
A Vigilia beszélgetése

Joachim Wanke erfurti püspökkel

- Hazánkat - szemben a két évvel ezelőtti bizakodó örömmel -, ma inkább a
rosszkedv üli meg. Hasonló híreket hallani az egykori Kelet-Németországból is.

- A felszabadulás és az egyesülés első mámora valóban elmúlt, hozzáteszem
azonban, hogy az emberek kedve sokszor jobb, mint ahogyan az a tömegtájé
koztatási eszközökben megjelenik. A felmérések szerint Németország felnőtt la
kosainak mintegy ötven százaléka bízik a jövőben. El a remény, hogy előbbre

jutunk, és határozott jelei mutatkoznak annak, hogya gazdasági élet magára
talál. Ugyanakkor sokaknak foglalkozást kell változtatniuk, meg kell barátkoz
niuk a munkanélküliség gondolatával és számtalan olyan dologgal, ami eddig
nagyrészt ismeretlen volt. Mindez magával hoz egyfajta létbizonytalanságot,
félelmet. Ma az öröm összekeveredik a félelemmel.

- Nem irigylik-e a keletiek nyugati honfitársaikat?
- A nyugati életszínvonal ma is jóval magasabb, mint a keleti, érthető, hogy

egyesekból türelmetlenséget vált ki ez a különbség, de be kell látni, hogy az
eltérések kiegyenlítéséhez idő szükséges. Nem lehet egyidejűleg drezdai módon
dolgozni és düsseldorfi életszínvonalon élni. Hozzá kell tennem, hogya volt
NDK-ban is sokan keményen dolgoztak, de rossz munkamódszerekkel és ki
sebb hatékonysággal. Fontosnak tartom azt is, hogy az emberek bátran vágjanak
neki a változásoknak, a tanulásnak. Saját kezükbe kell venniük sorsuk irányítá
sát, mert a régi rendszerben nem voltak felelősek semmiért. Most meg kell ta
nulniuk vállalni a felelősséget.

- Ehhez nemcsak a gazdasági életnek kell átalakulnia. A munka és a felelősség

vállaláSJl erkölcsi tartást kíván. Hogyan segíthet itt az egyház?
- Ugy, hogy felkínálja nekik az Evangélium üzenetét, s ezáltal hozzájárul a

személyiség stabilitásához. Az elmúlt viharos időszakban számtalanszor tapasz
talhattuk, hogya hit milyen erőt jelent a rossz elleni harcban. A jövőben ez lesz
egyházunk egyik legfontosabb feladata. Az egyházon kívüli társadalomban pe
dig meg kell kísérelni azokat az értékeket kifejezésre juttatni, amelyek a társa
dalom múködéséhez elengedhetetlenül szükségesek, például az egymás iránt
való nyitottságot, a kölcsönös szolidaritást, a generációk közötti megértést.
Ugyanilyen fontosnak tartom az egyház társadalmi tanításának ismertetését,
gyakorlatban való alkalmazását. Az egyház így jelentős szerepet tölthet be a
társadalom újjáépítésében.

- Milyen lehetőséget lát a szegények és gazdagok közötti ellentét és az abból adódó
feszültség leküzdésére? Ez nálunk is gondokat jelent.
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- Ezek a szociális feszültségek bizonyára erősödni fognak. A volt NDK tár
sadalmában - a pártfunkcionáriusok luxuskörülményeit leszámítva - min
denki nagyjából azonos színvonalon élt. A kialakuló gazdasági rendszerben ter
mészetesen nő a feszültség azok között, akik megkapaszkodtak, és azok között,
akik a szociális védőhálóból kicsúsztak. Ezért fontos, hogy ne pusztán piacgaz
daságot, hanem szociális piacgazdaságot teremtsünk. El kell érnünk, hogy a
szociális háló mindenkit megtartson. Különösen azok számára fontos ez, akik
úgy kerültek hátrányos helyzetbe, hogy arról nem maguk tehetnek. Ilyen szo
dális csoportok például a hajléktalanok, a kábítószerélvezők, akik képtelenek
alkalmazkodni a társadalom teljesítmény-orientáltságához. Ezeknek a csopor
toknak van elsősorbanszükségük az egyház segítségére, és arra, hogy az egyház
a társadalomban hangsúlyozza a szolidaritás fontosságát.

