
Gánóczy Sándorral
Gánóczy Sándor nemzetközileg ismert katolikus teológus, aki Magyaror-
szágon született, de jelenleg Párizsban él. Jelen volt a II. Vatikáni zsina-
ton (1962–1965) és szakértőként dolgozott a Keresztény Egység Titkársá-
gánál. A fiatal Kálvinról írott monográfiája az oxfordi Bodleian Library
történész részlegén szabadpolcon elérhető „alapolvasmány”.

1928 decemberében születtem Budapesten. Édesapám vegyész-
mérnök volt, az állami pénzverdében dolgozott, ott is laktunk.
Édesanyám német származású evangélikus asszony volt, édesapám
pedig katolikus, tehát vegyes házasság sarja vagyok. Két testvérem
van. Szüleink a szó szoros értelmében ökumenikusan éltek, hiszen
egyik vasárnap a katolikus templomba mentek el mindketten, a
másik vasárnap az evangélikusba, és amikor a nővéremnek hittanra
kellett beiratkoznia, akkor azt mondták: „Ő lány, az anyja vallását
kell követnie, menjen az evangélikus hittanra.” Amire a nővérem
öntudatosan azt felelte: „Nem.” Édesanyánk erre azt mondta, akkor
én térek át a katolikus hitre. Na, így lett katolikussá a család, de na-
gyon kötetlenül ment minden és semmilyen vallásháború nem volt
a családon belül.

A papi hivatás úgy született meg bennem, hogy miután a Szé -
chenyi Gimnáziumban elvégeztem a tanulmányaimat, bekerültem
a központi szemináriumba. Kinek a hatására? A Széchenyi Gimná-
zium hittanárának, Liska Zoltánnak is köszönhetem, hogy felis-
mertem Isten hívását. Liska Zoltán olyannyira hatott a diákokra,
hogy negyven tanuló közül öten mentünk papnak, abból hárman
meg is maradtunk a hivatásunkban. E mellett fiatalon a cserkészet
is fontos tényező volt a hivatásválasztásomban. A Központi Szemi-
náriumban, miután beléptem a kispapok közé, mindössze másfél
évet végeztem el. Így természetesen csak a filozófiai és történelmi
tárgyakat hallgattam le, mielőtt megkezdődött a párizsi kiküldeté-
sem. 1948-ban is nagyon nehéz idők jártak. Mindenesetre hárman,
köztük az egyik későbbi barátommal, vízumot igényeltünk a fran-
ciaországi úthoz. Ketten kaptuk meg a kiutazási engedélyt, a har-
madik társunk nem jutott hozzá.

Így jutottunk ki Párizsba. Ott jól fogadtak. Bár, meg kell mondanom,
nem volt a rajtunk lévő ruhán kívül semmi másunk, így pénzünk sem.
Annyira takarékoskodnunk kellett, hogy a levelet is nagyon finom
papírra írtuk, hogy egy borítékba akár húszat is beleraktunk, és kér-
tük a címzetteket, hogy osszák el Magyarországon. De a szegénység
ellenére mindenünk megvolt Franciaországban. Akkor jött egy fran-
cia család, akik támogatni akarták kettőnk közül az egyiket. Végül

HOVÁNYI MÁRTON –
SÁGHY ÁDÁM

Az interjú készítői a She -
kinah Teológi ai Kutatóinté-
zet mun katársai.

Professzor úr, hogyan
indult a pályája?
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engem választottak. Monsieur Roger Gasquet a Compagnie Navale
des Pétroles vezérigazgatója volt. Hajóival import petróleumot szál-
lított Franciaországba. Katolikus volt, és elkötelezett a segítségnyúj-
tásban. Azt mondta, hogy minden felmerülő költségemről gondos-
kodik. Neki és családjának köszönhetem, hogy elvégeztem a teológiai
tanulmányaimat Franciaországban.

Ezt követően Rómába kerültem, az ottani ösztöndíjat is ő fedezte.
Így jutottam el a tüdőbajtól a pappá szentelésig. A tüdőbaj azért ér-
kezett, mert eltúloztam az aszkézist: nem ettem és nem ittam. Mai
fejjel már nyilvánvaló, hogy ez már akkor is egy idejétmúlt lelki-
ségnek felelt meg. De az aszketika ellenére végül csak élve marad-
tam, elküldtek egy szanatóriumba és helyreállították az egészsége-
met. Utána jöttek a felsőfokú tanulmányok, illetve a doktori munka
a Pápai Gergely Egyetemen, mindez még mindig a Gasquet család
jóvoltából. Kálvin egyházról és egyházi szolgálatról szóló tanításá-
ról írtam a doktori értekezésemet, mert ott még hiányzott a kutatás.
Először az Angelicumra mentem a dominikánusokhoz, hogy fo-
gadják be a témámat! Ők az mondták: „Kálvin? — Menjen inkább
a jezsuitákhoz!” Így kerültem a római jezsuiták szakmai vezetése
alá. Köztük volt a holland származású Witte professzor, aki befo-
gadta a tézisemet. Az elkészült értekezés szövege megtetszett Yves
Congarnak (1904–1995), aki azt mondta: „Ez éppen jókor jön, itt a
zsinat, ezt fel fogjuk tudni használni a reformátusokkal folytatott
párbeszédhez.” Ezért gondoskodott a munkám publikálásáról az
Unam sanctam sorozatban. Tulajdonképpen így vette kezdetét a teo-
 lógusi életpályám.

