
Lustigor érsek szavai foglalják össze, hogyan válaszol a francia katolikus egy
ház Savary miniszter javaslataira: "Az iskola az egész nemzethez intézi kérdését:
képes lesz-e arra, hogy ne veszítse el fiataljait? Tud-e életcéltközvetíteni .
nekik?" Az elnökség emelvényének hátteréül hatalmas "Liberté" felirat szolgált.
Az egyházi iskola, amelyet, úgy tűnt, a szabadság .Jcerékkötőjeként"bélyegzett
meg a francia politikai gondolkodás, a szellemi pluralizmust védelmezia "laikus
konzervativizmus" egységesítő törekvéseivel szemben - láthatóan jelentős tö
megbázissal, a haladó gondolkodású laikusok oldaláról is.

A "szabad iskola" védelmezői természetesen nem azonos hangsúllyal bírálják
a szocialista kormány iskolareform-javaslatát. A radikális jobboldal egyoldalú
defenzívába vonult, LustigeI' érsek és a katolikus iskolák vezetői viszont árnyal
tabban szemlélik Savary miniszter programját. Ugy érzik, a "merev és terméket
len szembehelyezkedés" áldozata maga az ifjúság lenne. Készségesen bocsátkoz
nak tárgyalásokba az iskoláknak juttatott állami támogatás egységesítése és a
pedagógusok helyzetének központi rendezése kérdésében. Az egyházi iskolák
szabadversenyes álláskínálata ugyanis egyrészt sok pedagógus helyzetét bizony
talanná tette, másrészt irigységre adott okot számos állami iskola alkalmazottai
nak. A tanári állomány színvonalának egyenlőtlenségepedig semmiképpen sem
szolgálja az oktatás és nevelés közös ügyét.

A Le Mande ez év március 3-i számában Savary árnyaltabban fogalmaz: "A
kormány sosem szándékozott érinteni az oktatás szabadságát". "Kulturkampf
ról" tehát nincs szó. P. Guiberteau a versaillesi nagygyűlésenkijelentette: a ~zel-

lemi szabadság védelmében közzetett katolikus felhívás semmiképpen sem je
lentheti azt, hogy "félénken egy mozdíthatatlan vagy bénító politikai status quo
ba kívánnánk menekülni". A kormányprogram kihívására nem lehet válasz az
intranzigencia: a pluralizmus igénye katolikus részről nem régi bástyák görcsös
védelmét meghirdetőapologetikus jelszó. Az egyház önvizsgálata éppúgy benne
rejlik, mint a francia társadalom évszázadok során kiküzdött történelmi prog
ramjának korszeru, a dialógus jegyében való újraértelmezése. Annak felismeré
se, hogy a két jelző - "egyházi" és "szabad" - együttes említése korántsem hang
zik paradoxonként a mai francia társadalom számára.

Mártonffy Marcel

A céljavesztett ember
"Voltak olyan korok, amikor az ember védelmében jogosnak látszhatott harc

ba indulni az egyház ellen. Ma az egyház lett az ember jogainak, legmélyebb
lényegének védelmezője." Erre figyeltek föl az iskola-vitában, s ezt fejti ki elvi
alapokon Lustiger biboros, Párizs érseke, aki rövid idő alatt Európa egyik leg
tekintélyesebb főpásztorává lett. Pásztor, a szó teljes értelmében: irányt mutató,
bátorító, figyelmeztető szava messzire hangzik, túl saját egyházmegyéjén,sőt

hazáján.
Lustiger a keresztény ember és az egyházért felelős pásztor hivatástudatával

néz szembe karunk problémáival. Az ETUDES 1983. októberi számában napja
ink kultúrájának ellentmondásait vizsgálja. Korunk embere megpróbált elsza
kadni Istentól. "Az ember lett az ember célja, s közben az ember eszközévé vált
az embernek" - mondja. Az autonóm ember maga tűzte ki céljait. Ezeket nap
jainkra többé-kevésbé sikerült elérnie, s ekkor kiderült, hogy ezek a célok "el
lentmondásosak és elégtelenek". Az ember ma kénytelen ráeszmélni arra, hogy
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bármilyen nagyszerű célokat álmodik is meg magának; ezek nem tehetik boldog
gá, nem biztosítják ember-voltát. Az ember nem elég önmagának: választott cél
jai nem tudják elvezetni önmagán túlra, vagyis igazi önmagához.

