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- A hatvanas évek elején sokunknak
- különösen az ífjú nemzedéknek -
a Bibliával való első naqu találkozást
kínálta a Békés Gellért és Dalos Pat
rik fordításában, Rómában kíadott Új
szövetség, amikor még más. modern
nuelvezetű Szentírás nem állt rendel
kezésünkre. Az érdeklődő fiatalok több
ségének az élményszerű ísmerkedést je
lentette hittel, kereszténységgel, a fel
fedezés örömét Jézus tanításával. Azóta
már, a hetvenes évek elején, itthon is
megjelent a kollektív fordításban' ké
szült korszerű, új magyar Biblia a
Szent István Társulatnál. Milyen szán
dékkal és céllal fogtatok hozzá annak
idején az úttörő vállalkozáshoz?

- Vállalkozásunkhoz ismerni keld an
nak valódi Indítóokát. Ez igazában
lelkipásztori volt: a kültöldre sza
kadt magyarok gondja. A negyvenes
évek végén megíndult a nyugat-európai
táborokban élő háborús rnenekültek ki
vándorlása a tengerentúlra. köztük a
magvaroké is. Elhagyni Európát nekik
annvit jelentett, hogy másodszor és 
az akkorrli fölfogás szarint - immár vég
leg el kell hagyniuk hazájukat. A ki
vándodó hajók jó része olasz kikötők

ből, Iőleg Genóvából indult Dél-Amerr
káJba vagy Ausztráliába. Egy-egy hajó
indulásakor az olaszországí magyar lel
kész, néhány paptársával karöltve, igye
kezett lelket önteni a kivá ndoelókba.
Bizony. nem volt másunk. mint egy-egy
pápa áldotta szentolvasónk, vaev vala
milyen kis ímafüzetünk, amit vigasz
talásképpen, emlékül a kezükbe tudtunk
nyoermi. Akkor - ha jól emlékszem.
1948 őszéri - támadt az a gondolatunk.
hogy útravalóul olyasmit kellene adnunk
a híveinknek. ami együttesen emlékez
teti őket kereszténységükre és magyar
sálwkra. Mr más lehetett volna ez, ha
nem a magyar Biblia? De honnan tud
nánk beszerezni, még csak az Újszövet
ségból is, annyi sok ezer példányt, hogy
legalább minden családnak jusson? Es
ha volna is elég a háború előtti kiadás
ból. a hagyományos szöveg a ma már
nehézkesnek ható stílusával alkalmas-e
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arra, hogy napi olvasmánya legyen a
kivándorló magyarnak - megőrizze őt

kereszténynek és magyarnak?
Akkor érlelődött meg bennünk az el

határozás, hogy újra kiadjuk, ha nem
is az egész Bibllát. legalábbis az Új
szövetséaet, Heten vagy nyolcan lehet
tünk abban a csoportban - köztük a
nem pap Apor Gábor és Hlatkv Endre
is -. akik nekífogtunk a munkának.
Először. csak arra gondoltunk. hogy a
mai magyar nyelv igényeinek rnegfe
Ielően átsímítíuk és olvasmányosabbá
tesszük Káldi Györgynek a századok fo
lyamán már ismételtelll át javított szöve
gét. Am a vita, amit egy-egy új kife
jezés vagy fordulat kiváltott, hamarosan
meggyőzött arról, hogya kor, a nyelvi
kifejezésmód és a teológiai műveltség

tekintetében egymástól annyira külön
böző munkatársak közösen nem képesek
megbiokóznd a feladattal. Nyilvánvaló
volt. hogy két-három olyan emberre
kell bízni a munk át, akik azt bibliai,
teológiai és Irodalmi szempontból tele
'Iősségge!l vállalni tudják. A megbízott
bibliai szakértő Dalos Patrik lett. a
teológus-tró jómagam.

- Nyilván munka közben merültek
fel az igazi nehézségek, a kit'itelezés elé
gördült mindia újabb és újabb aka
ddlu. . .

- Első és döntő jelentőségű elhatáro
zásunk atz volt. hogy szakítunk Káldi
Györgynek a Vnrlgata latin szövegére
alapozott fordításával. A korszerűség kö
vetelményének Károli Gáspár hagyomá
nyos protestáns fordítása sem felelt meg.
Elhatároztuk, hogy - még ha több
munkát követel is - a görög eredeti
ből újra lefordítjuk' a szerit szöveget.
Nem volt nehéz már a háború előtt ké
szült francía, német. angol nyelvű rruin
tákat találnunk. Persze, iskolai és lelki
pásztort munkánk mellett az új fordítás
munkája kemény feladatnak bizonyult.
Két éven keresztül szinte minden hét
köznaoí délutárit ezzel a munkával töl
töttünk, Sőt. hogy minél hamarabb el
készüljünk vele. Iróffy Zsolt bencés
rendtársam segítségét kértük. O vállal-



ta az Apostolok Cselekedeteinek és Szent
Péter két levelének fordítását. 1951 nya
rán hetekig ott kellett ülnöm Limbura
ban a német szedő meltett, hogy a
nyomdai hibák elkerülése végett, azon
melegében eJ[enŐirizzem a javított so
rokat. Ami mégis megmaradt, főként az
egy-két értelemzavaró hibát, javarészt
sikerült kijavítanemk az 1955-ben meg
jelent második kiadásban. A következő

kiadások - apróbb javításokkal - a
második kiadás alapján készültek foto
mechanikai úton. Otthon immár
nyolcadik kiadásban (1978) - ez a ja
vított szöves; terjedt el.

- HüfJYC n értékeled ma. ezt a fordí
tást?

- Huszonöt év távlatából és az idő

közben otthon megjelent új katolikus és
protestáns fordítással összehasonlítva.
Ú~ vélem, hogy megérett a helyzet tor
ditásunk és kisérő szóvezún« alapos
átdolgozására. Ebben az átdolgozásban
még nagyobb c Jcghűségre. a szent írók
mondan-ra.ójának még pontosabb és
még magyarosabb. de semmiképpen sem
a műfordítás elveivel elienkező betű

szerrntí hűségre tőrekednénk. Továbbra
is megőriznénk az első három evangéli
um szinoptikus jelIeget, a görög szöveg
ben azonos va,gy árnyalatnyilag külön
böző kifejezéseket az eredeti azonosság
nak vaav hasonlósáanak megfelelően

fordítanánk. amit az új katolíkus for
dításban hiánvolunk. (Az új protestáns
fordítást e tekintetben még nem tudtam
megvfzsgáln í) A tervezett átdolgozásban
nyilvánvalóan tekintettel leszünk az ott
hon megjelent új fordításokra, mint
aiL,gy azok is, főként a katolikus, tekin
te.tel voltak a míenkre,

- Hitelesséa tekintetében melyikük
! liia jobban az összehasonlítást?

- Az eszményi megoldás ezen a té
ren nyilván az volna. ha az otthon és a
kültöldön élő magyar bibliakutatók és
teológusok tapasztalataik alapján közös
munkával Látnának neki egy új fordítás
előkészítésének. A kereszténv egység
szempontjából döntő Iontesságú lépés
volna. ha katolikus és protestáns szak
emberekből álló vegyes bizottság vállal
ná ezt a munkát. Egy ilyen ökumeni
kus együttműködésböl nvelvrleg még
igényesebb, bibliai alapon pedig még
hűségesebb fordítás származhatnék. Ar
ról nem is szólva, hogy egy ilyen for
dítás jelentős hatással volna a korsze
rű és legalábbis fogalmi körében ezv
séges teolóeiaí nyelv kialakulására, ami
nek fölmérhetetlen hatása volna a ma
gyar keresztények nagyobb egységének

létrejöttére. S ennek éppen most volna
itt az ideje, amikor születőben van a
magyar nyelvű római katolikus liturgia
és a többi egyház is készül megújítand
liturgikus nyelvét. Nyugati nyelveken,
sőt missziós területeken is. az ilyen ..Oku
menikus" Bibl'ia ma már nem újság.

A BENCÉS. SZELLEMISÉG

- A Benedek-rend egyike azoknak a
szerzetesretuieknek, ameluik itthon is
szabadon. tevékenyen működik. Te 1946
óta a római Szent Anzelm bencés főis

kolán tanítasz. Vajon mit jelent Itálíá
ban. és mit Magyarországon Benedek
-redinek lenni? Van-e minőségí különb
ség a rendtafJságban a vílág különböző

tá.jain? Helyi. sajátos eltérésekről be
szélhetünk-e?

- Budapesten bencés tanárok nevel
tek. Pannonhalmán léptem a Benedek
-rendbe. Természetes, hogy amí vagyok,
magver bencés, annak is érzem maga
mat. De alighogy elvégeztem a noviclá
tust. a harmincas évek elején. máris
Rómába kerültern. a Benedek-rend köz
ponti teológiai Iőiskoláiára. Ha a nyári
hónapokat otthon tölthettem és eleven
kapcsolatban maradhattam is pannonhal
mi rendtársaírnmal, állandó [efleggel
csak 1940 nyarán, teológiai tanulmánya
im befejezése után jutottam haza. Alig
hogy befeieződött a. háború, - most már
teológiai tanárként - hamarosan vissza
küldtek Rómába. A következő években
nemcsak a római központhan. hanem
nvárí utazásaimon is alkalmam volt
megismerni a Benedek-rend európai és
ameriklad kolostorait. Ezek a Szerit Be
nedek ősí Regulaja szerí nt élő szerze
tesi közössézek valójában nem is alkot
nak szerzetesrendet. A Benedek-rend
- általában nyelvi alapon - kolostorok
társulásai. szarzetesi kongregációk, s
a kongregációk kenfederációnak neve
zett szövetséae. A bencés konfederácló
nak nincs általános főnöke, J'(enerálisa.
Az apátok kongresszusa időről időre

apátprímást választ': az ő feladata. hogy
a Szeritszéknél képviselje a bencés kon
federációt és - római központtal 
összekötő kapcsa legyen a kongregációk
pl uralisztikus egységének.

A rendnek ezt a laza jogi szarvezetét
csak ú~y lehet megérteni, ha meglgondol
juk, hogy az ordo monasticus eredetileg
nem jogi értelernban vett szerzetesren
det. hanem sajátos keresztény életfor
mát jelentett. A Szent Benedek Regu
Iáiát valló szerzetesí közösséa eredeti
leg nem akart mást. mint hogy kövesse
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azt az ÓISIkeresztény életformát, arniről

az Apostolok Cselekedeteiben olvasunk:
"Allhatatosan kitartottak 117 apostolok
tanításában és közösségében, a kenyér
törésben és az imádságban... rníndnvá
jan összetartottak és rníndenük közös
volt" (2,42-44). Ez az életforma az is
tentiszteletben és munkában folytatott
testvéri életközösséget jelenti, amit az
evangéliumi tanácsok követésében él
mea az aJIIDa hivatott keresztény ember.
Az ifjús~ tanításának és nevelésének,
mint sajátos feladatnak, nyilvánvalóan
helye lehet és- helye is van ebben az
életformáiban, hiszen az ernberí tehet
ség kdrnűvelése van olyan jelentős tel
adat. mint rnondjuk a földművelés vagy
az ipari termelés. Kolostoraink java ré
szének, akárcsak Pannonhalrnának, van
is tskoláia. De tévedés volna azt hín
nünk, míntha ez volna az egyetlen fela
data a szerzetesi közösséanek. Az ordo
monasticus nem határoz meg sajátságos
munkakört. Sem a tudományos kartatás,
sem a lelkipásztori munka nem nevez
hető annak. Amit a Regula megszab, az
a míndennaoí -rnunka kötelessége és az
az alapvető életelv, hogy a szerzetesí kö
zösség tagjainak egyéni vagy közös
munkájával tartsa fenn önmagát, bármi
legyen is ez a kuJturáJ<is és társadalmi
körűlmények által megszabott munka,

Mégis azt kell mondanom, hogy az
a közösségí életforma, arnit ma az egy
házon belül Va.R:Y kívül számtalan iÍf
júsá.g,i csoport keres, legtisztább formá
jábam az ordo monasticus hagyományai
ban található meg. A nyugati kolosto
rok közüí ma nem ejtv ezeknek a cso
portoknak míntakéoévé és iskolájává
vált. Elmélvedő Iíturgíkais imádságban
és az ember javát szolgáló munkában,
testvéri közösséeben megélni Isten és
ember szeretetét - ez voltaképpen a
keresztény egyház] közösség élete. Ilyen
közösségben teljes értékű emberré és
kereszténnyé alakulni és alakítani. 
ez a hagvománvo«, de ma különösan
is időszerű eszménye a benedeki szel
lemnek.

- Mil1len változást idé.zett elő a ben
cés rend szellemében és gl/akorlatában
a 11. vatikáni zsinat?

- Pontosan az írnént említett kö
zösségí életforma spirituális értéke és
nevelő ereje az. amit a Zsinat méa rob
ban tudatosított a bencések körében. A
zsínat, tanítás központjában kétsésrtele
nID az egyház mmt. egyetemes és helyi
kÖ7;össég ál1(};lit. De az Egyetemes egyházJ.
köZlÖS* az apos:tDH hagyomány és a
Zsinat szellemében elsősorban nem az
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egyház kánonjogi szarvezetér jelenti,
hanem az una saitcta catholica apostoli
ca ecclesia konkrét megjelenését a helyi
eucharisztikus közösségben. Nyilvánvaló,
hogy ez a helyí közösséa, éppen katolt
kus és apostoll jeHeg€ míatt, kánonjogi
és nem csak lelki kapcsolatban kehl
hoav álljon a többi közosségekkcj, tehát
plébáníaí, egyházmegyei. sőt egvcteme-:
egyhá7li keretben kelJ hogy éli en. De ez

. mit sem változtat azon a tényen. hogy
az egyház a maga lényegében. mint
Krisztus teste. ott válik valóra. ahol a
hívek közössége Krtsztus euchartsztíkns
áldozatában, K rísztus Lelkével eltelve.
egyesül Istenével és testvéri egységben
él, A bencés közösséa nem akar más
lenni. mínt ennek a helyi közösséanak.
az ecdesiolanak megvalósulása. mintáia
és közvetítöíe a mai egyház életében.

KÖLTO. TEOLOGm;, LAPSZERKESZTO

- A külföldön megjelenő magyar nuel
vű lavak régebben verseidet is közöl
ték. Mit jelent számodra a tanitás, a
papi szolgálattevés feladata, és mit a
költészeté?

- HáJlátS v8'IZ.Yok az Úristennek. hogv
amit mínt, szerzetes és teológus lélek
ben megélhettem, azt éppen az élmény
ereiének hatására, verses formáhan is
kifejezhettem. Személyesebben át tud
tam élní Isten keresését. és végül is
- József AJttila mély értelmű szavaival
- .,tetten értem az én szivernben". Vá-
logatott verseim néhány évvel ezelőtt

Sorsom az lsten címmel jelentek meg
Rómában. De őszintén megmondom.
hogy inkább teológusnak érzem maga
mat, mínt költőnek. Ugyanakkor azon
ron Úgy gondolom -- s ebben az egy
házi hagyomány is megerősít -. hos,v
az igazt teológusból nem hránvozhat
sem a művészi. isteni vonatkozásban
mísztíkus intuíció és érzékenység, sem
pedig _. még ha elvontabb formában
is .- a költő kifejező ereje, A teológia
ban azonban nem maga a tanítás az,
amí elsősorban érdekel, hanem az íntel
lectus fidei, a hit elmélkedő, szellemi
megértése, Főleg az, il meaértés. amit
korunk embere keres: az értelmes hit,
amely napjaink kulturálís és társadal
mi körülménve; közt úgy jelenik meg a
gondolkodó ember elott. rnimt az egyéni
és társadalrrn lét végső értelménok meg
látása és az emberhez méltó élet erköl
csi erőforrása. Olyasmi, mint arnire II.
János Pál náoa első, ftedemptor homi
nis kezdetű eneíklikájában bukkan az



ember. Am a szenttamási eszmény ma
érvénvesebb. milnt valaha: contemplata
tradere - arnít kutatva és szemlélődve

megért az ember. azt tovább kell adnia.
hiszen azért kapta a megértés kegyei
mét, A testvéri szolzálat, a teológusé is,
ma elsőrendű feladat az egyház és a
társadalom életében.

- A Rómában negyedévenként meg
jelenő Katolikus Szemle főszerkesztője

is vagy. Mit képvisel a 14p odakint, és
mit mondhat nekünk, itthon,iaknak?

A Katolikus Szemle írnmár 33. év
folyamába lép. Annak idején, a Ráko
si-éra és a Mindszentv-par feszült ideo
lógiai és politikai légkörében született.
amíkor Kelet és NYl\.lgat víszorwát az ún.
..hidegháború" á'l~apota határozta meg.
Amikor a lap Iennállása után néhány
évvel rám bízták szerkesztését, úgy érez
tem, hogy feladatomat egyetemesebb
szempontoknak keH vezetniük. Babits
..katolikus" hitvallása élt bennem: ő

katolikusnak vallotta magát, eísősorban

nem a konkrét egyházhoz tartozás ér
telmében, hanem azért, mert hitt az
i~ egyetemes érvényességében. Meg
voLt győződve az emberi lét szellemí,
végső soron isteni értelméről és az em
beri személy erkölcs; felelősségéről.

Tudta, hogy az ideológiák zűrzavarában

ez a meggyőződés nyitja az ember sze
méi az Igazságra és teszi erkölcsi fele
lősséget érző, szabad emberi személlyé.
Erre a humánus és keresztény megjj:(yő
ződésre kűlőnősképpen szüksége volt és
szüksége van a killfőldre szakadt, sze
kularizált világban élő magyarságnak ma
is. A lap az életnek ezt az egyetemesen
humánus és keresztény igazságát akarta
és akarja srolgá~ni, - főként ebben az
értelemben kaJtoHkas.

De maavar nyelven irt lapról lévén
szó, a keresztény humánumnak ezeket
az értékeit magyaru; kell szolgálnía:
nemcsak magvar nyelven, hanem né
pünkhöz való hűséges szerétetben. élő

kapcsolatban a magvar történeti tudat
tal és népünk kmlturáüs értékeível. Ami
összeköt az otthoni magvarsággal. az az
IJJyés Gyula sugallta "szellemi ham"
eszméje. Ezért a hazai, sőt CI kisebbségi
sorsban élő magvarsáa kulturálás és
társadalmi életével is foglalLkozik a lap.
Ismertetjük íróink és művészeínk alko
tásait, főként ha valódi humánum, né
pünk szeretete és keresztény életszemlé
let jellemzi. őket. Sőt. a[kalmaSlÍnt írá
saikat is közÖl1tük s a jövőben is szán
dékozunk közölni.

Ez az ~IŐ és építő kapcsolatra írá
nvulö törekvés nyilván nem zárja ki.
azt a krrtíkaí hangot, amely' á művelő

déstörténeti fejlődés eredményeként a
mai ember szellemi. megnYilválllul'ás'lll
nak egyik sajátossága. Akár egyházá,
alGír ideológiai, vagy bánni más k,UJl,tu
nídis és társadalmí kérdésről legyen is
szó, pluralisztikus világunkban a meg
fontolt kritika és az ennek nyomán kía
lakuló, igazságot kereső dialógus nélkü
Iözhetetlen. A Katolikus Szemle anél
kül, hogy hivatalosan jOgot formálhatna
bármiféle közvetítésre, az igazság kato
Iícítása nevében törekszik erre a díalö
gusra, S ha ez Ji dialógus, amint tenné
szetébőlkövetikezi.k., közvetítesre is ké
pes, jó szándékú ember mi jobbat kí
vánhama. mintih~y ezt 'a feladatát be
is töltse.

- A Szolgálat 39. számábcm (1978
Kisboldogasszony) megjelent, "Krisztusi
program: az ember szolgálata" cimű ta
nulmányodban többek közt igy írsz: "A
jézusi szolgálat, ha helyesen értelmez
zük. nemcsak az ÖTök üdvösségre, hanem
a jelen társadalmi életre is vonatkozik.
A szociális mozgalmaknak és az ember
hez méltóbb társadalmi rend keresésé
nek mai viláaában súlyos mu/4sztás vol
na erről megfeledkeznünk. Keresztény
ember .nem elégedhet meg a termelő és
fogyasztó jóléti társadalom célkitűzésé

vel: a folyamatos gazdagodás, a növekvő

jólét és az egyre gondtalanabb élet esz
ményével. Az ilyen társadcilombcn egye
dül az anyagi érdekek és a hatalmi
eszközök kötik egymáshoz az embere
ket, és fokozatosan veszendőbe mennek
azok a szellemi és. erkölcsi javak, amik
baráti és lelki közösséget tudnának te
remteni az emberek között. Az anyagi
érdekek és a 'POLitikai hatalom hama
rosan szembeállít egymással szegénJ/t é!
aazdaaot, egyént és !cözQsséget, fejlett és
fejlődésben l'evö népeket. Föltartóztatha
tatlanul előtÖT a hatalmi téttékenuséa, a
fösvénység, az irigység és a gyűlölködés,

ami erőszakoskodásra, bel..~ö viszMura és
nyílt háboTÚskodásra vezet." A problé
ma megoldása szerinted - hivatkozva
VI. Pál Populorum progressio nevezetű

enciklikájára az új humanizmus.
Hogyan lehet ezt társadalmi méretekben
érvényrp. juttatni? Vajon nem csak egy
szodalista gondolat képes-e arTa, hogy
- a hitbeli és felekezeti különbséaek
ből adódó ellentéteket félretéve
olyan testvériséget építsen ki a világ
ban, amelynek etikai értéke és erkölcsi
PDsztulátuma a kereszténység moráli!
tanítása?
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-:- Az a keresZJtény szellemű új hurna
nízmus, amil'Ól az említett cikkben szó
esik. nvllvánvalöan szociálís jel'1e.gű. A
múktban is nehéz vollt. de ma ~en.e

sen elképzelhetetlen, hogy krisztusi szel
lemben emberibb életformáról beszél
jünJk merőben egyéni életsíkon. II. Já
nos Pál pápa első enciklikája. valamint
a Mexikóban, Lengyelországban és az
Egyesült Nemzetek közgyűlésén elmon
dott beszédei is erről tanúskodnak. Fe
lebarátunk ma nemcsak a másik ember,
hanem maga az emberiség. Nos, helye
sen szeretnIi az embert annyit jelent.
ho&v nemcsak anyagi jólétét, hanem er
kölcsí és szellemi haladását is szolgál
juk. A kettő valójában belsőleg ösz
szefügg, mert ha az anyagi jólét reális
alapja is' az erkölcsínek. a merőben

anyagias l1.OIldolkQdás önzésétől és ha
talmaskodásí vámól csakis a tíz
parancsban gyökerező erkölcs képes
megóvni. A pusztán technikai és gaz
dasági jellegű Mladás - az encikJllika
szerínt is - azzal a veszéllyel fenyeget.
hogy azt az emberibb világot, amit épí
teni akarunk. embertelenné teszi.

Az etikai elvek tiszteletben tartása
azonban önmagában még nem elég.
Kérdés, hogy hiszünk-e kötelező erejük
abszolút voltában? Különben önkénye
sen élhetnénk velük: De hogyan hihet
nénk abszolút értékükben, ha nem hi
szünk aJZ aIJS7-Qlút Törvényhozóban, aki
nek végső felelősséggel tartozik az em
ber. Sőt, rnínden erkölcsi törvérwen túl.
nem híszünk a két főparancsnak. Isten
és ember szerétetének abszolút érvényes
ségében. Enélkül minden törvény' csak
külső kényszer, írott malaszt marad. Az
ember. nevéhez méltőan, önkéÍlt és sza
badon osak akkor teljesHli a törvényt,
ha testvérének tekinti a másik embert.
sőt~t az emberi társadalmat, II
hivő ezt "pedig csak akkor teszi, ha
Atyjának tekímtt az Istent.

- Cikkedet a következőképpen foly
tatod: ..AZ emberhez méltó az. hogy ki
emelkedjék a nyomorból és rendelkez
zék mindazzal, ami a tisztes élethez
szükséges, elsajátítsa az emberi kultú
ra értékeit, megtanuljon pazarlás nél
kűl. ioénytelenül élni. tiszteletben tart
,sa embertársait és eg1/űtt munkálkodjék
veUlk a közösség javán és a társadalmi
és nemzetközi béke megteremtésén. De
ami teljessé teszi az embert és belső

•er6tlld az e1]Jberhez méltó életre. az
Krisztus hite és szeretete, aki mindnyá
junkat arra hív. hogy a mennyei Atya
fiGiként és egymás te'8tvéreiként részt
veg'UŰnk az isteni élet közösséoében."
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Milyen társadalmi erő képes mindennek
a feltételeit megteremteni? Vajon nem
jelentheti ez ,némel'yeknek azt. hogy a
nem keresztényeket vagy a nem hivőket

kizárjuk ebből a közösségből? Végre
hajtható-e egyáltalán ez a küldetés, ez
a megújhodás akár országos, akár nem
zetközi téren. ha nem próbálunk szót
érteni mindazokkal, akik világnézeti
ellenfeleink? Még akkor is, ha ez hosz
szadalmas és türelmet igénylő történel
mi feladatunk - Isten előtt?

- A II. vatíkáru zsinat óta aligha kell
bizonyítani. hogy az új keresztény hu
manizmus programja a maga részéről

egyáltaíán nem zárja ki a nem keresz
tényeket. sőt a keresztény viJá~é7Jet

ellenfeleit sem a nemzeti vagy a nem
zetközi társadalom erkölcsi megújításá
nak feladatából. Korunkban, [órésza ép
pen a keresztény erkölcsi elvek hatásá
ra.~ nemzetközi fórumok világosan meg
í"ogalmazták az alapvető és álltalános
emberi jogokat és az azoknak megfelelő

kötelességeket, Az emberiség felelős

Szellemi és politíkai vezetői, attól füg
getlenül, hogy hivők vaav nem, rájöttek
arra, hog"v ernberhez méltó nemzeti vagy
nemzetközi rend nem létezhet anélkül,
hogy ezeket tiszteletben tartanák. Nos.
ezen a közös emberi alapon hivők és
nem hivők valóban szót érthetnek egy
mássai. ha tiszta szándékkal töreksze
nek a társadalom szelgálatára. Meg
győződésem, hogy az ilyen tiszta szán
dékú nem hivő emberre akarva-akarat
lan is áU a krtsztus! szó: ..Nem vagy
messze Isten országától" (Mk 12.34).

I81'ENKERESl:S, EMBERKERESl:S

- Mint mondod. az ember jézusi szol
gálata a mai társadalomban ..haladás
a kevésbé emberi életfeltételekből az
emberibbek felé, - de olyan haladás.
amelu az anyagi., erkölcsi és szellemi
fejlődés együttes eredménye. A keresz
tény hitből és a szeretet parancsából
természetszerűen következik. noau Jézus
követője kötelességének érzi e n n e k az
emberibb életformának megva.lósítását,
és felelőssége tudatában részt is vesz
benne." Milyen történelmi perspektiva
ösztönzi leginkább ezt a haladást? Mi
szavatolja. hogy amiben részt veszünk,
legjobb belátásunk és lelkiismeretünk



szerint. valóban azokhoz a célokhoz ve
zet el. amiket mi--ereaetüea is szolgálni
akartunk? Melyik társadalom tudja vagy
fogja tud1'4i biztositani ..ennek az em
bl!ribb é~etformának megvalósítását"?

- Remélern. nem prófétai jövőbe lá
tást vársz tőlern. Am éppen a már em
lített pápai megnyilatkozások tanúskod
nak arról, hogy az egyháznak van pró
fétai üzenete a jövő társadalmát építő

emberhez. Ez az üzenet világosan hir
deti. hogy csak az a társadalmi elmé
let tud emberibb életformát teremteni,
amely képes biztosítani az ember jogait
és hathatósan támogatni is tudja az em
bert kötelességeinek teljesítésében. A
személví szabadsághoz. munkához, csa
ládelapításhoz, tisztességes megélhetés
hez és művelődéshez való joga mellett,
joga az embernek az is. hogy vélemé
nyét akadálytalanul nvííváníthassa és
vallását szabadon gvakorelhassa...

- Hosszabban időztem irásodnál, mert
itthon nagy figyelmet keltett, és komoly
visszhanaja támadt olvasóink körében.
Úgy éreztük. bizonyos fokia azt a fele
lősséateljes munkát is biztatod. amit mi
eddi"a is véaeztünk ebben a hazában. $ a
továbbiakban méa jobban. keresztény
hez méltóbban szeretnénk végezni. Jól
értettűr-e soraidnak idevágó passzusát?

-Nem kételkedem afelől, hogY1Ól
értettétek írásomat. De kérdés, hOln'
meaértettétek-e annak egész jelentését.
S még inkább: ha megértettétek, mít
tudtok tenni annak megvalósításáért. Az
emben jogok tiszteletben tartása ugyan-

. is bizonyos ideológiai pl uratízmcs elis
merését jelenti. az ideológiai píuralíz
mus pedig a kritika szabadságát, s kö
vetkezéskénpen az őszinte dialógus ki
alakulását. amelyben egyenlő joggal és
felelősséggel vesz részt mindegvlk tár
salkodó féL Ha vaiamí, ez míndenkén
pen keresztényi feladat a mai vílágban.

- Nem tirok. milyen nehézségeket
okoz időnként az egymással ellentétes
világnézetek együttélése. az egymástól
különböző hitek türelmes elviselése. kii
lönösen akkor. ha még nincs elég ta
pasztalatunk az elözékenységben, nincs
elég rutinunk a tolerancia művészeté

nek kölcsönös ayakorlásában. Ha egyfaj
ta vulgáris, dogmatikus szemlélet 011/-

kor-olykor méa felbukkan, a keresztény
séaben elsősorban nem partnert lát. ha
nem ideológiai ellenfelet, melyet ma meg
kell győzni, hogy holnc~ esetleg le
győzhessük.

- A nevére médrtó diaíógus, arnelv
mínden pluraüsta társadalom elemi' lét
funkcíója, éppen arra törekszik hogy a
beszélő társra ne valamely ideolóaiából
eredő erkölcsi vagy fizikai nyomással,
hanem magának az igazságnak sajátos
meggyőző ereiével hasson. A valódi dia
lógus célja nem a másik fél legyőzése.

hanem az olyan őszinte és nyílt párbe
széd. amely a társadalom közös javá
nak érdekében elfogultság nélkül kere
si azokat az elveket, médokat és gya
konlatí Iehetőségeket, amelyek az em
beribb életfonna kialakítását elősegítik.

- Az ..Istenkeresés" című könyvedben
(Róma, 1978) olvastam a következő fel
szólítást: ..Szüntelenül javítanunk kell
istenképünkön, ki kell egészitenünk és
meg kell újítanunk magunkban" elmél
kedéseink. imáink és lelki életünk mű

velése által. Mitől s mennyiben változik
ez az istenkép amaounk szellemi tük
rében.: korszerű hittanitás. megúju!t egy
ház vagy a kereszténység reneszánsza
útján? Es külső erők is hozzájárulhat
nak ehhez: a társadalomban való in
tegráció, a pluralizmus munkálása. netán
a hithirdetés új kommunikativ formái?

- Maga az Isten az oka annak, hogy
istenképünkön szüntelenül javítanunk
kell. Isten. mínt személyes abszolütum,
létének minden Iétezőt felillmúló, transz
cendens mísztéríumával s ugyanakkor
míndent átható jelenlétével teljesen
meghaladja emberi foga:lmainkat. Gon-

-dolataínk Istenröl sz.ü~éPpen ember
szabás-úak. Istenképünket kűlső és belső

erők egymással kölcsönhatásben egy
amnt szellemibbé alakfthatják. A sze
kularizmus valláskrttíkáiának kihívásá
ra és a nyílt szellemű válasz keresésére
ma éppen úgy szükséa van, mínt a kor
szeru teológiai ismeretek elmélkedi) el
saiátítésára, a bibliaOIlvasó imádságos
lelki életre és a szerétet hétköznapi
nagylelkűségére. isten mísztéríumának
gyökere végül is az, hogy ő magja a
Szeretet. Istenképünk akkor lesz tisz
tább és szelíermbb.iha szerétetben élünk,
mert aikkor Istenben éIlünk és ő miben-
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nünk (vö. 1 Jn 4,16). Ami azt jelenti.
hogv végső soron tulajdon képét is ő

aíakítía bennünk.

