
NYlRI TAMAS

SZEKULARIZÁCIÓ ÉS KERESZTÉNYSÉG

A színész akkor arat sikert, ha a közőnség elvárásának megfelelően azono
sul hősével. A siker ára azonban az, hogy nem veszik komolyan a szavát. Kier
kegaard vándorcirkuszának bohóoa híába kérle a falu lakosságát: siessenek
tüzet oltani, ég _a cirkusz. Megtapsolták, akkorát nevettek rajta, hogy könnyük
is kicsordult, de nem tudták komolyan venni; azt híttélk, csak színészkedik. Ad
dig dicsérték kíváló produkcióját, amíg II cirkusz is, meg a faJu is leégett. A
tanulság kézenfekvő. Aki azt akarja, hogy megfogadják szavát, annak le kell
vetnie a bohócruhát, ki kell lépnie társadalmi szerepéből,- Egyfelől támadni
fogjá!k mindazok, akik nem hajlandók felülbírálni eddigi gondolkodási formái
kat, másfelől azonban - így vagy úgy -, de mindenképpen komolyan veszik
szavát, sőt meg is fogadják azok, akik előítélet nélkül élnek: a bőlesek és a
fiatalok.

A szekularizáció olyan kihívást jelent keresztény hítünkkel szemben, ami
lyennel nem találkoztunk eddig még soha. Részben ez a magyarázata annak,
hogy nem tárgyalhatjuk a szokásos módon, a várakozásnak megfelelően. Akkor
beszélünk szekularizációról, amikor az ernber erre a világra és időre (saeculum)
fordítja figyelmét, és nem a túlvilágra. A szekulalI'lizációna!k, amit Bonhoeffer
1944...;ben "emberi nagykorúsodásnak" mondott, nem áll érdekében, hogy har
coljon a vallással. Ehelyett megkerüli a vallást, kitéT előle, és másfelé fordítja
az emberek figyeimét. Szekularizálja s ezzel ártalmatlanná teszi a vallásos vi
lágnézeteket. A vallás magánügy. A hagyományos vallások istenei. élnek még
ugyan, de csak mart magánfétisek, mírst hasonló gondolkodású csoportok véd
nökeí ; la szekularizált rnetropolisok életében már nem jártszanak semmi szere
pet, írja Harvey Cox teológiai bestsellerének első lapjain (The Secular City.
Secularisation and Urbanisation in Theological Perspective. London, 1966).

Nem csodálkozhatunk azon, hogy sok keresztény míndenestül 'a gonosz mű
vének tekinti a pluralista-szekularázált világot, és a közélet rekrisztianizálását
tartja az egyetlen megoldásnak. A kereszténység feladata a világ megszeute
lése, - mondják - ennek pedig szöges ellentéte a szekularizáció. Ezzel szem
ben más ikeresztények arra hivatkoznak, hogy a megtestesülés gyökerében
szeriteli meg, alapvetően szüntetí meg a világ profanitását. Azt állítják, hogy
a !keresztények nem utasíthatják el eleve maguktól a ,világi világot, sőt köte
lességük bizonyos értelemben előmozdítaniuk azt. Ez utóbbi követelmény el
len azonban már mínden ízünk tiltakozik. Még mindíg sokan vagyunk, akik
"a keresztény állam" és a "keresztény kultúra és civilizáció" eszméin neve
lődtünk, s e gondolkodási modell ezerint rnínél világiasabb a világ, annál mesz
szebb van Istentől. Kinek van tehát igaza? Melyik véleményhez tartsuk ma
gunkat?

A jelenség értelmezése

A legújahb felmérések Európában is igazolni látszanak Cox amerikai meg-:
állapításait. A nyugat-német EMNID-intézet által megkérdezettek 97%-a volt
megkeresztelve; közülük 65% hitt Istenben, 48% az örök életben, és 34% a
pokolban (Orientierung 32/1968/237).• Egy salzburgi felmérés szerírrt a magu
kat katolikusnak rnondó anyák 76%-a volt istenhivő. Mindazonáltal csak 50%
hitt 'abban, hogy Isten teremrlJette a világot, 35% a személyes örö!k életben,
59% hitt abban, hogy Jézus az Isten Fia, és 39%a:bban, hogya Szentírás su
galmazott mű, E katolíkus anyák 64%-a feltétlenül egyházi esküvőt óhajtott
gyermekei számára. De csak 16% tartotta felbontihatatlannaik a keresztény
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házasságot, és legialább 60%-uknaJk nem volt elvi kifogása fiaik vagy leányaik
házasság előtti nemi élete ellen (Kirche in der Stadt. Wien, 1968). Bár hazai
viszonyainkra nem vihetők át mínden továbbí nélkül ezek az .eredmények,
mégis fontos információt nyújtanak és alapul szelgálnak bizonyos következ
tetések levonásához. A szekularizáció a megkereszteltek jelentös részének el
keresztényietlenedéset vagy legalábbis elegyháziatlanodását, a papi és --B2€ir

