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1915. március 14-én született a Zemplén megyei Pácinban. Iskoláit a sátor
aljaújhelyi piaristáknál végezte, teológiát a római Gregoriana egyetemen hallga
tott. Pappá szentelése után rövid ideig káplán, majd hét esztendeig plébános
Göncön. Ezt követően a kassai egyházmegye teológiai főiskoláján, 1954-től az
egri Hittudományi Főiskolán tanít. 1959-ben a budapesti Hittudományi Akadémia
dogmatikai tanszékének tanárává nevezik ki.

Legtermékenyebb teológlal írónk. 1961 óta tíz könyve jelent meg a Szent
István Társúlat gondozásában. Teológiai munkáinak zöme a mindig nagy érdek
Iődést keltő adventi és nagyböjti konferenciabeszédeire épül, azok témáit bontja

/ ki olvasmánvos esszéstílusban, de imponáló tudományos felkészültséggel és evan
gelizációs hívatástudattal. Népszerűségének titka egyszerűsége és őszintesége. A
legjobb mínőségű puritanizmus jellemzi, már-már protestáns dísztelenség, csu
paszság, melynek mindennél fontosabb az érthetőség és élvezhetőség, mint bár
miféle látványos írói bravúr. A szakterminológiát csak akkor használja, ha fel
tétlenül szükséges, hogy a közölhetőséget lehetőleg ne rontsa az avatatlanok szá
mára ismeretlen vagy alig ismert szakkifejezések alkalmazása.

Nem követi a teológiai- divatokat, bármilyen tetszetős ruhába öltözködnek is,
nem híve a szélsőségeknek. Ezért lépésről lépésre halad előre, következetesen
építkezik: a hagyományos és a zsinati szellemű teológia színtézísére törekszik.
Annyit "ír le" a klasszikus teológiából, amennyit az új teológiai irányzatok ered
ményei tartósan igazolnak. A régebbi nézeteket az új gondolatokkal egészíti ki,
de a réginek és az újnak összebékítése, házasítása nem hoz minden esetben
tökéletes megoldást. Igyekezetét, hogy magasabb szinten foglalja össze az előzöt

és a jelenvalót, a már megépültet és az újonnan rakottat, nem valamiféle komp
romisszum diktálja, nem is a belső tatarozás, a megkopott máz újrafestésének
igénye, hanem annak belátása, hogy csak akkor érdemes a teológia épületének
falait kícserélní, átépíteni vagy újrahúzní, ha azok valóban használhatatlanok
és ha helyükbe jobbat, megbízhatóbbat és erősebbet tudunk építeni.

Szolgáló teológia az övé. "Az egyház és a teológia - írja legutolsó könyvé
ben (A teológus az egyházban, 1974) - nem követelhetí, hogy az emberek ta
nulják meg az ő nyelvét. Ha Krisztus szolgální küJ.dte, a szolgálat ebben a vi
szonylatban ís érvényes... Amikor az egyház a zsinaton kifejtette, hogy nem
akar elszlgetelődní, gettóban élni, s hogy a kultúra, a technika vagy a társadal
mi rendszerek fejlődésében nem látja a hit veszélyét, akkor befelé kötelezte ma
gát arra, hogy a világ minden adottságát megismeri, mérlegelí, s a hitet a mai
kor emberének közvetíti."

Kritikusai szemére vetik, hogy ismétli önmagát. Ha ez így van, akkor a te
ológia maga is az Ismétlésele tudománya, mióta csak művelik. A másik kifogás
vele szemben éppen erényeiből fakad; azt mondják : könnyed, szinte .társalgási
modora és közérthetösége engedmény a közönségnek a tudományosság rovására.
Holott a teológia ma már nem a "kevesek tudománya", nem "elit tudomány"
- ahogy századokon át hirdették. A zsinat is arra nevelt minket, hogy a ma
gunk hitét magunk harcoljuk meg önmagunkkal. Nem elit rétegnek, nem pusz
tán néhány szellemi elöljárónak a küldetése, hogya hitet értelmezze, kizárólag
tekintélyi alapon magyarázza, hanem mindenkié, mindazoké, akik hinni és a
hitben gondolkozni s cselekedni akarnak, saját tapasztalataik és következtetéseik
szerint. Akik "metafizikai kiindulópontjukul" a gondolkodási folyamatban feltárt
ítélőerővel és átélt önismerettel szerétnék a hitüket "képezni", ápolni és fejlesz
teni, hogy mindennapí életük legyen, hogy emberségük bőségben legyen és üd
vösségük legyen.
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- MEGJAVtTHATJA-E AZ
f:LETUNIiET?
Hogyan járulhat hozzá a teológia a ke
resztényibb é!etvitelhez? Előmozdíthat

ja-e emberségünk folyamatos tökélete
sedését?

- A teológia míndig a konkrét em
bernek szél. Nem maradhat tehát elsza
valt monológ: párbeszéddé kell válnia
a mai emberrel. Tudnia kell kérdezni,
válaszolni, tanítani, szolgálni. A teoló
giát a mai egyházban kell művelnünk.

Nem elégedhetünk meg azzal, hogy
egyrészt régi tévtanokkal vitázzunk,
másrészt meg a realitások tudomásul
vétele nélkül kritizáljunk. Isten országa
m'ndig konkrét történelmi helyzetek
ben épül, ezért a teológiának figyelem
be kell vennie mindazokat a problé
mákat, amelyeket a mai élet felvet,
akár mint társadalmi vagy kulturális
jelenséget, akár mint világnézeti-filo
zófiai kérdést. 'Az ősminta itt is Krísz
tus alakja: benne az Isten emberré lett,
hogy emberi módon nyilatkoztassa ki
magát és emberi módon széljon hoz
zánk. Problémáinkat belülről és alulról
akarta megoldani, nem az égi dicső

ségből. Nem felülről "intézkedett", ha
nem magára vette az élet minden ter
hét. Az egyház teológiája így marad
mindvégíg "theologia crucis", a kereszt
teológiája. Küzdenie kell a feladatok
kal, a korok igényének megfelelőerr

kell közvetítenie transzcendens igazsá
gokat, más szóval: ezt a földi törté
nelmi életet kell élnie, mert csak. így
segíti elő az üdvtörténet megvalósulá
sát.

Egyes új teológiai irányzatok szocí
olőgiai oldalról vizsgálják mindazt, ami
az ember tudatában végbemegy, azt ku
tatják elsősorban, mílyen eszmék, né
zetek, hatások formálják az ember sze
mélyíségét, alakítják az életét. Leg
többször kiderül, hogy egy túlhaladott
szemlélet, egy korszerűtlen vallásgya
korlat játszik szerepet magatartásuk
ban, védekező reflexeikben, amit - ne
veltetésük vagy műveletlenségük révén

magukkal hordanak. Ez azonban
csak formai vizsgálódás, amely megre
ked a tények konstatálásánál és a múlt
vagy a múltból átmentett elvek bírála
tánál, És sajnos nemegyszer fordul elő,
hogy a múlt vagy a jelen vallási-egy
házi praxisát sem teljes összefüggésé
ben, a történelmi-társadalmi ellent
mondások rekonstruálásával bírálják,
hanem kiragadott részieteiben és meg
ragadva a felületeken. Csupán a jelen
séget, a negatívumokat mutatják fel, és

nagyon kevés szót ejtenek vagy gyak
rabban semmit sem arról, mit is kel
lene tenni és újragondolni, hogy a hi
bák ne ismétlódjenek meg, melyek
azok a pozitívumok, amelyeknek már
most a birtokában vagyunk. Hans Küng
az egyike azoknak, akik túlméretezik
a mulasztások és a tévedések felsora
koztatását, s lassan-lassan belebonyolód
nak a kritika szövevényébe, és már
nem a valósággal számolnak, hanem
egy általuk rajzQlt egyház-ideával. Nem
akarják tudomásul venni, hogy az egy
ház sohasem volt pontosan olyan, mint
amilyennek ábrázoljuk, és sohasem lesz
pontosan olyan, amilyennek szeretnénk.
Ha állandóan csak a hibákat emleget

. jük attól a hibák még hibák marad
nak és az életünk meg nem változik,
a g~ndolkodásunk nem tér új irányba.
Félreértés ne essék: nem a bírálat joga
ellen beszélek, kritizáljunk, ha szüksé
ges, de építsünk vele. Meg kell tehát
találnunk azt az egyensúlyt, amikor a
kritíka nem öncélú, nem csap át rom
bolásba, hanem válasz a valóságra, a
pozitív tendenciákat hangsúlyozza" azt
erősíti, ami továbbépíthető és gyarapít
ható.

A teológiától azonban nem szabad
várni, hogy összes problémánkat és
kétségünket megoldja, nem csodaszer
a világ számára. Nem feledhetjük el,
amire Krisztus figyelmeztetett bennün
ket, hogy bűn, elesettség, betegség mín
dig lesz, amíg ember él a földön. Nem
zárhatjuk ki soha sem a véletlenek
közreműködését, sem a szükségszerűsé

gek jelentkezését. A teológiának is vi
selnie kell a történelem terhét, a te
ológust is saját korának kérdései gyöt
rik, akárcsak kortársait, de a teológia
nem eszköze a világ megváltoztatásá
nak, nem a világ átalakításának ígé
nyével lép föl, de mégis - hitet ad
hozzá. Hitet ahhoz, hogy a világ meg
változtatható, alakítható, hogy ez a vi
lág mozgásban van, am~y mozgás Is
ten felé tart. Reményt ad hozzá: ez a
világ szüntelenül jobbá válhat. Szere
tetet ad hozzá: ezt a világot szeretni
kell, mert itt váltott meg minket Krisz
tus, mert ez az emberiség az övé. A
keresztény hit az általános emberi fe
ladatokon kívül új hivatást - jelent:
Krisztus tagjaként beleállni a világba,
a tőle kapott hittel, reménnyel, szere
tettel vállalni az életet és Isten meg
di csőítését.

A világ változik, de a szerit és a
profán. a jó és a rossz, az élet és a
halál stb. közőtta szembenállás érvény
ben marad. Ezért a hivő ember élete
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különösképpen együtt jár az áldozat
váílalással, a napi erőfeszítésekkel: add
oda a köntösödet is, ha másnak szük
sége van rá; bocsáss meg ellenségeid
nek; ha megütnek, tartsd oda a jobb
arcodat is, tehát legyél könyörületes
míndenkível szemben, legyél türelem
mel, megértéssel mások gyöngéi iránt;
legyél elnéző az élettel szemben - a
keresztény számára állandó dialektikus
feszültséget jelentenek. Bennünket az
éltet, ami hozzájárul a tökéletesedés
hez, és mínden tökéletesedés lemondá
sok, áldozatok és vállalások árán ér
hető el. A mindennapí létezés is tele
áldozatokkal és megfeszített vállalások
kal, amiket a munkában, a közösség
javára, a család fenntartásáért teszünk,
mert jól tudjuk, hogy ezek a sikerek
előlegei. feltételei az eredményeknek.
A keresztény szemében mindez kétsze
resen fontos, mindez kétszeres kötele
zettséggel bír, mert ami itt elkezdődik,

nem itt fejeződik be, mert Isten orszá
ga nem itt valósul meg a maga egé
szében, hanem odaát. Itt az ellent
mondások jegyében tevékenykedünk,
amelyek hol ösztönöznek, hol vissza
húznak, hollendítenek, hol tart6ztat
nak, de Itt-létünk mindenképpen csak
kezdete, előkészülete egy hosszabb,
konfliktus-mentes, a földi életet köve
tő folyamatnak, amire viszont itt, ezen
a földön kell felkészülni, itt kell arra
érdemesnek lenni éppen emberségünk
példájával. tisztessézünk vonzásával és
szeretetünk egyetemességével.

