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ÉS KULTURÁLIS VÁLSÁG

Az 1968 utáni Európát - kivált Nyugat-Európát - általánosan megtapasztalt
és leírt kulturális válság szorongatja. Ebben a világban a keresztény ember épp
oly tanácstalanul és kiszolgáltatottan áll a társadalmi és kulturális zűrzavar tá
masztotta bizonytalanság és kételkedés előtt, mint akárki más. A keresztény gon
dolkodás eddig is kivette részét a hasonló, sok arculatú válságok nyomán fel
merült kérdések elemzésében. Európában még nem hajtott ki alatincamerikai
"felszabadítás-teológiához" mérhető, nagyszabású teológiai mozgalom, hiszen ez
az európai társadalmaktól különböző társadalom konfliktusaiból született. Eu
rópa gondjai viszont alapvetőenmásak- bár némelyikük fontos egyezéseket mu
tat egyes latin-amerikai problémákkal. A keresztény antikvitás irodalmában
és gondolatvilágában jártas olvasó meghökken, ha végigböngészi a századunk
válságával foglalkozó keresztény irodalmat, a "politikai teológia", irodalmát a
"felszabadításteológiáról" és még oly sok mindenről írt műveket. A huszadik
századi keresztények nem igyekeznek az. ilyen problémákkal kapcsolatos meg
fontolásaikat bekapcsolni abba a keresztény hagyományba, amely ismerte és szá
mításba vette a mostanihoz hasonló válsághelyzeteket, sőt fejlődött is általuk.
Korunkban egyetemes igény, hogy a keresztény gondolatot kiszabadítsuk ha
gyományos formáinak börtönéből. A történelem megidézésétől való húzódozás
ezért részben érthető. De mi nem azért fordulunk. az antik keresztény eszmék
hez, hogy választ találjunk a modern problémákra; ennél sokkal kecsegtetóbb
vállalkozás, hogy megpróbálunk mély ebbre hatolni a válságokra adott keresz
tény válaszba.

A keresztény gondolkodásnak a negyedik század előtt vajmi kevés szüksége
volt arra, hogy foglalkozzék annak a társadalomnak és kultúrának a problémái
val, amelyben az egyház megvetette alapjait. Az egyházon belül persze akadtak
feszültségek, elsősorban abban a kérdésben, hogy mi a helyes keresztény' maga
tartás a kortárs pogányság világi kultúrájával szemben. A keresztényektársadal
mi létéről kialakult gondolkozást ezekben a századokban az a hagyomány szabta
meg, amely a rabbinus elmélkedésekkel kezdődött, majd Pál eszméiben folytató- .
dott. Eszerint a keresztény, akárcsak a zsidó, alapvetően idegenül él kora társa
dalmában. Csak vándorúton jár, ezért nincs benne állandó otthona. Számára az
egyetlen igazságos társadalom az, amit majd Isten hoz létre az Ő Királyságában.
A földi társadalmakban a keresztények idegenek; Isten Királyságában viszont
alattvalók - arra várnak, hogy Isten megteremtse e társadalmat, s benne össze
gyűjtse őket. Ennek azonban nemhogy irányításában, de még megalkotásában
sem működhetnek tevékenyen 'közre. A római császárok megtérése és a keresz
ténység egyre rohamosabb terjedése a negyedik század római társadalmában
mindezt megváltoztatta, mégpedig drámai módon. Uldözött kisebbségből szinte
egyik napról a másikra uralkodó elitré emelkedni olyan élmény volt a negyedik
századi keresztények számára, melynek befogadására sem szellemileg, sem lelki
leg nem voltak megfelelően fölkészülve. Hálával fogadták az isteni csodát, amely
üldözőiket pártfogóikká tette. Hamarosan megszokták, hogy olyan társadalom-
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ban élnek, amelyben a kereszténység tekintély, gazdagság és hatalom forrása. A
Konstantin megtérését követő évszázad végére a keresztények túlnyomó többsé
ge már fenntartások nélkül - sőt nem kis részük vakon - azonosult a keresztény
római birodalom kultúrájával, értékeivel, társadalmi és politikai intézményeivel.

