
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

rr"MA IS ÍRÓDNAK EVANGÉLIUMOK.

Párizsi beszélgetés M. D. Chenuvel

..

Csépányi Ferenc, Holezer Gyula, Jéger Károly és Nyolczas József szabolcsi lelkészek a Magyar
Püspöki Kar Külügvi Bizottságának megbízásából 1982. szeptember 13. és 28. között francia
országi tanulmányúton voltak. Párizsi tartózkodásuk alatt a domonkos Maurice Barth pro
fesszor vezette intézetben a harmadik világ teológiai problémáival foglalkoztak. Tanulmányi
munkáiuk kiemelkedőesenténye volt P. Chenuvel, a nagy teológussal való találkozás. A 87 éves
domonkos professzor a Couvent S. Jacques első emeleti szerény szerzetesi szobájában él, és
csodálatos szellemi energiával dolgozik még ma is. Szerzetesi cellája csak annyiban különbözik
a többitől, hogy körben a falakat könyvállványok borítják, tele P. Chenu könyveivel és jegyze
teivel.

A páter előzetes megbeszélés alapján 1982. szeptember 23-án délelőtt 9 órára várt bennünket.
Arnikor a portás telefonon felszólt, hogy megérkeztek a magyar vendégek, az öreg tudós lesietett

.elénk a portára. Ez a kitüntetoen srivélyes fogadtatás elsősorban a magyar katolikus egyháznak
szolt, melyrol - szobáiába érkezve - nyomban elmondta, hogy nagy tisztelője, mivel történelmi
feladatát példamutatóan tölti be a megújuló egyetemes egyház életében. "Kár, hogy nem tudok
magyarul, és kiváló folyóiratukat, a Vigiliát csak francia nyelvu tartalmi összefoglalásban élvez
hetem" - jegyezte meg.

A katolikus egyház egyik legnevesebb élő teológusa, torténelemiilozájus, a II. vatikáni zsinat
kiemelkedő szelleme, szivesen állt rendelkezésünkre, és az alábbi beszélgetést folytattuk vele.

- Hogyan látja ma a keresztények politikai elkötelezettségének kérdését?

- Sokszor hallottuk, hogy az egyház nem politizál. Ez lehetetlenség. Meggyőződésem - torté
nész: tapasztalatom mondatia velem -, hogy minden valóságnak van politikai dimenziáia is; Ez
a politikai dimenzió igen lényeges. Igaz, hogy a politika nem mindenben irányadó, de a politi
kai dimenziót semmi nem nélkülözi. A politikai cselekvés a társadalomban élő ember legfőbb

aktusa. VI. Pál pápa mondta: "A keresztény ember legfőbb erénye a politikai szeretet (charitas
politica), mert ez nemcsak egy vagy néhány emberre irányul, hanem a társadalom közjavát
szolgália". Nincs semmi, ami magasabb rendű lenne, kivéve Isten szeretetét. A Zsinat határoza
tainak is van politikai dimenziája.

Ez azonban egyáltalán nem teszi szűkségessé azt, hogy keresztény politikai pártot alakítsunk.
Néhány országban kereszténydemokrata politikai párt működik, például Nyugat-Német
országban, Olaszországban. A spanyol püspökök azonban már elutasították, amikor Franco ha
lála után ennek lehetősége felvetődött. A ma gondolkodó emberének irányvonala a pluraliz
mus. A szocializmus mint egy bizonyos kormányzati rendszer, lehet jó vagy rossz egyaránt. Ha
nem is értünk egyet a kormányok ilyen vagy olyan intétkedésével, a szocializmus elvi elvetésére
'nincs és nem is lehet semmi okunk. Igáz ugyan, hogy Franciaországban a keresztények csak
nem 60 százaléka a konzervatív jelöltekre szavaz, de hál' Istennek van egy igen dinamikus" jó
keresztény életet élő baloldali kisebbség. Én más vallásos emberekkel és teológusokkal együtt,
most, az 198/-i választások után egyetértek azzal, hogy országunkban szocialista kísérlet legyen.
Franciaországban a szocializmus nem antiklerikális, mint a régi liberalista világban. Tény,
hogy vannak antiklerikális személyek, de maga az irányvonal nem antiklerikális.
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· .
Amit a magyar katolikus egyház a kommunista rendszerben megél, igen tanulságos. Minden

országban más a helyzet, és nem lehet általános törvényeket szabni. Ma pluralisták vagyunk.
Régen monolitikus volt az egyház: mindenkinek egyformán kellett gondolkoznia a teológiában
is. Ma már tudjuk, hogy az evangéliumi szabadság kizárja, hogy bármiféle szociális vagy politi
kai állásfoglalás mindenkire nézve kötelező legyen, kivéve amikor a szegények sorsáról van szó,
mert az evanJfélium mindenkitől megköveteli a szegények sorsának jobbítását. Kevesen tudják,
hogy a Zsinaton volt egy nem hivatalos bizottság: "A szegénységért az egyházban". Lercaro bíbo
ros volt az elnöke, mintegy húsz bíboros és püspök a tagja, de sokan mások is pártolták. Célul
tűzte ki, hogy az egyház legyen szegény - s így a szegények egyháza lehessen. Egy spanyol püs
12ök mondta nekem akkor: "Ha a szegények nem érzik magukat otthon az egyházban, amely az ő
házuk, akkor jobb becsukni a házat".

- Szolgálhatja-e a keresztény ember hitelesen a társadalmat politikai elkötelezettség
nélkül?

- Ez mindig a konkrét helyzettől függ. Tudjuk, hogya hagyományos teológia még a fölkelést
is megengedettnek tartotta, bár szigorú feltételekhez kötötte, mert a fölkelés általában sok rom
bolással jár. Itt van előttünk ma Közép-Amerika - Nicaragua, Guatemala, Honduras - példája:
a keresztények jó része a szocialista rendszer mellett áll, a papság viszont megoszlott. Ai ottani
folyamat érdekfeszítő, mert folytonos a fejlődés. Az egyház szervezete igen eredeti: a plébániák
mellett ott vannak a bázisközösségek igen nagy számban. Csak Brazíliában 80 ezer! A legtöbb
esetben nem a lelkipásztor gyűjtötte össze a híveket, hanem spontán gyűltek össze. Ezekben a
kis közösségekben a fő téma, hogya társadalmi helyzetet az evangélium fényében elemzik.
Nagyon lényeges, hogya kettő mindig együtt jár: a szegénység okainak vizsgálata és az evangé
lium mint értékmérő alap. Dél-Amerika egyik legjobb teológusa, a ferences Leonardo Boff írt
egy könyvet: Egyház születöfélben (Une Eglise en genése). Egy új egyház kialakulásának alap
elveire mutat rá, az egyházi elöljárók jóváhagyásával. Persze a konzervatív elemek nem szivesen
fogadták a könyvet, mert félnek a változásoktol. Ams bíboros, Sao Paolo érseke igen nagy
örömmel üdvözölte.

Olaszországban a püspökök sokáig a Demoerazia Christiana-t támogatták. a bázisközösségek
azonban elhatárolták magukat tőle, mert nem akartak politikai párthoz kötődni. Öt évvel ezelőtt

volt a .xonvegno": Olaszország összes plébániáinak küldöttei jöttek össze - papok, laikusok,
szerzetesek -, és elhatárolták magukat minden politikai .párttól. Az olasz bázisközösségek egy
része marginális az egyházban, mások az egyházi kereteken belül mükodnek. A római San
Egidio-közösség érdekes próbálkozás: a közösség élén nem a lelkipásztor áll, a pap csak a hiva
talos egyház képviselője, egyébként a közösség önkormányzati. Dél-Amerikában mondiák: az
egyház a népből születik. Ha Isten testet öltött, akkor a népben lakozik, bár a hierarchiának is
van szerepe a nép szervezésében. Mindenképpen el kell kerülni azt a veszélyt, hogy két egyház
legyen: egy népi és egy hierarchikus.

A bázisközösségek a világegyházban egyre jobban terjednek, még a harmadik világ új egyhá
zaiban, Ázsiában és Afrikában is. A falvakban kis kosossegek alakulnak, melyeknek rendszerint
egy laikus, egy házasember a lelke. A püspök megbízásából ő a felelős, teljes joghatósággal, az
eucharisziiát kivéve. Megbízatása 3-6 évre szál. Malula bíboros szeretné ezeket a laikusokat
pappá szentelni. Úgy vélem, ez előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz.

- A társadalmi igazságosság szolgálata lehet-e prófétai feladat az egyházban?

