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Az őszinteségről

Zsinati fórum

Úgy kellene beszélnünk és főleg gondolkodnunk a közelgö (egyháZmegyei) zsinatról,
mint nagy lehetöségröl, amelyen elhangozhatnak a magyar egyháZ túlhordott nehézségei,
szorongatö hiányai és megérlelt tervei, keserűségei és kegyelmi gazdagságban termett
elgondolásai, kirajzolódhatnának fölszabadító távlatai, tehát mint valami ünnepről, amely
sohasem csak örömöt tartalmaz, hanem mindig a szenvedésből fölemelkedő megváltást is.
Ennek azonban nagy ára van: a leplezetlen őszinteség. Az a fajta, amely a bábáskodó
konzervativizmus szóhasználatában lehet akár elrugaszkodó is. De hisz ilyen őszinteség

ma nincs; fájó, fájdalmas és fájdalmat okozó, olyan tehát, amelyet nemcsak a jobbítás szelíd
szándéka sarkall, hanem a sokáig leplezett, takargatott vagy éppenséggel eltiltott
gondolatok szenvedélyes kimondása is, olyan van. Amelyet az a felelős tudat hat át, hogy
számunkra most van itt "az üdvösség ideje" (Rilke). Az ilyen őszinteséget nem a
vérmérséklet diktálja, hanem az igazságérzet. Az ilyen őszinteséget, amely megértésre,
együttgondolkodásra hív föl és erre számít, a vélemények összegzése, a tapasztalatok mély
átélése és kellő erély és erő, ugyanakkor az erőszakosság hiánya jellemzi. Az ilyen
őszinteségből még az is okulhat, aki a legszemélyesebben érintve érzi magát általa, mert
benne van a szernlélödés csöndíe és a pártatlanság tisztasága, amely egyszerűvé teszi a
rnondataít, Az ilyen őszinteségért imádkoznunk kell. Mert ez egyáltalán nem magától
értődő.

Épp itt érzek nagy és lassan csökkenő nehézséget. őszintétlenségünk,szerepjátszásunk,
túlméretezett óvatosságunk béklyózott le s béklyóz le még mindig bennünket. Nem
vagyunk őszinték nyomorúságaink föltárásában, mert hátha ártunk az egésznek, "az
ügynek", amely kifejezés - Jézus Krisztus örök és legszemélyesebb jelenlétével szemben
- szinte fenyegető személytelenséggé homályosítja az egyháZat. Az egyháZ nem ügy,
hanem a dicsőítő és imádkozó közösség élete, amelyben minden ember, az emberi
közérzet és a gondolat él, fontossá válik és fölerösödik a szemség sugárzásában. Ha ezt a
sugárzást csökkenti valami, ha szabadságát korlátozza a hivatal, a megszokás, a hatalmi
rendszer mindig könnyelműbizonyossága, a hivatalviselők középszerűsége vagy alacsony
emberi érdekek, azt az egyháZ egésze éppúgy megszenvedi, mint személyesen az
emberek. Tehát ha az őszinteség csak úgy érvényesülhet, ha ártunk az ügynek, akkor ennek
az ügynek ártani kell. Jézus Krisztus számára ez nem jelentett dilemmát. Nem vagyunk
őszinték, mert fájdalmasan megfogyatkozott az egymás iránt érzett bizalmunk. Status
quo-ink ingatagsága és a hatalmi hierarchiában elfoglalt - s ami rosszabb, elnyert 
pozícióink védelme arra ösztönöz minket, hogy mindenütt és mindenkiben hátsó
gondolatokat keressünk, és ha ilyet nem találunk benne, belemagyarázzunk. Szánnivaló
félelmünk igazolja, mennyire messze esnek szempontjaink az evangélium adta szempon
toktól. De hogyan lehet a szeretetet hirdetnünk s ugyanakkor kegyesen leplezett
szeretetlenségben élnünk anélkül, hogy tanúságunk ne váljék hiteltelenné a nagyon is
figyelmes világ szemében? Mindenki tudja, mit teszünk, s mi az, amit elhanyagolunk.

Igaz, hogy még túlságosan elevenen élnek bennünk az üldöztetés leleményei, hogy
finoman fejezzem ki magam, és nehezen engedünk föl a fagyból. Bár ez önmagában is
jellemez: milyen fogoly az, aki gúzsba kötve is nem szüntelenül a szabadságról álmodik?
Ezért amikor föloldozzák a hű foglyot, kinyújtózkodik és nyomban munkához lát, és azt
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teszi, amit fogoly korában már számtalanszor elgondolt. Mivel töttöUük mi a fogság
idejét, ha csak most kezdünk tanakodni?Lehet, hogy van köztünk olyan is, aki nem
fogolyként élte át a fogságot, hanem üldözöként. Nemcsak üldöztek bennünket, hanem
egymást is üldöztük Az egyháztörténet ismeretében ez sem volna meglepő. Az őszinteség

azonban nemcsak az üldözöttön, hanem az üldözőn is könnyíthet. A lapító hallgatás, a
lelkiismeretet túlkiabáló izgatottság azonban senkin sem segít. A zsinatot egyszerre
világíthatja meg az őszinteség és a mély megbocsájtás szelleme.

Nem vagyunk őszinték rosszul értelmezett fegyelmezettségből.A lelki megnyomoritás
évtizedei alatt megszoktuk, hogy inkább az igazságot sértsuk meg, mint a "főnököt", mert a
főnöknek vannak megtorló eszközei, az igazságnak pedig nincsenek - ami elég kishitű

okoskodás. Attól való félelmünkben, hogy az épp esedékes főnök megsértődik - "ő"

pedig mindig úgy tett, hogy a következő pillanatban aztán igazán meg fog sértödni -,
elhallgattuk az igazságot. Most pedig keressük a szavakat, a helyes formát a megszólalásra;
ha keressük! Újfajta díalögusra, egyszerre meleg és éles szavakra, és szüzíes (igen, igen,
szűzíes ... ártatlan) érzékenységre van szükségünk, hogy természetesnekvegyük azt, amit
eddig el sem tudtunk képzelni: az igazi vélemények még akkor is eltérnek egymástól, ha
testvérek abban, amit kifejeznek, ha ugyanazt fejezik ki, és még akkor sem képesek
nemhogy ölni, sebezni sem, ha teljesen különbözök. Keresztényi értelmességünk nagy
próbatétele, hogy végreigazán megértsük egymást, hogy természetes, sőt természetfölöt
ti nyugalommal fogadjuk, növeljük magunk között a szabadságot, amely mindig csak
töredéke lehet annak, amit a Szentlélek nekünk szánt.

Nem vagyunk őszinték, mert "országos ügyekben" (nem csak a nemzetre, Isten
országára is gondolok) nem törjük magunkat, s (Megfáradtan? Neheztelve? Elkényelme
sedve?) visszahúzódunk .kískertünkbe",s belemerengünk az alkonyat holnapi derűtígérő
vörösébe. mi jók, mi hűségesek távol maradunk a politikai piactér nyüzsgésétől.Ez elég
gőgösen hangzik, a lokális karrierre vetett sanda pillantás kíséretében, és alapjában ezt
jelenti: nem akarunk kockáztatni semmit, legfőképpa bőrünket nem, holott tudjuk, azon a
piacon mások küzdenek a rni világi sorsunkért. Olyanok, akik nem föltétlenül kedven
ceink .. , A legnagyobb baj azonban az, hogy amikor a világot - s benne a vele járó
veszélyeket - "kerülgetjük" , voltaképpen az emberitól távolodunk el, az Evangélium jól
összeválogatott (és nem a II. Vatikáni zsinat konstitúcióinak!) mondataira hivatkozva,
nem minden fondorlat nélkül. Most is. Még ma is. Mennyi tanulóidőre van nekünk
szükségünk? Ugyan rni az, amit már nem vagy csak igen nehezen bocsájtunk meg
magunknak?

Nem vagyunk őszinték, mert nem vagyunk egységesek. Már mondjuk, fontolgatjuk, hogy
"mi", megkereszteltek vagyunk az egyház, mégis, amikor nyilvánosan beszél civil, egyházi
szolgálatban álló laikus, pap és püspök, az egyházról szölva csakis a klérusra vagy az
intézményre gondol, ha ezt nem is mondja ígyki. Nem keresi egymást pap és civil. Apap a
papot keresi, a civil a civilhez húz - kivéve a kitűnő fiatalokat! De most nem csak róluk
van szö. Amikor aztán "összefutnak", szavaik elfogódottan takarják az eredeti, és
kifejezetten egymásnak szánt gondolatokat. Nemcsak a tiszteletlenséggel, hanem a
görcsbe rántó tisztelettel is lehet ártani. Össze kell keverednünk, és ebben a fölismerhe
tétlenségben kell megőriznünk és megmutatnunk karizmatikus karaktecünket. Mennyivel
megrendítőbb volna, ha nem a ruhánkról ismernénk föl egymást könnyen, hanem az
arcunkról, a tekíntetünkröl, örökös úrfölmutatásban átforrósodott mozdulatainkról,
nehezebben! Megoszt bennünket a rang. A kor. A szimpátia és az antipátia. A szállongó
hírek, és azok elmaradása. Az illetékesség és az illetéktelenség, a modor és a természet. A
mosoly és a komolyság. A kedély és a szakma. Szentekké kell lennünk, nincs mit tenni.
Minden más út járhatatlan. A szentek között nincs különbözés. Vagy köztük van a
legnagyobb? De akkor épp ebben, ebből tetszik ki a szentségük. A szentek őszinték
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egymáshoz is. És milyen nagyigényű és a részleteiben is pontos őszinteség ez! Mert
nemcsak jö(tsmerik egymást, hanem át is látnak egymáson, egészen addig a homályig,
amelynek láttán elcsöndesednek és lesütik a szemüket. Meg kellene irigyelnünk
őszinteségüket.

