
SZENNAY ANDRÁS

Magyar egyházunk
- a harmadik évezred küszöbén

Keresztény mivoltunkat hitünk határozza meg. Tudnunk kell, mit és kinek hi
szünk, továbbá, hogy miként tárjuk hitünket a világ elé. Röviden: krisztushívő

keresztényhez illő életet kell élnünk.
A külföldröl importált marxista valláskritika ugyan "hivatalosan" már mö

göttünk van, de az elmúlt évtizedekben felnőtt generáció számos tagjának lel
kében vákuumot hagyott, közönyt, esetleg ellenséges érzületet alakított ki. Ha
pedig a só ízét veszíti - mivel fogunk sózni (vö. Mt 5,13)? .

Az igazság, Krisztus igazsága - épp e közöny vagy ellenséges érzület miatt
- sokak számára elveszítette vonzó és sugárzó erejét. Ennek eredményeképpen
ma a közömbösökkel, a liberális gondolkodásúakkal szemben olyan viszonylag
kis létszámú keresztény közösség áll, melynek erejét nagymértékben fölemészti
a harc, még le nem döntött "bástyáinak" védelme. Ha a saját erőnkben, hitünk,
kitartásunk állhatatosságában kételkedünk - az hiba, de ha Krisztus evangéli
umának, a Szentléleknek megújuló erejét vonnánk kétségbe, ha ennek az "égi"
erőnekés támogatásnak segítségével nem kezdenénk el küzdení mindazért, ami
ért a hívő embernek síkra kell szállnia - akkor bűnt, súlyos bűnt követünk el.

Válsághelyzetben

Tagadhatatlan, hogy válsághelyzetben észrevehető,hogya közélet számos terü
letén védekező állásból bizonytalan, olykor egymásnak is ellentmondó véle
ményt hangoztatunk, hozzá nem értő módon nyúlunk fontos kérdések megol
dásához. Tervszerű, közös munkáról aligha beszélhetünk, minden egyéb véle
kedés naiv önámítás. Még mindig félünk... Félünk az itt is ott is elhangzó pri
mitív vádaktól, például a keresztény kurzus emlegetésétől,de - s ez a nagyobb
baj - félünk színt vallani, határozott véleményt képviselni azokban az esetek
ben is, amikor isteni parancsokról, Krisztus igazságáról van szó, mint például
az élet védelméről,az ellenségszeretetről, stb. "Kivérzettségünk" túlontúl sokat
hangoztatott s már önszuggesztív hatású emlegetésének következtében félünk
saját erőtlenségünktől. