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Megújulási mozgalmak az egyházban

Az egyház - "élő mozgalom"

Tavasszal rendezték meg az egyház nemzetközi megújulási mozgalmainak második
találkozóját Róma közelében. (Az elsőt 1981-ben tartották.) Az egyháznak sok szem
pontból új jelenséget kell tudomásul vennie e mozgalmakban: nagy részük néhány
évtizedes (esetleg csak néhány éves) múltra tekinthet vissza, legalábbis jelenlegi for
májában, legtöbbjük pedig a II. Vatikáni zsinat hatására keletkezett, vagy a zsinat
szellemétől felfrissülve és megerősödve alakította ki jelenlegi arculatát.

A zsinati atyák bizonyára nem gondolták, hogy inkább elvi síkon mozgó kijelenté
sük ilyen rövid idő alatt ennyire gyakorlati valósággá válik. "A Szentlélek ... sajátos
kegyelmeket is oszt szét a hívők minden fokozata között. Ezekkel a kegyelmekkel al
kalmassá és készségessé teszi őket különféle munkák és feladatok vállalására az egy
ház megújhodása és továbbépítése érdekében, ahogyan az Írásban áll: A Lélek aján
dékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük." (l Kor 12,17) (LG 12).

II. János Pál pápa többször is utalt rá, hogy a zsinat célozta megújulás egyik leg
szebb virága ezekben a mozgalmakban hajtott ki, s kifejezte azt a reményét is, hogy
az egyház életét erősítik a jövőben is.

Annyira azonban már nem újak ezek a képzödmények, hogy föl ne kelljen figyel
nünk jelentöségűkre,mással nem pótolható szerepükre a mai egyház életében. Sőt az
eltelt idő már ahhoz is elegendő, hogy megrajzolhatjuk sajátos lényegüket, közös vo
násaikat, megkereshetjük előzményeiket az egyház történelmében, s gyökerüket
magának az egyháznak lényegében.

A "mozgalom" kifejezés napjainkban divatszónak hangzik, és sok rossz mellékjelen
tés is kapcsolódik hozzá. Hiszen mozgalmakat szerveztek egy eszme megszállottjai,
egy ember fanatikus rajongói, mozgalmak szolgálták ki a diktátorokat vagy a szabad
ságot és igazságot eltipró rendszereket is. A szó eredeti értelme azonban még mentes
minden árnyalattól és árnyéktól. A létünk és életünk alapját képező mozgásra utal: az
életre a halállal szemben, a spontán és lelkes emberi kezdeményezésekre a bürokrá
cia merevségével szemben.

Az egyháznak, a Krisztus-hívök gyülekezetének missziós mozgaimát Jézus indította
el: "Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket", indította el apostolait
("küldötteit"). II. János Pál pápa szerint az egyház "misztérium és mozgalorn": Isten
szeretetének Krisztusban testet öltött misztériuma, amely folytonos mozgásban tartja
az egyházat.

Sokirányú, sokerejű mozgalom ez: Isten felé irányul, a szeretet természetes vála
szaként a tőle kapott szeretetre; befelé indít, saját mélyeinkbe, megújulást, a szeretet
ben átformálódást sürgetve; egymás felé fordítja a keresztényeket, hogy emberi kap
csolatokban is megéljék az Istentől átvett szeretetet; s végül a világba, a többi ember
hez küldi őket, hogy minden lehető módon mások szolgálatára legyenek, nem utolsó
sorban azzal, hogy fölkínálják nekik a legnagyobb lehetőséget, életüknek szeretetté
nemesítését. A pápa szavai szerint: "Az egyház olyan mozgalom, amely beleíródott az
embernek és az emberi közösségnek a történelmébe."
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A mozgalmak élettere és éltetője tehát az "egyház mozgalma", amely Krisztus kül
detéséböl ered. Minden egyházi megújulási mozgalom hamissá válik, ha elszakad
gyökereitől, s nem az egyházon belül törekszik felelni a Szentlélek hívására, hanem
valamilyen új egyházzal kísérletezik, elszakadva attól az egyháztól, amely minden
emberi gyöngesége ellenére is Krisztusban gyökerezik. De hitelét veszti akkor is, ha
valamilyen elit-kereszténység gőgjében ringatja magát, lenézve azokat a "másodosz
tályú tömegkeresztényeket", akik "csak" az egyházhoz tartoznak, s nem alkotnak
benne valami különleges csoportot.

