
Ön gyakran emelt sz6t
egy olyan kommunikáci
ós kultúra érdekébell,
amelybennagyobb hang
súly helyeződik a meg
hívás és a felajánlás
gesztusaira.Mikéntfes
teneegy ilyen,anyilvá
nosság felé megnyilvá
nuló kommunikáci6?

Többször sz6lt a kelet
eur6pai egyházak hely
zetéről : "Akit évtizede
ken át rövid p6rázon
tartottak, annak nehéz
hirtelen kreativitásr61
tanúbizonyságot ten
nie." Egy nem rövid
p6rázú perspektfváb61
a teremtőfantáziánakmi

Iyen megnyilvánulása
ira lehetne számítani?

AVIGIUA BESZÉLGETÉSE

Karl Lehmann
biboroesa!
Karl Lehmann (1936) 1962-ben Martin Heideggerről írt (ezerötszáz ol
dalas) értekezésével filoz6fiáb61, majd 1967-ben Szeni Pál korintusiak
nak írt első levele feltámadásra vonatkoz á tanúságát vizsgál6 dolgo
zatával teol6giáb61 szerzett doktori fokozatot . 1964 és 1967 között Karl
Ruhner tanársegédjeként Münchenben és Münsterben dolgozott, 1968-t61
dogmatikát adott elő Mainzban, majd 1971 -tő1 dogmatikát és ökumeni
kus teo16giát Freiburgban. 1983-ban Mainz püspökévé szentelték, 1987
6ta a német püspöki kar elnöke. 2001 -ben II. János Pál pápa bíborossá
nevezte ki. - Karl Lehmann bíboros úr szerkesztőségünk kérdéseire
írásban válaszolt, amiért ezúton is köszönetet mondunk.

Ha képesek és készek vagyunk a párbeszédre, csak úg y járha
tunk el, hogy közben a keresztény üzenetet a legkevésbé sem
fosztjuk meg határozottságától és egyértelműségétől. A hit ere jé
nek semmit sem állíthatunk a helyébe, és a párbeszéd során nem
is igazíthatjuk a korszellemhez. Fontos azonban, hogy hitünk
spirituális és intellektuális erejét úgy bontakoztassuk ki, hogy ko
molyan számot vetünk párbesz édpartnerünk kérdéseivel. Ezért
pedig válaszainkban nem lehet helye fundamentalista leegysze
rűsítéseknek vagy fanatizmusnak. Az Evangélium csak így őrzi

meg határozottságát a saját ügyében, s csak így maradhat nyitott
korunk emberei felé.

Nem szolgálhatok kész recepttel. Mert hiszen mindig a Lélek aján
déka, ha hirtelen eszünkbe jut valamilyen kreatív dolog, valami
olyan, ami valóban segítségére van az egyháznak a saját orszá
gunkban, így ön ökn él. Magyarországon is. De az új utakat kutató
erőfeszítések keretében elsődlegesen hitünk történetének nagy és
friss, éltető forrásaihoz tartanám magam, nem ped ig korunk gya k
ran középszerű k épződményeihez. Utóbbiak talán fontos szerepe t
játszhatnak abban, hogy megértsük a konkrét körülményeket, de
vála szokra nem ezek alapján jutunk. Amúgy pedig teremtő erejű

emberekre van szükség, de éppúgy párbeszéden alapuló együtt
működésre is, azok közös munkájára, akik felajánlják felism erései
ket és tapasztalataikat.
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Az egyház nyilvános
jelenlétére nézvegyak
ran probléma, hogy a
nyilvánosság nem teo
lógiai valóságnak te
kinti. Nálunk is gyak
ran vádolják hatalmi
igényekkeI. Hogyan te
het eleget nyilvános
küldetésének, ha nem
annak tekintik, ami?

Rendszeresen hangsú
lyozza, hogyvesze1yt je
lent Európa keresztény
vonásainak kiiktatása,
mivel"Európa saját tör
ténelmének gyökereivel
szembehelyezkedve le
mondegyolyan mérték
ról, amely a vallássza
badság ellenére is segíte
ne abban, hogymegbíz
hatóalapot találjon".

Előadásaiban rendre
kiemeli, hogy "vala
mennyi társadalmi fel
adatunk elvégzéséhez
közös érte7cmeggyőző

désre van ezukségünk,
a modern állam pedig
nem tudja előállítani

ezeket az értékeket, hi
szen ezzel feladná vi
lágnézeti semlegessé
gét". Melyek ezek az
alapértékek. és miként
születhetegyetértés ró
luk oly eltérő szellemi
ségű felek között?

Az egyház annál jobban érthető, minél inkább Jézus Krisztus
Evangéliumát hirdeti és tanúsítja, megnyilatkozásaiban és az élet
cselekedeteiben, az elmélet és a gyakorlat területén egyaránt.
Ezért a küldetésért létezik. Az egyház nem saját magát hirdeti. És
ezért könnyebben bánhat saját magasságaival és mélységeivel,
vívmányaival és hibáival is. Csak így érhet el közvetlen és közve
tett meggyőzést. Ám ha téves szempontok szerint támadják, bát
ran és intellektuális szempontból hitelre méltó módon kell véde
keznie. A hitnek ma szellemi síkon támadó jellegűnekkell lennie.
Egyáltalán nem riadhat vissza a szembenálló felekkel folytatandó
vitáktól.

