
DAVID ROSEN

Angliában született és ne
velkedett, Izraelben folytat
ta rabbinisztikus tarul
mányait, ott is avatták rab
bivá. Izraelben, DéI-Afriká
ban, írországban műkö

dött, 1998 óta a Keresz·
tény-Zsidó Nemzetközi Ta
nács elnöke.

A pápa izraeli
látogatásának hatása
II. János Pál pápa mélyen érti a jelképekben, alkalmakban és képek
ben rejlő erőt. Szentföldi zarándoklata bővelkedettezekben, miköz
ben mindig a kétezres évet tartotta szem előtt, melyet a katolikus
egyház "Nagy [ubileurnnak" nevez. Már négy évvel korábban
egyértelművolt, mikor az Tertio millennio adveniente című pápai en
ciklika megjelent, hogy II. János Pál a 2000. évben nemcsak elláto
gatni akart Izraelbe, hanem ezt különleges alkalomnak látta arra,
hogy tekintélyét latba vetve és az egyház képét olyan erkölcsi és
spirituális erőként vetítse ki a világba, amilyennek azt ő értelmezi.
Ezért mélységesen átérzi annak szükségességét, hogy az egyház
beismerje - és láthatóan beismerje - múltja negatív jelenségeit.

Ebből a szempontból a zsidó nép sajátos szerepet tölt be, s így
a szentföldi látogatás - minden más eseményen felül - rendkí
vül jelentős a katólikus-zsidó kiengesztelődésben. Természetesen
a pápai látogatásnak több oka volt, személyes zarándoklatán s a
szentföldi keresztény jelenlét megerősítésén túl. Felmerültek a ke
reszténységen belüli viszonyok, a keresztény-mohamedán kapcso
latok, valamint a békefolyamat és az érintett felek nemzeti köve
telései.

Nem fér azonban kétség ahhoz, hogy II. János Pál pápa szán
dékait tekintve a látogatás karolikus-zsidó oldala volt a legfonto
sabb, és így is jelent meg a világsajtóban. E szempontból kűlőnö

sen is megtapasztaltuk. hogy II. János Pál pápa milyen remekül
használja fel a képek láttató erejét, ahogyan ezt oly hatékonyan
tette. Egyáltalán nem kívánom ezáltal csökkenteni saját nyilatkozata
inak és a vatikáni dokumentumok jelentőségét, amelyekre utalni
fogok, csupán jelezni szeretném, hogy Il. János Pál nagyra értéke
li a vizuális kép szerepét mondanivalójának közvetítésében. Így
például, amit 1986-ban a római Nagy Zsinagógában tett látogatá
sán mondott, azt nagyrészt korábban is kifejezésre juttatta. Mind
azonáltal, amikor ez .Játhatóvá" vált, akkor minden korábbinál
"hallhatóbb" is lett a világban.

Hasonló az általa újra meg újra Isten és ember elleni bűnként

elítélt antiszemitizmus elutasítása; azonosulása a szenvedő zsidó
sággal, különösképpen a Soah áldozataival; bűnbánatának kifeje
zései a keresztényeknek a zsidókkal szembeni ellenségessége és
erőszakossága miatt a múltban; annak megértése, mit jelent Izrael
a zsidó népnek, s emiatt annak jelentősége, hogy Izrael Állam és
a Szentszék közti teljes körű kapcsolatok jöttek létre, a katoliku-
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soknak a zsidó néppel való kibékítésének keretében; mindezek jóval
a pápa izraeli látogatása előtt elhangzottak és megtörténtek már.

A pápáról készült képe azonban Yad Vashemnél és a Nyugati
Falnál, majd az állami fogadásokon a Ben-Curion repülőtéren és
az elnöki palotában jobban közvetítették a világnak a zsidó nép
pel kapcsolatos katolikus tanítás és felfogás bámulatos változását,
mint korábban bármikor.

