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Az egyház és a keresztények
az államszocializmusban

A szovjetunióbeli egyházak 1917 óta a maguk "babiloni fogságát" élték, a Szovjetunió
hatalmi befolyása alatti területeken müködö egyházak pedig a "pusztai vándorlás"
negyven sivatagi esztendejét. Isten ószövetségi népe számára - bár maguk tagadják
- mindkét esetben kegyelmi évek voltak ezek az ídök, Vajon az egyházak és a keresz
tény hívek is megtapasztalták-e a "létező szocializmus" és az "intézményesített ateiz
mus" (Joachim Wanke püspök) számukra oly nehéz időszakában Isten kegyelmi segít
ségét? Tanultak-e valamit az elnyomatás, az egzisztenciális bizonytalanság idején, mí
dön hitüket csak komoly hátrányokat szenvedve vallhatták meg? Föl tudnak-e mutatni
olyan lelki többletet, melyr6l úgy vélik, hálás szível meg kell őrizniük, míg be nem fogadja
majd öket az a világ, amelyben a szabad piacgazdaság fogyasztói társadalma és a plura
lizmus libertinizmusa a meghatározó. Az itt vizsgált egyházak helyzete - történelmükb6l
következ6en - igen különbözö, kérdésünkre tehát konkrét válasz csak országonként kü
lön-külön adható. Ugyanakkor azonban ezekben az országokban mégis megfigyelhet6 a
vallásos élet néhány olyan közös vonása, amely igaz és megőrzendő.

I.

Mielőtt megkísérelnénk leírni ezt a lelki többletet - s itt semmi esetre sem beszélhetünk
.vívményokröl", melyekkel a szocialista országok oly szívesen büszkélkedtek -, bizo
nyos megszorításokat kell tennünk.

1. Nem olyan vallási életet kívánunk vizsgálódásunk tárgyává tenni, amely teológiai
lag már maradéktalanul megfogalmazható (miként a dél-amerikai felszabadításteológia,
illetve az "afrikai" vagy akár egy "kelet-ázsiai" teológia). Szociológiai mértékkel mér
heté pasztorális módokat és formákat is csak igen elvétve tud még fölmutatni. Minden
igazán korszakalkotó lelkiség (mint az ágostoni, a bencés, a ferences vagy a jezsuita)
létrehozta a saját teológiáját, és sajátos pasztorális formáit. Az említett lelki többlet
semmiképp sem nevezhető korszakalkotó lelkiségnek. Először minden bizonnyal egy
szentnek kell megszületnie, aki megéli ezt a lelkiséget, s ösztönzőleg hat kora teológu
saira és lelkipásztoraira. Mégis reménykedhetünk abban, hogy vallási szempontból
"eszmények nélküli rettenetes korunkban" Isten a maga idejében elküldi majd ezt a
szentet egyházának és az útjavesztett világnak. A nagy szentek határtalan szeretete
mindíg is "szituatív" volt magáévá tette a kor legmélységesebb nyomorúságát. A ba
biloni fogság és a pusztai vándorlás idejének tapasztalatai olyan élmények voltak, me
lyeket számtalan egyszerű kisember élt át a maga egyszerű (gyakran persze már hősies)

szeretetével - s köztük bizonyára névtelen szentek is akadtak.
2. Még egy megszorítást kell tennünk: amit látni vélünk, s amit megfogalmazni

igyekszünk, mindenképpen más, mint egy "vallási mozgalom", movimento. (A térség
vallási mozgalmainak színes palettáján csupa nyugati importárut találunk.) Olyan lelki
többletr61 van itt szó, amely nem a keresztények nagy tömegeit formálja át (még ha
meg is érinti öket), hanem csak a valóban szilárd meggyőződésbenélő keresztényeket.
Nem tudjuk azt sem, vajon az így ajándékba kapott halvány reménysugár és az erőt

adó "vigasz" (paraklesís) megőrz6dhet-e a profit- és karrierorientált fogyasztói társa
dalomban is, amely a törtetés és az élvezetek szolgálatában áll.
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1990. március 7-én a német püspöki kar és a berlini püspöki kar első együttes ülésén
Augsburgban a berlini püspöki kar elnöke, Georg Strezinsky igen hangsúlyosan vetette föl
a következ6 kérdést ,,Mi az, amit mi, diaszpórában, a szekularizmus szakadékának mélyén
élő keresztények magunkkal hozhatunk a közös német egyházba?" Ezekaz egyházak

a) olyan élményeket és lelki többletet tudnak fölmutatni és fölajánlani, melyek
b) kitölthetik a nyugati egyházakban jelentkező"piaci hézagot". Voltaképpen egyet

len alapélményről van itt szó, amelyet ötféleképpen fogalmazhatunk meg.