Megújulási mozgalmak nem először indultak el az egyházban - e törekvések éppen
úgy hozzátartoznak az életéhez. Ilyenek voltak például a 4. században a remeték, az 5.
századtól a szerzetesek mozgalmai, a középkornak eretnekségbe hajló szegénységi
mozgalmai, majd a koldulórendek, később a reformáció, aztán az Egyesült Államok
ban ismételten keletkezett megújulási mozgalmak. Élettörténetük bizonyítja a fönt
említett két kritérium igazságát: addig él hitelesen egy mozgalom, amíg belül marad
az egyházon; nem különül el a többiektól. hanem velük, értük, nekik szenteli azt a
hatalmas energiát, amelyet a Szentlélek sokféle kegyelme válthat ki egyesekből és
közösségekböl.

Körkép a mai mozgalmakról

Néhány adat érzékeltetheti a mozgalmak gyors terjedését, ezreket-milliókat megmoz
gató lendületét.

A Chiara Lubich alapította Focolare mozgalom a második világháború idején jött
létre. Ma 160 országban, minden földrészen megtalálható, s mintegy 1,3 millió ember
tartozik hozzájuk. Közülük ötvenezren egész életüket elkötelezve élnek közösségeik
ben, 720 ezren tartanak velük rendszeres kapcsolatot, s csaknem félmilliónyian e sa
játos lelkiség szerint alakítják keresztény életüket. Élni akarják az evangéliumot: első

sorban az egység parancsát, hiszen Jézus jelenlétét ígérte azoknak, akik szeretetközös
ségben élnek. (Vö.: Tomka Ferenc: Chiara Lubich és a Focolare lelkiség. Vigilia, 1986.
július; Chiara Lubich: Legyenek mindnyájan egy. Ecclesia, 1987.)

A Comunione e Liberezione mozgaimát az 1950-es években Luigi Giussani hozta lét
re olasz fiatalok között. Céljuk az ifjúságnak az érett keresztény hitre nevelése volt.
Ma mintegy 60 ezren tartoznak hozzájuk, elsősorban fiatalok és tanárok. Európa több
országában, Afrikában és Latin-Amerikában. (Vö.: Kozma György: A Comunione e
Liberazione mozgalom. Vigilia, 1986. november.)

A Neokatekumenátus útját Kiko Argüello indította el Spanyolországban a hatvanas
években. Ma több mint kétezer plébánián ötezernél több közösséget alkotnak szerte
a Földön, összesen körülbelül kétszázezer katolikust tömörítve soraikba. Céljuk a ke
resztény élet megújítása, az ősegyház hit jelöltjeinek felkészüléséhez hasonló módsze
rekkel. Akik akkor a pogányságból a hitre tértek, azok alapos előkészítés, a kateku
menátus után nyerték el a keresztséget. Így próbálják ők is a csak nevükben ke
resztényeket tudatos krisztusi életre nevelni.

A Karizmatikus Megújulás az amerikai pünkösdista mozgalmakból indult el. Első

sorban Suenens bíboros és VI. Pál pápa segítségével találtak el Rómához, s álltak a
Szentlélekben megújuló katolikus egyház szolgálatába. A világ 120 országában mú
ködnek szervezeteik, húszéves fennállásuk alatt mintegy húszmillió ember került
velük kapcsolatba. Csak az 1986-os évben négymillióan vettek részt heti imatalál
kozóikon. (A nem katolikus keresztények között 30 millió követője van a különböző

karizmatikus csoportoknak.)
A Marriage Encounter (Házasok találkozója) Spanyolországból indult ki, de

1968-ban az Egyesült Államokban karolták fel, s onnan terjedt el az egész világra.
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Házaspároknak rendezett hétvégéik során a házasélet emberi és kegyelmi megújítá
sára törekszenek. Mintegy 46 országban múködnek, húsz év alatt egymillió házaspár
került velük kapcsolatba.