A teológiának tehát nem az a dolga,
hogy a világnak kész megoldásokat ja
vasoljon, eszméket vagy mozgalrnakat
befolyásoljon. A teológia segíthet az
embernek: azzal, hogy több reményt
táplál, több szeretetet gerjeszt kifelé és
befelé - az egyházon belül és az egy
házon kívül - egyaránt, Krisztus kö
vetésére vezeti rníndazokat, akik fá
radnak és felüdülést keresnek. Amikor
a világban egyre szaporodnak a morá
lis gondok, amikor a feszültségek egy
re mélyülőbb lelki válságokba sodorják
az egyént s okoznak nem egy helyütt
társadalmi méretú .pszichózist, akkor a
teológiának az ember etikai magatar
tását kell ígazftania, Krisztus felé for
dítania az ember arcát.

- A teológiában jelentkezett olyan
irányzat is, amely programként a tár
sadalmi cselekvés igazolását tűzte ki.

- A magát "politikai teológiának",
"a forradalom teológiájának" vagy "tár
sadalmi teológiának" nevezett irányzat
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alapgondolatát a marxizmustál kölcsö
nözte. A politikai harcot ajánlja, az
aktív társadalmi ellenállást hirdeti min
denfajta elnyomás és nyomor ellen.
Abból indul ki, hogy a kereszténység
nek jogot kell adni a forradalmi cse
lekvésre, a küzdelmet a más világnéze
tet valló embertestvéreinkkel együtt
kell megvívnia egy tarthatatlan helyzet
rr.egváltoztatásáért. Ezt az igazságot el
vileg könnyű felvetni, de nagyon nehéz
összeegyeztetni a kereszténység alapté
teleível. amelyek nem pártok és esz
mék szelgálatára születtek, hanem min
den emberért.

- De a kereszténység nem lehet kö
zömbös a társadalmi igazságtalanságok
kal szemben, mindenkor kötelessége
szót emelnie a többség érdekében és
mindenkor kötelessége támogatni a köz
jót érvényesítő, pozitív tendenciákat. A
forradalom fogalma különben sem csak
,a fegyveres felkelést jelöli, a békés for
mákra éppúgy vonatkozik: egy, a tár
sadalom tudatában létrehozott, minősé

gileg új gondolatra, egy gyökeres tár
sadalmi-gazdasági reformra, az egész
szociális organizmust átfog6 fordulatra,
a társadalmi élet néhány szférájának
döntő változására.

- A gyakorlatban természetesen más
ként vetődik fel a kérdés: ahol olyan
kiáltóak a társadalmi ígazságtalansá
gok, olyan brutálisak az uralkodó osz
tályok intézkedései, mint például Dél
Amerikában, ott a kereszténység sem
maradhat tétlen, tiltakoznia kell és se
gítenie az előrehaladó, progresszív fo
lyamatokat.

- Ha j6l értem, akkor a részvétel
m 6 d j a az, ami végül is az elhatáro
zást szűli. A lJ. o g y a n belső parancsa
az, ami az aktivitást irányftja.

- Igen. Mindig az adott helyzet, az
adott körűlmények döntik el, miként
kell helyesen cselekedni. Mindenkinek
a saját hite, a saját lelkiismerete az
irányadó. Mert arról sohasem felejt
kezhetünk el, hogy a forradalom viha
rának az ártatlanok is áldozatul esnek,
a harc kimenetele pontosan meghatá
rozhatatlan, senki sem tudja előre ki
számítani, hogy a forradalomból meny
nyi haszon és mennyí kár származik,
hiszen a rombolást ugyancsak a kőzös

ségnek, a társadalom dolgozó tagjainak
kell megfizetntük. Krisztus megszállt
országban tevékenykedett, a római bi
rodalom törvényei rá is érvényesek
voltak, mégsem indított mozgalmat,



nem szervezett vezető testületeket az
ellenállás véghezvitelére. Ha ezt tette
volna, nem a küldetését teljesíti. Ö na
gyon jól tudta, hogy mozgalmak, in
tézmények, eszmék - éppen természe
tüknél fogva - előbb-utóbb túlhala
dottakká válnak, a történelemben min
dig újabbaknak kell átadniuk a helyü
ket, nem rendelkeznek a stabilitás és
a véglegesség követelményeível.

- Eszerint a kereszténység igazi te
vékenységi területe a termékeny béke
időszaka, a z é P í t é s évtizedei, ami
kor a konszolidáció a nyugodt, az egész
népet-nemzetet tömörítő alkotómunká
hoz kedvező lehetőséget teremt.

- Pontosan. A forradalom nem vég
leges állapot, de a megújulás. az átala
kulás örök törekvés. A tökéletesedés
folyamata pedig elképzelhetetlen az em
ber belső megújulása. lelki-szellemi re
formja, morálís növekedése nélkül. Épí
teni csak állandó belső töltekezéssel
lehet, alkotni csak az egyetemesség igé
nyével és engedményével.

- BESZf:LHETUNK-E
PLURALIZMUSRÓL
az egyházon belül? Lehetséges-e haté
kony párbeszéd a papság és a világi
hívek közt? A zsinat nem húz válasz
falat pap és hivő közé, "Isten népé
hez" szól, melyben különbség csak a
szolgálat milyensége, a kapott kariz
mák szerint van, szemben a régi né
zettel, amely az egyházat a klérussal
azonosította. E két felfogás együttélése
ma is egyik akadálya a párbeszédnek,
sok emberben okoz konfliktust, az alá
és fölérendeltség gátjait emeli. Hogyan
valósítható meg e közösség közösségi
sége?

- A pluralizmus fogalma sokkal szű

kebb annál, semhogy beleférne az egész
élet, az élet minden jelensége. Az em
beri lét és az egyházi lét gazdagabb,
sokrétűbb, és bonyolultabb valamennyi
termínológtánál és determinációnál. Az
egyházon belüli pluralizmust csak úgy
tudom elképzelni, mínt egy nagy csa
lád beszélgetését, ahol a problémák
megvitatásánál nem széfhúzásra. meg
osztottságra törekszenek a család tagjai,
hanem a vélemények egyeztetésére, a
harmónia kialakítására. Ahogy a társa
dalom legkisebb egységénél. a család
működésénél látjuk: a család taz iaí 
férj és feleség, szülők és gyermekek 
bár megőrzik egyéniségüket, sajátos vo
násaikat, nem egymás ellen fordulnak,
hanem egyetértés a céljuk, nem a ma-

guk javát keresik külön-külön, hanem
az összességét, vitáikat a szerétet össz

_hangjában kívánják megoldani.