Yves Congar az az ember, akinek a teológiája első pillantásra is
rendkívül szimpatikus volt, mert azt vallja, hogy a keresztény tra-
díció szövegei a lényegesek. Ezeket a szövegeket értelmezni kell,
ami pedig tudomány, nevezetesen hermeneutika. A hermeneutiká-
nak pedig a történeti kutatás az alapja. Congar teológiája ebből in-
dult ki, tulajdonképpen az egész ekkléziológiáját ennek a módszer-
nek a segítségével, a tradíció dokumentumainak szoros értelemben
vett vizsgálatával dolgozta ki. Jellemző a munkásságára a „meg-
osztott keresztények” kérdésének, illetve „az igazi és a hamis re-
form” dilemmájának a kutatása és feltárása. Így válhatott korunk
egyik legnagyobb ökumenikus teológusává. Ahogy említettem, ő
publikálta az első Kálvin-könyvemet, ami nagyon fontos szakmai
elismerés volt. Congar gondoskodott arról is, hogy Németország-
ban folytathassam a pályámat. Ugyanakkor a szakmai együttmű-
ködés mellett emberi módon is nagyon jó kapcsolatban voltunk.
Betegsége alatt sokszor meglátogattam, még mondta is, hogy többet
látogatom, mint a rendtársai. Mesteremnek tekintem sok szempont-
ból, hiszen végeredményben neki köszönhetem az indulásomat,
nélküle nem kerültem volna Mainzba, sem a zsinatra szövegeket
előkészítő tanácsadóként.

Yves Congar személye
már ebben az időben is
Európa-szerte igazo-
dási pont volt a kato-
likus teológiában. Et-
től kezdve személyes,
jó kapcsolatban álltak
egymással. Milyen em-
 lékeket őriz róla?
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A németországi állomások legalább olyan fontosak, mint az eddi-
giek. Először tehát Mainzba kerültem Congar segítségével, az Ins -
ti tut für Europäische Geschichte nevű intézetbe, ahol kaptam egy
ösztöndíjat még egy Kálvin-kötet megírására: A fiatal Kálvin.1 Két
év alatt meg tudtam írni, és ez a Wiesbadenben kiadott könyv nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy kezdtek bennem egy Kálvin-specia-
listát látni. Adva volt tehát egy fiatalember, aki a Kálvin-kutatás-
ban indult teológusként. Ez a tény alighanem hozzájárult ahhoz,
hogy Tübingenbe kerülhettem. Akkoriban a Hans Küng (1928) által
igazgatott Institut für Ökumenische Forschung kötelékében kezd-
tem el dolgozni. Ellenálltam Küng „úthengerének”, ami nem volt
egyszerű, hiszen a rendkívüli teherbírásához mérten rengeteget kö-
vetelt másoktól is. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy még éjjel
is dolgozniuk kellett az asszisztenseinek. De én azt mondtam, hogy
éjszaka alszom, és örültem, hogy végül ennek ellenére is marad-
hattam az Intézetben, sőt, nem sokkal később együtt mentünk a
II. Vatikáni zsinatra is.

Már akkor is híres teológusnak számított, aki tanácsadóként mű-
ködött és előadásokat tartott a püspöki konferenciáknak Rómában.
De ugyanakkor ott volt a legalább ennyire fontos teológus szakér-
tők között Karl Rahner (1904–1984), Yves Congar és a fiatal Joseph
Ratzinger (1927) is. Mindannyian rengeteget dolgoztak a zsinaton.
Tulajdonképpen nekik lehet köszönni, hogy a zsinati dokumentu-
mok a jelen formájukban meg tudtak születni. Hármójukhoz ké-
pest Hans Küng kevésbé a szövegek és hozzászólások megfogal-
mazásával, sokkal inkább a szóbeli előadásokkal képviselte az
álláspontját a felmerülő kérdésekben. Küngnek köszönhetem, hogy
a zsinati munka során a kelet-franciaországi püspökök tanácsadója
lettem. Ezt egy kicsit viccesen úgy szoktam megfogalmazni, hogy
„zsinati súgó voltam”, láthatatlan a súgólyuk rejtekében, de írva a
latin szövegeket, amelyeket a püspökök felszólalásaikban a zsinati
aula vitáiban használtak.

