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Teológiatörténetében on
kétezer évet tekint át.
Ilyen távlatban milyen
jellegzetességei vannak
az ezredfordulónak?
Hogyan vetül fel ma a
vallás, a keresztény hit
kérdése?
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Sokat beszélünk manapság a posztmodernről. Valószínűleg olyas
mit értünk rajta, hogy többé-kevésbé megelégeltük a matematika
kizárólagos uralmát életünkben. A tudomány gazdagságát aligha
nem az adja, hogy képes matematikailag szemlélni a dolgokat: fel
osztja, nagyjából részekre bontja őket, s végül épp ezért manipulál
ni is tud bármit - a minta a számítógép, ahol minden a nullára és
az egyre épül. Ezen a téren rendkívüli hatékonyságra tettünk szert,
a matematika mozgásterének szinte semmi sem szab határt. De
közben rájövünk - előbb talán csak sejtjük, aztán a gyakorlatban
is érzékeljük, mivel képtelenség, hogy a matematika boldoggá te
gye, mondjuk, a társadalom életét -, tehát rájövünk, hogy csak a
matematikával, csak a technikával nem sokra megyünk. De mit
keressünk? A "vallási" megújulás eleinte talán nem is a vallás meg
újulása, hanem egy másik dimenzió feltárulása, olyan dimenzióé,
amelyre az embemek és a társadalomnak egyaránt szüksége van a
boldoguláshoz, a boldogság egyenlőbb megoszlásához.

A kérdés, amellyel korunk a kereszténységhez és benne a kato
likus egyházhoz fordul, az, hogy van-e olyan elképzelésünk az
életről, van-e olyan Isten-képünk, amely hozzásepíti az embert,
hogy századunkban emberhez méltóan élhessen. Es ahhoz, hogy
emberhez méltóan élhessünk, szükségünk van a technikai, a tu:'
dományos, a társadalmi és a hiteles vallási szféra összehangolására.
A katolikus egyházban a reneszánsz óta nemigen akadtak olyan
emberek, mondjuk zsenik vagy próféták, akik képesek lettek vol
na összehangolni a modem, Galilei utáni világot a keresztény hit
tel. Az egyházatyák korában vannak nagy és ma is izgalmas figu
rák, a középkor tele van nagy alakokkal, a modem korban nin
csenek ilyenek. Talán az egyik ok: nincs hagyománya annak,
hogy együtt gondoljuk el a katolicizmust és a modemséget. Ezért
vagyunk szegények. Azt hiszem, az egyháznak el kell fogadnia
szegénységét, hiszen ezután is csak olyan emberek gyülekezete
lesz, akik kegyelemből és önként döntöttek Jézus Krisztus követé
se mellett; és akik Jézus Krisztus magatartásában keresnek választ
a modem világ kérdéseire. Bizonyos vagyok benne, hogy a hit el
sőbbsége folytán nem képzelhető el olyan egyház, amely minden
problémára tökéletes választ adhatna. Régebben, amikor az egy-
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Milyenkilátásai vannak
a vallások közti párbe
szédnek?

ház azt hitte, birtokában van minden igazságnak - és nemcsak
az Evangélium igazságát birtokolja, hanem a világról is ő mondja
ki az utolsó szót -, akkor talán kötelező megoldásokat erőltetett,

s lehet, túl gyors megoldásokat. Ma viszont mintha újra felfedez
né a hit ingyenességét, a Szentlélek ajándékát, az Evangélium lo
gikáját. És megérti, hogy vannak más lehetőségek is, más kultú
rák, ahová nem érkezett el az Evangélium, vagy, teszem azt, nem
talált jó fogadtatásra; ezek a kultúrák más megoldásokat kínál
nak, s közben maguk is a keresés útját járják, nincs végleges vá
laszuk a problémákra. A párbeszéd tehát olyasmit jelent, hogy
meghallgatjuk, amit más bölcsességek esetleg jobban tudnak, és
aztán kölcsönösen elkísérjük egymást, közösen lépünk előre. Ne
künk, keresztényeknek, az a meggyőződésünk, hogy a végső vá
lasz Jézus Krisztus, noha korántsem nyilvánvaló, hogy e végső

vá1aszból hogyan kerekedhetnék ki totális világmagyarázat. Hi
szen a saját kereszténységünk megértésével sem végeztünk. A tör
ténelem arra tanít, hogy a kereszténységet a kultúrákra irányuló
figyelme, a kultúrákhoz fűződő viszonya tette azzá, ami.