zetesi életforma iránti érdeklődés csökkenését, a szertartások iránti érdekte
lenség növekedését hozza magával nálunk is, bár nem olyan ij'esztő mértékben,
.mirrt egyes nyugat-európai országokban.

E néhány kiragadott, de .sokatmondó adat ismerete alapján is érthető,

hogya "srekularizáció tétele" lett a XIX. század valláskritikájának örököse
és legitim utódja a XX. században. MagáIt a kifejezést a westfáliai békekötés
'(1648) bevezető tárgyalásain használták először. Az egyházi uralom megszün
tetését értették székularízáción, amelynek nemcsak egyes kolostorok és ala
pítványok, hanem egész püspökségek is áldozatul estek. Ez a jogi értelemben
használt szekularizáció világnéootileg semleges fogialom volt mindaddig, amig
saját jószántából, maga az egyház mondott le bizonyos területek vagy szemé
lyek fölötti jo.gnartóoog:álról. A szekularizáció a francia forradalom következté
ben lett egyházellenes színezetű. 1803 után a német püspökök akarata ellenére
von1Já!k ki joghatóságuk alól a Rajna-balparti egyházi területeket és javakat.
A polgári réteg' XIX. százladi emancipációjával karöltve egészen új értelmet
nyer a kJifejezés. A Hegel-kritilkusok világnézeti értelemben használják az
"egyháziatLanodás" ilcifejeWsére.

A szekularizáció valláskritikai értelmezése többelk között azt mondja, hogy
bár az egyém tudatfonnában és a személyes egzistiencia értelrnezésében meg
marad a vallás szerepe, a közéletből teljesen koireikesztődik. A szekularizáció
nem tévesztendő össze a szekularizmus ideológiájával, amely nem csupán fe
leslegesnek tartja az egyházat és a vallást, hanern egyenesen károsnak és az
emberi társadalom számára áJrrtalmasnak. A szekularizációs folyamat eredmé
nyét szekularizátum-nak mondják, Blumenberg, Rendtorfj' és mások ide so
roljálk az egyházat is ..Abból indulnak ki, hogy az intézményesítés szükséges
gége a vallás általános erejének csökkenésése, tehát szekularízációra utal. Bár
erősen túlzott vélemény. ez, annyi mindenképpen kitűník belőle, hogy az el
világiasodás nem azonosítható az ateizmussal sem. Igaz ugyan, hogy elvá
laszthatatlan az egyiháziatlanodástól, ki merné azonban tagadni, hogy
az egyházon kívül is megtalálható élő hit és vallásosság? A sze
kularízácíő nem azonos a világ profanízáláséval sem, hacsak nem tulajdoní
tunk a profán ktifeje:zésn€lk az eredetitől eltérő értelmet. Az archaikus ember,
bár Isteninek tekintette az egész világot, mégis "kivágott" belőle bizonyos kü
Jönlegesen isteni kerületeket. (szakrális),amel)'leket csak egy "küszöb" válasz
tott el a nem szakrális, "küszö,bön túli" (profán) világtól. A szakrális és pro
fán kerület között nem volt alapvető különbség: a profán világot ís bevonta
az isteni ragyogása, és a kozrnosz bármelyik része alkalmas volt arra, hogy
különlegesen is megjelenjék benne az isteni. Látható tehát, hogya szakrális
profán fogalompáregymásra rendelt tagjai nem választhatók el egymástól,
mert.ukkor elvesztik minden jelentőségüket. Mivel a profánnak csak a szak
rálissal szemben van értelme, nem jelentheti sem az elvilágiasodás a világ
profanizálódását, sem a megtestesülés a világ seakralizálását.

