
Kereszténynek lenni itt és most

ROSDYPÁL

Sokan hittük, bíztunk benne, hogy az elmúlt negyven év "pusztai vándorlása"
egyházunk életéből kiéget minden rossz örökséget, megtisztít, kijózanít. Leg
alább ez lesz a gyümölcse mindannak az üldözésnek, elnyomásnak, belső ron
tásnak, amit elszenvedtünk. Emlékszem Pénzes Balduin mondására, amit gyak
ran ismételt: az Uristen küldött nekünk szenteket, magyar egyházunknak Páz
mányt, Prohászkát és megannyi világosan látó, "felrázó" , jobbító egyéniséget 
aztán végül elküldte, vagy legalábbis ránk szabadította [oszíp Viszarionovicsot,
szabadítsa már meg a mi kis egyházunkat megannyi sallangjától, rossz hagyo
mányaitól...

Naivitásnak bizonyult mindez. Amikor most ránk virradt a felszabadulás haj
nala, kiderült, hogya negyven év csak elodázta, aminek már előbb meg kellett
volna kezdődnie. Cipeljük tovább az egyház isteni arcát torzító vonásainkat.
Hogyan is lehetne másként? Kiderült, hogya II. Vatikáni zsinatot is csak emle
gettük, de még mielőtt megérintett volna minket igazán, inkább az azt követő
némely túlkapástól riadtunk meg. "Jól jöttek" ezek mindenkinek, aki még min
dig nem ismerte fel, hogya hit örök értékeinek megőrzése csak a tanítás fejlő

désében lehetséges.
Az a meggyőződésem, hogy nekünk, mai magyar keresztényeknek nagyon

meg kell szívlelnünk P. Henri de Lubac, a nagy domonkos teológus 1953;-ban,
tehát már jóval a zsinat előtt közreadott gondolatait: (Méditation sur I'Eglise.
Paris, Aubier, 1953. 217-218. o.)

"Kétségtelenül van kifogástalan kritika, sót közelebbről, mai szokásos nevén:
kifogástalan önkritika is. Ez a realizmusra való törekvés tevékenységünk során.
Magában foglalja a szilárd elhatározást, hogy lemondunk mindenröl, ami nem
tekinthető hitelesnek. De jelent lelkiísmeretvízsgálatot is az alázat szellemében,
amely elismeri saját jó teljesítményét is, de mindig apostoli nyugtalanságból
fakad és állandóan éber lelki igényességból. Elégedetlenség a végrehajtott művel
kapcsolatban, izzó vágy a jobb iránt, méltányosság a módszerek megítélésében,
lelki függetlenség, amely kész szakítani nem igazolható szokásokkal, törekvés
elkerülni a rutint és orvosolni a visszaéléseket. Mindezen felül pedig magas
~zintú elképzelés a keresztény hivatásról és eros hit az egyház küldetésében.
Ime, néhány készség, amelyből a kritika fakad és táplálkozik. Ez a kritika tehát
megkettőzött tevékenységre ösztönöz, találékony szellemet kíván, bőséges ku
tatást és bizonyos ,tapasztalatokat' is... Szigorú az illúziókkal szemben, amelyek
megkörnyékezik, de ugyanakkor előfordul, hogy más illúziók áldozatává esik,
ami bizonyára hasonló kritikát fog kiváltani... Mégis, mindettől eltekintve,
mennyivel értékesebb, mint a nato önelégültség, amely nem enged semmife1e üdvös
reformot, semmiféle változtatást! Mennyivel kevésbé veszélyes, mint az a megelé
gedettség, amely álomba ringatja önmagát, vagy az önfejűség, amely azt hiszi,
hogy mindent fenn tud tartani, miközben romokat őriz egymás mellett!"
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Csak az a keresztény egyháztörténetírás, keresztény sajtó, keresztény maga
tartás lesz hiteles, amely ezt, az egyház szeretetéből fakadó kritikát termé
szetesen és veszélytelenül gyakorolhatja...

POMOCÁTS BÉLA

A keresztény ember "stratégiáját" nem az szabja meg, hogy egy adott társada
lomnak milyen a politikai berendezkedése, ennyiben ma sem lehet másmilyen
"stratégiánk", mint a lassanként mögöttünk maradó diktatórikus korszak évti
zedeiben. Ennek a keresztény "életstratégiának" ugyanis örök törvényekben és
a kinyilatkoztatásban van az eredete és magyarázata, és arra való, hogy az em
beri lét körülményei közé: a társadalomba és a történelembe bevigye az Evan
gélium szellemét és igazságait. Nem hiszem, hogy ebben a tekintetben egészen
más volna a keresztények küldetése a diktatúra és a demokrácia viszonyai kö
zött, már csak azért sem, mert az utóbbi tíz esztendő diktatúrája nem volt igazán
kemény, a jelen demokráciája pedig még nem igazán erős. Legfeljebb a módsze
rekben vagy a nyilvános beszéd és cselekvés lehetőségeiben mások a keresz
tények feladatai, mint korábban.