Magyarországon az egyházon belül
csak a papság körében, a teológia te
rületén beszélhetünk pluralizmusról.
Ami fontosabb: a hívek és a papság,
közt jelenleg nincs, de nem is fejlőd

het ki dialógus. A múltból olyan hivő

közösséget örököltünk, amelynek vallá
sos műveltsége, teológiai érdeklődése

minimálís volt, mert általános szellemi
színvonala is alacsony volt, hiszen kul
turálls felemelésére a régi rendszer jó
formán semmi gondot nem fordított. Ez
a szellemi elmaradottság színte meg
bénította a papság és a hivő közösség
együttműködését, közeledését. Francia
országban, Németországban, Belgium
ban a teológiai irodalom és a hitélet
azért vírágozhatott, mert a szellemi
élet is nyitottabb volt és a világi hi
vők műveltsége, teológiai jártassága di
namikus párbeszéd lehetőségét terem
tette meg. Ha mi is olyan helyzetben
lennénk, mint most Nyugaton, ahol a
híttudományi főiskolákon több a világi
hallgató, mint a papnövendék, akkor
hamarosan nálunk is megindulna a
papság és a hívek párbeszéde, a világi
ak teológiai munkája. Ez persze nem
jelenti azt, míntha behozhatatlan lema
radásban volnánk, csupán késésben va
gyunk, amelynek felszámolása már a
küszöbön áll. Az elmúlt évtizedekben
ugyanis a művelődés terén is alapos
változást tapasztalhattunk. Megnöveke
dett az emberek szellemi igénye, foko
zódik érdeklődésük a tudományok iránt,
az értelemnek becsülete van. Lassan
lassan annak tanúí leszünk, hogy szem
ben a múlttal, amikor a pap a szel
lemiség megbecsült képviselőjének, a
tudás birtokosának számított, a pap el
veszíti monopolhelyzetét, szellemi ki
váltságait, mert most már neki kell az
emberek megemelkedett műveltségéhez
alkalmazkodnia és lépést tartania az
általános szellemi fejlődéssel. A világi
hivők műveltségének, szélesedő látókö
rének csak örülni lehet, mert ők vilá
gosabban és átélhetőbben fogják meg
fogalmazni az emberi élet problémáit,
a keresztény magatartás revízióját és
a szolgálat mindennapjaít. Talán egy
még tisztultabb, még kristályosabb egy
ház-képhez visznek el, amely mindany
nyiunkat a tolerancia példájára nevel,
egymás gondolatainak még nagyobb
tiszteletére indít s megfoszt bennünket
mínden gőgtől. hiúságtól és felsőbp

rendűségtől. Ugyanakkor azonban a hi-
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vő közösség új feleleteket vár majd
a papságtól és a teológiától. Ez a pár
beszed tenát nemcsak a hivők és a
papság, hanem a világi tudomány és a
teológia párbeszéde is lesz.

- Hogyan hat vissza a teológia, a
hittannas e'me,ete, amely a megvála
szcsesre váró keraeseket az egyhaz ele
ven étetébó' menti, az egyhaz etetére.
a hit gyakorlatára új keletű válaszai
val?

- A napokban beszélgettem egy idős

hívővel, aki összehasonlítva a tizenöt
évvel ezelőtti és a mai igehirdetést, ha
tározott fejlődésről, észrevehető hala
dásról tett említést. Vannak tehát ked
vező változások: a liturgia, az igehirde
tés közelebb került az élethez, az em
berekhez, de a dolgoknak még csak az
elején tartunk. A teológia új válaszait
eredményesen közvetítheti a sajtó, a
könyvkiadás, a rádió havonként su
gározott katolíkus félórája, a már vilá
gi hallgatókat is fogadó Hittudományi
Akadémia, a korszerű hitoktatás stb.
Egy valamiről azonban meg szoktunk
feledkezni: a lelkipásztor személyes fe
Ielősségéről, Ahogyan a plébános és a
káplán viselkedik, amilyen kapcsolatot
létesítenek az emberekkel, úgy hitelesí
tik az egyházat, akképpen hirdetik a
tanítás igazságát és életrevalóságát. Az
emberek nyelvén kell beszélni, meg
kell találni a hozzájuk vezető utat és
mindenkiben a saját természetén ke
resztül kell felkelteni a hit igényét. A
közösség tanításának legbensőségesebb

helyévé az egyházközség válik: az ak
tív hivők száma időve! összezsugorodík,
közösségíbb, családiasabb lesz a légkör,
s egyre kevésbé tekintik az egyházköz
ség keretét jog és kötelesség statuálá
sának, hanem mindinkább az egyház
testéhez való intenzív kapcsolódásnak,
ahol a gondolatok kicserélésére is adó
dik lehetőség. 'Itt tudnának együttmű

ködni legjobban a papok és a hívek,
kölcsönösen kiegészítve egymást. A jö
vőt felmérve látnunk kell, hogy az
egyházban csak: a tudatos hivők ma
radnak, akik valóban a kovász és a s6
szerepét fogják betölteni. Ez .egyúttal
magával hozza az egyházközségi élet
elevenségét és gyarapodó tartalmát.

- Vajon a pluralizmus az egyazon
hiten lévők belső demokráciájának biz
tosítéka is?

- A keresztény közösség sohasem le
het olyan demokratikus, mint egy kép
viselő-választás vagy egy nagygyűlés.