A szekularizáció teológiai értelmezésével protestáns teológusok foglalkez
tak először. Mind a i}{Iatolikusok, mínd a protestánsok azt a folyamatot értik
szekularizálódéson, amelynek során önállósulnak a társadalmi berendezések
és intézmények, s egyre inkább függet1enít,ik magukat az egyházi szabályozás,
törvényhozás, irányítás, általában mindennemű egyházi befolyás alól. Pozitív
megfogalmazásban az elvilágtiasodáson az emberi társadalom nagykorúsodását
és öntörvenyű berendezkedését kell értenünk, amelynek jogosságát már XII.
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Pius pápa is elismerte, a II. vatikáni zsinat pedig újból hangsúlyozta: "Ha éi
földi valóságok önállóságén azt értjük, hogy li teremtett dolgoknak, meg
akár a társadalomnak is, megvannak a maguk törvényei és értékei, amelyeket
az embernek lépésről lépésre fel kell ismernie, és alkalmaznia meg hasznost
tania kell, akkor az önállóság megkövetelése teljesen jogos. Nemcook korunk
embere igényli, hanem megfelel a 'I'eremtő akaratának is" (Gaudium et spes:
36. pont). Az elvilágiasodás konkrét jelensége természetesen e ikülönféle ér
telmezések alapjául szolgáló erők, irányzatok, mozgalmak és törekvések rend
kívül bonyolult szövedéke, Az, amit teológiailag elvilágiasodásnak mondunk,
az egyház és a világ szellemi kapcsolatára vonatkozik, s rninden kérdésessege
és összetettsége ellenére is hozzájárul az egyház és a világ mélyebb megértésé
hez, valamint kettejük viszonyának helyesebb értékeléséhez. Mind a protes
táns, mind a katolikus teológusok megegyeznek abban, hogy az elvilágiasodás
alapjában véve keresztény esemény. Nemcsak azért, mert aszekula:rizáció
ténylegesen a kereszténység talaján sarjadt ki, hanem azért is, mert a világ
feletti Teremtőbe vetett keresztény hit egyúttal a világ isteni erőinek taga
dását jelenti, s ez tette lehetövé a világ fölszabadítását. (J. Friese: Die siikú
larisierte Welt. Triumph oder Tragödie der christlichen Geistesgeschichte.
Frankfurt, 1967). Katolíkus részről B. Metz írásaim hivatkeznánk. Szerinte a
rnegtestesülésnek köszönhető, hogy a test igazán test, a föld valóban föld, a
világ egészen világ lett; hogy ISlteII1 nem evílágt istenként, hanem mínt ra te
remtett valóság világfeletti Ura és Teremtője jelenik meg életünkben, (J. B.
Metz: Zur Theologie der Welt. Mainz, 1968). S ezzel megneveztük az elvilá
giasodás két legfontosabb rugóját: hitet a Teremtő Istenben és a megteste
sülést,

A világ szentesítése

A szekularizált ember szaverén ura és parancsolója a vilfl:gnak: korlát
lanul manipulál a természettel, sőt önmagával is. A kísérlet tárgya az ember.
(P. Overhage: Experiment Mens(:hheit. Frankfurt, 1968.) Az ókori archaikus
ember legfeljebb kivételesen volt képes ilyen magatartásra, ha valaki vagy
valami fölszabadította a kozmosz isteni erőinek hatalma alól. Az @kori világ
tele volt istenekkel. Istenek laktak a tűzhelyekben. ligetegben, forrásokban.
"Amikor tehát valaki azt mondta, hogy ajtermészetben is benn rejlik az ér
telem, mint az élőlényekben. s ez a világnak és az általa mutatott egész rend
nek: 'az oka, - akkor ez az ember [Anaxagoras] úgy tűnt fel a megelőzők kö
zött, mint az egyetlen józan a sok találomra fecsegő között" (Aristoteles: Me
taphysica I, 3 984 b). Bbben a világfelfogásban, amelyben Isten a legjobb eset
ben is csak a világ belső rendje és önszaoályozó képessége, az embernek nem
volt más választása, mint hogy az isteni szerkezetű világ parányának tekintse
magát és szerit félelemmel és tisztelettel övezzen benne mindent,

Ezzel a szemlelettel áhlítja szembe a kinyilatkoztatás a teremtés gondola
tát, 'amely megfosztja a világot isteni varázsától. Krisztus azt hirdeti, hogy a
világ Teremtője az ernberek atyja, aki gondoskodik gyermekedről. A gondvi
selés nem bíztat tétlenségre, hanem megköveteli az ember együtJtműködését