Úgy vélem, a vallások közti párbeszéd nem valamiféle szupermar
ket, ahol a legkülönfélébb világképletek bőséges választéka van fel
halmozva. A párbeszéd egészen más: kölcsönös elismerés és elfo
gadás olyan emberek részéről, akik őszintén és alázattal járják a
keresés fárasztó útját, akik emberképet, emberi praxist szeretnének
felmutatni a jelenkomak. A párbeszédnek alighanem egyetlen el
lensége van, az egyházon belül is: ez az ellenség - az egyetlen 
az, amit integrizmusnak vagy fundamentalizmusnak hívnak: azok
az emberek, akiknek, vélhetően félelemből, nincsenek problémáik,
csak múltbeli megoldásaik vannak. A valláscsőszök mindenütt
megtalálhatók: az iszlám fundamentalizmus, az indiai fundamen
talizmus különböző fajtáira gondolok, vagy a katolikus integristák
ra, de nyilván a protestánsokra is, tehát azokra, akik még fel sem
vetették a problémát, de már tudják a megoldást. Akik félnek a
problémáktól, ezért megoldásokat erőltetnek.És az integrizmusok
kal gyakran jár együtt az erőszak. Aki fél, az támadva védekezik.
Velük nem nagyon van mit dialogizálni. Az egyházon belüli párbe
szédre is ott van esély, ahol fundamentalizmus helyett nyitottságot
és alázatot találunk. Az igazi párbeszéd során egyszerre hihetünk
Jézus Krisztusban, mivel ezt a hitet kaptunk ajándékba, és gondol
kodhatunk legjobb képességünk szerint.
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A vallások közti párbe
széd a zsidósággal kap-
csolatban különösen
hangsúlyos, hiszen
nemcsak amaizsidóság
hoz, hanem a keresz
ténységnek önnön ere
detéhez ftizijdő visw
nyát is érinti. Könyvé
nek a korai keresztény
teológiáról szóló fejeze
tei miniha arra utalná
nak, hogytúlontúlelgö
rögösödött.

Az utóbbi évtizedek
egyik legfőbb vallási új
sága a távol-keleti val
lások megjelenése az eu
rópai kultúrkörben. Mit
jelent ez a keresztények
számára?

A fő kérdés az, hogy miként sajátíthatnánk el Szent Pál magatartá
sát, aki egyszerre volt szíve mélyéig zsidó, és hogyan ismerhetnénk
fel vele együtt, hogy a kinyilatkoztatás teljessége Jézus Krisztusban
van, hogyan járjunk közös úton azokkal, akikkel mindenünk közös,
csak Jézus Krisztus nem. A kihívás éppen ez, hogy mi lesz a zsidó
kereszténységgel a jövőben. S mivel nem tudjuk visszacsinálni a
múltat -legfeljebb bánkódhatunk miatta -, a jövőben kell élnünk.
A kérdés az, miként viszonyuljunk a zsidósághoz vallási téren, de
kulturális szempontból is. Legelőször talán meg kell ismernünk,
mert a zsidóság épp olyan, mint a katolicizmus: múltja van, külön
böző áramlatai vannak, hagyománya és filozófiája van, s nekünk
persze sokmindenrőlfogalmunk sincs. Igyekeznünk kell észreven
ni, hogy mi mindenre van lehetőséghelyi szinten, túl a sajnálkozás
kifejezésén, ami fontos ugyan, de aztán olyan téren is közeIítenünk
kell egymáshoz, ahol számos kényes kérdés vetődik fel: egyrészt a
vallási különbségek miatt, de politikai tényezők miatt is, amelyek
nem igazán segítik a közeledést, legyen szó az egyházi politikáról,
amely talán nem mindig követendő,ha történnek is jelentős erőfe

szítések, vagy a cionizmusról, Izrael földjéről, ahol nyugtalanító a
helyzet.