Az ma már egészen egyszerűen történelmi közhely. hogy Európa
bibliai-keresztény gyökerekből alakult ki. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy tagadnánk: a görög és római, arab és szláv gyökereknek
és együtthatóknak is nagy jelentőségükvan. Az újkorban született
szellemi felismeréseket sem hagyhatjuk figyelmen kívül, még ha
nem ritkán feszültségben is állnak a keresztény hittel. Ezért ma a
keresztény hit természetesen nem is formálhat kizárólagos igényt
Európára. Arra lenne szükség, hogy - lehetőleg az ökumenizmus
közösségében - bátran megrajzoljuk a keresztény álláspontot Eu
rópa jelenére és jövőjére nézve, s késznek kell lennünk arra, hogy
másokkal együttműködve és párbeszédet folytatva érvényre is
juttasuk azt.

Szükségképpen léteznie kell minimális számú alapértéknek, hogy
a társadalom és az állam a szükséges tolerancia és a vallásszabad
ság ellenére is megbízható alapot nyerjen feladatainak elvégzésé
re. Az ilyen alapértékek között elsősorban is az élethez és a sza
badsághoz való jog említhető. A központi kritérium az emberi
méltóság. Az kétségkívül nem egyértelműenmegítélt, hogy ez mi
ként alapozható meg és meddig terjed, és valószínűleg soha nem
is lesz egyetértés ebben a kérdésben. A keresztény hitnek meg kell
különböztetnie ezektől az általános értékektől a maga sajátos érté
keit, amelyek például a hegyi beszédből következnek, hiszen a
pluralista társadalomban utóbbiak nem lehetnek általánosan köte
lező érvényűek. Ugyanakkor, ahogyan azt számos mozgalom bé
ketörekvései is jelzik, fényük át- és beragyoghat a szekuláris világ
ba is. Bizonyos mértékig a keresztény értékek - más-más síkon
ugyan, de - mindenestől egyetemessé tehetők. Így pedig termé
keny párbeszéd bontakozhat ki, és olyan szövetségek jöhetnek lét
re, amelyek az ember javát szolgálják.
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A Communionis notio
körül kialakult viták
ótakifinomultabb érzé
kenységünk vanahelyi
egyházak sajátos jegyei
iránt.Ahelyiegyházról
beszélve nem hagyhat
juk figyelmen kívül a
nemzetivonásokat sem.
Jól tudjuk, az egyház
nemprostituálhatósem
miféle hatalmi eszme
szolgálójává, de a "né
pekangyalait" emlege
tő ókeresztény gondol
kodás mégis arra int,
hogya nemzeteket teo
lógiai szempontból is
megközelíthetjük. Léte
zik-e keresztény patrio
tizmus?Éshaigen, mi
lyen határai vannak?

Ön a hetvenes években
behatóan foglalkozott
az "új politikai teoló
gia"kérdéseivel,ésarra
hivatkozva gyakorolt
kritikát e megközelíté
sen, hogy a társadalmi
összefüggéseken túl is
megkell őriznünk ake
resztényhit megváltás
tanidimenziójának tel
jességét. Hogyan hív
hatja fel a figyelmet az
egyház a történelmen
végigvonuló szenvedés
történetre úgy, hogy
nem szorítja háttérbe a
megváltás hatékony
erejét, és hogyan emel
hetszótúgy isazembe
ri teljesség melleti,
hogy közben nem válik
triumfálissá?

Úgy vélem, erre a kérdésre még nincs megfelelő válaszunk. Nem
szorul igazolásra, hogya katolikus egyház soha nem vélekedett
negatívan a nyelvek és a kultúrák, a népek és a nemzetek sokféle
ségéről. Ugyanakkor attól is óvakodott, hogy abszolút rangra
emelje ennek a sokféleségnek a mindenkori konkrét formáját. Ha
ugyanis nem így járna el, azzal - egyebek mellett - a nacionaliz
must is támogatná. A nacionalizmus pedig alighanem az újkor
legvégzetesebb kísértése, és hallatlanul sok negatívum forrása.
Ám ettől még nem alakíthatunk ki valamiféle absztakt és élettelen
egységeszmét, amely feladná vagy érzéketlenül elvetné azt a tel
jességet és gazdagságot, amely például a népek sokféleségében is
jelentkezik. Ebben az értelemben a katolikus kereszténynek is kö
telessége, hogy figyelmet szenteljen a "hazájának". Magától értető

dően a keresztények körében is élhet valódi patriotizmus. A nem
zeti kérdéseket tekintve nem vagyunk megbízhatatlanok, ahogyan
azt nemzetiliberális részről folytonosan felhánytorgatják a katoli
kus egyháznak. Mindent meg kell tennünk azért, hogy konkrétan
és hitelre méltóan megnyissuk egymásra és összekapcsoljuk egy
mással az egyház egyetemességét és partikularitását. Ezt a célt
azonban még nem értük el, csak úton vagyunk hozzá. A "nemzeti
hazák Európájának" mind ma, mind a jövőben szüksége van efféle
új szintézisre.