Eppen ezért úgy gondolom, hogy mint legfontosabbat, most a korábban, és
igen nehéz viszonyok között kialakult értékeket kell fenntartanunk. Sokan
ugyanis hajlamosak arra, hogy ezeket az értékeket a már lezárult, vagy lezárult
nak hitt történelmi időhöz kössék, holott ezek az értékek - mindjárt meg is
nevezem őket - a kereszténység lényegéből fakadnak, és egy keresztény "élet
stratégia" kiindulási pontjai. Ilyen értéknek gondolom mindenekelőtt a súlyos
évtizedekben kifejlődött emberi szolidaritást - evangéliumi szavakkal nevez
hetném "felebaráti szeretetnek" is -, amely az elmúlt évtizedek során oly tevé
kenyen és hitelesen fejeződött ki például a magyar társadalomban dúló önkény
és erőszak áldozatai, a "megalázottak és megszomorítottak" vagy például a
kisebbségi sorba kényszerített magyarok, így az erdélyi magyarok iránt. Ismerek
embereket, akik minden hivalkodás nélkül indultak útnak időnként Erdélybe
vagy éppen a moldvai csángók közé, s vitték autóval vagy csak egy utazótás
kával az ennivalót, a gyógyszert, akár a könyvet s mindenképpen a jó szót, a
bíztatást, a reményt.

Ilyen érték a nem egyszer veszélyekkel is szembeszálló közösségszervezö
készség és erő. A diktatórikus rendszerben igen sokszor ennek a közösségterem
tő és -fenntartó képességnek volt egyedül értékeket és egyéneket oltalmazó sze
repe. A méltatlan viszonyokat, a teljes szabadság hiányát, akár a megaláztatá
sokat és a szegénységet inkább el tudta viselni az, akit valamilyen emberközös
ség: a család, a barátság, a munkatársak összefogása, netán egy vallásos kiskö
zösség támogatott. A kommunista rendszer atomizálni kívánta a társadalmat,
hiszen a magányos egyedet könnyebben tudta legyőzni, s belekényszeríteni a
saját öntőformájába. A közösségteremtő erő mindezzel szemben hatékony vé
delmet adott, segítette megőrizni a személyiség autonómiáját, és létre tudott
hozni valami kis szabadságot, akár egy hétvégi kirándulás vagy csendes beszél
getés keretében is.
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Végül ugyancsak ilyen érték a türelem, amely mindig azoknak a tulajdonsá
ga, akiket nem kísért meg a hatalom. A korábbi évtizedekben számtalan bíztató
jelét tapasztaltam ennek a valóban keresztényi toleranciának. Nemcsak keresz
tények között, hanem keresztények és nem-hívők, akár keresztények és kom
munisták között is, hiszen azt mindannyian jól tudjuk, hogy igen sokan, akik
magukat kommunistának vagy marxistának tekintették s az uralkodó párt tagjai
voltak, távol tartották magukat a rendszer erőszakospolitikai mesterkedéseitől.
A mások és a mások meggyőződése iránt tanúsított méltányosság és türelem
maga is olyan erkölcsi értéket jelent, amely iránt éppen a "kisebbségi" helyzet
tette oly fogékonnyá a keresztényeket.

Nos, a kereszténység és a keresztény ember jelen lehetőségeit és feladatait
ezeknek az evangéliumi értékeknek a fenntartása és további kibontakozása je
lölheti meg. Annál is inkább, mert ezeket a keresztény értékeket a mában sok
minden veszélyezteti. A hazai és általában a közép-európai átalakulások nem
mindig a bevált és tartós európai és nyugati értékeket juttatták uralomra, ellen
kezőleg ezeknek az értékeknek az ellenpárjait, azaz a vállalkozói és piaci szem
lélet helyett az ügyeskedést és a harácsolást, a felelős közösségi politizálás he
lyett az acsarkodó pártoskodást, a szabad sajtó helyett a nyilvános gyűlölködést.

Es így bizony veszélybe kerültek az emberi szolidaritás, a közösségalkotó kész
ség és a tolerancia értékei. Szomorú tapasztalataink vannak arról, hogy miként
válnak korábbi barátok és küzdőtársak egymás ellenségeivé, miként bomlanak
fel tartósnak hitt emberi közösségek és miként kelt sötét örvényeket az indulatos
intolerancia.