l. Az új istenélmény

a) A marxizmus alapvető kiinduló tapasztalata a világban meglévő szenvedés ésigaz
ságtalanság, amelynek hathatós fölszámolása a marxi tan föladata volna. A támadások
kereszttüzébe ezek után az emberi szenvedés került, amit a kizsákmányolás által okoz
nak egymásnak az emberek. Természetesen kezdettől fogva nyilvánvaló volt az is, hogy
azért is sok a szenvedés, mert a "teremtett világ mulandóságra ítéltetett", s mert Isten
minden lehetséges alkotása közül semmi esetre sem a legtökéletesebb. Ez rendkívül
fontos teológiai alapprobléma. A marxizmus kínálta megoldás szerint annak az Isten
nek, aki ezért a "katasztrófáért", a halállal eljegyzett világért felelős, nem szabad létez
nie! Innen ered az "intézményesített ateizmus", amely egyáltalán nem állítja, hogy Isten
nemlétét tudományos szabatossággal bizonyítani tudná. Isten negatív megtapasztalása
harcos ateizmushoz vezet, mely sebzettségéból --- az "istensebból" --- következően ag
resszívvé válik minden "vallásos" vagy főleg "egyházi" megnyilvánulással szemben.

Az Istentól való elidegenedésnek mély szellemtörténeti gyökerei vannak, de ezekkel
itt nem tudunk foglalkozni. A nyugati országokban sokak hitét a fogyasztói társadalom
és a gyakorlatias materializmus rombolta le. Az ateizmust egyedül érvényes életmód
nak nyilvánító és azt ki is kényszerítő államszocializmus és marxizmus nyomásában
minden "pusztán tradicionális" hit üresnek bizonyult --- csupán az elszánt hitűek ma
radtak az egyházban. Az NDK-ban az 1946-os népszámlálás szerinti 81,9 százalékról
34 százalékra csökkent az egyház tagjainak a száma.

Isten világszerte, talán még soha nem volt annyira "elhagyott", mint napjainkban.
Az ország lakosságának 66 százaléka egyik egyházhoz sem tartozik --- ez 16,2 millió
lakosból 10 milliót jelent. Mintegy 5 millióan (32 százalék) az evangélikus, kevesebb
mint 1 millióan, mintegy 7---800 OOO-en a katolikus egyház tagjai. Templomba a kato
likusok 10-20 százaléka, az evangélikusok 1 százaléka jár. Az Allenbach Intézet egy
fölmérése szerint 1989-ben az NSZK-ban a lakosság 10 százaléka kijelentette: "Istennek
semmilyen szerepe sincs az életemben" --- tehát minden tizedik ember. Az NDK-ban
42 százalék, vagyis majdnem minden második lakos felelt hasonlóképpen.

Isten nagyon magányos és elhagyatott --- ezt naponta tapasztaljuk. Ezt el kell tőlünk
tűrnie. "Szenvedő Isten?" Nem mernénk ki sem mondani, ha nem ő maga mutatkozott
volna meg ekként Krisztus kereszthalálában. Ott és akkor Isten fia még az emberiségre
nehezedő "átokká", még magává a "bűnné" is lett, melyben az emberiség él. Isten a
világ szenvedését és bűneit az emberré válásban és a kereszthalálban fogja föl. Szívébe
fogadja az Isten nélkül maradt emberiség magárahagyatottságát, saját magányosságává
lényegíti át, hogy elszenvedje.