Istennel, aki szüntelenül munkálkodik (Já 5, 1-17). Krisztus "uralkodókat ta
szít le trónjukról" (Lk l, 52); ördögűzései kijelentlilk az Atya jóságos uralmának
eljövetelét és az ember felszabadítását az "erők és hatalmasságok" kegyeden
uralma alól. Abból a tényből kiindulva, hogy ra kereszténység az egyetlen; vi
lágfeletti Isten teremtményének tekintette a, világot, biztosította annak nem
"isteni" hanem "tisztán világi" létét. Ezzel megnyitja az utat a világ természet
tudományos szemlelete és manipulálhatóságaelőtt,amely a világ szekularizá
ciójához vezetett. Isten parancsának tesz eleget 'az ember, aki meghódítja és
uralma alá hajtja a világot (Gen 1, 28).
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A görögök száméra a szemlélődés volt az ideál. A földi feladatok a tulaj
donképpenitől fordítják el a figyelmet. Diogenes Laertios beszéli el Thales és
az attikai szolgáló esetét,aki harsányan kinevette .a filozófust, amíkor az, a
csillagokat szemlélvén, beleesett a kútha. A görög gondolkodás a filozófus párt
ját fogta a tehenész-lármyal szemben, hál' maga Platón sem tagadta, hogy a
lány "szellemes" volt. A kereszténységen felnőtt mai ember ezzel szemben
szinte vallásos buzgalommal szolgálja a világot. A Bibliát követi, amikor nem
csak csodálja, hanem meghódítja a természetet. A görögök örök kínlódásra
ítélték az "előregondoló" Prometheus-t; a kinyilatkoztatás felszólítja az em
bert a kultúrára, arra, hogy gondoljon előre, Még Spinoza is úgy beszél, hogy
"a természet avagy isten"; a kereszténység mítosztalanítja a természetet.
Aquinói Szent Tamás azt tanította, hogy Isten a természetes okok tisztelet
bentartásával irányítja a világot; nem az ember szabadsága ellenére, hanem
azon keresztül. Nem Isten ellenében, hanem Istennel együtt hódítja meg az
ember a világot. A gondviselés nem menlevél a tétlenségre, hanem felhívás
a bizalomra; a siker nekünk ajándékozott reménye nélkül aligha fog hozzá
ember a munkához,

Az elvilágiasodás másik keresztény gyökere a meqtestesűlée. Raliner sze
rint Krísztus megtestesülése gyökereiben szeritelte meg, bár nem szakralizálta
a világot. Ezen a gyökeres megszentelésen Metz a világ isteni jóváhagyását,
világiasságának Jézus Krísztusban való megerősítését érti. A krisztológia
alapvető, kalkedoni formulája azt mondja, hogy Jézusban "összekeverhetetJe
nül és elválaszthatatlanul" egyesült Isten és az ember, az isteni és a világi.
Jézusban magához emelte Isten az egész emberi történelmet is: részint azért,
mert a történelem hozzátar-tozik "laz" emberhez, akit Isten felvett, részint
azért, rnert Jézus a történelem "kezeltete és vége" és "Isten teremtésének a
kútfeje" (Jel 3, 14). Ha meg akarjuk érteni a szekularázácíót, akkor a meg
testesülés horizontjába kell beállítanunk; Jézus istenségének és emberségének
egységéből és különbözőségébőlkell értelmeznünk,

Amint a megtestesülés nem üresítette ki, hanem beteljesítette Jézus em
berségét, a világ isteni fölvétele sem fokozza le, hanem felszabadítja a vilá
got és a történelmet. Isten nem a teremtmény rovására élő Moloch, nem azért
emeli magához 'a teremtményt, hogy kiszívja létét, Helyesen mondta Claudel,
hogy nem kell kissebbedníe az embernek ahhoz, hogy Isten növekedjék. Ha
Isten magához vesz valamit, akkor éppen azt akarja, amiben az különbözík tő

le, ami nem isteni, hanem egészen emberi, egészen világi benne. Éppen abban áll
az igazi nagyság, hogy nem nyomja el a gyöngébbet. hanem teret enged neki,
biztosítja tevékenységének lehetőségét és eljuttatja önmagához. A személyes
kapcsolatok jól példázzák, hogy minél szerosabban tartozik a világ Istenhez,
annál önállóbbnak és felszabadultabbnak kell lennie, s minél szilárdabban
ál1 a saját lábán, annál több kötelék fűzi Istenhez. Isten azt mondja minden
egyes teremtményének: légy hű önmagadhoz. Ha elutasítjuk a monofizita eret
nekséget, amely mindenképpen isteníteni kívánta Krisztus emberségét is, ak
kOT nem nehéz elfogadnunk. hogya világ gyökeres megszentelése a világ
szentesítését, vagyis világiasságát és önállóságát jelenti.

