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Ön hogyan látja:lehet
séges-e komolyeredmé
nyeketelérniavallások
közötti párbeszéddel?

II. János Pál pápa
többször figyelmezte
tett arra,hogy az új, ki
bővített Európai Uniót
nem szabad csupán
gazdasági egységként
kezelni, földrészünkjö
vőjének lelke is kell
hogy legyen, ez pedig
elképzelhetetlen a ke
reszténység nélkül.

Az emberi társadalom hullámszerűen változik, vannak igen vallá
sos korok és igen vallástalanok is. A 19. század és a 20. eleje vallás
talan volt, akkoriban sokan vallották, hogya tudomány majd min
dent megold, de a két világháború összetörte ezt a naiv reményt.
Most viszont a vallásosság felé menetelünk. Ilyenkor pedig mindig
megjelennek a fundamentalisták. Főleg azért, mert az ateizmusnak,
nihilizmusnak ott van a nyoma, sokan hirdetik, hogy minden rela
tív, viszonylagos, és egy olyan világban, ahol nincsenek bizonyossá
gok, csak a rohanás, nincs amibe belekapaszkodjanak, akkor az em
berek kétségbeesetten keresnek valamit, amibe kapaszkodhatnak, és
a fundamentalisták határozottan kijelentik: én megoldom a gondo
dat, ne gondolkozz. Az emberek pedig nem szeretnek gondolkodni,
mintha fájna nekik, ha az agyukat törik. A fundamentalisták na
gyon egysíkúan látj ák a világot. Nem vesznek tudomást a megvál 
tozott körülményekről. Remélem, nem ezek lesznek az uralkodók a
világtörténelemben. Velük nagyon nehéz párbeszédet folytatni ,
nincs kilátás, hogy valamire eljussunk. A vallások között lehetséges
a közös imádkozás - amire II. János Pál pápa szolgáltatott több
ször is jó példát -, továbbá nagy lehetőségek vannak a humanitári
us együttműködésben, követve az irgalmas szamaritánust. A min
den vallásban előforduló fundamentalistákkal azonban nagyon ne
héz a párbeszéd, bár a reményt sohasem szabad feladni, ahogyan
Babits írta gyönyörű hitvallásában: "Annyi esztelenségen ment ke
resztül Európa, jöjjön már az ész." És hát természetesen a hit.

Az, hogy Európának lelke is legyen, amely a keresztény hagyomá
nyokon alapszik, alapvetően fontos. Erre az alapító atyák, Robert
Schumann, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer többször is figyel
meztettek, a legújabb kori politikusok közül pedig Jacques Delors,
az Európai Bizottság volt elnöke fogalmazott úgy, hogy a keresz
tény hozzájárulás lényeges Európa új lelkének a megteremtéséhez.
A nagy kérdés az, hogyan lehet ennek az új Európának lelket adni?
Hatalmi szóval, határozattal ez nem lehetséges. Megértem a Szerit
atyát, aki szeretné elérni, hogy az új európai alkotmányba beleve
gyék Isten nevét, vagy a keresztény hagyományra való utalást, de
nem hiszem, hogy ez a legfontosabb. Jézus mondta, hogy legyetek a
Föld sója, és a keresztényeknek ezt a szerepet kell betöltenie az új
Európában is. A só megízesíti az ételt, a kovász pedig belülről érleli
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Ön szerint milyen lesz
ez az új kultúra?

a dolgokat. Legyenek tehát a hitüket bátran és szabadon, örömmel
megélő keresztények. Ebben kiemelkedő szerepük lehet a lelkiségi
mozgalmaknak. A külső, jogi előírások önmagukban sem sokat ér
nek. Hatalmas szerepe van ellenben annak, hogy az új, egységes
Európában az emberek ne csak az érzékszervek és az azok által iga
zolható értelmi ismeretek által meglátott valóságot ismerjék el igazi
valóságnak, mert akkor Európa a személyes és nemzeti egoizmusok
káoszába fulladna. Hadd idézzem ismét Jacques Delors-t: "Ha tíz
éven belül nem sikerűl lelket és jelentést adnunk Európának, el
vesztettük a játszmát." Ugyanezt mondja Carlo Maria Martini bíbo
ros, Milánó volt érseke: "Európa új háza vagy egy új kultúra alapján
fog megszületni, vagy egyáltalán nem fog megszületni."