- Hogyan tudja az egyház a szociális háló felépítését segíteni?
- Az egyháznak komoly szociális tevékenységet kell folytatnia. Ki kell épí-

tenünk azt a hálózatot, amelynek elsődleges feladata a szociális gondozás, a
betegek kórházi ápolása és a mozgássérültek ellátása, testi-lelki gondozása. Az
embereket rá kell ébresztenünk arra, hogy az ilyen tevékenység a keresztény
élet szerves része.

- Hogyan látja az egyesült Németországban a keleti és nyugati országrész egyhá
z/únak helyzetét?

- A németek többsége természetesen örömmel üdvözölte Németország új
raegyesítését. Csupán szűk csoportok képviselik azt a nézetet, hogy az egyesítés
fölösleges volt. Ezek még a régi NDK nosztalgiájában élnek, és azt vallják, hogy
megvalósítható lett volna egy jobb szocializmus. Az újraegyesítés lelki szem
pontból sokkal tovább fog tartani, mint a politikai-földrajzi egyesítés. Legalább
egy vagy két generációnyi időre van szükség ahhoz, hogy lélekben is közel
kerüljenek egymáshoz a keletiek és a nyugatiak. Fontos, hogy megismerjük egy
mást, tekintetbe vegyük egymás adottságait, képességeit, hogy Keleten megsza
baduljunk attól a vágytól, hogy egycsapásra elérjük a nyugatiak jólétét. Nyuga
ton pedig ne gondolják mindig azt, hogya keletiek csak a pénzüket akarják.
Ebből a szempontból ugyanazok a problémák érvényesek mind a társadalom,
mind az egyház életében.

- Hogyan ment, megyvégbe az egyesülés az egyházban?
- Le kell szögeznem, hogy ismét egységes, német katolikus egyház vagyunk.

A katolikus egyházon belül ez talán nem okoz akkora problémát, mint az evan
gélikus egyházban, ahol az egyházkerületek erősen önállósultak. A katolikus
egyház mindig megőrizteegységét, s most a keleti rész püspökei természetesen
kapcsolódnak bele az egységes német püspöki kar munkájába. Tudomásul vet
tük, hogy "egy csónakban hajózunk" . Gyakorlati problémák persze felmerülnek:
a közeljövőben bizonyára módosulni fognak a német egyházmegyék határai.
Már kidolgoztak egy javaslatot, remélem, hogya Szentszék még ebben az évben
meghozza döntését ennek alapján. Az egyházmegyéket áttekinthetőbbé,mun
kájukat hatékonyabbá kell tenni. A volt NDK területén - Eichsfeld kivételével
- a katolikusok diaszpórában éltek, nem pedig olyan többségben, mint például
Bajorországban. Ráadásul működésüketerősen korlátozta az állam.
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A keleti egyházmegyéket olyan főpásztorokra kell bízni, akik munkájukat
eddig is itt végezték. Mi ismerjük az itt élő emberek mentalitását, problémáit
még akkor is, ha bizonyos területeken (a tömegtájékoztatási eszközök haszná
latában, az iskolai hitoktatás megszervezésében) szükségünk van nyugati test
véreink tapasztalataira és segítségére. Hozzá kell fűznöm azonban, hogya ka
tolikus egyház helyzete a régi szövetségi köztársaságban szintén nem egyszerű.

