
Hit és élet

Haladók vagy konzervatívok?

Berkeinkben is fel-felbukkan az a nézet, hogy a dinamikus hatvanas évek után langyos,
unalmas, neokonzervatív hetvenes-nyolcvanas évek következtek: az elvesztett illúziók, a
kijózanodás és az dfásulás korszaka. Melyik minősítés igaz? Mi a mérce, ki a mérce? A
korszakok megítélésén túl egy másik, alapvetőbb kérdés is fölvetődik ezeken a beszélge
téseken: milyen legyen maga a keresztény ember? A hagyományok mellett mindhalálig
kitartó? Fontolva haladó? Radikális reformer? Állandóan megújuló? Kinek van igaza:
Lefébre érseknek-e vagy a szektáknak?

- Konzervatív az, aki nem haladó, márpedig a haladás a keresztény ember feladatai
közé tartozik. Teilhard de Chardin szerint a fáradtakkal és élvhajhászokkal szemben a
tüzesszívűek azok, akiknek az élet haladás és fölfedezés.

- Számomra azt jelenti a krisztusi úton haladás, hogy konzervatívan megmaradok a
krisztusi úton, nem térek le róla.

- Hűek maradunk - de egy két évezredes forradalmi újításhoz! A hűség nem
konzervativizmus. Az a konzervatív, aki fél az újtól, akinek a biztonság fontosabb, mint a
remény, aki kényelmi szempontokat helyez előtérbe, aki a krisztusi utat kitaposott,
kényelmes útnak véti.

- Én az értékőrzést tartom fontosnak. Ez is konzervativizmus: nem engedjük
meghamisítani, felhígítani az értékeket.

- Szerintem van arany köZépút,ezen járaz egyház.Azegyikszélsőség a hebehurgya újítás,a
forradalom, az anarchia, a másik a tunyaság,a neokonzervativizmus, a helybenjárás.

- Az emberek nagy része, legalábbis Európában, csalódott, mind a marxizmusban,
mind a liberalizmusban, mind a kereszténységben. A reálisan gondolkodó keresztény
mellözve a modem bálványokat, visszanyúl az ösforráshoz, Ezt aztán lehet konzervativiz
musnak is nevezni, de akár avantgarde-nak is. Az a lényeg, hogy fogódzópontra lelt egy
olyan világban, amelyet Camus áttekinthetetlennek élt meg.

- Én bizony érzek egyházunkban valami felvilágosodás-ellenes hangulatot, pedig
nekem úgy tűnt, hogy a zsinat éppen megkeresztelte a felvilágosodást, kibékítette az észt
és a hitet, a haladást és az örök értékeket. Manapság mintha szaporodnának az ilyen
jelszavak, mint: "Ne kritizáld, hanem szeresd az egyházat."

- Nem látok ellentétet a mondat két fele között, Megújítani, de még szeretni sem lehet
kritika nélkül. Kérdés, hogy egy keresztény értelmiségi szeretheti-e igazán egyházát
anélkül, hogy érte aggódva felelősen és kritikusan ne vizsgálná?

- Nem lehet az,hogy konzervatív és haladó nem más, mint kétféle alkat,kétféle magatartás,
amely jólkiegésZíthetiegymást?És talán éppen egyházunkban kellene jólmegfémiük egymással.
Egyikünk kritizál, másikunk visszaf<>Fja, az egyikújít, a másik a hagyományt őrzi.

- Minden intézmény megöregszik, még a krisztusi intézmény is elveszítheti dinamikáját De
az egyház mindig fiatal,vagy mindig újra megfiatalodhat, mert nemcsak evilági dimenziója van.

- Ez csak akkor lehet így, ha a Tanítóhivatal mellett létrejön egy Újítóhivatal is ...
- Megújuló lelkek kellenek, akik a megújító Lélek partnerei!
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Ki a haladó és ki a maradi? Az élet növekedéssel és fejlődéssel jár, az ember álmokkal,
vágyakkal, tervekkel születik. A mindenkori van-t túllépve szertelen mohósággal törekszik
a lehetségesre. gyakran a lehetetlenre is. A változtatás azonban önmagában még lehet
fölösleges vagy rossz is. Vannak értelmetlen és öncélú, haszonlesésből irányított
változtatások, mint az öltözködési divaté: lényegtelen, hogy jobb-e, szebb-e, szükséges-e
- csak más legyen, mint a tavalyi. Vannak hűtlenségből. kalandvágyból, zabolátlan
indulatoktól fűtöttváltoztatások is: cserélni régi hazát, hitet, házastársat, barátot - saját
énünk egyik (jobbik) részét is megtagadva vele.