Az őszinteség hiánya elóbb-utóbb megbetegít minket. A bún nem, a bún lehet boldog is,
mert odafuttat Istenhez. Az őszintétlenség azonban célszerű, megindokolható maga
tartásnak látszik. És épp mert indokoló természetű, örökké magyarázatra kész, egyre
hamisabb magatartássá válhatik. Azért nem mondom azt, amit gondolok, mert veszélyes
időket élünk; vagyis én, aki az örökléttel vagyok eljegyezve, kivonom magamat az idő 
súlya - alól. Magyarán: üsse meg más a bokáját. Azért gondolom az ellenkezőjét annak,
amit hirdetek, vagyis az "okos" (tehát személyválogató) szeretetet az egyetemes helyett,
mert nem vagyok idealista;Jézus?Jézus az más, neki könnyebb, ő Isten fia volt. Azért értem
meg a - hogy is mondjam csak -, a különféle tartózkodásokat (ha éppen ... hm, faji
előítéletekre nem is gondolok, bár ... ), na, szöval, mert vannak tapasztalataim; engem is
gyűlöltek. Mindszenty? Kérem, az más, ő végül is bíboros volt. Azért nem bízom eléggé a
világiakban, mert nincsenek fölkenve és olyan tüsténkedők, igen buzgók; a szentek? A
szentek az más kérdés. Azért határolom el magamat a világtól és benne attól, ami történik
(megtörténbet ... ),mert nem fogadta be a világosságot; Apor és Márton Áron püspök? Hát
igen, ők igazi kivételek. Azért maradok meg jól bevált - bár a rossz nyelvek szerint régies
- gondolkodásmódomban, mivel ez nyújtja nekem a legtöbb biztonságot; haladás? Az
egyházban nincs semmiféle haladás, az egyház örök és változatlan. Hogy az egyház van a
világért, és nem a világ az egyházért? Ez, kérem, lehet a puhány humanizmus hangja is.
Azért nem olvasok, mert ma minden világi mű erkölcstelen, naiv és ellenséges. Eltörpül a
Biblia mellett. Ez az elkülönülő arisztokratizmus mindenesetre megerősít. Engem,
természetesen. Miben? Önmagamban. Baj?Én, kérem, ezt nem érzem bajnak. pál apostol
szavai, a gyöngeség erejéről, másra vonatkoznak.

És így tovább, és így tovább.
Innen való, e lényegében mozdulatlan és kispolgári gondolkodásmódból a hitvallás és

az igehirdetés lanyhasága. A laposság. Az agyonhasznált példák és párhuzamok hatástalan
sága. Az át nem elmélkedett evangéliumi passzusok közhelyes magyarázata. A hívő nép
beavatatlanságára és tudatlan hiszékenységére épített biztonság. A világiak megfontolásai
tól való idegenkedés. A kispolgári gondolkodás ugyanis önkoncentrált, alig vagy egyáltalán
nem tud elvonni, elvonatkoztatni saját személyiségétől, közvetlen környezetétől és
idejétől,egzisztenciális biztonságától. Sugyanakkor ez a gondolkodás az ellenkezőjéről, az
áldozatról, az odaadásról, az "életvesztésről", az alázatos önfeledtségről,szöval az időt és a
világot meghaladó szerétetről tesz folytonos tanúságot s amire hivatkozik, az az
Evangélium. Pedig az Evangéliumból következő gondolkodásmód minden, csak nem
kispolgári, partikuláris, önféltő, minthogy túllát a közvetlen nézőpontonés szemhatáron,
a személyiséget nem mellözí, hanem önmagában változtatja meg, világ- és életismerete
lenyűgöző,és gyakorlatiassága fölkészíti a gondolkodást az egyetemességre. Ha mínden
napi keresztény életünkből nem ez következik, hanem ennek ellenkezője,akkor nem a
buzgóságunkkal van baj, hanem a szellemünkkel.

