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- Tavaly októberben a katolikus-marxista dialógus alkalmából tartózkodott hazánkban
a katolikus küldöttség vezetőjeként. Nemrég magyarul is megjelent könyvében (Szent
István Társulat, 1986) nagy szeretettel emlékezik meg a közelmúlt nagy pápáiról. Milyen
személyes emlékeket őriz róluk?

- Egészen fiatal pap voltam, amikor XXIII. János pápa meghívott Rómába, hogy az
Államtitkárság francia nyelvű szekciójában dolgozzam. Két hétre jöttem, és tizenkét
évig maradtam itt. Akkoriban még a bíborosok uszályt hordtak, s a világ püspökei az
ötévenként esedékes hivatalos látogatásokat leszámítva nemigen fordultak meg
Rómában. 1959-töl viszont megindult a zsinat előkészítése, s egyre több teológus és
püspök kereste föl Rómát. Számomra rendkívüli kegyelem volt, hogy részt vehettem
a zsinat előkészítésében,majd végigkövethettem a zsinat egész lefolyását.

XXIII. Jánosban azt az egyetemes szolgálatot csodáltam meg leginkább, amely az
egész egyház javára történt, a szeretet és a hit növelése érdekében: "Erősítsd meg
testvéreidet a hitben."

Aztán évekig dolgozhattam együtt VI. Pál pápával. Ebben az időben a legtöbbet
azoktól az emberektől tanultam, akik a pápai kihallgatás után fölkerestek engem, s
megvallották, hogy találkozásuk a pápával mennyire megerősítette őket a hitükben.
Nagy fölfedezés volt számomra, hogy nála mennyien megszilárdultak az emberek
iránti felelősségükbenés szolgálatukban; olyanok is, akik nem voltak katolikusok, sőt

keresztények.
Azután Rómát elhagytam Párizsért. Váratlanul megválasztottak ugyanis rektornak

az Institut Catholique-ra. Hat évre választottak, és tíz évig maradtam ott. VI. Pál pápa
azonban időről időre látni kívánt, mivel rendkívül érzékenyen figyelt a kultúrára, az
intellektuális élet forrongásaira. Időnként magához hívott, és így szólt: "Ön az Institut
Catholique rektora. Mondja el nekem, mit olvasnak, miröl vitatkoznak az emberek,
mi történik az intellektuális világban?" Néha igen hosszúra nyúltak ezek a beszélge
téseink; megpróbáltam összefoglalni neki az eseményeket. A Szentatyát mindig fog
lalkoztatta az a kérdés, hogy az egyház hogyan lehet jelen napjaink világának szel
lemi forrongásában.

Rektorságom ideje alatt II. János Pál pápát is fogadhattam az intézet élén. Öröm
mel hallgattam, amint felidézte nekünk az alapító és első rektor jelszavát. Rendkívül
határozottan, élesen tagolva mondta ki: "Nektek a gondolkodás világába kell bele
vinnetek a keresztény kovászt." Látogatása alkalmával elkísértem a Szentatyát az
UNESCO-ba is. Akkor még nem is gondoltam, hogy idővel munkatársa leszek a pápai
szolgálatban.

- Hogyan játszódott le a római kúria reformja a zsinat iránymutatásainak megfe
lelően?

- Hihetetlen változás zajlott le néhány esztendő alatt. A Szentszék irodáiban valaha
elszigetelten végeztük a munkánkat a pápa szolgálatában, meglehetösen távol a világ

126



püspökeitől. Most pedig sűrűn fölkeresik a Szentszéket a püspökök - alig tudunk
felelni a kérdéseikre. VI. Pál pápa "Pro comperto sane" círnü motu propriójával ren
delte el, hogy egyházmegyés püspököknek is részt kell venniük a római kúria taná
csaiban. Ez akkoriban abszolút újdonság volt. Korábban a római kongregációk kuriá
lis bíborosokból álltak egy-egy bíboros vezetése alatt, s ők irányították az egyház éle
tének egy-egy szektorát. Semmilyen komoly döntést nem lehetett hozni ezen a körön
kívül. A kongregáció meghatározása valóban "cum gregatione", a bíborosok össze
gyülekezése volt. VI. Pál óta viszont egyházmegyés püspökök is részt vesznek az
egyes kongregációk munkájában. Rajtuk keresztül a földkerekség különböző egy
házai közvetlenül is belekapcsolódhatnak a világegyház irányításába. A tagok ötéven
kénti megújítása azt is eredményezi, hogy a püspökök egyre nagyobb számban tár
sulnak a római kúria munkájához. A püspökök lelkipásztori szempontjai. tapasztala
tai így progresszív módon egészítik ki az egyes kongregációk munkáját, a Népek
Evangelizációjának Kongregációjától elkezdve egészen a Hittani Kongregációig.

