunk is egymásra. A dialógus azt jelenti, hogy képes és 
hajlandó vagyok, sőt mi több, akarom is a másik helyébe képzelni 
magam, s a dolgokat az ő perspektívájából is tekinteni. A dialógus 
azt jelenti, hogy nem követelek abszolút érvényességet vallott 
igazságomnak. Az Atyák mondásaiban találjuk: „Ne ítéld meg 
felebarátodat, amíg nem kerültél az ő helyzetébe” . Ennek a sajnos 
csak ritkán betartott intésnek szellemében szeretnék ma beszélni 
Veletek.

Zsidó vagy keresztény?

Az 1998-ban Pannonhalmán tartott,,Magyar megfontolások 
a shoáról ” című konferencián azt mondtam: „ Valóban itt az ideje, 
hogy világos legyen mindnyájunknak, miként a kereszténységnek 
nincs szüksége legitimációra a zsidóság részéről, úg)> a zsidóság
nak sincs szüksége legitimációra a kereszténységtől. Ez két, egy
mástól nem függő civilizáció ( nem függenek, de nem is függet
lenek egymástól). A dialógusnak - mondtam Pannonhalmán- az 
egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés alapjáról kell 
kiindulnia ”.3

Erről szeretnék szólni, bár nem is tudom honnan veszem a 
bátorságot, hogy ideálljak és beszéljek mély és jelentős teológiai, 
valamint egyházpolitikai dilemmákról, hisz nekem erre semmiféle 
képesítésem nincs. Miből fakad a vakmerőségem belépni oda, ahol 
az „angyalok is félnek járni”. En nem tartozom semmilyen „hitval
láshoz”, mert nem vallók semmilyen hitet. A helyzetem olyan, 
mint azé az emberé, akit csecsemő korában megkereszteltek: az 
egyház szemében katolikusnak számít, önmaga számára vagy az, 
vagy nem. Nyilvánvaló és teljességgel magamévá tett zsidóságom 
nem valláson alapszik. Nem vagyok teológus, még csak vallás- 
történész sem.

A múlt év májusában a Scheiber Sándor Gimnáziumban tartott 
„A vallások és az európai integráció ’’ című konferencián felszólalt 
többek között dr. Beney Zsuzsa költő-orvosnő is. Két kijelentése 
ragadta meg a figyelmemet. Az egyik így hangzik: ,,a holokauszt 
után, minden fennmaradási kísérlet és erőfeszítés ellenére, az 
európai zsidóság élete végéhez közeledik”. A másik pedig: „a 
zsidóság mint spirituális alapon szerveződött társadalmi közösség 
megszűntével mind vallási, mind szellemi lehetőségei megszűntek, 
bezárultak. Ha az Isten felé vezető utat keresi, ezentúl azt már 
csak önálló individuumként, leginkább a kereszténység irányában 
teheti

Az első tétel, hogy tudniillik ,,az európai zsidóság élete 
végéhez közeledik”, empirikusan vizsgálható, esetleg mérhető, és 
végső fokon eldönthető hipotézis. Nem több. A másik viszont,

' A szerző az Academic College o f  Yezreel v. elnök-rektora, a University o f Haifa emeritus psichologia professzora és emeritus 
tudományos dékánja, a University’ ofMichigan emeritus pszichologia, pszichiátria és nyelvészeti professzora, a Language Learning, 
a Journal o f  Research in language Studies tudományos szaklap főszerkesztője. Itt közölt előadása a Magyar Pax Rontana Fórumon 
hangzott el 2001 márciusában. Rövidített szöveg. Az alcímek szerkesztőségünktől származnak.
2 „Előrebocsátom t. Felsőház,hogy a zsidóságnak közéleti, gazdasági és egyéb tereken való arányos visszaszorítását a nemzet jogos 
önvédelme okán mindenki szükségesnek tartja, aki velem együtt aggodalommal nézte, hogy a recepciós törvények életbelépése óta a 
hazai zsidóság egy része, a többieknek mintegy hallgatag beleegyezésével, a katolikusok állandó tiltakozása ellenére, liberális 
asszisztenciával, a sajtó útján és a „művészet” ürügye alatt irodalomban, költészetben, színházban, moziban, zenében, festészetben 
jóformán mindent kétségbevont, vagy diszkreditált, ami a keresztény ember előtt szent. így az Istent, a szenteket, a vallást, az egyházat, 
a házasságot, a családot, a hazát, stb., a földmívelésben pedig, valamint az iparban és a kereskedelemben, a pénzügyben, szóval egész 
gazdasági életünkben, továbbá magán- és közéletünkben iparkodott lerombolni a keresztény erkölcsöket.... " In: Ungváry R., A hit 
újraértelmezése, avagy az Egyház példamutatása in: dózer, R.- H a m p , G.-Horányi. Ö. (szerk.), A vallások és az e u ró p a i integráció //. 
Balassi Kiadó-Magyar Pax Romana-Országos Főrabbi Hivatala, Budapest 2001. 168 I.
3 Guiora, A .Z., Gondolatoka jövőről, in: Hamp G. - Horányi Ö. - Rábai L., Magyar megfontolások a sodrói. Balassi Kiadó - Magyar 
Pax Romana - Pannonhalmi Főapátság, Budapest - Pannonhalma, 1999, 296. I
3 Guiora, A .Z., Gondolatok a jövőről, in: Hamp G. - Horányi Ö. - Rábai L., Magyar megfontolások a soáról- Balassi Kiadó - Magyar 
Pax Romana - Pannonhalmi Főapátság, Budapest - Pannonhalma, 1999, 296. I.
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„ha az Isten felé vezető utat keresi, ezentúl azt már csak... a keresz
ténység irányában teheti", személyes vallomás, hitvallás, egy 
meggyőződés kifejezése a nyilvánosság előtt.4 Mint ilyen, ipso 
facto megszűnik személyesnek lenni, állásfoglalás lesz belőle, 
tézis, úton az ideológiához.

Csodálkozva hallgattam Beney Zsuzsa szavait, talán lett is 
volna mit mondjak válaszképpen, de hallgattam. Én nem vagyok 
a zsidó egyház szószólója, voltak ott annak avatott és hivatott 
képviselői. De a dolog sokáig foglalkoztatott. Nem ismerem Beney 
Zsuzsa doktornőt, de ismeretlenül is bocsánatot kérek tőle, hogy 
a nevét belekeverem szavaimba. Nem róla van szó, hanem arról, 
amit mondott. Amit mondott, azt a nyilvánosság előtt mondta, in 
foro publico, és mint ilyen joggal szolgálhat alapul független és 
objektív elemzéshez.

Summa summarum, a személyesként bemutatott tézis, hogy 
a zsidóság mint „spirituális alapon szerveződött közösség” útja 
végéhez ért, hogy küldetése befejeződött, és hogy boldogulása, 
Istenhez vezető útja csak a kereszténységen keresztül és belül 
lehetséges, majd olyan régi, mint a kereszténység maga. Érvénye 
vagy éppen érvénytelensége ma annyi, mint volt bármikor az 
elmúlt gyötrelmes kétezer év alatt, teljesen függetlenül a soá 
posttraumatikus konzekvenciáitól és a személyes tragédiáktól. A 
gondolat tulajdonképpen nem is olyan eredeti: a fundamentalista 
zsidó vagy muzulmán teológia épp ilyen kirekesztő. Boldogulás 
csak az egy igaz hiten keresztül lehetséges. A világ két csoportra 
oszlik: hívőkre és hitetlenekre! A keresztény és zsidó teológia 
mintha egymás tükörképe lenne (nóta bene: ezért szeretem a 
buddhistákat, nekik nincsenek ilyen pretencióik, ilyen illúzióik).

Ha a Beney Zsuzsa által vallott tétel igaz lenne, ha az Izrael 
küldetésének végét hirdető tétel mai napig a katolikus egyház 
tanítása lenne, akkor nem hiszem, hogy én ma itt állhatnék előt
tetek, dialógusra és megértésre, kölcsönös tiszteletre és szeretetre 
serkentve magunkat.

Az antijudaizmus felszámolása

akarjátok örökkévalósága, nem függ Izrael küldetésének felszámo
lásától. Egyszerűen és nem teológiai köntösben fogalmazva ez 
azt jelenti, hogy a zsinagógát nem kell porig alázni ahhoz, hogy 
az ecclesia győzedelmesnek érezhesse magát; a zsidóságnak, a 
zsidóknak nem kell elpusztulniuk, hogy a kereszténység élhessen.

Az egyház szempontjából az új tanítás lehetővé teszi a 2000 
éves ideológiai antijudaizmus felszámolását. Mindnyájunknak 
világos kell hogy legyen, hogy csak a keresztény antijudaizmus 
felszámolása vezethet a keresztény antiszemitizmus felszámolásá
hoz. Csak a keresztény antijudaizmus felszámolása igazolhatja 
az egyébként jogos követelést a zsidó antikrisztianizmus felszá
molására. És csak ez a -  szívvel lélekkel, igazából elfogadott -  
kölcsönösség igazolhatja, a hirdetést, hogy av echad le ’khulanu, 
egy atyánk van mindnyájunknak. Különben üres szólam, homi- 
letika marad.

Az új tanítás megszabadíthatja az egyházat bénító zsidó köte
lékeitől. Közösek a gyökereink, erős és terebélyes az a hatalmas 
fa, aminek mind ágai vagyunk. Minden egyes ágnak van helye 
nőni és virágzani a törzsön anélkül, hogy egy másiknak el kellene 
sorvadnia miatta. Igaz, Ratzinger bíboros nyilatkozata után vannak 
bizonyos kételyeim, s Pannonhalmán is hallottam disszonáns 
hangokat. De erősebb a reményem.

A New York Times (1976. január 24-i számában) egy hosszú 
cikkben mutatta be azt az akkor frissen megjelent 688 oldalas 
kötetet, amelyben számos második világháborús vatikáni doku
mentumot hoztak először nyilvánosságra. Ebben a könyvben van 
egy levél, amit a Vatikán törökországi nunciusa küldött 1943-ban 
Rómába, Luigi Maglione bíborosnak, az akkori vatikáni állam
titkárnak. A törökországi nuncius neve: Msgr. R. Angelo Giuseppe 
Roncalli, akit XXIII. János pápaként ismernek. Msgr. Roncalli 
nagyon tevékeny volt a törökországi zsidómentésben. Például 
szabadon osztogatott hamis keresztleveleket. Nem tudom, de gon
dolom, hogy többnyire bolgár, román, esetleg magyar zsidókról 
lehetett szó, akik valahogy eljutottak a török partokhoz, és onnan 
próbáltak, többnyire illegálisan, biztonságot találni Palesztinában, 
íme Msgr. Roncalli szavai: „Megvallom, némi bizonytalanságot 
okoz a lelkemben, hogy segítek zsidóknak Palesztinába jutni, 
miután ez a segítség közvetve hozzájárulhat messianisztikus álmaik 
megvalósításához” (uo.). Roncalli nuncius aggodalma érthető volt. 
A fentebb említett Luigi Maglione bíboros-államtitkár a washing
toni nunciusnak 1943-ban küldött levelében azt írja, hogy „ha 
Palesztina a zsidók uralma alá kerülne, az nagyon boldogtalanná 
tenné az egész világ katolikusait” (uo.). Angelo Roncalli azonban 
megnyugtatja lelkiismeretét azzal, hogy ebből a messianisztikus 
dologból ( cionizmus) úgysem lesz semmi, így hát nyugodtan 
folytathatja zsidómentő munkásságát.

1943-ban Msgr. Angelo Roncallinak lelkiismereti konfliktus
sal kellett számonia amiatt, hogy esetleg indirekt módon hozzájá
rult a Judea resurrecta, a zsidó megváltás megvalósításához. Ez 
teológiailag lehetetlen: Vagy Róma vagy Jeruzsálem! Mindket
tőnek nincs helye az Úristen széles nagy ege alatt. Pár évvel később 
Msgr. Roncalli XXIII. János pápa néven, megnyitja a II. Vatikáni 
zsinatot. Tavaly II. János Pál pápa, mint Izrael állam hivatalos 
vendége, Jeruzsálemben a zsidó tradíció és szokás szerint egy 
fohászos bocsánatkérő cédulát, „kvitlif helyzeti be a Nyugati 
Fal több ezer éves, hatalmas kövei közé. The rest is history, a töb
bi az történelem, ahogy mondják.

Ezért reménykedem egy közös, jobb jövőben. Amit XXIII. 
János és II. János Pál már megvalósítottak, nehéz lesz meg nem 
történtté tenni -  bár meg fogják próbálni Magyarországon is.

4 Beney Zs., Hozzászólás, in: Glózer, R.- Hamp, G.-Horányi, Ö. (szerk.), A vallások és az európai integráció II. Balassi Kiadó - 
Magyar Pax Romana - Országos Főrabbi Hivatala, Budapest 2001, 139. I.

II. János Pál pápa kez
deményezésére a katoli
kus egyház, anélkül hogy 
feladta volna saját igaz
ságába vetett hitét, elis
merte Izrael igazságát is. 
Hozzá kell mindjárt ten
nem, hogy ez az új tanítás 
bizony eléggé zsenge saij, 
ami még sok gondos 
öntözést és ápolást kíván, 
mint ahogy ez kiderül 
Ratzinger bíboros utóbbi 
időben tett kijelentéseiből. 
A vatikáni nyilatkozat 
ugyanakkor minden fon
tosságával együtt -  és va
lóban történelmi fontos
ságú -  Izrael szempontjá- 

Lovkóné Kiss Kármen: Angyal ból tulajdonképpen szük
ségtelen és érdektelen. Izraelnek nincs erre szüksége. Küldetésének 
örökkévalósága nem szorul külső jóváhagyásra és igazolásra.

Az egyház szempontjából ezzel szemben az új tanítás forra
dalmi jelentősége abban van, hogy a kereszténység igazsága, ha
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Az egyház diadala

Itt van talán a helye pár szót szólni a szekularizált keresz
ténységről, amely egy folyamat, és amely döntő módon biztosít
hatja az egyház történelmi diadalát, és ugyancsak ajánlatos elgon
dolkozni e folyamat esetleges jelentőségéről témánkkal kapcso
latban is.

II. Jáhos Pál pápa -  bocsánatot kért 
Az egyház tanítása szerint a világi hatalmat már nem kell 

vallási ideológiára alapozni. Hosszú utat tett meg az egyház 1077 
telétől, amikor Canossa havában a mezítlábas IV. Henrik császár 
megkövette VII. Gergely pápát mondván „non tibi séd Petro”5 és 
a pápa erre azt válaszolhatta, hogy „et mihi et Petro”6. A 18.

században még égettek eretnekeket Portugáliában, de az elmúlt 
kétszáz év alatt az egyház elvesztette hatalmi, vagyoni törekvéseit, 
és helyette övé lett a mennyek országa, egy eltörölhetetlen spiri
tuális diadalom. Kinek lehet kétsége afelől, hogy amit ma nyugati 
kultúrának neveznek, elképzelhetetlen lenne a keresztény funda
mentum nélkül - és így lesz az antiklerikális, szabadelvű Francia- 
országból valóban „la fille ainée de l’église” 7

Ha a 21. századi egyház, az I. és II. Vatikáni zsinat nyomán, 
XXIII. János és II. János Pál tanítása szellemében revideálja 
érzelmi, gondolati, teológiai és politikai viszonyát másokhoz, de 
elsősorban az isteni küldetésben és kiválasztásban idősebb 
testvéréhez, akkor talán valóban eljutunk a millénniumhoz. Hogy 
idézzem Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát fohászos szavait, 
„hogy minden zsidó s nem zsidó eljusson az Isten igaz ismeretére, 
és hogy része legyen a kiengesztelődés ajándékában, továbbá, 
hogy mindannyian részesei lehessünk Isten evangéliumának is”.8

Mindenki a maga útján! - sietek hozzátenni! Számomra 
„evangélium”, a „jó hir” az, amit Izrael fiai Sínainál kaptak, és 
nem más. Talán valami ilyesmire célozhatott Mártonfíy Marcell 
is, amikor „az Izraellel való isten-, írás- és ígéretközösségről” 
beszélt. Mártonffy professzor, aki nálam nyilván jobban ismeri 
az egyházon belüli körülményeket, „mérhetetlen tanulási-teológiai- 
egzegetikai, pedagógiai-le Ikipásztori” feladatot lát az egyház előtt, 
ami nélkül az említett közösség megvalósítása nem lehetséges.9

Ha van helye a figyelmeztető tanításnak, akkor az építőnek 
is. Ezért hadd fejezzem be egy példabeszéddel: „A mennyek 
országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és 
elvetett kertjében. Ez kisebb minden magnál, mikor azonban felnő, 
nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy 
jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között (Mt 13,31- 
32).Luyehi

Fidesz-MDF megállapodás

A Fidesz és az MDF Győr-Sopron-Moson megyében is megkötötte azt a közös megállapodást amelynek alapján 
közös listát állít a megyében két párt. A megállapodással egybekötött sajtótájékoztatón az első sorban Pápai Lajos 
megyés püspük ült Dávid Ibolya, az MDF elnöke szerint azt jelképezve, hogy „ez a két párt az egyetlen, nemzeti, 
keresztény konzervatív erő Magyarországon.” (BP)

Putyin a keresztény értékekért

Vlagyimir Putyin elnök szerint Oroszországnak az ortodox keresztény értékekhez kell visszatérnie megerősödése 
érdekében. Az államfő, aki néhány napos északnyugat-oroszországi pihenése során több egyházi intézményt is felkeres, 
- szavai szerint „nem véletlenül” - hétfőn Szoloveckij kolostorában találkozott újságírókkal.Nyilatkozata szerint nehéz 
nem egyetérteni azokkal, akik úgy gondolják, hogy az ortodox vallás és az annak bázisán létrejött kultúra nélkül 
aligha létezne Oroszország. Mint megjegyezte, az országot évszázadokon át Szent Oroszországnak nevezték, ami 
kifejezi azt a szerepet, amit az oroszok magukra vállalatak a történelmi keresztény hit védelmében. „Fontos, hogy 
viszatéijünk a régi gyökerekhez, hogy újra megtaláljuk magunkat és az élet erkölcsi alapjait keressük” - fejtette ki 
Putyin. (MTI)

5 „ Nem neked, hanem Péternek”
6 „Nekem is, meg Péternek is "
1 „Az egyház legkedvesebb leánya”
8 Várszegi A., Személyes közlés.
9 Mártonjfy M., Az emlékezet megtisztítása, in: Glózer, R.- Hamp, G. - Horányi, Ö. (szerk.), A vallások és az európai integráció II 
Balassi Kiadó - Magyar Pax Rontana - Országos Főrabbi Hivatala, Budapest 2001, 156. I.
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Mihályi Gilbert O. Praem.

Az egyház társadalmi tanítása III.
A közjó, az igazságosság, a magántulajdon, a globális szeretet szerepe. 

Mennyire érvényesül a Társadalmi Tanítás a magyar közéletben?

Az emberek közösségi együttélését a szolidaritásban egyesült, 
kölcsönösen felelős együttműködésnek kell jellemeznie és a szub
szidiaritás elvéhez igazodva teljes összefogással kell munkálkodni 
azon, hogy a tisztességes emberi élethez szükséges életfeltételeket 
megteremtsük. Ezen életfeltételek összességét nevezzük közjónak.

A közjó

A közjó elengedhetetlen az ember személyisége teljességének 
kibontakozásához. Ez azonban nemcsak anyagi javakat jelent, 
hanem mindenre kiteljed, ami az ember testi-lelki boldogulását 
elősegíti. Az anyagi javakon túl magában foglalja az erkölcsi,jogi, 
politikai, kulturális, vallási stb. értékeket is. Alapvetően ide tarto
zik a béke, a jogállamiság, a szabadságjogok (a vallásszabadsággal 
együtt), a közbiztonság, a munkalehetőségek, felelős egészségügy, 
emberi lakásviszonyok, a családi élet megbecsülése. Hasonlókép
pen az ökologiailag rendezett környezet, a biztonságos közlekedés 
és úthálózat stb.

A közjó megteremtése szolgálatának fontosságát jelzi a II. 
Vatikáni zsinat kijelentése, melynek értelmében „az állampolgá
roknak a közjó érdekében joga és kötelessége a szavazás szabad 
lehetőségével élni” (Egyház a Modem Világban, 75.)

Világos, hogy az emberi életfeltételek megteremtésében a 
politikai hatalomnak is nagy szerepe van, igazából alapvetően a 
közjó szolgálatáért létezik. Az ember számára ugyanis hozzáfér
hetővé kell tenni mindazt, ami a hozzá méltó életmódhoz szükséges 
(uo. 26). Az államnak kötelessége az életkörülmények tökéletesí
tése, a gazdasági élet fejlesztése, az állampolgárok jogainak 
biztosítása, az adózás méltányos elosztása, a politika felelős gya
korlata annak érdekében, hogy minden az ember javát szolgálja.

A pártoknak kötelessége azt szorgalmazni, amit a közjó 
megkövetel, és sohasem szabad a maguk sajátos érdekeit a 
közjónak elébe helyezni.

így határozza meg az Egyház a Modem Világban (75) c. zsina
ti tanítás a politikai pártok alapvetően kívánatos magatartását. A 
társadalmi tanítás elítéli mindazokat, akik a közjó előmozdítása 
helyett jogtalan előnyöket biztosítanak bárkinek.

Az igazságosság

A közösség minden tagjának kell részesülnie a közjóban, s az 
emberek számára elégséges életfeltételeket kell biztosítani ahhoz, 
hogy képesek legyenek földi boldogulásukon és örök üdvös
ségükön munkálkodni, amint azt Pacem in Terris (56) című kör
levelében XXIII. János hangsúlyozta. Ez a jogos részesedés teszi 
lehetővé, hogy mindenki megkaphassa azt, ami őt megilleti. Ezért 
érthető, hogy az egyház buzdít a közügyekben való részvételre, 
hiszen ott születnek a közjóra és annak elosztására vonatkozó 
fontos döntések.

Mi a mértéke a közjóban való részesedésnek? A társadalmi 
tanítás a következőképpen határozza meg erre vonatkozó alapelvét 
a II. Vatikáni zsinaton: „Noha az emberek között léteznek jogos

különbségek - műveltség, ké
pesség, szorgalom stb. - ,  a sze
mélyek egyenlő méltósága mé
gis megköveteli, hogy minden
ki számára emberibb és méltá
nyosan egyenlő életfeltételeket 
teremtsenek. Azok a kirívóan 
nagy gazdasági és társadalmi 
különbségek, amelyek az embe
riség egyetlen nagy családjának 
tagjai és népei között mutat
koznak, botrányosak és ellen
keznek a társadalmi igazsá
gossággal és méltányossággal, 
a személyek méltóságával és 
veszélyeztetik a nemzetközi 
együttélés békéjét” (Egyház a Modem Világban, 29.)

A részesedés tehát nem egalitarianizmust teremt, mértéke a 
méltányosság.

Manapság a világon sok az igazságtalanság. „Az emberiség 
még sohasem volt ennyire bővében a javaknak, energiaforrásoknak 
és a gazdasági hatalomnak, ám a fold lakóinak óriási hányada 
még mindig éhezik, és nélkülözések közt gyötrődik”-  állapítja 
meg a II. Vatikáni zsinat Az Egyház a Modem Világban című 
írásában(4.). Ennek fő oka az egyetemes szolidaritás nagyfokú 
hiánya, a könyörtelen önzés, a felhalmozott tőke globális uralma, 
amelynek következménye a közjóval való visszaélés, az iga
zságosság lábbal tiprása, a profit egyedüli érdekként való érvé
nyesítése. A fejlett és fejletlen népek közti szakadék az emberiség 
szégyene. A népek családjáról beszélünk, de sok tagjával mit sem 
törődünk. Itt csak gyökeres változás hozhatna megújulást, csak a 
globális szolidaritás kialakítása, a közjó egyetemes elismerése 
vezethetne csak a globális igazságosság megvalósíthatósága felé.

Hogyan valósul meg a közjó és az igazságosság a magyar 
életben? Köztudott, hogy népünk nagy része visszahúzódó és 
passzív, így a szolidaritás gyenge. A közjó összefogott munkálása 
tehát eléggé hiányzik. A közös felelősség hiányosságait jól mutat
ja, hogy mennyien nem mennek el szavazni. Ennek következmé
nyeként az igazságosság szenved nagy kárt, népünk egésze még 
nem éri el az életfeltételek azon színvonalát, amely a tisztességes 
élethez szükséges.

De ha a zilált egészségügyet nézzük, a bankok csődjeit, a 
korrupció óriási arányát, az adózások nagy mértekét, a gazdaságilag 
leszakadt országrészt, akkor megértjük, hogy a közérdek súlyos vesz
teséget szenved, s mindezért természetesen a politikai hatalom is felelős.