Gyökeresnek másnak kell lennie, mint a közelmúltig uralkodó "ér
zékelési kultúra". Ha nincs semminek értelme, ha minden relatív,
ha az ember egyetlen célja a véges javak (pénz, hatalom, élvezet)
korlátlan birtoklása, ha ez a cél szentesít minden eszközt, ha elő

nyökért tülekedő és lobbizó csoportok csatatere lesz Európa, ha jó
léte a világ többi népének nyomorára épül, akkor homokra épül
Európa háza. A "vallásos-racionális kultúra" értékeinek kell tehá t
új erőre kapniuk. Szükséges a feltétlen erkölcsi értékek elismerése,
az igazság tisztelete, a szeretet által teremtett viszonyok, az emberi
személy méltósága iránti csodálat és tisztelet, az egyetemes szo
lidaritás. Ezeknek az értékeknek végső alapja az Abszolút örök va
lóság, akit a keresztények Istennek neveznek. Más vallások (az isz
lám, az indiai vallások, a buddhizmus) egyébként szintén az Abszo
lútumra támaszkodnak. S itt visszatérnék a fundamentalizmusra.
Az "érzékelési kultúra" iránytalanságából és értelmetlenségéből

való kiábrándulás miatt ennek erősödésére számítanunk kell. A
fundamentalisták, akár katolikusok, akár protestánsok, akár más
valláshoz tartozók, a szent iratok szó szerinti értelmének tévedhe
tetlenségét vallják, minden kérdésre megvan az isteni kinyilatkozta
táson alapuló válaszuk, a teljes igazság birtokában érzik magukat,
erkölcsi elveik világosak és szigorúak, fölöslegesnek tartják a má
sokkal folytatott párbeszédet, az igazság győzelmének érdekében
szívesen folyamodnak hatalmi eszközökhöz, nem kedvelik a vallás
és véleményszabadságot. Minthogy erős összetartozási élményt ad
nak, és a vélemények mai zűrzavarában világos és biztos útmuta
tást nyújtanak, sok ember számára vonzóak. Nem hiszem azonban,
hogy az új Európa építésére ők alkalmasak lennének. Az elmúlt
négy évszázad szellemi értékeit nem szabad semmibe venni. A tör
ténelem óráját nem szabad visszafordítani. Ezért azt hiszem, hogya
vallásos-racionális kultúra elveit követő keresztényeknek lesz döntő

szerepük Európa új lelkének megformálásában. Aquinói Tamás,
Nicolaus Cusanus, Newman és más szellemi óriások nyomán ezek
a keresztények hisznek Istenben, tudják, hogy az életnek és
mindennek van értelme, követik Jézus szeretetparancsát, de ugyan-
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akkor szeretik az Isten által szépnek és jónak teremtett világot,
tisztelik az emberi észt, elismerik az újkori fejlődés vívmányait, az ál
talános emberi jogokat, a demokráciát, a vallásszabadságot, hisznek
az igazság és szeretet csendes erejében, és ezért nem támaszkodnak
az erőszakra, készek mindenkivel párbeszédet folytatni, készek min
denkitől tanulni és velük együtt vándorolni a teljesebb igazság felé.

Balog Zoltán református lelkésztől hallottam nemrégiben egy
kiváló hasonlatot: valahol Tokajban egy hordóban tároltak egy
több száz éves aszúbort. Rendkívüli érték, vigyáztak is rá na
gyon. Hanem egyszer csak mi történt? Elkorhadtak a dongák, el
rozsdásodtak a pántok, olyannyira, hogyelpattantak, a hordó
pedig szétesett. A bor formája viszont megkocsonyásodott,
"bőrt" képezve maga körül, a hordó nélkül is megmaradt. Ez
történt az egyházzal is a Római Birodalom pusztulásakor: a biro
dalom szétesett, a kereszténység viszont megmaradt, mert
követői szebben, jobban éltek és haltak meg, mint a pogányok.
A helyzet most is hasonló. Európának gyönyörű keresztény gyö
kerei vannak, de azt nem állíthatjuk, hogya mai Európa keresz
tény lenne. E miatt azonban ne szomorkodjunk, hanem legyünk
az önmagában megmaradt jó Tokaji bor, amely olyan ízesen
édes, hogy mások is szeretnének majd belőle inni. Abban, hogy
a keresztény értékek visszaszorultak Európában, mi is felelősek

vagyunk, ezért elsősorban magunkba kell tekintenünk, nem pe
dig másokat kárpálni. A pápa gyakran használja a novae
evangelizáció kifejezést. Én ezt magyarra nem úgy fordítanám,
hogy újra-evangelizálás, hanem új-evangelizálás. Erre van szűk