Az egész egyháztörténet során ez volt az egyik leggyökeresebb átalakulás,
amely az egyház társadalmi létfeltételeiben bekövetkezett. Bizonyos értelemben
"konstantini válságnak" is nevezhetnénk ezt a helyzetet, az egyház válaszát pe
dig kísérletnek a válsághoz való alkalmazkodásra. Ennek a válasznak korábbi
állomásai nem túl érdekesek a keresztényi lét jelenlegi, határozottan "poszt
konstantini" állapotában. Bár akadt néha keresztény gondolkodó és prédikátor,
aki megpróbált határt szabni az egyház ügyeibe való állami beavatkozásnak, a
negyedik század végéig senki sem vonta kétsége az általánosan elfogadott felté
telezést: a Római Birodalom Isten választott eszköze arra, hogy a keresztény tár
sadalmat megteremtse. Messiási küldetést tölt be a világban. A császár Isten szt=;:
mélyes hatalmának képviselőjekénturalkodik e társadalom fölött, amely az O
Királyságát jelképezi. Agoston volt az első, aki a világban így élő kereszténység
modelljét megkérdőjelezte; s még ő is csak öregkorára jutott el eddig a kételyig;
mintegy ötvenéves koráig ő is osztozott a többi keresztények körében uralkodó
nézetekben. Csak az ő érett gondolkodása révén jöhetett létre a kulturális és tár
sadalmi válságnak olyan teológiája, amit minden szempontból gyümölcsözőnek

nevezhetünk. O az első keresztény gondolkodó, aki alternatívát ajánl a radiká
lisan keresztény társadalom modelljével szemben, amelyben a keresztény elit
uralkodik, s hivatva érzi magát arra, hogy a maga értékeit rákényszerítse az evi
lági világra, és annak intézményeit az evangéliumról és Krisztus törvényeiről

nyert látomásainak megfelelőenalakítsa át.
Ágoston alternatív elgondolása az emberi állapot Szent Pál-i felfogásában gyö

kerezett. Ránk maradtak Agoston saját feljegyzései. Ezek alapján felmérhetjük,
milyen földrengető erőket szabadított föl lelkében Szent Pál olvasása. Ez mint
egy tíz évvel azután történt, hogy áttért a kereszténységre, Megtérése idején
legalább annyira platonista volt, mint keresztény: a két rendszer elemei harmo
nikusan keveredtek gondolkodásában, és még keresztényként is tovább hitt egy
racionális kozmikus rendben, egy világhierarchiában: itt mindennek megvan a
maga helye a magasabbnak való alárendeltségben és az alacsonyabb fölötti ura
lomban. Az embereknek csak követniük kell e racionális, kozmikus, isteni ren
det, saját és társadalmi életükben egyaránt. Így tölthetik be szerepüket ebben a
rendezett világban. A társadalom ezt a rendet testesíti meg, így egyengeti tag
jainak útját céljaik elérése felé. E racionálisan rendezett és kormányzott társa
dalomban az emberek racionális cselekedeteik és választásaik révén elnyerik
majd végső boldogságukat. Ez a klasszikus, görög eredetű séma az ókori világ
letűnte után is fönnmaradt a köztudatban. Agoston ezt akkor még könnyen
összeegyeztethetőnektalálta keresztény hitével. De tíz évvel később, mikor új
ra olvasta Szent Pált, és eltünődött az olvasottakon, felfedezte e derűs kép vég
zetes hiányosságát.

A bűn az, amit 'a görög-római elképzelés számításon kívül hagyott. Szent Pál
pedig éppen a bűn hatalmának helyes értékelésére tanította meg Agostont. Per
sze ő is vallotta, hogy létezik rend Isten világában, de ezt már nem lehet olyan
könnyedén magától értetődőnek venni: el van rejtve Isten akaratának miszté
riumában. Az ember még abban sem lehet biztos - ha az isteni rendet töredéke
sen megértette is - hogy akár saját életében és cselekedeteiben képes-e - megvaló
sítani azt. Lázadó akaratunk mindig is hajlamos aláaknázni az igaz rendet, ami
nemcsak magunk és Isten között, magunk és embertársaink között, de még saját
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énünkön belül is fennáll: csak saját értelmi és erkölcsi képességeinkre támasz- .
kodva nem tudjuk megteremteni - vagy inkább visszanyerni - a~~ a teljességet és
harmóniát, amelytől Adám bűne fosztotta meg az emberi fajt. Onnön gyámoltá
lan erőfeszítéseinknem szabadíthatnak fel minket a bűn igája alól; az üdvözülés
többé nem egy távoli cél felé tartó rendezett fejlődés, hanem isteni kezdemé
nyezésből fakadó örök csoda.

