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Egyházunk a korfordulón
A zsinattól n. János Pálig

Nehéz meghatározni azt a .koriordulot", amelyben magunk is benne sodródunk; kellő

távlat híján korunk történetének vázolása mindig csak részleges lehet bizonyos szem
pontokat nyújthatunk értelmezéséhez. Mindez természetesen érvényes az egyháztörté
nelemre, az egyházi eseményekre is. Az 1985-ös rendkívüli püspöki szinódus a II. Va
tikáni zsinat után eltelt két évtizedet igyekezett felmérni és az egyházi megújulás és az
evangelizálás szempontjából értékelni. Ezt egészíti majd ki az a szinódus, amelyet a
pápaVelehradban hirdetett meg, és amely Európa újraevangelizálásával foglalkozik. A
Szentatya újra és újra hivatkozik a zsinat tanítására, sürgeti irányelveinek megvalósí
tását. Ugyanakkor kritikus teológusok és értelmiségiek (elsősorban katolikusokra gon
dolok, akiknek szívügye az egyházi megújulás), azt hangoztatják, hogy II. János Pál
pápasága alatt egyre erősödik egy bizonyos konzervativizmus, a kúriai centralizmus,
sót, valóságos "restauráció" történik: a középkori "keresztény" Európát álmodja vissza
a lengyel pápa, és Európa egységét nem a modernség elfogadásával, hanem a "keresz
tény gyökerek" újrafelfedezésével és a római katolicizmus hit- és erkölcstanának köz
életi érvényesítésével akarja megvalósítani.

A következőkben - számolva az említett kritikákkal, amelyek az úgynevezett "kölni
nyilatkozat"-ban és annak kiterjedt visszhangjában is kifejezésre jutottak (vö. Szolgálat
1990/1,82.) - szeretném tárgyilagosan áttekinteni az egyház helyzetét, méghozzá el
sősorban a római központból, a pápai szolgálat szempontjából. A Vatikáni Rádiónál
eltöltött több mint két évtizedes szolgálatom lehetévé tette, hogy közelről figyelhessem
VI. Pál és II. János Pál pápaságát, a zsinat utáni válságos időszak egyházi eseményeit.
Mivel immár a magyar egyház missziós kűldetése előtt szabad tér nyílik, az idő alkal
mas a részleges "mérlegkészítésre" is: hogyan valósul meg a zsinati korszerűsödés,

amit Róma állandóan sürget? Ehhez az eszmélődéshez szeretnék néhány gondolattal
hozzájárulni.

l. Az egyház a modernség kihívása előtt

Keresztény teológusok és szellemtörténészek a korforduló jellemzésekor állandóan a
"modernség" bűvös szavát emlegetik; csaknem ez lett mindennek a mércéje és mértéke.
Ezzel szemben konzervatívabb katolikus körök (és itt nem Lefebvre érsek szélsőséges

- szakadár - konzervativizmusára gondolok!), a mai haladóbb egyházi (teológiai,
erkölcsi és egyházfegyelmi) nézetekben modernizmust és relativizmust szimatolnak. Ez
a helyzet kissé a századeleji légkörre emlékeztet, amikor is X. Pius pápa elítélte a mo
dernizmust, és amikor olyan katolikus gondolkodókat is a gyanúsak listájára tettek,
mint például Blondel vagy a mi Prohászka Ottokárunk. Egyesek - és sokan apápát
is e pesszimisták közé sorolják - azt hangoztatják: Európa beteg, és most, a posztmodern
korszakba történő átmenet idején világosan látjuk, hogy betegsége éppen a "modern
ség".

Melyek e modernség főbb jellemzői? A ezekularizdciá, a technikai civilizáció és a kon
zumizmus, az élvhajhászat és az erkölcsi szabadosság; illetve a racionalitás, amely a
vallást az irracíonalitás szférájába utalja, a hitet az egyén magánügyének tekinti, a vi
lágot úgy szervezi meg, hogy kikapcsolja a transzcendenciát, - "mintha Isten nem
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!étezne".A szekularizmussá vált teljes evilágiság már nem harcos antiteizmus, miként
a marxista-kommunista ideológia volt, hanem egyszeruen a-teizmus: az ember elvan
Isten nélkül.