- Miben látod az ateizmus mai okait?
S vajon miért tart az emberiség jó ré
sze még mindig az istenkeresésnél?
Vagy ez lenne a törvényszeru: az· em
beriség egész léte folyamán keresi, hogy
majdan az Ómega-pontban, fejlődésének

egy szupernat1!rális fokán megtalálja és
eg1Jesüljőn vele?

- Több mai teológus véleményét osz
tom, almkor korunk ateizmusában pozi
tív erők működtéslét is észreveszem. A
krítíéoaí ~ofiddlkodás kialakulása az új
korban kételkedővé, sőt gyanakvóvá tet
te az embert a vallás hagyományos
igazságai és gyakorlata>i iránt. A "felvi
lágosult" ember úgy érezte. hÜ\lO' a v,aJ}

lJáB akadályozza emberi képességeinek
szabad kibontakmását. Ezért a közép
kor ún. "vaHási heteeonómíáiával" szem
ben a maga "autonómiáját" hirdette.
Korunk Istenkeresése azonban éppen
ar:ra .irányUJ1. h02Y rátaláljunk a kettő

közt kJiJalakult dliaieMikus feszültség ma
gasabb rendű egységére: arra a ..theo
norníára". amely az új keresztény hu
manizmus eszményeként a divinum és
a humanum lsten és ember jogait tlsz
teletben tartÓ szantézise. l'/Ie~ryőződé

sem, hogy ha ez a szírrtézís csak az
örökk!évaJósáJgban válik is valóra
bár.Tézus személyében már elővételez

tetett -, ol:t-an eszményt ál:iít elénk,
ameív már ..menet közben" képes átala
ikiítani embert és társadalrnat.

ROMAI ANZIKSZ

- Mtl'llen egyházképet őrzöl magadban'!
Van-e IHmod il jÖt") eatlházáról? Me
hrik eavházat szereted jobban: a léte
zőt~e, vagy eglJ elképzelt tökéletes 1nO

delU? A val6,aaos egyházat, vaOll cgy
1,áavott utóptát?

- Azt f!.Z <l;...gyházJat szeretem, amely a
val~bRn létezik. Rómában vagy
Nagy,becskerelren, Chícagöoan vagy
ak.ár egy vietnami vagy nigéi'iai falu
ban. A ZsiIr.:aJt óta főle~ egY'háztannal
foglalk.ozom. Pál apostoltól megtanultam.
hogy se:mmi.féle egyház-utópiára ndncs
:szükségünk.. Az egyház az apostol nyel
vén egyszerűen ..Krísztus teste". Ma-
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gasztosabbai aligha lehetne mondani
róla. Nem valamí láthatatlan. titokza
tos valósáe - az apostol nem ..titok
zatos" testről beszél -, hanem a főnek.

az isteni transzcendencíában élő Krisz
tusnak Iátható meanvilvánulása a vi
lágban. Embert szervezet, még ha apos
toli is, amit Krisztus Lelke éltet: lsten
és ember életközössége a Lélekben
Krísztussal. és Krísztusban az Atyával.

Ebből az ístenközösségböí korántsem
következik. míntha az egyház szerveze
tében és tagjaiban tökéletes volna. A
Zsinat szavaival. lsten zarándoknépe ez,
amely a történelem útvesztőiben, em
beri -víszontaaságok közt vándorol az
örök haza felé. Bűnösök, bocsánatot
nvert bűnösök népe ez, amelyben esz
mény és valóság, életszentség és képmu
tatás, önző törekvés és szeretet kevered
nek egymással, sokszor megbotránköz
tam kétértelműségben. De az Istent ke
resők népe is ez, amelyet a reménység
Istene éltet. mert hiszi, hogy a Lélek
ben immár szabad útja van Kriszrus
8611 az Atyához.

Mindez nyilván az egyházi szervezet
intézményes formájában lesz társadalmi
valósázaá. De oz az intézményes forma,
a hierarchikus szarvezet ismét a
Zsinat tanítása sZe'l"int- csak eszköze,
emberiileg szólva, hal hatékony. hol ke
vésbé hatékony eszköze >Jf.,éJeknek és
a Lé1ekben il transzcendens Istenközös
sfÓXinek: az una sancta catholica aposto
lica helyi eucharisztikus közösségben
megvalósuló egyetemességének, amelyet
nemcsak aoostolí hite, hanem éppen
apostoli szervezets- {!Ital tesz a Lélek
eggyé, szentté és egyetemessé ebben a
vHágban.

Mindebből, azt hiszern. viJál'.os, hog}'
egyházképem Iénvégében dinurmi!kus: az
e~y'házbennem - s a Zsinat után még
kiben nem? '-- L.<:.y él, rmnt az Istennel
való ka:pa;ol'lJtál:;an!~s emberi ezvete
rnességében állandöan novekvc jrözösséa.
amel:mék az a hivatása, hogy nemcsak
a kdres;lOOnyeket. hanem minden tuda
tos vagv ösztönös istenkeresőt, az egész
istenker<!ISŐ emberiséget a lét transzcen
dens fü11rásához és végső betelíesülésé
hez vezesse.