Ami a kereszténységet illeti, nagy hatással volt rá a görög me
tafizika, de csak kevéssé nézett szembe a tragikus görög gondol
kodással. A 19. század eleji német filozófusok, s később Schopen
hauer, Nietzsche, ma pedig főként a Soá után a tragikum talán is
mét mélyen áthatja gondolkodásunkat. Tragédia a kereszténység,
a kereszten meghalt Krisztus rnűve is. Nem arról van szó, hogy
le kellene mondanunk a kereszténység hellenista értelmezéséről,

hanem fel kell tennünk a kérdést, nem volna-e lehetséges egy
olyan értelmezés is, amely a tragédiához nyúlna vissza, és lehető

vé tenné, hogy jobban megértsük és másképpen értsük meg a ke
reszt és a feltámadás jelenségét, és azt is, ami a tragédián túl van:
a történelem kiengesztelődését.És a tragédián munkálkodva talán
valamivel jobban megérthetnénk a zsidóságot, amely szintén a
tragikum jegyében él.

Azt gondolom, hogy a keletieknek olyan tudásuk és olyan praxisuk
van az emberi pszichét és működését illetően, de az emberi testről

is olyan ismereteik vannak, amelyeket mi elfelejtettük, vagy ami
lyenekkel soha nem is rendelkeztünk. A kultúrák találkozása végső

soron azt jelenti, hogy vannak kul túrák, amelyek olyasmivel ren
delkeznek, amivel mi nem, amit az egyház még nem ismert fel és
nem próbált ki. Úgy vélem tehát, hogy a testi technikák, a harcmű

vészetek, a csönd technikái rengeteg tanulnivalót rejtenek szá
munkra, és részben hasonlóak ahhoz, pontosabban emlékeztetnek
arra is, amit valaha tudtunk, de aztán elfelejtettünk.

Az elsajátításnak kettős határa van. Az első határ az a kísértés,
az a hiedelem, hogy az ember önmagát üdvözítheti, hogy a keleti
technikák begyakorlása minden problémát megold. Azt hiszem,
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Nemcsak a vallások köz
ti érintkezés vált globá
lissá, hanem világszin
tfivé vált az érintkezési
folyamatok sokasága.
Milyenhatásátészleliaz
emberek közti kommu
nikáció ésazinformáció
csere felgyorsulásának?

ez nem igaz. Semmilyen aszketikus gyakorlat nem üdvözít. Rá
hangolhat, de végül is ezek a technikák csak akkor jók, ha hozzá
segítenek, hogy rátaláljunk a kegyelemre. Nem akármilyen kegye
lemre, hanem a kegyelemre mint könnyedségre, mint kecsességre,
a gráciára. az oldottságra; annak felismerésére, hogy egy belső

áramlat hordoz bennünket, amely messzebbre visz, mint ahová
magunktól eljutnánk.

A másik kényes dolog ezen a téren az, hogy mi, keresztények
hisszük, hogy a kegyelem Jézus Krisztus közvetítésével érkezik el
hozzánk, és Jézus Krisztus nemcsak csend, hanem szó, olyan szó,
amely a történelemben nyilvánult meg, és amely Isten nevét aján
dékozta nekünk. A kereszténység nem mindenestől apofatíkus,
ami azt jelenti, hogy nem annyira a csend szférájából származik,
hanem a kinyilatkoztatás, a szó rendjéből való. És a távol-keleti
csendtechnikák nem a szó szolgálatában állnak, hanem a szó ab
szolút meghaladásának a szolgálatában. El kell jutni az egyet
lenhez, amelyhez képest nincs második - ez gyakran előforduló

kifejezés: az egy, amelynek nincs másika, az abszolút egység. Mi,
keresztények viszont azt az Egyet valljuk, akinek van Másika:
megvalljuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. És azt mondjuk,
hogy a Második, aki egy az Eggyel, testté lett közöttünk. A csend
bölcsességformáinál előbbrevalónak tartjuk, ha szabad így mon
danom, a szó és a történelem bölcsességét. Hogyan teremthető

összhang a kettő között? Nem tudom.