A világ ilyen értelmű gyökeres rnegszentelése és elvilágíasodása olvasható
ki az Újszövetség antiszakrális beállítottságaiból. Schürmann hívta fel a fi
gyelmet arra, hogy az Újszövetség nem ismeri a szent helyeket: "Nem tudjá
tok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek?" (IKor 3,
16). Isten jelenléte nem~hez, Jhranem személyhez kötött. Szent Pál élesen
kikel azok ellen, akik megkülöl}iböztetik az időket, mintha nem járt _V'olna
lsten éjjel-nappal népe előtt a pusztában: "Napokat és hónapokat, ünnepi idő

ket és esztendőket tartotok meg gondosan. Aggódom míattatok, hogy talán
híáoa fáradtam értetek" (Gal 4, 10). Az első keresztényeknél nem ismerik sem
a szakrális közösséget. sem a szakrális kultuszt. A keresztény "ekklesia" a nép
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világi összejövetelét is jelentette. A keresztények "Lélekben szelgáltak Isten
nek" (Fil 3, 3) "ésszeru hódolattal" (Ró 12, 1), amelyet "egész testükkel" az
az konkrét világi-történelmi létükkel valósítottak meg. A keresztények egész
testükkel hozott "leJJkí" vagy "és~erű" istentisztelete (logiké latreia) magába
zár minden szolgálatot mindaz egyházban (Ró 12, 3-8) mind a világban (Ró
12, 9-21). Ennek megfelelőerr hiába keresünk az apostoli időkben "felszentelt"
személyeket. Kézrátétellel "rendelték" (ordinatio) a kiválasztottakat a külön
féle szelgálatok végzésére. E felhozott példákból egyfelől nem következik az,
hogy az újszövetség kategorikusan elutasítaná a vallás íntézményesítését s
míndazt ami vele jár. Másfelől azonban világosan kit\:ínik belőlük, hogy a
Krisztus-esemény valóban ellindítja a világ szekularízálódását, Ezek a törté
netileg hatékony antiszakrális eszmék, - vagy másképpen, a Krisztus-ese
mény történeti ereje - az egyház és állam szétválasztásához, a kultúra ön
állósulásához, a világ technikai hominizációjához, és a mai szekularizációhoz
vezetett,

Bár az elvilágíesodás a Krisztus-esemény történeti megjelenése, mégis
naiv optimizmus lenne azt hinni, hogy a megtestesülés óta szögre akasztható
a megkülönböztetés erénye. Isten nem megdicsőült és nem befejezett vílágot
emelt föl magához Jézusban. Ez a világ még nem az Isten országa. Az elvilá
giasodás legalább olyan kétértelmű, mmt Jézus szelgal élete és kereszthalála,
A világ tiszta és jó fölnöveikedése és önállósulása nem választható el "evilág
fejedelmének" Isten- és ernberellenes tevékenységétől. Nem ok nélkül emeli
fel szavát Garaudy az elvtlágiasodásban jelentkező embertelen és elidegenítő

irányzatok ellen (Herder Korrespondenz 22/1968/312). Az emberi élet plura
Iízmusaí közül az elvilágiasodás viselhető el a legnehezebben. Igaza van
Rahnernek, hogy ez a pluralizmus nem más, mins a földi integráció elvi lehe
tétlensége, teológiai nyelven szólva konkupiszcencia: ami a tridenti. zsinat sze
rint nem bűn, hanem alkalom a "fédias küzdelemre" (Dz. 792). A pluralizmus,
mint a teológiai értelemben vett konkupíszcencía társadalmi megjelenése azt
jelenti, hogy bár nem egységesíthető a világ íntegralísta módon, nem is vá
lasztható benne szét részint az Isten ártatlan teremtménye, részint az ember
jogosan plurális műve, részint pedig az emberi bűn objektíválódása. A világ
humanizálása nem tfuiténik meg automatikusan. Az embertől függ, hogy a
hominizált világ valóban humanus világ legyen. A keresztény embert hite is
kötelezi a küzdelemre, a reménye pedig bizalomra. Az atomtechníka, kozm0

technika, biotechnika és pszichotechnika korszakát csak egy humánus embe
riség élheti túl; az az emberiség pedig, amelyik túléli sajá,t szabadságának ret
tenetes lehetőségeit, OKvetlenül humánus lesz.