Az ateista "létező szocializmus" nyomasztó időszakábana lelkileg fogékony keresz
tények elhagyatottságukban megtapasztaltak valamit a "magára maradt Isten" érzésé
ból. A kereszt paradoxitására vetett pillantás: a "megfeszített Istenen" keresztül látha
tóvá válik "Isten őrültsége" (H. U. von Balthasar), mely "Isten őrülten szeretetteljes
lemondása önmagáról". Isten a "szeretet" (Ijn 2,4. 8), vagyis a megtestesült "önkiüre
sítés", lemondás és alázat "kiüresítette, megalázta magát" (vö. Fil 2,7-8). Ez a Szenthá-
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romságon belüli örök, halálos "nemzése" a "Fiúnak", önmaga örök "kinyilatkoztatása",
örök önközlése az "Igében", hogy az Atya és a Fiú életét a Lélekbe "lehelje". Az arisz
totelészi "mozdulatlan mozgató" és a deizmus istene halott. Mi keresztények megta
nultuk, hogya megfeszített által megértsük Isten szenvedését és "halálát".

b) Azok a keresztények, akik átélték már a találkozást a magára hagyott Istennel,
elkötelezettségükben ki is tudnak tartani mellette. Isten, aki ilyen odaadóan mellénk
áll, megköveteli a mi tökéletes lemondásunkat is. "Isten halálával" halott számunkra
mindenfajta megszokásszerú, hagyományos kereszténység.

A keleti és a nyugati egyházak augsburgi püspökkari konferenciáján Georg Ster
zinsky püspök határozottan rávilágított, mivel tehetik gazdagabbá ezen térség szilárd
meggy6z6désú hívei az össznémet és az egyetemes egyházat .Díaszpörahelyzetünk
lehetetlenné tett minden pusztán hagyományon vagy megszokáson alapuló keresz
ténységet a keresztényeknek hitükben szilárdaknak és elszántaknak kellett lenniük."
Az elnyomatás éveiben ez az alapélmény formálta a kereszténység eleven magját Vla
gyivosztoktól Eisenachig. Mindazonáltal nem érintett nagy tömegeket - még a fordu
lat után sem -, ugyanakkor Csehországban és a Szovjetunió népei között inkább el
terjedt az "új kereszténység", mint az egykori NDK-ban. Az ilyen "új keresztények"
fölrázhatják az irányvesztetteket és az útjukat keres6ket - ezek száma a szekularizált
világban egyre növekszik -, és segítségükkel mások is "új keresztényekké" lesznek.
Akkor, ha a vallásos és a vallástalan, Istent6l eltávolodott világ között kialakul egy
szabad "piacgazdaság" - a "kínálat" mindenképpen ebb61a térségb61 származik majd.

2. Az új szolidaritás

a) Az "új keresztények", akik döntöttek a keresztényi élet mellett, fölfedezik egymást,
megnyílnak egymásnak, és szolidaritást vállalnak egymással. A keresztények testvéri
összetartozása a másik meghatározó élmény ebben a térségben. A helyi hív6k közös
ségei nálunk er6sebbek, mint másutt a személyes közösségek. Ami a nemzetiszocializ
mus éveiben az "oltár körüli közösség" volt, amit a gyülekezetek az 1945 után kitele
pítettek milliói számára jelentettek, ez továbbfejl6dött az államszocializmus idején
olyan közösségekké, melynek tagjai egymást (többé-kevésbé) személyesen ismerik. A
szabad eszmecsere helyévé, ahol "másságukban" támaszt találhattak a "bázisközössé
gekké" alakuló családi és szülöí körök, plébániai iskolai csoportok és diákközösségek,
(iskolán kívüli) hittanórák és vallásos gyermekheteken, gyermekhittanon résztvev6k.
Nehéz volna olyan "új keresztényt" találni, aki egy ilyen személyes keresztény közös
ségben ne tudna hitében érettebbé válni. Ezek nélkül a közösségek nélkül egy fiatal
aligha válhat.i.ú] kereszténnyé", s aligha akadhatott olyan, aki a külvilágtól fenyegetett
hitéletét akisközösségben teremtőd6 testvéri kapcsolatok nélkül is át tudta menteni.

b) Georg Sterzinsky püspök különös hangsúllyal mutatott rá erre a második élmény
re: "A kis létszámú közösségek szoros összetartozásra vágynak, s kialakult bennük a
viharoknak ellenálló együvétartozás érzése." Ugyanakkor fölvetette, hogya közössé
gekben azt kérdezik a hívek, miként tudnák mindezt az osztatlan német egyház új
közösségébe magukkal vinni. Ebben a kérdésben is a szekularizmus mélyén fogant
élmény egyik megnyilvánulását látom, mellyel szemben talán majd hamarosan létrejön
egy ellenmozgalom. A hatalmi rendszerként és egy nemzetek fölötti világszervezet ré
szeként megjelen6 intézményesített egyház, illetve közösség - tehát a "hivatalos egy
ház" - kevéssé vonzó bizonytalan és útjukat keres6 kortársaink számára.