A hit kérdéseit nem lehet szavazással
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vagy közfelkiáltással eldönteni. A hit
dolgában mindig marad tekintélyi jel
leg, hiszen az isteni kinyilatkoztatás ér
telmezését nem bocsáthatjuk vitára és
nem ítélhetjük meg tetszési alapon. A
múltban előfordult, hogy a tanítóhiva
tal jogkörét kiterjesztettük azokra a te
rületekre is, amelyek például a szabad
teológiai eszmecsere területei woltak. Ez
súlyos félreértésekhez, hibákhoz veze
tett, akadályozta az egészséges vitát és
korlátozta a szó- és véieményszabadsá
got. De ugyanakkor az a törekvés is
helytelen, ami ma egyes teológusok ré
széről nyilvánul meg, akik a tanítóhi
vatal tekintélyét szeretnék megnyirbál
ni, hogy helyébe a saját tekintélyüket
ültessék. Jóllehet eddig a tanítóhivatal
hatalmától féltették szabadságukat, most
ők akarnák a tanítóhivatal szabadsá
gát megszabni. A tanítóhivatal nélkü
lözhetetlen szabályozó, szükség van rá.
de minden túlzás - akár az egyik,
akár a másik oldal irányába - veszé
lyeztetné a teológia egyenletes fejlődé

sét, Itt is a kellő egyensúly-érzék, a
korrekt arányok megtartása hozhat
csak megoldást közmegelégedésre. Az
egyház belső demokráciájának, a pap
ság és a hivők közt feltételezett pár
beszédnek az lenne a leghathatósabb
biztosítéka, ha a hivők köréből kiin
duló, életrevaló kezdeményezéseket meg
valósítanánk, az egyház egészének éle
tébe, minden mozzanatába bekapcsol
nánk a hivők aktivitását, megoszta
nánk mínden érdemes munkát. A kö
zös feladatvégzésnek egyik reális tere
pe az egyházközség.

- Az első keresztény gyülekezetek
tagjai között nem volt semmi különb
ség: bármelyik férfi vagy nő felsz6
lalhatott az összejöveteleken. Csak a
karizmatikusok (a Lélek kegyelmi aján
dékában részesültek) örvendtek külön
leges tiszteletnek: az apostolok, a pr6
féták és a tanít6k.

- A kérdés az, hogy melyík gyüle
kezetben? A Korintusiaknak szóló első

levelében Szent Pál azt írja, hogy
"amikor egybegyűltök. akinek csak
van dicsőítő éneke, tanítása vagy ki
nyilatkoztatása, nyelvadománya vagy
magyarázata, az mind épüléstekre szol
gáljon. Az elragadtatás nyelvén kettő

vagy legföljebb három szóljon csak,
mégpedig sorjában, és valaki magya
rázza meg... A próféták közül is ket
tő vagy három beszéljen, a többi pe
dig bírálja meg... Egymás után mind
prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon
és felbuzduljon. A prófétaság lelke alá



van vetve a prófétáknak. Isten ugyanis
nem a zűrzavarnak. hanem a békes
ségnek az Istene. Mint a szentek mín
den közösségében, az asszonyok hallgas
sanak összejöveteleiteken . .. Ha tudni
akarnak valamit, kérdezzék meg ott
hon a férj üktől, mert az asszonynak
nem illik az összejövetelen beszélnie ...
Törekedjetek tehát a prófétálásra, test
vérek, s ne akadályozzátok meg az el
ragadtatás nyelvén szólást ..." Ebből a
szövegből félreérthetetlenü,1 kiderűl,

hogy az apostoli tekintély mindenek
fölött állt, mert Istenünk a rend Iste
ne, nem a rendetlenségé, Volt tehát
irányítás, szabályozás az őskereszté

nyek közösségeíben is, az apostol szava
pedig döntő módon érvényesült.

- A nőkkel szemben alkalmazott
megkülönböztetés azonban teljesen kor
szerűtlen, ma már az egyház közössé
gének egységét osztaná meg.

- Az apostol saját korának szemlé
lete szerint intézkedik. A nők helyze
tét is a megrögzött zsidó hagyományok
nak megfelelően - amikor is a nők

a férfiakhoz képest alávetett, elnyomott
csoportot alkottak, akiknek alig voltak
jogaik - ítéli meg, az akkor még szo
kásos módon. De már maga Krisztus
is felemeli az asszonyt, hiszen örömest
veszi környezetében az asszonyok állan
dó jelenlétét és kíséretét. Azzal, hogy
egyszerre szól nőhöz és férfihez, egyen
lőnek tekinti őket az élet minden terű

letén. A férfinek nincsenek kiváltsá
gai: Jézus több ízben is a nők védel
mére kél, ahogy ezt az evangelisták
tanúsága bizonyítja, és igazságot szol
gáltat nekik a férfijogú társadalommal
szemben. Kezdetben azonban nagyon
nehéz volt érvényt szerezni ennek az
első keresztény közösségekben. De meg
kell mondanunk, hogy még ma sem
tartunk ott e téren, ahol a nagykorú
kereszténységnek illenék: még mindig
hátrányos a nők helyzete az egyházban,
még mindíg nincsenek tökéletesen "fel
szabadítva" - hitünk élő tanítása sze
rint. Jóllehet a nők papságának lehe
tősége napjainkban is fennáll, sőt, egy
re időszerűbb. A nők hithirdető tevé
kenysége tehát nem lezárt ügy, mind
máig nyitott dogmatikai kérdés.

- Professzor úr sokat utazik, sokfe
lé tart előadást, vezet lelkigyakorlato
kat, igy bizonyára hiteles képet alkot
hat a mai egyház közösségének belső

gondjairól. Véleménye szerint milyen
problémák foglalkoztatják a magyar
papságot?

- Nyugodtan bevallhatjuk. hogy a
papság egy részét semmiféle kérdések
nem foglalkoztatják. A többségben
azonban óriási s ki nem elégített igény
él a mai teológia mélységeínek, a szent
írástudományeredményeinek elsajátítá
sára és hasznosítására. Megértették,
hogya hivő közösségnek nem lehet
másként szellemileg imponálni, csak tu
dással, okossággal és megértő közele
déssel, Hálásak azért, ha e törekvése
ikben segítséget nyújtunk nekik; a leg
'több lelkigyakorlat, információs jellegű
előadás vagy hittételeket elemző medi
táció után általában az a véleményük,
hogy érdemes volt összejönni, érdemes
volt megbeszélni a korszerűen megfor
mált mondanivalót. Ezeken az összejö
veteleken nem a megélhetési gondok,
az anyagi viszonyok megvitatása a fő

téma - ez magánbeszélgetések tárgya
-, hanem az, hogy az elhangzottakat
miképpen tudják saját lelkipásztori
gyakorlatukban megvalósítaní, itt vagy
ott a körülményekhez adaptální. Ho
gyan lehet a mai világban eredményes
lelkipásztori munkát végezni? - erre
a kérdésre várnak állandóan feleletet.
Erdeklődésükben, fogékonvságukban a
magyar papság nem marad el a világ
bármely papságától. Higgye el, aki ma
megtanít 30-40 gyereket imádkozni, az
felér egy szakavatott teológussal. Ön
bizalomra, megbecsülésre van szüksé
gűk,

