
NYIRI TAMAS
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BESZÁMOLÓ A BRűSSZELI TEOLÓGIAI KONGRESSZUSRÓL (II.)

A kongresszus az első napon a teológia krítikaí alapszabályával. a második
napon a keresztény üzenettel foglalkozott. A harmadik napon az egyház és a világ
közötti kommunikáció kulturálís-társadalmí feltételeit, az egyház és a társadalom
kapcsolatát elemezte. A harmadik nap témája:

3. AZ EGYHAZ JELENLÉTE A HOLNAP TAR8ADALMABAN

J. B'. Metz münsterí professzor aratta a legnagyobb sikert a kongresszuson. Elő

adása a kereszténység egyik központi fogalma, a memoria köré épült. A Finály
szótárban a mernória negyedik jelentése: "eset, történet, esemény, amiről az em
ber megemlékezik". A keresztény memória Jézus Krisztus halálának és föltáma
dásának az emlékezete. Metz tétele szerint: az egyháznak' a mai társadalmakban
Jézus Krísztus veszedelmes szabadságára emlékeztető intézményként kell értel
meznie és megvalósítania magát.

Az idealizmus utáni ideológia-kritika és tudás-szocíológía könyörtelenül lelep
lezte az eszmék és a társadalmi érdek összefüggését. Az egyház akkor hirdetheti
meggyőzően a transzcendens és a társadalmi létből nem kikövetkeztethető keresz
tény üzenetet, ha rámutat az üzenet felszabadító társadalomkritikaí erejére. Ke
resztény hitünk megemlékezés Jézus haláláról, szenvedéséről és feltámadásáról. Is
ten uralmának megnyilvánulására emlékezünk, arra, hogy Jézusban megdőlt az
emberek uralma az emberek felett. Jézus a kitaszítottakkal, elnyomottakkal és je
lentéktelenekkel azonosította magát, s így hirdette Isten eljövendő uralmát. A ke
reszténymemória nem ment fel fi jövő vállalása alól, nem a remény polgári el
lenlábasa, hanem a remény nélkülíek, a sikertelenek és elnyomottak szabadságá
nak az elővételezése. Veszedelmes és felszabadító emlékezés, kétségbe vonja és sür
geti a társadalmat. Arra késztet, hogy számoljunk a keresztény memóriában rejlő

jövóvel. Meghatározott tartalma feltöri az uralkodó tudatformák egydimenziós
varázskörét, nem engedi, hogy érdekvédelmi kulísszaként használják a történelmet
és a hagyományt azok, akiknek "az idő mindíg megfelelő" (Já 7,6). Felkelti a gya
nút, hogy a társadalom "plauzibilis struktúrái" (P. Berger) nem azonosak-e a
marxi "félrevezető összefüggésekkel" (Verblendungszusammenhiinge). A keresztény
memória nem azon rnérí le bírálatának jogosságát, hogy a kissé álmos, öregedő

üzletemberek mit tartanak ebéd után természetesnek. A keresztény hit "felforgató
emlékezés", az 'egyház ennek az emlékezésnek a nyilvánossága. A hítvallásoknak
a krítéríuma felszabadító és megváltó erejük, társadalmi veszélyességűle az, hogy
'miként elevenítik meg Isten szabadságának az emlékezetét a társadalmi tudatfor
mákban és gyakorlatban.

Az egyház Isten eszkatologikus felszabadítására emlékezik: Jézus keresztje és
feltámadása nem merül ki egyetlen, I csak társadalmi szabadságeszményben sem.
Nem ment fel azonban a történelmi felelősség alól: "Hisz minden a tietek: akár
Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a je
lenvalók, akár az -eljövendők: mínden a tietek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus
pedig Istené" (1 Kor 3,22). Az eszkatologikus felszabadítás emlékezete megszaba
dit a kozmikus és a társadalmi erők abszolutizálásától. Istennek tartja fenn az
emberi .szabadsággal és konfliktusokkal szemben az elsődleges beteljesülés. kien
gesztelődés és megbékélés erejét. Az "eszkatologikus fenntartás" alapján kell az
egyháznak bírálnia az egydímenzíós szabadságeszményt. Enélkül az emberi sza
badság története mindíg abban a veszélyben forog, hogy emberek uralkodnak em-
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berek felett: akár az osztály, akár a faj, akár a nemzet, akár az - önmagát téve
sen értelmező - egyház.