A nyugati világ egyházaiban fölfigyeltek a sokat ígér6 dél-amerikai és afrikai bázis
közösségekre, melyekben a keresztényi testvéri szeretet közös szeretetszolgálathoz ve
zet. Talán a keleti egyházban a hit alapján álló közösségek - másfajta, de mégis analóg
- kezdeményezései is utat mutathatnak a nyugati világnak, hiszen a kelet-európai
egyházak a szekularizmus kezelésében évtizedekkel a nyugatiak el6tt járnak.
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3. Az új bens&égesség

Ahol a keresztények hitvallókként, szilárd elhatározottsággal élik a hitüket, Karl Rahner
prófétaian tisztánlátó szavai nagy visszhangra leltek: "A holnap kereszténye vagy misz
tikus lesz, vagy már nem is lesz keresztény". Napjaink keresztényeinek olyan lelki térre
van szükségük, amely a bensőbe és a mélységekbe vezet, ahol erőt meríthetnek a Krisz
tussal való találkozásból, melyet az írásban és a liturgiában, a szentségek által, biblia
körökben vagy lelki közösségekben élnek át. A testvéri alapon szerveződőközösségek
nek az "agapé" testvéri lakomájára - vagy az emberi együttlét egyéb hasonló formáira
- is szükségük van, s különösen a fiatalok számára létfontosságú lenne az önálló
kezdeményezésnek teret engedő, szabad személyes élettér. A kelet-európai egyházak
ban a közösségi élet - már csak kényszerűségből is - erősebben fordult a keresz
ténység belső tartalma, mint a külsőséges tevékenységek és ünnepségek felé, melyek a
kívülállókat és bizonytalankodókat amúgy is csak felszínesen ragadnák meg.

A "bensőségesség" iránti érzék olyan érték, melyet senki, aki egyszer már megélte,
nem akar nélkülözni - az az érték, melyre a mai "posztmodern világ" vágyik, anélkül,
hogy ismerné azt és rátalálna.

Technikai korunk modem társadalmának világgazdaságával, világcivilizációjával és
az egész világot elárasztó információtömegével olyan intézményi, társadalmasulási, és
szabályozási rendszerre van szüksége, mely az emberrel nyomasztó és fenyegető ellen
ségként áll szemben: veszélyezteti a szabadságot, a bensőségességet, azt, hogy az ember
ember maradhasson. Nem vagyunk urai többé a természetnek, a magunk alkotta "má
sodik természet" uralkodik rajtunk. Világunkban most ellenkező irányzat van erősödő

ben: a humánus, a transzcendentális "belső világba" való menekülés, ahol saját
"énünk" kibontakozhat. Hogy csak címszavakat említsünk: túlértékelik az erotika sze
repét, és fontos tényez6kké váltak a kábítószerek. A technika és a gazdaság világával,
a racionálissal szemben az irracionális követeli a maga jogait. A parapszichológia, az
okkult, démonikus- és boszorkánytanok egyre több követőre találnak; a meditatív
irányzatok (különösen a keleti vallások) olyan lelki útkeresést jeleznek, mely azután
téves irányba terelódve elvész a spiritizmusban, mágiában, asztrológiában és minden
féle ezoterikus tanban. A "posztmoderntól" a "New Age-ig" minden világnézetté válik.

Ha az egyház és a keresztények számára világossá válik, hogya téves világnézeti
jelenségek mélyén a túlerőben lévő külvilág személytelen hatalmától való menekülés
érthető vágya húzódik meg, akkor örömest fogják fölajánlani az embereknek saját ke
gyelmi kincsüket, melynek középpontjában - a különféle "fölülről" és "alulról" jövő

krisztológiák után - immár egy "belülről jövő krisztológia" áll: a "bennem élő:' Jézus,
aki a Lélek ereje által önközpontú énem helyébe lép, és aki megváltja azt - "Elek, de
már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem." (Gal 2,20)Abban reménykedünk, hogy
a még éppen csak ébredező kelet-európai egyházaknak, különösen Oroszországban e
téren sok mondanivalójuk lesz - ha szemükból már kitörölték az évtizedes álmot és
az őket oly hosszú sötétség után elvakító fényt.

4. Az új elkötelezettség

1989 októberét61 1990 októberéig olyan színjátékot látott a világ, melyre senki nem
számított: a "Iétező szocializmus" beton és cement bástyákkal biztosított hatalmas erő

dítménye s vele együtt az addig minden életmegnyilvánulást átható és irányító ideo
lógia csodálatos módon - csaknem egyik napról a másikra - összeomlott. Jobban
mondva: a semmibe porlott - természetesen hatalmas krátert és mindenféle mérgezett
felhőket hagyva maga után. Semmi esetre sem a működésképtelen gazdaság volt az
egyedüli tényező, melynek hatására ez az eród led61t; hozzájárult az emberek szemé
lyes ellenállása is, akik már nem viselték el többé az értelmetlenséget és a hazugságot,
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s az olyan jelent6s eszmék is, mint az emberi jogok vagy az alapvető értékek tisztelete
stb. Ezek már korábban aláásták és sebezhetövé tették a rendszert. Százezernyi ember
segített ebben - gyertyával a kezükben jöttek, többnyire a templomokból. Onnan in
dult ki az emberi méltóság, az alapvet6 emberi jogok, a béke és az erőszakmentesség,

a teremtés iránti ökológiai felelősség gondolata is.
Keleten mindenütt a meggyőz6déses keresztények cselekedtek, 6k álltak az els6 so

rokban. A szorongatott és sok tekintetben korlátok közé kényszerített keresztények úgy
lettek "elszántak", "szolidárisak" és "befelé fordulók", hogy ugyanolyan mértékben
elkötelezettekké, aktívakká és tettrekészekké is váltak. Misztika és politika - hangzik
egy irányadó könyv címe. Ott, ahol kialakul ez az új eltökéltség Isten mellett, ott ezzel
egy id6ben létrejön a testvériségre, az ökumenikus közösségre, a népek közötti egyet
értésre buzdító hit is. Minél bens6ségesebb az élmény, annál inkább kifelé irányul a
cselekvés. Csodálatos módon éberekké és tettrekészekké váltak a keresztények, s ez,
amig az Isten melletti elszántság megvan, bizonyára így is marad.

Az új keresztény elkötelezettség adásra és segítségre készen fordul a többi ember
felé, mégpedig két irányban: egyrészt személyesen önmagukat adják, másrészt azokat
az iránymutató eszméket és eszményeket, melyeket a keresztények a hitükb6l és a
hitükön keresztül szemlélt világból fölismemek. Rokonszenves ajánlattal érkeznek, és
fölkínálják, hogy betöltik vele azt az "áruhiányt", melyet századok megrontott szelle
misége okozott. Ez a tettrekészség és segít6 szándék az, ami az egyházat és a keresz
tényeket meglep6en rokonszenvessé teszi még a nem keresztények és az Istent6l eltá
volodottak körében is. Manapság az irgalmasság sok lelki cselekedetére van szükség.

Természetesen az "új keresztények" is szükségét érzik annak, hogy megosszák azt,
ami a számukra a fény és öröm lehet hitüket az önkiüresít6, magát megalázó Istenben,
aki maga a megtestesült szeretet, és aki mindenki számára fölfoghatóvá teszi az értel
mes szerkezetű világot. Ehhez szentekre van szükség, akik Istennek ezt az önmagát
kiüresítő,hozzánk leszálló szeretetét szélesebb körben is megértethetik. A kelet-európai
egyházak gyönge és szegény közösségeinek ez talán inkább sikerült, mint az intézmé
nyesített nyugati egyházaknak, ahol gyakran erősen elhomályosult a megváltó szere
tetre vetett pillantás.