A felekezeti diaszpórán kívül modern világunkban létrejött a hitbeli diaszpóra,
hiszen például a nagyvárosokban nem beszélhetünk összefüggőkatolikus tömb
ról. Sokminden feladatot tehát közösen kell megoldanunk, azt azonban nem
akarnánk, hogy bárki átvegye tőlünk a hitélet szervezésének felelősségét. Saját
tapasztalatainkból okulva kell megszerveznünk a jövőnket. A keleti tartomá
nyok hívőinek olyan speciális problémákkal kell megküzdeniük, amelyeket a
keleti püspökségeknek kell megoldaniuk. Ebből az is következik, hogy nem
hasonlíthatunk teljesen a nyugati egyházmegyékhez, hanem meg kell őrizmünk
sajátos arculatunkat, természetesen azzal a kiegészítéssel, hogy számtalan dol
got át kell vennünk a nyugati egyházaktól. Az európai püspöki szinóduson el
hangzott az a követelmény, hogya keleti és a nyugati egyházak kölcsönösen cse
réljék ki ajándékaikat. Mi azt tudjuk megmutatni, milyen az, amikor a hit a sza
badságnak, a személyiség fejlődésének. a szabad gondolkodásnak a forrása. Az az
ember, aki ezeket az éveket az egyházban élte meg, megtapasztalhatta, hogy a
vallás az embert gazdagabbá teszi. Ugy hiszem, hogy ez a tapasztalat meghozza
majd a gyümölcseit az új helyzetben is. Másrészt egyházunk a keresztényi, feleba
ráti segítség és a családias melegség helye volt. Ezt a familiaritást kellene átadnunk
a nyugati egyházaknak. Ugyanakkor korlátozott lehetőségeinkkényszerítettek ben
nünket arra, hogya hit központi kérdéseire koncentráljunk. A keletnémet egyház
nak különleges lehetőségei vannak a keleti-nyugati értékek cseréjére.

- Mit adhat a keleti egyház a nyugatinak, és mit kaphat tőle?

- Három szempontból közelíteném meg ezt a kérdést. Megtanultuk az Evan-
gélium üzenetét koncentráltan továbbítani, az adott lehetőségekhez alakítani.
Egyházi életünket a hitélet rendkívül magas koncentrációja jellemezte. Megta
nultuk továbbá, hogy ellenséges környezetben, a hittől teljesen elidegenedett
embereknek hirdessük az Igét. Azt hiszem, hogy ez alapvetőert eltérő tapasz
talat, amellyel a sokhelyütt népegyház jellegű nYl .ati katolikus egyház nem
rendelkezik. A nyugati egyházban uralkodóvá vált polgári mentalitás. Ennek
következtében Nyugaton igen erős az elidegenedé, az egyháztól. A keleti egy
házban ez ismeretlen, s ez megkönnyíti az Evangélium hirdetését. Másik tapasz
talatunk, hogy az egyházat közösségként, igazi communióként éltük meg, dia
szporális helyzetünk tulajdonképpen ajándék volt számunkra. Reméljük, hogy
ezt az élményt meg tudjuk őrizni, hiszen ez a korszak az egymásra utaltság ideje
volt. A ránk nehezedő külsö nyomás összetartott bennünket - ez most termé
szetesen megváltozott. Az egyház a hívők számára az őszinte barátságot, az
összetartozást jelentette. Az egyház tehát communio volt, annak pozitív értel
mében. Hitéletünkre is jellemző volt az öröm: hitünk gazdagságából merítettük
erőnket és örömünket. Ebből következik, hogy a keleti egyházak erősíthetik a
nyugati egyházak hitéletét. A keleti hívők számára a hitélet nem teher volt,
hanem aszeméIyiség kibontakozásának lehetősége.

A katolikus egyháznak nagy szerepe volt abban, hogy megmutatta az embe
reknek a kivezető utat az állami ideológiából. Ennek most egyik következmé-
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nye, hogy a volt NDK hívői politikai szerepet vállalnak az ország életében,
képesek a politikai felelősségvállalásra. A hívők megtanultak vitatkozni, mert az
egyházon belüllehetőségük volt erre. Természetesen voltak olyan helyek is, ahol
érvényesült az egyházon belüli gettószemlélet. Az általános tapasztalat azonban
az volt, hogy az egyház szellemi, szabadon gondolkodó műhelyekethozott létre.
A fiatalok számára az egyház felszabadító erejű alternatívát jelentett.