- Az egyház régebbi felfogásának alapja az, hogy Isten igéje nem változik. A Zsinat ezt teljes
egészében megváltoztatta, hiszen a Gaudium et spes-ben azzal kezdi, hogya világban történő

változást vizsgálja. Nagy témája az "új korszak", az új éra, és minden kijelentése ct jövőt pró
bálja megrajzolni, nem pedig az elvonj elvekből igyekszik levonni következtetéseket. Az idő az
evangéliumi cselekvés mércéje is. Amint az idők változnak, az egyháznak új kifejezést kell adnia
a hitnek, mely nem változik. Ez volt XXIII. János és VI. Pál pápa álláspontja. Az egyház hagyo
mányos tartalom szerint papi, királyi és prófétai testület. Prófétai, nem úgy értve, hogy az ese-
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ményeket megjdvendölie, hanem hogya civilizáció haladásának részese. Prófétai: ügyelni és
vizsgálni az idők jeleit. Kevesen tudják, hogy a Zsinaton ennek a kifejezésnek: vizsgálni és
ügyelni az idők jeleire - némelyek ellene voltak, mert erős kiieiezésnek tartották, de a Zsinat
idevágó bizottsága mégiscsak elfogadta. XXIlI. János az idők ilyen jeleinek miruisitett nagy tör
ténelmi eseményeket, szám szerint négyet:

- a munkástomegek magasabb szintre való emelkedése;
- a n6 helyzetének megváltozása;
- a gyarmatosított népek felszabadulása;
- a különféle nemzetközi intézmények.
Mindezek jelzik, hogy az evangélium' számára új lehetőségek nyílnak. Nem mintha egy jobb

világ felépítése azono; lenne Isten országának eljövetelével, inkább olyan értelemben, hogy
Isten országa nem jöhet el anélkül, hogya világ jobbulásán ne dolgoznánk. Az 1971-i püspöki
zsinat kijelentette: "Az igazságosságért vívott harc az evangélium szerves része". Ez egy rendkí
vüli fontos megállapítás, hiszen azt állítja, hogy amikor valaki az igazságért fáradozik, akár
milyen formában tegye is, tulajdonképpen az evangéliumért dolgozik, evangelizál. Ma már tud
juk, hogy az evangélium nem a hívek kizárólagos tulajdona, hanem hat mindenütt, ahol a
Sienilélek működik, ahol az igazságosságért tevékenykednek. Az igazságosság evangéliumi
erény. Mindezt a Zsinat előtti időkben nem lehetett hallani.

- Tudjuk, hogy ön a középkor nagy kutatója. Mint történelemfilozófus egyházunk múltját
és jelenér elemzi. Hogyan látja az egyház és a hatalom viszonyának kérdését?

- Az egyház elsősorban nem hatalom, hanem tanúságtétel az evangéliumról. Amikor az egy
ház hatulomhoz jut, az mindig kétértelműhelyzetet teremt. Belíarmin bíboros óta szokás az egy
házat societas perfecta-nak mondani, az ilyen societast megillető jogokkal: törvényhozó, bírói
és kormányzói hatalommal. A Zsinat elutasította a societas perfecta kifejezést. Jobbnak látta az
egyházat Isten népének nevezni a történelem vándorútján. Ennek az Isten népének lényeges
vonása ugyan a hierarchikus szervezet, de azért ennél fontosabb a hívek közössége. Én vissza
utasítom a hatalmat, legföljebb kulturális síkon tartom megengedhetőnek. Nem a hatalom a lé.
nyeges, hanem a tanúságtétel az evangéliumról.

- Hogyan látja a magyar katolikus egyház munkáját és szolgálatát?

- Úgy gondolom, hogya kommunista rendszerben élő egyházak nagyon különböző feltételek
között dolgozrmk: Érdekfeszítő dolog vizsgálni, hogy az egyház hogyan élhet és mtlkodhet egy
kommunista államrendszerben? Ez a szá: kommunista, szerintem többértékű (polivalenú.
Rendkívül jelentős, hogya Zsinat nem tette magáévá Xl. Pius kijelentését, miszerint a kom
munizmus lényegében, alapjaiban rossz és veszélyes. A Zsinat ezt a megállapítást egyértelműen
elvetette, mert valójában a marxizmus mindenekelott egy társadalomanalizáló modszer, az ate
izmus benne rnásodlagos. Elvileg elfogadhatjuk Marx társadalomanalízisét anélkül, hogy
magunkévá tennénk Marx ideológiáját is. XXIlI. János határozott külonbseget tett az ideológia
és a történelmi folyamat kiitott. Ha ~alaki elveti Marx analizáló mádszerét, azt tegye tudomá
nyos alapon, de ne az evangélium nevében. Viszont mi, keresztények, fogadjuk el Marx bírálatát
az egyházról, mely sokáig csak a lelkiekkel akart törődni és semmibe vette a gazdasági tényezők