Az Oázist Virginio Rotondi jezsuita páter alapította 1950-ben. Céljuk a közösség és a
rászorulók önzetlen szolgálata az egyházban. A világszerte ismert mozgalomnak ma
mintegy 80 ezer tagja van, igen sok papi, szerzetesi hivatás került ki körükből.

*

A mozgalmak legszembetűnőbb sajátossága, hogy nem felsőbb intézkedéssel létre
hozott szervezetbe toboroznak tagokat, hanem az "alulról" induló spontán kezdemé
nyezések alakítanak ki maguknak szervezeti formákat. Akik létrehozták, akik csatla
koznak hozzá, azok a magukénak érzik, felelősnek érzik magukat érte.

Jellemző, hogy néhány nagy múltú, sok tapasztalattal és gazdag hagyománnyal ren
delkező társulat is, mint az 1773-ban Olaszországban alakult és nálunk is jól ismert
Mária-kongregáció 1948-ban mozgalommá alakult át A Keresztény Élet Közössége né
ven. Jelenleg 51 országban müködnek laikus megújulási mozgalomként; Szent Ignác
szellemében törekszenek az élő hittel átjárt mindennapi életre.

Az 1914-ben Németországban született Schönstatt is a hatvanas években nyerte el
mai formáját. Az alapító, Joseph Kentenich palottinus atya az ifjúság keresztény
nevelésére törekedett kezdeményezésével. A mozgalom ma 40 országban tevékeny
kedik.

A különbőzö vallási társulások hosszú időn keresztül igen jelentős szerepet játszot
tak a magyar egyház életében is. 1937-ben 157 katolikus társulás, mozgalom a katoli
kusoknak mintegy 15 százalékát fogta össze. Tevékenységük és hatásuk számbavétele
hazai egyháztörténetírásunk adósságai közé tartozik. Mivel a második világháború
után feloszlatásra kerültek, nem lehet hazai tapasztalatunk arról, hogya II. Vatikáni
zsinat hatására hogyan alakultak volna tovább a magyar egyház életében, illetve ho
gyan asszimilálta volna a külföldi mozgalmakat a magyar kereszténység, esetleg nem
születhetett volna-e világméretűmozgalom magyar talajon is.

Tevékenységük alapján a nemzetközi mozgalmakat négy csoportba sorolhatjuk:
némelyikük az imádság elmélyítésére törekszik, mások a hit tanításában és terjeszté
sében, a szó legtágabb értelmében vett keresztény nevelésben vállalnak szerepet, má
sok karitatív munkára vállalkoznak, a szegények, az elhagyottak, a testi-lelki nyomo
rultak felé fordulva, végül a negyedik csoport a kultúra és a hit szintézisére törekszik
avval a feltételezéssel, hogy termékeny együttműködésükmindkettőtgazdagítja.

Szervezeti felépítésük változatos, tág teret hagy a szabad kezdeményezéseknek. Ki
ki sajátos életkörülményei, adottságai szerint vállalhat részt bennük. A legtöbb moz
galom egy szilárd és egészen elkötelezett mag-közösség köré szervezódik: olyanok
köré, akik egészen Istennek szentelték az életüket, s elkötelezett szolgálatot vállalnak
a közösségben is. A mag-közösséghez tartoznak azok a férfiak és nők, akik az evangé
liumi tanácsok vállalásával egészen Istennek szentelik életüket. Mások megmarad
nak eredeti életállapotukban: többen papi, szerzetesi, jó néhányan püspöki hivatá
sukban élik meg a mozgalom lelkiséget, igen sokan pedig családjukkal kötelezik el
magukat a mozgalom célkitúzéseinek, s vállalnak részt a közösség imáiban, összejöve
telein, karitatív és missziós munkájában.

Egy új lelkiség felé?