Ahogy Ágoston hite összeomlott abban, hogy az egyéni életvitelben, a kor
mányzatban és a társadalmi intézményekben létrehozható a racionális rend,hir
telen lecsökkent szemében az állam szerepének jelentősége is: az állam - azaz a
politikailag megszervezett társadalom - már nem adhat az ember kezébe az is
teni gondviselésben elrejtett rendhez vezető vezérfonalat, s már nemtestesítheti
megezt a rendet a társadalom szintjén. Mint minden emberi alkotást, az államot
is gyógyíthatatlanul megfertőzte a bűn. Az emberi hatalom minden struktúrája
abban a bűnös állapotban fogant, amelybe a bűnbeesés taszította Adám örökö-

- seit. Fontos, hogy ezt ne értsük félre: Ágoston nem arra gondol, hogy a kormány,
az adószedők, a rendőrség, a bírák és börtönök - vagyis az államnak nevezett
intézmény gépezetének részei - rosszak: megvan a maguk helye, és szükségesek,
tehát jók. De a bűnben gyökereznek és hozzátartoznak a bűnös emberi állapot
hoz, azáltal, hogy szükségünk van rájuk, mert csak így birkózhatunkmeg Adám
bűnének a következményeivel: a harmónia elvesztésével, az igaz rend felboru
lásával, az eredendően teljes ártatlanság széthullásával. Az államnak kulcsfon
tosságú szerepe van ebben az állapotban, de ez különbözik a görög-római filozó
fiai hagyományban neki juttatott szereptől. Az állam nem testesíti meg az igaz
társadalmi rendet, és nem vezeti az egyes polgárt saját végső üdvének megtalá
lása felé; célja az, hogy féken tartsa a felfordulást, hogy uralja a konfliktusokat,
hogy minimális életteret biztosítson. Ez tesz lehetővé valami életet ebbena fe
szültség gyötörte világban, amely az eredeti rend tragikus szétzilálódásának kö
vetkezményeként jött létre.

Az ilyen társadalomteológiai kérdésekben a legrosszabb önáltatás az a tévhit,
hogy - bárhogy határozzuk is meg - létezik egy ideális társadalom, amelyben
hozzáférhető az igazság, biztosított az ernberek közötti harmónia, akizsákmá
nyolás és az elnyomás pedig eltöröltetik. Agoston szemében minden ideális 
igazságos, emberséges, keresztény, elnyomás- és kizsákmányolásmentes - társa
dalomról alkotott elképzelés olyan veszélyes, utópisztikus téveszmének tűnt

volna, melynek ápolásával azt kockáztatjuk, hogyeltereljük figyelmünket a tár
sadalom által ránk rótt, sürgető feladatokról. Az állam, a politikai élet, az igaz
ság és a közjólét szolgáltatása, a megfelelő védelem és a többitúlságosanis fon
tosak ahhoz, hogy ,az idealistákra hagyjuk őket. Akárcsak a modern teológusok,
főleg Karl Barth, Agoston is mélyen átérezte az emberi dolgok rendjének inga
tagságát, a káosz örökös közelségét és a széthullás fenyegetését, és - megint
csak Barth-hoz hasonlóan - elkerülhetetlen. kötelességnek tartotta, hogy az em
ber szent feladatul tűzze maga elé a civilizált rend oázisainak ápolását, amelyek
a világon még megteremthetőek, hogy ne engedjen a káosz folyvást közelebb fér
kőző erőinek, és hogy mindezt abban a tudatban tegye, hogy az igazi harmónia,
rend vagy igazság végső soron megfoghatatlan marad.

Agoston egyik legelső - és bizonyára legnagyobb - képviselője volt ~z államról
és funkciój áról kialakítható keresztény nézetek egyarchetípusának. Meggyőző
dése abból eredt, hogy tisztán látta a kora társadalmában ütköző célokat, érték
rendeket, végső elkötelezettségeket és azokat a feszültségeket, melyekről tudta,
hogy földi létünk során feloldhatatlanok. Nem szükséges kifejtenem, hogy egy