Hol található az eszkatologikus szabadság olyan emlékezete, amely kétségbe
vonja kognitív és operatív rendszereink érvényét. Emancipált társadalmunkban ki
ösztönöz elfelejtett szabadságunkra? Arra, hogy ezenvedjünk a szenvedőkkel, hogy
tiszteljük az idegen fájdalom prófétai üzenetét, amikor társadalmunkban egyre
kevésbé ildomos és megtűrt a szenvedés negatívitása. Ki figyelmeztet a megöre
gedés szabadságára, ha titkos szégyennek tekinti a közvélemény az öregséget. Hon
nét vegyük a kontempláció szabadságát, ha tudatunk legelréjtettebb zugát is asz
szirnilálta a munka, a teljesítmény, a tervezés? Honnét merítsük a szabadságot
ahhoz, hogy szembenézzünk sajátmagunk végességével és kérdésességével. amikor
egyre inkább az ép és a harmonikus élet hipnózisába merül a nyilvánosság. Ki
válaszol a holt remények és a múltbelí szenvedések szabadság-igényére, a holtak
provokációjára; ki szolidáris azokkal, akik .közé holnap vagy holnapután mí is tar
tozunk. S végül ki képes azokkal is osztaní szabadság-felfogását, akik nem a for
radalmi harcok első vonalában, hanem rettenetesen banális, reménytelenül hét
köznapi halállal halnak meg. Az a társadalom, amely elfojtja ezeket a dimenzió
kat, saját szabadságával fizet vétkes tudatlanságáért: jövője az unalom, mítosza
a technika, bevallatlan érdeke a világ ellenállásának rnegszüntetése (komfort) azért,
hogy ne kelljen többé találkoznia a világgal. "Olyan ez, mínt a részleges napfo
gyatkozás: furcsán szürke minden. A madarak sem dalolnak, vagy másként dalol
nak. Valami elveszett. Elgyöngült a transzcendáló lényeg" (Bloch).

Csődöt mondott volna a történelmi kereszténység? Az intézményes egyház el
felejtett emlékezni? A szabadság utópíáí és rejtjelei határozzák meg az emberi sza
badság jövőjét? A valláskrítíkából egyházkritika lett. Az egyház - mondják 
ídejétrnúlta tudatformákat ápol, tabuizálja a tudást és a produktív kíváncsíságot,
csak színlelí, hogy érdekli az ember szabadsága, "egyenes tartása"; egyre inkább
elveszíti társadalmi funkcióját. A szenvedélyes bírálatot a közörnbösség és a le
ereszkedő udvariasság: a haldoklókat megillető részvét karikatúrája váltja fel, Nem
a gondolkodási rendszertől függő egyoldalúság ez? Nem kell-e míndíg számolnia az
egyháznak a világ ellenállásával? Bár a teológiáé a legvégső válasz, ezt azonban
csak akkor értelmezzük helyesen, ha elóbb meghallgatjuk a történelem válaszát.
Az egyházkritika gyökere a nemzedékeken át felhalmozódott kiábrándulás a hitet
önmagával pótolni akaró egyházból. Ez a "történelmi. emlékezés" az első számú
történelmí-hermeneutikus probléma, s ezt nem oldja meg az egyház alapításának és
az apostoli szukcessziónak az igazolása. Nem oldja meg az egyházi múlt finomabb
és árnyaltabb interpretációja sem, csak a fájdalmasan új gyakorlat, a "Lélek ereje
és bizonyságtétele". Ebben gyökerezik az egyházi reform etesza. Nem felszínes mo
dernkedés, nem az uralkodó illúziók krítíkátlan átvétele, hanem az egyház törté
nelmi azonossága saját hitével és,' küldetéséveL Mi vagyunk az egyház: a Jézus
Krisztus emlékezetéból élő keresztények; tudjuk azonban, hogy hamis ábránd az
emlékezet intézményesitetlen áthagyományozása.