Eltérő tevékenységi formáik is jelzik, hogy mindegyik mozgalom sajátos lelkiségi pro
filt alakított ki magának. Életüket tanulmányozva mégis könnyü kitapintani azokat a
legfontosabb közös vonásokat, amelyek mindegyikükben megtalálhatók.
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1. A II. Vatikáni zsinat szerint a Szentlélek ajándékából születhetnek ilyen kezdemé
nyezések. A háttér rejtettségéből ma néha mintha közvetlenebbül is belenyúlna az
egyház életébe a Szentlélek. Müködését nemcsak a szentségek csatornáin keresztül
juttatott intézményes kegyelem jelzi. Egyre többen és egyre érzékenyebben figyelnek
a Szentléleknek személyhez szóló, váratlan helyzetekben felbukkanó és váratlan fel
adatokra kűldö indításaira. Ez a megnövekedett tisztelet és érzékenység a Szentlélek
iránt nemcsak a Karizmatikus Megújulásra jellemző, hanem a mozgalmak többségé
ben megtalálható. XXIII. János pápa egyenesen új Pünkösd eljöveteléről beszélt ko
runk egyházában.

2. A II. Vatikáni zsinat a keresztségben eggyé és egyenrangúvá lett Krisztus-hívók
gyülekezetének mondja az egyházat. A "megkereszteltek az újjászületés és a Szent
lélek kenete által szent papsággá lesznek, akik mindnyájan meghívást kapnak a töké
letesen szent életre." (LG 10-11.) Az életszentségre törekvés nem néhány kiváltságos
zseninek, hősnek a privilégiuma, hanem minden kereszténynek kötelessége. Suenens
bíboros találó kifejezésével: "a szent a normális keresztény". Teréz anyát egyszer
megkérdezte egy újságíró, mit szól hozzá, hogy az emberek szemnek tartják. "Maga is
szent", felelte rá. A mozgalmak révén is erősödik az az ősi keresztény felismerés, hogy
a keresztény élet állandó aktivitást kíván. Erőfeszítésünk nem zárulhat le a kereszt
séggel, elsoáldozással. bérmálással. a gyerekkori hittantanulással. Az intézményes
keretek nem jogosítanak fel magabiztos semmittevesre. A szeretet folyton újabb erő

feszítésre, újabb ajándékozásra, a másik javának, örömének leleményes keresésére
ösztönzi a keresztényeket.

3. A mozgalmak az egyházat tagjain keresztül kívánják megújitani. Mindenkit arra
sürgetnek, hogy ne csupán nevükben legyenek keresztények, hanem szívükben is. A
karizrnatikusok megfogalmazását többé-kevésbé mindnyájan magukénak vallhatják:
a legjobb az volna, ha a megújulás nem önálló mozgalomként élne az egyházban, ha
nem az egész egyház megújuina a Szentlélekben. Az imádság elmélyítésével, a keresz
tény hitre és életre való neveléssel, a tevékeny felebaráti szeretettel, a házasélet meg
újításával. az egyházközségeknek élő közösséggé formálásával igyekeznek minél több
embert mozgósítani. Számszerű terjedésük közben a mozgalmak megőrzik eredeti
lendületüket: az újabb csatlakozók nem nagy tehetetlenségü tömeggé duzzasztják az
eredeti kezdeményezést, hanem újabb és ujabb lendületet, tettrekészséget adnak
hozzá az előttük járók nemzedékéhez.

4. A mozgásban lévő egyház természeténél fogva missriás: Krisztus minden néphez
küldte apostolait, Isten az egész világot hívja magához. A mozgalmakhoz tartozók el
sősorban életükkel tesznek tanúságot Krisztusról: munkahelyükön, társadalmi kör
nyezetükben, rokonaik, barátaik, ismerőseik között, a mindennapok emberi érintke
zéseiben. Nem tagokat akarnak toborozni az egyházba, hanem szolgálatkészen felkí
nálják mindenkinek a maguk sajátosan keresztény értékeit. A mozgalmak többsége
ezért lépte át a felekezeti határokat, sőt egyik-másikuk a kereszténység határát is. A
Marriage Encounter hétvégéin például igen sok alig-katolikus és nem-katolikus ke
resztény vesz részt. Legtöbbjük azonban nemcsak házasságában újul meg, hanem hi
tében is.