Egyetlen cél elégítheti ki az embert: az, amelyet nem maga talál ki, hanem
Isten szabott meg számára. Századunk bebizónyította, hogy minden egyéb törek
vés zsákutcába vezet. Az ember autonórniára törekedett. Ma rá kell eszmélnie
arra, hogy csak egy új heteronómia mentheti meg: ha tiszteletben tartja a másik
embert, és rányílik az emberfölötti "Egészen-Másra".

Mit tehet az egyház ebben a helyzetben? - teszi föl a kérdést Lustiger. Felada
ta az, hogy korunk válságában is szót emeljen az ember emberségéért, az igaz
ságért és a szeretetért. A keresztényeket az teszi szabaddá, hogy életük olyan
célokra irányul, amelyek evilág erőfeszítéseivel nem érhetők el - ezért nem kell
félniük a hatalom, a pénz, még a kulturális fölény elvesztésétől sem.

A keresztények kulturális szerepe ma az, hogy tanúságot tesznek az ember
transzcendens rendeltetéséről. Krisztusban Isten feltárta előttünk azt, hogy az
ember nem válhat önmaga képévé és hasonmásává. bármilyen nagyszerű képet
alkot is önmagáról - csak akkor válhat emberré, ha Isten képére és hasonlóságá
ra alakul. A múlt század az ember nevében hosszú és ádáz pert indított a keresz
ténység ellen. A kereszténység most csöndesen védelmébe veszi az embert azzal
az autonómiával szemben, amely a saját elképzeléseinek szintjére servasztaná az
embert, akit éppen a humanista törekvések fosztottak meg emberségétól. A ke
reszténység nem vádol senkit: de felmutatja a halálra ítélt Kriszrus arcát, mint
az igaz emberség képét. Hogy mi az ember lényege, azt a teremtésből és az isten
fiúságra meghívottságból tudhatja meg. Ádám, vagyis az ember azonban célt té
vesztett, s csak a második Adámban; Krisztusban kaphatta vissza eredeti önma
gát. Krisztust hiába gyötörték halálra, rajta nem tudta végbevinni az ember azt,
amit önmagával megtett: a meggyalázott Isten-ember arcán hitelesen ragyog át
az eltorzult emberiség igazi képe. Krisztus arcán eredeti világosságunk ragyog
föl,arcunk visszanyeri igazi szépségét. Ecce Homo. O az ember igazsága.

Lustiger ezután fölveti az egyház és il kultúra viszonyának kérdését. Az egyház
az ember nevében, az emberiség védelmében emeli föl szavát. Nem állhat tehát
szemben az emberi kultúrával, de nem 'is olvadhat belé. Az ember alapvető cél
jait hirdeti a különböző történelmi korokban, s ahhoz segíti hozzá, hogy az egyes
kultúrákban valósítsa meg önmagát, végső, természetfölötti céljának megfelelő

en. Ennek során azonban az egyház könnyen egybefonódik egy-egy kultúrával.
Nem veszélyezteti-e ez az egyház egyetemességét? Képes-e az egyház testet ölte
ni az egyes kultúrákban egyetemességének feladása nélkül?

A kereszténység is egy sajátos >- sémita - kultúrában keletkezett. Krisztus
konkrét történelmi személy- mégis egyetemes "minden nemzet" számára. Ez a
paradoxon a Szentlélekben oldódik fel: benne minden szív és minden emberi tö
rekvés rányílhat Krisztusra. Az egyház nem tekinti idegen testnek a kultúrát, hi
szen beletartozik Isten teremtő tervébe. Egyes kultúrák megelőzték az evangé
lium örömhírét. A kultúrák teljes gazdagsága azonban csak a hitben bontakozhat
ki. Az egyetemes egyház segíti fejlődésüket, az egyes kultúrák viszont meghatá
rozzák a helyi egyházak eletét és arculatát.

A történelem konkrét folyamatában ez nem mindig zajlott le ilyen egyszerűen.

A keresztények is emberek, akik ki vannak szolgáltatva saját kultúrájuk önzésé
nek és egyoldalúságainak. Igen gyakran lemondtak hitük egyetemességérőlsaját
élet- és gondolkodás-módjuk kedvéért. Az egyes nemzetek és kultúrák gyakran
harcolnak egymás ellen - éppen a katolicitás, az evangélium megkövetelte egye
temes nyitottság békítheti ki őket egymással. Ezzel azonban nem mond ellen az
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egyház a kultúrának, sőt éppen arra készteti az embert, hogy kultúrája által tel
jesebb emberségre jusson.