- A nyugativilJíg szdmara ismert és természetes közeg a keresztény kultúra, hitbeli
kötődés nélkül is. Keleten nemzedékek nőttek föl alapvető vallási ismeretek nélkül, a kevés
szdmú hívó viszont valóban elkötelezett keresztényként élt.

- Véleményem szerint az egyháznak a jövőben is olyan társadalomban kell
működnie, amely nem kifejezetten keresztény társadalom. Ennek egyik oka a
történelemből következik. Másrészt azonban pluralista világban - ma haszná
latos szóval posztmodern korban - fogunk élni, amelyben minden lehetséges,
ahol a nyilvánosság mindent jóváhagy. Ebben a társadalomban a keresz
tényeknek új megnyilvánulási formákra van szükségük, olyanokra, amelyek a
sokszínű környezetben is megkülönböztetik az egyházat a többi társadalmi
megnyilvánulástól. Azért vagyunk előnyben, mert ennek módszereit diaszpóra
helyzetünkben már bizonyos mértékben kikísérletezhettük. Tudjuk, hogyan kell
közelednünk egymáshoz, hogyan kell Istenből élnünk egy nagyváros kellős kö
zepén, nem hívők között, Ezek a tapasztalatok segítséget jelentenek a jövőbeni

munkánkhoz. Schürmann professzor úr mutatott rá több ízben erre az új Isten
tapasztalatra, erre az új transzcendenciára.

- Mit nyújthatrIilk a keletieknek nyugati testvéreik - természetesen az anyagi és a
szeroezeti segítségen kívül? Van-e a birtokukban a hitéletnek olyan tapasztalata, amit
megoszthatnak a keletivel, s az javára válika keleti egyháznak?

- A nyugati egyház megmutathatja nekünk, hogya hit mindig együtt jár a
társadalom iránti felelősséggel. A hitéletnek ez a vetülete elhanyagolt volt a
keleti egyházakban: mindig saját tevékenységük szervezésére hasznosították
erőiket. Nyugattól eltanulhatjuk, hogyan kell érvényesíteni a keresztény elveket
a politikában és a gazdaságban, a társadalmi igazságosságban, példával szolgál
hatnak nekünk arra, hogyan kell viszonyulniuk a laikusoknak az egyházhoz és
a világhoz, átvehetjük a tapasztalataikat a katolikus egyesületi élettel kapcsolat
ban, ami Németországban közel száz éves múJtra tekinthet vissza. Nem elha
nyagolhatók a tapasztalataik a liberális és szekularizált világban való tevékeny
ségről sem. Milyen legyen a keresztény közösség a modern munkamegosztásra
épülő társadalomban, hogyan kell együttélnünk más vallásúakkal, többek kö
zött az iszlám híveivel.

- Az egyesülésnek milyen hatása volt az ökumenizmusra?
- Amint az ismert, számolnunk kell bizonyos ellenérzésekkel, vádakkal,

hogya katolikusok hatalomra törnek. Ennek példájaként szokták emlegetni a
kancellárt és a polgármestert. En azonban azt hiszem, hogy ezt az átmeneti
feszültséget le tudjuk küzdeni. Nagyon remélem, hogy az ökumenizmus jó ha
gyományait át tudjuk ültetni a jelenbe és a jövőbe, talán az Okumenikus Tanács
ban, ahol mi katolikusok is képviseltetjük magunkat. A lehető legrosszabbnak
tartanám, ha az egyházban uralkodóvá válna egyfajta birtoklási gondolkodás
mód. Ez az egyházak megosztásához vezetne, holott közös az Evangélium hir-
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detésének a feladata is. Az ökumenének most azt a próbát kell kiállania, vajon
képes-e a megváltozott körülmények között is tovább virágozni. János szavaira
kell gondolnunk, aki azt mondta: "Legyetek egyek." Nem harcolhatunk a többi
egyházakka1, nem taktikázhatunk velük, mert az ő gyöngülésük egyben a ka
tolikus egyházat is gyöngítené. Az egyházak csak közösen teljesíthetik felada
tukat, az Evangélium hirdetését. Nagyon remélern, hogy az ökumené jelenlegi
válságából hamar találunk kivezető utat.

