
Perspektívák

Egyház és pluralizmus

Sok gondolatot fölvetett bennem januári
számuk központi témája. A "pluralizmus"
szó mostanában jött divatba, a régiek in
kább a katolicizmusról beszéltek. Talán köz
ismert, hogy a "katolikus" szót előszörAnti
ódtiai Szent Ignác használta 120 körül, s ez
egyetemességet, teljességet jelentett akkor:
az üdvösség és a hit teljességét, az egész em
ber, az egész világ számára. Ez a teljesség
azonban Jézus Krisztusban konkrét történet:
mi formát öltött - s ezt már sokan megüt
közéssel ~dlák. A katolikus: egyetemes
és ugyanakkor konkrét, átfogó teljesség
konkrét alakban. Ehhez a katolikus alapelv
hez hozzátartozik, hogy Krisztus egyházi
közvetítéssel jelentkezik a történelemben. A
katolikus hívő tehát az egyházban jelenlévő

Krisztussal találkozik. (Szembeállítható ev
vel a protestánsok "solus Christus" alapelve,
amely szerint mindenki, az egyháztól füg
getlenül, közvetlenül áll kapcsolatban Krísz
tussal. Ahogy a Reformátusok Lapja 1993.ja
nuár 31-i számában írja: "Tévtanítás a Krisz
tus mellett még valami pluszt is tartalmazó
minden vallás. A »Krísztus plusz még vala
mí- ismérv (protestáns szemszögből nézve)
érvényesa római katolikus egyházra is.")

Walter I<aspemek, a neves dogmatikus
nak, s most a Rottenburg-Stuttgart egyház
megye püspökének egyik írásában olvas
tam, hogy mindkét szemléletnek megvan
nak a sajátos veszélyei. Szavai tanulságosak
lehetnek mindnyájunknak: "A protestantiz
mus veszélye az, hogy elhomályosítja és fel
lazítjaa konkrét és kötelező egyházi intéz
ményt. A konkrét egyházi-intézményes ke
retek híjján aztán a mindenkori szociális
kulturá1is-történelmi helyzettel azonosul
nak,~ pedig bizonyos társadalmi moz
galmakl<al. A katolicizmusnak viszont ket
tős veszélye van: egyrészt az, hogy differen
áálatlanul azonosítja az egyháznak egy
konkrét történelmi alakját annak lényegével.
így jött létre például az antimodernista el
lárk6zás a fejlMést6I, a hagyomány6rz6
megmerevedés, az önkéntes gettó, sőt he
lyenként egyenesen az -egyház bálványozá
sa. A másik oldalon viszont a katolikus tá
ga!&g oda vezethet, hogy elmossák a ke-

resztény azonosságot, s a szinkretizmus
hoz jutnak el: hamis liberalizmushoz,
olyan nyitottsághoz, amely elveszti saját
lényegét a korlátlan alkalmazkodásban. A
katolicizmus tehát a totalitárius integraliz
mus, s a szekularizált progresszizmus szélső

ségeiközött keresia helyét,A 19.és 20.század
katolidzmusában mindkét veszély élesen je
lentkezctt" (Communio, 1988. január)

Kasper az elmúlt évszázad teológiai fej
lödésében mutatja be a hiteles katolikus
egyházkép útkeresését. A 19. század köze
pén az egyháznak a világtól való független
ségét kellett mcger6sítenie, s ezt a pápai pri
mátus kimondásával tudta elérni. Ezt köve
tően azonban - írja - meger6södtek az integ
ralista és antimodernista tendenciák, ame
lyek súlyos zavarokhoz vezettek az egyház
életében. Századunk első felében a biblikus,
a liturgikus, a pasztorális és a többi megúju
lási mozgalom kezdte oldani a megmereve
dést, s vezetett cl egy megújuló teológiához,
s végső soron a U.Vátikáni zsinathoz. A zsi
nat ablakot nyitott a világra, elismerve an
nak relatív autonómiáját, a nem-katolikus

. keresztényegyházakra, sót a nem-keresz
tény vallásokra. Elismerte értékeiket és pár
beszédet kezdett velük. De nyitott befele, az
egyházban is, hangsúlyozva az emberi sze
mély szabadságát, minden hívő azonos mél
tóságát és közösfelelősségét az egyházban és
küldetését a világ szolgálatában.

Kasper ezután a német katolicizmus mai
állapotát elemzi, lehctóségeit és veszélyeit..
Hasonló elemzést szívesen olvasnék a ma
gyar egyházról, a mi jelenlegi helyzetünkr61
is. Hor tartunk mi a II. Vatikáni zsinathoz
képest? Miben járunk még előtte, miben é
lünk már valóban a zsinat szellemében? Ez a
kérdés nyilván összefügg a másodikkal: hol
járunk mi a széls6ségesin~izmusés prog
resszizmus között? Melyik túlzás fenyeget
inkább? Hol találjuk meg a helyes egyen
súlyt? És ez vezet át a harmadik kérdéshez:
hogyan válhatna a mi egyházunk, keresz
ténységünk vonzóbbá, Krisztus élő tanújelé
vé a mai Magyarországon? .
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