ség, tehát nem úgy, ahogyan eddig tettük, hanem jobban,
jézusibb módon. A szentatya így fogalmaz: "Az evangelizálás új
minőségéről van szó, amely az üdvösség örök üzenetét a mai
ember számára új és meggyőző szavakkal tudja előadni." Az
új-evangelizálás tehát nem a régi megfogalmazások hangosabb
megismétléséből álló újra-evangelizálás, hanem valóban új-evan
gelizálás, vagyis egy olyan evangelizálás, amely a krisztusi
örömhír lényegét új módon ragadja meg és fejezi ki. Ez nagy
feladatot ró a mai teológusokra: úgy kell felcsillantaniuk az ön
magát a világnak odaadó szentháromságos Isten szeretetét és
ennek az önátadásnak Jézus élete, halála, feltámadása és a Szerit
lélek küldése által történő megvalósulását, hogy az idejétmúlt
rárakódásoktól megtisztulva lelkesítő örömhírként hatoljon a 3.
évezred európai embereinek a szívébe. Minthogy a halódó "ér
zékelési kultúrában" élő emberek egyre inkább vágyódnak a
transzcendenciára és a lelkiségre, és minthogy az Igazság Lelke
minden ember szívében működve az igaz Isten felé vonzza őket,

ennek az evangelizálásnak meg is lesz az eredménye.
A keresztényegyházaknak tudniuk kell, hogy elkötelezett hí

veik száma miatt most már kisebbséget képeznek a társadalom
ban. Ezért félre kell tenniük a múltból fennmaradt minden nagy-
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Nekünk magyaroknak
mi leheta szerepiinkaz
új Európában?

A mai magyartársada
lomban mit tart külö
nösensúlyosgondnak?

zoló pompát és hatalomfitogtatást. Elsősorban az egyetemes sze
retet által vezérelt tetteikkel kell hirdetniük a krisztusi Evangéli
umot. Feltétlenül szükséges az is, hogy a keresztények a teremtő

és üdvözítő Isten példájára az élet barátai legyenek, építsék az
élet kultúráját, járjanak elöl a bőséges gyermekáldás elfogadásá
ban, az éhezők táplálásában, a betegek gyógyításában, a haldok
lók segítésében, a magzatvédelemben, a terrorizmus és a halál
büntetés elleni tiltakozásban. Védelmezzék és harmonikusan fej
lesszék a Föld flóráját és faunáját. Szem előtt kell ugyanakkor
tartanunk a pápa nagyon helyes megállapítását, hogya világ
misszionálásának, evangelizálásának főmunkása maga a Szentlé
lek. 6 pedig tudja és teszi is a dolgát.

Büszkén vállalnunk kell, hogy magyarok és európaiak is vagyunk.
Nem kell szégyellnünk az értékeinket. Szent István óta, vagyis ezer
esztendeje részesei vagyunk Európának. Mindabban, amit Európa
az építészet, a zene, a művészetek, az irodalom, a lelkiség, a szerze
tesrendek területén létrehozott, mi is tevékeny részesek vagyunk.
Hadd idézzem ismét Babitsot: "Magyar vagyok. Gazdagítanom kell
az emberiséget a magyarság sajátos színével, de tudom, hogya sok
szín adja a képet, a sok hang adja a zenét, úgyhogy nem nézek le
más képeket, más hangokat, amelyek együtt alkotják a harmóniát."
Semmi okunk azonban arra, hogy kisebbségi érzésünk legyen.

Alapvető gond, hogy nagyon kevés a gyerek. Ez ugyan jellemző a
fejlett országokra, de el kéne gondolkozni azon, hogy hiába készül
mindenféle reform, fejlesztés, ha már nem lesznek majd magya
rok. Az általam nagyon tisztelt Varga László jezsuita atyának volt
egy mondása: "A magyarból a sok is kevés." Ez nagyon igaz és
boldogság, ha az ember, egyre ritkábban ugyan, de nagycsaládot
is lát. Kapcsolatban vagyok a Nagycsaládosok Országos Egyesüle
tével: azon ritka civil szervezetek egyike, akiknél nincsenek fe
szültségek, veszekedések, a tagok között harmonikus a viszony.
Ennek az egyesületnek jubileumi évkönyvében olvastam a követ
kező kedves történetet'. Egy hatgyermekes édesanya írta. Megvall
ja, hogy amikor első gyermeke megszületett, nagy virágcsokorral
köszöntötték munkahelyén. A második gyereknél is még gratulál
tak neki. Amikor azonban megjött a negyedik, ötödik, hatodik, ak
kor már bolondnak tartották. O azonban, férjével együtt, változat
lanul kitartott elhatározásában, hogy Isten segítségével nagy csalá
dot nevelnek fel. Egy alkalommal éppen gyerekeinek fehérnemű

hegyeit vasalgatta lakásukon, amikor a szomszédék egyke kisfia
átjött hozzájuk az ő kisfiával játszani. Az édesanya hallja, hogya
szomszéd szobában a vendég gyerek gúnyosan mondja az ő fiá
nak: "Nektek még televíziótok sincs!" Erre a fia visszavág: "Neked
pedig öcsikéd nincs!" A jó édesanya így folytatta elbeszélését:
"Üdvözült arccal vasaltam tovább gyermekeim fehérneműjét."
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Ön, mint aki feltétlen
híve a párbeszédnek,
hogyan éli meg azt a
gyűlölködést, széthú
zdst,ami majellemzi a
magyar társadalom je
lentős részét?