A másik tapasztalatom az, hogy ke
vés vísszhangot keltenek az egyébként
érdekes szakteológiai témák. A köny
veink mintha a teológusok kölcsönös
véleménycserejéhez biztosítanák a na
gyobb nyilvánosságot, és eközben meg
feledkeznek arról, hogy a gyakorló lel
kipásztorokhoz is szóljanak, útmutatást
adjanak a hittanítás elveihez és mód
szereihez, hiszen lassanként az embe
rek alapvető hítműveltségének pótlá
sára, a legegyszerűbb kérdések megvá
laszolás:ára kell berendezkedniük. Ho
gyan lehet hitre tanítani az embere
ket? - ez a míndennapí élet kérdője

le. A papság ott is igyekszik megfelelni
hivatásának, ahol nem kap elegendő

tekintélyi irányítást, nem vár mindent
felülről, noha sokat küszködik az idő

szerű, nívös igehirdetés kialakításával.
Talán elmondhatjuk most, hogy a pa
pok több segítségre számítanak a hit
kifejtése dolgában elöljáróiktól : ha a
püspökök adminisztratív teendői csök
kennének. vagy ha azokat másokkal
végeztetnék el, az oly fontos és valódi
püspöki ,tevékenységre, az igehirdető

működésére bővebb idő jutna.
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- És milyen problémák foglalkoztat
ják la fiatal nemzedéket?

- Az első és legfontosabb, hogy a
kereszténység rnennyíben tudja megvi
lágitani előtte az élet értelmét és meny
nyivel járul hozzá szellemi gazdago
dasához. Egy alkalommal előadást tar
tottam az örök élet problémáiról, az
előadás után az egyik résztvevő felke
resett s elmondta, hogy ők néhányan
minden beszédem meghallgatása után
beülnek a közeli eszpresszóba és foly
tatják a témát. Vitatkoznak rajta, mert
a hi t igazi tételei érdeklik őket, tudni
akarják, mi az a többlet, amit a ke
reszténység ad hozzá az élethez, mivel
több vagy kevesebb a kereszténység,
mint más világnézet. A fiatal nemze
dék igénye, hogy azt az Istent muta~

suk be, aki szereti az embert gyarló
ságai ellenére is, aki a miénk akar
lenni így akar üdvözíteni. A szeritírás
tanú~ítja hogy maga az élő Isten így
viselkedik az emberrel; megbocsátó,
segítő, együttérző, mérhetetlenül szere
tő lény, akit a mai ifjúság is keres,
mert mérhetetlen szeretetre vágyik.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy nö
vekszik a közömbösök, a nihilisták szá
ma az ifjúság körében. Ha csökken is,
nem kevés .még a fiatalkori bűnözők és
az öngyilkosok száma. Jézus szavai sze
rint: azért teszik ezt, mert nem isme
rik az Istent, engem. Nemcsak hogy
nem ismerik, nem is hallanak róla. Pe
dig nemcsak az örök- élet ígéi, az élet
Igéí is nála vannak! S ha az a fiatal
hall is róla valamit, eleve tartózkodó,
bizalmatlan, mert a kereszténységről, az
egyházról annyi rosszat, annyi kíábrán
dítót hallott már, hogy vagy semleges
sé vált, vagy ellenségessé vele szem
ben. Ez a bűn titka: a gyűlöletnek ké
szít fészket a tudatlanság, a butaság,
az ismeretek hiánya, a rosszakarat, Sai
nos, a nem vonzó keresztényi példák
is vétkesek ebben: a képmutatás, a
szemtorzatás. a szavak és a cselekede
tek különélése, a világ megvetése. a
műveletlenséa, az elzárkózás stb. Isten
országát cselekedni csak úgy lehet, ha
az evangéliumi dialógust beszélem: nyi
tott vagyok a világnak, az embereknek,
a rosszat is jóval viszonzom és szerete
tet közvetitek. Nem felejtem el Szent
Pál figyelmeztetését: "Testvérek, érte
lem dolgában ne legyetek gyerekek.
Csak a gonoszság terén maradjatok kis
korúak, gondolkodástokban azonban le
gyetek felnőttek."

- Azt írja "A hit ébresztése" címú
könyvében, hogy a világ szinte az egy-

314

ház üdvrendi társa. "Az egyháznak
szüksége van szembenálló közösség!e,
amelyekkel dialógust folytathat, felmer
heti szellemi értékeit, tisztázhat ja a vi
lágnézeti kérdéseket s az erkö.lcs! ál
lásfoglalást", hiszen egyre nytlvanva
lóbb, hogy "a kívülálló,knak, is, van
mondanivalójuk az egyhaz szamara, ..
s közös alapokon könnyebb eljutni az
igazsághoz".

- Az egyház tagadhatatlanul vallja,
hogyaközömbösök is lehetnek "név
telen" - anomin -, tételesen ne~ .el
kötelezett keresztények, a nem-hívők

ben is munkálnak olyan emberi motí
vumok, olyan lelki értékek, amelye~et

mi keresztényieknek tartunk. Isten rmn
denkit a lelkiismerete szerínt ítél meg,
és a nem-hivők vagy a közömbösek
szívébe éppúgy beleírta a törvényt,
mint a keresztényekébe. A hivő azért
kapja pluszként a hit világosságát, hogy
tudatosan szolgáljon vele, több szeréte
tet több megértést tanúsítson, mélyebb
erkölcsi alapokról nyújtsa segítő kezét.
Ahogy az egyház a világért van, ugyan
úgy a hivők a nem-hivőkért is vannak.

- MIT ~RT'UNK MISZTIKÁN?

