
XVI. BENEDEK PÁPA ÉS
ARIE FOLGER BÉCSI FŐRABBI
LEVÉLVÁLTÁSA

A közreadó bevezetése
2018 nyarán Joseph Ratzinger/XVI. Benedek Gnade
und Berufung ohne Reue [Isten nem bánja meg ke-
gyelmét és meghívását] címmel tanulmányt adott
közre a Communio című folyóiratban. Az írás he-
ves vitákat váltott ki a nyilvánosságban. Azzal a kér-
déssel foglalkozik, hogy ötven évvel a II. Vatikáni
zsinat Nostra aetate kezdetű nyilatkozata után ho-
gyan mélyíthető el a zsidókkal folytatott teológiai
párbeszéd. A szerző lényegében két gondolatot ter-
jeszt elő.

Először is elfogadja, hogy joggal érik bírálatok
az úgynevezett helyettesítési elméletet, amely sze-
rint az egyház Izrael helyébe lépett. Ugyanakkor
összetett kép tárul elénk, ha figyelmesen meg-
vizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyeket a Bib-
lia felsorakoztat — a templomi kultuszt, a kulti-
kus törvényeket, a bibliai jogot és erkölcsöt, a mes-
siási kérdést és a föld ígéretét. Ez az egyes té-
nyezőket egyenként számba vevő differenciált
megközelítésmód továbbfűzi és elmélyíti azt a zsi-
dósággal kapcsolatban jelentkező új teológiai
gondolkodásformát, amelyet a II. Vatikáni zsinat
elsősorban a Szentírás vizsgálata, de az anti juda -
izmus önkritikus feldolgozása révén is kialakított.

A szerző szerint másodsorban a keresztény te-
ológia a Római levél 9–11. fejezetei alapján joggal
állítja, hogy Isten nem bontja fel szövetségét, mert
hűsége töretlen; ugyanakkor pontosabban és táv-
latosabban tud gondolkodni, ha figyelmet szentel
a szövetségről kidolgozott bibliai teológiának, s az
emberi bűn drámáját összefüggésben látja Isten ke-
gyelmével és igazságosságával. Ezért helyes, ha Pál
apostol kifejezéseivel élve a keresztények hang-
súlyozzák, hogy Isten nem bánja meg kegyelmét.

Joseph Ratzinger/XVI. Benedek tanulmánya
sokféle visszhangot váltott ki, és bírálatokat is ma-
gára vont. De a zsidó-keresztény párbeszéd terén
is jelentőségre tett szert. A Jüdische Allgemeine
lapjain Arie Folger bécsi főrabbi válaszcikket je-
lentetett meg, amelyre XVI. Benedek személyes
levélben válaszolt. Folger rabbi szintén levélben
mutatott rá, milyen közös pontokat és tisztázás-
ra váró kérdéseket lát. A nyugalmazott pápa és
az ortodox rabbi levélváltása arról tanúskodik,
hogy a zsidóságra irányuló keresztény reflexió
csak nyerhet, ha nyitott a zsidókkal folytatott pár-
beszédre.

JAN-HEINER TÜCK

Arie Folger rabbi, MBA
Bécsi Izraelita Hitközség

Vatikánváros, 2018. augusztus 23.

Tisztelt Folger rabbi!

Tück bécsi professzor elküldte nekem Gefahr für
den Dialog [A párbeszédet fenyegető veszély] című
írását, s szívből köszönöm Önnek ezt a fontos és
új gondolatokat megfogalmazó szöveget.

Írásában először is tanulmányom műfajáról be-
szél. Kiemeli, hogy a dokumentum azt a teológiai
eszmecserét szolgálja, amelyet a zsidók és a ke-
resztények az Izraelnek adott isteni ígéretek he-
lyes értelmezéséről folytatnak: a kereszténység
csak azért létezik, mert a Templom lerombolása
után a Názáreti Jézus életéhez és halálához kap-
csolódva olyan közösség alakult ki Jézus körül,
amelynek meggyőződése volt, hogy a héber Bib-
lia teljes egészében Jézusról szól és Jézusra vo-
natkoztatva értelmezendő. A zsidó nép túlnyomó
többségében azonban nem osztotta ezt a meg-
győződést. Ennek következtében vita alakult ki
arról, hogy melyik értelmezés helyes. Sajnálatos
módon a keresztények gyakran vagy szinte min-
dig a másik féllel szemben tanúsítandó tisztelet
nélkül folytatták a vitát. Így bontakozott ki a ke-
resz tény antijudaizmus szomorú története, amely
vé gül a nácik keresztényellenes antijudaizmusába
torkollt. A folyamat Auschwitzban tetőzött.