- Hogyan látja az egyház jövőjét?

- Kétségtelen, hogy az egyházi életre is hatással van a politika. A régi rend-
szerben a politikával szembeni magatartás a hitközösségek fő összetartó ereje
volt. A hívek érezhetően aktivizálódnak, bár energiájuk nagy részét elfoglalja a
megélhetési gondok leküzdése. Ezáltal csökken az egyházi rendezvények iránti
érdeklődés is. Ki kell várnunk ennek a folyamatnak a végét. Az egyházközség
hez tartozó hívők azonban ugyanolyan arányban vesznek részt a szentmiséken,
mint azelőtt. Ugyanakkor rendkívül nehéz az egyházban ellátandó feladatokra
elkötelezett embereket találni, ugyanis nagyon sok katolikus ma a társadalmi
életben is szerepet vállalt, így kevés ideje maradt.

- Magyarországon két párhuzamos jelenség tapasztalható. Sokakban őszinte érdek
lődés nyilvánul meg a kereszténység, a hit iránt: most jelentkeznek az elsőáldozásra.

Másrészt viszont a vallásosság ésaz egyházhoz való tartozás felszínes s ezért nemritkán
riasztó divattá vált. Ez bizonyos veszélyt jelent.

- Ezt a jelenséget mi is ismerjük, bár meglehetősenkevés azoknak a száma,
akik annak idején azért maradtak távol az egyháztól, mert féltették az egzisz
tenciájukat, s most akarják elkezdeni a vallásos életet. A hívők száma gyakorla
tilag nem változott. A vallás iránt érdeklődökszáma sem túl magas. A vallásta
lan, s főleg a nem igazán vallásos emberek körében komoly "sikereket" köny
velhetnek el a szekták. Híveinkre azonban nem gyakorolnak számottevőhatást.
TIszta helyzetet kell teremteni az emberek fejében, hogy vallási tájékozottságuk
következtében ne sodródjanak el hamis formák felé. Ez az egyház újabb feladata
az iskolákban és a felnőttoktatásban: életre hívni olyan aktív lelkipásztori inté
zetet, amelynek a feladata az autentikus hit közvetítése. Ebbe a munkájába be
letartozna a laikusok oktatása, továbbképzése, nyilvános előadások tartása, val
lásos programok szervezése. Az ismeretek terjesztését egészíti ki a keresztény
közösségi és szentségi élet. Azt gondolom, hogy a politikai változások igazából
nem befolyásolták lényegesen feladatainkat. Az Evangélium hirdetése az előző

rendszerben összekapcsolódott az emberi méltóság védelmével. A hit hirdetőire
az új társadalmi rendszerben sem vár sokkal könnyebb feladat. Ezzel termé
szetesen nem szándékozom kétségbe vonni azt a tényt, hogy a politikai válto
zásokat örömmel fogadtuk, hiszen a régi rendszer a szabadság korlátozása által
sértette az emberi méltóságot és lehetetlenné tette a szabad választást. Az új
társadalmi helyzetben azonban a hit hirdetése legalább olyan nagy és szép fel
adat, mint az előzőben.

- Hogyan alakult az elmúlt időszakban az iskolai hitoktatás az új német tartomá
nyokban?