Mit akar Metz? Elsősorban a keresztény szabadságot meggyőzőerr bizonyító
Ielkíséget; A társadalmi semlegesség ürügyén nem lehetnek a püspökök és a teoló
gusok "mandarinok", nem fordulhatnak el a konkrét szenvedésektől. A keresztény
szabadság nem tisztán intellektuális nézet: Krisztus követésének a jegyeit hordozza
testén. A keresztény szabadság, emlékezete nem az általános társadalornkritíka
megismétlése, nem engedi magát az imádság vagy cselekvés alternatívája elé álli-o
tani. Az imádságból merítí szabadságát a társadalmi rövidlátással szemben, az
imádság ajándékozza meg a lemondás erejével, és felszabadítja a "legkisebbekért"
végzett tevékenységre. Ebben a tevékenységben az imádság is megszabadul attól a
gyanútól, hogy Isten segítségül hívott neve csak fájdalomcsillapító arra a névtelen
nyomorúságra, amely végül is megsemmisíti a szabadság reményét. A megszaba
dított szabadság lelkisége nem szorítkozik a kultuszra, nem szígetelődik el a hét
köznapok konfliktusaitól, represszióitól. Ma különösenaz értelmiségiek hajlanak
arra, hogy az egyházban csak a kultusz helyét lássák, Ez azzal a vészedelemmel
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Jal', hogy - nem a nép, hanem - "az értelmiségiek ópíuma" lesz az egyházból.
A szabadság lelkisége akkor erősödik meg bennünk, ha osztozunk mások fájdal
mában, ha lelkiismeretünk" azzal is törődnék, amit nem szabad megerigednunk,
hogy a másikkal történjék, hogy ne csak azokat tekintsük testvéreinknek, akikkel
egyetértünk, hogy ne elavult sablonok szerint "kezé1jük" a többieket. A kiábrán
dultak álromantikának minősítík ugyan ezt a szabadságot, a szabadság azonban
oszthatatlan: függ a tehetetlenek hatalmától is, akiknek egyetlen szövetségesük
beváltatlan reményeik veszedelmes emlékezete. Az egyháznak az lenne az egyik
legfontosabb feladata, hogy íntézményesítse és képviselje a szabadság "érdekét" a
szabadság történetében. Az egyház tanúságtétele akkor lesz hiteles, ha annak a
"szeretetnek az érdekét" is képviseli, amely az idegen szenvedés nyomában ke
resi a maga útját a történelemben. Csak az idegen szenvedés, csak az idegen sze
génység, csak az idegen nyomorúság sötét próféciájás. keresztül hallható Krisztus
szava a mai világban.

A második feladat az egyházon belüli felvilágosítás,' a nagykorúság, a kri tikaí
nyilvánosság művelésének. a folytatása: a "szabadság kultúrája". A holnap egy
házában nem a kritíkusok, .hanern az "egyszerű nép" jelenti a problémát, azok,
akiket elmulasztottak a kellő időbern felvilágosítaní. Nem a krítikus teológusok,
hanem maga az egyházi intézmény zavarta meg őket, a meg nem magyarázott. és
intézményesített változások. Nem a teológusok krítikáia, hanem a kritikai tudat
katasztrofális hiánya a Legnagyobb veszedelem. Ne becsüljük le a buzgó kereszté
nyek vallási azonosulásának válságát. Ki menti meg őket a kétségbeesett közöm
bösségtől, ki menti meg őket az egyházellenes cinizmustól. vagy attól a fáradt be
letörődéstől, amely egyre szélesíti a szakadéket az egyházi intézmény és a hivők

között, A szabadság ápolása, a krítíkaí tudat elmélyítése, a keresztény nagyko
rúság növelése, menthetí meg az egyházat a szekta-veszedelemtől.

Ezzel függ össze a harmadik feladat: az egyházias tudat megőrzése a szektás
mentalitással szemben. Az egyház növekvő "kogmitív magánossága" a mai kultú
rában vagy felszínes alkalmazkodáshoz vagy elzárkózáshoz vezet. Fennforog az a
veszély, hogy a keresztény üzenet csontos magvát is feltörjük. s az egyházdas ke
reszténységből - a nagy igyekezetben, hogy alkalmazkodjunk - a világ vallási
parafrázisa lesz. Az egyház azonosságát veszélyeztető aktívalkalmazkodásnál sok
kal veszedelmesebb azonban a passzív alkalmazkodás: hogy az egyházból teológiai
értelemben is szekta lesz. Erre a veszélyre utal a hagyomány őrzése új hagyomány
teremtése nélkül, az egyre iJ.övekvő képtelenség új tapasztalatok szerzésére és fel
használására az egyház őnértelmezésében, az egyházon belüli vtták fokozódó har
ciassága, az egyháziasság felcserélése öröm és humor nélküli rajongással. A meg
testesült Fiú egyháza nem zárkózhat el az idegen, a történeti, az ismeretlen világ
elől. Az egyház a történelmi tapasztalás és kísérlet nélkül egészen határozottan
nem tudja sem azt, hogy mi az "embE.ri", sem azt, hogy mi a "keresztény". Nem
a számbeli kisebbség, hanem a gondolkodásmód határozza meg a teológiai érte
lemben vett szeletát. Nem kell- félnie az egyháznak, hogy kisebbség lesz belőle; a
megszabadított szabadság történetét .nem kőzvetlerrül kell végrehajtania. A míno
ritás óriási előnyt lis [elent : közelebb hozza az egyházat az elnyomott és eddig
észre sem vett kisebbségekhez. megszabadíthatja "ál1amszerű" struktúráitól, hoz
zásegíthetí, hogy ismét hitelesen képviselje Jézus szabadságát, amelynek veszedel
mes emlékezetét nem nélkülözheti a szabadság jövője.