Több püspöknek is tanácsadója voltam, de akivel a legtöbbet dol-
goz tam, Strasbourg akkori érseke, Léon Arthur Elchinger2 (1908–
1998) volt. Mivel a résztvevő püspökök túlnyomó többsége nem
volt kiváló teológus, viszont megvolt bennük az alázat, hogy ezt
felismerjék, a teológusok a szó szoros értelmében érdemi munkát
végeztek. Akár a püspököknek tartott előadások, akár a szövegter-
vezetek, akár a teológiai bizottság meghallgatásain. Tehát szakta-
nácsadókként a tartalmi kérdések valós alakítói voltak ők is.

Az aulába mi, „gyalogosok” is bemehettünk, nem volt elkülönített
hely számunkra, de azért ott voltunk, és mi is hozzászólhatunk a
felmerült kérdésekhez a viták során. Kifejezetten oldott, közös
munkára nyitott hangulat, mondhatni baráti közvetlenség jelle-
mezte a közös munkát. Engem például egyszer valaki így szólított

Hogyan folytatódott
az életútja Németor-
szágban?

1Alexandre Ganoczy:
Le jeune Calvin. Genèse

et évolution de sa
vocation réformatrice.
Franz Steiner Verlag,

Wiesbaden, 1966.
(Angol fordítása

1987-ben készült el.)

2Strasbourg 102. püspöke
1967-től 1984 ig. Kieme-

lendő, hogy 1962-től mint
összekötő működött
a francia és a német

püspöki konferenciák
között, amely feladatra

Liénart bíboros érsek ne-
vezte ki. Az ökumenizmus

elkötelezettjeként tartják
számon, morális kérdé-

sekben azonban, például
a homoszexualitás

kapcsán konzervatív
álláspontot képviselt.

Kik voltak azok a zsi-
nati atyák, akiknek ta-
nácsadója volt? És a
gyakorlatban hogyan
képzeljük el a teológus
peritusok munkáját?
Csak inspirálói voltak a
zsinati munkának?

A Vigilia 2002 novem -
berében készített már
egy interjút Önnel,
amelyben a II. Vatiká-
ni zsinat szemtanúja-
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meg a résztvevők közül: „Na, maga az a kis Kálvin?” Jó volt átélni
az egyház életének ezeket a pillanatait.

A zsinatot megelőzően ment végbe az a pálfordulás, ami a zsina-
tot lehetővé tette. A francia teológusok megrendszabályozására uta-
lok. Yves Congart elküldték a teológiai tanszékéről, sőt száműzték
Franciaországból is Cambridge-be, amiről a naplójában is fájdalma-
san emlékezett meg, de rá két évvel már kinevezték a zsinat egyik
vezető teológusának, tanácsadójának. Ez az óriási fordulat egyik jele.
De Henri de Lubac és mások neve is felsorolható lenne itt.

A zsinati munka megkezdését követően, már az első szesszió
alatt felszínre tört ez a korábban megindult folyamat. A német, hol-
land, belga és francia kardinálisok közbelépésére történt, ők egy-
szerűen megtagadták, hogy az Alfredo Ottavianiék (1890–1979)
által előkészített tervezetek legyenek a beszélgetések alapjai. Ugyan -
akkor ez nagyon gyorsan ment, gyorsan megszületett a többségi
egyetértés az új tervezetek mellett, és ez üdítő volt. Hans Küng uj-
jongott: „Látjátok, hallgattatok rám!” A teológusok írták, olvasták és
kritizálták az új szövegeket, vagy pedig a püspöki előterjesztéseket
kiegészítették. A püspökök, ahogyan már mondtam, ezen a téren
nagyon alázatosak voltak, mindent megbeszéltek a tanácsadóikkal.
Állandó együttműködés, valódi koncilium volt.