A világban csakugyan elterjed valamiféle közös gondolkodásmód,
miközben azt is belátjuk, hogy a kommunikáció feltétele bizonyos
emberi lépték. Felismerjük a helyi csoportok fontosságát. Érdemes
megkülönböztetnünk három fogalmat: az információt, a kommuni
kációt és a kommuniót. Ami az információt illeti: a világban sok
minden történik, rengeteg információt kapunk a tudomány, a tech
nika, a művészet területéről, borzasztóan jól informáltak vagyunk,
óriási kapacitású információhordozókkal rendelkezünk. Rengeteg
információhoz juthatunk hozzá. A kommunikáció pedig továbbítja
az információt. A kommunió viszont érzésem szerint egészen más.
A kommunió az embemek az az igénye, hogy találkozzék a másik
emberrel; a férfié, hogy találkozzék a nővel., a kommunió: találko
zás a másik emberrel, egy emberi közösséggel, valódi személyek
kel, azzal, amit a legmélyebben keresnek, ami élteti őket: eszménye
ikkel, fájdalmaikkal, kudarcaikkal, emberi történetükkel. Legmé
lyebb vágyunk, azt hiszem, a kommunió utáni vágyakozás. Az egy
ház dolga legelőször is talán az lehetne, hogy megmutatja: az egész
Evangélium a kommunióról beszél, a kölcsönösségről Istennel és
egymással. Ezt jelenti a már-már szakkifejezéssé vált, mégis csodá
latos szó: a testvéri szeretet. Embereket összefűző szeretet. Az ember
alapzata csakugyan a kommunió, és amiről azt hittük: odafönt, az
égben van, az voltaképp az a hely, az a tér, ahol teljes kölcsönös
ségben leszünk Istennel, ahol teljes kommunióban leszünk egymás-
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A globális dimenzió
megjelenése akülönböző
kultúrákat is új kihívás
elé állította. Milyen ha
tása vanennekakatolikus
kereszténységre, amely
nevében - katholiké 
hordozza azegyetemes
séget?

Milyen következmé
nyekkel jár ez az átren
dezádés az egyházban?

Ezek a változások olykor
egészen konkrét formák
ban, például új népván
dorlásokban jelentkez
nek. Vannak-e a kaioti
kuskereszténységnek
sajátos tapasztalataiból
ered8 - sajátos megol
dási javaslatai?

sal. A kommunikáció tehát a kommunió eszköze: ha szeretek vala
kit, akkor beszélek hozzá és meghallgatom. De ami az információ
cserének formát ad, ami valóságossá teszi, az a kommunió. Az,
hogy mélyen közünk van egymáshoz. Ezért úgy vélem, a kommu
nikációt akkor fenyegeti veszély, ha csak a kíváncsiságot táplálja,
ha nem teremt kommuniót. Nem vitás, hogy az egyháznak fel kell
használnia a kommunikációs eszközöket, de csakis azért, mert ez
teszi lehetővé, hogy a kormnuníót kommunikálja, az éltető kölcsö
nösséget. És akkor szűrőt is iktathat a kommunikációba, megválo
gathatja, mi az, ami szolgálja a kommuniót, és mi az, ami nem.

Az egyházban mindez kicsit másként jelentkezik, mivel az egyház,
legalábbis a római, katolikus és apostoli egyház jó egy évezrede az
egyetemesre épül. És végig nagy volt a kisértése, hogy az egész
világnak egyetemes viselkedési normákat szabjon, s közben megfe
ledkezzék arról, hogy e viselkedési normák voltaképp maguk is
részlegesek: Közép-Itáliából vagy Nyugat-Európából származnak.
Érzésem szerint ezt kell megtanulnia az egyháznak: hogy az egye
temestől a részleges felé mozduljon el, anélkül, hogy felszámolná,
ami egyetemes, anélkül, hogy darabjaira hullana. De fordítva is áll:
a világnak azt a fajta globalizációt kellene megtanulnia, amely nem
szünteti meg a különbségeket. Az egyház itt alighanem modellér
tékű lehet, hiszen a találkozás tisztán emberi arculatáról van szó ...