AZ' evangelizációnak tehát olyan mélynek, isteninek kell lennie, hogy kulturá
lis adottságait is figyelembe véve tudjon erőt és örömet adni az embernek, hogy
föliilemelkedhessen minden kudarcon és bizonytalanságon. Nem pusztán arra
vállalkozik, hogy elhagyva a régi, elavu It formákat, mindig új kifejezési módokat
keressen. A hit által mindig ugyanaz az esemény játszódik le újra és újra a kü
lőnbözó nyelvekben és kultúrákban. Ez az esemény: a Messiás Lelke rnindig újra
leszáll az emberre, hogy Istenben teljesítse be emberségét. A formák változhat
nak, ahogyan' változnak az emberi lét társadalmi-történelmi föltételei. Az egyház
hite nem áll szemben az egyes emberi kultúrákkal, A hit éppen ahhoz segíti hoz
zá az embert, hogy lsten hívását meghallva beteljesítse kultúráját és abban saját
emberséget. Krisztus és az egyház egyetemes közössége a kultúra s ezzel az em
beriség megujhodását segíti elő. A hit belétestesül a kultúrába, s ezáltalmegújít
ja az emberek közösségét.

Krisztus az ember Megváltója. Amikor a Lélek és az Egyház Krisztusról tesz
tanuságot, akkor az emberről tanúskodik. lsten hűséges: megadja az embernek
azt, hogy tudjon remélni saját emberségében.

Aki Krisztus nevében, az O egyházában pásztora embertestvéreinek, az Arról
tesz tanúságot, aki megmenti az embert, azzal, hogy hozzásegíti emberré válásá
hoz. Aki az evangélimnot hirdeti. az az emberi beteljesülés, a kultúra és a sza
badság útjaira is elvezeti az embert, és elősegíti az emberiség egységét Isten
gyermekeinek közösségében. Ez Isten egyházának kulturális feladata ma éppen
úgy. mínt tegnap és holnap.

A kiengesztelődés és a" béke kapcsolatát boncolva a NOUVELLE REVUE
THEOLOGIQLJE 1984. májusi számában Lustiger részletesebben is kifejti azt,
hogy mit tehetnek a keresztények az emberiség megmentéséért. A történelem
ben- írja .- halálos harc és versengés folyik, gazdasági, politikai, társadalmi és
ideológiai téren egyaránt, Mindenki a maga előnyét akarja biztosítani a többiek
rovására. Bármennyire abnormális is ez a kűzdelern, mégis tudomásul kell ven
nünk a tényt, hogytársadalmainkat ezek a harcok alakítják. Századunkban nem
csak annyi változás történt, hogy a fegyverek hatóerejének megnövekedésével
egyre több ernber megölése vált lehetővé, hanem az is, hogy a gyilkosok ideoló
giákat gyártanak a tömeggyilkosságok igazolására. Shakespeare drámájában
Lady Macbeth beledrút abba, hogy meggyilkolt egy embert. Napjainkban a tö
meggyilkosok sem igen érzik szükségét annak, hogy kiengesztelődést keres
senek.

A búnnek és a bosszúnak ebben a polgárjogot nyert szövevényében a kereszté
nyek más alternatívát kínálnak fel. Elfogadják Isten irgalmát és megbocsátását,
és azon vannak. hogy ennek ereje lassan átformálja a világot.

Egy ember sokak életét elpusztíthatja a maga búnével. A keresztények hiszik,
hogy ennek a fordított ja is igaz: egyetlen személy szeretete és irgalma is átalakít
hatja sokak sorsát. Mivel a rossz folytonosan újratermelődik a történelemben,
újra és újra el kell fogadnunk Isten irgalmas bocsánatát, és nekünk is meg kell
bocsátanunk felebarátunknak. Ez a cselekedet észrevétlen és "haszon"-talan,
pedig a világ egyensúlyát csak azzal tudjuk fenntartani, hogy folytonosan meg
bánjuk saját bűneinket, és Isten szeretetében megbocsátunk másoknak. Az áldo
zat megmentheti a hóhérját. a szerit megmentheti a búnöst, aki gyűlöletében

pusztulásra ítélte önmagát. lsten maga biztosít bennünket arról, hogy ez a csoda
bekövetkezhet. Meglágyíthatja a szívünket Isten gyöngédsége.