A teológiai áttörést jelentő eredmények a következők voltak: min-
denekelőtt a vallásszabadságról szóló dokumentum, ami lehetővé
tette a párbeszédet a világgal. Ugyanígy az ökumenizmus terén óri-
ási lépés az Unitatis redintegratio, ahogy ekkléziológiai szempontból
ezzel szoros összefüggésben a Lumen gentium is újat hozott: az egy-
ház úgy ismert magára, mint Isten népe. Ugyanakkor a Dei Verbum
például a protestánsoknál a legnagyobb figyelmet keltő dokumentu-
mok egyikévé vált, hiszen Isten Igéjének a státusza úgy lett meghatá-
rozva, hogy utána Pannenberg azt mondta: „Itt hallgattatok Lutherre.”
A nők és a laikusok szerepének újragondolásában Congarnak nagy
része és befolyása volt. A Gaudium et spes főleg a francia teológia gyü-
mölcse, annak franciaországi szociális irányzatából táplálkozik, ami-
nek régre nyúlnak vissza a történeti gyökerei. A Gaudium et spes kitér
a világbéke, a házasság, a férfi és a nő viszonyának és a kis csoportok
ekk léziológiájának a kérdéseire. De feledhetetlen érdemei vannak a
szövegépítésben a németeknek, így Rahnernek és Ratzingernek is. És
a belga domonkos Edward Schillebeeckx-et (1914–2009) sem szabad
elfelejtenünk. Tulajdonképpen a zsinatot ennek a négy nemzetnek a
püspökei és teológusai csinálták meg: a franciák, a németek, a hol-
landok és a belgák.

Nagyjából igen. És ezt az állításomat bizonyítani is tudom, mert
tudok olyan szövegeket is olvasni Ratzingertől, amelyek az 1968-as
fatális dátum előtt íródtak, ahol ő még túlmegy Rahner híres szavain
is: „jedes definierte Dogma objektiv nach vorne offen ist”.3 A fiatal Joseph
Ratzinger azt mondta, nemhogy csak előrefelé nyitott, hanem a tör-

ként annak teo lógiai
jelentőségéről kérdez-
ték. Félévszázados tá-
volságból mit tekint
fordulópontnak az
atyák munkájából, ho-
gyan emlékszik vissza,
és hogyan értékeli an-
nak a közel négy fontos
évnek a történéseit?

3„Minden definiált
dogma tárgyilag tekintve

előrefelé nyitott.”
Karl Rahner: Zur Problem

den Unfehlbarkeit.
QD 54, 10

Többször szóba került
már a későbbi XVI.
Benedek pápának a ne -
ve. Ismeretes, hogy az
1968-as diáklázadások
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ténelemben visszafelé is az. Az egész tradíciót értette ezen, tehát a
dogmatikát is, amikor rámutatott: a doktrinális tanításunk is tele van
változásokkal és módosításokkal a különböző kulturális adottságok
szerint. Ez volt az álláspontja, amit nehéz lenne nem radikálisnak
nevezni a konzervatív philosophia és theologia perennis álláspontjához
képest. Nagyon jól ismerte az egyházatyákat. Műveltsége miatt is
mindenki hallgatott rá. 1968 után kezdődtek azok az óvások és fi-
gyelmeztetések, hogy az egyháznak vigyáznia kel Dél-Amerikában,
ne hagyjuk magunkat a marxisták által befolyásolni. Vigyázzunk
arra, hogy a nőknek ne legyen túl nagy befolyása, és így tovább. A fé-
lelem kifejezései jöttek, amelyek meglepték azokat, akik személye-
sen ismerték Joseph Ratzingert, köztük engem is. 1968 előtt még dol-
gozott is nekem, egy kéziratomat javította egyszer. A fordulat éve
után bő egy évtizeddel, 1981-ben nevezték ki a Hittani Kongregáció
prefektusává. Ekkor kezdték a háttérben ráaggatni a „Panzer Kar -
dinal” nevet, hogy kifejezzék: leblokkol, ellenáll és óv, de nem visz
többé előre. Pedig 1968 előtt nagyon is ez jellemezte, nem véletlenül
volt nagyon népszerű teológiatanárként, óriási műveltsége volt, ki-
váló nyelvtudása és jó gondolkodása. XVI. Benedekként, amikor le-
mondott a pápai szolgálatról, az ifjú Ratzinger szimpatikusan újító
és alázatos vonásai keltek újból életre.

Nem. A diáklázadásokat én már Münsterben éltem meg. A habilitá-
ciós munkámat ugyanis tudományos szempontból elfogadták a Tü-
bingeni Egyetemen, de nem akarták, hogy még több külföldi tanítson
Tübingenben, főleg a Küng vezette intézményből. Ekkor jelezték Müns -
terben, hogy ott szívesen fogadnának tanárként, így ott habilitáltam
Erwin Iserloh-nál4 (1915–1996). Az egész teológiai kar szívesen foga-
dott, talán mondhatom, hogy népszerű docens voltam. Számomra is
meglepetés volt, hogy Karl Rahner nyugdíjazásakor a tanszéki utód-
lási lista első helyére kerültem. De Rahner végül a saját tanítványát tá-
mogatta Herbert Vorgrimler személyében (1929–2014), aki nagyon sok
szolgálatot tett neki, így végül ő lett Rahner tanszéki utódja.