s. Az üdvösség új, alternatív életformája

a) Bizonyos válságidőszakoktól eltekintve az élet a létez6 szocializmus világában nem
jelentett állandó éhezést a létminimum határán, mint néhány fejl6d6 országban. A sza
cializmusban a fogyasztást a szükségesre korlátozták, de a szerény életkörülményeket
azok számára is biztosították, akik nem emelkedtek föl az "új osztályba". Ráadásul ezt
az életet - az egykori NDK-ban inkább, mint keleten bárhol másutt - a nyugati
segítség különféle formáival még javítani is lehetett. Világviszonylatban mérve nem
beszélhetünk hát szegénységr6l. Am a szürkénél is szürkébb élet volt ez szegényes
szórakozási lehet6ségekkel, utazási tilalomrnal, jelentős környezeti ártalmak kíséreté
ben. Nyomasztó volt a szabadság hiánya az állandó kényszerúségek és zaklatások kö
zepette, nyomasztóak a kötelezettségek és a (kikényszerített) fölajánlások. Elfojtottak
minden önállóságot és egyéni kezdeményezést, lehetetlen volt az önálló pályaválasztás
és a személyiség kibontakoztatása (hacsak nem a "szocialista személyiség" irányába),
a doktrínákat sulykolták az óvodától a doktorátusig és azon túl is, s mindezt a "pár
tosság" jegyében, megtévesztéssel és hazugsággal. Még ha ez a nép széles körében nem
vezetett is teljes nihilizmushoz, de előkészítette a talajt a transzcendencia nélküli ag
noszticizmusnak, közönynek, az irány- és reményvesztettségnek, ezek minden erkölcsi
kísér6jelenségével együtt az emberek közönyösekké váltak az elfogadásra és együtt
működésre, általánossá vált a felelőtlen opportunizmus.
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Érthet6 és törvényzeru, hogy előszöraz értelmiség, majd a fiatalok, és azután a széles
néprétegek akartak "fordulatot" elérni, s a fönt említett lelki elégedetlenség dönt6bb
mértékben járult hozzá a "fordulathoz", mint az agyagi szükség, ahogy azt pedig több-
nyire állí~ák. .

A pszichikai, etikai és lelki síkon bekövetkezett transzcendentális károsodás, ha a
szekularizált tömegekben nem is, egyedi esetekben mégis ellenálláshoz vezetett. A ke
resztény kinyilatkoztatás eszkatologikus távlatainak, illetve Jézus alternatív életének és
Hegyi beszédének, másokért odaadott életének és halálának ihletésére kialakult egy
alternatívellenmozgalom: a másokért odaadottság, a "fordított karrier", az alternatív
egyszerű élet mindenkinek érthető eszményképpé vált, a második és a harmadik világ
nyomorával vállalt szolidaritásban.

b) Egy olyan világ európai, észak-amerikai társadalmában élünk, mely az utóbbi
kétszáz évben négy ipari forradalmon is keresztülment. Ennek következménye egy
olyan világgazdaság, amely végső kibontakozásában ahhoz a fogyasztói társadalomhoz
vezetett, amely végül a tömegkommunikáció által információkkal elárasztott és mani
pulált világcivilizációt hozott létre. Ennek a "bábelitorony-építésnek" aggasztó követ
kezményei az ökológiai problémák, a föld kincseivel folytatott rablógazdálkodás, a déli
félteke szociális elszegényedése: ott az emberek fele a létminimum határán vegetál, és
sorsa jobbra fordulásának reménye nélkül él. Kínzó lelkiismeret-furdalást kell okoznia
bennünk annak a ténynek, hogy a nyugati világban egyetlen ember ugyanannyit fo
gyaszt el, illetve használ föl, mint amennyit a harmadik világban négyen.

A csődöt mondott ideologikus államszocializmus területén élő keresztények a maguk
pusztába vetettsége idején érzékenyebbé váltak a világ szociális problémái iránt: "Ke
nyeret a világnak", a "világ nyomorúsága", a "könyörület" itt inkább megindítja az
emberek szívét, mint a profit-fogyasztás-karrier hármasságának bűvkörébenélő és gon
dolkodó családokban. C. F. von Weizsacker írta, hogy egy társadalom csak akkor ma
radhat egészséges, ha a világ gazdagjai és hatalmasai önmérsékletet tanusítanak, ha a
széles néprétegek megtanulnak szerényen élni, és ha akadnak köztük olyanok, akik
"elvonultan" a példamutató lemondást választják. "Nem maradhatna fönn az uralko
dókra és szolgálókra épülő társadalom, ha magját nem azok alkotnák, akik önmegta
gadóan élnek, akik lemondanak az uralkodás javairól, és egy nem evilági úrnak szol
gálnak." A Nyugat ugyancsak változatos vörös-zöld porondján föllépő, legkevésbé sem
vallási indíttatású "alternatív" csoportok is arra figyelmeztetnek, hogy igény van egy
"alternatív életformára". A keleti világ szegényebb és intézményileg is gyöngébb egy
házai a magukszemélyes közösségeivel talán mélyebb indíttatást tudnak adni az alter
natív élethez. Am csak akkor tudják majd az egyházak és a keresztények - negyven
éves pusztai kivetettséggel a hátuk mögött és a fogyasztói társadalom egyre közelebb
kerülő életformája ellenében - a maguk alternatíváját átmenteni és követendő példává
emelni, ha erős marad bennük az eszkatologikus-alternatív életakarat. Különösen az
evangéliumi tanácsok szerint élő közösségeknek kellene megfontolniuk, hogya novi
ciátus idejét - mindenki a saját hivatása szerint - ne inkább a Szaharában vagy a
második illetve a harmadik világ "lelki sivatagában" töltsék-e el (anélkül, hogy fölad
nák saját noviciátusukat). A szerzetesközösségeknek, s az evangéliumi tanácsok állapo
tában élő keresztényeknek keleten és nyugaton közösen kellene meggondolniuk, hogy
napjainkban az eszkatologikus-alternatív életmód mely formá i lehetnek példaértékűek