A. Vergote louvaíní szocíológus arra kereste a választ, hogy miként igazolhatja
a hitet az egyház a jövő társadalmában. Igazoláson nem elvont, intellektuális "bi
zonyítást" ért, hanern kulturális hatékonyságot. A kereszténység akkor hiteles, ha
képes alakítani a kultúra világát, ha nyújt valamit, ami eredeti és egyben össz
hangban van az f:!mberi kívánságokkal. Az egyház jelenléte a jövő társadalmában
attól függ, hogy a profán kultúrához és a saját üzenetéhez viszonyítva igazolja-e
a hitet. Ehhez mélyreható változások kellenek, mert az egyház még nem ismerte
föl, hogy mennyire megváltozott az ember önértelmezése: olyan emberekhet be
szél, . akik már nincsenek. A mai kultúra tervként értelmezi az embert, amelyet
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maga tűzött saját maga elé. A mai ember úgy véli, hogy neki magának kell fel
találnia az embert, s ki kell próbálnia az egyház és a társadalom igazságait. A
múltban úgy humanízálta magát az ember, hogy belépett az áthagyományozott kul
túra szirnbobikus rendjébe, A múlt képviselte a "mást", ami nélkül ember nem
térhet magához. A mai ember maga akarja megkeresni és kipróbálni léte értelmét.

E szemléleti változás következtében az egyház a társadalom szélére került: a
szociológiaí kritériumok szerínt "marginális" lett. Vergote meggyőződése, hogya
szociológiai látszat nem fedi a teljes valóságot. Az egyház nem elhaló kulturális
képződrnény; most is "kis nyáj", rendelkezik a társadalmi jelenléthez szükséges
dinamikával. A mai kultúrában is igazolhatja hitét, mert képes hozzájárulni az
ember humanizálásához. Köznapi értelemben azonban a társadalom szélére került.
Nem vett részt a modern kultúra megalkotásában, elzárkózott a tudomány, filozó
fia, politika elől. Ez az elszágetelődés azonban csak néhány kritériurnra szerit
leozik. Az egyháznak most felül kell vizsgálnia hibás kritériumait, s be kell látnia,
hogy ha így folytatja, akkor nemcsak látszatra, hanem valóban a társadalom pe
remére szorul. Vitathatatlan, hogy az egyház kívül áll a politikai és társadalmi
életen, sőt kirekesztette magát az igazság és az etikai értékek kereséséből is. A
mai erkölcs legfőbb irányvonala: szabadság és igazságosság az egyenlőségben. Sza
badságon az alkotás és kifejezés szabadságát, igazságosságon a feudális maradvá
nyok teljes felszámolását értik. A legjobb etikai energiákat mozgősító tervezet
azonos életlehetőséget akar biztositani az egyéneknek és a népeknek. Az a kérdés,
hogy az evangéliumi indítás a jövőben is hozzájárul-e az egyenlő szabadságért és
igazságért folytatott küzdelmekhez? Az evangélium humanizmusa ma már az egy
háztól független közkincs, ebben az értelemben tehát az etika területén is margi
nális az egyház. Az egyház társadalmi, tudományos és etikai margi
nalizmusát nyugodtan vehetjük normális jelenségnek. "A társadalmi és a politikai
kereszténység halála szabadította föl az embert és a világot". Sokan arra következ
tetnekebből, hogy az egyház társadalmilag nem hatékony, s abba a kisértésbe es
nek, hogya magánélet bensőségességét tekintsék az egyház területének. Ebben
csak annyi igaz, hogy az egyház nem közvetlenül funkcionális a társadalomban. A
társadalmi hatékonyság azonban nem azonos a közvetlen hatékonysággal. Az egy
ház jövője attól függ, hogy sikerül-e belátnia, beláttatnia és begyakorolnía e köz
vetett társadalmi hatékonyságot.