Nem, a miniszteré. De Rahnernek olyan világhíre volt, hogy az ő
kérését nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A miniszter Johannes
Rau5 (1931–2006) nehéz helyzetbe került, hiszen ő református volt,
így már csak Kálvin személye miatt is szimpatizált velem. Érezte,
hogy nehéz dönteni, egy évig húzta is a kinevezést, és amikor már
tarthatatlan volt a helyzet, akkor ajánlatot tettek a würzburgiak,
élükön Rudolf Schnackenburggal, és azt mondták, hogy csatlakoz-
zak hozzájuk. Ettől kezdve harminc éven át ott voltam a dogma-
tika tanára.

A megoldás: szeretni kell a frankeni bort. Komolyra fordítva a szót,
előnynek mutatkozott a háromszáz fős teológiai fakultás belátható-
sága. Emberléptékű volt, hiszen Münsterben több mint ezren tanul-

előtti publikációi és ok-
tatói tevékenysége mar-
káns fordulatot vett a
későbbiekben. Ez a se-
matikus megkülönböz-
tetés egy progresszívből
konzervatívvá váló
teológiai gondolkodás
jegyeit véli felfedezni
Ratzinger életművében.
Helytálló ez a megkü-
lönböztetés?

.

Ön 1968-ban már nem
tartózkodott Tübin-
genben?

4Római katolikus egyház-
történész és ökumenikus

teológus, Luther-szakértő.

Ez tehát Rahner dön-
tése volt?

5A Német Szövetségi Köz-
társaság elnöke (1999–

2004), a tárgyalt időszak-
ban Észak-Vesztfália tudo-
mányért felelős minisztere,
majd a miniszterelnöke volt.

Milyen volt ez a váltás:
Münster után a kisvá-
rosi Würzburg?
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tak a fakultáson. Így több idő jutott például a kutatásra. Kaptam rög-
tön egy intézetet a Kálvinról szóló kutatásaim folytatásához. Fon-
tos, hogy Würzburgban dolgozott Schnackenburg (1914–2002) is, ez
magyarázza, hogy a dogmatikám miért szigorúan biblikus alapú,
kölcsönösen hatottunk egymásra. És együtt jártunk uszodába is.

A két dogmatikai tanszék közül az egyiket Johannes Betz (1914–
1984) vezette, a másikat én. Ő inkább az Eucharisztia specialistája
volt, és nagy patrisztikus műveltsége volt. Engem inkább a modern
gondolkodás foglalkoztatott, kiegészítettük egymást. Az óráimat
nagyon sokan látogatták, laikus érdeklődők is. Sok doktoranduszom
is volt, akikkel egy klasszikus műhelyt alkottunk.

A német rendszer egy nagy és jól bejáratott gépezet. Ha valaki tan-
székvezető, annak van egy egész nap rendelkezésre álló titkárnője,
ugyanígy egy asszisztense, és fizetett hallgatói, akik könyvtári
munkát végeznek. Úgyhogy ezt egy műhelyként kell elképzelni,
amit ha jól vezet az ember, sok mindent lehet elérni és mindezt
anyagilag is támogatják.

Igen, többen is. Két laikust emelnék ki, egyikük Nijmegenben tanár -
nő, az eretnekségek specialistája, Daniella Müller. A másik Jürgen
Bründl, aki Regensburgban tanszékvezető, fundamentális teológiát
tanít. Velük állandó kapcsolatban vagyok még ma is.

Sokkal inkább, egyre inkább. Ideje, hogy Magyarországon is meg-
ismerjék például a Der dreieinige Schöpfer című munkámat, amit a
dogmatika berkeiben érdekfeszítő dolgozatként fogadtak, de főleg
Franciaországban, mert a francia fordításnak sokkal nagyobb sikere
volt, mint az eredeti németnek.

Az még a németországi, főleg Jüngellel6 folytatott párbeszédünk
egyik gyümölcse. Bár a kezdetektől fogva kedves témám volt a
szeretet princípiuma. Ahogyan Ernst Bloch a Das Prinzip Hoff -
nungról filozófált, amiből Moltmannál7 a remény teológiája lett,
úgy én a Prinzip der Liebe vonalán dolgoztam, biblikus alapokon.
Egy másik kutatási területem, főleg a németországi időszakból, a
fizikusokkal való párbeszéd. Heisenberg fia, Martin Heisenberg
Würzburgban volt tanár, biológus volt, de nagyon érdekes dialó-
gusokat lehetett vele folytatni. Később aztán Párizsban kezdtem el
az agykutató barátaimmal találkozni, élükön Jean Pierre Chan -
geux-vel,8 aki jeles tudós, és akivel évekig folyt a beszélgetés, ami-
nek a gyümölcse az lett, hogy azt mondta: írnia kell egy könyvet
a kereszténységről és az agykutatásról, hogy milyen kapcsolat le-
hetséges. Ebből született a Christianisme et neurosciences: Pour une
théologie de l’animal humain című kötet, ami egy nem egyházi kia-
dónál jelent meg és elég nagy port vert fel. Magyarországon ha-
sonló beszélgetőpartnerem Csányi Vilmos, akivel sokat dolgoz-

6Eberhard Jüngel (1934),
evangélikus teológus.