Védenünk és őriznünk kell szellemi és erkölcsi értékeinket, azokat, amelyek
állni tudták a diktatúra ostromát. Nem értékeiket, nem eszményeiket, nem "élet
stratégiájukat'; kell a keresztényeknek megváltoztatniok, hanem a körülöttük élő

társadalmat. Es ez most, hogy a szabadság beköszöntött, most sem lesz köny
nyebb: az, hogy egy társadalom önmagát kereszténynek nevezi, még nem elég,
az emberi szolídaritás, a közösségalkotó készség és a türelmesség erényei által
sejtjeiben is kereszténnyé kellene lennie.

FARKAS BEÁTA

Szíven ütött a Vigilia kérdése: kereszténynek lenni - itt és most. Már rutinsze
rűen kezdtem fogalmazgatni a választ a keresztények feladatairól a társadalmi
megbékélésben, a szegények karitatív és politikai támogatásában, stb., ahogy ezt
az utóbbi két évben sok helyen, sokszor megtettem. De a mondataim ijesztően

hamisan csengettek. Ma már nem írhatom azt, amit eddig jó lélekkel írtam.
Hiszen ez azt jelentené, hogy az elmúlt két évben mi kívülállók voltunk, s még
tiszta lappalléphetünk be sokat emlegetett keresztény értékeinkkel a társadalmi
élet eldurvult küzdőterére.Hamisság lenne, ha önmagam előtt nem számolnék
el azokkal az élményekkel, amelyek az elmúlt évben értek a keresztényekről, a
keresztényektől, míntha még ma sem tudnám, hogy milyen közegbe hullanak
logikus, illedelmes, buzdító mondataim.
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Hol van az a nyitott, széleslátökörü, türelmes, jóságos, végtelen távlatokat
adó, felszabadító kereszténység, ami egyetemista koromban jelenlegi püspö
kömben és a szegedi szeminárium jelenlegi rektorában megérintett? Egy öreg,
újra munkába álló nővér szemében, Kozma atya mosolyában, Surján miniszter
úr szerénységében ott van. De egyébként?

A katolikus fiatalok számára - túl azon, hogy az egyetemi ifjúság egy-két
százalékát teszik ki - ma is idegen az a gondolat, hogy a hitükb6l közéleti
elkötelezettség fakadjon. Ha az egyetemi pasztorációnak lenne orsZJigos koncep
ciója, megfelelő személyi és anyagi feltételei - mint ahogy egyik sincsen -,
akkor is évekbe telne, amíg egy olyan réteg kinevel6dne, amelyiknek társadalmi
méretekben érzékelhető hatása van.

Szegeden a felnőtt értelmiséget a KÉSZ gyűjti össze. Ránéztiben reprezentálja
a KDNP korösszetételét, ahol a tagok 53%-a 60 éven felül van. Az el6adások
utáni hozzászólások szelleme egybevág sok pesti tapasztalatommal: zsinat előtti
egyházi gondolkodás, mérhetetlen tekintélyelvúség a társadalmi kérdésekben.
Baj van a fiatalság erkölcseivel? Minél több hittanórát, majd megjavulnak! Ha
valaki ehhez nem akar minél több állami segítséget adni, a nép ellensége. Hát
bizony kérem, ilyen egyszeru dolog a szocializáció! Velem, a harmincas éveim
elején járóval nincs egy közös gondolatuk, kommunikációképtelenek vagyunk
egymással. Tessék elképzelni azokat, akiket nem katolikusnak neveltek! De az
igazat megvallva nincs is szükség rám, meg a hozzám hasonlókra, csak zavarjuk
az összképet, a rendet, pontosabban a RENDET.

Nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy ma nálunk egy korosztály te
temes része a politikában is, az egyházban is tévedésben van. Sokan azok közül,
akiket nem fújtak el a fényes szelek, azt gondolják, hogy nem egyszeruen erköl
csi elégtételt kaptak a történelemtől. hanem jutalomjátékot. Ha például nálunk
a kereszténydemokrata polgármester-jelölt nem helyezte volna kilátásba, hogy
megváIasztása esetén úgy móresre tanítja a renitens egyetemistákat, hogy ihaj!,
sajnálnám őket,másodszor is csalódni fognak. Itt nem egyszerúen generációs prob
lémáról van szó. A külföldről hazalátogató jezsuita atyák sem fiatalok már, de
közös világban élünk, egy nyelvet beszélünk. Ok visszautaznak, mi itt mara
dunk külön világainkba zárva, hiszen évtizedeken keresztül mint keresztények
nem is beszélhettünk egymással a nyilvánosság előtt.