- Van-e más módja is annak, hogy az egyes püspöki karok részt vegyenek az egyház
egyetemes kormányzásában?

- VI. Pál pápa hozta létre a püspökök szinodusának intézményét is. Eleinte két
évenkénti összejöveteire gondoltak, később úgy döntöttek, hogy háromévenként ren
dezik meg. S a közhiedelemmel ellentétben nem Róma határozott így, hanem a püs
pökök kérésére történt. Mi a püspökök szinodusa? A kollegialitás megélésének ki
váltságos pillanata: Péter körül minden püspök felelősségetvállal az egész egyházért.
Azért jövünk erre a szinodusra, hogy közvetítsük mindazt, amit a hívek megélnek az
egyházban. Mi viszont átadjuk a részegyházaknak azokat a döntéseket és sürgetése
ket, amelyeket a Szentatya körül összegyülekezett püspökök megfogalmaznak.

VI. Pál pápának "Evangelii nuntiandi" círnü apostoli buzdítása (1975) pontosan fél
úton jelent meg a zsinat lezárása (1965) és a rendkívüli püspöki szinodus (1985) kö
zött. Az 1974-es szinodus végén a püspökök ezzel adták át a Szentatyának munkájuk
eredményét: Önre bízzuk mindezt, csináljon belőle egy olyan üzenetet, amely az
egész egyháznak szól. Nemrég mondta nekem II. János Pál pápa, hogy állandóan
vissza kell térnünk az "Evangelii nuntiandi'I-hoz. A Rómával való közvetlen kapcsolat,
mondhatnám jövés-menés tehát ma már egészen természetes módon valósul meg.

A római kúria reformjának azonban volt egy másik jelentős intézkedése is.
1967-ben jelent meg a "Regimini ecclesiae universae" círnü apostoli konstitució,
amely egyenlő jogokkal bevette a római kúriába az összes új szervezetet, amely a
zsinatból született. Vagyis minden titkárságot, bizottságot, pápai tanácsot. Így én,
mint a Nemhívők Titkárságának vezetője, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke azzal a
kiváltsággal rendelkezem. hogy részt vehetek a Szentatya által rendezett "munka
összejöveteleken". Mindig elgondolkoztat, hogy húsz éve a jelenlegi résztvevőknek

csupán mintegy a fele volt jelen. A Keresztény Egység Titkársága, a Nemkeresztény
Vallások Titkársága, a Nemhívők Titkársága. a Kultúra Pápai Tanácsa, a Pápai Csa
ládi Tanács, a Justitia et Pax Tanács. a Cor Unum pápai tanácsa - íme egy csomó új
szervezet, amely ma éppoly jelentős szerepet játszik. mint a hagyományos római
kúriák.

II. János Pál pápa igen fontosnak tartja, hogy az eseményeket két oldalról szemlél
hesse. A Kultúra Pápai Tanácsa felelősségéről beszélve többször elmondta: a kor
mányzási szervek a püspökökkel. az egyházmegyékkel, az evangelizációval, a szerze
tesekkel foglalkoznak; az újonnan alakult titkárságok és tanácsok közvetlenül nem a
kormányzásért felelősek. hanem a szemléletformálasért, a reflexióért. a testvéri buz
dításért. Meg kell osztanunk a kormányzás és a buzdítás felelösséget az egyház életé-
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nek minden területén. Mindennapi munkánk ennek megfelelöen alakul. Budapestre
Franciaországból érkeztem, mivel elkisértem a Szentatyát ottani látogatására. Köz
vetlenül előtte munkatalálkozón vettem részt a Nemzetközi Teológiai Bizottsággal,
amelyet szintén VI. Pál alapított. Arra kértek ugyanis, hogy beszéljek nekik a hitről

és az inkulturációról. Máskor viszont én hívok meg előadókat a Kultúra Pápai Taná
csába a különbözö kongregációkból. Legutolsó ülésünkön a Népek Evangelizációjá
nak prefektusa, Tomko bíboros beszélt az evangelizáció és a kultúra kapcsolatáról,
Mayer bíboros, a Liturgikus Kongregáció prefektusa a liturgia és a kultúra viszonyá
ról, a politikai ügyekkel foglalkozó Silvestrini érsek pedig a politika és a kultúra
összefűggéseiröl.A kúria tehát ma sokkal közvetlenebb és élőbb kapcsolatban áll az
egyes részegyházakkal.