Néhány héttel húsvét
után, látva a világ mai
állapotát is, a rengeteg
erőszakot, gyú1ölködést,
felvetődik a kérdés: ta
lál-e az Emberfia még
hívő embert a Földön,
ha másodszor is eljön,
vagyazegyházon aPo
kol kapui sem vesznek
erőt?

Azt persze, hogy egy-egy házaspár mennyi gyermeket tud lelkiis
meretesen elfogadni és felnevelni, Isten színe előtt nekik kell el
dönteniük Az azonban biztos, hogya gyermekáldást nem áldás
nak, hanem csak tehernek tekintő társadalomnak nincs jövője.

Ez a jelenlegi állapot egyáltalán nem jó, de azt, hogy miképpen lehet
ne ebből kimászni, magam sem tudom. Roppant nehéz ugyanis bár
miféle párbeszédet folytatni, ha az egymással szemben álló felek
alapvetően gonosztevőnek tekintik a másikat. El kellene ismerni egy
más értékeit, de nem csak a szavak szintjén. Egy szentéletű jezsuita
szerzetes, Orosz András, amikor szétszórták a rendünket, gyári rnun
kás lett, fiatalon halt meg. Késöbb mesélték a titokban rendújoncként
tanuló fiatal jezsuiták, hogy egyszer meglátogatta őket Orosz Bandi, és
azt kérdezték tó1e: "Milyenek a gyárban azok a kommunisták?" Mire
ő azt felelte: "Emberek" Ez nagyon szép válasz volt. Én azt hiszem,
hogy minden ember szívében - még a leggonoszabbéban is - benne
van a jóra való vágyakozás. A pápa fogalmazta meg egyszer nagyon
szépen, hogy amikor az embereket a szépre, a jóra akarjuk tanítani,
akkor van nekünk egy szövetségesünk a szívükben, mégpedig a
Szentlélek, aki suttog, sőt időnként kiabál is, megpróbálja a helyes
útra vezetni az embereket. Úgyhogy nem szabad senkit sem eleve leír
ni, hanem szem előtt kell tartanunk Pál apostol mondását, hogy a sze
retet mindent elvisel. Minden emberhez úgy kell közelednünk, hogy
az illető alapvetően jóindulatú ember, nem akar rosszat. Ha aztán so
kadszorra bizonyosodott be ennek az ellenkezője, akkor is reményked
jünk legalább, hogy egyszer majd jóvá válik, és ha újra és újra csalat
kozunk benne, akkor marad a végtelen türelem, hogy mindent elvise
lünk, de akkor sem átkozódunk, nem gyűlölködünk.Lao Ce mondta
ezt olyan szépen: "Én a jókkal jó vagyok, és a gonoszokkal is jó va
gyok, mert az erény az jóság." Az is nagy igazság, hogy a rosszat nem
lehet legyőzni a rosszal, hanem csak a jóval. Elsősorban persze a
Szentlélekben kell bíznunk. Amit mi csinálunk, valójában bohóckodás,
az Isten pedig a feltámadt Krisztuson és a Szentlelken keresztül veze
ti a történelmet arrafelé, ahol valami nagyon szép vár ránk

Természetemnél fogva derűlátó alkat vagyok, és remélem, hogy a
második állítás válik valóra. Ez szerepel ugyanis többször a Szent
írásban is, főleg a Jézus feltámadását követő időszakban. A legmeg
kapóbb a korinthusiakhoz írt első levél 15. fejezetében olvasható, Pál
apostol az írja, hogy amikor minden alá lesz vetve Krisztusnak,
Krisztus átadja az országot az Atyának és Isten lesz minden minden
ben. Ez gyönyörű perspektíva. Reményemet táplálja az is, hogy az az
Isten, Akit nekünk Jézus bemutatott, egyfelől mindenható, másfeló1
viszont maga a jóság. Azért küldte a Földre egyszülött Fiát, hogy üd
vözüljön általa a világ. Vannak nagy krízisek, olyan korok, amikor el
sötétedik minden, de ahogy Pál apostol mondja, mi a hajnal emberei
vagyunk. Az éjszaka elmúlt, a nap elközelgett, legyünk a nappal fiai.
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