Különösen figyelemre méltó, hogyan hatottak ezek és a hason
ló képek Izrael népére. Az izraeli zsidók nem keresztény környe
zetben élnek, és általában nem nagyon találkoznak modern ke
resztényekkel. Még külföldi utazásaik alkalmával is inkább nem
zsidókkal találkoznak, nem pedig keresztényekkel. Túlnyomó
többségük számára a kereszténység tulajdonképpen jelentéktelen,
ezért elképzelései általában a tragikus múltból származnak. Ép
pen azért, mert az izraeliek oly keveset tudtak az elmúlt harminc
öt évben lezajlott változásokról, a pápai látogatás sokukat meg
döbbentette: felfedezték azt a tényt, hogy a katolikus egyház
nemcsak hogy nem ellenséges a zsidósággal szemben, hanem po
zitív és tiszteletteljes kapcsolatot keres azzal a néppel, amelyet II.
János Pál úgy írt le, mint ,,(az egyház) szeretett idősebb testvérei
az Istennel kötött eredeti és soha vissza nem vont szövetségben".

Ez a valóság, amelyet a legtöbb izraeli csak a pápai látogatás
nyomán fedezett fel, természetesen a katolikus tanításban és felfo
gásban végbement figyelemre méltó változás eredménye. A törté
nelem során a kereszténység túlnyomórészt úgy jelenítette meg a
zsidókat, mint akiket Isten visszautasított, s akik helyét az egyház
vette át. Isten szenvedéssel és szétszóratással büntette őket azért,
mert nem ismerték fel a keresztény hit jogosságát. Ebből a felfo
gásból fakadt a katolikus egyház szembenállása avval a tervvel,
hogy a zsidó nép visszatérjen ősi földjére és ott államot alkosson.

Bár a modern tudományos kutatás szellemisége sokban kap
csolódott a században korábban jelentkező új tendenciákhoz, me
lyek a zsidókról szóló katolikus tanítás újraértékelésére irányul
tak, a Soah hatása és XXIII. János pápa személyes elkötelezettsége
volt az, ami a régi teológiával való radikális szakításhoz vezetett.
Kétségtelenül hatottak rá a II. világháború alatt e téren szerzett
tapasztalatai és személyes találkozásai, különősen [ules Isaackal.

Ennek megfelelően ez lett a központi témák egyike, amelyeket
XXIII. János többek között meg akart tárgyalni, amikor összehívta
a· II. Vatikáni zsinatot. Ennek eredményeképpen a Nostra aetate CÍ

mű 1965-ben kiadott nyilatkozat kategorikusan elutasította a
"megvetés tanítását" a zsidó nép iránt, és "pozitív forradalmat"
vezetett be az egyház tanításában a zsidó néppel és a judaizmus
sal kapcsolatban; ez több mint harminc éve folytatódik. Ebben a
nyilatkozatban a zsinat elutasította azt az elgondolást, hogya zsi
dó nép kollektív és folyamatos felelősséggel tartozik Jézus halálá-
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ért; megerősítette, hogya zsidó néppel kötött Szent Szövetség
örökkévaló és folyamatos; és elítélte az antiszemitizmust.

A Nostra aetate óta a Vatikán és különösképpen II. János Pál
pápa elmélyítették a zsidó néppel való katolikus kibékülés folya
matát, megerősítve különleges köteléküket és egyértelműen elítél
ve az antiszemitizmus bűnét. 1990-ben a pápa megerősítetteCas
sidy bíborosnak, a Zsidókkal Való Kapcsolatokért Felelős Pápai
Bizottság elnökének Prágában tett kijelentését, miszerint "az a
tény, hogy az antiszemitizmus helyet talált a keresztény gondol
kodásban és tanításban, a Teshuvah (bűnbánat) aktusát követeli
részünkről". Ugyanebben az évben, amikor az egyesült Németor
szág első nagykövetét fogadta, II. János Pál azt mondta: "A zsidó
nép lemészárlásáért érzett bűntudat súlyos terhe a keresztények
számára tartós felhívásnak kell lennie a bűnbánatra; ezáltal le
küzdhetjük az antiszemitizmus minden formáját és új kapcsolatot
hozhatunk létre ószövetségi rokon népünkkel."