- Bíboros Úr a Nemhívők Titkárságának elnöke. Hogyan tekint vissza a Titkárság
húszéves munkájára?

- Tavaly valóban elkészítettük a két évtizedes munka mérlegét. A titkárságot VI.
Pál alapította a zsinat szellemében. Ezzel megnyitotta a dialógus harmadik körét. Dia
lógust folytatunk a nem-katolikus keresztényekkel, a nem-keresztény istenhívőkkel
rajtuk kívül azonban párbeszédre kívánunk lépni minden emberrel. Jobb híján nem
hívőknek neveztük el őket, mindazokat, akik rosszul hisznek, akik hitetlenek, agnosz
tikusok, ateisták vagy pedig közömbösök.

- S milyen eredményekre vezetett-vezethet ez a párbeszéd?
- Erre csak azt válaszolhatom, amit időnként a nem-hívők mondanak nekem: el-

képzelhetetlen lenne kapcsolatuk az egyházzal e titkárság nélkül. Már az az egyszeru
tény nagyon fontos számukra, hogy a titkárság létezik. Jele, szimbóluma ez annak,
hogy az egyház mindenkivel párbeszédet folytat. Ezt a titkárságot intellektuális és
gyakorlati feladatokkal egyaránt megbízták. Intellektuális téren gondolkodnunk kell
a jelenlegi helyzet okain, a nem-hívésnek különböző formáin, amelyek a világ külön
böző pontjain tapasztalhatók. Gyakorlatilag pedig megpróbálunk mindenütt szemé
lyes kapcsolatot teremteni a nem-hívőkkel. Mindkét feladatot igen fontosnak vélem.

- Az ateizmus ma világszerte jelentkezik. Az emberek többsége azonban nem valami
lyen világnézet vagy filozófia követőjeként ateista, hanem gyakorlati életvitelében az.
Hogyan lehet velük kapcsolatot teremteni?

- Az elmúlt évek során világosan kiderült a különbözö összejövetelek alkalmával,
hogy igen sok embernek nincs megállapodott világnézete. Leegyszerűsítve: különb
séget tennék ateizmus és nem-hívés közott. Az ateizmus átgondolt, megalapozott
meggyőződéssel tagadja Isten létét. Ez igen ritka jelenség, ma talán ritkább, mint
régen. Nekünk legalábbis az a benyomásunk, hogy az intellektuális ateizmus az el
múlt húsz évben egyáltalán nem tudott megújulni. Sokan azt rnondják, hogya teoló
gia válságban van. Én inkább úgy látom, hogy az ateizmus jutott krízisbe. Az elmúlt
években egyetlen számottevő új mű, új reflexió nem jelent meg róla. Sőt a kultúra
szélesebb körében, a müvészetekben sem tapasztalható az ateista szellem térhódí
tása. Az értelmiség nagy egészében nem csatlakozik többé tudatosan ehhez a nézet
hez.

Rögtön hozzáteszem azonban, hogy a gyakorlati, konkrét, mondhatnám egziszten
ciális nem-hivés egyre nagyobb körben terjed. Furcsa ellentmondás ez, torzulásos
jelenség: egy csökkenő létszámú, egyre kevésbé kreatív csoport vallja magát tudatos
ateistának, intellektuális kisugárzásuk azonban már alig van. Nietzsche, Feuerbach,
Marx, Sartre eszméi nem hatnak többé az értelmiségre, új elgondolások és alkotások
pedig nem látnak napvilágot. - Egyre jobban terjed viszont a vallási közömbösség, s
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titkárságunk mindinkább ennek okait, következményeit, motivációit igyekszik tisz
tázni, keresve a pasztorális megközelítés lehetőségeit.