Ma fontos, hogy a zsidó nép Bibliájának helyes
értelmezését érintő párbeszédet mindkét közös-
ség folytassa, amelynek hite ezen az értelmezé-
sen nyugszik. A párbeszéd módszerével kap-
csolatban fontos alapvetést közöl a Pápai Biblikus
Bizottság 2001. május 24-én A zsidó nép és Szent-
írása a keresztény Bibliában címmel közreadott
dokumentuma, amelyre az én okfejtéseim is tá-
maszkodnak. Emberi számítás szerint a történe-
lem folyamán a párbeszéd nem fog azzal az ered-
ménnyel járni, hogy a kétféle értelmezés egységbe
kovácsolódik: ezt majd Isten teszi meg a törté-
nelem végén. Addig mindkét félnek az a felada-
ta, hogy erőfeszítéseket tegyen a helyes értelme -
zésre, és tisztelettel átgondolja a másik közösség
felfogását. A párbeszéd legfontosabb tartalmait az
Izraelnek adott nagy isteni ígéretek fogják alkotni,
amelyeket tanulmányomban a következőkben je-
löltem meg: Izrael messiási reménye; a föld; a szö-
vetség; az erkölcsi útmutatások és Isten helyes
tisztelete. Engedje meg, hogy röviden felvázoljam,
miként próbáltam felvázolni írásomban e kér-
déskörök keresztény megközelítését.
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1. A messiási ígéretet természetesen mindig vi-
ták fogják övezni. Ennek ellenére úgy vélem, hogy
történhetnek előrelépések a kölcsönös megér-
tésben. Megpróbáltam új módon megközelíteni
a sokrétű és összetett messiási ígéretek valóságát,
s igyekeztem megérteni, miként van jelen a re-
ményben egyszerre a beteljesülés és a várakozás.
A messiási várakozás Dávid alakjára alapuló for-
mája továbbra is helyes, de a jelentősége már cse-
kélyebb. Az én szememben Mózes a remény
mérvadó alakja, akiről az Írás azt mondja, hogy
szemtől szemben beszélt az Úrral, mint barát a ba-
ráttal. Nekünk, keresztényeknek a Názáreti Jézus
a remény központi alakja, mert egészen közvet-
len viszonyban van Istennel. Ennek az új látás-
módnak a talaján az egyház ideje nem a már vég-
érvényesen megváltott világ ideje, hanem ugyan -
az a keresztények számára, ami a pusztai ván-
dorlás negyven éve volt Izrael számára. Ennek ér-
telmében pedig az a lényege, hogy elsajátítsuk Is-
ten gyermekeinek szabadságát, ami a „népeknek”
nem kevésbé nehéz, mint egykor Izraelnek volt.
Ha elfogadjuk ezt a népek idejére vonatkozó új
gondolkodásmódot, a történelem olyan teológi-
ája körvonalazódik, amelyet a zsidók önmagában
véve ugyan nem tudnak elfogadni, de talán a fel -
adatunk teljesítésére tett közös erőfeszítéseink új
szintjére juttathat el minket.

2. Ma, Izrael állam létrejöttének összefüggé-
sében mindkét fél számára életbevágóan fontos
a föld ígéretének helyes értelmezése. Nem aka-
rok megismételni mindent, amit tanulmányom-
ban már kifejtettem, de szeretnék ismét hangot
adni annak a nem csupán a keresztények számára
fontos tételnek, mely szerint teológiai szem-
pontból Izrael állam önmagában véve nem teljesíti
az ország ígéretét, hanem magában tekintve sze-
kuláris állam, amelynek ugyanakkor nagyon is
vallási alapjai vannak. Izrael állam alapító alak-
jai (Ben Gurion, Golda Meir és mások) pontosan
tudták, hogy az állam, amelyet létrehoztak, csak
szekuláris állam lehet — már csak azért is, mert
kizárólag így maradhat fenn. Úgy vélem, a sze-
kuláris állam eszméje alapvetően zsidó gyöke-
rekből is táplálkozott, s ezzel kapcsolatban fon-
tos, hogy a szekularitás nem egyenértékű a val-
lásellenességgel. A Szentszék csak e feltétellel tu-
dott diplomáciai kapcsolatot létesíteni Izrael ál-
lammal. Az arabokkal folytatott párbeszéd és az
arabokkal való békés együttélés kialakításának
igénye szintén ehhez a felfogáshoz kötődik. Úgy
vélem, nem nehéz belátni, hogy ily módon Izra-
el állam létrejöttében titokzatos módon mégiscsak
Isten Izraellel szemben tanúsított hűsége ismer-
hető fel.