és hatékonyak,
Osszefoglalásképpen elmondhatjuk. Isten kegyelméből e térség keresztényei öt alap

vető tapasztalatot élhettek át. Semmi esetre sem beszélhetünk "vívmányokr6I", "büsz
kék" csak szegénységünkre, korlátok közé szorítottságunkra, "gyöngeségeinkre" lehe
tünk (2Kor 11,30),és Istenre, aki erőt ad a gyöngéknek (vö. IKor 1,25). Isten elhagyása
ISten újfajta megismeréséhez vezetett, a társadalmi számkivetettség szolidarirást ébresz
tett, a nyilvánosságból való kirekesztettség a figyelmet a belső világra fordította, a szo
cializmus visszásságai a keresztényi segítókészséget táplálták, a kiszabott nélkülözések
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és korlátozások pedig egy önként vállalt eszkatologikus-altematív életvezetésre nevelő

eszközül szolgáltak. Ezeknek az élményeknek a kegyelmi hátterében egy sajátos, még
nehezen megfogalmazható lelkiség áll, mely még önmagával sincs egészen tisztában:
szimbóluma lehet a "elhagyott Krisztus" alakja a kereszten. Megfeszítve és a kereszttel
megjelölve benne ölt testet Isten elhagyottsága és az ember Istent61elhagyatottsága. Az
ebb61 megszület6 teológia Isten "alászállásából" indul ki, a szeretet önkiüresítésére épít,
mely Isten "önkiüresítésében" és maga "megalázásában" (Fil 2,7) válik megfoghatóvá.

Egyetlen kérdés marad még megválaszolatlanul: megőrizhet6k-e a kelet-európai
egyházak által fölmutatott pusztai élmények a fogyasztói társadalom "hamis ígéret
földjén". Ennek valószínűleg két föltétele van. El6ször is: az ajándékba kapott élmé
nyeknek a keleti egyházakon belül elhivatott tanuságtétellé kell n6niük. Igy válhat
"er6vé" a "gyöngeség" (2Kor 12,10). Elég neked az én kegyelmem, mert az er6 a gyön
geségben nyilvánul meg a maga teljességében" (2Kor 12,9). A második föltétel, hogy a
nyugati egyházak "nagykorúvá" lett keleti rokonaik tapasztalatait tiszteletben tartsák
és elfogadják, sőt támogassák. Hiszen az élmények az össznémet, az európai és az
egyetemes egyház számára is olyan fontos értékeket rejtenek, amelyek szorongatott
helyzetben kristályosodtak hitvállássá. A szovjetunióbeli egyház hetvenesztend6s "ba
biloni fogsága" illetve az elnyomott szomszédos országok egyházai negyvenéves
"pusztai vándorlásuk" ideje alatt több vértanút tudnak fölmutatni, mint az egyháztör
ténelem bármely más korszaka. Eleinte csak gyönge fény, derengés csupán az, mely
"keleti világosságként" a Nyugat szekularizált világába átsugárzik a keleten is elterjedt
szekularizmus mélységéb61. Most már őrajta múlik, rajta, Aki maga az "igazi világos
ság" (Jn 1,9), Aki "bennünk lev6 fényként" (Lk 11,35) "gyújtott világosságot szívünk
ben" (2Kor 4,6), hogy ezt a fényt is a "világ világosságává" (Mt 5,14) változtatja-e.

Tömöry Annafordítása

Csengersima: reformátwitemplom(DIusztrácIó Császár Lászlóírásához)
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