5. Fontos szerepet játszik mindegyik mozgalomban a kozosseg. Hazánkban az utób
bi években különbözö előjelekkel gyakran szó esett a bázisközösségekröl. Többnyire
azonban csupán a formális keretekre terelődött a figyelem: arra a természetes igény
re, hogy a hasonló gondolkodású, elkötelezettségü emberek az emberi kapcsolatok
szintjén is találkozhassanak egymással. Minden egészséges nagyközösség sejtszerű,

kisebb közösségekből épül fel, vagy legalábbis teret ad az ilyen kisebb közösségek
nek. A kisközösségek ma természetes sejtjeivé váltak az egyházközségi életnek, de a
különbözö mozgalmaknak is. Lassan polgárjogot nyernek a köztudatban és az egyház
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életében, s ma már inkább lelkiségükre, célkitűzéseikre, a többi közösséggel és az
egyházközséggel kialakított kapcsolataik minöségére kellene figyelnünk. Így aztán ki
szűrhetnénk :l látszat-közösségeket, ahol csupán a baráti kötelék, az idő együttes el
töltése hoz össze egy csoportot, de különösebb elvárások, elkötelezettségek nélkül; az
egymással versengő, a többit lenéző, a másokra féltékenykedő,magukba záruló s ez
zel belterjessé váló kisközösségeket; a szektásodó, az egyetemes és a helyi egyházzal
egyre inkább csupán elvi kapcsolatokat fenntartó, a gyakorlatban azonban egyre in
kább peremre szoruló kisközösségeket.

A mozgalmak egyik legnagyobb feladata az egység megőrzése és megteremtése a
közösségeken belül és a közösségek között, a plébániákkal, az egyházmegyékkel és az
egyetemes egyházzal.

6. E mozgalmak többségükben laikusokból állanak. Közülük kerülnek ki vezetőik,

legelkötelezettebb tagjaik, nemegyszer alapítóik is. Sok ezerre tehető viszont azoknak
a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek a száma, akik valamilyen mozgalom ihle
tése által kaptak ösztönzést életük és papi hivatásuk megújítására. A mozgalmak fel
virágzása a Lélek sokféle kegyelmének tevékeny jelenlétét bizonyítja napjaink egyhá
zában is. II. János Pál pápa fogadta a márciusi találkozó résztvevőit. Beszédében - a
laikusokkal foglalkozó őszi püspöki szinodusra is utalva - kiemelte a mozgalmak
jelentöségét: ..A mozgalmakban érlelődött meg a zsinat által kezdeményezett lelki
megújulás egyik legszebb gyümölcse. Hiszen Krisztus nemcsak a hierarchia által tölti
be prófétai feladatát, hanem a laikusok által is, akik az új egyházjog szerint rendel
keznek azzal a joggal, hogy a szeretet, a jámborság és a keresztény élethivatás elmé
lyítésére társulásokat hozzanak létre."

LL.

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Szokolay Sándorral

- Mit érez a srerrii, miután elkészült a mú? Az Ecce Homo-ra gondolok.
- Azzal, hogy a tinta megszáradt, azzal, hogya kettospontot odatettem a kotta vé-

gére, úgy hiszem, nem készült el annyira, mint mondjuk egy száz évvel ezelőtti mu,
Technikailag annyira bonyolódott az életre keltés lehetősége, több hangszer van, töb
bet tudnak ... Azt mondanám, hogy az alkotás - anyaság. Van egy foganási pillanat,
van kihordási idő. Lehet koraszülés, lehet túlhordás, de mindenképpen szentséges
idő ez a megszületésig. Ezt az időt akkora hűséggel, olyan osztatlanul egyetlen té
mára sem szántam eddig életemben, mint az Ecce Homo-ra. Veszélyeztetett idöszak
volt ez. igy nagyobb az ára is: a megszűletésc után ennek a münek a hiánya még min
dig érződik az idegrendszeremben. Az alkotás nem fejezödött be azzal, hogya kotta
írás és hangszerelés jó egy évvel ezelőtt véget ért. Tízhónapos betanitasi idő követ
kezett, de a mu igazi megszületése a premierrel. jobban mondva az első hétköznapi
előadásokkal fejeződött be. A ..protokolláris megszülctést"> kár, hogy általában erről

írják a kritikákat - nem tartom az életképesség fokmérójénck. Nem azért van a mu,
hogy megmérjék. hanem azért, hogy hasson
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