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Igen, tisztelt hölgyeim és uraim!

1. Örömmel üdvözlöm mindnyá jukat ezen a találkozáson. Az osztrák egye
temek , főiskolák és akadémiák kutatóit és tanára it éppúgy, mint a képzómúvé
szet, a zene, az irodalom és a film különféle területeiról való múvészeket. Van
nak önök között a sajtó, rádió és televízió felelóseiból. Végül jelen vannak
azok, akik Ausztria egyházában igyekeznek alkotó jellegú találkozást létrehozni
a tudománnyal, múvészettel és tömegtájékoztató eszközökkel, élükön König
bíboros úrral.

2. Ha nem ta!álkozhatnék önökkel , akkor egy fontos elem hiányoznék auszt
riai látogatásomból. Az önök országa , többféle kultúra ütközése kben gazdag,
de termékeny metszőpontjában , századokon át nagyszerú, összetéveszth etetlen
hozzájárulást adott a tudományhoz és múvészethez . Önök pedig hozzáfúzik
ehhez a gazdag örökséghez mai és holnapi hozz ájárul ásukat. A tudomány és
múvészet története Ausztriában - mint Európában egyáltalán - sokféleképpen
összefonódik a hit és az egyház történetével. Idónként konfliktusok terhelték
meg, sót majdnem meg is szakították ezt a kapcsolatot. De azok ne zárják el
tekintetünket a közös fáradozással megvalósított sok szerenes és dolog elói,
és nem is szabad megakadályozniok az új párbeszédet tudomány, múvészet
és egyház között, az ember javára.

3. Különben is még ha más-más parton tartózkodunk is. mégis csak talál
kozunk egymással az embert és világát illető kérdésfelvetésben, az érte viselt
gondban és a belé vetett reményben . Mégpedig olyan világtörténelmi helyzet
ben, ahol az ember jövője gyökerestül fenyegetett. Ilyen órában minden alkotó .
minden gondolkodó és jóakaratú emberhez szól a felh ívás: egyesítsék erejü
ket, inkább mint valaha. hogy az ember útját, az emberiség útját ne zárják el
vagy ne vessenek neki véget katasztrófák.

4. Az UNESCO párizsi székhelyén három éwel ezelőtt odakiáltottam az ott
egybegyúlt felelősöknek, az embercsalád minden kultúrájából: .Ime az ember!"
I:s hozzátettem: "Szeretni kell az embert, azért, mert ember."

Itt Bécsben, önök előtt, akik számomra bizonyos értelemben areopágot al
kotnak, szeretném megismételni ezeket a szavakat. Hiszen az ember minden
tudomány és minden múvészet összefoglaló témája, és a tömegtájékoztató esz
közök célja pontosan az, hogy összekössék egymással az embereket.

Az ember mint egyén, mint embertárs és mint lsten gyermeke az Egyház
témája is, úgyannyira. hogy "Redemptor horninis" kezdetú enciklikámban ezt
mondhattam: "Ez az ember az elsó út, amelyet az Egyháznak megbízatása be
teljesítése közben járnia kell : Krisztustól magától eléje rajzolt út, amely meg
másíthatatlanul lsten emberré léteiének és a megváltásnak titkán át vezet"
(14. pont).
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Az Egyház azt a merész hitet vallja, hogy az ember lsten képe, és Istennél
van örök jövője.

5. Kérem, ebból a háttérből szemléljék az egyszerú gondolatokat, amelyeket
most önök elé terjesztek.

Mind en tudomány mint emberről szóló és emberért való tudomány teljesedik
be. Meg a teológiára is áll ez, amennyiben az is az emberről tárgyal.

A tudomány minden területén messzemenőleg szakosodott. Ez volt egyik
föltétele azoknak a fölfedezéseknek és fejlődéseknek, amelyek ámulatba ej
tenek bennünket az ember szellemét illetően, a hivőket pedig ezen túl e szel
lem Teremtőjének dicséretére sürgetik. A tudományos haladás technikai alkal
mazása nagy mértékben megjavftotta az emberi élet föltételeit. Gondoljunk az
éhség és fájdalom elleni küzdelem sikereire.

A tudomány igényelte magának az értékek szabad ságát, cselekvésében az
értékek semleges szemléletét : ez is bizonyos mértékben tiszt i tóan hatott az
elemzésre, mintegy aszketikus távolságot adva saját vágyálmainktól, és így
meggyorsította a megismerés haladását.

6. De mint minden emberi cselekvés, éppen úgy a tudományos múködés és
technikai alkalmazása is megszüntethetetlenül ambivalens jellegú. AmIt az em
ber létrehoz, az őt magát fenyegeti. A hirosimai katasztrófára gondolva Jakob
Robert Oppenheimer, a fizikus elismerte : "A fizikusok megismerték a bűnt."