. ilyen államszemlélet miért különösen találó a mi helyzetünkben. A társadalmi
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lét ágostoni teológiája olyan teológia, amit könnyen magukévá tehetnek azok,
akik egy homogén kultúrát nélkülöző társadalomban élnek; ahol az egyes érték
rendek, világnézetek és vallások között nem képzelhető el megegyezés: röviden
egy "pluralista" társadalomban, melyben a közös értékek tartománya arra a
szűk területre korlátozódik, amit Agoston "földi. békének" nevezett volna, azaz a
mindennapi élet, a közrend és -biztonság azon ügyeire, melyekben feltehetően

mindenki egyformán érdekelt.
Ágoston gondolatai az emberi társadalom természetéről olyan világban érle

lődtek meg, melyben az értéknek és az emberi lét céljának végső kérdéseiben
nem volt- egyetértés. Egy-két emberöltő alatt a kereszténység meghódította a
tömegeket, de a társadalom kultúráját még mindig mélyen áthatotta a görög
római örökség; a ~ársadalmi szerkezetet és a politikai intézményeket a földközi
tengeri városi civilizáció hosszú története határozta meg. Agoston ezt a civilizá
ciót próbálta keresztény szemszögből vizsgálni. Nem tudta megtagadni a világi
intézményeket és a kialakulóban lévő kultúrát, noha ezek veszélyes módon
összefonódtek egy pogány vallás ősi hagyományaival. De nem tudta helyeselni
azt az' általános lelkesedést sem, amellyel nemzedékének legtöbb kereszténye
végül azonosult a negyedik századi birodalom kultúrájával és intézményeivel.
Elete vége felé olyan teológiát dolgozott ki - különösen az Isten városa későbbi

könyveiben -, amely szerint bármely emberi társadalom intézményeit és kultú
ráját szükségszerúen - és mindíg - ambivalencia, jellemzi. Egy társadalom funk
ciója, értékei és céljai nem kapcsolódnak közvetlenül az emberi élet végső távla
taihoz, az üdvözüléshez és elkárhozáshoz, hanem egy köztes birodalmat, a "földi
békét" szabályozzák. Idetartoznak az egyének közös érdekszféráját alkotó ügyek,
amelyek mindenkit egyaránt érintenek, bármily különbözó legyen vallási hova
tartozásuk, végső értékszempontjuk vagy politikai ideológiájuk,

Azt a pluralisztikus, sokarcú kultúrát azonban, amelyből Ágoston nézetei táp
lálkoztak, s amelyekre érett teológiai gondolkodását alapozta, már az ő idejében
is hanyatlás fenyegette. Az a fajta társadalom, amely Agoston kora után hamaro
san létrejött Európában, minden volt, csak nem "pluralisztikus". A következő

mintegy százötven év során e társada'l.om osztatlanabbá, keresztény kultúrája pe
dig egyszerűbbé és egységesebbé vált. I. Gergely pápa idejére, a hatodik század
végén, a Földközi-tenger sokszínű városi civilizációja eltűnt. A művelt római
pogányság világa a múlt olyan rétegeibe húzódott vissza, amely már csak homá
lyosan, a legenda és folklór torzító prizmáján át volt látható. Bár lelkesen 01
vasta Agostont, Gergely sohasem láthatta át az ő intellektuális világának bonyo
lult szövedékét, sem pedig ennek megfelelően összetett nézeteit az evilági kul
túráról és társadalomról. Az Ő. világából már elpárolgott a valóság "szekuláris"
alkotóeleme, amely oly meghatározó volt Agostonéban. Gergely a keresztény tár-

". s-,adalomban már nem tudta elhelyezni azt az ambivalens, köztes birodalmat,
amelyet Agoston beleépített a maga rendszerébe. Gergely az ideális közösséget a
bencés kolostor mintájára képzelte el: ebben a társadalomban a tagokat az egy
más iránti szeretet mozgatja. Mindez teljesen igazságosan és emberségesen mú
ködik az elöljáró irányításával, aki atyai hatalmát inkább a szeretet alázatos szol
gálatának tartja, mint holmi uralkodási formának. A -társadalmi rendnek e mo
delljét többször nevezték már "politikai ágostonizmusnak", pedig következmé
nyeiben ez igen messzire vezet az érett ágostoni társadalomteológiától. Ez a ho
mogén, egységes és osztatlan "keresztény" társadalom képlete, a maga egységes
kultúrájával.