Az állampolgárok és a politikai hatalom kritikája után azt is 
meg kell kérdeznünk, hogy a magyar egyház hogyan teljesíti az 
igazságosság kötelezettségeit. Hiszen illik jó példával elől járnia 
abban, amit hirdet, tanít. Az egyház ugyanis munkaadó intézmény 
is, így „alkalmazottjainak” bérezése elárulja az igazságosság gya
korlásának mikéntjét.

Sokan végeznek szolgálatot az egyházban. Ide tartozik a sek
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restyés, a kántor, nagyobb helyeken férfi vagy női irodisták, sza
kácsnők, konyhai vagy házi személyzet, vannak különböző lelki
pásztori feladatokat végző világi munkatársak (főállásban vagy 
részmunkaidőben) püspökségeken sofőrök, múzeumi és könyvtári 
tisztségviselők, kommunikációs szakemberek az egyházi médiá
ban -  a sajtóban és az induló rádió —, televíziómüsorokban. Nem 
utolsósorban ide számítandók a diakónusok és a karitász állandó 
személyzete.

Egyházi publikációkban itt- ott lehetett olvasni, hogy a szolgá
latokat végző -  eléggé megnőtt számú -  világi munkatársak finan
szírozása még nincs rendezve, mert nem áll rendelkezésre megfe
lelő fedezet. Lázár Kovács Ákosnak a Távlatok 2001/1. szá
mában megjelenő szókimondó Az Aetatis Novae mint kommu
nikációs alternatíva? c. írása viszont az egyházi média munkásinak 
elégedetlenségét teszi nyilvánossá: „Vannak embereink, akik 
médiagyalogokként arra várnak, hogy felnőttszámba vegyék őket. 
Nettó 35 ezer forintból viszont nem lehet családot fenntartani, 
esetleg még könyveket is vásárolni...”.

A magántulajdon

A Teremtő a földet az embereknek adta, s azt akarta, hogy minden 
teremtménye boldoguljon: „Vegyétek hatalmatokba és fejlesszétek”. 
Ezért a földi javak egyetemes rendeltetése alapvető isteni akarat. 
Annak minden ember megfelelő megélhetését kell szolgálni.

Ezt a II. Vatikáni zsinat így fogalmazta meg: „Isten minden 
ember és nép használatára szánta a földet mindazzal egyetemben, 
ami hozzá tartozik. A teremtett javaknak tehát méltányos arányban 
kell eljutni mindenkihez, az igazságosság vezetésével és a szeretet 
kíséretében. Mindenkit megilleti a jog, hogy önmagának és 
családjának elegendő része legyen a javakból” (Egyház a Modem 
Világban, 69.)

Vannak, akik úgy vélik, hogy az evangéliumi tanítás a javakról 
való lemondást, az önkéntes szegénységet tartalmazza. Ezek 
valóban a keresztény tökéletesség eszméi, de nem általános 
kötelezettségek. Az Egyház elismeri és védelmezi a magán- 
tulajdont. Hiszen ez szolgálja legjobban az egyén és a családok 
jogos igényeit. A javak egyéni birtoklása elősegíti a személyt és 
a családot megillető önrendelkezést, és megalapozza a létbiz
tonságot.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a magántulajdon -  a 
javak egyetemes rendeltetése alapján -  társadalmi kötelezettségű. 
Ezt úgy kell érteni, hogy „ne csak a tulajdonosnak magának, hanem 
másoknak is hasznára legyen” (Egyház a Modem Világban, 69.). 
Mindig adódnak szükséghelyzetek -  árvíz, földrengés, menekül
tek, szeretetszolgálat alapítványok stb. -  amikor a szenvedő 
embertestvérekkel együttérző szív megnyílik a segítésre.

Ha szétnézünk a világban, azt tapasztaljuk, hogy a földi javak 
birtoklásának terén bizony súlyos problémák vannak. Szűk 
rétegek, vagy egyes gazdag országok óriási méretű birtoklása nem 
felel meg a Teremtő gondolatának. 800 millió ember éhezik a Föl
dön, ez nagy kihívás az emberiségnek. Sajnos, hazánkban is sokan 
tisztességtelenül, jogtalanul, igazságtalanul és bűnös módon 
juttatták magukat tulajdonhoz. A ravaszság, a csalás, a megveszte
getés, a zsarolás, a törvényhézag stb. lehetőségeit kihasználták 
önmaguk gazdagítására. Mondjuk ki őszintén, még a privatizáció 
sem ment becsületesen.

A globális keresztény szeretet szerepe

Vannak, akik azt gondolják, hogy az evangélium nem tartal
maz társadalmi tanítást, és erre Jézus sem tért ki. Akik így véleked
nek, nem értik a keresztény szeretet lényegét. Mert a „szeresd

felebarátodat, mint önmaga
dat” elve éppen a társadalmi 
együttélés irányító eszméje. 
Hiszen a szeretet — felelősek 
vagyunk egymásért - ,  arra 
ösztönöz, képesít, hogy 
minden emberrel szolidaritás
ban felelősen dolgozzunk a 
közjó előmozdításáért.

A szeretet indít arra, 
hogy -  amennyire rajtunk 
múlik -  minden embertestvér 
megkapja azt, ami illeti (azaz 
az igazságosság megvalósul
jon), minden ember méltá
nyos arányban részesüljön a 
javakban. A szeretetnek kü

lönleges gondja van a rászorultakra, a nyomorúságban élőkre, a 
lemaradt népekre.

A szeretet nem ismer határokat, s a mai egységesülő világban
-  világfaluban -  nemcsak a honfitársak felebarátok, hanem a 
kontinens minden embere, a népek családjának tagjai is. A szolida
ritás szeretet nélkül gyenge és nem tartós. A közjó odaadó munká- 
lása a szeretetben találja meg teljes értelmét. Ha az igazságos
ságnak a szeretet a biztosítéka, akkor nincs önkényes válogatás, 
kedvezményezés, mindenki azt kapja, ami őt megilleti.

Csak a globális szeretet ereje által válhat emberibbé az élet a 
világban.

Hogyan hatja át a magyar közéletet az egyház 
társadalmi tanítása?

Az emberek közösségi együttlétének evangéliumi alapelveit 
az egyház társadalmi tanítása fejtegeti azzal a céllal, hogy eljusson 
a társadalmi életbe, hogy azt formálja, alakítsa, s így az emberek 
a Teremtő tervei szerint élhessenek. Érthető tehát XXIII. János 
pápának a MATER et Magistra c. körlevelében (1961) álló hatá
rozott utasítása: „A társadalmi tanításnak ezeket az elveit nemcsak 
ismerni kell és megérteni, hanem alkalmazni azokra a problémákra, 
amelyek helyenként és időnként felmerülnek.

Az hő kívánságunk, hogy komoly figyelmet szenteljenek 
ennek”.

A folytatásban a világi híveket nevezi meg, mint akik a 
társadalm i tanítás terjesztése és alkalm azása lehetőségét 
megteremtik: „Úgy ítéljük, hogy a világi hívek képesek nagyban 
hozzájárulni ahhoz, hogy törekvő munkásságuk révén az egyház 
tanítása a társadalmi kérdésekről széles körben elterjedjen. Ezt 
nemcsak úgy tudják megtenni, hogy pusztán megismerkednek 
vele, és alkalmazzák a maguk életében, hanem úgy is, hogy 
különleges gonddal törekednek arra, hogy jelentőségét mások is 
megismerjék. Ezeket az elveket nemcsak magyarázni kell, hanem 
alkalmazni is”.

Mit tudunk erre válaszolni?

Goják János, a Pécsi Hittudományi Főiskola tanára és a Justitia 
et Pax magyarországi főtitkára úgy véli, hogy „az egyház szociális 
tanításának nem volt akkora befolyása, hogy helyesen tudta volna 
alakítani a népek közötti kapcsolatokat” (Új Ember, 2001. április 15.)

A közgazdász, egyetemi tanár Farkas Beátának ugyanilyen 
negatív véleménye van a hazai helyzetről: „Az én belátásom az, 
hogy a magyar társadalom bizonyos értelmében az egyház 
társadalmi tanítása előtti állapotban van” (Távlatok, 1997/3-4.)
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Mielőtt ezzel az általános elégedetlenséggel szembenéznénk, 
nem hallgathatjuk el, hogy a társadalom keresztény szellemű 
szolgálata a jobb sorsot érdemlő kereszténydemokraták program
jában megvolt. A Magyar Pax Romana, a Keresztény Értelmi
ségiek Szövetsége szintén ezen úton halad. A Magyar Püspöki 
Kar pedig 1996-ban Igazságosabb és Testvériesebb Világért c. 
körlevele révén ráirányította népünk figyelmét arra, hogy az 
emberi együttélés boldogulása csakis a perszonalizmus ember- és 
családszolgáló erkölcsi értékeire építhető fel. Úgy tűnik, a jelenlegi 
kormány programja központi helyet biztosít a család- és szociál
politikának.

De térjünk rá Farkas Beáta megállapításának vizsgálatára az 
idézett Mater et Magistra pápai enciklika szellemében: Mi ma
gyarázza elmaradásunkat az egyház társadalmi tanításának 
szolgálatában?

A választ Blanckenstein Miklós, ÖLI igazgató adja meg: 
„Hogyan is lehetne más a helyzet, amikor a katolikus közvélemény és a 
papság jó része sem ismeri apápai enciklikák tanítását.” (Jel, 1996. szept.)

1. A papság ebbeli elmaradottságának fő oka, hogy a Hittu
dományi Főiskolák elhanyagolták ezt a tárgykört. Önműveléssel 
sokat pótolhattak volna, de úgy látszik, nem törődtek ezzel. AII. 
Vatikáni zsinat tanítása sem nagyon érdekelte őket (tisztelet a 
kivételnek!) pedig ennek tanítása is jelentős mértékben kitér az 
Egyház Társadalmi Tanítására. Nagy kárt okozott a magyar 
egyháznak, hogy 1990 után nem szerveztek számukra folytonos 
továbbképzést az egyház eme tanításai tárgyában és azoknak a 
lelkipásztori szolgálatban való szakszerű alkalmazása tekintetében sem.

2. Ami pedig a világi híveket illeti, a következőket kell elmon
dani: a templomba járók vallásismerete általában gyenge. „Nem 
érhetjük be félkereszténységgel”, jelentette ki Gyulay Endre 
megyés püspök (Új Ember, 1997. november 30.). Nemrégen pedig 
a „lerombolt hit” kifejezést használta magánlevelében. A pápai 
szociális enciklikák olvasását nem lehet minden világi hívőtől 
elvárni, ebben különben is a lelkipásztoroknak lett volna köteles
ségük megadni az alapos ismertetést. De mivel önmaguk sem jára

tosak benne, ez elmaradt. Egyébként is tény, hogy a lelkipásztorok 
nem igen foglalkoznak a híveikkel. Pedig a II. Vatikáni zsinat 
kötelességükké teszi, hogy „mindennemű lelkipásztori szolgálat
ban legyen gondjuk híveiknek apostolkodásra való nevelése” (Az 
Egyház, 30.). Kertelés nélkül ki kell mondani, hogy a hívek jó 
része nem érdeklődik az egyház élete iránt, visszahúzódó és 
passzív magatartást mutat, továbbá ellenkeznek minden megújulási 
törekvéssel, mondván: miért is kellene újítani, hát nem volt jó, 
ahogyan keresztényként éltek 50-60 éven át?

Az egyház társadalmi tanításának a közéletben való 
munkálása valójában az értelmiségiekre vár, gondolják sokan. 
Sajnos a nagy többség vallásismerete alacsonyabb szintű, mint 
szakképzése, s így a hit nem képes ihletni, cselekvésre ösztökélni. 
Ezt megerősíti Pápai Lajos győri megyés püspök: „Magyarorszá
gon ma nincs keresztény értelmiség. Vannak ugyan értelmiségiek, 
akik hívők, de keresztény ismereteik még nincsenek a kívánatos 
szinten” (Keresztény Élet, 1998. okt. 18.). Ugyanígy nyilatkozik 
Blanckenstein Miklós ÖLI igazgató: „A tájékozatlanság, a hitben 
való bizonytalanság, a rosszul átgondolt vallási formák következ
ménye az, hogy a katolikus értelmiségiekjelentős része tartózkodó, 
visszahúzódó.” (Igen, 1996. szept.)

A megkereszteltek távolmaradása az apostolkodó küldetéstől 
annak az interjúnak is tárgya, amit Elmer István készített Mihályi 
Gilberttel: Csődöt mondanak a keresztények? (Új Ember, 1999. 
június 6.). Az értelmiségieknek a közéleti tevékenységéből való 
távolmaradásáról szól Solymosi Frigyes: Miért hallgat az értel
miség? c. írása a Magyar Nemzetben (1997. július 5.)

Szomorú tény tehát, hogy a magyar közélet evangélizálásának, 
az ebben oly fontos helyet elfoglaló társadalmi tanítás hatékony 
munkálásának akadálya a templomba járók többségében a 
keresztény küldetés öntudatának hiánya, így önmagukba zárkóz
nak, hitük nem cselekvő, hanem passzív. Ennek okán a II. Vatikáni 
zsinat tanítása, mely szerint az egyház a híveiben van jelen a 
világban, nálunk csak ideális eszme marad a papíron.

(Folytatjuk)

Az Egyházfórum Alapítvány 2000. évi elszámolása
Bevételek Kiadások
Könyvek eladása 1420777 Könyvek nyomdaköltsége 784000
Reklám 106250 Könyvek nyomdai
Folyóirat eladása 802208 előkészítése 820859
Támogatások 1781339 Könyvek szerzői és jogdíja 180000
Kamat 9359 Folyóirat nyomdaköltsége 1329000
Szja 1%-a 83549 Folyóirat nyomdai
Könyvpályázat (NKA) 600000 előkészítése 380075
Kölcsön 615000 Szórólap (reklám) 262500
Kiadási többlet 155035 Kiküldetés, útiköltség 

Postaköltség
244071
436184

Összesen 5573517 Telefonköltség 
Bankköltség 
Nyomtatvány, irodaszer 
Kis értékű beszerzés 
(fax modem)

290945
53023
33289

143442
2000-ben az Egyházfórum Alapítvány Könyvelés 90000

83549 Ft támogatást kapott aszemélyi jövedelemadó Pályázati díjak, illetékek 36075
1 %-ából, melyet a folyóirat nyomdaköltségeire Kölcsön visszafizetés 358000

használtunk fel. TB, egészségügyi és 
kulturális járulékok 28000

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma Egyéb
Összesen

104054
5573517
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Wildmann János

Aki fizet -  egyszer majd beleszól...
Interjú Veres András püspökkel, a Püspök Kar titkárával

Az egyházi gazdálkodás 
áttekinthetőségét az elmúlt évek 
során számos bírálat érte. Egyhá
zi részről e bírálatokat, amelyek 
hamis információkon alapultak, 
megalapozatlannak tartották. A 
közelmúltban, amikor az Egyház
fórum  közvetlenül a megyés 
püspököktől kért tájékoztatást a 
hitéleti támogatás nagyságával 
és annak fö lhasználásával 
kapcsolatban, rendkívül kevés 
információt kapott. Úgy tudjuk, 
Püspök Úr is ellenezte az adatok 
kiadását. Miért?

A „hitéleti támogatás” nem az egyházmegyékhez, hanem 
a Püspöki Konferenciához érkezik, ezért az annak nagyságrendjé
ről szóló tájékoztatásban az egyes egyházmegyék püspökei bizo
nyára nem tartották magukat illetékesnek. Amikor a püspök atyák 
az említett levelet megkapták, sorra hozzám fordultak a kérdéssel 
kapcsolatban. Ebben az időben egyszerre több atya is járt a titkársá
gon és megvitattuk az ügyet. Arra a megegyezésre jutottunk, hogy 
a „hitéleti támogatás” nagyságrendjéről és felhasználásáról szóló 
adatokat a többi támogatással együtt -  a statisztikák elkészültét 
követően -  a Titkárság a tavalyi évhez hasonlóan idén ősszel is 
közzéteszi. Itt szeretném megjegyezni, hogy a tavalyi évben a 
Magyar Katolikus Egyház az egyházak között elsőként tartott 
sajtótájékoztatót a gazdálkodásról, és hozta nyilvánosságra az 
országos statisztika adatait.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar összefoglaló tájékoztatója 
nem adhat betekintést az egyházmegyék működésébe, így abba 
sem, mire költötték pontosan az egyházmegyék a nekik hitéleti 
támogatásra átutalt összeget. Tudomásom szerint van, ahol vala
milyen szinten tájékoztatják erről a híveket, de a legtöbb egyház
megye nem teszi ezt meg. Nem lenne szükséges, hogy a püspökségek 
egységes rendszer szerint külön-külön is nyilvánosságra hozzák 
elszámolásukat?

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az egyes egyházi 
szervezetek, köztük az egyházmegyék statisztikai jelentéseiből 
készíti el az országos statisztikai jelentést, ezt tettük közzé tavaly. 
Ez a statisztika -  más országos szervezetekhez hasonlóan -  termé
szetesen országosan összesített adatokat tartalmaz. Semmivel sem 
nyújt azonban kevesebb információt, mint egy párt, társadalmi 
szervezet vagy országos fiókhálózattal rendelkező bank közzétett 
adatai. Ok sem hozzák nyilvánosságra pl. az egyes alapszervezetek 
vagy fiókok mutatóit.

A katolikus egyház szervezeti felépítésében a jog szerint 
minden egyes egyházmegye önálló, működésébe a Püspöki 
Konferenciának nincsen beleszólása. Az egyházmegye beszámoló
ját saját gazdasági tanácsa vizsgálja meg. Emellett természetesen 
az állami jogszabályok előírásait is be kell tartania, az ott előírt 
adatszolgáltatásokat is el kell készítenie. Ennek megfelelően min

den egyes egyházmegye egységes szempontok szerint, egységes 
adattartalommal készíti el pl. a statisztikát.

Mindezeken túl minden egyházmegye közzéteheti a saját ada
tait is.

Az egyháznak az állam felé mindenekelőtt a céltámogatások
kal kell elszámolnia. A kiegészítő normatívákkal és a hitéleti 
támogatásra szánt pénzekkel kapcsolatos beszámolási kötelezett
ség azonban már laza, a pénzügyi folyamatok nyomon követése 
különösen egyházmegyei szinten pedig kívülről lehetetlen, és -  
szemben például több nyugati országgal -  állami ellenőrzéstől 
sem kell tartani. Várható-e ezzel kapcsolatban a jövőben valami
lyen változás?

Mindezeken túl a Püspöki Konferencia már bevezette az okta
tási intézmények egységes számvitelét, folyik a plébániák beszá
molási rendszerének egységesítése, az egyházi módszertani szociá
lis intézmény felállításával pedig segítséget kíván adni a szociális 
intézmények szakmai és gazdasági ügyeiben.

Talán érdemes azt is megjegyezni, hogy a „hitéleti támogatás” 
elnevezés 1998-tól megszűnt. Helyette a személyi jövedelemadó 
1 %-a hivatott fedezetet nyújtani az egyházak hitéleti kiadásaira.

Mennyire láthatnak bele a világiak az egyházmegyék pénzügyi 
gazdálkodásába ?

Bár a gyakorlat egyházmegyénként eltérő lehet, merem állí
tani, hogy semmivel sem kevésbé, mint bármely más szervezet, 
vállalkozás tagjai, alkalmazottai saját szervezetük gazdálkodásába.

Országosan egységes gyakorlat szerint minden egyes világi 
hívő megismerheti saját egyházközségének gazdálkodását. A 
költségvetést és beszámolót a választott egyházközségi képviselő- 
testület gazdasági bizottságának kell elkészítenie, a választott 
számvizsgálóknak ellenőriznie.

Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a Magyarországon 
kialakult és a mai napig fennmaradt egyházközségi képviselőtestü
leteken keresztül a világiak beleláthatnak saját egyházközségük 
pénzügyi gazdálkodásába is.

Farkas Beátának az egyházgazdálkodásáról írt tanulmánya 
egyik megállapítása szerint a katolikus egyház esetén egy „10 
milliárd Ft körüli összegről olyan testület dönt, amely ezért a saját 
lelkiismeretén kívül senkinek sem tartozik beszámolási kötelezet
tséggel”. A szerző a közösségi kontrollt hiányolja, és a döntési 
mechanizmusok átláthatatlanságát kifogásolja. Tegyük hozzá, 
megállapításai egybecsengenek a II. Vatikáni zsinat követel
ményeivel.

Farkas Beáta tanulmányában a 23 tagból álló Püspöki Kon
ferencia döntési jogát kifogásolja, amikor a ténylegesen céltá
mogatásokkal együtt is csak 7 milliárd Ft összegű állami támogatás 
elosztásáról beszél. A Püspöki Konferencia a Gazdasági Bizottság 
előterjesztése alapján hozza meg döntését, hasonlóan az önkor
mányzati képviselőtestületek döntési mechanizmusához. A 
hasonlóság abban is megnyilvánul, hogy a Gazdasági Bizottság 
munkáját segítik a Püspöki Konferencia „hivatalának”, a Titkár
ságnak a szakemberei. Bár az elosztás szempontjai évekkel ezelőtt 
kialakultak, azok felülvizsgálata időközönként szakértők bevo
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násával megtörténik. Emellett természetesen minden egyes püspök 
kikéri saját munkatársai véleményét is a konferencia ülése előtt.

A döntési mechanizmus tehát csak annyiban tér el az ennél 
sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkező nagyvárosokétól, hogy 
itt a lelkiismeretnek is minden esetben szerepe van a döntésben, 
és ez nem kis dolog!

A közgazdász szerző szerint a katolikus egyházban a gazdálko
dás már több ponton nem felel meg a mai követelményeknek. A 
rendszer túlcentralizált, hiányzik a szakapparátus és a hatékony 
belső ellenőrzés. Tervez-e, és ha igen, milyen lépéseket a püspök 
kar az egyházi gazdálkodás hatékonyságának növelésére?

A rendszerváltozást követő „hőskort” lassan felváltja a kon
szolidáció kora, ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy az 
elmúlt 10 évben létrejött szervezeti és intézményrendszer átte
kintésének ideje érkezett el. Mind az egyházmegyék, mind az 
egyéb egyházi szervezetek felismerték a szakemberek alkalmazá
sának szükségességét, aminek lassan talán az anyagi feltételei is 
megteremtődnek. Ma már sok kiváló gazdasági és más szakember 
dolgozik az egyházban, természetesen még sokkal többre lenne 
szükségünk. A gazdálkodás hatékonyságának növelése azonban
-  a központi intézmények kivételével -  nem a Püspöki Konferen
cia, hanem az egyes megyés püspökök feladata és kompetenciája.

Természetesen mi is nagyon fontosnak tartjuk a belső 
ellenőrzést. Tapasztalataink szerint a vezetői és a munkafolya
matba épített ellenőrzés egyre hatékonyabb, emellett a felügyeleti 
ellenőrzés rendszere is kiépülőben van. A központi intézmények 
szervezeti, jogi és gazdasági átvilágítása egyébként már meg
történt.

Azok száma, akik adójuk 1%-át fölajánlják az egyháznak, 
messze elmarad a katolikus adófizetők számától, csak alig több 
mint 10 százalékuk él a lehetőséggel. Vajon miért nem támogatja

a többség saját egyházát?
Köztudomású, hogy a katolikus egyház nem a gazdagok, 

hanem inkább a szegények egyháza. Nemcsak a nyugdíjasok, 
hanem a nagycsaládosok többsége is egyházunk tagjai közül kerül 
ki. Nekik gyakorlatilag nincs adófizetési, így felajánlási lehe
tőségük sem.

Ide tartozik még az is, hogy nem mindig könnyű a felajánlást 
megtenni. Értesüléseink szerint a munkáltatók egy része erre nem 
hívja fel a figyelmet. Előfordul, hogy a rendszer bonyolultsága 
miatt egyszerűen nem foglalkoznak a felajánlással, ill. nagy után
járással és időráfordítással lehet csak a felajánló cédulákat leadni 
és a jegyzéket aláírni.

Bizonyára az egyház vezetőinek e téren is élőbb kapcsolatot 
kellene tartania az egyház tagjaival.

Szeretnék arra is rávilágítani, hogy a katolikus adófizetőknek 
az egyház gazdálkodásáért érzett felelőssége nemcsak a beszá
moltatást, hanem az anyagi alapok megteremtésében való tevőle
ges részvételt is jelenti.

A jelenlegi kormány elképzelései szerint a vallási közösségek 
állami támogatását a jövőben nem az egy százalékos adófelajánlá
sokhoz, hanem a népszámlálási adatokhoz kellene kötni. Mi evvel 
kapcsolatban a püspökök álláspontja?