Egyéni életünk növekedésére, de a történelmi fejlődésre is igaz: akkor emberi és
előbbre vivő, ha hagyomány és újítás, megőrzés és változtatás arányban áll egymással. Egy
egy intézményen, történelmi-társadalmi közösségen belül dúlhatnak konzervatívok és
progresszívek csatál - a közösségnek, az embemek, a fejlődésnekmégis az válik javára, ha
ez az egyensúly újra és újra helyreáll.

Az egyháZ sajátos szempontok alapján értékeli a hagyományőrzést és az újnak a
keresését. Konzervativizmus és progresszió egészen eredeti mödon simul vagy feszül itt
össze. Az egyháZ történetében is megkülönböztethetünk haladó és maradi korszakokat.
személyeket, irányzatokat, a lényeg mégis máshol rejlik.

l. A keresztény ember a végtelen, tökéletes Isten teremtményének, sőt szeretett
gyermekének, a tökéletes szeretet tökéletességre hívott partnerének tudja magát.
Kicsinységében is nagyságának titkát hordozza. Mindenkinél elszántabban törekszik a
tökéletességre - nemcsak apró alakítgatásokra, hanem a végső, teljes, bennünk is
beteljesülő tökéletességre. Ez az abszolút többre vágyás teszi elégedetlenné nemcsak az
önmagában és maga körül tapasztalt rosszal, hanem minden kevéssel, elégtelennel
szemben is. Küzd a jobbért, többért önmagában, az egyhazban és a társadalomban - bár
tudja, hogy mindez teljessé csak a történelem végén lehet. A forradalmi lendület, a .szent
rnegnemelégedés" így türelemmel, a bűn lehetőségének tudomásulvételével párosul: a
búza együtt nő a konkollyal, a jó a rosszal, az új a régivel.

2. A keresztény ember nem csupán "a holnap höse", hanem a tegnapé is. Nemcsak a
szebb holnapnak, nem is csupán az abszolút jövőnek az embere, hanem a mülté, egy
megtörtént, felülmúlhatatlan esemenyé. a megtestesülésé, Isten és ember eggyé válásáé.
Az egyháZ ezért ragaszkodik annyira a kezdetekhez, a hagyományhoz, mert a legnagyobb
újdonságot, az emberi, isteni újjászületését hordozza. Akeresztényember ezért érzi magát
mindig fiatalnak. Alexandriai Kelemen szavaival: "EInem múló fiatalságot örzünk, Hiszen
aki az örökkévalóságban részesült, az a változhatatlanhoz lett hasonlóvá. A gyermekkor
ezért jelenti nekünk az élet tavaszát, mert az igazság bennünk mindig fiatal." Az egyháZ
örök fiatalsága Isten életébőlfakad. Szükség van mindig új teológiákra, születnek mindig új
lelkiségi irányzatok, új szentek, új törekvések - de mellettük ott élnek a régiek is, a
szentek isteni közösségeben.

3. Emberi perspektíváink nem érnek fel Isten horizontjához. Ezért lehetségesek
feszülesek és harcok a régit és az újat védelmezök között, a teológiában, az egyházkor
mányzatban, akár még lelkiségi irányzatokban is. Krisztus tanítványai olyanok, mint a
házigazda, aki kamrájából régit és újathoz elő (Mt 13, 52). De az újítás nem szakadhat el a
hagyománytól, ha keresztény akar maradni; a hagyománynak viszont folytonosan meg kell
újulnia a Lélekben. Az egyháZ folytonosan öregbedő hagyományában hordozza örök
fiatalságát, "új életben jár és új lélekben". "Alakuljatok át gondolkodástok megújulásával"
- int Szent Pál, de hozzáteszi: "Ne szabjátok magatokat e világhoz." Az egyháZ nem törtet
előre a történelemben, mint más hatalmak, partok, intézmények. Nem a struktúrák,
hanem a szív megváltoztatását tartja a legfontosabbnak, nem az újítást, hanem a megtérést,
nem az emberit, hanem az istenit. Mert az emberi fejlődés igazi mozgatója Isten
tökéletessége. Minden igazi újdonság az örök tökéletességben rejtőzik: nA trónon ülő így
szöl: íme, én újjáalkotok mindent." (jel 21, 5).
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