3. Az erkölcs és a kultusz kérdéseiben véle-
ményem szerint ma sokkal nagyobb mértékű kö-

zösség fedezhető fel Izrael és az egyház között,
mint korábban. Az újkor kezdetétől az egész kér-
déskört árnyékba vonta Luther antijudaista gon-
dolkodása, aki úgynevezett toronyélménye után
nagyon fontosnak tartotta a törvény elutasítását.
Ez az életét meghatározóan alakító élmény ösz-
szekapcsolódott [az Ószövetséget elutasító] Mar -
kión gondolkodásával, s olyan pszeudo-vallási
markionizmust hozott létre, amellyel valójában
még nem is kezdtünk vitát folytatni. Azt hiszem,
ebben a kérdésben még fontos lehetőségek nyíl-
nak a zsidósággal folytatott új párbeszéd számára.

Tisztelt Rabbi úr, levelem túl hosszúra nyúlt,
amiért elnézését kérem. Még egyszer hálás kö-
szönet az írásáért,

XVI. BENEDEK S. K.

Nagyméltóságú XVI. Benedek emeritus pápa —
Joseph Ratzinger
c/o S. E. Mons. Georg Gänswein, prefetto
Prefettura della Casa
Pontificia 00120 Città del Vaticano

Bécs, 5778. elul 24. — 2018. szeptember 4.

Méltóságos Uram!

Köszönöm 2018. augusztus 23-án kelt levelét,
amely email útján Mons. Georg Gänswein és Jan-
Heiner Tück professzor úr közvetítésével neve-
zett hó 30-án jutott el hozzám.

Nagy érdeklődéssel olvastam levelét és a le-
velében kifejtett megállapításait. A Communio
lapjain közölt tanulmányához képest, amely
mindkettőnk véleménye szerint keresztények
számára írt dokumentum, a levele sokkal nagyobb
mértékben tartalmaz olyan megállapításokat,
amelyek valóban útmutatóak lehetnek a zsidó-
keresztény párbeszéd terén.

Először is szeretném kifejezésre juttatni, hogy
teljesen egyetértek levelének harmadik pontjával.
Igen, korunkban a zsidóknak és a katolikusoknak
különösen is feladatuk, hogy közös erővel fel-
lépjenek a nyugati erkölcsi mércék megőrzéséért.
A Nyugat egyre szekulárisabb lesz (miközben az
a kisebbség is nő, akik ismét komolyan veszik val-
lásukat és vallási kötelességeiket), s a többség vég-
ső soron egyre intoleránsabb a vallással, a vallá-
sos emberekkel és a vallásgyakorlással szemben.
Ebben a helyzetben lehetőségünk és kötelessé-
günk, hogy gyakrabban vállalkozzunk közös
fel lépésre. Együtt sokkal erősebbek lehetünk, mint
külön-külön.

Továbbá vannak közös értékeink, és mind-
ketten nagyra tartjuk a héber Bibliát. Jóllehet bi-
zonyos szöveghelyeket eltérően értelmezünk, e
téren közös alapunk van. Olyan hitvallásaink is
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vannak, amely politikai szempontból nagyfokú
toleranciát tanúsítanak és szorgalmaznak. Ter-
mészetesen minden felekezet körében vannak
szélsőségesek, de az Európai Rabbik Konferen-
ciájának, a Német Ortodox Rabbi konferencia és
az Amerikai Rabbikonferencia (e tekintélyes or-
todox zsidó testületek) tagjaként biztosíthatom
róla, fontos számunkra, hogy toleráns társadalom
előmozdításán fáradozzunk, és mindig felhábo-
rít, ha közénk tartozó fanatikusok másként nyi-
latkoznak vagy viselkednek. Azt hiszem, ugyan -
ez a helyzet a katolikus egyházzal kapcsolatban.
És ezért lényeges, hogy mi és munkatársaink igye-
kezzünk előmozdítani a társadalmi tolerancia kü-
lönböző vetületeit, olyan társadalmat építve,
amelyben a vallásos emberek és a vallási célok is
tiszteletet élveznek, és a vallási eszméknek to-
vábbra is szerepük lehet a nyilvános diskurzus
alakításában.