E néhány gondolatbéti is kitűnik, .hogy az elvilágiasodás nem a keresz
ténység tehetetlenségének, hanem történeti erejének és hatékonyságának a
következménye. Nem az a ba]; hogy szekularizálódik a világ, hanem az, hog)'
mi keresztények vonakodva ismerjük csak fel saját szellemünk szülöttét, hogy
még míndíg csak rossz lelkiismerettel .lehet világi a világ. A világ technikai
humanizálása mögött a keresztény szeretet legnemesebb hajtóerői állnak:
míndenkí számána biztositani azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelke
zünk; míndenkínek könnyíteni a lét terhén. mindenki számára Iehetővé tenni
a Teremtőtől kapott képességeinek kibontakoztatását és egyesíteni - de nem
íntegrální - az elkiilöinmt és széjjelszakadt 'emberiséget.

Esélyes kereszténység

Azt írja Cox, hogy az elvllágiasodott ember egyik alapvető ismérve a
mobilitása. Akkor pedig nincs kizárva, hogy a szekularízált ember kevésbé

.érti félre annak az üzenetét,aki útközben jött világra, aki számkivetésben
töltötte élete utolsó éveit, akit elűztek otthonából és akinek nem volt hová
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lehajtsa fejét. A mai kereszténynek létfontosságú a szellemi mozgékonyság:
bár egyedül ez még nem biztosítja az üdvösséget, mégis megláttatja az üd
vösség esélyét. Nincs szükség különösebb bölcsességre annak megállapításá
hoz, hogy a kereszténységnek akkor Lesz csak esélye a szekularizált világban,
ha képes alkalmazkodni hozzá. Maga a szó is gyanúsan hangzik katolikus fül
nek; olcsó kompromisszumot, vagy még rosszabbat vél felfedezni mögötte, Az
alkalmazkodás elsősorban biológiai fogalom. Az élőlény puszta fennmaradását
vagy túlélését (survival) van hivatva biztosítani, ami az élőlény lényegének a
megszűnésével is járhat. Az egyház alkalmazkodása nem jelentheti semmi
képpen sem az egyház lényegének a feladását, de azt sem, hogy betokosodva
külön életet éljen a társadalom testén belül, Az alkalmazkodásnak kérlelhetet
len törvényei vannak. Félúton nem lehet megállni: a régi visszavonhatatlanul
eltűnt, az új pedig még nincs 1tt.

A XX. század valláskritíkájának az a tétele, hogy a szekularizációval a
kereszténység befejezte küldetését, saját előfeltételeiből kiindulva sem lát
szik megalapozottnak. A szekularizált világnak lesz csak igazán szüksége az
egyházra, hogy megakadályozza a walkürök visszatérését ~ írja Cox. A pro
fanitásból is űzhető kultusz, és akkor a világ állapota rosszabb lesz, mint an
nak előtte, A szekularízált világhan állandóan ereje fogytán érzi magát az
ember, mindenütt önmagával találkozik: saját végességével. kényszerű éssze
rüségevel és halálával. A szekulaeizált világ jelentéktelenségét és a belőle

áradó emberi. esetlegességétallgha viselhetjük ei hit, vagy úja'bb mítoszok
nélkül. Minél inkább ura az ember a természetnek, annál inkább rájön, hogy
ki van szolgáltatva saját megbízhatatlan szabadságának, a hominlzált világ
összes szörnyű lehetőségeinek, Az ember már olyan, hogyha nem nézhet föl
valami abszolútumra, akkor beleszédül saját esetlegességének szakadékába,
vagy. újabb istenekkel népesíti be a földet.

, Az egyháznak az a feladata, ;hogy az igaz Istent adja a világnak. Meg kell
tanulnunk végre, hogy ne puszta szavakat mondjunk Istenről, hanem Öt ma
gát közvetítsük. Mihelics Vid utolsó irásában olvasható: "Ezt az Istent, akit
távollevőnek szoktak mondaní, meg kell találnunk ennek az úgynevezett .tá
vollétnek' a mélyén, s észre kell vennünk névtelen működését az ember vá
gyaiban, az emberi életnek: és egy tevékeny gondviselésnek a titkában." Az
emberi tapasztalásokat kell értelmeznünk; az önmaga fölé emelkedő emberi
egzisztenoiát, amely - bár lehet, hogy rejtjelesen -, de folyvást az egészen
más után nyúl. És ez nemcsak az emberi szükségben, hanem elsősorban a
bőségben tapasztalható meg. Akit betölt a lét bősége, az megtapasztalhatja,
hogy nem a Iét itt-ott felbukkanó adata, hanem ajándék ez a teljesség; meg
előz jóságával, mánden tettem előtt elfogad, s azt kívánja tőlem, hogy é1·telmet
adjak neki, és ezáltal értelmet nyerjek én magam is. Escarpit is elismeri a be..
teljesülés ajándék voltát, bár bukfenccel tér ki beismerésének kővetkezmé