Mi azt szerettük volna, ha az olasz modellhez hasonlóan min
den egyes állampolgár automatikus nyilatkozattételi lehetőségét 
biztosító adóívet vezettek volna be. Erre adatvédelmi szempontok 
miatt a kormány nem látott lehetőséget. Bár a Püspöki Konferencia 
a népszámlálás adatait még nem ismeri, a javasolt rendszer alapul
vételét a jelenleginél jobbnak tartja, mert abban a teljes népesség 
vallási hovatartozása tükröződik.

Püspök Úr, köszönöm a beszélgetést.

Dávid Ibolya1

Ezredforduló -  sorsforduló. I. rész

Millenniumi évet élünk és a Jóisten nekünk adta meg a lehe
tőségét, hogy ezt a nagyszerű csodát megélhessük. Nekünk magya
roknak az ezredforduló nem egy naptári fordulót jelent csupán, 
ez az ezredforduló -  sorsforduló.

Sorsforduló volt ezer évvel ezelőtt is, amikor ez az ezredfor
duló egybeesett a magyar államalapításnak és a kereszténység fel
vételének az esztendejével.

Büszke nép az, amelyik ezer év után még őrzi azt a szellemisé
get, őrzi anyanyelvét, őrzi kultúráját, s őrzi azt a szent ereklyét, 
amely a magyar nép szívében úgy él, mint a magyar nemzet egysé
gének megtestesítője. Ha pedig nekünk adatott meg, hogy megér
jük ezt a millenniumi évfordulót, akkor ez arra kötelez minket, 
hogy ki-ki a maga módján s a maga helyén tegye a dolgát.

Nálunk az 1600-as években már törvény született a vallássza
badságról, miközben a „fejlett” Európában még hosszú évtizede
ken át dúlt a vallásháború. Meggyőződésem, hogy ha európai uniós 
tagságunkat elnyerjük, akkor csak visszakapjuk azt a helyet az

európai családok nagy asztalánál, amely minket történelmünk kez
dete óta megillet. Megillet azért, mert pajzsként védtük évszázadokon 
keresztül Európát, és megilletett azért is, mert ilyen hűséggel tartottunk 
ki nyelvünk, hitünk és kultúránk mellett, amely a keresztény értékrendre 
épült. A magyar ember lelkében, tudatában még akkor is megmaradt a 
keresztény értékrend, amikor 150 évre a török rakott a nyakunkba igát. 
Nálunk nem tudott a lelkek urává lenni egyetlen megszálló -  a négy 
évtizedes szovj et hatalom -  sem. Mindezt a hitet és hűséget Szent István 
királynak köszönhetjük és azoknak az Isten szolgálóinak, akik az 
életüket áldozták azért, hogy minket a hitünkben erősítsenek, s a 
legnehezebb időkben is megtartsák az országot, a hazát, a nemzetet. 
Nélkülük ma nem ünnepelhetnénk a magyar államalapításnak és a 
kereszténység felvételének ezredik éves évfordulóját.

Két dologról szeretnék bővebben szólni. Az egyik: mi vezetett 
ahhoz, hogy Szent István király olyan döntést hozzon, amilyen 
döntést meghozott. A másik pedig számomra óriási nagy kérdés, 
s ez a Szent Korona-tan ügye.

1 Az igazságügy miniszter asszony 2001. május 18-án a Pécsi Pálos Kör meghívására a Pálos templomban tartott millenniumi előadást. 
Az előadás szerkesztett változatát jelen és következő számunkban közijük. A címek és alcímek szerkesztőségünktől származnak. Ezúton 
is köszönetét mondunk a miniszter asszonynak a közlési jog  ingyenes átadásáért.
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A Szent István-i út

Arról az útról szólok, 
amely Szent István törvény- 
alkotásához és egész élet
művéhez vezetett. Itt érin
tem azt az időszakot is, ami
kor honfoglaló őseink 
megvetették lábukat itt, a 
Kárpát-medencében, majd 
csaknem egy évszázadon át 
mint félelmetes kalandozó 
hatalom írták be magukat 
Európa történelmébe. Ké
sőbb azonban, felismerve az 
akkori idők szavát, a nyuga
ti kereszténység választásá
val egy új értékrend mellett 
döntöttek.

De miért volt szükség 
arra, hogy dönteni kelljen? 
Miért volt szükség érték- 

választásra? Milyen is volt az akkori a tagolt Európa, amelyben 
őseinknek meg kellett alkotniuk a maguk államát?

Európa, amelyet eleink, vagy őseink itt találtak, a jogász 
szemével 3 pilléren nyugodott. Az első a hellén kultúra, a második 
a római jog, a harmadik a keresztény erkölcs.

A hellén világ Nagy Sándor hódítása alatt alakult ki, a Földközi
tenger medencéje körül és attól keletre. Egészen Indiáig fogott 
kulturális egységbe egy ősi birodalmat, és fogott egységbe új népeket is.

A római imperium, amely máig ható római jogot adott ne
künk, a Földközi-tenger középső és nyugati medencéjét foglalta 
egységbe. Később magába ötvözte a hellén világot is, azonban 
beolvasztani soha nem tudta, s talán nem is akarta. Kettéhasadását 
pontosan ez eredményezte, hogy a nyugati részhez képest a hellén 
világ mindvégig megőrizte különállását, nyelvi és szokásbeli sajá
tosságait.

A kereszténység egyesítő ereje is csak átmenetileg tudta egy
beötvözni a két részt. Látjuk, maga a kereszténység is megoszlott 
a római világ és a hellenizmus közötti határ mentén. Ám ekkor 
már nem a Földközi-tenger medencéje és partjai, hanem egy új 
Európa szakadt ketté. A keresztény eszme hódító ereje ugyanis 
észak felé is kiterjedt. Ez az eszme, amely az egykori barbár 
vidékeket be tudta vonni a szerves fejlődésbe, az egykor földközi
tengeri kultúrát kontinentális kultúrává változtatta.

Ennek az időszaknak a gazdasági és társadalmi változásai 
ténylegesen a mai napig meghatározzák Európa mibenlétét. Talán 
egészen az ipari forradalomig nem voltak olyan mértékű eltolódá
sok kontinensünk súlypontjában, mint amelyeket éppen 1000 évvel 
ezelőtt akkori elődeinknek kellett megélniük.

A honfoglaló magyarság, késői csatlakozóként, ebbe a környe
zetbe érkezett. Ekkorra az önmagát fenntartani tudó keleti római 
birodalom mellett immár újjá szerveződött a nyugat-római 
birodalom, most már a germán erővonalak mellett, mint német
római császárság.

Kelet és Nyugat között

Árpád népének tehát már nem a görög és latin ellentétekkel, 
hanem a görög-szláv Kelet és a latin-germán Nyugat kettősségével 
kellett szembesülnie.

Ez a két világ pedig pontosan a Duna vidékén nézett egymással 
farkasszemet. A történelmi érdem, hogy a magyarság a két biroda
lom közötti feszültséget zseniálisan ki tudta használni. Elfoglalta 
a határvidéket, ezt a vitás területet képező, ám gyönyörű Kárpát
medencét. A fiatal magyar törzsszövetség a két nagy ellenfélnek 
hol szövetségese, hol riválisa volt, ügyes, eredményes reálpolitikával.

Talán ennek is volt következménye, hogy a két viaskodó nagy
hatalom időlegesen békejobbot nyújtott egymásnak, s Nagy Ottó 
a nyugat-római császár fia egybekelt a bizánci hercegnővel. Ez a 
közeledés viszont őseinkre, a kialakulófélben lévő magyar államra 
jelentett súlyos veszélyt. így -  kellő diplomáciai bölcsesség híján 
-a  még létre sem jött állam fölmorzsolódhatott volna a birodalmak 
peremén.

Ám nem volt hiába, hogy mi magyarok keleti eredetű nép 
vagyunk, hiszen onnan az ősi kultúrák kiváló diplomáciai érzékét 
hoztuk magunkkal. Ezért közeledett az akkori magyar politikai 
vezetés a keleti és a nyugati szomszédokhoz egyaránt. Magát a 
keresztény kultúrát is két oldalról fogadta be, de ugyanez állt a 
korai államszervezetre is, és jogi rendszerünkre egyaránt.

Felismerhető és nyomon követhető a bizánci eredet a magyar 
államszervezetben, hiszen bizánci eredetű volt a választott feje
delem, majd az uralkodó kijelölése, a szeniorátus rendje, a 
tisztségviselők kiválasztása.

Római gondolat volt viszont a szabadok hatalomban való rész
vétele, amely máig hatóan sokkal korszerűbb és demokratikusabb 
fölfogás, mint a szakrális uralkodó léte. S ebbe a körbe sorolhatjuk 
a koronával szembeni kötelező hűség elvét, amely alapvetően 
különbözik a nyugati, hűbéri lánc szemléletétől. Ez az utóbbi, a 
hűbéri lánc ugyanis csak lépcsőkön keresztül, külön fokozatokon 
át teremti meg az alá- és fölérendeltségi viszonyok hosszú sorát. 
A magyar Szent Koronának való alávetettség ezzel ellentétben 
közvetlen, hiszen a „a korona minden tagja” áttételek nélkül, 
közvetlenül a koronával, és az a mögött álló eszmével, erkölcsi, 
jogi hagyományokkal kerül direkt viszonyba.

Akkor, amikor -  nem utolsósorban a magam apró kezdemé
nyezésére -  ezt a törvényt mi megalkottuk, a Szent Koronának a 
Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe való átszállítása mellett 
döntöttünk, bizony ez is az egyik kiindulópontunk volt.

Nyugati orientáció

Az 1000 év előtti nagy pillanat, a Szent Korona pillanata már 
Szent István időszaka, amely véglegesen felváltotta a törzsszövet
ség, a kalandozások korát.

Szent István államalapító, jogalkotó és honalapító királyunk. 
Ő az, aki fejedelemmé választásakor mind a két oldal, az erdélyi, 
görög irányultságú Gyula és a nyugatiasabb felfogású Árpádok 
támogatására egyaránt számított, s ezt el is érte. Emellett azonban, 
a szeniorátus rendje miatt, mégis meg kellett küzdenie a vele szem
ben uralmat követelő saját rokonával, Koppánnyal. Csak az ő 
legyőzése után, s csak az ő legyőzése árán lehetett módja első 
királyunknak a magyar politikát hosszú távra is megszabni.

Alapvetően három nagy választási lehetőség állt Szent István 
király előtt.

1. Egy olyan dél-keleti irányultságú bizánci szertartású keresz
ténység felvállalása, amelyben a szuverén államfő egyúttal az 
egyház feje is, s amely a keleti kultúrhatásokat építi tovább.

2. A második egy olyan köztes állapot, amely megpróbál nyit-
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ni a kétféle keresztény kultúra között, azonban nem kötelezi el 
továbbra sem magát egyik mellett sem, s időről-időre a mérleg 
nyelvét képezi.

3. Végül a harmadik: egy meggyőződéses nyugati orientációjú 
kereszténység választása, amely csatlakozik a pápa és a császár 
ekkor kialakuló, a római birodalmat már európai birodalomként 
visszaállítani kívánó szövetségi rendszeréhez.

Míg az első döntés a Balkánhoz és Kis-Azsiához, a második 
a közép-ázsiai rokon népekhez, addig a harmadik az európai (aho
gyan ma mondanánk, az atlanti) világhoz való csatlakozást jelentette.

Ma már nem ismerhető, hogy akkor ez mennyire volt tudatos, 
hosszú távra szóló választás, de egy bizonyos: az elmúlt 1000 
esztendő államalapító, szent királyunkat igazolta. Már maga a 
házassága is egyébként a bajor hercegkisasszonnyal, a későbbi 
német-római császár, II. Henrik nővérével is ennek a döntésnek a 
jele. Ugyancsak ilyen volt az a kérése, amely az együtt uralkodó 
pápát és császárt korona küldésére szólítja azért, hogy az akkori 
Magyarország fölötti szuverenitásának szimbóluma is legyen.

Európa nem maradt adós a válasszal. Európa befogadta az új 
uralkodót, az apostoli királyt -  és itt az apostoli szónak igen nagy 
a jelentősége! Azt a királyt, aki a maga földjén a térítés nagy művét 
külső katonai segítés nélkül, csak önnön saját hatalmára alapozva 
hajtotta végre. Példa nélküli volt a térségben. A magyarság pedig, 
döntő többségében Szent István mellé állt, és a kereszténység 
értékrendjét választotta.

Tudatos uralkodói döntésként fogadta el, és vette fel mindazo
kat az ismereteket és szokásokat, amelyek ennek a csatlakozásnak 
a szerves részei, követelményei voltak.

Ha valaki az 1000 év előtti események és a mostani és európai 
csatlakozásunk menete között hasonlóságot vélne fölfedezni, az 
talán nem is egészen véletlen.

A Szent-István-i jogalkotás

Szólni kívánok még a legfőbb műről, Szent Istvánnak a tör
vényalkotásáról. Nyílván egy jogásznak, egy igazságügy-minisz
ternek ez a legfőbb mű, a jogi mű.

A magyar állam és jog mostani millenniumán mindenekelőtt 
azokat az intelmeket kell alaposan megvizsgálnunk, amelyek egy 
jogász számára Magyarországon a jog bölcsőjét jelentik

Ezek az első írott normák, amelyek már többek, mint erkölcsi 
parancsok -  immár jogszabályok. Államalapító királyunk for
málisan ia fiának, valójában azonban valamennyi utódjának hagyta 
a jórészt a nyugati kereszténység királyságainak normáit összesítő 
intelmeit. Ezek a szövegek kegyelmi pillanatban születtek: egy 
régi világ erkölcse és egy új világ joga fogja egymás kezét állam- 
alapító királyunk e hagyatékában.

Az Intelmekből kitűnik, hogy Szent István mennyire átérezte 
a nyugati Európához való csatlakozás kulturális, gazdasági elő
nyeit és értékét.

Kevés európaibb gondolatot fogalmazott meg uralkodó, mint 
Szent István király abban az intelemben, amely szerint

a vendég és a jövevényférfiakban nagyfokú hasznosság rejlik.
Modem értelmezésben akár a munkaerő és a tudás szabad 

vándorlásának követelményét is kihallhatjuk ebből, a gyönyörű 
intelemből.

Az ismert és sokat idézett útmutatás:
az egynyelvű és egyszokású ország gyengeségéről és erőtlen

ségéről ugyanezt tükrözi.
Látjuk azonban a másik oldalról a nemzeti önazonosság meg

jelenését is tükrözte Szent István jogalkotása. Hiszen ugyanez az 
intelem fejti ki, hogy

minden nemzetet saját szokása szerint kell kormányozni,
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megtartva annak hagyományait, 
és követve az elődök helyes útját.
Ezek a törvények hangsúlyozzák azt is, hogy 
a király ne vesse szolgaságra a fegyveres szabadokat, 
hanem hagyja meg őket szabadságukban.
Hasonlóan tanulságos intelem az, amely szerint 
egyszerre kell megoldani a szükségesekben az egységet 
és a többi dolgokban a különbözés szabadságát.
Micsoda tolerancia rejlik ezekben az intelmekben!
Szent István országában csak így válhatott valóra az, hogy 

országában az idegenek, az újonnan csatlakozottak s az ősma
gyarok egyaránt jól érezzék magukat, és onnan nem vágyódtak 
sehová.

István kora még csak a rendi-hűbéri világ hajnala volt, ezt ne 
felejtsük el. Mégis, már ekkor találunk olyan utalásokat királyunk 
törvényeiben, amelyek a későbbi polgári egyenlőség alapjai lesz
nek. Nem vitás, hogy ebben sokat segített a magyar törzsi hagyo
mány, amelyben a fegyveres szabadok egyenlősége már magától 
értetődő volt.

Ebből következik, hogy az Intelmek szerint 
„minden ember egy állapotú, s ezt a király nem feledheti”. 
„A nemesek és vitézek pedig katonák, nem pedig szolgák, 
ezért nem szabad őket szolgaként kezelni. ”
A régi törvények azonban kötelezettségeket is megfogalmaz

tak a hatalmon lévők számára akkor, amikor a magasabb rangúakat 
a következőkre intették:

„Kegyelmes légy nem csak rokonságodhoz, 
vagy a vezérekhez és elődökhöz,
ne csak a gazdagokhoz, szomszédaidhoz vagy az ország

lakókhoz, hanem idegenekhez és minden hozzád fordulóhoz 
válogatás nélkül. ”

Mondhatjuk tehát, hogy az akkori európai közös jog máig 
ható tételei közül Szent István a saját országában sok mindent 
érvényre emelt. Tudta viszont, hogy az új törvény csak lassabban 
válik majd elfogadottá, ezért általában enyhébb, s ezen belül a 
szegényeket pozitívan diszkrimináló büntetési tételeket alkal
mazott.

És itt nem árt eloszlatni egy tévhitet, és rámutatni arra: Szent 
István határozott fellépését az ország törvényes rendjéért és a hit 
védelmében az akkori kor mércéje egyáltalán nem mutatja kegyet
lennek.

Tudjuk, hogy törvényei a tolvajlást, az erőszakoskodást, a 
gyilkosságot büntetni rendelték. De míg a tolvaj szolgának szinte 
mindenütt Európában halál volt a büntetése, István törvénye szerint 
„csak” a visszaesőnek.

Kemény büntetéssel sújtotta a „hazug hírhordást”, amelyért 
„nyelwáltság” járt; súlyos vétek, illetve visszaesés esetén azonban 
már némaságra kárhoztatás.

Első királyunk szigorúan megkövetelte a vasárnap megtartását 
és a pénteki, illetve a „kántomapi” húsevési tilalmat.

Míg azonban volt sógora, a lengyel fejedelem kitörette a vét
kes fogait, István törvénybe iktatta a tilalmat-szegővel szemben 
egyheti -  böjttel súlyosbított -  elzárást. István nem volt korának 
kegyetlen uralkodója, István korának humánus uralkodója volt.

S még egy szomorú aktualitás.
A sajnos máig időszerű vesztegetési cselekmények büntetőjogi 

szabályozása, hazánkban ugyancsak az államalapító királytól kezdődik.
II. dekrétumának II. fejezetében a következőképpen rendel

kezett:
„És az igaz törvényt se valakinek hazugsága vagy hamis 

tanúsága, se hiiszegés vagy jutalom, semmiképpen meg ne vesz
tegesse. ”

Ezt a rendelkezését aztán utódai is és azóta mindenki beiktatja
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a magyar jogalkotásba. Talán egyszer eléijük, hogy nem lesz ennek 
már a magyar jogalkotásban többé alapja.

Szent István királyunk a magyar jogfejlődés egész menetét 
befolyásolta. A tulajdon védelmében az átörökítésének szabályai
ban, korát meghaladó módon j árt el. Egyik törvényében leszögezte, hogy 

„kinek-kinek szabad legyen, ami az övé [azt] a maga fele
ségének, fiainak és leányainak, szintúgy rokonainak vagy az egy
háznak osztania és adnia. És az ő rendeletét halála után se merje

megbontani valaki. ”

Múlt és jövő között

Egyet egészen biztosan leszögezhetünk, hogy hazánk lakos
sága Szent István korában igen nagy biztonságban érezte magát, 
és hazánk a jogbiztonság tekintetében a középkori Európa élvona
lában volt.

így vált a 896-ban az őseink által meghódított puszta területből 
állam -  a magyarság hazája.

Ez volt az út, amelyre, mint a Szent István által kijelölt „ke
resztény ösvényre”, a magyar nép többsége, még az ő életében, 
meggyőződésből tért rá.

Ezért is hagyja ránk utóda, I. András, hogy 
a szent király által hagyott törvényt, s törvényeket el kell fo 

gadni.
Ez a törvény volt összhangban a körülöttünk élő keresztény 

népek kultúrájával, s ez tette lehetővé a gyors beilleszkedést a két 
kereszténység közé, amely végül is, szerencsénkre bekövetkezett.

Itt eszembe jutnak az első szabadon választott miniszterelnö
künk búcsúbeszédének is számító szavai.

Az alábbi gondolatait 1993. augusztus 20-án, éppen Szent 
István ünnepén hallhattuk:

„Sokszor vádolnak azzal, hogy a múltba nézünk. Ostoba 
ember az, aki azt hiszi, hogy a múltba nézés a jelen elhanyagolása 
és a jövőbe tekintés elmulasztása. ”

Múlt nélkül nincs jövő, és a jövőbe tekintve a múlt gyökerei
ben kell megkapaszkodnunk, s a történelem világossá teszi, hogy 
ma, a jelen minden összevisszaságával néha felismerhetet- 
lenségével, igazából csak akkor mutat a jövőbe, ha a múlt letisztult 
modelljén tanulmányozzuk azt. Mit jelent az, hogy egy nép egye
dül, a népvándorlás egykori nagy, menekülő, egymás nyomát köve
tő nemzetei sorában itt megkapaszkodott?

„Azt jelent, ami Szent István öröksége, hogy magyarság, 
kereszténység, európaiság elválaszthatatlan egymástól, s ebben 
gyökeredzik egész szellemiségünk, európaiságunk. ”

O is tudta, s velünk is megtanította, hogy Szent István örök
sége, mint szellemi-erkölcsi egész vezethetett ahhoz, hogy „ meg

fogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán ”.
Ez a hagyaték teszi itt és most lehetővé, hogy egyáltalán 

együtt, édes anyanyelvűnkön, a magyar nyelven, ebben a földrajzi 
környezetben, amelyben a magyarság van, őseink nyelvén emlé
kezhessünk a kezdetekre és a magunk mögött hagyott 1000 állami 
esztendőre. S együtt reménykedhessünk abban, hogy egy új, ismét 
értékekre épülő szebb és jobb évezredet kezdhetünk meg.

(Következik: A Szent Korona-tan)

Dévény István

Egyház - M últ-Jövő

Mit tudhatsz te a jövőről -  éppen te, az egyház jövőjéről -  
kérdezhetné tőlem bárki. Nem védekezem. Mondhatom nyugodtan: 
nem tudok semmit a jövőről. Sejtéseink lehetnek csupán -  mint 
ahogy néhány évtizeddel ezelőtt Juhász Ferenc is csak a lehetséges 
jövőt érezte. Nála ezt olvasom: „Az atombomba megszületése és 
első gyakorlati alkalmazása óta a közös halál, az együttes halál 
olyan irtózatos lehetőségét teremtette meg az ember, amiről annak
idején nem is tudott, amit csak elképzelt néha az emberiség, amely 
még áz emberiség elemi vallomásaiban, a mítoszokban és a népme
sékben is csak ritkán és homályos sejtelemmel fogalmazódik meg. 
Olyan egyetemes halál-lehetőség teremtődött meg az ember agya 
és keze által, amelyről csak Mefisztó álmodott.”

Nem történt meg. Még nem történt meg. De ki van-e zárva, 
hogy megtörténhetne? Adalékképpen egyetlen egy adat, amely 
véletlenül került a kezembe, KlausUrban „Das heisse Érbe des 
kalten Krieges” (A hidegháború forró öröksége) című könyve. 
Nem olvastam el, mindössze egyetlen adatra villant rá a szemem. 
Az Egyesült Államok költségvetésében 1941 és 1996 között -  
tehát 55 év alatt -  az atomfegyverkezés 6000 milliárd, vagyis hat 
billió dollárral szerepelt. Elképzelhetetlen összeg. A szerző a többi 
fegyvergyártó hatalomról ezen a helyen nem szól -  könyve más 
helyén talán igen, nem kerestem. A „forró örökség” viszont abban 
áll, hogy mindez raktározva van, talán a „sosem lehet tudni” jelszó
val. Klaus Urban inkább jelképszerű, kiszámíthatatlan veszélyt jelző 
kifejezésével: „meggyújtott kanócú pokolgép közelében élünk”.

Mennyiben érinti ez a kijelölt témát? Világvég-próféciákról
-  amelyeknek az evangélium kíséretében szintén kétezer éves 
története van -  nincs, nem lehet itt szó. Tapogatózásról a jövő felé

annál inkább. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy százával-ezrével 
jelennek meg különböző analízisek - csupán vallási téren II. János 
Pál pápával kezdve, különböző püspökkari konferenciákon keresz
tül teológusokon, vallásszociológusokon folytatva, s egyes lelki- 
pásztorok vagy hívek vallomásaival végezve. Szűkre szabott tér 
áll rendelkezésemre, nem reflektálok egyikre sem, más megközelí
téssel kísérletezem.