- Szászországban és Thüringiában az egyházak törvény adta joga, hogy
hitoktatás folyhat az iskolákban. Speciálisan Thüringiában, Eíchsfeldben folyik
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már katolikus iskolai hitoktatás, a diaszpóra területén azonban a hitoktatás még
mindig egyházi keretek között folyik, bár érvényesül ott is az a tendencia, hogy
a hitoktatást bevigyük az iskola falai közé. Fontosnak tartjuk azonban az iskolán
kívüli hitoktatást, hitre nevelést is. Tehát azt, hogy megtanítsuk agyerekeket,
mit jelent keresztény közösségben élni, megtanítani nekik a gyakorlatban, mit
jelent az egyházi év. Az iskolai hitoktatásban máshol van a hangsúly: annak fó
feladata az ismeretközvetítés és természetesen a tanúságtétel. Arról nem is be
szélve, hogy az iskolákban missziós feladatokat is el kell látni, mivel sok olyan
gyerek van, akik nem tartoznak semmilyen egyházhoz. Tehát úgy fogalrnazhat
nánk, hogy az iskolai hitoktatás többletfeladat, többletlehetóség a hit közvetíté
sére. Ugyanakkor azonban nem szabad elhanyagolnunk a templomi közösségi
hitoktatást sem. Az iskolai hitoktatás ismeretközvetítő funkciót tölt be, míg a
templomi hitoktatás, a gyerekekkel való foglalkozás a szentségi életre készít fel.
Az iskolai hitoktatás új missziós területeket nyitott meg az egyház számára,
ahogyan például a hadseregben a katonai lelkészi szolgálat is.

- Ezen új követelményeknek meg kell felelnie az egyháznak a sajtóban ésamédiákban
is. Milyen az egyházi sajtó és médiák helyzete? ..

- Az egyház nyilvános működésétsegíti nálunk is az egyházi sajtó. Orülünk,
hogy képesek voltunk megtartani régi egyházi lapunkat, a Tag des Herrn-t, sőt

bővíteni is tudtuk. Ugyanakkor a Leipziger Kirchenblatt az egész országrészhez
kíván szólni. Jelen akarunk lenni természetesen a rádióban is, de nem úgy, hogy
saját műsorokat készítünk, hanem oly módon, hogy jó kapcsolatokat teremtünk
a rádióval, hogy az általuk készített műsorokban az egyházról helyes és pozitív
kép alakuljon ki a hallgatókban. Megítélésem szerint a rádióműsorokban nem
az a legfontosabb, hogy misék közvetítésével jelen legyünk, hanem az, hogy az
egyház az élet minden területén, minden műsorban pozitív háttérként jelenjen
meg. Ezért aztán az egyházak megbízottai vesznek részt a rádió munkájában.
Legalább ilyen fontosnak tartom, hogya közvéleményt folyamatosan tájékoz
tassuk terveinkről és szándékainkról. Ezért rendszeresen rendezünk nyilvános
sajtótájékoztatókat, ahol az újságírók orientálódhatnak az egyház irányvonaIáról, a
katolikus egyház életéről. Pozitív módon igyekszünk bemutatni egyházrnegyénk
tevékenységét, nézeteinket, mi a véleményünk a múlt eseményeiről, ide tartozik
például a volt állambiztonsági szervezet munkájának a megítélése is.

- A nyilvános katolikus élet kialakításában jelentős szerep jutott és jut a különböző

társulatoknak, egyesületeknek. Hogyan alakul helyzetük az új szövetségi államokban?
- Megkíséreltünk ilyen egyesületeket létrehozni a mi egyházmegyénkben is,

nem sok sikerrel. A délről és nyugatról érkező szövetségek és egyletek ugyanis
olyan erősek és olyan lehetőségekkel rendelkeznek a továbbképzés, az oktatás
stb. területén, hogy az újak nem mindig tudják velük felvenni a versenyt. Ezért
aztán egyházmegyénkben arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy ha megszü
letik az igény ilyen egyletre, akkor mi annak teret és lehetőséget adunk. Nagy
jelentőségre tett szert például a Kolping-mozgalom, amely sok központban
szakmai képzési centrurnokat hozott létre, ahol nem csak katolikus fiatalok ta
nulhatnak. Más szervezetek információkkal szolgálnak a munkavállalóknak a
munkahelyi tanácsok vagy a bérek kérdésében.