nyeí elől: "Egy apróság is elég hozzá, hogy boldog legyek. De csak akkor érr
zem teljesen boldognak magam, ha megköszönhetern valakinek." Két sorral
feljebb: "A szüleímnek persze megköszöntem. de kinek köszönjem meg azt,
hogy köszönetet mondhatok a szüleimnek, kinek köszönjem meg az ajándéko
zás intézményét, krinek köszönjem meg a tavaszt, mely ahányszor csak ujjam
hegyével megérízstettem tollamat, bezúdult - de egyes-egyedül csak énne
kem - a Iíboumeí középiskola piszkos, sötét és hideg kettes számú tanter
mébe?" (R. Escarpit: Nyílt levél Istenhez. Búdapest)

Vagy nézzüik az emberi magányt és együttlétet. Amikor ráébredünk arra,
hogy egyedül vagyunk, akkor megtapasztaljuk, hogy egész egzisztencíánk
egyetlen kiáltás 'a másik után; az ember nem arra készült, hogy csak önma
gában maradó, magányos én legyen. Amikor pedig megvált magányunktól a
másik, akkor rájövünk, hogy olyan teljesíthetetlen ígéret ő, amelyet nem tud
soha valóra váltani (Claudel). így emelkedhetik ki azután az emberi talalko-
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zás betejesületlenűl beteljesült öröméből az egészen mással való legvégső ta
lálkozás világossága. Elemezhetjük az egyre növekvő emberi szabadságot és
felelősséget is. A felelősségben jelentkező feltétlen "kell", az emberi szabad
ság és szükségszerűség kettősségének különös egysége, az em ber feítétlen el
kötelezettségére és az ilyen elkötelezettség lehetőségének világfeletti föltéte
lére utal. Ne feledjük azt sem, hogy a szekularizált világban minden, még az
ember is manipulálható; vagyis eszközszerű. Az eszközzel kapcsolatban azon
ban nem térhetünk ki a kérdés elől, hogy mire való? Az egyéni egzisztencia
értelmezésén túlmenőenmeg kell tanulnia az egyháznak azt is, hogy világi mó
don beszéljen Istenről. A világ exorcizálása az erők és hatalmasságok uralma
alól, az emberi munka humanízálása, a szexuálís tabuk, mítoszok és kultusz
felszámolása mellett való egyházi elkötelezettség a szekularizált világnak is
érthető nyelven hirdeti Istent.

Mindennek az a feltétele, hogy az egyház Isten élcsapata legyen a világ
ban, mondja - egymástól függetlenül - Rahner és Cox. A II. vatikáni zsi
naton az egyház legfőbb tanítóhivatala állapította meg, hogy az egyház új
szemléletére van szükségünk, A zsinat átmenet: abból a korból, amelyben úgy
tűnt, hogy a keresztény lét elérte tetőpontját, olyan korba, amely a keresz
tények teljes kisebbségi helyzeltét jelenti, amely ennélfogva nem megőrző és
tartósító, hanem haladó és míssziós felfogást követel meg (Ratzinger). Az el
múlt korszakban szalard keret volt a tradíció, amely megvédte és megőrizte az
embert, aki nyugodt lehetett hite felől, ha hűséges volt a múlthoz, A szelcula
rizált világban csak az lehet nyugodt hite felől, aki hűséges a jövőhöz. A II.
vatikáni zsinat óta nem az a cél, hogy tartósítsuk és lehetőleg teljes egészében
fenntartsuk a meglévőt (a szívünkhöz nőttet), hanem az, hogy míndenkiben

. tudatosítsuk azt a missziós helyzetet, amelyben az egyház él. .
A múlthoz való elkötelezettség és a jövő iránti felelősség rendkívüli fe