A Nostra aetate óta a figyelemre méltó vatikáni lépések egyike
az 1975-ös Útmutató, amely a zsinati nyilatkozatot nagyszerűen

kifejtette, és a Közös kötelék: keresztények és zsidók - jegyzetek taní
táshoz és prédikáláshoz című kiadvány, melyet 1985-ben jelentetett
meg a Zsidókkal Való Vallási Kapcsolatokért Felelős Pápai Bizott
ság. Ebben első alkalommal ismerték el hivatalosan Izrael Állam
jelentőségét a zsidó nép számára, s annak azonosságát. II. János
Pál pápa a Redemptionis anno című apostoli levelében (1984. ápri
lis 20.) egyébként már kifejezte, hogy elismeri Izraelnek a zsidók
által átérzett jelentőségét, s hasonlóképpen tett a zsidó közösség
vezetőihez intézett beszédében Miamiban (1987. szeptember 11.),
mikor kijelentette: rr- ••A Soah tragikus népirtása után a zsidó nép
új korszakot kezdett történelmében. A nemzetközi törvények ér
telmében minden nemzetnek joga van hazára, így a zsidó népnek
is, amely Izrael államban él.;" 1994-ben (a Parade folyóiratban
megjelent interjúban) kijelentette: "meg kell érteni, hogya zsidók,
akik évezredeken át a világ nemzetei közt szétszóródva éltek,
(ooo) úgy döntöttek, hogy visszatérnek őseik földjére. Joguk van
hozzá".

A teológiában és a szemléletben végbement mélyreható válto
zások természetes eredményeként logikusan érkezett el a Szerit
szék és Izrael Állam közötti kapcsolatok normalizálása. Mi több,
a Szentszék már évekkel a diplomáciai kapcsolatok létrehozása
előtt kategorikusan kijelentette, hogy nem állnak teológiai akadá
lyok az Izrael Állammal való diplomáciai kapcsolatok normalizá
lásának útjában.

A Vatikánt azonban visszatartotta ebből a szempontból annak
ténye, hogy az egyháznak vannak közösségei, intézményei és ér
dekeltségei arab és más mohamedán társadalmakban, s ezért félt
az Izraelhez való közeledés által kiváltott esetleges visszavágástól.
Az izraeli és az izraeli ellenőrzés alatt álló területeken élő katoli-
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kusok nagy része magát palesztinnak vallotta, és palesztinai pát
riárka vezetése alatt áll. Azoknak a keresztényeknek, akik egy pa
lesztin nacionalista társadalomban, annak részeként éltek, nem
állt érdekükben a meglévő helyzet megváltoztatása: szerintük a
Szentszék és az Izrael Állam között ne álljon fenn rendes kapcso
lat, legalábbis amíg a palesztin és az izraeli érdekek egymással
ütköznek. Ennek megfelelően a helyi katolikus vezetőség egyér
telművé tette a Vatikán számára, hogy amíg a palesztin politikai
követelések nem teljesülnek, addig ellenzik a kétoldalú diplomá
ciai kapcsolatok erősítését Izraellel.

A közel-keleti béke folyamat azonban új lehetőséget nyitott a
kétoldalú kapcsolatok létrehozására. 1992 nyarán a Szentszék és
Izrael között Állandó Kétoldalú Bizottságot állítottak fel. Az ezt
bejelentő sajtótájékoztatón Joachim Navarro-Valls vatikáni szóvi
vő egy kérdésre válaszolva azt mondta: "Az arabok, beleértve a
palesztinokat is, tárgyalnak az izraeliekkel. miért ne tennénk mi
is?" Ennek megfelelőert többé már nem tartottak az arab vissza
vágástól. és a Vatikánnak jó oka volt arra, hogy hivatalos kapcso
latait mélyítse Izraellel. A Szentszék ismételten megerősítette,

hogy nincsenek teológiai akadályai az Izrael Állammal való teljes
körű kapcsolatoknak. emellett képviseltetni kívánta magát a régió
jövőjéről folyó tárgyalásokon, hiszen ezek saját érdekeltségeit is
érintették. például Jeruzsálemmel kapcsolatban, és támogatni kí
vánta szentföldi közösségeinek érdekeit. A Kétoldalú Bizottság
tárgyalásai az 1993-as év végén az Izrael Állam és a Szentszék
közti Alapszerződés aláírásában hozták meg gyümölcsüket, amely
rövidesen anagykövetek cseréjéhez vezetett. Ezt nem kis mérték
ben az a személyes ráhatás mozdította elő, amellyel II. János Pál
pápa sürgette a tárgyalások sikerét, felismervén azok fontosságát
a katolikus-zsidó kibékülésben. ahogy' arra az Alapszerződés beve
zetője is utal.