Akár így, akár úgy, mégis egy ilyenfajta "politikai ágostonizmus'' alkotta a kö
zépkorí keresztény világ alapját, míg ki nem kezdte, majd végül ki nem szorította
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a l'esprit lsique. Az ekkor megindult "szekularizációs" folyamat a történelem
során következetesen haladt előre, az utóbbi néhány évszázadban pedig hatal
masan felgyorsult. A ,kereszténységet újra olyan társadalmi-kulturális közeg
veszi körül, amelyben Agoston korához hasonlóan sok a nem keresztény eredetű

elem, s amely még zavaróbban pluralista. A katolikus gondolkodás csak az
1930-as években kezdett próbálkozni azzal, hogy tisztázza egy ilyen, radikálisan
nem-keresztény kultúrával való viszonyát. Erős volt a kísértés, hogy egy szakra
lizált "evilági" rend kategóriáiban gondolkozzanak: olyan társadalomról és kul
túráról ábrándoztak, amelynek irányát vallásos elvek szabnák meg, s amely egy
keresztényi értelemben vett "szent" szférának rendelődnékalá. A neotomista fi
lozófia, például Jacques Maritain Humanisme intégral-ja, még a II. Vatikáni zsi
nat idején is erősen hatot! a katolikus gondolkodásra. A közelmúltig szinte min
den egyes katolikus elméletre rányomta bélyegét az, hogy vonakodott elismerni
és a maga jogaiba helyezni a világi rend autonómiáját: a politikai intézményeket,
a társadalmi életet és a kultúrát.

Milyen irányba mutatna az Ágostont húségesen követő gondolkodás? Az Isten
városában van egy csodálatos fejezet (XIX. 6). Agoston arra kér minket, hogy
képzeljük el a lehető legjobb államot és egy igazán bölcs férfit, aki ismeri az
emberi igazságot behálózó bizonytalanságokat. Tudja azt is, hogy még ebben az
államban is a legjobb bíró is kudarcra ítélt, bármilyen eltökélten próbál is szín
tiszta igazságot szolgáltatni. Merne hát egy ilyen ember - kérdezi Agoston ~ ítél
kezni a társadalmi élet e sötétségében (tenebris vitae socialis)? "Természetesen
merne - adja meg a választ Agoston -, hiszen ezt a feladatot az emberi társada
lom szolidaritása rója rá, gonoszságra vallana tehát, ha megtagadná a kötelessé
gét ... " Agoston zavarba ejtő példázata érzékenyen talál bennünket: éppen az
evilági társadalmi rend törékeny volta kötelezi a keresztényeket e rend megérzé
sére és megerősítésére. Bármilyen bizonytalan kimenetelű és tökéletlen is a
próbálkozásuk, támogatniuk kell mindazt, ami hozzájárul a "földi békéhez".
Ami a társadalom nagyobb egységét szolgálja, ami segít-a konfliktusok kiküszö-'
bölésében, ami enyhít a feszültségeken. és tompítja az ütközéseket. Ez a teológia
azonban nem zárja ki azt, hogy a keresztény ember magáévá tegye egy igaz
ságosabb, harmonikusabb, emberségesebb társadalom politikai eszméjét, és an
nak megvalósítására szentelje az életét. Ezek jogos és szükséges célkitűzések. A
társadalmi összefogás legkezdetlegesebb szintjén is el kell fogadnunk néhány ér
téket és valami közös igazságérzetet. De nem lehet a keresztényekre rákénysze
ríteni semmilyen konkrét felfogást arra vonatkozóan, hogy miben is áll egy igaz
ságos, emberséges vagy civilizált társadalom. Minden politikai program, amely
az evangélium tekintélyét magáénak követeli, éppen e követelés révén nyomban
hitelét veszti.

Tehát: politikai komolyság és végső soron a béke ügyével való törődés, amely
számos különböző békepolitikában ölthet testet. Ugy tűnik, hogy ezt szem előtt

tartva, gyakorlatilag minden politikai megoldás nyitva áll előttünk. De azt hi
szem, kettőt éppen a kereszténység természete tesz járhatatlanná számunkra. Itt
térek vissza kiindulópontomhoz, az emberi társadalomról való gondolkodás zsi
dó-keresztény, illetve klasszikus hagyományának szétválásához. A keresztény
sosem lehet teljesen otthon a világban. Nem abban az értelemben idegen, hogy
nem tartozik hozzá, s külön szociológiai csoportot alkot. Az egyház nem áll így
"szemtől szemben" a világgal: csak egy társadalmi valóság létezik, és a kereszté
nyek nincsenek "elkülönítve" a világtól egy szent közösségben összesereglett elit
tagjaiként, Kereszténynek lenni egyben speciális létformát is jelent e világon.
Agoston a keresztényi értékstruktúra felépítésében látta volna a különbséget,
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márpedig ezek az értékek egyeszkatalogikus távlat erővonalaimentén rendeződ