Vergoto előadásának harmadik .részében a mai világban élő hivők helyzetét
elemezte. A valódi - a világban jelenlévő - egyházat a kultúráiukba beillesz
kedő keresztény közösségek alkotják. Az egyház hatékony jelenlétét azok a ke-o

. resztény csoportok biztosítják, amelyek kezdeményezően veszik ki részüket a világ
humanizálásából. A "kereszténység halála" a keresztények alkotókészséget szüli.
Találékony hitük egyesíti őket nem hivatalos, nem Intézményesített, de mégis nyil
vánosan hatékony csoportokká. Nem az a fontos, hogy civilizációnk külsejében
egyházias, hanem hogyerkölcsösebb legyen. Az elkötelezett közösségek a leghatéko
nyabbak, bár nem mindig köztudomású egyháziasságuk. Az egyház szegénységét szo
ciológíailag is vállalnunk kell. A papi élet mai válsága a keresztény hatékonyságról
alkotott helytelen felfogásból fakad. A kulturális kívülállásból nem kell esélytelen
ségnek következnie. A keresztény közösségek: munkások, művészek, technikusok
csoportjainak aktív tagjaiként a papok is megtalálják hivatásukat a mai társada
lomban.

Az egyház hatékonyságát nem mérhetiük a társadalom "valláserkölcsi" életével.
Bár a társadalom életében nem közvetlenül funkcionális a hit, mégís óriási sze
repe van a hivő csoportoknak az emberiség humanizálásában. így vagyunk az etika
területén is. Mivel a hivőnek sincsenek olyan etikai törvényei, amelyek csak az
övéi lennének, azért a többiekkel együtt felelős a modern kultúrában érvényes
helyes viselkedési módok kereséséért és realizálásáért. Bár nincsenek előre meg
fogalmazott törvényei, a hivő olyan világossággal, inspirációval, nagyvonalúsággal
rendelkezhet, amely egyedül az ő sajátja, akkor is, ha etikájának tartalma azonos
a humanizmus etikájaval. A jövő feladata a keresztény etika sajátos helyzetének
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felmérése; különben türelmetlen narcizmusunk kifejezéseként .Jeereszkedünk" a
világhoz, vagy állandó kétely és rossz lelkiiismeret gyötri azokat, akik nem tudják
hol a helyük.

Az egyház társadalmi jelenlétének feltétele a teremtés és a megváltás művé

nek egységes szemlélete. Az egyháznak minden olyan törekvéssel szolidaritást kell
vállalnia, amely szociológiaí vagy pszichológiai szolgasága alól akarja felszabadí
tani az embert. A megváltás és a teremtés egységesebb szemlelete felszabadít az
erkölcsi kötelesség és az életöröm konfliktusa alól. .Az élet igenlésével szembe
állító "kötelesség-erkölcs" ellen lázad a mai társadalom, amelyet a diszkrimíná
cíókkal szembeni tiltakozás és az életörömhöz való jog követelése jellemez. Az
egyház' jövője nagymértékben függ attól, hogy tniként tudja magába integráini a
mai társadalomnak a teremtés művéhez szorosan hozzátartozó két sajátos elemét.

Előadásának befejező részében Vergote a hitet saját termetén, az egyházban
vizsgálta. A kultúra Malakulása megkívánja, hogy a hit és a lelkipásztorkodás
területén is fejlődjék gondolkodásunk. Az egyház tevékenységének helyes straté
giája a jövőben nem az lesz, hogy hirdesse az istenhitet a hamis idolumokkal
szemben, hanem hogy Isten szavának jele legyen a társadalomban. Isten míndíg
olyan vallási jelekben és szavakban közelitette meg az embert, amelyek aktuali
zálták az ember vallási képességeit. Régebben a kultúra is megalapozta és segí
tette ezeket a jeleket és szavakat, ezután szekularizált társadalomban, vallási szem
pontból közörnbös kultúrában kell tanúsítania az egyháznak Isten jelenletét.