Föl kell azonban figyelnünk napjainknak egy másik jelenségére is: a szekták fel
bukkanására és virágzására. Erről beszéltem az 1980-as szinoduson, amelyen kineve
zésem után elöször vettem részt. Azóta az Egységtitkársággal és a Nemkeresztény
Vallások Titkárságával közösen vizsgáltuk ezt a jelenséget, hiszen az egyházon belül
sincs olyan szervezet, amely a szektákkal foglalkoznék. Én inkább kulturális jelen
ségnek mondanám, amelyben a nem-hívés különbözö hívő elképzelésekkel kevere
dik. Vizsgálatunk során összeállítottunk egy kérdöívet, s azt megküldtük az összes
püspökkarikonferenciáknak. Mi magunk lepődtünk meg leginkább a beérkező fele
letek mennyiségén és minöségén. Egy évig tartott az anyag feldolgozása. Összefoglaló
tanulmányunkban felhívtuk a figyelmet a szekták jelenségére, amely kihívást jelent
lelkipásztori munkánk számára. (Ebben a munkában is egy példáját láthatja annak,
hogy a római kúria hogyan működik együtt a helyi egyházakkal, s hogyan szolgálja
azokat.)

A szekták megléte egyébként el kell hogy gondolkodtasson akkor, amikor a szeku
larizmus jelenségéről beszélünk. A sajtó - beleértve a katolikus sajtót is - néhány
évvel ezelőtt úgy beszélt korunk szekularizálódásáról, mint megállíthatatlan, mindent
elnyelő folyamatról. Végkövetkeztetésük az volt, hogy napjainkban eltűnt a vallás - a
szent - iránti fogékonyság. Ugyanakkor viszont tanúi vagyunk a több száz vagy ezer
nyi szekta elszaporodásának. Ezek milliónyi embert mozgósítanak, akik valamilyen
szentséget, vallásosságot keresnek, mert - valljuk meg őszintén - elveszítették a kap
csolatot az intézményes egyházakkal. Dokumentumunkban rámutattunk arra is, hogy
mindez keresztény vagy egykor keresztény területeken játszódik le. A szekták jelen
léte és sikere tehát kétségbe vonja a szekularizmus analízisének helyességét. A szeku
larizmus lelki sivatagot hoz létre: az ember azt hiszi, hogy nem tud hinni, holott nem
tud meglenni hit nélkül. Ha a nagy vallások nem elégítik ki az embereket, akkor val
láspótlékokat keresnek maguknak. A vallási vadhajtások megjelenése azt mutatja,
hogy a szentre szomjazó emberek nem feltétlenül éppen az egyházat keresik fel ...

- Hogyan látja az egyházon belül jelentkezőmegújulási mozgalmakat?
- Amint említettem, most Franciaországból jövök, ahol az oda látogató Szentatyát

kisértem végig útján. Paray-Ie-Monialban az Emmanuel mozgalom vállalta a találkozó
megszervezését. A gerlandi stadionban SO OOO fiatal fogadta a Szentatyát, jelen voltak
a karizmatikus mozgalmak tagjai, a JOC-isták és a többiek. A fiatalok egy része a tisz
ta lelkiségre törekszik, mások inkább a szociális-társadalrni kérdések megoldását
tartják feladatuknak. A püspökök feladata gondoskodni arról, hogy ezek a tenden
ciák ne váljanak kizárólagossá, ne szektásodjanak el, ne kerüljenek szembe egymás
sal. Látja, a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez lehetséges.

- Mi a véleménye Karl Rahner elgondolásáról az "anonim keresztényekkel" kapcsolat
ban?

- Egyáltalán nem értek egyet az anonim kereszténység elméletével. Tisztelem Karl
Rahner gondolatait, de úgy vélem, hogy meg kell őriznünk a szavak és a tények igaz
ságát. Mi a keresztény és mi az anonim? Keresztényazonosságunkban van valami
alapvető tény, ami kizárja az anonimitást.