Levelének második pontját fontos témának tar-
tom a zsidó-keresztény párbeszéd szempontjából.
Ahogyan Jeruzsálem és Róma között című doku-
mentumunkban a sorok között írjuk, megértjük,
hogy az egyháznak lényegesen könnyebb volt
diplomáciai kapcsolatokat felvennie a szekulá-
risnak tekintet izraeli állammal. És igen, a pa-
lesztinok javára is könnyebb kompromisszumo-
kat kötni, ha az állam szekuláris jellegűnek tekinti
magát. De Ön is azt írja, hogy egy szekuláris ál-
lam sincs megfosztva I”ten áldásától, és az izra-
eli állam igazolja a zsidó néppel kötött örök szö-
vetséget. Ezáltal kétségkívül csökkent az állás-
pontjainkat elválasztó távolság. E ponton sze-
retném hangsúlyozni, hogy a demokratikus izraeli
állam ugyan világi, szekuláris valóság, ahogyan
Ön is írja, de vallási horizonton a legkevésbé sem
jelentéktelen abból a szempontból, hogy a zsidók
az egész világról tömegével visszatérhetnek Si -
onba. Koch bíboros egyébként levél útján azt ja-
vasolta nekünk (annak az öt rabbinak, akik nyílt
levélben fordultunk hozzá), hogy a téma meg-
vitatása érdekében találkozzunk egymással. Szí-
vesen élünk az ajánlattal. Nemrég meg is fogal-
maztunk egy levelet, amely hamarosan eljut
hozzá. Ha lehetőség adódna rá, nagy örömömre
szolgálna, ha személyes beszélgetés céljából mi
is találkozhatnánk Rómában.

És most az első pontról. Jóllehet Joszef Dov
Szo lovejcsik rabbi több tanítványának tanítványa
lévén nagyobb hajlandóságot mutatok az Ön ál-
tal említett harmadik pont (a társadalom erköl-
csi érzékenységének elkötelezett előmozdítása, il-
letve a vallásos emberek és a vallásszabadság vé-
delme), mint a teológiai párbeszéd irányában,
amelyhez Rav Szo lovejcsik inkább elutasítóan vi-
szonyult, az Ön aján lata potenciálisan terméke-
nyebbnek tűnik számom ra, mivel szerényebb célt

tűz ki maga elé, amennyiben Ön nem olyan pár-
beszédet tart kívánatosnak, amelynek során
megpróbálnánk meggyőzni egymást, hanem
olyat, amely egymás jobb megértését célozza. Kü-
lönösen a következő mondatát tartom fontosnak:
„Emberi számítás szerint a történelem folyamán
a párbeszéd nem fog azzal az eredménnyel járni,
hogy a kétféle értelmezés egységbe kovácsolódik:
ezt majd Isten teszi meg a történelem végén” —
ez az állítás ugyanis azt jelzi, hogy a párbeszéd-
nek a megértést és a barátságot kell előmozdíta-
nia, nem pedig missziós célokat vagy teológiai ál-
láspontok megvitatását kell szolgálnia.

Engedje meg, hogy visszautaljak a Communió -
ban közölt tanulmányának egyik témájára, arra,
hogy a szövetség érvényessége nem szűnt meg.
Ahogyan a Jüdische Allgemeinéban közölt cik-
kemben írtam, teljesen megértem, hogy a keresz -
tények hűek akarnak maradni hitük alappillére-
ihez. Ezért nevezte misztériumnak a fel nem bon-
tott szövetséget a Zsidókkal való vallási kapcso-
latok pápai tanácsa. Tanulmányában Ön meg-
próbálja áttekinteni e misztérium sokféle fe-
szült séggel teljes tartományát. E ponton (ami nyil-
ván nem meglepő) szeretném hangsúlyozni,
mennyire fontos az a tétel, hogy a zsidókkal kö-
tött szövetség nem szűnt meg. Az elmúlt évszá-
zadokban a zsidóknak okozott számos szenvedést
sok-sok keresztény azzal igazolta, hogy a szö-
vetség immár felbomlott. Nem vetemednék arra,
hogy egy másik hívő közösségtől elvárjam, hogy
meghatározott módon értelmezze a tanításait. Mi-
vel azonban ezen az alapon a múltban a keresz-
tények kézzelfogható szenvedést okoztak a zsi-
dóknak, kivételt kell tennem, és azt kell kérnem,
erősítsék meg azt a korábbival ellentétes tételt,
amelyet az egyház most már kidomborít, vagyis
azt a tételt, amely szerint a zsidókkal kötött szö-
vetség nem bomlott fel. Ön szerint soha nem is
lett volna szabad másként gondolkodni.