"Isten halott", de ezzel az ember is halotti Isten nélkül nem valósítható meg az
emberi társadalom, mert ahol az ember számára az ember a Legfőbb Lény, ott az ember
könnyen a másik ember farkasa lesz. Hivatkoznak Auschwitzra és a Gulag-szigetcso
partra vagy Csemobilra is, e szimbólumok azt jelzik, hogy az emberi emancipáció és
a naiv haladáshit, az a "racionalitás", amely a modem nyugati világot jellemzi, cs6döt
mondott az ember valójában nem ura a természetnek és a történelemnek. A tudomány
etika nélkül katasztrofához vezet: az ember manipulálásához, a környezet, s6t egész
bolygónk pusztulásához. Europa, mely azt vallotta, hogy feltétlenül modernnek kell
lennie, hogy legf6bb kötelessége e "modernizálódás", most kiábrándultan tapsztalja,
hogy elveszítette identitását a raiio és a fides, az ész és a hit hajdani egyensúlya, a
szabadság és az .igazságosság értékei, a humanista és az emberi jogokat tisztelő Europa
veszend6ben... Uj humanizmusra, új evangelizálásra, a keresztény gyökerek újrafelfe
dezésére van szükség, hangoztatja II. János Pál.

Az istentIlgadD modernség negatív megítélésében a pápa nem áll egyedül: már a
háború másnapján leleplezte az ateista humanizmus tragédiáját az egyik legjelesebb
katolikus .teológus és szellemtörténész: a jezsuita Henri de Lubac. Előtte már J. Maritain
is így gondolkodott, kés6bb G. Marcel szintén az "Isten halálá"-ban látta annak ma
gyarázatát, hogy az ember kérdésessé vált önmaga előtt,és milliók váltak lágerlakókká.
Mindez nem maradi katolikus retorika, hiszen nem hívő gondolkodók (például C. Lé
vi-Strauss) is az ember halélaról beszélnek, vagy "emberarcú barbárságr61" (a francia
"új filozófusok"). Vagy idézheljük Vádav Havelt, aki a német könyvkeresked6k béke
díjának átvétele alkalmából így írt "Gorbacsov a piac és a szólásszabadság bevezeté
sével akarja megmenteni a szocializmust. Li Peng diákok lemészárlásával, Ceausescu
pedig úgy, hogy buldózerral egyengeti el nemzetét. Vajon mit jelent a szocializmus szó
az egyik szájában,és mit a másik kett6ében? Miféle titokzatos dolog ez, amelyet ennyire
különböz6képpen kell megmenteni? Az előbb a francia forradalomról és arról a szép
nyilatkozatról szóltam, amelyet a forradalom idején tettek kőzzé, Ezt a nyilatkozatot
egy olyan ember írta alá, akit e felséges, humánus szöveg nevében az els6k között
végeztek ki. És utána még százak és ezrek következtek. Szabadság, egyenlőség, testvé
riség - micsoda fenséges szavak! És milyen félelmetessé válhat az, amit jelentenek: a
kivégzés előtt kigombolt ing szabadsága, a meztelen nyakra lezuhanó guillotine sebes
ségének egyenlősége és a testvériség abban a gyanús mennyben, ahol a Legfőbb Lény
uralkodik!" <Mérleg 1989/4).

A pápa ugyan néha nem különbözteti meg a szekularizációt az evilági valóságok jogos
autonómiájának állítását, amit a Gaudium et spes kezdetú zsinati okmány 36. pontja is
hangsúlyoz a szekularizmustól. (Ez a teljes evilágiság, a transzcendencia, a teremtő Isten
tagadása, amit határozottan elvet ugyanaz a konstitúció: "Ha azonban az evilági dolgok
autonómiája kifejezésen azt értik, hogy a teremtett dolgok nem függnek Istentől,és hogy
az ember a Teremtóre való tekintet nélkül rendelkezhetik velük, akkor minden Isten
hívő megérti, mennyire hamis ez a nézet. A teremtmény ugyanis a Teremtő nélkül a
semmibe zuhan. Egyébként bármely vallás hívei mindig meghallották Isten szavát és
megnyilatkozását a teremtmények nyelvén. Tegyük még hozzá, ha Isten feledésbe me
rül, maga a teremtmény érthetetlenné válik."