Sajátos európai kultúrörökség hordozói vagyunk. Vessünk egy 
pillantást a múltra -  valóban csak egyetlen pillantást - Christopher 
Dawson angol történész „Európa születése” című sok évtizeddel 
ezelőtt írott, magyarul is megjelent könyve útján. Munkájában azt 
az egészen sajátos és bonyolult „valamit” elemezte, amit minden 
más (pl. kínai, indiai, bailóniai, antik) kultúrától eltérően európai 
kultúrának nevezünk. Ennek születési ideje hosszú, Kr.u. 500-tól 
mondjuk 1100-ig tartott. A római birodalmi, egyúttal kulturális és 
civilizációs egység megszűnt, a germánok, gótok, avarok és sok 
„barbárnak” nevezett (többek között magyar) nép tönkrezúzta 
azt, ami addig értéktöltetet jelentett. Dawson elemzésében az új 
megteremtése három erőforrás szövetségének köszönhető: az egyik 
a világhoz, a teljes valósághoz való értelmes közeledés, tehát a 
görög filozófiai és tudományos gondolkodás, a második a római 
társadalmi, katonai és államszervező erő, végül az evangéliumi 
hit, a kereszténység, az egyház. Az egészben a döntő maga a 
„szövetség” -  s ez is a kereszténység müve, hangsúlyozza Dawson. 
Ez a hit, és a hitből fakadó tett nem csupán az egyik építőelem volt 
az egyenrangúak között, hanem megmentője és továbbadója is a 
másik kettőnek, a görög és római örökségnek. Együtt azzal a latin 
nyelvvel, amelynek továbbéltetője szintén az egyház volt, s amely
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minden nemzeti különállás felett egységes kommunikációs rend
szert biztosított egész Európában. A görög filozófiai kategóriákat 
használó teológia, a római jogrendszert magába építő egyházi 
szervezet -  egyúttal a ma már felmérhetetlen, magas- és mély
pontokat ugyan ismerő, de lényegében mindig funkcionáló egyházi 
hatalmi bázis jellemezte ezt a korszakot.

A gondolkodás és viselkedés mértékét, előírásait, szabályait 
még a hétköznapok számára is az egyház adta, az idő ritmusát a 
vasárnapok és az egyházi év ünnepei biztosították. (Hogy a „szolgai 
munka” tilalma -  s a parancs betartásának szigorú ellenőrzése -  
mit jelentett a mások szolgálatában állóknak, alig lehet ma felmér
ni.) Érdemes megemlíteni az ünnepnapokat betöltő világot is, a 
liturgiák, templomi énekek esztétikai nevelőerejét, s hogy mit 
jelentettek az írástudatlanság évszázadaiban a népet oktató-tanító 
prédikációk. Jellemző bizonyíték: mekkora távolságokat jártak 
be abban az időben sokan, hogy el ne mulasszák az istentisztelete
ket, megcsodálják a fényt, a színes ablakokat, a szép liturgikus 
öltözeteket. S meghallgassák a prédikációkat. Ma már felfoghatat
lan, hogy -  egy példát kiemelve (a 13. századból) a sok közül -  
Regensburgi Berthold franciskánus órákon át prédikálhatott, s 
amikor órák múltán ament mondott, meg akarták verni. Csak úgy 
menekült meg, hogy megígérte, délután folytatja. A prédikáció 
minden volt: elsősorban a hit hirdetése, de mindennapi információ 
is, eseményekről való beszámoló, továbbá novella, mese, tudo
mány, tréfa, karikatúra -  megmozgatván a rettegés, a vágyakozás, 
a szomorúság, az öröm egész érzelmi skáláját.

Nehezen érthető ma már az is, hogyan tudott egyházi exkom- 
munikáció uralkodókat letaszítani trónjukról. Olyan politikai hatal
mi bázist jelentett ez, amelyhez évszázadokon át többé-kevésbé 
mindenkinek igazodnia kellett. Ez nem volt radikálisan rossz, ahogy 
azt egyházkritikusok szívesen emlegetik, bár a pápának volt oka 
2000 húsvétján bünvallomásra. Ugyanakkor sok esetben a közös
ségi erkölcs és a jogrend védelméről, a megbékélés szolgálatáról, 
a hatalmaskodók visszaszorításáról s az egységről volt szó. Vajon 
Szent István csak úgy, jámborságból” kért koronát, királyságának 
elismerését Szilveszter pápától?

Mindez a múlté. Aki pusztán tudományt, művészetet, informá
ciókat keres, aki szép történeteket, szép zenét akar hallani, aki 
jogvédelmet keres, nem megy a templomba, nem megy egyháziak

hoz. Aki világi hatalmi bázist akar a maga számára teremteni, nem 
igyekszik Rómába. Sorolhatnánk, hogy mire nem kell még az 
egyház. Úgy tűnik, hogy a világnak élete teljes területén nincs szüksége 
sem a vallásra, sem a kereszténységre, sem az egyházra. Mindaz, 
ami eddig a hiten kívüli „plusz” teljesítmény volt, fölöslegessé vált.

Nagy kérdés azonban, hogy mi a helyzet a kereszténységen, 
az egyházon belül. Milyen fontossági helyet foglal el a hozzá tarto
zók körében a hit, a hit szerinti élet? Európai vallásszociológiai 
felmérések szerint „kicsiny nyáj” zárkózik fel maradék nélkül, a

„hívő sokaság” számára az egyházi irányítás elveszítette jelentősé
gét. Mi maradt meg számukra, mit tartanak fontosnak? Az élet 
fordulópontjainak megszentelése. Úgy tűnik, ők is érzik, hogy az 
újszülöttek családi és közösségi befogadását, a férfi és nő életszö
vetségre való vállalkozását, házasságkötését semmi sem tudja olyan 
gazdagon szimbolizálni, mint a keresztség vagy a templomi eskü
vő. A megholtaktól való búcsúzás emberhez méltó formáját is az 
egyházi temetés adja. „Esemény-keresztények” ők, mondják ezt 
nyugaton, de nem pusztán lesajnáló értelemben. Ezek életük nagy 
részében nem igényelnek többet, de ezt a keveset nagyon. Talán 
fölösleges megemlíteni, mennyire hálásak, ha szépet és jót, gaz
dagító gondolatokat kapnak.

Statisztikai adatokkal nem sokra megyünk, de szemléltetési 
anyagként néha használhatók. Németország katolikusainak közel 
60 százaléka volt rendszeres misehallgató a hatvanas években. 
Harminc év után ez tizenöt százalékra csökkent. Még nagyobb a 
zuhanás az évi gyónás-áldozás egyházi előírásának teljesítésében. 
Templomok sokaságán jelzi a kiírás, hogy a papság minimális időt 
szán a gyóntatásra inkább az idősebbek (azoknak is csak egy 
része) váija tőlük a feloldozást. Nem is beszélve a katolikus vallási 
élet más formáiról. Az egyik svájci egyházi vezető a napokban 
nyilatkozott: huszonöt évvel ezelőtt feltűnt, ha valaki nem vett részt 
az úmapi körmeneten. Ma az tűnik fel, aki résztvesz.

Kesergésnek nincs értelme. Panaszkodni sem érdemes, hogy 
a híveknek elenyésző kisebbsége vállalkozik arra, hogy elolvassa 
a pápai körleveleket, de egyes teológusok műveit annál inkább -  
erről újabb kiadások tanúskodnak -  minden egyházi tiltás ellenére. 
Talán nem is dacból, hanem egyszerűen érdeklődésből. Az eltiltást 
talán nem is észlelik -  mint ahogy a parancsok teljesítésében is 
nagyon sokszor saját ítéletükre bízzák magukat. S még nem is emlí
tettük azt a sokrétű „világnézeti” bombázást, amelyet nem tudnak 
kikerülni, amely ugyanakkor alakítja Istenről, emberről, a földi és 
az örök életről vallott nézeteiket, sajátos ötvözetet ad hitüknek.

Bizonyos, hogy semmit sem kell feladni. Az egyház társadalmi 
jelenlétéért továbbra is mindent meg kell tenni -  a visszasizorítottság 
elleni harcokat is meg kell vívni. Ugyanakkor lehet, hogy az 
evangéliumi lényegre való koncentráltság idejét éljük. Nem tudom. 
De elolvasom az örökkévalóság mértékegységét: „Éheztem és szom
jaztam ... Börtönben voltam vagy beteg ... S ennem, innom adtatok, 
meglátogattatok... Jöjjetek Atyám áldottai.” Nem azt mondja Jézus, 
hogy „vannak éhezők”, vagy „vannak betegek”. Ő egyes számban 
beszél. Erről van (erről lehet) szó. A tömegek helyett, a világméretű 
mozgatások helyett az egyes ember felé fordulni -  akkor is, ha ez a 
régi nagy művekhez viszonyítva rettentő kevésnek tűnik.

Még egy kiegészítő gondolat. Amikor társadalmi és állami 
szinten szinte minden „biztosítva” van -  betegség, öregség, munka- 
nélküliség, válás stb. - ,  akkor a személyes odafordulás, a szemé
lyes szolgálat és segítés egyre inkább hiánycikké válik. „Ezt elintézi 
az állam -  a tanács -  a biztosító” -  mondják (és mondhatják) sokan.
S elfeledkeznek arról, hogy nem csak kenyér kell az éhezőnek. 
Különösen, ha még arra is emlékezünk, hogy az evangéliumi lé
nyegre ráérző keresztények az irgalmasság testi cselekedeteit régóta 
kiegészítették az irgalmasság lelki cselekedeteivel, amikor a 
szomorkodókról, a sírókról, a tévelygőkről, a magányba szorul
takról van szó.

Befejezésül megkérdezem: Ki teszi mindezt, ki hajlandó 
egyáltalán erre vállalkozni, ki képes egyáltalán felismerni a szemé
lyes szolgálat értékét, ha nem a keresztények — az egyházban levő 
fontiek és lentiek egyaránt? Talán újabb állami szervek megterem
tésére kell várni? Jelentkeznek majd személyes szolgálatra a pénzü
gyi és gazdasági nagyhatalmak képviselői? Föltehetjük a kérdést a 
másik oldalról is: Egyáltalán mit tarthatnak „abszolút lényegesnek” 
a hívők — fentiek és lentiek egyaránt — ha nem ezt a szolgálatot?

Lovkóné Kiss Kármen: cím nélkül
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Csonka Judit

Szerelem, házasság, szexualitás, erkölcs -  a lélekgyógyász 
szemével1

„Hun házasodunk hun meg elválunk, különb féle jerekekkel kísérletezünk. ” 
( Weöres Sándor)

Lábady Tamásnak és Wolf Juditnak az Egyházfórum 2000/6. 
számában közölt gondolatébresztő írásai, különösen pedig a Makai 
Szilvia és Balogh Sándor vélekedésében megfogalmazott reflexi
ók, melyeket a folyóirat 2001/3. számában olvashatunk, hozzászó
lásra késztettek.

A probléma különböző (erkölcsi, teológiai, személyes, jogi, 
szociológiai stb.) szempontú megközelítéséhez egy másik aspek
tust szeretnék kínálni, mégpedig a lélek dimenzióját, amely remé
nyem szerint hidat képezhet a többi nézőpont között.

Az ember számára fontos kell(ene), hogy legyen az, hogy 
ismerje az egyéni és kapcsolati fejlődés pszichológiai törvény
szerűségeit. A fejlődés szabályszerűségeinek megismerése és a 
gyakorlatban való felismerése segíthet eligazodni mindennapi 
életünkben, ha elveszve érezzük magunkat. Könnyebben meg
nyugszunk, ha tudjuk, ami velünk történik, így természetes, mégha 
nehéz is, hiszen mások is voltak, vannak hasonló helyzetben. A 
pszichológiai fejlődés folyamatának ismerete ugyanakkor elmél
kedésünkben is segítségünkre van, és rávilágíthat arra, hogy az 
említett cikkekben -  néha csak a sorok között -  újra és újra meg
jelenő fogalmak: hit, hűség, bizalom, elköteleződés, szeretet, jog  
hogyan alakulnak, függenek össze, bontakoznak ki, avagy sérülnek 
életünk során. S nemcsak hogy összefüggenek, és egymásra 
épülnek, de több közülük közös tőről fakad, még etimológiailag 
is, ha például a hit -  hitves -  hűséges szavakat nézzük.

Furcsának találom, 
hogy a cikkekben egyet
len szó sem esik a „gyer
m ekről”, akinek léte, 
vagy létének lehetősége 
benne van a férfi -  nő 
kapcsolatban. Ez azért is 
különös, mert mindany- 
nyian gyermekek vol
tunk, mielőtt szerelembe 
estünk, megházasodtunk 
stb., és a fejlődés törvé
nyeit figyelembe véve, 
felnőtt létünket, érettsé
günket igenis m egha
tározza, hogy mi történt 
velünk gyermekkorunk
ban. Úgy tűnik, minél 
korábban ér bennünket 
valami, annál mélyebb 

Lovkóné Kiss Kármen: Magzat nyomot hagy. Csecsemő
korunkban érzéseink, kívánságaink kifejezésére igen szűkek a 
lehetőségeink, gyakorlati-lag a sírás és kapálódzás az, amivel 
kérhetünk, „szólhatunk” . Látjuk és tudjuk, hogy a gyermek

édesanyja részéről miféle erőfeszítés és empátiás érzék szükséges 
ahhoz, hogy a csecsemő igényei kielégítést nyerjenek. Bizalmunk 
alapját édesanyánk gondoskodása adja meg. Emellett persze meg
tapasztaljuk a szükségletek kielégítésének elmaradása, vagy késlel
tetése miatt érzett elhanyagoltságot és tehetetlen haragot is. Ha 
„elég jók” vagyunk, mint anyák, (ti.: többször tudjuk mint nem, 
hogy a baba mit is szeretne), az ellentétes érzések válságának 
megoldásaként gyermekünkben a bizalom kerekedik felül a 
bizalmatlansággal szemben, és ezzel megalapozódik életünkben 
a remény. „A csecsemő reménye a felnőtt hit alappillére.(...) A 
remény tartós hit abban, hogy legmélyebb vágyaink, a függés 
érzéséből táplálkozó zavaros késztetéseink és haragunk ellenére 
teljesülhetnek.” (Erikson, E.H. The Humán Life Cycle. In.: 
International Encyclopedia of Social Sciences New York, 1968. 
Ford.: B. Kádár Judit). Ebből nyilvánvaló, hogy a bizalom, a biza
lomra való képesség, illetve annak csirája nem tudatos döntés ered
ménye, hanem főként irracionális elemeket tartalmaz, ahogyan a 
hit is. A hitetlenség és bizalmatlanság ilyen értelemben igen 
komoly és tartós hiányosságokra utal az anya -  gyermek 
kapcsolatban. Az ilyen ember nem azért nem hisz, mert nem akar, 
hanem, mert nem képes rá. Képtelen elvonatkoztatni a racionális 
és kézzelfogható dolgoktól, a szükségletek azonnali kielégítésétől. 
Nem tud várni, nem tudja rábízni magát egy magasabb hatalomra. 
A bizalom kialakulásának kritikus időszaka tehát az egész korai 
gyermekkor. Később ez már igen nehezen korrigálható, akár 
terápiában, akár más, természetes, segítő kapcsolatban. Minda
zonáltal a bizalom kialakulása nem jelent egész életünkre szóló 
védettséget. Nehéz helyzetekben újra és újra elbizonytalanodunk, 
és ismételten küszködünk a bizalom és bizalmatlanság érzése 
között. Ha megvívtuk a harcot, tovább mehetünk a következő és 
azt követő fejlődési lépcsőfokokra. Ugyanakkor a bizalom az alap
ja a hűségnek és a szeretetnek, melyet későbbi éveink során érzünk.

Életünk következő nagy fordulója a serdülőkor -  a gyermek
ből felnőtté válás ideje -  saját önazonosságunk (identitásunk) 
megtalálása. Le kell válnunk szüléinkről, hogy képessé váljunk 
kortárs kapcsolatokra, és meg kell találnunk hivatásunkat. „A 
keresés elsődleges tárgya a hűség, az az erő, amely lehetővé teszi, 
hogy az ifjú személyes képességeit (ideértve erotikus életerejét 
és ennek szublimációit is) olyan módon valósítsa meg, amely 
lehetőséget ad arra, hogy önmagához és a neki fontos emberhez 
egyaránt őszinte lehessen.” (Erikson, i.m.). Ez a szakasz a keresés, 
a próbálkozások ideje. Ilyenkor a fiatal még nem a Másikba, hanem 
a szerelembe szerelmes. A Másikat éppúgy nem ismeri igazán, 
mint saját magát. A kapcsolatteremtés éppen arra szolgál, hogy 
megláthassam magam a Másikban. Ezen időszak válságának 
eredménye a hűség lehet. Erikson szerint: „A hűség tehát a 
szabadon vállalt lojalitás fenntartása az értékrendszerek kétség
telen ellentmondásosságának ellenére. Az identitás alappillére,”

' A szerző pszichiáter és pszichoterapeuta, a pécsi Megújulás Családterápiás Intézetben dolgozik.
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hogy képes vagyok hű lenni és maradni magamhoz, „az ideológiák 
és életmódok ennek a lojalitásnak az ösztönzését, és ennek mege
rősítését szolgálják”.

Csak az identitásunk megszerzése után, általában fiatal felnőtt 
korunkban tudunk igazi, intim szeretetkapcsolatot kialakítani, 
elköteleződni és dönteni, miután a hűségért is megküzdöttünk. 
Ilyen vonatkozásban valóban azt mondhatjuk: „Dönthetünk a 
szeretctünkről”

A már jól körülhatárolt identitás véd attól, hogy „belefolyjunk” 
a Másikba, netán elveszítsük, vagy feláldozzuk önmagunkat. 
Hiszen az „exsztázis” időleges, van hová „visszatérnünk”, és a 
Másikkal való közelség nem szorongás, hanem öröm és kölcsönös 
gazdagodás forrása. Carl Whitaker, a családterápia egyik nagy 
úttörője úgy vélekedik, hogy igazi intimitásra csak azok képesek, 
akik különálló individuumok, és egyedül is meg tudják állni a 
helyüket. Ez azt jelenti, eléggé érettek arra, hogy adott esetben 
elviseljék az egyedüllétet, hogy a csendben kapcsolatba lépjenek 
saját érzéseikkel és önmagukkal. Egyáltalán kibírják a csendet, 
és partner híján nem egy virtuális valóságból hívnak társat 
maguknak, azzal, hogy bekapcsolják a tv-t, vagy „rászállnak” a 
számítógépre, mert különben szoronganának. Tehát nem kell 
félniük a túlzott függéstől, netán kiszolgáltatottságtól, hiszen nem 
szorulnak örökösen a Másik segítségére, támaszára, hanem 
egyedül is boldogulnak problémáikkal.

Whitaker szerint a házasságok nagy része éppen ezért fullad 
kudarcba. Túl sokat várunk a házasságtól, azt, hogy a másik 
boldoggá tegyen, hogy segítsük egymást stb. A házasságról való 
elképzelésünk általában egy álommal kezdődik, melynek lényege, 
hogy idealizált partnerünk segít kielégíteni összes szükségletünket 
és igényünket, amit a házasságba vittünk. Különösen azt reméljük, 
a társunk segít abban, hogy befejezzük a felnövés nehéz feladatát. 
Ha ezek a túlzott igények átmenetileg kielégülnek, ez még inkább 
szorongató, akkor félhetünk igazán, hogy elveszítjük partnerünket, 
hisz annyira függünk tőle. Az ilyesfajta kötődés aztán valóban 
szabadságért kiált; az embernek szüksége van a házasságra a biz
tonság miatt, de egy új „viszony” az izgalmasság és szabadság 
érzését hozza. Egyik sincs meg a másik nélkül. Whitaker szerint 
a harmadik belépését a kapcsolatba a pár tudattalanul és közösen 
„tervezi”, valahogy el kell távolodniuk egymástól.

Szerencsés esetben a viszony felszínre kerülése olyan krízist 
idéz elő, amikor lehetővé válik -  főleg professzionális segítséggel
-  a változás, növekedés. Feltéve persze, hogy a felek eközben 
nem okoztak túl mély, nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyuló 
sebeket egymásnak. Whitaker felfogásában „viszony” lehet akár 
a férj munkamániája, akár a feleség szoros kapcsolata a gyerme
kekkel, vagy a saját édesanyjával.

így talán érthető, hogy a hűség és a kóros függőség egészen 
különböző dolgok, nem keverendők össze, mi több, bizonyos 
szempontból épp ellentétei egymásnak. A hűség integrált identitást 
feltételez, míg a kóros függőség éppen az identitás hiányosságai
nak következtében jön létre.

Mindegyik fejlődési szakasznak megvan a maga ideje, a 
szakaszok egymással nem felcserélhetők, hisz egymásra épülnek, 
meghatározott belső program szerint. Bizonyos időbeli kitoló
dás, megkésett folyamat még lehet normál variáció, és az érés 
segíthető.

Az intim kapcsolatra való képesség utáni szakasz a genera- 
tivitás időszaka, amikor munkánkban is tudunk alkotni, újat terem
teni, és új életet világra hozni. Ezután valószínűleg nemcsak kísér
letezünk a gyerekekkel, hanem felelősséget is tudunk vállalni értük 
és felnevelésükért. Várhatóan nem állunk odébb, csak azért mert 
nem érezzük boldognak magunkat a házasságunkban, és úgy 
véljük, , jogunk” van másutt keresni az Igazit -  ahogy gyakran 
válófélben lévő házastársaktól hallani. Persze, a „jog” ezekben 
az esetekben is behajtja a szülők kötelezettségeit, ha mást nem, 
annak anyagi részét.

Mindeközben gyerekeink felnőnek. De van-e időnk és ener
giánk, meg figyelmünk, hogy a keresés közben gondoskodjunk 
róluk? Megadjuk-e vajon azt, ami szükséges ahhoz, hogy tudjanak 
majd bízni, hinni, szeretni ? Vagy sérülnek, és ők sem fognak 
együtt maradni házastársukkal, gyermekeiknek pedig továbbadják 
a sérülést? Vajon túlzott általánosítás-e az, hogy sokan sérültek, 
netán betegek vagyunk? A válási statisztika azt mutatja: nem az. 
És azt gondolom, betegek vagyunk, amennyiben az egészség azt 
is jelenti, hogy képesek vagyunk hibáinkat, negatív oldalunkat is 
fel- és elismerni, és így lehetőségünk lesz fejlődni. Nem pedig 
bárminemű idealizmus vagy hedonizmus következtében másra 
vetíteni, másban találni meg a rosszat.

Meszéna Tamás

Beszédes cáfolat

Az Egyházfórum 3. számában két egyetemista írása jelent 
meg, „Vélekedés párkapcsolatról, házasságról, erkölcsről” címmel. 
A cikk Lábady Tamás házasságról kifejtett gondolatait (2000/6 
szám) bírálja. Egymás után újraolvastam a két írást, és a leg
szembetűnőbb érzésem az volt: két külön világ bontakozik ki 
belőlük. Semmi kétségem nincs, ha választanom kell e két világ 
között: amiről Lábady Tamás beszél, mintha a szívemből szólna. 
Igényesen felépített gondolatmenetét nem szeretném ügyet- 
lenebbül megismételni. Az eredeti előadást a feleségem hallotta, 
s fellelkesülten, jegyzeteiből mesélte el nekem, de örültem, amikor 
a teljes szöveget olvashattam. Miután így állást foglaltam a két 
ellentmondó vélemény közül az egyik mellett, bajban vagyok,

hogyan nyilatkozzam a másikról. Álláspontja távol áll tőlem, de 
nem szeretnék olyat mondani, ami az egymás megértését eleve 
lehetetlenné teszi.