Bár ez új korszakot jelentett az Izrael és a Vatikán közti pár
beszédben, egy hivatalos nemzetközi Zsidó-Katolikus Összekötő

Küldöttség (jewish-Catholic Liaison Comrnittee, ILC) már majd
nem két évtizede működött ezt megelőzően. A zsidó felek elsőd

leges célja ebben a keretben az volt, hogy a katolikus teológiában
végbement változásokat rnindenütt bevezessék és beépítsék a ka
tolikus nevelési elvekbe és programokba. ezzel harcolva az antiju
daizmus és az antiszemitizmus ellen. A Szentszéktől pedig ismé
telten jelezték. hogya katolikus-zsidó kapcsolatban mennyire fon
tos a hivatalos kapcsolatok létrejötte Izrael Állammal. A párbe
széd azonban a közös értékek érdekében való kölcsönös megértés
és együttműködés előmozdítására is irányult. Ennek megfelelően

az ILC tanácskozásain közös nyilatkozatokat adtak ki olyan té
mákban, mint például a család, az emberi élet szentsége, vala
mint az ökológiai és környezeti kérdések.

A katolikus egyház egyértelmű álláspontja az antiszemitizmus
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ellen és az Izraellel létrehozott teljes körű kapcsolatok azt jelentet
ték, hogy a zsidó-katolikus párbeszéd a közös etikai alapelvek
alapján a jövőben egyre inkább a kölcsönös megértésre és együtt
működésre összpontosul.

Az ilyen ügyek sem esnek az Izrael és a Vatikán közötti pár
beszéd hatáskörén kívül. Valójában maga az Alapszerződés a
Szentszéket és Izraelt nemcsak az antiszemitizmus és a fanatiz
mus elleni együttes harcra, és közös nevelési, kulturális együtt
működésre kötelezi, hanem arra is, hogy mozdítsa elő a "kölcsönös
megértést és toleranciát a nemzetek és közösségek között", továb
bá "az emberi jog és méltóság tiszteletét" is (2. és 3:1 cikkely).

A pápa látogatása Izraelben erre a megváltozott valóságra nyi
totta fel azok szemét, akik keveset vagy semmit sem tudtak arról,
milyen messzire jutott a katolikus-zsidó párbeszéd az elmúlt há
rom és fél évtized alatt, főleg az USA-ban. A művelt vagy a pár
beszéd és eredményei kérdésében elfogulatlan emberek számára a
pápai látogatás megerősítés és támogatás volt mindarra, ami ed
dig történt, s ami ezután történni fog.

Kétségtelen, hogy a látogatás hatása az izraeli társadalomra na
gyobb izraeli megértést és támogatást eredményez a párbeszéd
ben. Ez már egyértelművé vált az Oktatási Minisztérium főigaz

gatójának körlevelében is, amelyet az izraeli iskolákba küldött a
pápalátogatást megelőzően, s amelyben a keresztény-zsidó kap
csolatok változásainak megtárgyalására szólított fel megfelelő,

modem írások segítségével.
A politikai együttműködés és a közös munka területeit tehát

már kijelölték, s elkötelezettségüket is megerősítették. Izrael Ál
lam és a zsidó nép számára a kihívás most abban áll, hogya pá
palátogatásnak a nyilvánosságra tett óriási hatását tartós közös te
vékenységben folytassa ezeken a területeken.

Ahogy Ehud Barak miniszterelnök rámutatott a pápához Yad
Vashemnél intézett beszédében, nem lehetséges a múltat hirtelen
a hátunk mögött hagyni. Kétségtelenül nemcsak a mély teológiai
különbségek maradnak fenn, amelyek kettőnk hitközösségeit to
vábbra is szétválasztják, hanem a történelmi emlékezet és a múlt
értelmezésének eltérései is. Mindazonáltal tagadhatatlanul új kor
szakba léptünk a katolikus-zsidó kapcsolatokban, amelyben II. Já
nos Pál izraeli látogatása kiemelkedő mérföldkőként fog állni a kien
gesztelődés és a gyümölcsöző együttműködés történelmi útján.

Kató Eszter fordítása
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