A modemség egyik lényeges szempontját fejezi ki az "Isten halála" metafora, amely
tulajdonképpen keresztényeredetú: Isten Fia, Krisztus halála (Fil 2) a szó valódi értel
mében lsten halála. A kifejezést Luthertól átvéve Hegel, majd Nietzsche racionalizálták,
illetve tették az ateizmus kifejezésévé. végül - Heidegger és a hívő Bonhoeffer nyomán
- a modem evilágiság, illetve a teizmus (rnetafizikai isten tan) cs6djének jelölésére
használták. (Lásd E. Jüngel felfogásáról szölö kritikámat Lélekben és igazságban, 23-53.
O., rövidebben: Mérleg 198512.)
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Anélkül, hogy itt e bonyolult filozófiai és teológiai kérdésbe belemélyednénk, meg
kell jegyeznünk, hogy "Isten halála" paradox, sót abszurd kifejezés, ha a Nietzsche által
szándékolt jelentést adjuk neki, hisz Isten, ha létezik, nem halhat meg, hiszen ó az
Abszolútum, Orök, Halhatatlan. Legfeljebb csak az emberek tudatában halhat meg;
azokéban, akik tagadva öt, elvágják magukat az élö Istentél. Számukra már nem létezik.
A modern istentagadásnak ez lehet az egyik jelentése. Isten eltűnik a világból - az
emberi tudatok számára: ennek a drámának a metaforája az "Isten halála" kifejezés.

De lehet - D. Bonhoeffer paradox felfogása szerint - az evilági világ, a teljesen
szekularizált (de nem hitetlen) világszemlélet paradigmájának is tekinteni: etsi Deus non
daretur =mintha Isten nem létezne. És ez nemcsak az evilági valóságok önállóságának,
egy bizonyos "módszertani ateizmusnak" a jelölésére szolgál (ez még menthetó, ha
helyesen értelmezzük a teremtó, transzcendens okságot, amely önállóvá, cselekvövé
teszi a teremtményeket és önmaguk felülmúlására készteti öket), hanem a "felnótt"
világ feltételéül: "Isten, aki hagy bennünket létezni a világban az 'isten-hipotézis' nél
kül, az az Isten, aki állandóan jelen van: Isten nélkül állandóan Isten előtt és Istennel
élünk."

E paradox kijelentést csak az úgynevezett negatív teológia helyes alkalmazásával,
illetve krisztológiai megfontolásokkal lehet feloldani. Isten szeretetből kiüresíti magát
(Fil 2,7-8) a kereszten erőtlen és tehetetlen lesz (IKor 1,23-24), így "elmos6dva" van
jelen világunkban, és segít bennünket láthatatlan kegyelmével. (Lásd minderről: F. Va
rillon Isten alázata és szenvedése dmú könyvét.) "Az ember számára az ember a legfőbb

Lény" (Marx), "Semmi más, csak a Föld" (Nietzsche) - e jelszavak visszájukra fordul
tak, a marxi messianizmus éppúgy csődöt mondott, mint a nietzschei nihilizmus. A
Gulag és a gázkamrák tanúskodnak erről. Ha itt együtt emlegetem a marxi és a nietz
schei istentagadást, illetve ez utóbbiból fakadó hitleri újpogányságot, ez nem véletlen.
Többen rámutattak arra, hogy a sztálini és hitleri totalitarizmus egy tóről fakad. Olivier
Clement konvertita, ortodox szellemtörténész A szellem lázadása címú könyvében pár
huzamot von Marx és Nietzsche között: Marx és Nietzsche abban a pillanatban jelenik
meg, amikor Nyugat történelmében a reneszánsz és a humanizmus lendülete lehanyat
lik, mivel eltűnik az a keresztény szemlélet, amely a Biblia és az egyházatyák nyomán
az Isten képére teremtett ember "megistenüléséről beszélt, minthogy e hit szerint az
ember Jézus Krisztusban, Isten emberré lett Fiában isteni életre hivatott.