Teljesen természetesnek tartom, hogy az egyetemisták 
véleménye nem olyan kiérlelt, mint a másik írás. Ők egy újság
cikkre reagálnak, Lábady Tamás pedig a Házas Hétvége moz
galomban az évek során összegyűjtött tapasztalatait használta fel 
gondolatai megfogalmazásához, sokszor, sokféle formában beszélt 
már a házasságról, ezért tud róla ilyen szépen szólni. Ezzel azonban 
nem söpörhetjük egyszerűen félre a fiatalok véleményét, már csak 
azért sem, mert nagyon sokan gondolkodnak így. Valami félreértés 
mégis lehet, mert érvelésükből úgy tűnik, mintha attól félnének,
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Lábady Tamás a saját házasság-felfogását, az életre szóló 
szeretetet, hűséget és ezzel együtt a katolikus erkölcsöt esetleg 
törvényekkel szeretné kötelezővé tenni, ami ellen ők szabadság- 
jogaikat védve fel kell, hogy lépjenek. Bizonygatják, hogy az 
embernek joga van másként gondolkodni. Ki állította az ellen
kezőjét? Hitünk szerint Jézus tanítása igazságtartalma miatt 
bizonyul időtállóbbnak, értékesebbnek, mint az „ateista leszbikus” 
véleménye. Együtt említésük, úgy gondolom, feleslegesen pro
vokál sokakat, akik Jézust Istennek tartják. Az egyház keserű 
emlékként cipeli magával mindazokat az alkalmakat, amikor 
erővel akarta rákényszeríteni tanítását másokra. Ez a veszély ma

már szerencsére senkit nem fenyeget.
A jézusi tanítás, amire Lábady Tamás is épít, azért lehet 

magával ragadó, mert megláthatjuk benne egy igazán emberhez 
méltó, igazán boldog élet lehetőségét, amire mindannyian 
vágyunk. Sajnálom, hogy ezt sokan nem látják benne, hogy véde
kezésre, ellenkezésre készteti őket. Amikor valaki katolikus részről 
esetleg szenvedélyesen érvel saját igaza mellett, akkor ezt abban 
a szilárd meggyőződésben teszi, hogy a másik boldogabb lehetne, 
ha elfogadná érveit. A párkapcsolatokra vonatkozó liberális fel
fogás nem azért nem tetszik, mert ellene dolgozik a keresztény 
erkölcs „világuralmának”, hanem mert megfosztja követőit az 
igazán boldog élettől. Persze senki sem szereti, ha mások mondják 
meg neki, hogyan legyen boldog. Azért érdemes megfontolni: ha 
a liberális elvek szerint párkapcsolatot létesítők életét nézzük, van, 
akinek ez vonzó példa lehet? Tényleg úgy szeretnék élni az 
életüket, olyan állapotba szeretnének majd kerülni, mint azt az 
általuk is hangoztatott elveket valló ismerőseik példájából látják?

Mi, keresztény családok, azzal tehetjük a legtöbbet, ha 
vonzóan tudjuk megélni azt, amit tanítunk, és azzal ártunk legin
kább, ha életünk „beszédes” cáfolata elveinknek.

Elgondolkoztam azon, vajon mi sarkallta a két egyetemistát 
ennek a cikknek a megírására. Többször újra elolvasva Makai 
Szilvia és Balogh Gábor írását az az érzésem támadt, nem félnek 
ők a keresztényektől, hanem kioktatnak. Elmagyarázzák nekünk 
ezt az új világot, amelyben élünk, és amely néhány fontos vonása 
miatt nem tetszik nekünk. Kevés megértést tapasztalhatunk 
részükről, pedig annyit legalább illene elismerniük éppen saját 
érveik okán is: a Lábady Tamás által vázolt felfogásnak is van 
létjogosultsága.

A házasságról alkotott véleményünk egészen mélyen gyöke
rezik bennünk. Ezért nehéz erről vitatkozni. Nagyon messzire 
vezetnek a szálak.

Fontosnak tartanám a párbeszédet arról is, hogyan gondol
kodik az egyház a hívő, templomba járó fiatalok házasságáról. 

Lovkóné Kiss Kármen: Portré Sok megbeszélni való van ezen a területen.

Lovkóné Kiss Kármen
Ebben a számunkban többek között Lovkóné Kiss Kármen képeivel találkozhat az Olvasó. A művésznő 1977-ben született 

Zalaegerszegen. Iskolai tanulmányait Kiskunhalason végezte. Főiskolai diplomáját a bajai Eötvös József Főiskola tanító-rajz szakán 
szerezte. Eddig több kollektív és önálló kiállításon vett részt, legutóbb Kapolcson, a Művészetek Völgyében. Jelenleg a rédicsi 
Móra Ferenc Általános Iskolában tanít

Paksi József
Emlékeztem Most emlékszel

Szél voltál árnya kell lehettél 
elmentél tőlem este lettél 
álmodtál rólam éjjelem 
szerettél engem élsz nekem 
szeretem ez elment emlékszel 
naponta érzem én estékkel 
egészen egeken estekkel 
sötétség lettél este felkel 
nézlek én mostan este fenn 
az eső hullt esteieken
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Szeress este lett 
esteket 
esett lehet
nézlek én messze esteket 
egekbe szemedbe fenn 
estelente nekem szélben 
kell estékben 
esett estekben

-2001/4



B e l k i s é g

Hans-Joachim Rennkamp1

Az arc

A zsidó-keresztény Isten rejtett és rejtőzködő szeretet- 
titokként nyilvánul meg, amely felett nincs hatalmunk; nem ano
nim sorshatalomként, hanem személyes, sőt, háromszemélyes, de 
láthatatlan titokként. Ez a magasztos, népéhez mégis oly közeli 
Isten, akin a történelem alapul, beavatkozó tevékenységénél fogva 
fokozatosan körvonalazódik a kinyilatkozástörténet folyamán: 
eleinte ámyszerííen, majd egyre inkább a saját alakjában, olyannyi
ra hogy végül még legkülönbözőbb módokon történő „megjele
néseiről” (teophania2) és különös arcáról is szó van. Ez a folyta
tódik a Második (Új) Testamentumban is, ahol az önközlés és az 
önkinyilatkoztatás végsőkig való, felülmúlhatatlan fokozása Isten 
„emberré levése” Jézus Krisztusban: „És az Ige testté lett” (Jn 
1,14). Ezzel valamennyi theophania abszolút csúcspontjához 
jutottunk, ha hisszük, hogy Isten emberben láthatóan jelent meg, 
mint emberi arccal rendelkező, testet öltött személy. Ennek a 
hittételnek további kibontakozása az, hogy Isten hármas-egy arcot 
ölt mint háromszemélyü Isten (Szentháromság). A trinitárius hit 
az ismert (15. század eleji) Rubljov-ikonokban találta meg Isten 
talán legmegragadhatóbb kifejezésmódját. Ahogy a három férfi 
(angyal) megjelenik Abrahám előtt Mamréban az Ótestamentum 
szerint (lMóz 18) -  ebben néhány egyházatya a Szentháromság 
megjelenését látja - ,  úgy ábrázolja a festő az egységben rejlő 
hármasságot: három angyali lényt az együttlét, a pillantás és a 
beszéd vonatkozásában. A három személy egy és mégis külön
böző, egymástól születik, ugyanakkor egymásnak átadja magát 
hangos beszédben, néma szeretetben, tiszta, szabad, személyes 
j elenvalóságban.

Amikor a látás hallássá és beszéddé lesz

A litvániai származású francia filozófus, Emmanuel Lévinas 
(1906-1995) „a Másik etikájáénak kidolgozása által vált ismertté. 
Filozófiáját nevezhetnénk az arc filozófiájának is. Számos 
művének egyikében a következő gondolat szerepel: „Az arc nem 
más, mint a léttel való azonosság. Úgy mutatkozik meg, ahogy 
van, fogalmak nélkül.” Lévinas ezt „rejtjel”-nek („Chiffre”) 
nevezi. Végül is nem tudjuk leírni, mi is az arc. Csak arra apellál
hatunk, hogy nem zárkózunk el attól, aminek mutatkozik, 
amennyiben mutatkozik. És akkor „az arc látása többé már nem 
látás, hanem hallás és beszéd.” így válik az arc párbeszédet kiváltó 
tényezővé, amely kölcsönösen bekövetkezik a felszólításban, 
követelményben és odafordulásban („valamiért való kezesség- 
vállalásban”). Ily módon valósul meg az „egymásban teljesen 
jelenlévő lények közössége, intim együttléte.”

Magától értetődik, hogy Lévinas zsidóként és filozófusként 
itt nem a Szentháromságról beszél. Mindazonáltal ezeket a kijelen
téseket visszavezehetjük arra a mélyebb jelentésre, amely az Ó- 
és Újszövetséget az Isten arcáról alkotott elképzeléssel összekap
csolja. Lévinas a velem érintkező felebarátom emberi arcát első
sorban annak szükségébén és segítségre szomlásában látja. De 
lépjünk tovább. Az idegen arc rám vonatkozó, határozott felszólí
tásának alapját és halálos komolyságát egészen más dimenzióban

találjuk meg: nevezetesen a parancsban és a követelményben, 
amely „egy olyan Isten parancsa, aki szereti az idegent; egy 
láthatatlan, nem körülírható Istené, aki ebben az arcban fejezi ki 
magát, és akit másokkal kapcsolatos felelősségem igazol.”

Egy etimológiai meglátás megerősíti ezeket az összefüggé
seket, nevezetesen a görög proszopon fogalom, amely elsősorban 
arcot, továbbá álarcot és személyt is jelent. Az „arc” szóval nem 
csupán az ember egyediségét jelölik, hanem olykor beleértik az 
egész emberi formát, s az embert mint egységet is. így válik érthe
tővé, hogy a proszopon a személyt mint egészet is jelenti majd, 
melynek jellemző sajátsága éppen az arcban nyer magyarázatot. 
Ezt a görög fogalmat folyamatosan alkalmazza a Biblia (ÓSZ./ 
Septuaginta és ÚSZ) az isteni arc jelölésére is. Ez Isten ember 
felé eső „oldalát” jelenti. „Antropomorf ’ (ember formájú) beszéd
fordulatról van szó. Az Ószövetségben Jákob (Izrael) mint 
„istenlátó férfi” jelenik meg, akire rátekintett Isten kegyelnie, és 
ezáltal vált „észrevetté”. „Isten pillantása és arca kegyelem” (Hans 
Urs von Balthasar). Amikor Isten elfordul, nem hagyja pillantását 
(szemét) az emberen, megvonja tőle kegyelmét.

Az ikonok üzenete

Nem meglepő tehát, 
hogy csak az áll Jahve ke
gyelmében, aki arcát keresi, 
és aki rá hallgat. „Adott 
(következésképp) az Istenre 
való hallgatásnak egy olyan 
dimenziója, amelyet látás
ként jelölhetünk meg.” Eb
ben az értelemben kerül 
összhangba Hans Urs von 
B althasar Lévinas-szal. 
Nem véletlenül találkozunk 
ennélfogva a történetében, 
amely Jákob Istennel való 
küzdelméről szól -  amely 
Izrael egyik kulcstörténete 
- ,  a színhely elnevezésével 
(Peniél) összefüggésben a 
következő magyarázattal: 

„Látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem” 
(lMóz 32,30).

így tartozik Jákob Abrahámmal és Mózessel együtt Jahve 
rejtélyes beavatottjai közé, a legbelső bizalmasai közé, akik hallják 
a szavát, és engedelmeskednek neki. „Jahve arcának keresése” 
metaforikusán bizonyára templomban való felkeresését és tiszte
lését is jelenti. Ezzel azonban túlságosan is szertartásos jellegű 
maradna.

Ézsaiásnál (63,9) egy igazán klasszikus magyarázatát találjuk 
az arc-tematikának, amely semmi mást nem akar jelenteni, mint
hogy Isten arca Ő maga, mégpedig kegyelemteljes odafordulásá-

Lovkóné Kiss Kármen: Arc

1 Forrás: Christ in dér Gegenwart, katolikus hetilap (Freiburg in Breisgau), 52. évfolyam 39. szám, 2000.szeptember 24.
2 Isten látható alakban való megjelenése. (Ford.)
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bán és jelenlétében: „Nem hírnök és nem angyal, hanem az Ő 
arca szabadítja meg őket; szeretetében és kegyelmében váltotta Ő 
meg őket.”

Az Újszövetségben ezt viszik tovább, kiegészítve és elmé
lyítve, amennyiben Krisztusban Jahve személyes és testet öltött 
kinyilatkoztatásával kerülünk vonatkozásba, akinek emberi arcán 
a „dicsőség” mutatkozik meg azoknak, akik készek a hívő 
megismerésre. Mert aki őt látja, látja az Atyát (Jn 14,9). A korin- 
thusbeliekhez írt második levelében (4,6) Pál e kinyilatkoztatás 
összefüggésének ad meghatározó tartalmat: „Mert az Isten, aki 
szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a 
mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus 
arczán való világoltatása végett.” Ezen a ponton találkozik Pál 
Ézsaiással, amennyiben az ő profetikus kijelentését szavát annak 
megvalósult beteljesülésében magyarázza. Arca szabadít meg 
bennünket, kegyelemteljes irgalma. Arcának ilyen jellegű hívő 
keresése később az ikonok üzenetében folytatódik, amelyeken 
mindenekelőtt a szentként ragyogó Krisztus-arcot, a Megváltóét 
tisztelik, halálának és feltámadásának együttes kifejeződéseként.

Isten, Krisztus, embertárs mint felhívás

Az „arc” (proszopon) fogalmában teljesedik ki tehát az Isten 
dicsőségéről (doxa) szóló tökéletes újszövetségi kijelentés. „Az 
arc” -  így Balthasar -  „mások szemében az egész személy 
jelenlétét jelenti, a szellemi jelenvalóság totális megtestesülésében, 
amely az önkinyilvánításban magába foglalja az ,Igét’ is”. Pedig 
ez a dicsőség földi, amennyiben a fájdalom és a kereszt megtöri,

Midiing Andrea

Minden évszaknak megvannak a maga sajátosságai, melyek
hez meghatározott élmények, hangulatok, találkozások, tervek és 
események kapcsolódnak. Ezekkel olykor tudatosan, vagy csupán 
megszokásból megpróbálunk együtt élni és hozzájuk alkalmaz
kodni, hol örömmel, hol pedig azzal a bánattal, hogy az elmúltat 
siratjuk vissza, vagy a jövendőt siettetjük, s eközben észrevétlenül 
elmegyünk olyan jelenségek mellett, melyeket, az adott idő, hely
zet, pillanat kínált volna. S bár az évszakok váltakozásánál ugyanaz 
az alaphangulat tér ismételten vissza, a megélt minőségek te
kintetében mégsem egyformák, hiszen mi magunk is változunk. 
Élménnyé és így emlékké akkor válnak, ha tudatosulnak. Ehhez 
segíthet az, ha tudatosan figyelünk az adott pillanat nyújtotta 
jellegzetességekre, mint pl. a színekre. S bár minden évszaknak 
megvan a maga színkínálata, ami talán épp akkor tűnik fel, amikor 
az egyes színek hiányát kell megélnünk, az ősz a maga jellegzetes 
színeivel különösképpen felhívhatja a figyelmünket a színek 
jelentőségére és mondanivalójára a mindennapjaink vonatko
zásában.

„A színek sugárzó erők, energiák, melyek pozitív vagy negatív 
módon hatnak ránk, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem”2 -

beburkolja, s ezért élhetik meg némelyek botrányként és esztelen- 
ségként (vö. a negyedik éneket az Úr szolgájáról; íz 52,13k). így 
következik be Hans Urs von Balthasar szerint a beteljesülés akkor, 
amikor felebarátunk „bűnösen eltorzult arcában, de szükségében, 
szenvedésében és segítségre szorulásában is a megfeszített Úrral 
találkozunk gyötrelmesen. Hiszen Máténak a végítéletről szóló 
elbeszélésében a vádlottak így kérdezték a mennyei bírót: „Uram, 
mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jöve
vény. .. voltál?” (25,44). Következésképpen csak a szeretet ismeri 
fel újra Krisztust a felebarátunk arcában. Ez tehát „próbává”, 
hiszen „ítéletté” lehet számunkra, ha nem felelünk a felhívásra.

„Az arc szól” (Lévinas). Félrehallhatunk, azzal, hogy 
félrenézünk. Az arc mezítelen, vagyontalan, védtelen, sebezhető 
és ennélfogva szükségszerűen a mi oltalmunkra szorul. Mi akkor 
vagyunk igazán, amikor a Másik arca felszólít bennünket, amikor 
„ítélőszék elé idéz”, amikor igénybe vesz és cselekvésre sarkall, 
mert benne nyílik meg számunkra Isten; ily módon hatol be éle
tünkbe, és tőlünk -  mint a Másik hasonmásától -  azt várja el, 
hogy a vésőkig képviseljük. Lévinas: „Az Én a végtelenhez köze
ledik, amíg nagylelkűen halad a Te-re való irányultságában.” 

így olvad végül is egybe létszerüen, teológiailag és etikailag 
Isten arca, Krisztus arca és az embertárs arca. Oly kevéssé külön- 
böztethetőek meg, miként az isten -  és a felebaráti szeretet paran
csolata. Minden arc -  védtelenségével és sebezhetőségével -  
szótlan kérést intéz hozzánk, mely mások „túszává” tesz minket, 
és Isten titkos „behatolásának” nyomába állít bennünket.

Fordította: Edl Ágnes

nyelve1

úja Johannes Itten művészetpedagógiai alapművében. Energia
ként, pozitív, vagy negatív erőként a színek mindig körülvesznek 
bennünket, leghatékonyabb megjelenési formájukban a természet
ben, gondoljunk csak az őszi égbolt transzparens kék színére, vagy 
a feltört ugar nehéz földbuckáinak barnaságára.

Leginkább azok a tapasztalatok formálják a színvilágunkat,

A színek

‘ Kleine Ermutigung, Ein viertelstunden-Buch, Zusammengestellt von Andreas Steinhausen, Stuttgart 2001.
2 Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 15.pont
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melyeket a természetben szerzünk a színekkel kapcsolatban. Ezek
ből a primér élményekből fakad a színeknek tulajdonított átvitt 
jelentés is, a természet friss zöld színe pl. a „remény zöldjét” jelen
ti, mely további jelentéstartalommal bővülhet a vallás szimbólum
világából.

De a mindennapi környezetünk, szobánk fala, munkaterünk 
színei is hatnak ránk, befolyásolják hangulatunkat, akár tudatában 
vagyunk ennek, akár nem. így pl. egy késő őszi délutánon a lángoló 
piros-sárga juharlevél felvidíthat bennünket és környezetünket is. 
Ha szabadon válaszhatjuk meg életterünk színeit, fontos lehet az, 
hogy hatásukból mit tudatosítunk.3 A dolgozószoba színes hangu
lata alkotóerőt szabadíthat fel, vagy blokkolhat, s éppígy a betegszo
ba színei előmozdíthatják, vagy gátolhatják a gyógyulás folyamatát.

De a fordítottja is igaz: mi magunk is adhatunk jelzéseket a 
külvilágnak öltözékünk azon színei által, melyeket előnyben része
sítünk, vagy elutasítunk. Nemcsak a divatvilág használja ki ezt az 
eszköztárat, hanem a politikában és a köztudatban is „követőkre 
lelhet” egy szín a maga speciális kifejező erejével, és válhat bizo
nyos fejlődésnek és mozgalomnak a szimbólumává. A színek ér
zelmi meghatározó erejének vizsgálatához értékes eredményeket 
találunk a különböző lélektani kutatásokban, mint pl. Stefanescu- 
Goanga, Allesch, Lüscher és Pfister írásaiban4. A színlélektani 
kutatások eredményeit a színszimbolikával összehasonlítva, ahogy 
az pl. az európai-keresztény, de az óegyiptomi, óindiai, vagy a 
korai görög kultúrkörökben megjelenik, leszögezhetjük, hogy a 
kultuszszimbolika a természetes színek rendjén alapszik. A 
természetben található színek tapasztalata alapján alakul ki a színek 
érzelmileg domináns üzenete, melyet a mindenkori szocio-kultu- 
rális és vallásos tapasztalatokra viszünk át. Egy jellegzetes színben 
a vallásos valóság visszhangra találhat: így pl. az égbolt kékjében 
és transzcendenciájában az ember egyidejűleg felfedezheti az 
istenség valóságát, akinek létét hite ebbe a szférába teszi. A nyuga
ti világ színnyelve a keresztény szimbolikából alakult ki, mely 
évszázadokon át hatott rá. így fordulhat elő, hogy a keresztény 
templomok kultuszszínei az ember színérzékenységét tudatosan, 
vagy tudattalanul ma is befolyásolják. Pl. a lila szín kifejezőerejét 
a mai napig az egyház nagyböjti színének szerepe alakítja.

A színek gyakorlati értelmezésekor akár egy képmeditáció 
kapcsán ajánlatos a részvevőket először a saját benyomásaik felől 
kérdezni arról, vajon a kép fontosabb színei mit váltanak ki 
belőlük. Ezekből a benyomásokból gyakran intuitív módon 
feltárulhat az, hogy a festő maga miért nyúlt ahhoz a színhez és 
mit akart ezzel kifejezni.

Tudatosan is kísérletezhetünk azonban egy színnel, amikor 
témául választjuk, ahogy azt a színterápia is teszi, hogy a tudattalan 
képeit az imagináció, a festés és rajz segítségével megfelelő színek
ben láthatóvá tegye.

A színek ereje és forrása inspirálta a költőket és lírikusokat 
is, hogy költői képeiket gyakran egy színről alkotott elképzelésük 
magva köré építsék fel. így pl. Nelly Sachs „Amethyst” című verse 
a lila szín szimbolikájának gazdagságából táplálkozik. Goethe 
pedig a színek fenomenológiájának és egymáshoz való viszonyá
nak vázlatát nyújtja, melyet „színtannak” nevezett5. Ha ezt az 
elemzést kiegészítjük C.G. Jung mélylélektan felismeréseivel, azt 
mondhatjuk, hogy bizonyos színek mögött felfedezhető egy a 
színben kifejezett archetípus, mely olyan érzéseket, hangulatot 
áraszt, melyet a megfelelő archetípus sugároz. Ehhez kapcsolódó, 
a mai napig nem cáfolt próbálkozással találkozhatunk egyrészt a 
zsidó, másrészt az arab misztikában, melyek szerint a színek 
transzcendentális sugárenergiaként értelmezhetők. így a piros az 
„isteni igazságosság” erőtere, vagy a zöld az „irgalmasságé”6. 
Ilyen értelmében beszélhetünk a színek archetípusáról is.7

Amilyen mértékben sikerül ezeket az archetípusokat felfedez
ni, olyan mértékben válik világossá azt is, hogy bizonyos archetí
pusok, melyek pl. a pirosban, zöldben vagy a lilában jelennek 
meg szimbólumként, a ma különösen erős kisugárzással bírnak, 
vagyis kollektiven is hatnak8. A színek tudatos észlelése képessé 
tehet bennünket arra, hogy napjaink mozgásait, áramlatait 
„archetípusként” ismerjük fel és eszerint értelmezzük.

A színek valóságos erők, a „fény tettei, tettek és szenvedések”, 
íija Goethe. Gyakran nem is tudatos számunkra, hogy a színek, 
eltekintve minőségüktől, a rezgési frekvencia szempontjából nem 
is léteznek. Ha kioltjuk a fényt, eltűnnek a színek, nemcsak abban 
az értelemben, hogy többé nem tudjuk észlelni őket, hanem úgy 
is, hogy többé nem léteznek. Egy szín hatása alatt lenni mindig 
azt jelenti, hogy valóságos kisugárzás, a fény bizonyos rezgési 
frekvenciája hat valakire. Ami kollektiven érvényes, az érvényes 
individuálisan is, amikor egy bizonyos szín megérint, egyben a 
szín mögötti archetípus érint meg. Ha pl. csak bizonyos dolgok 
színére emlékszem élmények, vagy álmok kapcsán, ez jelentheti 
azt, hogy ezeknek a dolgoknak számomra érzelmi „töltetük” van. 
Ahogy az a mindennapokban is történik, a tárgyak, dolgok színét 
csak akkor vesszük észre, ha jelent számunkra valamit és az illető 
tárgynak a jelentését közvetíti számunkra.