Tanulmányában érvekkel támasztja alá, hogy
az egyház soha nem hitt abban az elméletben,
mely szerint az egyház a zsidóság helyére lépett.
Ön a katolikus egyház emeritus legfőbb képvi-
selője, s módjában áll, hogy ezt állítsa. Sőt nagyon
jelentős, ha történetileg részben új szándékokat
sikerül a múltban és korábbi tanításokban meg-
gyökereztetni. Közben viszont nem szabad elfe-
lejteni a múltban elkövetett gaztetteket: hiába szá-
mítanak ma már a kereszténységgel ellentétesnek,
a keresztények mégiscsak a kereszténység nevé-
ben követték el őket. A német templomokon lát-
ható Judensauk és a strasbourgi székesegyház
homlokzatán (és számos más helyütt) az eccesiát
és a synagogát ábrázoló szobrok ma egyszerre em-
lékeztetnek a sötét múltra és az azzal ellentétes
mai békés és baráti viszonyokra. És ez így rend-
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ben is van. Nem lenne rendben viszont, ha meg-
feledkeznénk a történelemről, s azt állítanánk,
hogy valójában mindig minden jó volt, hiszen a
vétkek elkövetői helytelen teológiai állásponton
voltak. Nem vetemedem annak állításra, hogy Ön
meg kívánja hamisítani a történelmet, dehogy,
I”ten ments! De nagyon sokat jelentene nekünk,
zsidóknak, ha azzal a tételével együtt, mely sze-
rint az egyháznak soha nem lett volna szabad a
zsidó nép felváltásával és helyettesítésével számol -
nia, azt is olvashatnánk, amint Ön is hangsúlyozza,
hogy bizonyos korokban számos keresztény még -
is ilyen helyettesítési elméletet képviselt (az egy-
ház tiszta tanításával szemben), és mérhetetlen
szenvedést támasztott alá vele.

Megmaradok abban a reményben, hogy leve-
lezésünk (és a többes számba a munkatársainkat

is beleértem) segíteni fog a párbeszéd megerősí-
tésében és elmélyítésében, s jobb társadalmat cél-
zó tettek is fognak fakadni belőle.

Néhány nap múlva ros hásáná ünnepe követ -
kezik, amelyet egyebek mellett Ádám teremté-
sének évfordulójaként, vagyis egyetemes embe-
ri ünnepként tartunk számon. Az ünnep alkal-
mából sáná tová umetukát, jó és édes évet kívánok
Önnek — zsidóknak, keresztényeknek és minden
embernek.

Szívélyes üdvözlettel,
ARIE FOLGER

bécsi főrabbi

Görföl Tibor fordítása
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

DOCAT. Mit kell tennünk?
A katolikus egyház társadalmi tanítása
Ferenc pápa előszavával

Mi jellemzi a keresztény életet? Jézus válasza: „éljetek szeretet-
ben”! Ennek konkrét megvalósulása azonban koronként változ-
hat. Ferenc pápa kérésére azért készült ez a modern erkölcstan
könyv, hogy a mi korunkra érvényes válaszokat adjon a kér-
désre. Bemutatja Isten szeretetének „mestertervét”, majd azt
részletezi a mai életre alkalmazva. Néhány példa: Mit kíván a
közjó, az egymás iránti szolidaritás, az igazságos gazdasági élet,
a környezetünk védelme, mivel jár a globalizáció, a digitális kor? 

Ára: 3.900 Ft

Gyónás — Megújulás

A gyónás sokakban kellemetlen emléket ébreszt: betérdelni egy
gyóntatószékbe, és ott megvallani elkövetett vétkeinket. Napja-
inkban viszont egyre több fiatal fedezi föl, milyen értéket jelent
az, hogy lehetőség nyílik az őszinte szembenézésre önmagunk-
kal Isten színe előtt, aki irgalmasan megbocsáthatja bűneinket. Ez
a kis könyvecske – a YOUCAT sorozat részeként – fiatalos és von-
zó segítséget nyújt a gyónáshoz, választ adva számos, gyakran fel-
merülő kérdésre. Legfontosabb része az újdonságszámba menő
lelkitükör, amely nemcsak a rossz tetteinkre kérdez rá, hanem a
jócselekedeteinkre is. Hasznos segítsége lehet az őszinte lelkiéletre
törekvő minden korosztálynak.

Ára: 980 Ft