Talán épp a szelleminek, a szellemnek a hiánya vagy legalábbis a fogyatkoZása az, ami
előidézi és követi e bajunkat: nem vagyunk őszinték. Pedig a magyar egyház bővelkedik

nagy szellemekbcn. Hosszú névsorral bizonyíthatnánk, hogy a vallásos szemlelet nem
nyűge vagy járuléka a szellemiségnek, hanem elkerülhetetlen és organikus fejleménye,
egész-sége, mértéke. Miért kell csitítgatni azt a szellemet, melytágas, szabad, valósághű,és
amilyen magasra vágyik, oly mélyre kíván hajolni? Miért kell átlagosítani? Miféle félszeg és
gondolatszegény ( ál )egyszeruség nyesi itt le a gondolat eo ipso szabad ágait, forgácsolja el
a sarkait, változtatja meg a jelentését? Kinek az érdeke, hogy mást értsünk a dolgokon,
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kevesebbet és szelídebbet, mint amit jelentenek? Miért kell pontatlan fordításokban és
gondolati transzplantációkban enyhítgetni a létezés lényegi drámáját Jézus Krisztus
történetében? "Repesett" vagy "táncolt" az a magzat Erzsébet méhében Vizitációkor?
Ebben a látszólag parányi eltérésben van elrejtve egy magatartás kérdésessege és
(kijelentő bátorságban) a gyógyítása is: táncolt!

Az út, az utunk befelé visz. Alighanem erről van szó. Hiába vagyunk már valahol,
valameddig már eljutottunk, a magyar egyház szentgyónásra, azaz megtéresre készül.
Ennek épp az a szepsége, hogy elölről kell kezdeni mindent. Innen látszik igazán a világ,
igazán magunk. A veszendőségünk és az elhagyatottságunk. Innen látszik, mennyire
rászorul a világ az egyházra, mennyire rászorulunk a megváltásra.

Nem szabad félnünk. Meg ne ijedjünk. különben Ő ijeszt meg minket a világ szeme
láttára, Jeremiás szavai szerint.

SURJÁN IÁSZLÓ

A cserkészet mai feladatai

A cserkészmozgalom helyzete ma

Nem mindennapi jelenség, hogy egy mozgalom több mint nyolcvan éven keresztül ne
veszítsen vonzerejéből:a világon 26 millió fiú és lány vallja magát cserkésznek Kell tehát,
hogy valamilyen "titka", valamilyen ereje legyen ennek a mozgalomnak. A Magyar
Cserkészszövetség újjászerveződéseután sorra alakulnak a cserkészcsapatok, és a cserké
szek száma robbanásszerűerr nő. Mindez felsöbb irányítás nélkül, spontán módon zajlik,
sokszor a gyerekek saját kezdeményezésére. Ez annál is meglepőbb, mivel negyven éven
keresztül csak titokban, turistacsoportnak vagyevezős klubnak álcázva működhetett egy
egy cserkésszerü közösség,

Amikor a mai cserkészet célját, nevelési elveit akarjuk meghatározni, szem előtt kell
tartanunk a következőket:

1. Meg kell őriznünk a régi magyar cserkészet értékes hagyományait, anélkül azonban,
hogy a nosztalgikus emlékek hatására mindent ott akarnánk folytatni, ahol egykor
abbahagytuk

2. A Cserkészek Világszövetségének mindenütt elfogadott elveit kell követnünk.
3. Figyelembe kell vennünk a mai gyermekek sajátosságait, az őket érő hatásokat.

Ismernünk kell érdeklődési területüket, vágyaikat. Nem arról van szö, hogy ezeket
maradéktalanul ki kell elégítenünk, hanem hogy számolnunk kell velük. A cserkészetnek
azt kell nyújtania, amit másutt nem, vagynem úgy kapnak meg, mint nálunk.

"Acserkészet önkéntes, fiatalok részére szervezett, politikamentes nevelómozgalom,
amely mindenki előtt nyitva áll, származásra, fajra, osztályra vagyvallási felekezetre való
tekintet nélkül" - határozta meg a cserkészet lényegét Robert Baden-Powell, a
mozgalom alapítója. A cserkészek önkéntes elhatározás alapján csatlakoznak: a mozgalom
hoz, és fogadják el annak alapelveit. Az alábbiakban a meghatározás egyes pontjait
szeretném részletesebben, és mai .heíyzetünkre való tekintettel megvizsgálni.
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