Az emberiséget fenyegető atom háború láttán , de a technikai alakulások kö
vetkezményeiként adódó ökológikus problémák láttán is sokfelé növekszik a
szkepszis a tudomány és technika iránt, sőt itt-ott ellenségeskedéssé fajul. I:s
mégsem a tudományról és eredményeinek technikai alkalmazásáról való lemon
dás fogja megoldani a problémákat, hanem csak mindkettőnek további, sőt ta
lán még erősebb bevetése, természetesen emberi mércéhez mérten.

7. Ideje, hogy az ember ismét ura és célja legyen a tudománynak és techni
kának, hogy szellemének és kezeinek múve ne nyel je el őt és környező világát.
Ennek érdekében a tudománynak, technikának és politikának föl kell tenniök
maguknak azokat a kérdéseket, amelyek az egyes , páratlan emberre és éppen
így az egész emberiségre is vonatkoznak. E kérdések időleges fölfüggesztése
hozzájárult a tudományos haladás lehetővé tételéhez. A filozófia és a vallás kér
dései ezek, és a tudományos-technikai múködés értelmére, határaira, prioritá
saira és ellenőrzésére vonatkoznak. Magától értetődik, hogy közben nem sza
bad az alapok kutatásának és e kutatás igazságkeresésének határokat szabni,
vagy idegen rendeltetés felé irányítani. Ezek a kérdések a Biblia első könyvé 
ben mint Istennek az emberhez intézett állandó kérdései jelennek meg: "Ádám,
hol vagy?" és " Káin, hol az öcséd, Ábel?" Az irántuk való érzék nagy rnérték
ben függ az embertudományok hozzájárulásától is. Ezekről a párizsi Institut
Catholique-ben mondott beszédemben azt mondtam, hogy ők korunk szabad
tőkéje: de annak ellenére, hogy nagy látóhatárt nyitottak meg előttünk , feltárták
beléjük írt határaikat ls.
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8. Bátor!tó tudn i, hogy növekvőben van azok szövetsége , akik mint tudósok
ilyen kérdéseket tesznek föl maguknak. Országok és hatalmi tömbök határain
át kialakul egy tudom ányos világ közösség, amely nem törődik bele egyszerűen

az ember genetiku s manipulá ciókból, biológiai kísérletekből, valamint kémiai ,
bakteriológ iai és atomfegyverek tökéletesítéséből fakadó veszélyeztetettségébe.
Példát adott erre az az 58, minde n földrészrő l való tudós , akik 1982 szeprem
berében, a Pápai Tudományos Akadémia egy ülésének végén nyilatkozatot tet
tek közzé az atomháború elkerüléséről .

9. Az embert és világát - földünket, amely az első világűrutazáskor mind
zöld és kék csillag mutatkozott - meg kell őrizni és ki kell fejleszten i. Hozzá
tarto zik ehhez, hogy óvatosan bánjunk az élette l, az állati élette l is, és az egész
é l ő és élettelen természettel. A föld a hit látóhatárában nem korlátlanul kihasz
nálható k észlett ár. hanem a teremtés misztériumának egy része. Nem szabad
csak belemarkolnunk, hanem ámulattal és áhítatos tisztelettel tartozun k iránta .

10. Az ámulat azonban nem csupán a természethez, mint lsten terem téséhez
nyit meg számunkra gyakran elfeledett utat, hanem a művészethez , az alkot ó
ember műve fe lé is. Max Reinhardt, a salzburgi ünnepi játékok egyik alapítója,
az élet eszközének nevezte a művészetet. tehát a kifejlett emberi élet egyik
föltételének. ~s Rainer Maria Rilke, a költő . aki az önök kulturális területébe
tarto zik , úgy beszélt a művészi alkotásról , a zenéről , mint ami magával ragad,
vigasztal , segí t. Az ember segí tőj e: szép meghatározása a m űvészetnek, szép
feladat számára. Ennek a feladatnak azonban csak akkor felel meg, ha szabad
ságát a humánumhoz köt i. Az egyes embernek és a társadalomnak szüksége
van a művészetre, hogy érte lmezze a világot és az éle tet, hogy megvIlágítsa
a korhelyz etet. hogy megragadja a lét magasságait és mélységeit. Szüksége
van az irodalomra. a költészetre: szelíd vagy prófétai haragú szavukra, amely
gyakran csak magányban és szenvedésben tud kiérni.

11. Az Egyháznak is szüksége van a művészetre ; éspedig elsősorban nem
azért, hogy feladatokat bízzon rá, és így szolgál atait kérje, hanem hogy többet
és mélyebbet tud jon meg a "conditio humana"-ról, az ember tü ndök l ésérő l és
nyomorú ságáról. Szüksége van a művészetre , hogy job ban tudja , mi van az
emberben : az emberben, akinek az evangéliurnot kell hi rdet nie.