Egy olyan intézmény, amely sokáig a kissé erőszakolt, némiképp
sekélyes szintű egyetemességből élt, nagyon nehezen határozza el
magát arra, hogy félelem nélkül engedjen a decentralizációnak. Az
egyháznak jót tenne a decentralizáció, amely bizonyos távolságot
teremtene a római Szentszékkel szemben. Rendkívüli lehetőséget

kaptunk azzal, hogy tényleges sokféleségben élhetünk, de aki igent
mond a sokféleségre, az előbb-utóbb konfliktusokkal találkozik.
Ugyanakkor van egy tekintély, amely adott pillanatban segíthet
megoldani a konfliktust. Ez csakugyan páratlan lehetőség. A kato
likus egyház alkotmányos szempontból, sőt alkotmányjogi szem
pontból is rendkívüli jelenség. Jó volna, ha ezt a rendkívüli adott
ságunkat végre ki is tudnánk használni.

Franciaországban a katolikus egyház határozottan fellépett a be
vándorlók érdekében, segítette beilleszkedésüket, néha sztrájkolók
nak is otthont adott, igaz, az éhezés ellen korántsem tett meg min
dent, ami szükséges lett volna. De mégiscsak prófétai szerepet vál
lalt. A prófétai szerepet vállaló keresztények vagy püspökök azon
ban pontosan tudják, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb. Ezért azt
mondják: a szegényeknek jogaik vannak. Franciaországban talán
csakugyan vannak jogaik, lehet azonban, hogy épp a megoldás ér
dekében - egyébként ugyanezt mondja a Szentszék is -, épp a
menekültprobléma megoldása érdekében a szegény országok gaz
daságának előmozdításavolna a legfontosabb feladat, éspedig úgy,
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A modern ipari civilizá
cióalapját képez{j tudo
mányfiechnika ~ a ~

reszténység kapcsolatát
Galilei ótahidegháboTÚ
ként lehet leírni. Ho
gyan látja mai kapcso
latukat?

hogy az embereknek ne kelljen elhagyniuk országukat, ne kelljen
tovább duzzasztaniuk a külvárosokat.

Ötven évvel ezelőtt Rodin püspök, az egyház társadalmi elköte
lezettségének egyik prófétája, a Katolikus Segélyakció alapítója
sokat merített abból, amit "mikrorealizációnak" neveznek. Azt
mondta: a világgazdaságot nem tudjuk megváltoztatni, de elme
hetünk a harmadik világ országaiba, segíthetünk kutat ásni vala
hol, sokat tehetünk azért, hogy egy falu a kézi szántásról áttérjen
a traktorra, és a - tudom is én - monokultúrára való áttéréshez
nem kell sok. .. Ez talán prófétainak mondható elképzelés, hiszen
nincs ország, amelytől elvárhatnánk, hogy a középkorból egyetlen
nemzedék alatt átlépjen a 20. századba. Különösen akkor, ha a cél
nem a nemzeti sajátosságok megszüntetése, nem valami borzasz
tóan semleges, Stockholmtól a Tűzföldig terjeszkedő hamburger
társadalom létrehozása.

Nehéz a világba vetve élnünk, úgy, hogy azt sem tudjuk pontosan,
kik voltak a szüleink. Szükségünk van eredetre. És azt hiszem, vég
ső soron szükségünk van az abszolút kezdet ismeretére is, az eIbe
szélésekre. Más az életünk, amely éppen így történik, és más a tu
dományunk. A kettő összeegyeztethető. Ezért olyan rettenetes Ga
lilei elítélése, a Galilei-ügy. Mert hát mi másról volt szó, mint hogy
valaki elgondolkodott a kezdetekről, vagyis olyasmiről, ami létünk
legmélyéhez tartozik, és pontosan ebben gátolták meg egy időre:

hogy annak rendje-módja szerint feltegye a kérdéseket. A Biblia
nevében meggátolták a tudományos vizsgálódást, amely pedig vol
taképp ugyanarra irányult. Megértem, mert nagy újdonság volt,
előtte nem folyt hasonló kutatás. Tehát kell, hogy legyen - szak
zsargonnal élve - alapító elbeszélésünk: ez alapozza meg létezé
sünket, ez teszi lehetővé, hogy visszataláljunk eredetünkhöz. Sok
kal inkább zavarba ejt viszont az élőkön végzett kutatás, amelynek
célja az élő szervezet bizonyos mértékű átalakítása, esetleg mani
pulációja. A kérdés az, hogy a matematika meddig állítható az élet
szolgálatába, és hol az a pont, ahol az élet feletti uralom eszközévé
válik. A kísértés itt talán az, hogy teremtökké legyünk. Tudnunk
kellene, hol a határ: a teremtő - vagyis rossz - manipulációk
határa. Van olyan manipuláció, amely az ember szolgálja. Honnét
tudhaljuk hogy a manipuláció mettől kezdve teremtés? Hol az a
pont, ahol azt mondhatjuk: eddig a Teremtő előre megszabott terve
volt, innentől viszont már, úgymond, a szolga nagyravágyása. Ami
a katolikus egyházat illeti: létezik tanítóhivatal, amely megmondja,
mit tehetünk és mit ne -lehet, hogy tévedek, amikor ezt mondom,
de hát katolikus vagyok, szerzetes, pap és minden efféle... Ha a
tanítóhivatal eligazítást ad, akkor ennek legtöbbször a javaslat és
az útmutatás, talán a határozott útmutatás formáját kellene öltenie,
abból a meggyőződésből fakadóan, hogy a javaslat és az útmutatás
felszabadítóan hat.

Lehet, hogy naiv vagyok, de az is lehet, hogy egyszeruen csak
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Az ezredforduló nem
csak amúlt, hanemjöv{j
kérdésével is szembesít.
Mennyiben különbözik
akereszténység eszkato
logikus távlatú jövlíképe
más elképzelésekt{j[?

hívő, amikor azt gondolom, hogy az ember nincs végleg elveszve,
értelme nem romlott meg annyira, hogy végül ne az igazság bizo
nyuljon erősebbnek. Az emberi klónozásról például azt mondha
tom, hogy szerintem van egyfajta egészséges reflexünk, amely
közbelép.

A gond az, hogy nemigen látni, milyen elképzelései vannak jelenleg
az emberiségnek. Egy olyan közösség, család, csoport vagy egy
olyan ország, amelynek már nincsenek tervei, ami semmit sem kö
vet, az nem is él. De mit tervezhet maga az emberiség? Isten orszá
gának tervéből egy emberi projektum szövésmintája is kiolvasható.
Mi az, amiből élünk? Mit keresünk? Milyen az emberiség arculata,
amelyet, úgymond, elképzelni sem tudunk? Írtam egy könyvet Kép
zeljük el a katolikus egyházat címmel. Könnyebben el tudom képzelni
a katolikus egyházat, mint az eljövendő világ arcát. Nem az eszkato
logikus világét, hanem azét a világét, amelyben holnap kell élnünk.

Nem vagyok próféta abban az értelemben, hogy belelátnék a jö
vőbe. Nem részesültem különleges megvilágosodásban, de hi
szem, hogy a történelem Isten Országa felé tart, vagyis nemcsak
a Nap kihülése felé, a Föld naprendszerének megszűnése felé. Hi
szem, hogy új ég lesz és új föld, ezért mosolyogva azt monda
nám, hogy biztos jövőnk van. És fontosnak is tartom, hogy ezt ki
mondjuk, éppen ma, amikor a szó kissé negatív értelmében apo
kaliptikus áramlatokkal találkozhatunk. Vannak szekták, amelyek
kollektív öngyilkosságot követnek el, mindenféle rosszízű fantaz
magóriák vesznek körül bennünket. Mi abban hiszünk, hogy
Krisztus újra eljön. Az a meggyőződésünk hogy Krisztus újra el
jön és a világ átalakul. Ez akkor is így van, ha várakozunk, és ak
kor is, ha már semmit sem várunk. Epp ma, amikor olyan nehéz,
oly bizonytalan helyzetben vagyunk, talán épp most van itt az
ideje, hogy olyan apokaliptika nélkül, amilyen a középkor nehe
zebb pillanatait jellemezte, azt mondhassuk: Krisztus újra eljön.
Krisztus újra eljön, de nem úgy, mint Michelangelo vagy mond
juk Brunelleschi Utolsó ítélete, nem mint rettentő végítélet, hanem
mint a világ átalakulása. A világ transzfigurációja. Ebben szilár
dan hiszek. Hiszem, de nincs tapasztalatom róla. És azt is gondo
lom, ami megint csak hitbeli meggyőződés, hogy a jó erősebb,

mint a rossz, és még a mostani helyzetünkben is több a jó, mint
a rossz. Ha hiszem, hogy Krisztus feltámadt, akkor nem hihetem,
hogy a világot elnyeli a rossz. Ez lehetetlen. Elhiszem, hogy a
rossz gyarapodóban van, de a jó is gyarapszik.