Az emberi boldogulás és az üdvösség kapcsolatának vizsgálata
kétségkívül korunk teológiájának egyik alapvető feladata. A kettő

kapcsolatának mélyebb elemzéséhez bizonyos támpontokat nyújt
hat mindaz, amit olyan nagyszabású teológusok, mint Henri de
Lubac, Karl Rahner és Hans Urs von Balthasar a természet és a ke
gyelem viszonyával kapcsolatban kifejtettek. A II. Vatikáni zsinat
mindebbőlszámos tényezőtmagáévá tett. De a vonatkozó teológi
ai feladatoknak még korántsem értünk a végére. Az emberi boldo
gulást és az üdvösséget megfelelően kapcsolatba hozhatjuk egy
mással, ha radikálisan kiemeljük Isten és a kegyelem transzcen
denciáját, különösen a megváltás eseményére nézve. A Nemzetkö
zi Teológiai Bizottságon belül a "felszabadítás teológiájának" el
gondolásait vizsgáló erőfeszítések keretében magam is megpró
báltam kidolgozni néhány alapvető szempontot, de ezen a téren
továbbra is jelentős munkára van szükség. Az emberi boldogulás
és az üdvösség viszonyát úgy kell tudnunk elgondolni, hogy sem
nem állítjuk szoros összetartozásukat, sem nem hangoztatjuk min
den kapcsolódást nélkülöző különböz6ségüket. A kettő viszonyát
csak úgy határozhatjuk meg, ha világosan kiemeljük a köztük lévő

radikális különbséget, és azt a tényt, hogy minden földi valóság
nak át kell alakulnia, átlépve a transzcendenciába. (Lásd ehhez
Karl Lehmann [szerk.]: Theologie der Befreiung. Einsiedeln, 1977
[Sammlung Horizonte, Neue Folge 1ü].) Természetesen ugyanak-
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A huszadik században
monumentális teológi
ai életművek születtek,
PrzywarátólCongarig.
Talán ennek az üdítő

sokféleségnek a lassú
feldolgozásával magya
rázható, hogya teológi
ai gondolkodás napja
inkban mintha megre
kedt volna.Miként lát
ja a keresztény szellem
rej1exiójának jövőjét a
mai helyzet alapján?

kor pontosan meg kell vizsgálnunk a konkrét kérdéstartományo
kat is, példának okáért a hit és a politika, a hit és a gazdaság, a hit
és a tudomány viszonyát.

Nem vagyok próféta. De kétségkívül igaz, hogy a gondolkodás
mozgásán belül (az egyház tartományában is) igen intenzív rész
kutatások folynak. Az egzegézis, az egyház- és a dogmatörténet, a
filozófia vagy akár a gyakorlati teológia terén imponálóan sok új
mozzanatot tártak föl, olyan dolgokat, amelyek révén tágabb és
gazdagabb képet alakíthatunk ki az egyházról a hit hosszú törté
netének összefüggésében. Ez pedig nem eredményez relativiz
must. Az egymásra sorjázó évszázadok szellemi sűrűjében a hit
megbízható hagyományának széles útja áll előttünk. Ez az út szé
les és tág, bár a szélein azért szalagkorlát húzódik. Ugyanakkor
kétségkívül arra is szükség van, hogya hit időről-időre nagyobb,
teremtő eredetiségű szintézisek létrehozását kísérelje meg. Ez
azonban, a nagyszabású teológia csupán ritka adomány, amelyet
szükségképpen mindenkor Isten Lelke is ajándékoz az egyháznak.
A jövőben alighanem az eddiginél eltéröbb színezetű, más-más
megközelítésről tanúskodó szintézisek alakulnak majd ki, de ezek
is kivétel nélkül a sokaságban fennálló egységbe fognak ágya
zódni. Az immár a teológiában is megjelenő roppant tudásanyag
és pluralitás okán sokkalta nehezebben küzdhetők ki efféle szin
tézisek. Jól tanúsítja ezt például Karl Rahnernek A hit alapjai című
munkája is. Ám ha tetszik, ha nem, elengedhetetlenül szüksé
günk van a hitnek efféle elemi kifejtéseire, máskülönben beleful
ladnánk a pusztán ömlesztve felhordott teológiai anyag tömegé
be. A hitnek - az egymástól eltartó nagyszámú részlet következ
tében - folytonosan szüksége van arra, hogy "egyszerűségbe

térjen"; Hans Urs von Balthasar folytonosan hangsúlyozta ennek
szükségességét, és maga is ennek szellemében gondolkodott. Te
remtő eredetiségű, valóban prófétai szellemekért csak imádkozni
tudunk; és minden erőnkkel támogatnunk kell a fiatal, rátermett
tehetségeket, a teológia nemzetközi párbeszédének keretében is,
sőt leginkább itt.
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