- Kettős értelmezése van: a hagyo
mányos teológia és a biblikus. A ha
gyományos felfogás szerínt a hitbeli ta
pasztalás különleges adomány, olyan
kegyelmi ajándék. amit csak kevesek
kapnak, a bensőség nagyobb, átélése
csupán akivételezettek osztályrésze. Ez
zel a merőben szubjektív állítással
szemben ma visszatértünk a biblikus
alapokhoz, Szent Pál és Szent János
apostolok tanításához. akik olyan misz
tikát hirdettek, amely minden hivó
számára nyitott és megismerhető, a hit
kegyelme mindenki számára megtapasz
talható. A misztika gyakorlata és el
mélete, a misztika és a mísztikus teo
lógia közott egyre inkább elmosódik a
határ a teológiai dogmatikát is igyek
szünk úgy továbbadni s úgy beleszőni
a papi munkába, hogy a mísztíka an
nak szerves alkotója legyen, a hivő em
ber átélhesse azt a kegyelmi tartalmat,
amit a szeritírás "a Szentlélek jelenlé
tének" Krisztusba való beöltözésnek",
Krisztu~sal való egybetartozásnak"
~agy "a Szentháromság lélekben laká
sának" nevez. A hit stabilitása, fénye
és ereje nem attól függ, mit mond az
elmélet, hanern attól, mit ad az átélt,
személyesen vallatott valóság. Ez nem
elképzelés, fantazmagória: Szent Pál ki-



jelentette, hogy a Szeritlélek maga győz

meg arról, hogy Isten gyermekei va
gyunk, tehát feltételezte a kegyelem ta
pasztalhatóságát, Ovakodnunk kell azon
ban attól, hogy a misztikus élményt
pusztán érzelmi síkon vizsgáljuk, mert
a misztika mindig a hitbeli tartalom él
ményszerű tükröződése. Tudatos reakció
is: az érzelem és az értelem szférájá
nak együttes reflexe. Amikor arra tö
rekszünk, hogy a hivő emberben mind
tudatosabbá váljék a hit, a mísztíka
kérdései elől sem szabad kitérni. A hit
nemcsak a bűnök bocsánata, hanem a
Krisztussal való egység élménye is,
amely arra a többlétre döbbent rá, amit
az emberi megigazulás hozott.

Az élményszerű vallásosság terelte a
figyelmet kelet mísztíkája felé is, an
nak nagyobb megismerését és felhasz
nálását szorgalmazza, Különböző kísér
letek történtek már a zen-buddhizmus
imaformáinak, szemlélődésének stb. át
ültetésére. amiket mi igaz emberi ér
tékeknek tekintünk, és megfelelő tudo
mányos vizsgálódás után salakmente
sen tudjuk átemelni a keresztény pra
xisba. Az egyházi racionalizmus, szűk

látókörűség hosszú ideig elzárta az utat
a mísztíkus szerzők, a nép egyszeru ka
rizmatikusai előtt, mert a tekintélyre,
a magasabb érdekekre, a törvényre hi
vatkozott. Ma már nem kétséges, hogy
Isten gyermekeinek szabadsága ott kez
dődik, amikor ezt a gyermeki kapcso
lódást, ezt az én-te viszonyt saját él
ményemmé tudom tenni.

A misztika tehát a személy intim,
egyéni vállalásából fakadó jótétemény.
Mindenkié lehet ez az öröm, ez a ter
mészetfölötti párbeszéd. János evange
lista így ír a Jézus szabta feltételeiről:

"Aki ismeri és teljesíti parancsaimat,
az szeret engem. Aki szerét engem, azt
Atyám is szeretni fogja. S én is szeret
ni fogom, és kinyilatkoztatom magam
neki. .. Aki szeret engem, az megtart
ja tanításomat, s Atyám is szeretni fog
ja. Hozzá megyünk és benne fogunk
lakni, Aki nem szeret, az nem tartja
meg tanításomat" (Jan 14,21-24). A
tudatos, józan és tevékeny vallásosság
megtermi a szeretet kinyilvánítását Is
ten részéről is. Ha Isten akaratát cse
lekszem, Isten ígérete, hogy kinyilat
koztatja magát nekem, benső párbeszé
det folytat velem a misztikus testen
keresztül, a Krisztussal való szeretet
kapcsolatban. Erről beszél Szent Pál,
amikor arra biztat, hogy Krisztussal
együtt dolgozzunk, együtt örüljünk és
együtt szenvedjünk: osszuk meg min-

denünket, egész életünket vele. Min
denki tehet lépéseket a misztikában,
különböző lépcsőfokaira juthat fel. Mert
ahogy .,a lelki adományok különfélék",
különfélék az emberi természet nehéz
ségei, felkészültsége és teherbíróképes
sége. S a Krísztussal való misztikus
együttlét nem jelent "kilépést", eltávo
lodást az élettől, hanem éppen ellen
kezőleg: azzal, hogy az ember az iro
dában, .a gyárban helytáll, Krísztus ve
le van; hogy a közösséget szereti,
Krisztus vele van; hogy a házastár
sak egymást szeretik, gyermekeiket gon
dozzák, Krísztus velük van.

- Az ember lelkébe a teremtés be
leoltotta az Isten közelségére vágyás t,
az Istenhez való hasonulás kívánságát.
Az ember tudja, hogy "mássá" kell
válnia, amikor a létmisztérium benső

átélésével kitárja magát Istennek és ki
fejezi ráutaltságát.

- Az emberi természet személyessé
gében ott munkál a misztikus tájéko
zódás, az Istenhez vezető út keresése.
Az embert mindig a titok megfejtése
érdekli, a még nem ismert foglalkoz
tatja. Ahogy ez két ember kapcsolatá
ban is megnyilvánul : a szerelem ter
mészetes mísztíka, két embernek köl
csönös kitárulkozása, két idegenség fel
oldódása egymásban. A vallásos misz
tika Isten és ember kölcsönös, önkén
tes kitárulkozása. Az ember természe
tes érdeklődése a De Lubac-i "surna
turel", "surnaturaliser" jelzése, amiről

Szent Tamás azt írja, hogy az ember
ben benne van annak természetes vá
gya, hogy Istent meglássa. Aztán az
emberi szétszórtság megköveteli az össz
pontosításra való törekvést. A nyugta
lanság után nyugalomra csöndre vá
gyunk, hogy magunkba szálljunk, el
mélkedjünk, mielőtt folytatnánk min
dennapi tevékenységünket. A misztika
tehát természetes igény, nem beképzelt,
irracionális sugallat, mert az értelmes
hit követelménye az összeszedettség, az
erőforrás megtalálása és a Krísztussal
végzett tanúságtétel. Hogy mennyire
természetes igény a misztika, mi sem
bizonyítja jobban, minthogy ma már
nincs egyetlen olyan szervezet, mozga
lom vagy közösség, amely ne teremte
né meg a maga ünnepélyes aktusait,
kultíkus előírásait, az emberi magatar
tást szabályozó törvényeit és' rendez
vényeit.