E feladat teljesítése megköveteli, hogy az egyház figyelembe vegye a hit egyéni
történetét. Még azoknak is hosszú időre van szükségük, hogy egészen elfogadják a
keresztény hitet, akik keresztény nevelésben részesültek. Nekik sem körmyű reali
zálníok az Isten üdvözítő tetteit hirdető szavakat. Fontos, hogy az egyház türel
mesen kísérje az embereket lelki fejlődésük útján, hogy hasznosítsa az emberek
maguk szerezte tudományos és művészi tapasztalását, hogy ne zárkózzék el az
etika ésa szeretet területén szerzett tapasztalatok elől sem, Nem utasíthatja el
magától az egyház a "Krédó határán!' állókat sem. Nem színlelhetünk hamis biz
tonságot; a katekézis és az intézményes egyház vétkeinek hánytorgatása helyett
azokat a lehetőségeket kell keresnünk, amelyeket a modern kultúra nyújt hitünk
elmélyítésére. A' jövőben sem nélkülözhetjük hitünk szavait, de tisztában kell len
nünk e szavak szociológíaí és pszichológiai jelentéseivel is. A teológia legfontosabb
eszköze a hermeneutika: a mai gondolkodási formák, értékelések és elvárások

. feltárása.
Hasonló történeti megfontolás érvényes az egyházi rítusok gyakorlására is. A

keresztségnek, bérmálásnak, papszentelésnek személyesen vállalt elkötelezettséget
kell kifejeznie és megvalósítania. A papok gyakran olyan korán kötelezik el ma
gukat a végleges egyházi szolgálatra, amikor még nem rendelkeznek az ilyen ter
mészetű döntéshez szükséges szabadsággal. Hasonló megfontolások érvényesek a
kötelező mísehallgatásra is. A szentségek akkor nyerik vissza az őket megillető he
lyüket az egyház és a társadalom életében, ha alakításukban figyelembe vesszük
az összes emberi tapasztalatot.

A jövőben a teljes önzetlenség Jegyében kell tanúsítanunk Isten titkait a vi
lágban. A hit akkor valódi, ha társadalmilag is hatékony. A hit társadalmi haté
konyságát azonban nem állíthatjuk be úgy, míntha nélküle nem működhetne a
társadalom, A mai ember nem azt várja a' hittől, hogy megolajozza a világ gé
pezetének kerekeit. Olyan hitre kíváncsí, amely valóban természetfölötti értelmet
és örömet ad: az emberi életnek.

A keresztény erkölcs termetén is tiszteletben kell tartanunk az emberek gon
dolkodását. A mai ember számára nem hiteles a keresztény erkölcs, ha kész rend
szerként akarjuk nyújtani neki. Személyesen akarják kipróbálni azokat az erkölcsi
követelményeket, amelyek emberi és keresztény értelmet adnak életüknek. Jobban
kellene bíznunk az útját kereső emberiségben, a jó hatalmában, amely alakítja
és hajtja előre az embereket. Az egyháznak az eddiginél nagyobb megértéssel és
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tisztelettel kell néznie és segítenie a szexualítás humanizálására törekvő különböző

emberi igyekezeteket,
Egy mondatban összefoglalva: az egyháznak a jövőben figyelembe kell vennie

az emberi egzisztencia valós lehetőségeit, és féltékenyerr kell őrködnie azon, hogy
a hit mindig az emberi igazságnak megfelelően 'valósuljon meg, teret engedve az
emberi kutatás és keresés szabadságának ís,

G. Baum torontói professzor szenint felül kell vizsgálnunk az egyház intéz
ményes és mísszíonáríus [elenlétét a társadalomban.