A remény és a várakozás alighanem egyenes úton hasznosítha
tó, mivel aki elcsüggedt, az nem csinál semmit. Aki viszont re
mél, az csinál valamit. A feltámadt Krisztusba vetett reményből, a
Krisztus eljövetelére való várakozásból jó esetben egyenesen kö
vetkezik, hogy itt és most cselekednünk kell. De vajon ebből kiin
dulva megrajzolható-e a világ jövőbeli arculata és a jövő egyház-
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Minderre tekintettel mi

lyennek ta/!llja a mai ka
tolikus kereszténységet?
Mi a jelenMsége a ke
reszténységnek az ez
redfordulán?

képe? Nem hinném. Ha visszatekintünk a múlt történelmére, ak
kor azt látjuk, hogy a később bekövetkezett fordulatokat soha
nem lehetett előre tudni. Fogalmam sincs tehát, hogy mi lesz.

Hogy hol a prófétaság a mai egyházban? Azt hiszem, a mély és
legalább kissé kreatív hűségben lakozik, olyan emberek szűkebb

körében, akiket nem könnyű felismerni, meglátni a tömegben, akik
nek nincs egyházi hivataluk, csupán igyekeznek jó keresz
tényekként, az Evangélium tanúiként élni és tenni a dolgukat. Az
a gyanúm, hogy az egyház jövője ma általuk, e nem igazán látvá
nyos úton-módon készülődik.

A Zsinat idején sok szó esett a szegény és szolgáló egyházról.
Önök viszont egy diadalmas egyházat láthatnak. Nem tudom, mi
a helyzet Magyarországon, de Franciaországról elmondható, hogy
az egyház valóban szegény és szolgáló egyházzá lett. Érdemes
megfontolni, hogy mit jelentenek ezek a szavak. A nagypolgári
világban, ugye, a szelgak a konyhában időznek és kis szobákban
laknak. Cselédszobákban, ahogy mondani szokás. A szegények
pedig riasztóak, jobb nem gondolni rájuk. Dicsőségről tehát szó
sem lehet. Jézus szolga volt, szegény volt, Isten szegénye, és nap
jainkban a prófétaság talán nem egyéb, mint annak az elfogadása,
elismerése, hogy szegény és szolgáló egyházunk van, és nem ret
tenünk meg attól, hogy már nem vagyunk diadalmas egyház, ha
nem kommunióban élünk a többi emberrel.

Fontos, hogy tudjunk, hogy tűnődjünk, hogy gondolkozzunk,
de hogy pontosan miként ragadható meg manapság a vallás és a
modem világ, a vílágfolyamatok és a helyi sajátosságok egymás
rautaltsága - nos, ez már olyan kérdés, amely messze meghalad
ja képességeinket. Végig kell gondolnunk, amennyire rajtunk mú
lik, hozzá kell tennünk a magunkét, szorosan együttműködve

másokkal is, de aztán tekintetünket az egyetlen biztos pontra kell
szögeznünk, az Evangéliumra, a keresztre és a feltámadásra, a
szegénységre, mert benne mutatkozik meg az igazság. Aztán a
szintézis már Istenre tartozik. Mi csak apró szereplők vagyunk a
történelem sodrában. S ha így áll a dolog, és ha a szegény és
szolgáló Krisztust követve ugyanezt érzi a szegény és szolgáló
egyház is, akkor az sem lehetetlen, hogy a nagy kérdésekre zseni
ális válaszaink születnek.

A szentséggel rengeteg tévelygés összefér. Tévelygők vagyunk,
de szentek is. Úgy látom, a mai egyház ezt helyesen érzékeli.
Mindig is érzékelte, de napjainkban rá is kényszerül valamennyi
re, mert szegény. Hát erről volna szó. Sajnálnám, ha manapság a
diadalmas egyházat próbálnák restaurálni. Jézus nem így aratott
győzelmet. Nem így diadalmaskodott. Mi pedig ne merészeljük
azt állítani. hogy jobban csináljuk, mint ő.

Mártonffy Marcell fordítása
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