Az ausz,friai Flt.~chl am Seeben.
1976 áprilisában 'lOendczett második m4-



auo« ökumenikus/alálkozón tartott elő

adásodban már tudományos körültekin
téssel vallottál Jézusról. "Önmagának
megértését voltaképpen a többi ember
hez. a világhoz és az istenhez va,ló t'i
szonyában keresi az em.ber - hanosú
luoztad többek közt -. de így keresi
azt is. boqu mik azok az eszmények.
ama; a teljesebb emberi lét és jövő

reményét keltik benne. Kétséotelen.
noav az ember önmegértésre, valamint
a viláohoz és Istenhez való viszonyá
nak megértésére irányuló törekvése mel
lett kulturális szempontból ennek az ösz-:
tö;nszeTŰ eszménykeres.ésnek volt a lea
erősebb hatása az ősi krisztolóOíák ki
alakulására. Akkor is igaz volt. rna is
az. hogy aki hisz Jézusban, az az ő

alakjában látja meg azt az eszményké
pet. ami egyéni "törekvéseinek, ember
társaihoz és az Istenhez való helyes vi
szonyának leatisztább kifejezője." De
mit jelent neked, személy szerint, a hit
Krisztusa és a történeti Jézus egysége.
a valóságos személu és az üdvösség-ho
zó?

_. Az egyháztan mellett a hozzá szo
rosan kapcsolódó ökumenizmussal. a ke
resztény egység alaptalt kutató teolóaíaí
szaktudománnyal is foglaJlkozom. A Teo
Ióaiat Kiskönyvtár sorozatban Ökume
'll1.zmus címmel összefoglaltam (Róma.
1976) az erre vonatkozó korszeru alap
ismereteket. A svájci Sionban megtar
tott első magyar ökumenikus találkozó
anytagának gyűjteményes kötete .... .notn,
mindnyájan egyek legyenek" (197l). a
másodiké Miért éppen Jézus? (1976) cím
mel Jelent meg Rómában.

J éZi'JS történeti személy. ..Krisztus"
eredetiileg nem neve, hanem feladata:
Jézus messiási küldetését jelenti. Az Ő

Istentói rábízott feladata az, hogv az
üdvösség ószövetséeí történetében meg
igért Messiás legyen, akiben Isten va
lóra válltja az ember üdvözítésére vo
natkozó í~éreteit. A legősibb kereszténv
hítvallás pontosan így hangzik: Jézus a
Messíás, ő a Krísztus (vö. AJJCsel 2.36!.
De Jézus olyan méctékben azonosult kül
detésével, hogy benne a két szemelv és
hivatás eggYé vált. s ezzel pedi.!!; a kül
detését kifejező szó a nevévé Jé'.lUS
Krísztus. Olyan ez. míntha egy orvos
olyan fokban azonosulna hivatásával.
hogy többé nem azt mondanák róla: Pé-

ter. az orvos. hanem így neveznék: Or
vos Péter. Amikor azonban isteni kükie
téséről van' szó, s olyasvalaki azonosui
htánvtalanul ezzel a küldetéssel, rnint
J ézus, az nem lehet -más. mínt a szó
sajátos értelmében az Isten Fia. Eboen
az összefüggésben a hit Krísztusa sem
más nekem. mint a teljesen megértett
történeti Jéros. (E. Fuchs),

Am ez a történeti J ézus. éppen rni
vel a hit Krísztusa, aki húsvéti miszté
ríumáoan megdicsőülve Isten transzcen-

. dencíáiában él. nemcsak vaüást és er
kölcsi eszménykép. mint Isten bármelv
más szentje vagy prófétája. Ú való
jában a lelkí életem forrása. lelkern leg
lelke. akit Isten egész teljessége betölt:
belőle ered üdvösségem, személví kap
csolatom a Lélekben Istennel. Űt sze
retmí annyi. mírit betelni Isten egész tel
jességével (Ef 3,19). Aki megértette őt.

az igy szeréti. Magam is így szerétném
szeretni,

- Mondd. hát meddig terjedhet a sze
retet, hol a határa? Mit tegyünk, hogy
valamiképp el ne veszítsük a legdrágdb
bat. keresztényséaünk hitelesített mérte
két?

- Szent _Tamásnak a hagyományban
gvökerező tanítása, hogy minden más
erénytől el térően, a szerétetnek nincs
mértéke és határa. Méchetetlen és ha
tártalan. rnint az Isten. Hiszen Isten
maga a szerétet. S ezért bennünk is ő

a szerétet forrása, Szeretetünknek, mint
Istenének. nunden teremtményre ki keH
terjedrrie. Szent János szava világos:
"Akii azt állítja: "szeretem az Istent. de
felebarátját gyűlöli. az hazug. Aki
ugyanis nem szeretí testvérét. akit lát.
Istent. akit nem lát, hogyan szerethet
né? Ezért ezt a parancsot kaptuk tóle:
aki szeréti Istent. szeresse testvérét is"
(l Jn 4.20-21),

- Kedves Geilért. e távbeszélgetés
véuén, mit üzensz laJ)Unk olvasóinak'!
Mit II magyar katolikusoknak?

- Én üzenjek nektek? Semmiféle jo
gom sincs rá. De testvéri szavam az
van. Szent Benedek Regufájának befe
jező buzdítása jól kifejezi: Krísztus sre
retetének soha semmit elébe ne tegye
tek! Ez tesz minket kereszténnyé és 
ha valamivel - ezzel tehetjük .keresz
ténnvé a társadalmat.
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