A modem ember, tagad va Istent, lázadva ellene, a saját erejéből akar megistenülni,
miután hatalma alá hajtotta a természetet. A kereszténység megszabadította a koz
moszt, a világot az istenektól, a bálványoktól. Tudománytörténészek (például Duhem)
megmutatták, hogy éppen a teremtés eszméje, a másodlagos okok helyes autonómia
jának elismerése tette lehetóvé a modem természettudományok kibontakozását is. Es
paradox módon, mert az a modem világ fordul a kereszténység, az istenhit ellen, amely
ebből született meg. A modem ember az "Isten halálát" hirdetve isteníti a tudományt,
a hatalmat, az osztályt, a fajt, az ereszt, a pénzt, a jólétet, a maga teremtette bálványok
nak hódol, miután az igaz Istent elvetette. (Avagy csak a hamis istenképet vetette el?)
Végül is a politika, a gazdaság, a társadalom emberellenes lesz, visszaesünk a fetisiz
musba és az "emberarcú barbárságba". Marx, Nietzsche és Freud, "a gyanú mesterei"
(Paul Ricoeur) a valóság minden zónájába bevitték a modernséget jelképez6 racionalitás t;
igyekeztek leleplezni (részben jogosan) bizonyos vallásosság illúzióját, mégha a vallás
lényegi mivoltát nem is tudták kikezdeni. Inkább csak az ember kigondolta "isten"
hamis képét zúzták össze, amikor azt az istent a világ méroteire fokozták le, ill. projek
ciónak mutatták meg: Marxnál az elnyomott ember sóvárgásának kivetítése, Nietzsche
nél a gyengeség és az ellenérzés szülöttje, Freudnál a frusztráltság, a nem sikerült
szexualitás pótléka. Valójában az Istenhez rendelt, Isteni életre hivatott, mert Isten ké
pére teremtett ember alapvető törekvését nem érintették. "Az ember végtelenül felül
múlja az embert" (Pascal). Nem több birtoklás, hanern il több lét - a végtelen isteni élet
csitíthatja csak "nyugtalanságát", amelyről Szent Agoston beszél.
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De nem lenne teljes a vázlatos panoráma, ha nem jeleznénk a korforduló pozitív
mozzanatait a vallás, illetve az egyhaz szempontjából. Észre kell vennünk bizonyos
vallási ébredés jeleit is, mégha óvakodnunk is kell a naiv optimizmustól, vagy az utóbbi
id6ben egyházi körökben tapasztalható triumfalizmustól: megbukott az ateista kom
munista ideológia és gyakorlat, tehát legalábbis Közép-Kelet-Európában, a vallási újjá
születés tanúi lehetünk. (Ezt a legutóbbi püspöki szinóduson is hangoztatták.)

Valójában ez csak részben igaz, illetve óvatos megkülönböztetésre van szükségünk.
Igaz az, amit ülivier Clément ortodox teológus idézett könyvének dme sugall: A "szel
lem lázad"; a transzcendenciavágy, az Isten utáni vágy nemcsak a keleti, hanem a
nyugati fiatalokban is feltör: a keleti vallásosság és misztika iránti érdekl6dés, a szét
folyó Jézus-mozgalmak, a szekták terjedése, okkult jelenségek irracionális feltörése stb.
részben a modem racionalizmus ellenhatásai. A "vallásosság" ugyan még zavaros,
megtisztulásra vár, de elvezethet az igazi Transzcendencia kűszőbéhez. Még örvende
tesebb jelenség a karizmatikus imacsoportok, bázisközösségek, általában a kisközössé
gek, keresztény mozgalmak kibontakozása, életereje. Most Közép-Kelet-Európában is
szabadon terjedhetnek a közösségek. Ugyanakkor szabadon behatol a nyugati szeku
larizmus, a liberális, laicista szellemiség is.

A negyven évig tartó elnyomás és egyházüldözés olyan pusztításokat vitt végbe,
hogy szinte elölr61 kell kezdeni az evangelizálást: újraépíteni a struktúrákat, lelkipász
tori kereteket, kibontakoztatni az újra induló szerzetesrendeket, helyreállítani a papság
egységét, amely széttöredezett az elnyomatás, a bizalmatlanság légkörében, a túlterhelt
ség és elmagányosodás következtében, az Allami Egyházügyi Hivataltól irányított igaz
ságtalan diszpozíciók és zaklatások miatt. Magyarországi látogatása során is, miként
más apostoli útjain, Péter utódának egyik feladata az lesz, hogy meger6sítse testvéreit a
hitben,hogy új,.aswje a bizalom szdlait,az egységet püspökök, papok és hívek között, hogy
új lendületet adjon az evangelizálásnak. .

Senki sem vonja kétségbe, hogya pápa személyes varázsa, karizmatikus egyénisége
szerte a világon elósegítette ezt a helyi egyházakban. Mégha a kritikusok hangoztatták
is, hogy "a taps az énekesnek szöl, nem az éneknek". Tény, hogya pápa hittani és
erkölcsi tanítása süket fülekre talált több nyugat-európai és észak-amerikai országban.
Bizonyos szempontból a nyugati szekularizmus, ateizmus, liberalizmus és laicizmus
nehezebb talaj az evangéliumi mag elhintéséhez, az újraevangelizáláshoz, mint a volt
kommunista tömb meggyötört, katakombákból kijövó és újraéledó helyi egyházainak
társadalmi környezete.