Sajnos a többségi, domináns korosztály nem veszi észre, hogy minket, meg
mentendóket, megjavítandókat, eligazítandókat nem ismernek. (Persze a képlet
sosem ilyen tiszta, vannak nyitott, érzékeny idősek, jól igazodó fiatalok.) Azt
sem vették észre, hogy az egyház a hitoktatás vitájával egy politikai pótcselek
véssorozat egy epizódja lett. Nem utasították vissza a "keresztény Magyaror
szág" ábrándképét, amikor a 14 éven felüli fiatalok 1%-ának van évek, évtizedek
óta kapcsolata az egyházi közösségekkel, hitoktatással. Nem mintha egy plura
lista demokráciában egy ilyen kijelentés egyébként is értelmezhet6 lenne. Hála
annak a 99 értelmiséginek, aki kiállt az ellen, hogya keresztény mivolt a nemzeti
kiszorítósdi egyik eszköze legyen.

Egy-egy visszhang nélkül maradó cikken kívül sem a hitoktatás sem más
egyházi ügy esetében sem merül a kérdés: mit tanulhatnánk a szekularizációt
átélt nyugati egyházak sikereiból és kudarcaiból. A nosztalgia er6sebbnek tűnik,
mint a ráció.

Vajon a politikai élet keresztény szereplői elóbb le fognak ereszkedni a poli
tika felhőrégióiból és észreveszik végre, hogy az emberek mennyire közömbösek
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az ideol6gikus gondolkodással szemben? Az embereket az érdekli, hogy mennyi
lesz a lakbér, tudnak-e iskolatáskát venni a gyereknek. Norbertet és Edinát Ki
sújszálláson nem J. S. Milltől, F. A. Hayektől vagy egy szabadkőmúvestól kell
elh6dítani, hanem a diszk6t61, az akci6filmektől, a felületességtől.

Ha mindezt megtapasztaltam, lenne-e értelme fölcsillantani azokat a lehető

ségeket, amelyeket egy hiteles kereszténység jelenthetne fölbolydult társadal
munkban? Lehet-e szabad-e még újabb és újabb lelki terheket rakni annak a
valóban törpe kisebbségnek a vállára (kőztük öregeknek és fiataloknakl), akik
erejüket megfeszítve tanúságot tesznek Krisztusról? Azt hiszem, ma nem a
nagyszabású célkitűzések ideje van, hanem a kíméletlenül józan szárnadásé és
számvetésé,

Ma úgy látom, hogy az egyes keresztény ember nem tehet mást, mint hogy
igyekszik j6 lenni, kötelességeit megtenni, építeni az egyházban azt a kis dara
bot, ami számára beláthat6. Az hogy a kereszténységnek mint egésznek mi lesz
a szerepe, a mostani idősebb korosztály önkorlátozásán múlik. Hajland6k-e,
mint például piarista plébánosunk teszi, érdemben együttdolgozni a fiatalab
bakkal? Ha az egyház minden szintjén nem kezdődik egy koncepci6zus meg
újulás olyan emberek részvételével, akik ennek a világnak a nyelvét is beszélik,
az egyház számottevő j6tékony társadalmi hatásáról csak álmodni lehet. Marad
nak a magányos hősök, a kis oázisok. Azt pedig tapasztalatból tudom, hogy a
"disznéger" pozici6jából inát megfeszítve is csak szánalmas hatékonysággal tud
dolgozni az ember.

Altalában mit jelent kereszténynek lenni itt és most? Már csak azt ~erern
megfogalmazni, hogy nekem mit jelent. Talán egy képpel könnyebb. A1lok a
SZOfE egyik nagy előad6jának ajtajában, a terem tömve értelmes, nyílt tekin
tetű fiatalokkal, SZDSZ-Fidesz választási nagygyűlés van. Nézem az arcukat,
élvezik a sz6nokokat. Minden idegszálammal átérzem miért vonzza őket az a
szabadság, amit az előadók képviselnek. Számomra a kereszténység is mindig
szabadságot jelentette, de nemcsak a gazdaságban, a politikában, hanem az
egész létemben. Azt is hajszálpontosan tudom, miért nem tudnák elfogadni az
egyház mai intézményi val6ságát. Van valamim, amire közülük talán soknak
szüksége lenne, de tehetetlen vagyok, nem tudom velük megosztani. Osszeszo
rul a torkom, ahogy elballagok, búcsút veszek magamban egy újabb elveszített
korosztál yt61.
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