7Jürgen Moltmann (1926),
evangélikus teológus.

A hivatkozott mű:
Theo logie der Hoffnung.
Gütersloher Ver lags  haus,

Gütersloh, 1964.

A „klasszikus műhely”
mit jelentett a gyakor-
latban?

A tanítványi műhe-
lyéből kerültek ki sike-
res pályát befutó teo ló-
gusok?

Magyarországon Kál-
vin-kutatóként tartják
számon, de ma inkább
dogmatikusként defi-
niálná már magát?

Ahogy a Creatio ex
amore tétele is fontos
teremtésteológiai hoz-
zájárulásként értékel-
hető.

8Francia, világhírű
neurobiokémikus,

a Francia Tudományos
Akadémia kitüntetettje

(1977), az MTA tisztelet-
beli tagja (2004).
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tunk együtt, ez is vezethetett oda, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagja lettem 2013-ban.

Igen, méghozzá a lehető legjobb, baráti kapcsolatban. A hasonló teo-
 lógiai gondolkodás a kapocs a személyes kötődésen túl. Ő a modern
ekkléziológia egyik nagyja, friss és újító gondolatai vannak, Fran-
ciaországban is nagyon olvasott. Örülök, hogy ekkléziológiája mel-
lett teológiatörténete szintén olvasható magyarul is.

Röviden összefoglalva, würzburgi dogmatika professzorként talál-
koztam vele egy alkalommal. Münchenben ő volt az evangélikus
dogmatikus és ökumenikus teológia képviselője. Akkor alakult az
evangélikus–katolikus munkaközösség, Pannenbeg és Karl Lehmann
(1936) vezetésével. A cél az volt, hogy a 16. századi anatémákat át-
vizsgáljuk, hogy érvényesek-e még ma, vagy sosem voltak-e azok.
Több éves kutatás után kimondtuk közösen, hogy egyik sem érvé-
nyes. Ez vezetett a híres evangélikus–katolikus megegyezésre a meg-
igazulás tanról. Itt dolgoztunk először együtt Pannenberggel. Rend-
szeres teológiáját viszonylag korán megírta, és a munka közben fedezte
fel az én első Kálvin-könyvemet. Azt idézte ebben a művében, vala-
hányszor Kálvin egyháztanáról volt szó. Ahogy sorra jelentek meg a
további kötetek, mindegyiket dedikálta nekem. Közös szemináriu-
mot is tartottunk Würzburgban. Halálos beteg lett egy agyvérzés kö-
vetkeztében, ami egyre inkább leépítette, és évekig tartó szenvedés
várt rá. A felesége végig kitartott mellette, támogatta. Ő maga pedig
megbékélt a betegséggel, még mosolyogni is tudott. Az Úrvacsora
lelkiségének középpontját képezte. Mindig azt kérte, hogy a lakásán
szolgáltassák ki számára az Úrvacsorát.

Életem során elég gyakran voltam a halál közelében. Mindig is ter-
veztem, hogy mint teológus állást foglalok a halál kérdésében. Az
egyik jezsuita barátom bátorított Párizsban, mondván, a halál köze-
lében járó emberek sorsa kifejezetten érdekli, de neki kevésbé teológiai
adatai vannak, mintsem pasztorális vagy biológiai ismeretei. Emel-
lett reagálni kívántam Hans Küng egyik utolsó munkájára is, amely-
ben az eutanázia megkeresztelésének meglátásom szerint elfogadha-
tatlan teológiai álláspontjára helyezkedett. A nehéz betegségben
szenvedő Küng motivációját személyesen megértem, de a teológiai
állásfoglalását vitatom a könyvemben. A könyv első fejezete a saját
kórházi élményeimről szól. Ezt követően pedig Jézus személyéből ki-
indulva teológiailag gondoltam át a halál kérdését. Kitérve arra, hogy
mit jelent meghalni, mit jelent készülni a halálra, mi az, hogy örökélet,
mi az, hogy ítélet, feltámadás. Közérthetően írni erről, ez volt a fela-
dat. Az eddig visszajelzésekből úgy látszik, nem vallottam kudarcot.