Az egyháznak szembe kell néznie a modern ateizmussal, amely ma nem harcos
ideológia, hanem közömbösség, gyakorlati materializmus vagy egyszeruen agnosztikus
szemlélet formájában jelentkezik, de mindenképpen kihat a hívők vallásgyakorlatára.
a közélet moralitására, a törvényhozásra... Nem arról van szó, hogy csak a hívó és
gyakorló keresztény lehet erkölcsös! Ilyen abszurditást senki sem állíthat. Sokszor a
magukat keresztényeknek, hívőknek vallók (vagy megkereszteltek) igen távol állnak
nemcsak az evangéliumi testvéri szeretettől, hanem az emberi szolidaritástól és a be
csületességt6l is. Kereshetünk egy bizonyos konszenzust jóakaratú és humanista nem
hívőkkel (akik talán "anonim keresztények", hiszen nem cselekszenek lelkiismeretük
ellen, és készek a teljesebb igazság elfogadására, ha azt felismerték)... A pápa éppen az
emberi jogok, elsősorban is a lelkiismereti és vallásszabadság jogának tiszteletben tartá
sát, a szolidaritást, a teljes fejlődést és az igazságosságot, valamint a béke védelmét jelöli
meg közös feladatnak, találkozási pontnak a katolikus egyház és más egyházak, illetve
vallások, sőt hívők és nem hívők számára. Ezt teszi apostoli útjai során, ezt újévi üze
neteiben vagy a különbözö nemzetközi fórumokon elhangzó megnyilatkozásaiban. II.
János Pál ezt a tevékenységét mindenfelé elismerés kíséri, mégha bírálatok érték is az
egyházon kívül és belül, amikor az emberi élettel és a szexualitással kapcsolatos etikai
elveit pontosabban kifejtette.
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Il János Pál a krltikák kereszttüzében

A II. Vatikáni zsinat (1962-1965), amelyet XXIII. János pápa hirdetetett és nyitott meg,
és amelyet a második illésszakától VI. Pál pápa vezetett, a katolikus egyház újkori
történetének sarkpontja marad. Tulajdonképpen a "konzervatív" és "progresszista" ka
tolikusok tábora között is a II. Vaticanum a vízválasztó. He eltekintünk olyan széls6sé
gekt6l, mint - mondjuk - Lefebvre vagy Küng nézetei, beszélhetünk zsinati (haladó)
és zsinatellenes (maradi) katolikusokról, akár tanbeli. akár egyházfegyeimi vagy lelki
pásztori kérdésekről legyen szö. De még azok körében is megoszlás van, akik elvileg
(szöban) elfogadják a zsinat tanítását, mert a nemegyszer kompromisszumon alapuló
zsinati szövegek lehetévé teszik a haladó, illet6let maradi értelmezést. Wojtyla pápa és
központi kormányzatának (nevezetesen a Ratzinger bíboros által vezetett Hittani Kong
regáció) kritikusai azt hangoztatják, hogy egyre erősödik az a "visszaforduló" tenden
cia, amely a Tridentinum és az I. Vaticanum egyházképét és teológiáját-gyakorlatát
állítja a II. Vaticanum helyébe. A modem világ előtt szorongó, becsukódó pápa és kör
nyezete pesszimista, nem veszi észre a pozitívumokat a szekularizációban, a kollegia
litást nem gyakorolja (például a szinódus valójában központilag irányított tanácsadó
szerv), a helyi egyházakat nem hallgatja meg (például a püspöki kinevezéseknél vagy
a pápa apostoli útjaira beszédeit a központ készíti el), vagyis a pápai primátust autoriter
módon gyakorolja; a Tanítóhivatal nem konzultál a teológusokkal, illetve a pápa kon
zervatív teológusokkal veszi körül magát (lásd például a Humanae vitae körlevél értel
mezésével kapcsolatos beszédeket 1988 novemberében), általában a szexuális erkölcsre
vonatkozó megnyilatkozásai "archaikusaknak" tűnnek sok katolikus számára; az öku
menikus párbeszéd is éppen a papságra, a nők pappászentelésére (anglikánok) vonat
kozó álláspont, illetve a primátus "abszolutisztikus" gyakorlása miatt lelassult. Ratzin
ger bíboros egy kijelentése alapján a médiák "Testaurációjáról" is beszélnek.