A művészet világában minden fáradozás értelme és feladata 
az, hogy szabaddá tegye a szellem útját formában és színben, s 
kiszakítson a tárgyi világ börtönéből. Szüntelen próbálkozás a 
kifürkészhetetlen szélességének és hosszúságának, magasságának 
és mélységségének megértésére, mely minden értelmet felülmúl. 
A színek tulajdonképpen az életet jelentik, hiszen a világ színek 
nélkül halottnak tűnik számunkra. A színek elevenséget kölcsö
nöznek környezetünknek, ezt mutatja az a tény is, hogy a gyerekek 
rajzai sokkal színesebbek (hiszen spontánabbak), mint a felnőtteké, 
akik egy forma kiszínezésénél gyakran nagyobb szerepet

3 Érdekes megjegyezni, hogy Loyolai Szent Ignác a harminc napos lelkigyakorlat alatt még arra is felhívja a lelkigyakorlatozó figyelmét, 
hogy az elmélkedési anyagnak megfelelően alakítsa ki azt a helyet, ahol elmélkedik, besötétítve, vagy kivilágítva, annak megfelelően, 
hogy milyen hangulatot és lelkiállapotot sugall az adott elmélkedési anyag -  ismerve az embert és tudva, hogy megértéshez érzékein 
keresztül juthat. Vö. Lgy. 79.
4 F.Stefanescu-Goanga, Experimentelle Untersuchungen dér Farben, in: Psych. Studien XII, 1912, 284-335; G.J. von Allesch, Die 
asthetische Erscheinungsweise dér Farben, in: Zeitschrift fú r  Psychologie und Forschung, Bd.XI, Berlin 1925; Max Lüscher, Dér 
Lüscher-Test, Persönlichkeitsbeurteilung durch Farbwahl, Hamburg 1974.
5 J.W. Goethe, Farbenlehre, Vollstandige Ausgabe dér theoret. Schriften, Tübingen 1953 (Ausgabe dér wiss. Buchgemeinschaft).
6 Gershom Scholem, Farben und ihre Symbolik in dér jüdischen Überlieferung undMystik, in: Eranos 1972; Henry Corbin, Réalisme 
et Symbolisme des couleurs en cosmologie shi’ite, in: Eranos 1972.
1 Ha valaki pl. a lila szín hatása alatt áll, az őt elbűvöli, azt a fenti felfogás szerint a „Herm-Aphroditus” archetípusa érintette meg, 
az a görög „ istenség”, melyben a férfi és a női elem egyetlen, teljes emberképpé kapcsolódik össze.
8 Ilyen szimbólumként jelenik meg a zöld a természetvédők lobogóján, a lila a feminista mozgalomban, hogy a teljes emberkép vízióját 

jelenítse meg, vagy a piros a szocialisták jeleként egyrészt az agressziót jelképezve, másrészt valamennyi élőlény kozmikus kapcsolatát 
szimbolizálva.
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tulajdonítanak az esztétikai mércének, mint a spontenaitásnak. 
Figyelemre méltó az is, hogy a gyerekek gyakran erős és telt 
színekhez nyúlnak, hiszen érzésvilágukhoz nekik még közvetlen 
a kapcsolatuk, nem úgy, mint az értelmüktől vezérelt felnőtteknek. 
Jól megfigyelhető, hogy néhány archaikus kultúrkör, mint pl. a 
maják mexikói utódai, megőrizték képzőművészetükben ezt a 
„gyerekes” vonást. Szinte duzzadnak a színességtől és életkedvtől, 
s kultúrájuk a töretlen, hamisítatlan érzések kifejezése.

Bizonyos színek előnyben részesítése nemcsak önmagunkról 
és a bennünk mozgó erőkről árul el számunkra valamit, hanem 
gyógyítóan is hathatnak szervezetünkre. Az ősi indiai tanítás 
(Ayurweda) szerint bizonyos színek, színárnyalatok az emberi test 
különféle szerveire, az ember hangulatára hatnak.

Az egyház a liturgikus év során a miseruha kiválasztásával 
bizonyos színeket használ annak megfelelően, hogy igehirde
tésében milyen mondanivaló kerül előtérbe. így kap helyet a fehér, 
a piros, a lila, a rózsaszín, a fekete, és a zöld, ill. a bizánci rítusban 
az arany. A fehérnek, mint „színtelen” színnek, a színesség határér
tékének, a töretlen fény teljességének különleges helye van a 
színek között. Az abszolútum, a kezdet és a vég kifejezése, a tel
jességé és az egységé. A kezdetek színeként egyszerűséget és 
naivságot sugall. Negatív értelemben azt, ami még nem definiált, 
árnyszerű: lehetőségként még mindent magában rejt, s ezért 
nyitottságot és szabadságot jelent. De hathat oly módon is, hogy 
a tarka színvilágot kioltja, azért az aszkézis, az önsanyargatás és 
hidegség színe. A fény színeként azonban a fehér megvilágosítást, 
színeváltozást, feltámadást és tökéletességet jelent. A fehér szín 
ősszimbólumai a tojás, mint a potencialitás, ugyanakkor egyszerű 
formájában a tökéletesség szimbóluma; a tej, mint tápanyagban 
telített étel, mely a szellemi és lelki táplálék szimbóluma, s így 
halhatatlansággal ajándékoz meg. Az ókorban a tej a misztériumba 
való beavatásban játszott szerepet; a kereszténységben az újrake
reszteltek az első eucharisztikus ünnepen mézzel együtt kapják 
(lKor 3,2, Zsid 5,12). Maria lactans, a szoptató Mária a keresztény 
festészet kedvelt motívuma. Mint a kezdet színe a fehér az initiáció 
színe is. Ezért öltözik fehérbe a menyasszony, a keresztelendő, a 
pap. A régi korszak, a régi egzisztencia megszűnik, és elkezdődik 
egy új, még nem meghatározott egzisztencia.

A piros, mint a vér és a tűz színe az élet sorsszerű folyamatát 
jelzi. Ezért is jelenti az élet színét, s mint ilyen, a minden ősi val
lásban megtalálható áldozati rítus színe. Ugyanakkor vörös a bűn 
színe is az Ószövetségben (íz 1,18), a haragos és ítélő Istennek, 
az isteni végítéletnek a jele. A keresztény kultúrában a piros színt 
sokszor félve használták, tabuként kezelték, mert az agresszió, a 
rontó hatalom és a vak szenvedély színeként értelmezték. Sokáig 
nem volt magától értetődő, hogy az ily negatív jelentéssel 
felruházott vörös szín a keresztény szimbólumok közé kerüljön. 
Jelentése a kereszténységben a megtestesülés és a keresztáldozat, 
s a végsőkig kitartó szeretet szimbólumaként mélyült el.

A lila, a piros és a kék szín keverékeként kettős értelmet 
hordoz. Egyrészt a piros árnyalatával a birtokbavétel, a meghódítás 
impulzív kifejezése, másrészt a kék színárnyalattal összeolvadva, 
mely a gyengéd odaadottság jele, a lila az identifikáció, beleérzés, 
a részesedés, az átváltozás, az ellentétek legyőzésének a jele. Jézus 
a megtestesülésben, mely a keresztrefeszítésben csúcsosodik, be
töltötte küldetését: az eleven vörös az odaadottságot, a transzcen
dentális kék az istenfiúságot jelzi.

A fekete az éj, a sötétség, a gonoszság, a hitetlenség, a halál 
jele, ugyanakkor a legyőzhetetlenség, a megújulás és a méltóság 
szimbóluma is. Ezt jelzi az az ősi kettős jelentéssel bíró kép is, 
melyben a fekete a sötét anyaméh színe, ugyanakkor a termékeny 
föld, a termékenység, az ősanya színe is. A fekete Isist, Egyiptom 
hatalmas istennőjét (a halál istennőjét) nyílt karokkal ábrázolják, 
mint olyat, aki karjaiba veszi a megholtakat. Ugyanakkor a 
mitológia szerint ő volt az is, aki szerelme, Osiris szétdarabolt 
testét kiszedte a Nílusból és felélesztette. Érdekes párhuzam 
fedezhető fel a keresztény fekete Madonna képében, ahol Máriában 
kék védőpalástjával a földanya ősi hagyományának egyik eleme 
tér vissza.

A zöld szín harmonizáló és kiegyenlítő hatásával a teremtés, 
a remény, az újrakezdés és a növekedés jele: A vegetációs míto
szokban a természeti törvény „elmúlásának és újjászületésének” 
szimbóluma, mely keresztény jelentéstartalommal bővül: a 
Szentlélek átformáló erejének szimbólumává, mely erőbe vetett 
hit a mindennapokban igazolódik be napi lemondások és 
újjászületések által.

Midiing Andrea

Negyed-Oma^óra1

A keresztény ima annak a lehetőségnek elfogadása, hogy az 
ember minden helyzetben és az emberi lét valamennyi dimenziójában 
Isten elé állhat. Az imádkozó ezzel a válaszát megelőző kegyelemből 
fakadó jogra hivatkozik, s arra az elfogadásra támaszkodik, mely 
feltétlenül érvényes, még ott is, ahol az ima türelmetlen szerepj átékká, 
vagy keserű lázadássá válik. A lelkiségi irodalomban az ember 
Istennel való társalgásának tapasztalatából ennek megfelelően 
különféle imamódok (beszélgetési technikák) teijedtek el, mind 
egyéni, mind pedig közösségi szinten. Jeles lelki írók azonban 
gyakran hangsúlyozták, hogy a létező imamódokat az adott személy 
lelkiállapota, lelki életben való jártassága és elmélkedési anyagának 
tárgya függvényében kell gyakorolni, ha azt szeretnénk, hogy az 
ima valóban elélje célját, vagyis, hogy a „Teremtő a teremtménnyel

és a teremtmény az ő Teremtőjével közvetlen kapcsolatba”2 kerüljön. 
Az itt ötletként felvetett negyed-ima-óra arra a módszerre épít, hogy 
az elmélkedőnek fontos a csend, de mégsem tud azzal egyedül túl 
sokat kezdeni. Ezért a lelki irodalom nagy mestereinek a művéből 
olvas rövid részeket, melyek segítségével önmagára reflektál és a 
felismert gondolatok révén lép párbeszédre Istennel. A negyed-ima
óra tréfás kifejezése ugyanakkor a modem ember életérzését tükrözi, 
aki kevésbé nyúl a zsoltárok recitálásához és teremt önmagában és 
maga körül csendet, de akiben a még negyed órát önmagának és 
Istennek engedélyező időben az ima óra gondolata felkeltheti a 
vágyat az intenzívebb párbeszédre, önmagára való reflexióra, vagy 
akár az igényt is arra, hogy életszabályait, bölcs tapasztalatait 
önmagának összegyűjtse és a nap folyamán többször is elolvassa.

1 Kleine Ermutigung, Ein viertelstunden-Buch, Zusammengestellt von Andreas Steinhausen, Stuttgart 2001.
2 Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 15.pont
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6:00
Marcus Aurelius
Ébredj fel és térj ismét magadhoz! S ha az ébredésnél felis

merted, hogy csupán álom volt, ami nyugtalanná tett, éber állapot
ban is lásd úgy az elfogadhatatlant, mint álmot.

6:15
Emanuel Geibel
Régi nóta és fájdalom az, hogy a felismerés csak akkor gyarap

szik, ha a bátorság és az erő elpárolognak. Amit a fiatal csak tud, 
azt az öreg már ismeri. Csak az életed árán vásárolhatod meg annak 
tudását, hogyan kell az élettel bánni.

6:30
Gottfried Keller
Saját tapasztalatom szoktatott arra, hogy az élet valamenyi 

nehézségét jelentéktelennek és múlékonynak tekintsem, és kitar
tóan a jövőre gondoljak.

6:45
Georg Chrisíoph Lichtenberg
„Sokan vannak, akik boldogtalanabbak nálad” -  s bár nincs 

biztos tető a fejem fölött, mely alatt lakni lehet és ahova az eső 
elől be lehet húzódni, ez a mondat mégis elég ahhoz, hogy mindezt 
elfelejtsem.

7:00
Johann Wolfgang Goethe
Ha kavarog a fejed és a szíved,
Mi jobbat kívánhatsz magadnak!
Aki már nem képes többé szeretni és tévedni,
az jobban jár, ha eltemeti magát.

7:15
Jean de la Bruyére
A merész hasonlóan gondol kötelessége teljesítésére, mint 

ahogy a tetőfedő hozzálát ahhoz, hogy befedjen egy tetőt: egyik 
sem arra törekszik arra, hogy kockára tegye életét, de nem is ijednek 
meg ettől a veszélytől.3

Pakisztánban szerzetesnők utcagyerekekről gondoskodnak
Azokat a gyerekeket, akiket a kórházak kiadnak, de nincs otthonuk és családjuk, ahova mehetnének, ferences nővérek veszik 

gondozásba. Már 1969-től működik a Dar-Ul-Sakun-nak nevezett gyerekotthon, amely magyarra fordítva a béke házát jelenti. 
Jelenleg 150 különböző korosztályú árva gyerek él az otthonban, állítja a közösség vezetője - Ruth Lewis nővér. A nővérek 
elsősorban azokat a gyerekeket fogadják be, akiknek senkijük sincs. 60 gyerek állandó orvosi kezelésre szorul, ezt az otthonban 
biztosítják számukra. Számos újszülöttet szülei egyszerűen kitesznek az utcára, és így semmit sem tudhatunk identitásukról -  
hangsúlyozza Lewis nővér. Hogy a gyerekeket el tudják tartani, a nővérek iszlám környezetük adományaira szorulnak. Adományokat 
leginkább a ramadan hónapban kapnak, amelyből több hónapig eltarthatják az árvákat.

(Forrás: Zenit,ZG01081703)

A svéd lutheránus egyház elveszti híveit
A legújabb statisztikai adatokra támaszkodva közölt cikket a svéd egyház állapotáról az Aftonbladet újság. A svéd lutheránus

evangélikus egyház 350.000 hívővel számol, ma kevesebbel, mint 30 évvel ezelőtt. 1972-ben a lakosság 95,2 % vallotta magát az 
egyház tagjának. Ma ez az arány 82,9 %-ra csökkent. A hívőknek csak 1,7 százaléka jár templomba.

(Forrás: Zenit, ZG01081904)

Hollandia vallási helyzete
Az elmúlt negyven év folyamán a katolikusok száma 5 millióról 5,2 millióra növekedett Hollandiában. Mégis országos szinten 

egy erős számbeli visszaesés tapasztalható. Az ország lakosságához viszonyítva a katolikusok számaránya 40 %-ról 33 %-ra esett 
vissza. Míg 1960-ban 2,7 millió hívő járult szentáldozáshoz, ez a szám 1996-ban alig érte el az ötszázezret. Ez gyakorlatilag egy 81 
%-os visszaesést jelent. A vallási gyakorlat hanyatlását a különböző ünnepeken való gyér jelenlét is mutatja (keresztelés, elsőáldozás, 
bérmálás, házasság). A vallási szakértők számára ezek az adatok nem meglepőek: Jósé Sanders, a vallási statisztikákkal foglalkozó 
Katolikus Intézet professzora és Theo Schepens, a Tilburg-i Teológiai Fakultás egyetemi tanára, nyilatkozataikban az európai 
katolicizmus számbeli visszaeséséről beszélnek. A vallásukat gyakorlók számának visszaesése nem csak Hollandiára, hanem egész 
Nyugat-Európára jellemző. 1960 és 1996 között az évi keresztelések száma 108.000-ről 43.000-re (-62%), az elsőáldozók száma
98.000-ről 43.000-re (-54%), a bérmálkozók száma 79.500-ról 31.500-ra (-60%) míg az egyházi házasságok száma 35.500-ról
12.000-re (-60 %) esett vissza. Az egyetlen pozitív adat: a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával évi 33.500-ról 39.000-re emelkedett 
a templomot látogatók száma. Ez 17 százalékos növekedést jelent. Katolikus szociológusok szerint ez annak a ténynek köszönhető, 
hogy a vallási szférán kívül az emberek nem találnak más, alkalmasabb alternatívát ezen ünnepek megünneplésére.

(Forrás: Zenit, ZG01081903)

Burundiban egy templom vált brutális gyilkosság színhelyévé
Három embert (köztük egy 11 éves és egy 16 éves gyereket) Makabma provinciában brutálisan lemészároltak. A menekülők hiába 

reméltek menedékre találni egy templom falai között. A dráma okozója a Hutu-lázadók egyik csapata volt, akik egy katonai központ 
közelében levő templomot támadtak meg. A templomban körülbelül száz ember keresett előlük menedéket. A térségben egyre 
jobban eluralkodik a félelem. 1993 óta folyik véres harc a hatalmon levő Tutsi népcsoport és a felkelő Hutuk között. Az egy évvel 
ezelőtti béketárgyalás mindmáig nem tudta elnémítani a fegyvereket. (Forrás: Zenit, ZG01083006)

3 Az idézeteket Midiing Andrea fordította.
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Jólét és szegénység

1. A szegénység ideologizálása

Krisztus a gazdagok végzetes kilátástalanságáról beszélt. 
Amíg kevesek kiváltsága volt a jólét, a teológusok eltúlozták a 
gazdagság veszélyeit, nem rosszindulatból, hanem mert a szegény 
és a gazdag különbségére támaszkodott a társadalom rendje. A 
szegény, aki folyton azt hallotta, hogy könnyebb a tevének átmenni 
a tü fokán, mint a gazdagnak bejutnia a mennyek országába, türel
mesebben viselte a nyomorát. Nélkülözéseiért égi julalmat remélt. 
Keppler (+1926) rottenburgi püspök, kiváló szónok és biblikus úja 
1891-ben: „A kereszténynek alkalmazkodnia kell az emberi 
rendhez, a külső társadalmi viszonyokhoz, még akkor is, ha nehe
zen és szolgai függésben él.” A híres moralista Lehmkuhl ezt 
mondja: „A feljebbvalóknak és a vagyonosoknak valódi keresz
tény szeretettel kell enyhíteniük a többi ember nyomorán és 
ínségén; a szükölködőknek és az alacsony sorsúaknak pedig aláza
tosan és türelmesen kell elfogadniuk helyzetüket, s gyakran ember
társaik szeretetéből fenntartaniuk életüket. Az egyház megneme
síti és megdicsőíti a megváltoztathatatlan sorsot; megszüntetni 
nem tudja.”

2. A bőségi társadalom

A társadalmi szervezet alapelve évezredeken keresztül nem a 
bőség, hanem a szükség volt. Meg voltak győződve, hogy a Föld 
javai nem biztosíthatnak mindenkinek érdemleges szociális státust. 
A javak egyenlőtlen elosztása tette lehetővé néhány kivételes 
esetben az emberhez méltó életet. A javak túlnyomó többségéből, 
körülbelül 80 százalékából az emberiségnek alig 20 százaléka 
részesült, s a népesség többi 80 százalékának be kellett érnie a 
javak töredékével, a fennmaradó 20 százalékkal.

Általában jól bevált a társadalom megszervezésének ez a 
módszere; világméretekben még ma is így van: a jövedelem 
háromnegyede „az emberiség egyharmadának birtokában van, 
mégpedig éppen a legfejlettebb réteg tulajdonában” (A II. püspöki 
szinódus „Igazságosság a világban” című okmánya, 9.). Idők 
folyamán még a természet is igazolni látszott azt, ami ellentmon
dott a természetjognak. Egyik oldalon voltak a fejlett kultúrájú, 
széles látókörű egészséges gazdagok, a másik oldalon a csúnya, 
beteg, tompa agyú szegények. Még ma is szembeötlik ez Írország
ban. Az évszázados angol elnyomás következtében az írek megle
hetősen csúnyák, kivéve talán a papokat és az apácákat. A tömegek 
elnyomása olyan hasznosnak bizonyult, hogy alig győztük szente
síteni: a természet nevében, a rend nevében, az erkölcs nevében, 
Isten nevében. Milyen áruló volt a II. noktumus fogalmazása: 
„szegény, de becsületes családból származott...”.

Néhány évtizede azonban szinte ráerőszakolta magát egy új 
elv -  legalábbis a fejlettebb -  népekre. A fejlett országokban - 
hazánkban is -  nem a hiány, hanem a bőség szervezi a társadalmat. 
Gyakorta hallhatunk a rádióban, olvashatunk a sajtóban az 
„eldobó társadalom ” tüneteiről: teljesen ép ruhák, cipők, 
fogyasztható élelmiszerek mennek a szemétbe. A teológusok 
feloldozhatják-e a társadalmat a jólét következményei alól, azért, 
mert a jólét lett a társadalom alapja?

3. A jólét mint teológiai probléma

A jólét időközben teológiai probléma lett. A világfelfogás 
átalakulása új helyi értéket kölcsönzött a jólétnek, vagy másképpen
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a haladásnak. Amíg a teológia abból indult ki, hogy Isten teljesen 
készen teremtette a világot, addig nem táplálhatott különösebb 
reményeket a haladásról, a földi valóságok fejlődéséről: a más
világon ígért örök boldogságot. A világot siralomvölgynek, leg
feljebb az örök élet próbaidejének, az anyagi haladást semlegesnek 
tekintette. Azóta azonban, hogy a természettudományok rákény- 
szerítették a fejlődés föltevését a teológiára, egyre inkább el
halványul a természet és a természetfölötti kettőssége, s egyre 
meggyőzőbbnek látszik, hogy az eddig szigorúan elválasztott két 
világ voltaképpen nem különíthető el egymástól. Az egész földi 
világ hőn óhajtott célja az eszkatológikus beteljesülés: a mennyor
szág a földön, ami nem azonos a teljesen immanens „földi 
mennyország”-gal.

A teológia nem zárkózhat el az evolúciós világszemlélet elől; 
különben örökössé tenné a konfliktust a modem tudományokkal, 
s előbb vagy utóbb nem akadna ember, aki megértené, hogy miről 
beszél. Következésképpen másként kell majd néznie a földi élet 
szüntelen megjavítására irányuló törekvéseket, másként kell ér
tékelnie a jólétet, a haladást, amely hozzátartozik a teremtés 
eszkalációjához, Isten királyságának az eljöveteléhez.

Jézus szavait sem vehetjük azonban félvállról. Túlontúl egyér
telmű, amit a szegénység eszményéről, az igénytelenségről, a földi 
kincsektől való függetlenségről mond. Tanítványainak meghagyja, 
hogy ne vigyenek magukkal „se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt” 
(Lk 9,3). A gazdag ifjúnak azt tanácsolja, hogy ossza el egész va
gyonát a szegények között, s úgy kövesse (Lk 18,22). Értelmetlen 
kincset gyűjteni a földön, „ahol moly és rozsda emészt, ahol tolva
jok betörnek és lopnak” (Mt 6,19). Aligha van még egy krisztusi 
követelmény ennyire megalapozva az evangéliumban, mint az ön
kéntes szegénységé. A kérdés az: a gázfűtés, a lift, az automata 
mosógép, az autó, a televízió, a külföldi utazások, a déligyümöl
csök megakadályoznak-e abban, hogy Krisztust kövessük?

4. A világ szégyene

Krisztus nem a kezdetlegesség és természetesség prófétája, 
hanem az embertársi kapcsolatok, az emberi összetartás és a tiszta 
szándék hirdetője. A szolidaritás és a tiszta szándék ügyében kerül 
a jóléti keresztény Krisztus ítélőszéke elé.

Önmagában nem kereszténytelen az életszínvonalunk, de 
csakhamar azzá válik, ha összevetjük a világ szégyenével: az éhező 
milliókkal, abetegekkel, a prostituáltakkal. Afejletl országoknem- 
zeti jövedelmük 15-20 százalékát költik az életszínvonal további 
növelésére, s legfeljebb egy százalékát az elmaradott országok 
támogatására, amelyek a népességszaporulatra való tekintettel 
nemhogy növelni, hanem még megőrizni sem tudják a jelenlegi 
életnívót. Ez a kirívó ellentét vádol bennünket, s nem nyug
tathatjuk meg lelkiismeretünket semmiféle mellébeszéléssel. 
Milyen logika az, hogy a szülők megetetik gyermekükkel a 
sütemény utolsó falatját is, „mert Indiában éheznek a gyerekek”? 
Az éhezőkön csak a világtársadalom strukturális változása segít
het. Helyesen mondja Helder Camara, hogy a fejlett ipari or
szágok cementezik meg Latin-Amerikában az igazságtalanságot. 
Nem a gázfűtés vádol tehát és nem a mosógép, hanem a tőzsde és 
a profit, amely eltörölheted ennek tartja a nyomort.

Pedig nem az. A „Populorum progressio”, VI. Pál pápa 
nagyszerű enciklikája megszüntette a magántulajdon föltétien 
szentségét, amit oly sokáig védelmeztek a teológusok. A II.
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püspöki szinódus okmánya még világosabb: „Ma már nemcsak 
szükebb közösségek, de egész népek ébrednek annak tudatára, 
hogy valamit tenni kell -  és nem nyugodhatnak bele abba a gon
dolatba, hogy tétlenül viseljék végzetszerű sorsukat” (Igaz
ságosság, 6. o.). Ez az első, amit számon kér tőlünk Krisztus az 
ítéleten: megteszünk-e minden tőlünk telhetőt, hogy segítsünk az 
emberi nyomorúságon?

A másik meg az, amit Mártának mondott: „Sok mindennel 
törödöl, sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges” (Lk 
10,42). És ezen nem változtat semmi: sem az új világfelfogás, 
sem a társadalmi viszonyok átalakulása. Sőt az egyetlen szükséges 
teszi értelmessé jólétünket. A technikai haladással párhuzamosan 
biztosítja a személy fejlődéséhez nélkülözhetetlen transzcen- 
denciát. Akit csak az autómárkák, a sztereoberendezések s más 
effélék érdekelnek, szellemileg annyira korlátozott, hogy védte
lenül van kiszolgáltatva a fogyasztási kényszernek.