Rögtön válaszolt. Ami nem mindig jellemző rá, de most gyorsan
válaszolt. Mindössze ennyit írt: „Köszönöm a szép könyvedet”.

Úgy tudjuk, hogy a
ná lunk is jól ismert
Ghislain Lafont  fran-
cia bencés teológussal
is kapcsolatban állnak.

Amikor ez a beszélgetés
készül, egy háromnapos
teológiai tanári konfe-
rencia előtt vagyunk.
Ezen a budapesti kon-
ferencián Wolf hart Pan -
nenberg (1928–2014)
teológiai örökségével
vet számot. Ez a szak-
mai kapcsolat hogyan
kezdődött?

Az elmúlás adja a leg -
utóbbi, halálról szóló
könyvének a témáját,
ami franciául már meg-
jelent, és ha minden
igaz, a magyar fordítá-
sa is 2017-ben várható.
Beavatna minket a
könyv születésének tör-
ténetébe?

Reagált-e valamit Hans
Küng, miután elküldte
neki a könyvét?
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Ugyanakkor elküldte a legújabb könyvét is, amelynek a címe: Sieben
Päpste. Ezek szerint még alkotóképes állapotban van, ha már csak
diktálja is a könyveit, de még publikál. Fontosnak tartom, hogy
nem elég azt mondani, hogy Küng az eutanázia teológiai megala-
pozásával a kereszténységen kívül kerül, hanem meg kell mondani
azt is, mi a hiteles keresztény válasz.

Egyszerre nagyon pozitívan és kritikusan. Pozitívan azért, mert
neki olyan problématudata van, ami kevés embernek adatik meg.
Ez egy karizma. A II. Vatikáni zsinaton is az a mondás járta, ha
Küng nem létezne, akkor ki kellene találni. Mindig az asztalra csa-
pott, amikor kellett, és volt számos pozitív javaslata is. Nagyszerű
kommunikátor. Egyszer Rahnerrel együtt szerepeltek a televízió-
ban. Amíg Rahnert senki sem értette, addig ő mindenkit megnyert
magának. A jó oldala az, hogy össze tudta foglalni a modern teoló-
gia vívmányait például az Existiert Gott? című könyvében, ami nagy
siker lett. A Kirche vagy a Christ sein ugyanígy jelentős sikert értek
el. Közérthetően írt a teológiáról, ami erény.

Nagyon is. Itt kell elkezdeni a munkát, a párbeszédet. A bordeaux-i
imám is ezt a gondolatot osztja. Ez azért is nagyon fontos, mert azt
mutatja, hogy nem feltétlenül a keresztényeknek kell tanácsot adniuk
a muszlimoknak, hogyan reformálják meg magukat. Ők maguk jön-
nek rá erre, és követelik meg a belső reformot önmaguktól. Amikor
a Koránt a történetkritikai egzegézis módszereivel fogják olvasni,
abban a pillanatban lehet remélni, hogy lesz egy modern értelemben
vett iszlám. Azok, akik egy hiteles teológia oldaláról akarják megre-
formálni az iszlámot, léteznek tehát, de egyelőre sajnos még kisebb-
ségben vannak. A dzsihadisták is egy kisebbséget alkotnak, de a ki-
sebbségek forgatják ki a sarkából a világot. Rajtunk áll, hogy melyiket
támogatjuk. A terrort ugyanakkor, sajnos, nem lehet mással, mint
jogos önvédelemmel kezelni. Ebbe a védekező háború is beletartozik.

Franciaországban az egyébként nagyon gyenge támogatottságot
élvező kormány nagy társadalmi támogatást kap abban, hogy a had-
sereg harcoljon a terrorizmus ellen. Jelenleg a franciák többet tesznek
ebben a helyzetben, mint Európa egésze. A németek most kezdenek
el valamelyest mozogni, mert Angela Merkel látja, hogy mi történik
a Brexit kapcsán, ami egy csapás. De lehet, hogy egy üdvös csapás,
mert az európai egységtörekvések felélénkülhetnek. Ami pedig
Amerikában történik, arról inkább ne is beszéljünk.

Az első helyen a nők szerepét említeném. Ez teológiai értelemben
nagy hiány, mert egyre több nő vesz részt aktív módon az egyház-
ban, és még mindig nincs elégséges teológiai értékelés róluk és mel-
lettük. Franciaországban például, ahol a harmadik legolvasottabb
napilap a katolikus La Croix, a vitaműsorok rendszeres meghívott-
jai ennek a lapnak az újságírónői. Véleményük mértékadó.