A világ szenvedései láttán mindnyájan föltehetjük a kérdést: Mit is segíthetek
én a Libanonban, Afrikában, egyebütt lejátszódó tragédiákon? Krisztuson ke
resztül az egész emberiséggel közösségbe kerülhetünk: vele egyesülve mindnyá
jan tehetünk valamit az egész világért. Igy imádkozhatunk: "Uram, te azért te
remtettél, hogy szeresselek téged és teremtményeidet, akik a testvéreim. Tégy
képessé a szeretetre, hogy a szeretet uralkodhasson az egész világon."

A kiengesztelődés nem csupán, s nem is elsősorban földünk megbékélését je
lenti, folytonos polgárháborúink felfüggesztéset. A kiengesztelődött ember szö
vetségre lép Istennel. Ebben a szövetségben Isten magából ajándékoz nekünk
valamit, hogy isteni módon cselekedhessünk és élhessünk, ezzel beteljesítve az
emberi természet legmélyebb igényeit. A szövetségre lépőknek meg kell tartani
uk Isten parancsait. A parancs szónak azonban rossz csengése van:' külsőleg
mesterségesen ránk erőszakolt szabályokat juttat eszünkbe. A keresztények
Krisztus nyomán szívesebben emlegetik Istennek, az Atyának akaratát. Krisztus
szava szerint: "Eletem az, hogy teljesítsem Atyám akaratát."

A parancsok tárják föl előttünk Isten cselekvésmódját. Isten azt akarja, hogy
mi is hozzá hasonlóan éljünk. Mivel az ember képviseli Istent a világban, úgy
kell cselekednie, mint a mennyei Atyának. Az embernek is úgy kell szeretnie,
ahogyan Isten szereti őt ;- ha ezt elutasítja, akkor nem szereti igazán sem önma
gát, sem másokat.

Lukács lászló

A legnagyobI;» katolikus ország: Brazília
Mértéktartó előrejelzésekszerint 2000-ben a világ keresztényeinek 28, a világ

katolikusainak 46 százaléka lesz latin-amerikai. (Európában ekkorra a katoliku
sok 22 százaléka él majt.) A felekezeti egyöntetűség.vagy sokféleség oldaláról
nézve éppoly érdekes a kép. A katolikus népesség /aránya az ezredfordulóra
Európában 48, Eszak-Amerikában 35, Afrikában 19, Dél- és Keletázsiában 2 
Latin-Amerikában ellenben 86 százalék lesz.

A "katolikus földrész" legnagyobb országa, Brazília területe alig kisebb, mint
egész Európa. Lakóinak száma nagyjából annyi, mint Franciaországé, az
NSZK-é, Svájcé és Ausztriáé -együttesen. Am míg Európa népessége 1980--2000
között várhatóan 10--11 százalékkal növekszik, Latín-Ameríkáé 66--67 százalék
kal! Brazília népessége 1980-ban 126 millió, húsz évvel később viszont már 213
millió lesz. Ennyivel több embernek kell élelmet, iskolát, munkahelyet, lakást,
egészségügyi ellátást és minden egyebet biztosítani. A népesedésrobbanás három
dolgot jelent: 1. a fiatalság nagy arányát (a népesség 43 százaléka 15 évnél fiata
labb); 2. szegénységet (az ország nem képes adósságai visszafizetésére; az évi.
18-30 százalékos inflációnak maximum 80 százalékát szabad 6--12 hónappal ké
sőbb, fizetésemeléssel kiegyenlíteni stb.) és 3. óriási társadalmi-gazdasági
politikai feszítőerőt. A feszítő erő sokoldalú. Egyrészt óriási tömegek mozognak
a városok felé. Az 1970-ben 5,7 milliós Sao Paolóba például naponta több mint
1000 ember vándorol be, aki minden más lehetőséget felégetett maga mögött. A
gazdasági problémákkal együtt járnak a társadalmi és politikai ellentétek. A pa
rasztok elűzése földjükról (amely - telekkönyv híján - nincs nevükre írva) min
dennapos dolog. Oriási területek ipari célra, útépítésre, amerikai érdekeltségek
számára való lefoglalása éppoly megszokott - természetesen az ott élők kártala
nítása, sőt sokszor tájékoztatása nélkül. Apró epizód, hogy az Amazonas vidékén
át vezető autópálya és a mellé telepített ipari központok építői az.ott éló.indián
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