5. Fogyasztási aszkézis

Minél nagyobb és minél elkerülhetetlenebb a jólét, annál 
nagyobb az egyház felelőssége. „Az egyháznak úgy kell élnie és 
úgy kell anyagi eszközeit használnia, hogy a szegényeknek 
hirdethesse az evangéliumot. Mert ha fordítva tesz, és a gazdagok 
és hatalmasok egyházaként jelenik meg, elveszíti szavahihetősé
gét” -  mondja a II. püspöki szinódus „Igazságosság a világban” 
című okmánya (20. o.). Az egyházi vagyonnak nem szabad elho
mályosítania az egyház evangéliumi küldetését. Ezen a téren még 
nagyon sok a tennivalónk. Konkrét esetekben nem mindig könnyű 
eldönteni a javak helyes használatát, de annyi biztos, hogy szeré
nyen és mértéktartón kell élnünk. Keresztény hitünk kötelez erre. 
Lelkiismeretvizsgálatunknak ki kell terjednie mindannyiunk 
életmódjára, akár püspökökről, akár papokról vagy szerzetesekről 
van szó. Mennyi értelmetlen, fölösleges és bűnös pompát fejtünk 
ki, még mindig milyen gyakran fényűző az életünk. Jézus szava 
egyértelmű: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne szerezzetek 
se arany, se ezüst, se réz pénzt övetekbe” (Mt 10,8). Igaz, hozzá
fűzi: „megérdemli a munkás ellátását”, de a szövegösszefüggésből 
világosan kiderül, hogy szerény és igénytelen „ellátásra” gondol: 
nem inasokkal és luxusautókkal. A papoknak joguk van a „tisztes
séges megélhetésre”. Ezen régebben jómódot, gazdagságot értet
tek. A papok tisztességes megélhetése ma semmiképpen sem je
lentheti a régi kiváltságos helyzet fönntartását.

Át kell gondolnunk a szerzetesi szegénységet is. Az a kérdés, 
hogy a szerzetesi szegénység eszménye a társadalmilag deklasszál- 
tak nyomorúságán tájékozódjék-e, vagy a társadalmi élet közös 
követelményeit vcgye-e tekintetbe. Úgy véli Rahner, hogy- mivel 
nem vonulhatunk ki a társadalomból -  a mai szerzetesek számára

általában a második út járható. Az igazi szegénység, a nyomorul
takkal való azonosulás fennkölt eszmény, amelynek elsőrendű 
feladata, hogy nyugtalanítsa az embert, hogy időről időre felhívja 
figyelmét a lemondásra, az értékek rangsorolására. A mai 
szerzetesnek azonban -  mondja -  legyen bátorsága önmagához, 
ahhoz, hogy nem lehet mindenki Foucauld követőjeként „Jézus 
kis testvére”. A szerzetesi szegénység ma fogyasztói aszkézis: az 
igények és szükségletek higiéniája, a lelki egészséghez szükséges 
„tisztaság” megőrzése a mesterségesen keltett szükségletekkel 
szemben. Minél inkább növekszik a jólét, annál fontosabb a szük
séges és a fölösleges közti választás: hogy fölszabadítsuk magun
kat a fogyasztói ideológia kényszere alól, hogy ne akarjunk -  azon
nal és értelmetlenül -  mindent, ami lehetséges és amit felkínál a 
reklám, hogy tudjunk különbséget tenni státusszimbólum, mester
séges igény és valódi érték között. Az autó a mai világban közle
kedési eszköz, a luxusautó státusszimbólum. A külföldi utazás 
szinte nélkülözhetetlen „tanulmányút”, s nem „kalandozás”, ahon
nan -  őseink példájára - zsákmánnyal megrakodva térünk haza. 
Talán kiviláglik e néhány példából, hogy a fogyasztói aszkézis 
választás, amely mindenképpen magába zárja a lemondást: hiszen 
amikor az egyiket választom, a másikat elengedem. Ha választok, 
akkor rangsorolok, s a magasabb érték kedvéért föláldozom az 
alacsonyabbat.

A fogyasztási aszkézis intézményesített formája a szerzetesi 
szegénység. A szerzetes önként mond le nemcsak a mesterségesen 
felkeltett igények kielégítéséről, hanem a jó, sőt néha még a hasz
nos dolgokról is. Nem azért, hogy öncélúan sanyargassa testét, 
nem kényszerűségből, mint a mesebeli szőlőről, nem valamiféle 
törvény nyomasztó súlya alatt, hanem szabadon: hogy ember 
maradjon, hogy felszabaduljon a fogyasztás ideológiája alól, hogy 
ne adja el magát a világ jó dolgainak, legyen az pénz, autó, ciga
retta vagy szexualitás.

A szerzetes a szegénységet választja azért, hogy a világban 
és a világ dolgai közepette, amelyeket használni kell és szabad, 
mégiscsak ember maradjon az ember, mert nem az ember van a 
haladásért és a jólétért, hanem a jólét az emberért. A szerzetesek 
szegénysége arra való, hogy szabad választásuk humanizálja a 
jólétet, megszüntesse a belőle fakadó elidegenülést. Azt kívánja, 
hogy az ember egyszerűen és magától értetődően mondjon le a 
fogyasztás ezer meg ezer lehetőségéről, mert eleven kapcsolatban 
van Istennel, a szellemmel, a személlyel és a szeretettel. Vagy 
még egyszerűbben: mert hisz az örök életben, nincs szüksége arra, 
hogy a fogyasztás és az élvezet egyre rafináltabb kábítószereivel 
csillapítsa az emberi lét végességéből eredő fájdalmait és szomo
rúságait.

kézirat Nyíri Tamás hagyatékából

Összefüggés az öngyilkosság és az abortusz között

A modenai egyetem egyik tanulmánya arra hívja fel az olva-sóközönség figyelmét, hogy összefüggés van a nők öngyilkossági 
kísérlete és az önkéntes abortusz közt. Angelo Cagnacci és Annibale Volpe kutatók a két jelenség közötti közvetlen és közvetett 
kapcsolatról számolnak be. A Humán Reproduction szakfolyóiratban közölt tanulmány 500.000 abortusz-esetet dolgoz fel az 1995 
és 1998 közötti intervallumban. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a különböző évszakokban történő abortálások 
ritmusa és az öngyilkossági kísérletek száma egymással összefüggésben van. Az összekötő kapocs a depresszió. Családi odafigyeléssel 
és a baráti kör aktív részvételével lehetne csökkenteni az önkéntes abortuszok számát. A tanulmány arra is kitért, hogy a hivatalosan 
engedélyezett abortusz fellendíti az öngyilkossági mutatót, ugyanis az abortusz törvényesítése nem fogja csökkenteni az 
öngyilkosságok számát. Legfontosabb gyógyszer mindkét esetben a depresszív hangulat leküzdése.

(Forrás: Zenit, ZG01082402)
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Szabó Ferenc: Keresztények az 
ezredfordulón

(Válogatott tanulmányok, Távlatok, Bp. 2001.,
406 old., 1990 Ft)

A neves jezsuita szerző e kötetében az utolsó évtizednyi 
Távlatok folyóiratban közzétett vagy előadásként elhangzott tanul
mányait .gyűjtötte egybe. Beillesztette a kötet elejére az 1987-es 
Az emmauszi úton című könyve első részét, az „Isten útjain”-t, 
így világnézeti összefoglalás is műve, mint ahogy azt az előszóban 
írta: „valójában közel négy évtizedes reflexió gyümölcsének 
tekinthető kötetem elméleti része.” A Magyar Millennium Kor
mánybiztos Hivatala anyagi támogatásával megjelent kötet címe 
a jubileumra utal: „Keresztények az ezredfordulón”, azaz a Katoli
kus Egyház és általában a Krisztusban hívők átfogó helyzetelem
zése kíván lenni az új évezred küszöbén.

A kötet központi témái: szekularizáció, ateizmus, vallásosság, 
keresztény hit és tanúságtétel. Ahogy a szerzőtől már megszoktuk, 
ezen témaköröket elemzi különböző szempontokból, egyetemi 
oktatói szinten, letisztult egyszerűséggel, 
a magyar helyzeten túlmutató, egyetemes 
szellemi távlatokba ágyazva. Nem titkolt 
célja, hogy „eszmélődésre”, azaz párbe
szédre hívja a nem hívőket, elsősorban a 
manapság divatosan és tipikusan agnosz
tikus, liberális, de nyitott gondolkozású, 
vallásilag-világnézetileg kereső értelmi
ségieket és a „maguk módján” vallásosak 
széles tömegét. De az egyháziasan hí
vőknek is határozott, kiegyensúlyozott, 
aranyközéputas irányt mutat bonyolult, 
aktuális teológiai, egyházkormányzati 
kérdésekben.

Találóbb lett volna a „Keresők kalau
za” vagy a „Világnézeti kalauz” címet 
adni a kötetnek, ami egyrészt utalt volna 
a szerző korábbi Pázmány-kutatásaira, a 
teológus Pázmányról írt monográfiájára 
(1990, 1998) és Pázmány fő müvére, az 
Igazságra vezető kalauzra, hiszen ez a 
gyüjtőkötet is szintézisféle. Másrészt, bár 
tartalmaz hazai helyzetelemzést, nem 
szociológiai mű; bár a világegyházban élő 
keresztények helyzetét is érinti vázlatosan, utalásszerűén. 
Részletes szociológiai elemzéseket, statisztikákat, nem közöl, 
inkább szellem- és egyháztörténetinek nevezhető á műfaja.

Az „Isten útjain” című első részben a szerző alapfogalmakat 
tisztáz. Vallásosság és mítosz, vallások és a kereszténység, a 
modem ateizmus kialakulása, az istenmegismerés dialektikája stb. 
alcímek sorakoznak egymás után. Miközben elfogadja a változó, 
történeti megközelítést a dogmák tekintetében, az elkerülhetetlen 
antropomorfizmusok mellett, kiáll a teizmus mellett: a racionálisan 
is felvállalható, de alapjában misztikusan átélhető transzcendencia 
és metafizika valósága mellett. (Korai lenne tehát a metafizika 
haláláról beszélni.) Szóvá teszi, hogy a katolikusoknak elfogadha
tatlan a protestáns teológiára manapság is oly jellemző fideizmus, 
a barthi „negatív teológia”, a „minden csak kegyelem” tana, amely 
az emberi autonómiát és szabadságot kérdőjelezi meg az Isten
kapcsolatokban.

A kötet jelentős értékét képezik azok az előadásszövegek, 
amelyek nem jelentek meg a Távlatok című, negyedéves jezsuita 
folyóiratban, azaz első közlésnek számítanak. Meglepő módon,

ezekben olyan tabutémákat is érint mint a püspökök esetleges népi 
és/vagy papi választásának (azaz nem pápai kijelölésének) jövő
beni lehetősége; az egyházon belüli hatalmi ágak demokráciákra 
jellemző szétválasztásának, vagyis az egyházi alkotmánymódosí
tásnak sürgető szüksége stb., amelyeket támogatandó reform- 
törekvéseknek tart, de ezek részletes kifejtésébe nem merészkedett.

Ezt írta erről a bevezetőben: „A püspöki kinevezéseknél 
figyelembe kellene venni a közösség véleményét, nem pedig 
adminisztratív módon kijelölni a leendő főpásztorokat. Itt sincs 
szükség forradalomra, hanem a régi hagyomány felélesztésére. 
Ezzel kapcsolatosan Mgr Quinn emlékeztetett az egyházi Törvény- 
könyv 119/3. kánonjára: „ami pedig mindenkit egyénileg érint, 
azt mindenkinek jóvá kell hagynia” (im. 32.old.) „A jogállam
nak’ ezt az elvét lehetne alkalmazni az egyházban is, hogy a 
hatalom koncentrációjában elejét vegyék a visszaéléseknek, ki
küszöbölve azt, hogy az ,emberek önkényes akaratát’ a törvény 
fölé rendeljék.” (im. uo.) Ezzel Szabó Ferenc társszerkesztő 
rendtársától, Nagy Ferenctől eltérő véleményét fejezte ki, aki az 
„egyház-nép-szavazás” ügyében a Távlatok egyik mellék-letében 
fejtette ki, miért tartja kivitelezhetetlennek a demokratikus úton, 

népi szavazással történő püspök-válasz
tásokat.

A szűk körben előadott előadásokban 
a szerző szókimondóbb, mint a Távlatok
ban közreadott tanulmányaiban, és éppen 
ez teszi izgalmassá a kötetet. Az őszinte 
és közérthető hangvétel lehet az egyik oka 
a kötet sikerének, hiszen a Távlatok ne
gyedéves folyóirat rendszeres olvasói 
nem csupán egy rendszerezett tanulmány
válogatást vehettek kézbe. A túlzottan 
magabiztos keresztény álláspont helyett 
a zsinati, dialógusos magatartást képviseli.

Mint Szabó Ferenc életrajzából is
mert, hogy a már kijelölt egyetemi katedra 
helyett vállalta, hogy inkább a Vatikáni 
Rádió magyar adásait szerkeszti és kom
mentálja (1967-1992). Ugyanakkor a 
kötetből kiderül, hogy tájékoztató szolgá
lata kétirányú volt. Nemcsak a Vatikán 
szócsöve volt és maradt, hanem a magyar 
katolikusok hangja is, akkor, amikor a 
helyi püspökök a római „ad limina” láto
gatásaik során szebben festették le egy

házmegyéjük vallási helyzetét a valóságosnál. Miután engedélyt 
kapott rá, a 80-as években mérsékelten bár, de nyilvánosan 
bírálhatta a Vatikáni Rádió adásaiban a magyar egyházpolitikát 
is, mely az 1964. szept. 15-i részleges megállapodással a püspöki 
székek feltöltéséért cserébe legalizálta az állami beavatkozásokat 
az egyházi belügyekbe.

Rómában negyedszázados rádiós tapasztalatokat szerzett és 
kivételes rálátást a világegyház helyzetére, problémáira. Nemcsak 
a rendszerváltás előtt oktatott rádióadásaival és könyveivel egy 
új papi és katolikus értelmiségi generációt a II. Vatikáni Zsinat 
utáni perszonalista-rahneri szemléletre (ahogy ezt Bolberitz Pál 
idén, a P. Szabónak odaítélt Stephanus-díj átadásakor kiemelte), 
hanem mostanság is igyekszik olvasóit bekapcsolni a legfrissebb 
európai szellemi irányzatokba. A francia teológiában és iroda
lomban különösen járatos. 70. születésnapján, 2001. február 4-én 
pedig II. János Pál pápa üzenetben személyesen köszöntötte, az 
írószövetség önálló estet szervezett számára, tisztelői jubileumi 
kötetet adtak ki róla. (Ami sajnos könyvesbolti árusításra nem 
került.)

Szabó Ferenc

K eresz tén yek  
a z  ezredfordulón

összegyűjtött tanulmányok
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A Keresztények az ezredfordulón című kötete ugyanakkor 
igényes könyvkötészeti kivitelezésével is felhívja magára a figyel
met: fóliázott, kemény támlás, fűzött, hófehér papírú kötet. Esztéti
kai öröm kézbe venni és beleolvasni. A szerző kivételes szerkesztői 
képességekről tett ismét tanúbizonyságot, amikor tanulmányait 
téma szerint összerendezte. A bevezető új tanulmányban a követ
kező alcímek sorakoznak: keresztények az ezredfordulón, keresz
tények a közéletben, demokrácia az egyházban, párbeszéd a plura
lista társadalomban, kereszténység és más vallások, a keresz
ténység jövője. Mind - mind olyan aktuális témák, amelyek a 
közéleti kereszténység elfogadható irányelveit tartalmazzák 
dióhéjban, annak tudatában, hogy az államvallási és/vagy népegy
házi egyházmodell leáldozófélben -  vagy inkább átalakulóban van 
hazánkban is.

A „demokrácia az egyházban” című fejezetben leszögezte: 
„Persze, az egyháznak nemcsak hirdetnie, hanem gyakorolnia is 
kell a ,demokratikus ’ erényeket a saját belső életében, intézmény- 
rendszerében. A tekintély gyakorlása ne legyen parancsolgatás 
,dirigálás’; tekintély és autonómia egymást egészítsék ki. A 
demokratikus politikai hatalom csak úgy nyerheti el az állam
polgárok bizalmát, ha meg tudja indokolni döntéseit, előírásait. 
Az egyházi hierarchia is úgy lehet hitelre méltó, ha bensőségessé 
teszi és maga is gyakorolja az általa hirdetett üzenetet, megvilá
gítva azt, hogy az üzenet,önmagáért beszél’, hogy alapvető és 
gazdagító a hivő közösség számára. ” (im.23.old.)

A keresztények jövője című alfejezetben illúziómentesen látja, 
hogy mi a jelen, és mit hozhat a közeljövő:,,Különben is, az utolsó 
évtizedben az új vallások és ezoterikus gyakorlatok, a New Age- 
féle gnosztikus ideológiák és a szekták szaporodása azt jelzi, hogy 
a vallás igénye tovább él, a történeti egyházakat elhagyva az 
emberek (főleg a fiatalok) valamiféle valláspótlékot keresnek. (...) 
Alig tagadható, hogy a II. vatikáni zsinat gyümölcsei nem hozták 
meg a várt eredményeket. Nemcsak az intézményes lassúság 
akadályozta ezt (hozzátenném: a volt kommunista országok 
helyzete sajátságos volt, kedvezett a konzervativizmusnak), hanem 
egyes csoportok szántszándékkal akadályozták a zsinati,nyitást’. 
A zsinati egyháztan (kollegalitás, világiak szerepe...) és a dialógus 
(ökumenikus és vallásközi párbeszéd) szépen kezdett érvényesülni, 
később viszont mintha megtorpant volna - különböző okokból. 
Igazában arra van szükség, hogy a liierachia hűséges maradjon 
a helyesen értelmezett zsinati egyháztanhoz, általában az 
,aggiomamento ’ programjához. ” (29.;31.old)

A kötet legértékesebb tanulmányának a „Merre és hol tart a 
Magyarországi Egyház?” című tanulmányát tartom, mely ere
detileg a Távlatok 1998/3-as számában jelent meg. A személyes 
jegyzetek az „aggiomamentó”-hoz alcím utal egyéni látásmódjára 
és véleményére a rendszerváltás utáni hazai, egyházi helyzetről. 
Nagyon elgondolkodtató, amiket a magyar Pax Romana Katolikus 
Értelmiségi Mozgalomról leírt, hiszen ezen mozgalom annyira 
elkötelezett aktivistája, hogy néhány évig a mozgalom lelkészi 
státuszát, feladatait is betöltötte (később Békés Gellért bencés 
állt ezen a poszton), ezért a Pax Romana vezetésének útmutatásait 
mindenképp figyelembe kell vennie. A következőket írta le:

,,Az itthon újjáalakult Pax Romana Fórum már korábban is 
(1993: Vép, 1996: Siófok), meg az idei siófoki kongresszuson is 

foglalkozott az aggiornamento bizonyos szempontjaival. Úgy 
tűnik, túlsúlyban voltak a bírálatok; a szociológusok voltak a fő  
hangadók mindegyik alkalommal. Mintha az egyház külső, emberi, 
intézményes oldalának vizsgálata mellett elsikkadt volna a másik, 
a hitben felfogható és megélt arculata, a misztérium. A program 
ellenére kevés szó esett a bibliai értelemben veit ,idők jelei ’-ről, 
kevéssé figyeltünk arra, hogy mit mond a Lélek az egyháznak. 
(Azért használom a többes szám első személyt, mert a két siófoki 
kongresszuson magam is részt vettem előadóként is.) ” (211.old.)

P. Szabó „A Zsinat - harminc év után” című tanulmányában, 
a következő sorokban foglalta össze kötetének fő üzenetét:

,,Az egyháznak mindenképpen szembe kell néznie a modernség 
kihívásaival; nem szabad struccpolitikát folytatnunk, elkendőzve 
a problémákat. (Néha püspöki szinódusokon ezt láthattuk: pl. 
amikor egyes afrikai főpásztorokfelhozták a papi cölibátus ottani 
nehézségeit, vagy máskor nyugat-európai püspökök a születéssza
bályozás kérdését kezdték feszegetni.) Az egyház csak úgy 
folytathat párbeszédet a mai világgal, ha képes leszfelkelteni hívei 
szabadságát, felelősségérzetét és teremtő készségét, és így felnőtt 
elkötelezettségre serkenteni Isten népét. Túljutva a múlt nosz
talgiáján és valami naiv és ostoba progresszizmuson, amely az 
újítás lázában megtagad minden folytonosságot a nagy keresztény 
hagyománnyal, meg kell valósítanunk a zsinati aggiornamentót. 
Nem feledve a hagyományt tisztelő és egyházát szerető H. de Lubac 
figyelmeztetését: az igazi hűség nem a konzerválásban, a merev 
megőrzésben mutatkozik meg, hanem a helyes haladásban: az új 
idők (idők jelei) hívását meghallva régit és újat hozunk elő a 
gazdag keresztény lelki/szellemi örökségből. ” (2o9. old.)

Papp Ferenc

Pakisztánban számos embert halálra ítélnek vallásos meggyőződéséért

Pakisztánban számos keresztényt és újságírót ítélnek halálra vallásos meggyőződéséért. A törvények alapján halálos ítélettel 
sújtják mindazokat, akik „kimondott vagy leírt szavakkal..., közvetlen vagy közvetett formában bepiszkolják Isten szent Prófé
tájának a nevét”. Rehmat Shah Afridi, az egyik legismertebb pakisztáni újság szerkesztője, kivégzésére vár a lahore-i börtönben. 
,,Az emberek a félelem légkörében élnek”- hangsúlyozta egy pakisztáni újságíró. „Nagyon nagy elővigyázattal kell fogalmazni és 
inu. A legkisebb tévedés is az ember életébe kerülhet”. A 28 éves Ayub Masih 1996 októberében azt mondta egyik szomszédjának: 
„Ha meg akarod tudni az igazat az iszlámról, akkor olvasd Salman Rushdie könyveit”. Ezért a mondatáért 1998. április 27-én 
kimondták rá a halálos ítéletet. Néhány nappal később, 1998. május 6-án, John Joseph (Faizalabad püspöke) a szélsőséges vallási 
törvények elleni tiltakozásában öngyilkosságot követett el a Sahiwal bíróság udvarán. A bírók és ügyvédek félnek felmenteni a 
halálraítélteket. 1997-ben ugyanis egy szélsőséges muzulmán meggyilkolt egy ügyvédet, aki egy hasonló eset vádlottját védte. 
Januárban további öt újságírót ítéltek halálra és visszautasították fellebbezésüket. Az 1986-ban érvénybe léptetett szélsőséges 
vallási törvények gyakran adnak alapot hatalmas visszaélésekre. A halálos ítéletek hátterében konkurencia és féltékenység húzódik 
meg. Musharraf generális a hatalom átvételekor (2001. június 20.) ígéretet tett a törvények megreformálására és a vallási kisebbségek 
helyzetének javítására. Mervyn Thomas, a Christian Solidarity Worldwide igazgatója, azon aggodalmának adott hangot, miszerint 
Pakisztánban a muszlim lakosság védelme és a keresztény lakosság kiszolgáltatottsága közti különbség egyre nagyobb méreteket 
ölt. (Forrás: Zenit, ZGO1081704)
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USA: Per a szudáni rabszolgaság ellen

Hans Stückelberger lelkész, a CSI alapítója és nemzetközi 
elnöke június 29-én George Bush amerikai elnökhöz intézett nyílt 
levelében elismerését fejezte ki Ken Starr és Johnnie Cochrane 
ügyvédeknek, akik sikerrel védtek három polgár j ogi harcost -  Rév. 
Walter Fauntroy volt kongresszusi képviselőt, Joe Madison, a 
National Black Leadership Roundtable, és Michael Horowitz, a 
Hudson Institute képviselőjét -  a szudáni rabszolgaság ellen 
indított perben. Fauntroy lelkész a Sudan Campaign Coalition 
elnevezésű mozgalom elnöke és egyben igazgatója. M. Horowitz 
Reagan elnök tanácsadója volt.

Az ügyészség a június 27-i tárgyalás során ejtette a „jogta
lan behatolás” vádját. Mindhármukat nagypénteken, a Sudan 
Campaign által szervezett rabszolgaellenes tüntetésen vették őri
zetbe Szudán washingtoni követsége előtt.

H. Stückelberger levelében ugyanakkor kifejezte aggodalmát 
Donald C. Payne (NJ-D) kongresszusi képviselő, John Eibner, a 
CSI rabszolga-felszabadító munkatársa és Rév. Barbara Reynolds 
őrizetbe vétele miatt. Június 23-án őket is , jogtalan behatolás” 
vádjával tartóztatták le a szudáni követség előtt. Eibner két társával 
a követség nyílt följárójára lépett, s összeláncolták egymás kezét, 
így jelképezve a szudáni rabszolgakereskedelmet. A titkos- 
szolgálat emberei azonnal őrizetbe vették őket. Az Egyesült Álla
mok kongresszusi képvise
lője és emberi jogi harcosok 
őrizetbe vétele az ügy sú
lyosságára figyelmezteti a 
lelkiismeretes embereket -  
hangoztatta az elnök.