nek. Ez tartja vissza a keresztényt attól, hogy teljes mértékben azonosuljon bár
milyen evilági célkitűzéssel, emberi értékkel, vállalkozással, munkatervvel vagy
teljesítménriyel, bármennyire helyesli is. Igenlése lehet határozott, sőt, lelkes,
de tökéletes azonosulás sosem. Bármely evilági értékhez adjuk akár teljes hoz
zájárulásunkat, ebben akkor is lesz egy csipetnyi bírálat. Amit akárki más egész
egyszerűen mint "jót" fogadhat el, azt a kereszténynek sokkal szigorúbb mércé
vel kell mérnie. Nála a "jónak" az eszkatalogikus távlat sugallta, mélyrehatóbb
keresztkérdések próbáját is ki kell állnia. . .

Egyfajta radikalizmus ez, melynek szüntelen bírálattal kell illetnie minden
ember-kötötte megállapodást, minden fennálló és elképzelhető társadalmi ren
det. Nincs sem emberi mű, sem társadalom, amelyben ne lehetne kivetnivalót
találni: a túlvilági királysággal, az Isten ígérete, maradéktalanul emberi szeretet
közösséggel való egybevetés a legjobb társadalmi szerkezetben is kimutatja az
igazságtalanságot és az embertelenséget. Az evangélium elkerülhetetlenül szem
beállítja a hivőt a dolgok fennálló rendjével. A keresztény remény természeténél
fogva mint keresőlámpa működik: környezetét pásztázva fölleli azokat a ponto
kat, ahol protestálhat. Olyan örökösen felrázó erő ez, amely elejét veszi a fenn
tartás nélküli azonosulásnak, bármelyik fennálló renddel. Ezzel kizártuk az
egyik válaszutat.

A másik ennek ellenkezője, amit hasonló megfontolásból utasítunk el: a mara
déktalan azonosulást bármilyen alternatív elképzeléssel, ideológiával vagy utópi
ával. A keresztény remény valahogy kirostál minden ideológiát és utópiát, és
inkább átmeneti feladatokat szab magának, apránként megvalósítandó célokat
tűz ki, ezeket rugalmasan kezeli, és állandó felülvizsgálatnak, megújításnak veti
alá. Egy politikai program sem kerítheti mindenestül hatalmába a keresztény

- embert, hiszen a politikai programok abba a birodalomba tartoznak, amit Diet
rich Bonhoeffer "a végső előttinek" nevezett. Ágostonhozhasonlóan Bonhoeffer
is ellenszegült minden kísérletezésnek, ami a végső idő előtt mozgásba hozhatta
volna: "Egyes esetekben - kérdezi Bonhoeffer - az ember nem éppen azáltal
tesz-e tanúvallomást a végső mellett - amit majd Isten fog a maga idejében el
mondani -, hogy szándékosan megmarad a végső előttiben?" Ebből az a felszólí
tás is kiolvasható, hogy ne vegyük egészen komolyan a politikát. Ez pedig hom
lokegyenest ellentmondani látszik annak, amit az imént állítottam a politizálás
kötelességéről. De így félreértenék azt, antihez az egész keresztény hagyomány
kezdettől fogva ragaszkodik: azt a kötelességünket, hogy a világ egyetlen véges és
relatív törekvését se tartsuk abszolút érvényűnek. Ez az az alapelv, amit Paul
Tillich Lutherre gondolva "protestáns alapelvnek" nevezett el. Ez a tétel termé
szetesen éppen annyira katolikus, mint protestáns, és Luthert - sok mással
együtt - erre is Ágoston tanította meg. Nem is annyira arra szólít föl bennünket,
hogy ne vegyük komolyan a politikát, mint inkább azt sugallja, hogy könnyű szív-.
vel álljunk hozzá bármilyen politikai programhoz vagy célkitűzéshez: hogy min
den ilyesmit egy csipetnyi pragmatikus különállással fogadjunk, visszautasítva
az ideológia és a fanatizmus igáját. Ugy gondolom, az egyház azzal látja el legjob
ban feladatát egy modern világi államban, ha számon tartja a politikai cselekvés
itt vázolt kétarcúságát, s megőriz bizonyos nyitottságot a világi kultúra sokféle
ségével szemben.

Lengyel B. Péter fordítása
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