
HAFENSCHER KÁROLY

Válaszaim a Vigilia jubileumi körkérdésére

" ...minden a tiétek, de ti a Krisztuséi vagytok"
(IKor 3, 22)

Megköszönöm a megtisztelő felkérést, és figyelembe véve amellékelt program
adó írást, valamint a Vigiliához közelálló Babits Mihály százesztendősévforduló
jára kiadott nagyszerű portré és kritika sorozatot (1983), ha vázlatosan is, de
mind az öt feltett kérdésre válaszolni kívánok.

1. Mit jelent számomra a virrasztás lelki és intellektuális értelemben? Mindenek
előtt ébrenlétre utal, az értelmiség emberei nem alvásra születtek. Leibnitz meg
határozása szerint vannak alvó monaszok, akik szinte végigalusszák életüket. A
Vigilia írói és olvasói nem ezek közé tartoznak. Nem vagyunk nagy alvók, mint a
menekülő Jónás, aki még nagy tengeri viharban is tud a hajófenéken aludni, aki
álomba merül, hogy ne kelljen gondolkodnia és küldetését teljesítenie. Nem va
gyunk a tusakodó Krisztus közelében is alvó tanítványokhoz hasonlók, akiket a
vért verítékezőMester háromszor is alva talált a Gecsemáné kertben. Vagy nem
vagyunk Pál apostol hosszú prédikációja alatt elalvó igehallgatóhoz (Eutikhosz 
ApCsel 20,9-10) hasonlók, aki "az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál
sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik szintről". A vilá
gosság gyermekei vagyunk, akik már időben felébredtek (Róm 13,11-14). "Itt van
már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álombóL .. Az éjszaka múlik, a nappal
pedig már egészen közel van... Mint nappal illik, tisztességben járjunk. .."

A lelki és intellektuális alvás és aluszékonyság veszélyes állapot, mert alvás
közben nem használjuk tagjainkat, szerveinket, lefokozott állapotban vagyunk.
Bármilyen egészségesnek tekinti a mai közvélemény az alvást, a Szentírásban a ha
lálhoz hasonló állapot.

A lelki és intellektuális értelemben ébrenlét nyitottságot is jelent mások felé.
Éber állapotomban tudatosul, hogy mások is vannak körülöttem, akiket figyelem
be kell vennem, és akikkel kontaktust kell találnom. A virrasztó ember hajlandó
egy életen át tanulni, fáradtsága ellenére is lépést tartani korával, újra meg újra re
videálni álláspontját, mer újraolvasni (re-reading process), meri önmagát is korrigál
ni, korrekciókészsége jellegzetes tulajdonsága. Ezért mondjuk mi, hogya reformá
ció nem hitújítás, hanem a torzult tanítás és morál korrekciója, csakúgy, mint a
Trentói zsinat után a Római Egyház szándéka, vagyis a 15-17. században az egész
nyugati kereszténység korrekcióra törekedett.

2. Hogyan értelmezem ma az írástudók felelősségét,Babits szavával élve? A poeta
doctus, a homo literatus Babitsot gyakran érte az a vád, hogy elefántcsonttorony
ban él és nem törődik a való élet eseményeivel. Aki a Jónás könyvét átformálta,
és a Jónás imádságát a maga másokért felelős magatartására írta újra, az nem vá
dolható azzal, hogy némán, a bűnösökkel cinkosként nem törődött a világgal és a
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világ száz bajával. A keresztény ember tudja, hogy "felelős ember". Létéhez tar
tozik, hogy Isten előtt felelős, és emberek előtt is el kell számolnia életével, gon
dolataival, cselekedeteivel, szavaival. Az emberi lét legjellemzóbbje, hogy csak
korrelációban értelmezhető.

3. Hogyan látom a kereszténység és kultúra viszonyát? Noha a kereszténységnek
első feladata kétségtelenül az Evangélium (az isteni szeretet jó híre) terjesztése
szóval és magatartással, másodlagosan a kultúra hordozója is. A Teremtés Köny
véből ismerjük, a kulturális parancsból, hogy őrizni és ápolni a teremtettséget az
ember felelőssége. A felelős ember az adott helyi kultúrát őrzi és gazdagítja, legyen
az művészet, irodalom, írásbeliség, tanítás, zene, építészet stb. Nem a semmiből te
remt, hanem az adott teremtettségbó1 formál újat, alakít (második természet). A
kulturális parancs komolyan vételéhez tartozik, hogy ahol a kereszténység meg
jelent, ott hamarosan kulturális tényezővé is vált, jelenlétét iskolák, kórházak,
egyetemek sora jelzi.