- Milyen lényeges különbséget lát a
keleti misztika és a keresztény misztíka
közt?
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- A hindu misztika fogyatékossága,
hogy hiányzik belőle a személyes is
tentogalorn, bár az emberi kitárulko
zást színte a tökéletességig vitte. A ke
leti misztika tulajdonképpen csak Mo
hamed fellépése után fejlődött erotel
jesen, mert Mohamed - egy keresz
tény aszkétának, Bahirának a hatásá
ra - Allah személyes valóságáról pró
fétált, az Allahhal való egyesülés fon
tosságát hirdette. A keresztény miszti
ka Jézusban eleven, reá összpontosít.
Számunkra Isten személyes jelenvaló
sága; ezért első misztikusaínknál, Szent
Pálnál és Szent Agostonnál tehát nem
volt elmosódott kép, absztrakció, ha
nem közvetlen istentapasztalat, isten
kapcsolat Jézusban.

- Mit nyer a misztikával keresztény
hitünk?

- Rendkívüli stabilitást. A hit nem
csak tudattartalom lesz, hanem szemé
lyes kapcsolat, mínden az én-te vi
szonyba torkollik. Amikor imádkozom,
amikor élem az életem, Krisztus mel
lettem áll, mint testvér, mint hűséges

barát, akiben sohasem csalatkozhatom.
Isten a jó atya, az aggódó, szerető szü
lő, a jóságos támasz. A mai világban
egyre nagyobb veszélybe kerül az em
beri személyíség. Mind a technika,
mind a sokkoló pszichológiai és infor
mációs hatások őrlik a lelkét, zúzzák
idegrendszerét. Az ember csak akkor
tud önmagának megfelelni, ha Isten
nek is, ha a lelkének is, ha a hitének
is. Csak akkor tud a világé lenni, ha
tud túltekinteni a világon, ha észre
veszi törpeségét a kozmoszhoz képest.

- Melyek a korszerűen értelmezett
misztika jellegzetességei? Mennyiben
szolgálja a misztikus élmény a keresz
tény közösség életét?

- A korszeru misztika a szentírásra
épül. Krisztocentrikus. Minden benső

sége, személyessége mellett is a külső

aktivitásban akarja igazolni magát, az
aktivitás állandóságában kíván tanúsá
got tenni. A középkorban a misztika
egyoldalúan az istenszeretetet hangsú
lyozta, ma az emberszeretetet, ami az
istenszeretetből táplálkozik. A misztika
nem egyénieskedő, nem individualista
tan, akkor igazi, ha az ekklésziára irá
nyul, a misztikus test összefogását, ösz
szetartozását segíti, a küldetés tudatát
erősíti. A misztikus nem öncélú, nem a
saját hasznát keresi, kifelé akarja hasz
nosítani, nem félti a világtól, a világ
elé akarja tární. Téves az a nézet,
hogy a mísztíkus élmény csak remete-
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ségben születík, a szerzetesi életben, az
elvonultságban. Nem! A mísztikus ke
gyelem szemléletet, óriási belső ener
giát, óriási szeretet-bázist ad ahhoz,
hogy az ember a másik emberben meg
lássa a szenvedő Krisztust, a másik
emberben a beteget, a részvétre, segít
ségre szorulót, a gondozást remélőt, az
elesettet észrevegye és aktivitásának to
vábbi lendületet kölcsönözzön. Az egy
ház természetesen tisztában van azzal,
milyen nehéz különválasztani, mi ke
gyelmi adomány és mi egy felfokozott
érzelmi folyamat kivetülése, vagyis
hogy mi a hitelesen misztikus élmény
s mi a fantázia játéka. Ezért az egy
ház mindig óvatos volt a megítélésben,
várakozó az elfogadásban, s természet
fölötti eredetüket csak akkor volt haj
landó mlnősítení, ha különleges (pl. a
lourdes-i, fatimai stb.) jelek bizonyítot
ták, illetve kísérték. Magát az élményt
szavakban megfogalmazni, teológiai le
írást adni róla - lehetetlen vállalko
zás. Isten közellétét nem lehet érzékel
tetni, annyira más minőség, hogy mín
den emberi eszköz csak dadogás, ferdí
tés és suta hasonlat lenne.

- A misztikus élmény tehát az egyes
emberekben a közösség javára műkö

dik, nem magánjellegű kinyi"tatkoztatás,
hanem sokak megerősítését szolgálja. A
misztika aszerint ítélendő meg, meny
nyire van az egész közösség hitének
hasznára.

- Zárjuk most beszélgetésünket Szent
Pál szavaival, nála többet erről a té
máról aligha mondhatunk még. így ír
a korintusiaknak: "A lelki adományok
ugyan különfélék, a Lélek azonban
ugyanaz. A szelgálatok is különfélék,
de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is,
de Isten, aki mindenben mindent vég
hezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait
mindenki azért kapja, hogy használjon
vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség
ajándékát kapja a Lélektől, a másik a
tudás adományát ugyanattól a Lélektől,

a harmadik a hitet kapja ugyanabban
a Lélekben vagy pedig a gyógyítás
adományát színtén ugyanabban a Lé
lekben. Van, aki csodatevő hatalmat
kap, van, akinek a prófétálásnak vagy
a szellemek elbírálásának képessége jut
osztályrészül. Más különféle nyelveket
vagy pedig a nyelvek értelmezését nye
ri el ajándékul. Mindezt azonban egy
és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése
szerínt osztva kinek-kinek" (1 Kor
12,4-11).
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