Thüringiában létrehoztunk egy olyan katolikus irodát, amely az egyház és a tár
sadalom, az egyház és a politika területén tevékenykedik. A katolikus iroda különbö-
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ző kérdésekben, például az alkotmány kidolgozásában, különböző törvények
meghozatalábanvesz részt szaktanácsadással. Ebben az irodában olyan emberek dol
goznak, akik képesekkompetens véleményt nyilvánítani ilyen kérdésekben.

- Hogyan látja az egyhdz a kommunizmus alatt eltöltött éveket? Hogyan látja saját
múltját és azt, hogy most az egész társadalom konfrontálódni kényszerül az elmúlt
évtizedekkel? Mi a véleménye a keresztényi megbocsájtásról és a felelósségrevonásról?

- Szükségesnek tartom, hogy foglalkozzunk az egyházon belül is egyházunk
múltjával, tekintetbe véve azt, hogy az elmúlt időszakban rendkívül különböző
viszonyban állt egymással az egyház és az úgynevezett szocialista társadalom.
Legfontosabb feladatnak a dokumentumok összegyűjtését és megjelentetését
tartom. Ugyanakkor önkritikusan meg kell mondanom, hogy nagyon sokszor
túlságosan visszahúzódók voltunk, és túl kevésszer kíséreltük meg kritikával
illetni az ideológiai elnyomást. Az utolsó tíz-tizenöt évben próbáltunk meg erő

teljesebben beleavatkozni a társadalom életébe. Ennek végkifejlete az egyházak
és egyházi közösségek ökumenikus összefogása lett, ahol a politikai változás
lelki előkészítése folyt.

Tisztán kell látnunk gyengeségeinket is, elismerve az 50-es, 60-as évek püs
pökeinek pozitív tevékenységét, akik lelkileg és szellemileg függetlenítették az
egyházat. A társadalom csak akkor lehet egészséges, ha ismeri az igazságot. Ez
pedig csak úgy lehetséges, hogy mindenki beismeri: nemcsak elkövetők, hanem
áldozatok is voltak a múltban. Az egyházak jelentős mértékben hozzájárulhat
nak az új társadalmi konszenzushoz. A legfontosabb feladatuk továbbra is az,
hogy prófétai módon lássák a jelent, és kritikusan figyeljék a társadalmi folya
matokat. Ennél azonban még fontosabb, hogy megmutassák az embereknek a
transzcendens világot, felnyissák szemüket az isteni igazságra. Katolikus isko
lákat is ilyen szellemben nyitunk. Nem akarjuk átvenni az iskolák többségét. De
arra törekszünk, hogy a megnyíló katolikus iskolák modellek legyenek a társa
dalom többi része számára: ezekben nem folyhat felületes oktatás, hanyag mun
ka, hanem csakis igazán mély keresztény, tehát emberi nevelés.

- A hdború utáni Németországban a nácitlanítás volt a legfóbb feladat. Mi a véle
ménye az esetleges bolsevikmentesítésról?

- A bolsevik ideológia nem rendelkezett igazi átütő erővel. Az emberek nagy
részének gondolkodásmódját csak amolyan "konyhamaterializmus", nem pedig
dialektikus materializmus jellemezte. Nem tartom tehát szükségesnek ezzel az
ideológiával fölvenni a harcot. Nekünk ezen ideológia következményeivel kell
fölvennünk a küzdelmet, a szellemi és lelki elsivatagosodással, ami azonban
legalább még egy generációnyi időt fog igénybe venni.

A múltban az egyházi közösségek a belső emberi szabadság erősítői és ott
honai voltak. Az egyháznak ma nem kevésbé fontos szerepet kell betöltenie a
társadalomban: föl kell szabadítanunk az embereket arra, hogy merjenek hinni
Istenben, bízni egymásban, tudjanak bocsánatot kérni múltbéli bűneikért, s új
rakezdeni az életet. A megtérés őszinte vágyának társadalmi méreteket kellene
öltenie - kollektív búnbánatunkkal indulhatunk el egy új, őszintébb és igazabb
társadalom felé.

Lukács László
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