Ma ugyanakkor felismerte a kereszténység minden ága, hogyeredményesen
csak úgy lehet az opuspropriumot (Evangélium hirdetés) terjesztenie, ha előfeltétel

ként a helyi kultúrát is komolyan veszi, és abba ágyazza mondanivalóját. Ez az
inkultúráció mai feladata minden felekezet számára. Ma minden teológus számára
világos, hogy nem exportálni kell a nyugati civilizációt és kultúrát, hanem a helyi
kultúrában kell kifejezni, interpretálni az evangéliumi mondanivalót. Ez érvényes
az igehirdetés nyelvére, az énekkincs komolyan vételére, az építészeti és társadal
mi formákra egyaránt. Nem könnyű feladat ez, keskeny útnak nevezhetjük, mert a
helyi kultúráért nem adhatja fel identitását, hirdetnivalója lényegét, a keresztény
morál normáit csak azért, hogy populáris legyen. Az első időktől kezdve állandó
inkulturációs feladata is volt az egyháznak: amikor a zsidó hátteret elhagyva meg
próbálta kifejezni a hellenisztikus világban mondanivalóját. Európai nemzetek
misszionálásánál is érvényes volt ez a szempont. (Nem Rómát vagy Wittenberget
kellett másolni és továbbadni.) Ma újra feladat a szekularizált Európában, hogy a
mai kultúrformákat és a civilizáció megjelenési struktúráját komolyan vegyük. A
vallástalanná vált társadalmak Európában sem hasonlíthatók a II. világháború
előtti kontinensünkhöz. Nem szabad abban az álomban élnünk, hogy a corpus
Christianum az egész Európát jelenti. Kontinensünk gondolkodás- és életformája
átalakult. A corpus Christianum eltűnt, de a corpus Christi megmaradt. Ez érvényes
az Alpokon túli vagy Alpokon inneni övezetekre egyaránt. Talán ez még nehezebb
feladat, mint egy kereszténységtől érintetlen területen terjeszteni az Evangéliumot.
Hiszen Európában kétezer év ballasztja is ránk nehezedik, ami valóságos teher.
Nemcsak arany lapjai, de sötét oldalai is vannak az európai keresztény történelem
nek. Ez a keleti ortodoxokra, az anglikánokra, a rómaiakra, a protestánsokra egy
aránt érvényes. Külön kérdést jelent az úgynevezett Harmadik Világban (az ifjú
egyházakban) az európai kereszténység múltjának ismerete (Madagaszkár norvég
missziója, Tanzánia, egykori Tanganyika német atmoszférája, Namíbia svéd struk
túrája, Dél-Afrika holland-búr örökség erőltetése stb.)
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4. Mennyiben élteti még kultúránkat a lét értelmességébe vetett hit? Írók és gon
dolkozók között csakúgy, mint az átlagemberek között az élet értelme kétségessé
vált a 20. században. Abszurd a születésünk, abszurd a halálunk - hirdette Ca
mus vagy Sartre. Az egzisztencialisták egy része a tragikus heroizmus képviselő

je, a Sziszifosz mítosz analógiáját hirdeti. Az az új a 21. században talán, hogy az
átlagember is, beleértve a fiatalság egy részét is küzd ezzel a problémával, és ér
telmetlennek tartja a napi munkát, a jövőt, a múlt morálját. Teológusként így fo
galmazok: természetes számomra, hogy a divinum kihagyásával a humánum is
sérül. Az ember számára nincs végső megoldás az immanencia világában transz
cendencia nélkül. Legfeljebb rezignáció, depresszió, cél és értelem nélküli tengő
dés az élet. Az öngyilkosok gyakori száma éppen az értelmiség körében is emel
kedő tendenciát mutat. .. Ugyanakkor a kereszténység ma sem hirdetheti, hogy
Isten hajléktalanná és munkanélkülivé vált századunkban. A deus in actu, a cse
lekvő Isten kreatívvá teheti a mai embert is, aki életét értelmesnek, célosnak,
hasznosnak tarthatja. Isten emberszeretete (filantrópiája, Titus 3,4-7) értelmes
életre, a szeretet gyakorlására ösztönöz.

5. A Vigiliával kapcsolatos néhány emlékem megemlítése: Szívesen idézem fel
több évtizedes kapcsolatom néhány emlékét.

A hatvanas évek közepén fedeztem fel, hogy a Vigilia végeredményben egy
francia orientációjú katolicizmust képvisel. Mind a szerkesztők, mind a cikkírók
nagy része erre utalt. Ez más árnyalatú katolicizmus volt, mint amit addig megis
merhettem. A mediterrán övezetben járatlan protestáns teológus számára ez állan
dóan kihívást jelentett, egyben hallatlan gazdagodást.

Amíg a protestantizmusnak nem volt értelmiségi lapja a II. világháború után (a
Diakónia, a Confessio, a Credo későbbikiadványok), értelmiségünk a Vigilián tájé
kozódott. Gyakorló Deák téri lelkészi szolgálatomban szívesen ajánlottam értelmi
ségi gyülekezeti tagjainknak.

Felkérésre többször írtam cikket a Vigiliába, és vonzó volt számomra, hogy vé
leményemet, kritikámat is pontosan közölték.

Az irodalomnak sokféle értékét, amit máshol nem olvashattam, a Vigiliában
megtaláltam. Felesleges felsorolni talán a jeles írókat ebben a keretben.

Ma is sokat jelent számomra, hogya Vigiliában jelentős tájékoztatást nyerhetek
a II. Vatikáni zsinat utáni katolicizmus szellemi termékeiről. Ezt nem mondhatom
el minden mai római katolikus, magyar nyelvű kiadványról. Úgy érzem, hogya
Vigilia szinkronban van az európai és a világkereszténység mai kérdéseivel, vá
laszadási kísérleteivel anélkül, hogya régi értelemben vett modernizmus vádjával
lehetne illetni.
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