fontosságát.
Jómagam 15 éven át folytattam komoly eszmecserét kommunista értelmiségiekkel. akik meg

hivtak. hogy az egyházban végbemenő változásokat magyarázzam nekik. Jóhiszemű emberek
voltak, Véleményem szerint egyrészt a mai gazdasági válság, másrészt a kommunizmus uralom
ra jutása annak elismerésére kényszeríti mind a teológusokat, mind a vallásos keresztényeket,
hogy a gazdasági tényezők el nem hanyagolható befolyást gyakorolnak nemcsak az emberi élet-

, re, hanem a: keresztény hitre is. Kérdem én, milyen lsten országa az. amely nem törődik a gaz
dasági viszonyokkal. azon a címen, hogy ez anyagiasság, materializmus? Én magam is "anya
gias': materialista vagyok abban az értelemben, hogy az anyagiak szerintem beletartoznak Isten
országa történelmi megvalosulásába. Úgy gondolom, hogya magyar katolikus egyház a mar-
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xizmussal folytatott párbeszédben példát adhat a világnak. Sajnos nem ismerem az ilyen irányú
magyar irodalmat, de remélem, hogy az igen jelentős.

- Min dolgozik jelenleg és mivel foglalja el magát?

- Jelenleg cikkeket írok olasz, spanyol, francia és belga lapoknak, a Zsinat megnyitásának 20.
éviorduláia alkalmából. Ne feledjük el, hogy a Zsinat pápai megnyitó beszéde egy új egyháztör
ténelmi szakasz kezdetét jelentette: a Zsinat feladatául nem a dogmák és az erkölcsi totvények
precizálását jelölte meg, hanem megnyílást a világ felé. A híres gesztus, "az ablaknyitás" ma már
világszerte fogalommá lett. Amint tudják, ennek az a lényege; hogy az egyház ne legyen többé
dogmákból és törvényekből álló megközelíthetetlen vár, hanem éljen a világban, nézze és vizs- .
gálja azt nyitott szemmel, és tekintse valóságos munkahelyének. Ahelyett, hogy elátkozná a vilá-
got, Q- világ megismerésébőlértse meg, mit kíván tőle Isten lelke. .

Montinit, amikor még milánói érsek volt, megkérdezték a hivei: mi az. hogy egyetemes zsinat?
Így válaszolt: Az egyház saját mibenlétét kutatja. Meglepő, hogy 2000 éves fennállása után az
egyház nem ismeri igazán önmagát, ez a kérdés felvetődik, és az egyház kérdezi önmagától, hogy
mi? És hogy jobban megértse önmagát, nagy lelkiismeret-vizsgálatot tart. A Zsinat tárgya nem a
dogmák meghatározása volt, hanem megfelelni arra a kérdésre: mi az egyház? De hogy önmagát
megismerje, az egyház a világ felé fordul és azt igyekszik megismerni. A világ az a hely, ahol az
egyház léte saját maga számára tudatos lesz. Csak úgy ismeri meg önmagát, ha kilép önmagá
ból. Ez éppen az ellenkezője annak a felfogásnak, ami X. Pius óta érvényben volt.

VI. Pál, amikor pápa lett és folytatta a Zsinatot, gyakorlatban valósította meg, amit milánói
érsek korában mondott. A Gauidium et spes konstitúció kétszer is használja a sztoikus filozó
fiából származó "semina verbi" kifejezést, abban az értelemben, amelyet az egyházatyák adtak
ennek: a világban megvannak már a keresztény hit előtt az evangélium csírái. Már a nem
keresztények is, akik komolyan magukévá tették a világ törekvéseit (szárál szára: eljegyezték
magukat, "összeházasodtak" ezekel a törekvésekkel), jó tanúi lettek az evangéliumnak (GS.
44.). Az egyháznak szüksége van a nem keresztényekre, mert ezek segíthetnek leghatékonyabban
annak fölismerésében, hol vannak lehetőségekaz evangélium számára. A világban nagy értéke
ket fedezhetünk fel általuk.

- Húsz évvel a Zsinat után személy szerint elégedett-e?