Nem áll szándékunkban itt sorra venni a "Róma-ellenes komplexus" (H. U. von
Balthasar) e kritikáit, hogy megmutassuk egyoldalúságukat, sőt sokszor alaptalan vol
tukat is. A hitt6l idegen, csak szociológiai kategóriákban gondolkodó és látó szemlélet
nemegyszer a priori ítél és elítél, anélkül, hogya tényekről tájékozódna. (Például ami a
római központ és a püspökkari konferenciák kapcsolatait, az előzetes információkat,
konzultációkat illeti, nevezetesen, amikor a pápa apostoli útjaira elkészítik a beszéde
ket.) Azok, akik talán a pápa szemérc vetik, hogy sokat utazik, elfelejtik, hogy előzőleg

éppen azért bírálták. hogy nem tájékozódik a helyi cgyházakról; vagy ha nem mozdul
na ki a Vatikánból. bizonyára ugyanők ezért a bezárkózásáért bírálnák. Nem veszik
észre, hogy mennyire megváltozott a pápai "stílus" nemcsak XII. Piushoz. hanem még
VI. Pálhoz viszonyítva is, éspedig kedvező irányban. Vagy ha észreveszik, legalább
burkolt kritikával jellemzik e stílusváltást, mint például R. Solé: "Vége VI. Pál szenvedö
töprengései idejének, aki szinte az egész világot hordozta vállán. Karol Wojtyla vele
szemben a keménykötésű hegyi ember, aki inkább az Egyházat viszi hátán, mint egy
tiroli hátizsákot... A bizonyosságok egyháza ez, és itt nem keveredik a papok és a
világiak szerepe..." (Le Monde, 1986. okt. 3.)

A társadalmi kulturális mutáción áteső világban, ahol a krízis általánossá vált (a
tekintély válsága egyetemes, nemcsak az egyházi életet érinti), VI. Pálnak, majd II. János
Pálnak tagadhatatlanul emberfeletti problémákkal kellett szembenéznie, Túl az egyházi
megújulás és korszerűsödés gyakorlati kérdésein - ami többek között a kormányzás
kollegiális jellegét, illetve a világi hívek szerepének fokozását érinti -, a katolikus
egyháznak és általában a keresztényegyházaknak szembe kellett nézniük a korábban
vázolt modernség kihívásával, a fokozódó szekularizációval és ateizmussal. Európában
az elkeresztényietlenedés és elvallástalanodás ijesztő méreteivel, illetve a "harmadik
világ" egyházainak sürgető problémáival (inkulturáció, felszabadítás-teológiák, teljes
fejlődés és szociális igazságosság). Bármennyire is Európa-központú Róma, planetáris
távlatokban kell gondolkodni a szolidaritásról, a fejlődésről, az igazságosság és a béke

18



problémáiról. És senki nem tagadhalja, hogy VI. Pál és II. János Pál megtette ezt a
"nyitást", mégha a "lengyel pápát" látószöge miatt bírálat éri is. IL János Pál Redemptor
hominis, Dives in misericordia, Laborem exercens vagy Sollicitudo reisocialis kezdem kőrle

velei világosan a zsinat, a párbeszéd szellemében íródtak, és határozottan XXIII. János
Pacem in terris, vagy VI. Pál Ecclesiam suamés Populorum progressio kezdem körleveleinek
továbbfejlesztései, korszerúsítései. Ki vonhatná kétségbe II. János Pál pápa olyan gesz
tusainak horderejét, mint a világvallások vezetóivel történt találkozását (1986. okt. 27.)
Assisiben, vagy a római zsinagóga meglátogatását (1986. ápr. 13.).

Nem állja meg a helyét azon állítás sem, mely szerint Wojtyla pápa nyitottabb és dina
mikusabb a világ nagy problémái (emberi jogok, fejl6dés, igazságosság, béke irányában),
mint a katolikus egyházon belüli kérdések (cölibátus, n6k szerepe, papok és világiak kap
csolata), illetve az ökumenikus párbeszéd terilletén. Nyilvánvaló, hogy minden attól függ,
milyenkritériumoialt alkalmazunk, mihez viszonyítjuk a "nyitottságot", a "haladást". Mon
dottuk, hogy a zsinati szövegeket (éppen, mivel kompromisszumokból ered6 szövegezé
sek) lehet "haladó", és lehet "maradi" nézetek igazolására használni.