Különösen rászorul az Egyház a művészetre liturgiájában, amely kiteljese
dett formájában a h i ttől ihletett műal kotás kíván lenni, bevonva az építészet,
képzőművészet , zene és költ észet minden alkotóerejét. Eszkatológikus dimen 
ziój ában értve részesedés akar lenni a liturgia az örök Jeruzsálem fényébe n
és zengéséb en. A Biblia utolsó könyve művészi nyelven szól e r ről. Ez a város
a hely, ahol örökre egyesül egymással szépség és jóság, a történelem során
oly gyakran és oly fájdalmasan különvá ló két érték.

12. Hogy a művészetnek is szüksége van-e az Egyházra, hogy legalább ál
talánosságban meg tud-e és akar-e nyll ni az ember vallásos dimenziójának:
e kérdés megválaszolására végső soron maga a művészet ille tékes.

Albert Einstein mond ja, hogy az igazi művészet és ígazi tudomány bölcsőjé

nél a titok áll . Vallás és Egyház ennek a titoknak a mélyére mutat , és így össze
fűződik a művészettel és tudománnyal.
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Néha a művészet közvetlenül előttünk álló vagy már el is érkezett végéról
ejt ettek szót. Ebben a tekintetben a művészettel és a filozófiával is úgy áll a
dolog, mint az Egyházzal. ~n magam bízom a művészet kime rí thetetlenségében
minden terül etén , mert meg vagyok győzódve, hogy az emberi szellem és az
emberi képzel et kimeríthetetlen : " Isten a maga képére teremtette az embert"
(Ter 1,27). Művészet és Egyház lassanként ismét meginduló párbeszédétől ta
lán hosszú távon eredményként olyan művészi alkotásokat is várhatunk, ame
lyek újféleké ppen nyitják meg az emberek - hivók és keresők - szern ét, fülét
és szívét.

13. Szabad most különö sen önökhöz fordulnom, akik mint újságírók fontos
szolg álatot tesznek az embereknek? Szolg álatuk közvetítés, ezért eszközei ket
közló eszkö zökn ek hívják. Köszönöm nagy hozzájárul ásukat ahhoz , hogy az
Egyház szava éppen látogatásom mostan i nap jaiban is annyi emberhez el jut 
hatott.

Számtalan ember nevében , akik ezt a szolgálatot elvárják önöktól és szük
ségük van rá, kérem önöket : Építsene k áll hatatosan hid akat a legme sszebb
eső partok és határok köz ött, Országuk külön leges lehetóségeket kínál erre.
Ne csak könyörtelen diagno sztizáló tekintettel vizsgá lják az embert és a társa 
dalmat, hanem a remény pillantásával, a jobbra válto zás iránti érzékkel. Tegyék
lehetővé, hogy a jót lega lábbis épp olyan érdekesen lehessen megéln i, mint a
kevéssé örvendeteset. ~s mutassák meg a sajnálatosban is a velejáró jó t.

14. "Ime, az ember!" Ezzel a mond attal foglalom össze töredékes kijelen
téseimet önök nek, tudósok, művészek és újságírók. Sohase téve sszék szem
elöl , sohase vegyék hall atlanra ót : a remé l ő, szerető , aggodalomtól eltöltött,
szenvedő és vérző embert.

Legyenek az ügyvéd je , óvják a világát : ezt a szép, veszélyeztetett földet.
Eközben az Egyház ügyével találkoznak, hiszen O állandóan arra tek int, aki

ról Pilátus mond ta el : "Ecce homo - íme az ember !"
Jézus Krisztus, lsten Fia és az Emberfia, a teljes embers éghez vezető út.

O a cél is. Bárcsak sokaknak jutna osztályrés zül, hogy újonnan megismerjék
ót - önök által is!

~PITSOK AZ EGYH ÁZAT

A kor intusi közösség

Az eukarisztia biblikus forrásai közül - Emmausz és az Apostolok Cseleke
dete i elbeszélése mellett - kieme lkedik az első kor intusi levél. Pál gyöngéden
szeretett minden tóle alapított közösséget, de különö s szeretett el övezte a ko
rintusiakat. Talán mert kereskedóvárosi helyzete kitette a hit megromlása ve
szélyeinek, és még ink ább mert belső feszültségek szaggatták.

Az eukarisztia alapítására vonatkozó legrégibb tanúbizonysággal (11 ,17-34)
szoros összefüggé sben kidomborodik néhány nagy eszmény, állandó kih ívás
ként a közösség történelmi létében :
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