Elsőként a kultúra és a társadalom új értékeléséről beszélt. A világ - amely
ben az egyház él és működik - nem tekinthető a kárhozat helyének. A megvál
tás hatékony míndenütt, ahol emberek élnek. A Szentlélek közössége nem ér vé
get a látható egyház határainál. magába zárja azokat a vallásos és nem vallásos
embereket is, akik - ugyanennek a Léleknek az indítására - a jóra és az igazra
törekednek és a kegyelemből élnek. A' II. vatikáni zsinat ősrégi teológiai hagyo
mányt elevenített föl: egyetlen testvéri közösség az egész emberi család, az egész
emberiségre kiterjed Isten gondviselése, Isten mínden embernek felajánlja kegyel
mi adományait. Az egész emberi nemzetségben hatékony isteni megváltás látható
jele az egyház. Következésképpen az egyházat környező kultúrát és társadalmat
nem illethetjük a szentírásí "evilág" szóval. E megváltatlan "világ", egzísztencíánk
egyik dimenziójaként, nemcsak a világ, hanem az egyház életében is megtalálható.
A kultúra és a társadalom többértékű valóság: az emberi bűnnek és egyben Isten
megváltó jelenlétének színtere. A démoni vonásokon kívül a Szeritlélek csodálatos
műveit is fel kell fedeznünk benne. Krisztus "emlékezete" - a szentírásban, a li
turgiában, a tanítóhívatalban, az intézményekben - olyan "érzékkel" (sensus
fidei) ajándékozza meg az, egyházat, amellyel képes felfogni és megkülönböztetni
Isten szavát a történelemben. Az Isten szavához való hűség megköveteli, hogy
mostaní tapasztalására is hallgasson az egyház: a régd. formulák ísmételgetése nem
őrzi meg hitét. A múltban elhangzott és kíváltságos isteni szó a jelenben, nem
érthető meg a mai kultúrával folytatott párbeszéd nélkül. A mai keresztények a
világban saiátították el azokat az eszményeket (személyes szabadságjogok, törvény
előtti egyenlőség, aktív részvétel, önmagukat visszacsatolással korrígáló folyama
tok stb.), amelyeket az egyházi intézményekben is szeretnénk megvalósítani. Ezért
lenne fontos kortársaink emberi tapasztalatainak teológiai elemzése.

Az egyház sem nélkülözheti az állandó önkrítíkát, Hisszük, hogy a Szentlélek
vezeti az evangélíumot hirdető és ünneplő egyházi közösségünket, tudjuk azonban
azt is, hogy gyakran. félrevezeti a véges dolgok abszolutizálásának és az intéz
mények ístenítésének bűnös hajlama. Elméletben elfogadjuk, hogy az emberi
élet minden területe alá van vetve az evangélium bírálatának, a gyakorlatban
azonban úgy éreztük, hogy Krisztus ígéretei miatt kivételt tehetünk a hierarchikus
berendezkedéssal (establishment), főként; a pápával és a pápai udvarral. A szak
rális hivatalok olyan szígetté lettek a világban, amelyek nem szorulnak rá a meg
váltásra, Az egyháznak szüksége van Isten szavára ahhoz, hogy megmaradjon egy
háznak. Hol található Istennek az egyházhoz intézett szava? Míg a múlt kiváltsá
gos tanusága, Krisztus emlékezete mindig rendelkezésére áll az egyháznak, az
evangélium konkrét tartalma az egyház történelmi tapasztalásában, a világgal
folytatott párbeszédben realizálódik. Az egyháznak szüksége van a világra: együtt
működésre, párbeszédre, esetleg konfliktusokra is, saját azonossága érdekében. Az
áteredő bűn következtében mínden társadalom úgy fogalmazza meg belátásait,
hogy azok védelmezzék vélt felsőbbrendűségét, igazolják fennálló rendszerét, er
kölcsi támogatást nyújtsanak uralmi rendszerének. Az ideológiai hajlam jobbára
nem tudatos folyamatok következménye. A párbeszéd - esetleg konfliktus - teszi
csak képessé a közösséget ídeologízált tudatformáinak és kifejezésmódjainak felül
vizsgálására. A katolikus hit (fides catholica) nem azonos a katolikus ideológiával.
Az evangélium konkrét bemutatása azonban gyakran az egyházi rendszer, a sze
mélyes hatalom, a kiváltsagos kis csoportok rendkívül finom érdekvédelmét szol
gálta, A világgal folytatott párbeszéd nélkül nem jut el helyes önismerethez az
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egyház, s képtelen hitelesen tanúsítaní az evangélium erejét. Mível semmiféle tár
sadalom - az egyházi sem - képes tökéletesen megszabadulni ideológiai hajla
mától, ezért ál1andóan rászorul a megtérés lehetőségeként folytatott szüntelen pár
beszédre. Az egyház még akkor sem semleges az aktuális politikai, intellektuális és
szocíálís kérdésekben, ha ezt a látszatot igyekszik is kelteni a tanítóhivatal. Az
egyház óhatatlanul összefonódik a társadalmi, gazdasági és politikai élettel. Az el
lenkező látszat keltésére irányuló kísérletek csak elködösítrk az egyházi tanítás
megfogalmazásának feltételeit és elkerülhetetlenül politikai ideológiához vezetnek.
Kétségbevonhatatlan az egyház intézményeinek és erkölcsének hatása a társada
lomra. Mindaddíg azonban, amíg nincs tudatában ennek, ellenőrizhetetlen az egy
ház polttikaí befolyása. Ra az egyház meg akar felelni a kor követelményeinek,
akkor a lehető legnagyobb mértékben tudatosítania kell az aktuális élethez és a
társadalomhoz fűződő kapcsolatait, s legjobb belátása szerint kell alakítania őket.