A II. Vatikáni zsinat "haladó" többsége haladó volt az egyházi kérdésekben, amikor
óvott a katolikus egyházon belüli római centralizálástól, mivel ez magában hordja a
bürokratizmus és a konzervativizmus veszélyeit, de nem volt haladó központellenes
ségük, mivel Róma az egyháztörténet bizonyos pillanataiban dinamikusabbnak mutat
kozott, mint a helyi egyházak.. Igy például a középkorban a Kúria segített egyes egy
házmegyéket, hogy megszabaduljanak a politikai gyámkodástól. Vagy XI. Piusz pápa
a kínai püspökök szentelése ügyében liberálisabbnak bizonyult, mint a helyi egyházak.
Vagy gondoljunk a legutóbbi id6kig a kommunista elnyomástól szenved6 egyházak
helyzetére, illetve Rómával való kapcsolatára: a pápák védték a helyi egyház szabad
ságát a politikai hatalom zsarnokságától, illetve jozefinista gyámkodásától, ami a ceza
ropapizmustól szenved6 nemzeti (autókefál, központi tekintélyt nélkülözö) ortodox
egyházaknak nem sikerülhetett. A zsinati többség nem különösebben mutatkozott ha
ladónak akkor, amikor a harmadik világ problémáiról, a "szegények egyházáról", a
szociális kérdésekr61 volt szó. Szinte Lercaro bíboros volt az egyedüli, aki hallatta szavát
a "szegények egyháza" érdekében.

Az említett kritériumok problémája felmerült a zsinat utáni id6szakban is, például
a püspöki szinódusok alkalmával. Ezekben az években egyre sürgetóbbé vált a fiatal
egyházak problémája, a latin-amerikai, afrikai, ázsiai helyi egyházak nehézsége: a szo
ciális igazságosság, felszabadítás és marxizmus, inkulturáció... Ezek létkérdések voltak
és maradtak, míg bizonyos bels6 egyházfegyeImi kérdések (például a cölibátus), ame
lyek a nyugati egyházakat foglalkoztatták, eltörpültek mellettük. Nos, Karol Wojtyla,
az "európai", s6t a "lengyel", észrevette e problémákat, meglátta, hogya legsürgetoób
feladat az eM evangelizálás, illetve újmevangelizálás, az igazságos fejlődés el6mozdítása,
a kultúrákkal és vallásokkal folytatandó párbeszéd. Az egyes földrészek püspöki karait
összefogó szervek (például CELAM), illetve a harmadik világ püspökeinek fellépései
egyre inkább éreztették hatásukat a szinódusokon. Valójában Krakkó bíboros-érseke,
miután a pápai székbe került, a kezdeti "lengyelesítés" tendenciáját legy6zve valóban
katolikus lett: egyetemes távlatokban gondolkodik és kormányoz, mégha - érthet6en
- Európa jöv6je érdek16dése homlokterében áll is. Itt is hangoztatja a volt keresztény
("vén"!) Európa felel6sségét a fiatalabb egyházakkal szemben. 1988. október ll-én az
Európa Parlament el6tt mondott beszédében világosan leszögezte ezen álláspontját,

"A mai Európa kétségtelenül az id6k jelenének tekintheti a tagállamai köztí béke és
együttműködés immár hosszan tartó állapotát, annál is inkább, mivel ezek az államok
évszázadokon át arra fecsérelték erejüket, hogy háborúkat folytassanak egymással az
egyeduralom kivívásáért.

Az id6k jele az emberi jogok és a demokrácia értéke iránti fokozott fogékonyság.
Ennek kifejeződése az önök gyülekezete is, amely épp ezt az értéket kívánja szavatolni.
S kell is mindig ragaszkodni ehhez az értékhez, hogy minden körülmények között
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érvényesüljön a jog és az emberi személy méltóságának tisztelete. (...) Az Európai Egy
ségokmány, amely 1992 végén fog életbe lépni, meggyorsítja az európai integráció fo
lyamatát. Az európai népek szabad elhatározásan alapuló közös politikai szerkezete 
anélkül, hogy veszélyeztetné a közösség népeinek azonosságát - méltányosabban fog
ja szavatolni az egész térség jogait, köztük a kulturális jogokat is. Ezek az egyesült
európai népek nem fogják elfogadni egy nemzet vagy egy kultúra uralmát a többi
fö1ött, hanem olyan állapotot fognak megteremteni, amelyben az összes nemzetnek
egyenlő joga lesz ahhoz, hogya maga különbözőségévelgazdagítsa a többieket. (...)