Tertullianusra itt nem hivatkozhatnak: az "anima naturaliter christiana" elve
másra vonatkozik. Origenész mutat rá arra, hogy az Ige magvai belé vannak ültetve
az emberekbe. Tapasztalatom szerint ez annyit jelent, hogya nem-hívőkkelés a más
kultúrákkal való párbeszédben az emberekben rejlő reményből indulhatunk el. Az
ember Isten képmására van teremtve, érzékeny tehát az ő üzenetére, ha eljut hozzá
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az örömhír. De hogyan történhet ez anonim módon? Az egyház azt a megbízást kapta,
hogy összegyűjtsea népet: az egyház a meghívottak összegyűjtése,gyülekezete Jézus
nevében. Lényegével ellenkezik, hogy ez anonim legyen. Ez a kovász a tésztában: ha a
keresztény ember anonim, akkor megszünik kovásznak lenni.

- A nem-hívők között a legnagyobb létszámú és legtudatosabb csoportot a marxisták
képviselik. A kereszténység és a marxizmus között a hatvanas években megindult párbe
széd a hetvenes években mintha meglassult volna. Hogyan látja a dialógus eddigi ered
ményeit és a folytatás lehetőségét?

- A hatvanas években a Paulus-Gesellschaft folytatta a párbeszédet - emlékszem
azokra a dossziékra, amelyek akkoriban az államtitkárságra érkeztek. Azóta azonbar
két évtized elmúlt, és ma teljesen új szakaszba léptünk. A hatvanas évek dialógusa
egy sajátos egyházi, szociopolitikai, kulturális helyzetben jött létre, s ez lényegesen
különbözik az 1986-os év világától. Mint francia elég, ha arra utalok, hogy a háb~
utáni években a kommunista eszmék mekkora hatást gyakoroltak a párizsi értelmi
ségre. Bocsásson meg, hogy ezt a kérdést inkább párizsi, mint római szemmel látom
- de az értelmiség érdeklődéseebben az irányban jelentősenmegcsappant.

A római nézőpont egyszerű. Titkárságunk feladata párbeszédet folytatni minden
nem-hívövel, aki elfogadja ezt a dialógust. Erre először két éve nyílt lehetőségünk,

Ljubljanában, a Szlovén Tudományos Akadémia rendezésében. A téma akkor a tu
domány és a hit viszonya volt. Ennek folytatását is láthatom a mostani budapesti pár
beszédben, amelyik sokkal jobban magára vonta a nemzetközi figyelmet. Ennek két
oka is van. Először is résztvevőit tekintve ez a mostani kollokvium szélesen nemzet
közi, kelettől nyugatig. A legkülönbözőbb országokból érkeztek ide kiváló személyisé
gek: Ausztriából. Jugoszláviából, Csehszlovákiából, a Szovjetunióból, Kelet- és
Nyugat-Németországból. Franciaországból, Spanyolországból. Ez a széles dimenzió
lényeges fejlődést jelent az előző kollokviumhoz képest.

Másodszor pedig kitűzött témánk nem csupán a szakemberek eszmecseréjére tart
igényt, hanem minden embert érint, hiszen az etikai értékekről és a társadalomról
beszéltünk. Úgy is mondhatnám, hogy válságba jutott az a társadalom, amelyben
élünk. A résztvevők persze nem vélekedtek azonosan sem a válság természetéről,

sem annak okairól, következményeiről,sem a lehetséges gyógymódokról.
Tavaly a Szentatya Castelgandolfóban egy szük körű kollokviumot hivott össze a

világban jelentkező krízisjelenségek megvitatására. Véleményemet már akkor kifej
tettem. Szerintem elsősorbana gondolkodásunk jutott válságba. Késésbe kerültünk a
világ dolgainak megértésében. Ez az ellentét pedig tarthatatlan, hiszen a saját értel
münk termékei, a mi tudományunk, technikánk gyümölcsei megelőznekminket, s mi
csak elkésve tudjuk értékelni ezeket az eredményeket.

Visszatérve a budapesti párbeszédhez: itt számomra az a fontos, hogy most először

értettünk egyet abban, hogy a válság mindenütt jelentkezik, országhatároktól füg
getlenül. Korábban olyan ideológusokkal volt dolgunk, akik a válságot csak a szom
széd országban látták meg, önmaguknál azonban nem. Azt mondták, hogy a másik fél
ideológiája jutott válságba, nekik viszont kész megoldásaik vannak. Ezekben a napok
ban viszont mindnyájunk számára tudatosult, hogya válság a különbözö ideológiai
rendszerekben élő országokban egyaránt jelentkezik.