A jelen helyzetben - amikor egyre többen kérdik, hogy az egyház tanítása nem a
régi világgal való tudatos, vagy jínkább nem tudatos azonosulás-e - a cselekvés a
tanítás egyetlen hatékony módja,

Az egyház a tagadhatatlan különbség ellenére sem választható el teljesen a
társadalomtól, sőt nem is határozható meg nélküle. Nem határozható meg előbb

az egyház, aztán a világ mint az egyház tevékenységének a területe. Előbb kell
reflektálnunk az emberiségre s csak azután az egyházra, mint olyan emberi cso
portra, amelynek külön küldetése van az egész emberiségen belül. Az egyház nyi

.tott közösség, Bár a teológusok még vonakodnak elfogadni, az egyház tényleges
életében azonban egyre nagyobb szerepet játszik új önértelrnezése. Ez fejeződik ki
a hivők szolidaritásában a világí közösségekkel, leülönösen a megbékélésért és
kiengesztelődésért kűzdő csoportokkal, Míg régebben nehezükre esett a katoliku
soknak, ma már sokfelé természetes - esetleg csak részben - a közös célért vég
zett együttműködés, sőt barátság még a tanbeli különbségeket vallókkal is. A szo
Iidaritás új érzése túlnőtt az ökumenikus rnozgalom keretein, a keresztényeket el
választó határok már nem esnek egybe a felekezeti határokkal. Előfordul, hogy a
katolikusok - fontos kérdésekben - teljesen egyetértenek protestáns barátaikkal
és a világi csoportokkal, míg saját egyházuk más, talán vezető tagjaival feszültség
ben élnek. Elkötelezik magukat megváltásunknak az egyházban hirdetett és ün
nepelt misztériuma mellett, az egyházi rendszert azonban nem fogadják el feltét
lenüLA törvények és strukturák megváltoztatását. a dogmák további fejlödését,
újraértelmezését várják; IS amíg ez megtörténik egyéni felelősségük szerínt vesznek
részt az egyház életében. Ezek a katolikusok egyre inkább mozgalomnak s nem
egyesülennek tekintik az egyházat. Félreteszik az evangéliummal - szerintük 
összeférhetetlen elemeket és saját felelősségükre oldják meg az egyházjogi prob
lémákat. Kikapcsolják az egyházi joghatóságot, s Baum úgy véli, hogy az egyház
oldó és kötő hatalma másként is megvalósítható, nemcsak "joghatóság" útján.

Az egyház küldetésének gyakorlata nagy mértékben függ attól, hogy milyen
kultúrában valósul meg. Az, egyház küldetése, hogy az ember isteni humaní zálását szol
gálja, a sötétség mindig fenyegető erejével szemben. A romboló erőktől meg kell
tudnia különböztetní és fel kell fedeznie a társadalmat megújító és építő erőket.

Sem a bűn, sem az erkölcsi érték nem határozható meg elvontan. A társadalom
kritika száz év óta figyelmeztet a technokráciába beépült ernberellenes erőkre és
irányzatokra. Ezt a bírálatot radikalizálják korunk legmélyebb gondolkodói és
leontestáló fiataljai. A technokrácia vasketrecet csinál a társadalomból, az ember
ből lélektelen gépet, aki kénytelen lemondani az örömről, a fantáziáról, a vallásról.
Az egyháznak támogatnia kell minden olyan törekvést, amely a társadalom huma
nizálására irányul. Fontosak a kis közösségek. A nagyvárosi ember magánya, el
szigetelődése, a városi élet konforrnítása elapasztja az emberben a teremtő erőket;

értelmi rettegést kelt és elfojtja a fantáziát. A fiatalság a kis közösségeket tekinti
az emberi élet táptalajának. A vallási élet megújításának valódi közösségi modell
szerint kell történnie. A megváltás kőzösségi jellegénél fogva az egyház különleges
feladata, hogy beavassá hí~H a barátság megváltó erejébe, hogy támogassa azo-
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