L.) Én, az egyetemes egyház legfóbb pásztora, aki Kelet-Európából származom, és
ismerem a szláv népeknek, európai hazánk másik "tüdejének" törekvéseit, azt kívánom,
hogya magának szuverénül szabad intézményeket teremtett Európa egy napon majd
abban a teljes terjedelmében bontakozhasson ki, amelyet a földrajz és még inkább a
történelem adott neki. Hogyan kívánhatnék mást, mikor a keresztény hit által inspirált
kultúra olyan mélyen áljárta egyetlen Európánk összes népének, a görög, a latin, a
germán és a szláv népeknek a történelmét, minden viszontagság ellenére, túl társadalmi
rendszereken és ideológiákon?

Történelmünk folyamán az európai népek mind kitüntették magukat a világra való
nyitottságukkal és azzal, hogy beható kapcsolatokat létesítettek más földrészek népei
vel. Senki sem képzeli, hogy egy egyesített Európa bezárkózhat saját egoizmusába.
Egységes fellépéssel, erőinek egyesítésével képes lesz arra - még inkább, mint a múlt
ban -, hogy energiáit és újonnan megnövekedett erőforrásait a harmadik világ orszá
gai fejlesztésének nagy feladatára szentelje..." (Mérleg 1989.4. 370. o.)

Hosszabban idéztem a pápa fontos beszédét, hiszen kristálytisztán összefoglalja va
lóban katolikus, vagyis egyetemes látásmódját, ami a harmadik évezred felé közeledő

egyház evangelizáló és újraeyangelizáló küldetésének keretét is megadja. A világ súly
pontja áttevődik Európából Azsia felé, az egyházé Latin-Amerika felé; mégis, a "vén"
Európának továbbra is jelent6s szerepe lesz az emberi fejlődésben és - remélhetőleg

- a keresztény gondolkodásban és evangelizálásban is.
Ratzinger bíboros, aki osztja ll. János Pál felfogását Európa jövőjéről, a következő téte

lekben fogalmazta meg "látomását": ,,- Európához, mióta Hellászban létrejött, elválaszt
hatatlanul hozzátartozik a demokrácia és az eunómia (manipulálatlan jog) belső egysége;

- Ha az eunómia a demokrácia életképességének feltétele, akkor az eunómiának
viszont alapvető feltétele az közös - és a közjog számára kötelező - tisztelet az er
kölcsi értékek és Isten iránt;

- Ha az ateizmussal szemben nyilvánosan elismerjük Istennek mint az ethosz és a
jog alapjának tiszteletét, akkor ezzel tagadjuk, hogya nemzet vagy a világforradalom
a legfőbb jó ("summa bonum").

- Európához szervesen hozzá kell tartoznia a lelkiismereti szabadságnak, az emberi
jogoknak, a tudomány szabadságának és így az emberi szabadságon alapuló emberi
társadalomnak.

Az újkornak ezeket a vívmányait meg kell őriznünk - következtet Ratzinger bíboros
- és tovább kell fejlesztenünk anélkül, hogya transzcendenciát tagadó és a szabad
ságot belülről felfüggeszt6 ész feneketlen szakadékába zuhannánk. A keresztény ember
ehhez mér majd minden európai politikát, és ezt szem előtt tartva teljesíti politikai
megbízatását." (Mérleg 1989/4. 385. o.)

Az "esztelenné vált keresztény eszmék", a szabadság, egyenlőség, testvériség,
visszanyerhetik eredeti "töltésüket" Európa újraevangelizálásával. A hamis kommunis
ta internacionalizmus és a rosszul értelmezett liberalizmus "egyetemessége" helyett a
krisztusi hit adja az igazán egyetemes emberi elismerését, a szabadság, egyenlőség és
testvériség biztosítását, mert Krisziusoan nincs zsidó és görög, szolga és szabad, férfi és
nő, hanem csak megváltott ember (vö. Gal 3,28), az egy Atya gyermekei, Krisztusban
testvérek, akik valamennyien az istengyermekség szabadságára hívattak. Ez ll. János
Pál és a katolikus egyház meggyőződése, ez a hit reménységünk táplálója.
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