A válság egyetemes voltának fölismerése mellett ráeszméltünk arra is, hogya kö
vetkezményei mennyire drámaivá lettek szerte a világon. Felül kell vizsgálnunk állás
pontunkat. hiszen az ember, az egész emberiség fenyegetetté vált. Veszélybe került az
ember emberiessége, de az emberiség léte is. A dialógus során mindkét fél részéről

az etikai dimenzió erőteljes előretörését lehetett tapasztalni. Mindkét oldalról egy
aránt megfogalmazódott az az igény, hogy a dialógust folytatni kell.
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- A Kultúra Pápai Tanácsa nemrégen alakult. A Szentatya az evangelizáció új eszközét
is látja benne, de fontosnak tartja azt is, hogya kultúrát egyenlő partnernek tekintse, és
állandó, termékeny párbeszédet [olytasson korunk kultúrájával, kultúráival. Miben látja
Biboros Úr a Tanács szerepét?

- Manapság egyesek a kultúra evangelizációját hangsúlyozzák, mások viszont az
evangélium inkulturációját. En úgy gondolom, hogya Tanácsnak egy "és"-t kell köz
beszúrnia e két celkitűzés közé. Az egyiket megvalósítva érhetjük el a másikat. Az
egyház létének értelme, hogy evangelizál. De hogyan tudjuk a kultúrát evangelizálni,
ha nem inkulturáljuk az evangéliurnot?

A Szentatya ismételten kifejtette, hogy kettos célt kíván megvalósítani a Tanács
megalapításával. Nemcsak evangelizálni prúbáljuk a kultúrát, hanem megakadá
lyozni azt is, hogy embertelenné váljék. Érdek nélkül törödünk a kultúraval, hiszen
az egyháznak és a keresztényeknek szolgálniuk kell az emberiséget. Elevenen él ben
nem a pápának az UNESCO emelvényéri elmondott beszéde 1980. június l-én: "Az
embert önmagáért kell szeretni. Semmi másért, csak önmagáért." Az ember viszont
csak a kultúrán keresztül válhat önmagává. Ezzel elháríthatjuk azt a kísértést, amely
az evangélium inkulturációjának mintegy a fonákjaként fenyegethet bennünket, s ez:
az evangélium kulturalizációja - vagyis az evangélium redukciója egy kultúrára a
többi között.

Ami a Tanácsot illeti - igen sok nemzetközi konferencián, találkozón veszünk részt,
s egyre több kapcsolatunk alakul ki nemzetközi kulturális szervezetekkel, söt az egy
házon belül is különbözö nemzetközi szervezetekkel. Munkánkban megpróbáljuk va
lóra váltani a Szentatya kettös elképzelését. Hogy csak néhány példát említsek:
Münchenben Európa kulturális gyökereiról rendeztünk kollokviumot. Az USA-ban
ezt a témát tűztük ki egy találkozón: egyház és kultúra húsz évvel a zsinat után. Rio
de Janeirúban ugyanezt Latin-Amerika összefüggésében vizsgáltuk meg. Nemrég In
diában a modernitás és az antik civilizáció találkozását elemeztük. Legközelebb To
kióban lesz Kelet-Nyugat találkozó. Tervezünk egyet Nigeriában is az afrikai vallási
kultúráról és a nök szerepéröl Afrikában, Lichtensteinben a müvészet és a vallás kap
csolatáról. Láthatja, hogy tevékenységünk nem szükűl le az európai kultúrára. Taná
csunk tagjai között a legkülonbőzöbb kultúrák reprezentánsai, az összes földrészek
képviselöi megtalálhatóak.

Rengeteg tennivaló vár reánk. Amikor a püspöki szinoduson beszámoltunk a mun
kánkról, én a tiszteletre rnéltó püspöki kongregáció prefektusa után következtem. Ő
arra emlékeztetett, hogy kongregációjukat V. Sixtus pápa alapította. En erre a Nem
hívök Titkársága nevében azzal válaszoltam, hogy mi pontosan húszévesek vagyunk.
Két nap múlva pedig, a Kultúra Pápai Tanácsáról szóló beszámolómat azzal kezdtem,
hogy mi vagyunk a Kúria újszülöttje: pontosan kétévesek. (:'a va?

L. L. és T. J.
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