- Igen, határozottan elégedett vagyok. Sok zavar, vita ellenére alapjában véve a dolgok jó
irányba haladnak. A lényeget tekintve ez az előrehaladás progresszív. A Zsinat tulajdonképpen
nem az elméletbál nyerte el értékét, és a Zsinat igazsága nem csupán elméletileg igazolódott,
hanem a keresztények tényleges életgyakorlatában, a praxisban. Tény, hogy ez a praxis ma sok
féle. Marxnak igaza van abban, hogy a praxis világítja meg a teóriát. Be kell.látnunk, hogy mi
az egyházban túlságosan elméletiek voltunk. A skolasztikának megvolt az értéke, és kár, hogy
ma elég gyengén múvelik, de az is igaz. hogy túl elvont, időtlen és a valóságtól idegen (irreális)
volt. Ma úgy érezzük, hogya konkrét valóság elemzése, a megélt hit és nem a teoretikus, elmé
leti hit az a "teológiai hely'; amely megadja az evangélium értelmét. Ez valójában szellemi for
radalom, á gondolkodásmód teljes átformálása. Ne keressük az égből pottyant igazságokat, ha
nem Isten népének konkrét és sokféle életét vizsgáljuk, mert abban szól ma az Isten! Kétezer év
vel ezelőtt Máté, Márk, Lukács és János evangéliumot írtak. Ma is íródnak evangéliumok a tör
ténelmi eseményekben, a tényekben. Bár vannak zavarok, megdöbbentőesemények, ez azonban
nem veszi el az igazság érvényét: a mai keresztények életében az események által szál ma az Úr.
Ez különösen áll a még fejlődő afrikai és ázsiai népek-vonatkozásában, akiknek élete az egyház
számára különleges lehetőség arra, hogy önmmaga ismeretére jusson. VI. Pál enciklikája, a
Populorum progressio projétikus írás, de már megjelenésekor kissé túlhaladottnak tűnt, mert
ma a dolgok rendkívül gyorsan változnak. A benne kimondott elvi kijelentések azonban igen
fontosak: az egyház szervezete megváltozott, a helyi egyházak most igen komoly önkormányzat
ban élnek. Már nem a római kúria kormányoz, hanem - bár mindig a római püspök irányításá
val - a megyéspüspökök. Innen ered a püspöki zsinatok nagy jelentősége. Persze érthetd, hogy
ez a Kúriában sokaknak nem tetszik.
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- Mit üzen a magyar katolikus egyháznak?

- Küldöm az önök egyházának és hiveinek azt az írásomat, amely az Informations Catho
liques Internationales 1982. augusztusi számában jelent meg. Ennek témája a 11. vatikáni zsi
nat 20. évfordulója. Nagyon szetetem önöket, a magyar egyházat, testvéri kommunioban. Hite
met a más egyházak - köztük a magyar egyház - élettapasztalata is táplálja.

HOLCZER GYULA

Vasadi Péter versei

NYITOTT KAPU
Az abszurdra még abszurdabb
a válaszod: ha egyre
kényszerítenek, késztesd
magad kétannyira. Igen, igen,
a hátrálás a kárhozat.
Hátunk mögött az a csukott
kapu a múlt. Tulajdonképp
lakatlan. Egy Ismeretlen
lakja csak. ]övőnkben
kellene egészen kinyilnia,
hogy áthatoljon rajta a
sugár, de ott zárva van,
súlyos vasráccsal elrekesztve;
Így csak a jelenünkben
halljuk nyikorogni. .
Lassan kitárul, mire
meghalunk.

FÖlÜlNÉZET
Megittam pusztulástokat.
Megettem minden bűnötök.

Ha eddig fehér voltam,
most fekete vagyok.
A tiszták körbefognak
s egyik a másikhoz taszít:
Repül! - kiáltják és még
csak lépni sem tudok.
Csinálj belőlünk gazdagot!
- és tehetősebb nálam
a legszegényebb is.
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MIKOR KIVETKEZTÉL
Megkérdezte, mi a neved?
És tudtad-e, mi van írva
akavicsodra?
Alighanem mindent egyszerre
mondtál.
Egy pillanatban, egyszavú
vallomást.
Mikor kivetkeztél kevés
szavadból is,
ahogya kérgét veti le
a fa. Magánhangzeid
emlékeztek a térre,
és az időre ékezeteid.
A mássalhangzók már övéi
voltak.

S [elrugdalnak, pedig
már föl se kelnék.
Alig bírom hallgatni
a növekvő dübörgést.
S akkor a kürtöket
fülemre rászorítják.
Folmorzsoládom, nem halok.
Lebontják rólam testemet
s istenné kényszerítenek.
S halálomon is túl
tart ez a lökdösődés.