Hans Küng is vissza-
térő személy ebben a
beszélgetésben. Az élet-
műve egészére tekint-
ve hogyan értékeli pá-
lyatársa munkásságát?

Első találkozásunk a
professzor úrral köz-
vetlenül a párizsi
Bataclan-merénylet
után jött létre 2015-
ben. Akkor sokat be-
szélgettünk az iszlám
helyzetéről és helyé-
ről Európában. Éle-
sen él bennünk az a
gondolata, amely sze-
rint egy teológiailag
megalapozott, európai
iszlám lehet az egyik
kulcs a terrorból kive-
zető út felé. Ma is így
látja ezt?

Ön szerint melyek a
legfontosabb teológiai
kutatási irányok a har-
madik évezred elején?
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Tudjuk, hogy egy vitatott és még kiérlelésre váró teológiai kérdés-
ről van szó. Kérdéses, hogy az ókori egyház életében a szó szoros
értelmében „felszentelésről” és „diakonátusról” volt-e szó, mint a
férfiak esetében, vagy pedig a női katekumenek megkeresztelésénél
nyújtott segítségről, a beteg nők és özvegyek ápolásáról és a róluk
való gondoskodásról, mely állandó szolgálatba áldással iktattak be
diakonisszákat. Mindenesetre én támogatnám, és még akkor is ezt
tenném, ha az első századok keresztény tradíciója nem ismerte
volna a nők ezen gyakorlatát. Ez ma időszerű. A papszentelés kér-
dését is tovább kell vitatni, de az még nehezebb kérdés. A jelenlegi
pápával is számolni kell, aki sokban előre megy, de ezen a ponton
nem hiszem, hogy változást hozna.

Másodikként az állatvilág teológiájának értékelését említeném.
Részben erről tartottam a székfoglalómat is a Magyar Tudományos
Akadémián. Ezt azért tartom jelentős témának, mert lenyomata
annak, hogy milyen a viszonyunk a teremtéssel. Harmadikként em-
líteném annak a még mindig kidolgozatlan gondolatnak a teológiai
elmélyítését, hogy „az egyház mi vagyunk”. Isten egész népe, és nem
csak a hierarchia. Ez a szemléletváltás még mindig nem ment végbe
teljesen, hiába mutatta meg a helyes irányt a II. Vatikáni zsinat. Fon-
tosnak tartom továbbá az aktív dialógust a természettudományok-
kal is, amelyek rendkívüli mértékben lépnek előre a kutatásaikban,
velük is lépést kell tartanunk.

Végül, de nem utolsósorban, az egyházat ebben a szenvedő és
változó világban is szemügyre kellene venni teológiailag. Gondolok
például arra, hogy nem lehet szem elől téveszteni a menekültkérdés
teológiai vetületét. Mert, ha összehasonlítom azt, ami Pannonhal-
mán történik azzal, ami Röszkén történik, olyan feszültség van a
kettő között, ami tartósan nem férhet meg egymás mellett a ke-
resztény gondolkodásban. Az iszlámról nem lehet úgy beszélni,
amilyen általánosításokban azt egyes főpásztorok megteszik. A ter-
rorizmust nem lehet összekeverni a menekültsorssal, és nem lehet
úgy reagálni, mint Donald Trump, aki falakat akar építeni. Tudo-
másul kell vennünk, hogy a 21. és a 22. század a menekültek szá-
zada lesz. Annyi felfordulás van, amit nem lehet lehiggasztani.
Nem lehet megakadályozni Afrikát abban, hogy 50 év múlva két-
szeresére növekedjen a népessége. És a sort folytathatnánk. Ezért a
teológusoknak a politikai oldalt is tekintetbe kell venniük, még ha
ez bátorságot kíván is.

Mindenekelőtt sok sikert kívánok a Shekinah Teológiai Kutatóinté-
zet indulásához! Arra buzdítom a fiatal teológusok új nemzedékét,
hogy törekedjenek az objektivitást megőrizve, bátran előrelépni pél-
dául a fenti teológiai kérdések tisztázásában. Biztos vagyok benne,
hogy elkötelezettségük, nyitottságuk jelentős hozzájárulás lehet az
előttünk álló hitbeli és szellemi problémák megoldásához.

Nemrégen ismét na-
pi rendre került a dia-
konisszák felszentelé-
sének az ügye. Ön
támogatná, hogy a fér-
fiak állandó diakoná -
tusa mellett ez a régi
forma visszatérjen a
katolikus egyházba?

Milyen további teoló-
giai témákat tart még
kidolgozandónak?

Professzor úr ösz  -
tönzésére is jött létre
Sheki nah néven egy
ökumenikus teológiai
kutatóintézet pálya-
kezdő teológusokból.
Mit üzenne nekik?
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