szültségek forrása lehet. Sokan úgy vélík, hogy elvesztették hitüket, mert
többé nem vígasztalás, hanem gyötrelem a Mt, amelyért naponta kell megküz...
deniűk. Többek között ezért sem elégedhetünk meg azzal, hogy továbbra is
valamiféle elvont [ogí-misztdkus közösség maradjon az egyház. Ma már nem
ír senki himnuszokat laz egyházhoz, hanem azt várja tőle, hogy konkrét közös...
séggé váljék, amelyben kölcsönösen megerősíthetjük egymás hitét és remé
nyét; "hitSZJeIl1. tudjátok, hogy testvéreiteket szerte la világon ugyanez a szen
vedés éri" (lPét 5, 9). Valódi közösség a szekularízált világban nem gondol
ható el másképpen, mínt demokratikus alapokon. Ez a "demoikmtliikus" szó
nem csatakiáltás a hierarchia ellen, hanem egyszerű ténymegállapítás. A sze
kularizált világ nem szállítja többé készen az egyház alapjait. Az egyháznak
magának kell azt megalkotnia. A szekularizált társadalomban élő emberek
alapvetően demokratikusan gondolkoznak; és értetlenül állnaik a tekintély
pátriárkális-feudális modellje előtt. Az egyház építőinek tudomásul kell ven
niök, hogy élő embereikből épíílJik az egyházat (l Pét, 5, 9), olyanokból, akik
benne élnek a társadalomban, meghatározott történeti és kulturálís koordiná
tákkal rendelkeznek, s nem tekinthetők az egyház kénye-kedve szerínt for
málható "nyersanyagnak". Attól pedig ne féljen senki, hogy eibiből az új
"anyagból" - valóban új szerkezetí megoldással, - nem emelhető a réginél
joval szilárdabb épület. Nem gondolható el például, hogy egy, a kölcsönös
felelősség alapján készült encíklfka olyan valódi akcióprogramot adhatna,
amely mögé egy 'emberként sorakeznék fel az egész egyházi közösség?

Bárhogy is vélekedik valaki ezekről a kérdésekről, annyi biztos, hogy az
elvilágiasodás az egész világon terjed. Soha nemsej1Jett lehetőségeket tarto
gat számunkra, bár ellképzelhetetlen veszélyeket is. A világ technikai meghó
dítása hamarosan mítosztalanítja az egész természetet és az egész emberi tár
sadalmat. Nem vágyálom azt remélni, hogy az elvilágiasodás, ami a Krisztus
eseményt közvetíti a világnak, minden eddiginél nagyobb eséllyel ajándékozza
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meg a kereszténységet. Ne tevesszük soha szem elől, hogy ez a pluralista-sze
kularízált világ az, amelyet úgy szeretett az Isten, hogy magához emelte és
életét adta érette. Ezt a válágot kell szelgálnia az egyháznak és ennek a világ
nak kell ihiirdetnie Isten igéjét. "írva v:an: Nemcsak kenyérrel él az ember, ha
nem mínden igével, amely Isten ajkáról való" (Mt 4, 4). Ez a legfontosabb,
amit az egyház nyújthat a világnak, rnert az ember nem kevésbé él ebből az
igéből, mint a kenyérből. Az ember rníndörökre az marad, akinek nemcsak a
gyomra éhezik, hanem a szíve és a szelleme is, aki éhezi és szomjazza az értel
mességet, szeretetet és végtelenséget, s egyszerűen képtelen az emberi, helye
sebben istenIiadományok nélkül élni. Az egyház változatlan feladata, hogy
Isten igéjével csillapítsa a szekularizált világ éhségét, vagy fölkeltse azt, ha a
V'ilág elfelejtette volna.

VERONIKA KENDŐ]E

Ibolya-, gyöngyvirág-koszorús hajnal.
A gyerek szivárványküllős szeme tágra nyílik.
Vadmacska ugri~ elő a boz6tból,
diófán harkály kopog,
égen pacsirta függ dala pókfonalán,
-az ,eszmélet sodra malmokat hajt.
l/.yenkor Veronika kendő]en az Arc
gyöngyház-szín, aJiglátható
naphal a hajnali vízben.

Tárt vitorlával érkezik a dél.
Testünk ellensúlyként lendül

haránt a Nemlét felé.
Egy tétova mozdulat és a vitorla

megdől, menekülés sehol.
Bízunk majomerőnkben, gyŐzzük fölénnyel.
ldegszál-szerkezetflnk a legkülönb mechanizmus.
Ránkutalva bízik erőnkben

ruuit-simulé kígyókarcsú szerelmünk.
Ilyenkor a kendőn nem látszik semmi.

Krizanténumok, dáliák
sárga tüzével közelit az alkony.
A merülő Nap körül az ég egyre

lángolóbb templomüveg,
s egyre feketébb varjú gubbaszt, a lelkünk,
s a nagyszemű emlékek színét fölitta az ég itatósa,
csak szívünk görcse jelzi: a hajszából elég volt.
Cirpelnek a csontok: túlsok rajtunk a hús.
Cirpelnek tetteink: túlsok rajtunk a hívság.
Ilyenkor a kendőn az Arc fölfényesül,
az alkony színe inél is szirmosabb lesz
és elnyel minden más színt, sugarat, tüneményt.

Jánosy István
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