24 órás fogvatartása 
alatt John Eibnert három 
washingtoni börtönben állí
tották elő, melynek során a 
Fellebbviteli Bíróság Bűnü
gyi Osztályán (Columbia 
District) kb. 8-17 óra között 
kellett állnia étlen-szomjan 
egy bűnözőkkel zsúfolt cel
lában. Amikor végül bíró 
elé került, az ügyész nyo
matékosan javasolta, hogy 
szabadon bocsátásáért fi
zettessenek vele 10 000 
USA dollár óvadékot, ko
bozzák el amerikai útle
velét, és a szudáni követsé
get csak öt háztömbnyire 
közelíthesse meg. A bíró azonban elrendelte szabadon bocsátását 
azzal a feltétellel, hogy július 27-i tárgyalásáig Rév. Fauntroy felü
gyelete alatt kell maradnia. H^ bűnösnek találják, akár hat hónap 
szabadságvesztésre is elítélhetik őket. Polgári engedetlenségi 
cselekedetüket „hosszas lelkiismeret-vizsgálat” előzte meg -  tette 
hozzá H. Stückelberger.

Az elnök közölte Bush elnökkel, hogy a CSI Eibner, Payne 
és Reynolds őrizetbe vétele ellenére továbbra is támogatja a Sudan 
Campaign Coalition rabszolgaság elleni küzdelmét -  ami a nem
zetközi jog szerint emberiség elleni bűntett. „A Christian Soli- 
darity International, a The Sudan Campaign Coalition és jóakaratú 
amerikaiak milliói -  keresztények, zsidók, muzulmánok és nem
hívők egyaránt -  megkettőzik erőfeszítéseiket az utolsó szudáni 
rabszolga kiszabadításáig” -  tette hozzá H. Stückelberger. A CSI

elnöke Izajás prófétát idézve emlékeztette Bush elnököt, hogy a 
keresztényeknek és mindazoknak, akik élvezik a szabadság áldá
sait, kötelességük „szabadságot hirdetni a foglyoknak”.

H. Stückelberger sürgette a Fehér Házat, támogassa a Sudan 
Peace Act elfogadását, amely a szudáni kormány „népirtó” 
háborújában közreműködő cégeket kitiltaná az USA tőkepiacáról. 
A Kongresszus június 13-án elsöprő többséggel szavazta meg ezt 
a törvényjavaslatot, amely most a szenátus elé kerül. „Komolyan 
veszélyeztetné az USA erkölcsi hitelét, szabadság és jog iránti 
régi tradícióit, ha az amerikai kormány tudatosan engedélyezné a 
rabszolga-kereskedést a Wall Streeten” — emlékeztet levelében 
H. Stückelberger.

Az illetékes bíróság a július 27-re kitűzött tárgyalás előtt né
hány nappal arról értesítette a vádlottakat, hogy ügyüket bűncse
lekmény hiányában ejtették.

USA/Szudán: A rabszolgák kiszabadítása 
fontosabb a templomépítésnél!

A  „ Grace Tabernacle Ministries ” egyháza (Palm Coast, Flo
rida 100 000 USA dollár (mintegy 30 mFt) adományt juttatott a 
CSI-USA címére, amelyhez Charles R. Silano lelkész a követ

kező levelet mellékelte: 
„Kicsi, de áldott gyüle

kezet a miénk. Összesen csak 
35 tagunk van. Nem sokkal 
ezelőtt egy nagyobb össze
get kaptunk. Eredetileg az 
volt a célunk, hogy az ado
mánybólfölépítjük végre sa
já t templomunkat, mert je 
lenleg egy helyiséget bér
iünk erre a célra. De Isten 
másképp határozott.

Hónapok óta a kiváltott 
rabszolgák jényképei fölött 
imádkoztam, akiket kivétel 
nélkül megkínoztak és meg
csonkítottak, amikor az Úr 
megszólított, és azt mondta, 
hogy a 100 000 dollárt 
ford ítsuk  a szudáni rab
szolgák kiszabadítására. Az 
egyik fotó hátoldalán meg
pillantottam a CSI nevét és 
címét. Fölkutattam több, 

Szudánban működő szervezetet is, de Isten a CSI felé fordította a 
szívemet.

Levelemhez mellékelem a 100 000 dolláros csekket. Mi, a 
„Grace Tabernacle Ministries International” gyülekezet tagjai 
boldogok vag)>unk, hogy részt vehetünk abban a szolgálatban, amit 
a CSI Isten akaratából teljesít, s reméljük, hogy kapcsolatunk 
hosszú és mindannyiunk számára hasznos lesz. Szeretnénk, ha 
fölajánlásunkat teljes egészében a rabszolgák kiszabadítására 
fordítanák.

Isten áldja meg Önöket! ” 
Rév. Charles R. Silano

Víz Péter /  CSI

Balról jobbra: Rcv. Walter Fauntroy, Michael Horowitz és Joe Madi
son Szudán washingtoni követségéhez bilincselve (2001. április 13.)
(Robinson Associates, LLC)
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A 2001/1. szám 34. oldalán szerző nélkül, pusztán CSI fejléc
cel megjelölt cikk az iszlámról nem illik bele abba a szellemiségbe
-  a színvonalba pedig még kevésbé -  ami egyébként a lapot (Egy- 
házfórum -  szerk.) jellemzi. Ezt még a mai borzalmas események 
(az USA elleni terrortámadás -  szerk.) után is hangsúlyoznom 
kell... Azóta -  mivel türelmetlen voltam -  megvettem a legújabb 
számot, ahol ugyancsak olvashattam az iszlámról. Kicsit az az 
érzésem, hogy a cikk szerzője -  akinek a neve itt már megjelent -  
szándékosan borítja fel az egyensúlyt. Fordított helyzetben talán 
úgy érzékeltetném akcióját, mintha egy nem keresztény lapban a 
kereszténységet két dologgal igyekeznénk bemutatni: az egyik az 
inkvizíció, a másik legyen mondjuk a papi pedofilia. Valóban ez 
lenne hát a kereszténység? És valóban ez lenne hát az iszlám? 
Ami az EF-ben az iszlámról olvasható (és az általam említett 
korábbi számban is), az létező valóság, kár lenne tagadni. 
Ugyanakkor láthatjuk a napi vallási és politikai eseményekben, 
hogy hová vezet az a megközelítés, amikor saját világunkról csak 
a pozitív elemeket, a szemben álló (miért is áll szemben?) félről 
pedig csak a negatív információt közöljük. A vallások közötti 
párbeszédnek elsősorban saját hitünk gyengeségeinek felismerésén 
és elismerésén kell alapulnia (ha egyáltalán cél ez a párbeszéd), 
ez elvezethet oda, hogy a másik fél ne támadásként fogja fel 
közeledésünket.

Nagy Zoltán

Alapvetően nagyon jó véleményem van az Egyházfórumról. 
Amikor közel két éve először találkoztam a lappal, meglepett nyílt
sága és szabad szelleme. Akkor, amikor egyházunk két országos 
terjesztésű hetilapjának közéleti nyitottsága, az egyház belső életé
re vonatkozó kritikai szemlélete, pluralizmusa még mindig jórészt 
a 70-es évek Népszabadságának színvonalán állt, nagyon jól esett 
az Önök lapjában egy egészen másféle szellemiséget tapasztalni.

Ezt a szellemi világosságot azonban beárnyékolja a 2001/1. 
lapszám iszlámellenes cikke, s a cikk fényében alapvetően más 
megvilágítást kapnak az előző és az ezt követő számoknak a Chris- 
tian Solidarity Intemationalból átvett más írásai is az iszlám 
fundamentalizmus rémtetteiről.

A hivatkozott lapszám 34. oldalán megjelent írás címével (Isz
lám: Dzsihad) és tartalmával egyaránt nem kevesebbet sugall, mint 
hogy az iszlám lényege a szent háború, a dzsihad, s ez nem is 
lehet másképp, hiszen Mohamed követőinek végcélja „az iszlám 
világuralom megteremtése”. A cikk szerint a muzulmánok „mérsé
keltnek mondható” többsége mindössze „a dzsihad fegyvertelen 
formáját részesíti előnyben” akkor, amikor mecseteket, Korán
iskolákat épít, iszlám lelkészeket és jogtudósokat képez, az iszlám 
fejlődő országokat jelentős összegű anyagi támogatásban részesíti, 
„emeli az olaj árát”, növeli a születési rátát és az iszlámot 
világméretben terjeszti a rádió, televízió s az Internet segítségével.

Ez a gondolatmenet körülbelül annyira megalapozott, mintha 
valaki azt mondaná, hogy a kereszténység lényegét a keresztes 
háborúk, az inkvizíció kínzókamrái és máglyái, a közép-amerikai 
indián írásbeliség és civilizáció elpusztítása jelentik, hiszen a 
Római Katolikus Egyház célja sem más, mint a keresztény világ
uralom megteremtése, amikor azt tanítja: „Hitünk tárgya, hogy 
(...) az egyedül igaz vallás a katolikus és apostoli egyházban áll 
fenn, és hogy ezt az egyházat bízta meg az Úr Jézus: vigye el az 
igaz vallást minden emberhez.” (Az idézet a II. Vatikáni zsinat 
„Nyilatkozat a vallásszabadságról” című dokumentumából való.) 
Márpedig — az „Iszlám: Dzsihad” című cikk anonim szerzőjének 
gondolatmenetét követve -  ezek szerint a „mérsékeltnek mond
ható” mai Római Katolikus Egyház is mindössze a szent háború 
fegyvertelen formáját részesíti előnyben akkor, amikor templo
mokat épít, hitoktatást folytat, papokat képez, a szegény keresztény

2001/4

országok támogatására buzdít, a születési ráta emelésére ösztö
nöz stb.

A Christian Solidarity International cikkének szerzője nem 
vett tudomást arról a tényről, hogy a „dzsihad erőszakos formája” 
a társadalmilag elmaradott és/vagy súlyos szegénységgel küszködő 
iszlám országokban található meg, mint ahogy a véres keresztény 
hittérítés is a középkorra, majd a gyarmatosítás időszakának álla
maira volt jellemző és nem a mostanijómódban és demokráciában 
élő európai társadalmak sajátja.

A cikk az iszlám lényegi elemének tekinti annak államvallás 
jellegét is. („Mivel az iszlám államvallás, számos előírás szabá
lyozza a dzsihadot” -  íija a szerző.)

Véleményem szerint ez az állítás sem állja meg a helyét. 
Gondoljunk megint csak saját egyházunk történetére! A késő 
ókortól az újkorig a legtöbb európai országban a kereszténység is 
államvallás volt. Ez tény még akkor is, ha figyelembe vesszük, 
hogy a Róma által irányított egyház (szemben a bizánci ortodox 
keresztények egyházával) a nyugati feudális államok királyaival 
szemben bizonyos autonómiát vívott ki magának, s így sok állam
ban hatalmi ellensúlyt is képezett a világi hatalommal szemben. 
Később a középkor elmúltával a nyugat-európai keresztény álla
mokban fokozatosan megvalósult (jórészt az egyházak vezetőinek 
nemtetszése, vagy éppen ellenállása mellett) az állam és az egyház 
teljes szétválasztása, a szekularizáció. Erre a változásra azonban 
az iszlám világban is van példa: gondoljunk csak a félig európai, 
félig ázsiai Törökországra! Az I. világháború után ott is megvaló
sult az állam és az iszlám szétválasztása. A török nép nagy 
többsége ma is hívő muzulmán, de az iszlám ebben az országban 
már nem államvallás. Tény, hogy Törökország is szegény, har
madik világbeli állam. Ezért a törökök közül is számosán gon
dolják úgy, hogy az iszlámra hivatkozó erőszak (amit mi iszlám 
radikalizmusnak, vagy fundamentalizmusnak nevezünk) megfele
lő fegyver lehet a „gyarmati kizsákmányolás során meggazdago
dott nyugati imperializmus elleni harcban”. Ez a modem, osztály
harcos gondolkodás azonban egyáltalán nem az iszlámból 
következik!

Hadd emlékeztessem egy másik európai példára is azokat, 
akik az iszlámban csak egy minden eszközzel világuralomra törő, 
veszélyes ideológiát képesek látni: A közelm últ bosznia- 
hercegovinai háborújában éppen a muzulmán bosnyákok -  s nem 
az ortodox keresztény boszniai szerbek, vagy a hercegovinai 
horvát katolikusok — voltak azok, akik a legtovább bíztak a külön
böző vallású és kultúrájú polgárokat összefogó egységes és demok
ratikus boszniai állam megteremtésének lehetőségében!

Meggyőződésem, hogy az Egyházfórum szellemiségéhez 
jobban illene, ha lapszámainak utolsó oldalain az iszlám funda
mentalizmussal való riogatás helyett a „mérsékeltnek mondható 
muzulmán többség” szövetségét keresné -  a vallásbéke jegyében
-  a fejlődő világ valóban szörnyű társadalmi és gazdasági helyzeté
nek javítása érdekében.

Keresztény emberként, a felabaráti szeretet isteni parancsát 
követve fogadjuk meg azt a tanácsot, amely Hans Küngnek az 
Egyházfórum 2001/1. lapszámában közzétett írásában található. 
Tudatosítsuk magunkban „azokat a közös erkölcsi értékeket, 
amelyek már most is jelen vannak a vallásokban, és amelyeket 
háttérbe szorít a sok dogmatikai vita és értelmetlen önigazoló 
okoskodás”!

Heindl Péter

Válasz
Két olvasónk kifogásolja a CSI dzsihádról szóló cikkét (Ef 

2001/1. szám), elítéli annak „szellemiségét’’, melyet az „iszlám
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fundamentalizmussal való riogatás "-naktart. Sajnos, ennél sokkal 
bonyolultabb a helyzet. A CSI -  amely évek óta tevékenykedik 
Dél-Szudánban és más iszlám országokban -  ebben az írásban az 
ott tapasztaltak hátterét és a baj ok valódi gyökerét próbálta megvi
lágítani.

Ha meg akarjuk érteni a muzulmánokat, tisztáznunk kell az 
iszlám valódi értelmét.

Olvasónkjól gondolja, hogy az iszlám lényege a Szent Háború 
(dzsihád), amelynek több formája van. Allah maga parancsolja a 
muzulmánoknak a Koránban: fegyverrel védjék az iszlámot, 
vívjanak véres Szent Háborúkat, s öljék meg az iszlámot elhagyót, 
aki Allahot tagadva elfogadja Krisztust Isten Fiának. Ez a vers 
megsemmisíti a Korán több mint 100, türelemre, egyenlőségre és 
vallásszabadságra intő versét.

Valójában Allah harcol általuk, fölm entve a rémtettek 
elkövetőit, s igazolva az iszlám terrorizmus minden fajtáját. Aki a 
harci parancsnak nem engedelmeskedik, büntetésre számíthat 
evilágon s túlvilágon egyaránt. A Korán szerint a fundamentalisták 
nem meggondolatlan szélsőségesek, a középosztálybeli, humanista 
muszlimokat viszont gyáva, engedetlen agitátoroknak hívja, akik 
Allah haragját viselik. A kik azonban részt vesznek Allah  
háborújában, és meghalnak a csatákban vagy öngyilkos 
támadásokban, megbocsátást kapnak halálos bűneikre is. Ez 
többször szerepel a Koránban.

A háborúk végcélja mégsem az igazságtalan szenvedések 
megtorlása, hanem az iszlám világuralom megteremtése. A kérdés 
nem szűkíthető társadalmi, vagy szegény-gazdag országok közti 
feszültségekre már csak azért sem, mert a fanatikus terroristák a 
legtöbb esetben gazdagok s egyetemi diplomával rendelkeznek.

Az iszlámban szinte kibogozhatatlanul összefonódott politika 
és vallás, amit vallási törvényük jelez. Az isteni eredete miatt 
megkérdőjelezhetetlen saría irányítja a magánéletet és a 
gazdaságot is. A muszlimok közti evangelizálás ezért a vallási 
állam alapja ellen intézett közvetlen támadás.

A szekularizáció a muzulmán világ ritka jelensége, Török
országban is állandóan támadják. A meghasonlott Törökország 
lényegileg ma is muzulmán állam, ahol az újjáéledő iszlám 
tendenciák morzsolják az atatürki örökséget. Cevik Bir, az 1997- 
es török iszlám kormány kulcsfigurája nyíltan bevallotta: 
országában ,,a muzulmán fundam entalisták az első számú 
közellenség “.

Az iszlámban nem létezik kompromisszum. Béke csak ott lehet, 
ahol az iszlám államvallás, és a saría törvénye uralkodik.

Hassan al-Bannának, az egyiptomi Muzulmán Testvériség 
megalapítójának tulajdonítják a mondást: „Nem az a jó  muzul
mán, aki imádkozik, böjtöl és fizeti az egyházi adót, hanem csakis 
az, aki legyőzi belső gátlásait, és kész megölni Allah ellenségeit -  
ő az igaz muszlim. ”

A bosnyák példa is a fentieket igazolja: Bosznia függetlenné 
válása után Alija Izetbegovic egy soknemzetiségű muzulmán 
államot akart létrehozni, ami végül multikulturális irányultságú 
miniszterelnöke, Szilajdzsics lemondásához vezetett, az állam 
pedig ezzel a Balkán Iránja lett.

Amíg a Korán jelenlegi formájában létezik, kizárólag a

dzsihád-párti fundamentalisták a hithű muzulmánok. Azok az 
iszlám tanítók és papok pedig, akik az Isten nevében fellépő  
harcosokat buzdítják, közönséges bűnözők.

Föl kell tennünk a kérdést: az iszlám mérsékelt követői miért 
nem állítják meg szélsőséges testvéreiket?

A vérontás parancsa ártatlan animisták, zsidók és keresz
tények halálát okozta, és okozza ma is.

A középkori kereszténység hasonlóan gondolkodott. Az 
egyháztörténelemnek ez az őrülete azonban szöges ellentétben áll 
a keresztény törvényekkel és lelkülettel, mert a kereszténység 
nevében elkövetett gaztetteket sohasem igazolta az evangélium. 
Éppen ellenkezőleg, Krisztus lelke megbékélést, szabadságot és 
nem gyilkolást jelent.

Víz  Péter/CSI

Szerkesztőségünk reméli, hogy a jövőben pozitív kezdemé
nyezésekről és példákról is beszámolhatunk az iszlámmal kapcso
latban. Örülünk, ha ebben Olvasóink is segítségünkre lesznek.

(A szerk.)

A 2001 /3 számban megjelenő Makai Szilvia és Balogh Gábor: 
Vélekedés párkapcsolatról, házasságról, erkölcsről / szóló hozzá
szólásuk eléggé felborzolta érzéseimet, a cikkre a plébános hívta 
fel a figyelmemet. Sokkal inkább Lábadyval tudok egyetérteni, 
mint a két egyetemistával, és bár tudom, hogy a fórumban megje
lenő vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőség véleményét, 
azért meggondolandó, mi jelenhet meg, vagy legalább lehetne 
ilyenkor kiegészítőként felhívni a figyelmet arra, hogy a hozzá
szóláshoz is lehet hozzászólni, mint ahogy én is reagálok. Ami 
régi elvárás, nem biztos, hogy elavult, a hűségnél, az elfogadásnál, 
a szeretetnél még nem találtak ki jobbat, legfeljebb könnyebbet. 
Magam is házasságban élek. Számomra a hűség fogalma nem rela
tív. Azt tartom a mai világ egyik legnagyobb hibájának, hogy dön
téseink nem megalapozottak. Nemcsak a szerelemre, házasságra 
gondolok, de pl. egy munkahelyi döntésre is. Régen meggondolta 
az ember, ha elvállalt egy munkahelyet, hogy tudja-e csinálni, és 
nem ugrált egyik hétről a másikra máshova. Ma átestünk a ló túlsó 
oldalára, ha valami nem tetszik, veszem a kalapom, addig megyek, 
amíg esetleg önző, kényelmes énemnek megfelelőt nem találok. 
Sajnos az alkalmazkodás, a türelem, az áldozatvállalás hiányzik.

Markó Józsefié

Olvasónk helyesen írja: a lapunkban megjelenő vélemények 
nem mindig tükrözik a szerkesztőség véleményét. Abban az esetben 
azonban, ha ezt egyik-másik cikk mellett kifejezetten meg is 
említjük, a többinél viszont nem, óhatatlanuljelezzük, mivel értünk 
egyet és mivel nem. Ezt pedig el kívánjuk kerülni. A provokatív 
írások egyébként -  úgy tűnik —, állásfoglalásra késztetik Olva
sóinkat (Id. a Fórum rovatot).

(A szerk.)

Tisztelt olvasóink

Mindazok, akiknek lehetőségük van lapunkat „reklámozni”, kéijük, írjanak alapítványunk címére (Bp., 1055 Markó 
utca 7. III/4.), hogy el tudjuk küldeni részükre a folyóiratunkat bemutató plakátokat és szórólapokat!

Segítségüket köszönjük!
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Az Egyházfórum Szerkesztősége új munkatársakat 
keres.

Felelős szerkesztő

Legfőbb feladata a szerzőkkel, főszerkesztővel és munka
társakkal való kapcsolattartás, az egyes számok szerkesz
tése és nyomdai előkészítése. Az ideális jelentkező maga 
is írói vénával, szerkesztői tapasztalattal rendelkezik, és 
legalább egy idegen nyelven beszél.

Titkár/ügyintéző

Feladata az Egyházfórum Alapítvány napi ügyeinek inté
zése (adminisztráció, nyilvántartás, intézményekkel és 
ügyfelekkel való tárgyalás, kapcsolattartás).
A jelentkezőtől átfogó gondolkodási, tervezési és jó kom
munikációs készséget várunk el.

Terjesztő

Feladata az Egyházfórum kiadványai országos terjesz
tésének megszervezése és irányítása. A könyvteijesz- 
tésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Az egyes munkakörök kombinálhatok, illetve kibővít
hetők. Díjazás megegyezés szerint fix összegben, jutalé
kos rendszerben vagy vegyesen.
Jelentkezni 2001. november 15-ig lehet a szerkesztőség 
címén (ld. Impresszum).

http://WWW.GLD8ALNET2QDO.hu


A KÖNYVEK MEGRENDELHETŐK AZ EGYHÁZFÓRUM ALAPÍTVÁNY CÍMÉN 
A feltüntetett árukból előfizetőink 30% kedvezményben részesülnek

Ma is égető kérdés, hogy miért csekély a katolikus 
társadalmi tanítás hatása.

A hatékonyság mindenekelőtt előzetes döntéstől 
függ, vajon az egyház társadalomtana a régi struktúrák 
megőrzését avagy megváltoztatását akarja-e szolgálni. A 
szociális körlevelek elvont elvei -  ha egyáltalán ismerik 
és figyelembe veszik -  nem nyújtanak útmutatást a konk
rét helyzetekben, ezért értelmezni kell. s ez az értelmezés 
ugyancsak a „szakértő” előfeltevésétől függően konzer
vatív vagy progresszív lehet...

Mit leltet tenni? Az elvont beszéd helyett konkrét lépé
seket kell tennie az egyháznak. A keresztény etika, a ke
resztény cselekvés alapelve nem lehet más, mint Jézus 
Hegyi beszéde, amelyet mindig összhangba lehet és kell 
hozni a valósággal, hogy „minden ember igazi, kölcsönös 
tiszteletén alapuló, igazságos együttműködésre'' épülő 
társadalomban élhessünk -itt, Magyarországon is.

Herwig Büchele professzor könyvével az olvasó olyan 
alapvető munkát vehet kézbe, amely a hazai katolikus iro
dalomban hiánypótló, és amelynek szellemi frissessége, 
nyitottsága, egyben szakszerű megalapozottsága a ma
gyar katolikusok és nem katolikusok számára is példaérté
kű lehet.

Hrewig Büchele:
Keresztény hit és politikai ész Ar: 1200 Fi

Az UJ PUNK OSD
kiadványai

19. szám 2001. június

Zebegénvben a Mária-heg\'i harangszó minden délután 'A 5-kor emlékeztet Trianonra.

20. szám 2001. szeptember

.Ír Ostpolitik VI. Pál és Mindszentv József viszonyában. Emlékezés a bíborosnak hazájából való 

száműzetése 30. évfordulóján.

21. szám 2001. november

A magvar lelkipásztorkodás elmaradottsága

22. szám 2002. február

■Iz Európai Unió - keresztény szemléletben

23. szám 2002. május
Megváltásunk müve folytatódik”- I liturgia központ isága

24. szám 2002. szeptember
Gtobalizmus - Az Egyház Társadalmi Tanítása.

Az LM PÜNKÖSD nem üzleti vállalkozás. A kiadványt mindenki megkaphatja, aki címe beküldésével 
kéri. Mi/tálvi Gilbert (). Praem..Reile G. u. 8. 3/8.. 6000-Kecskemét

Herw ig Büchele


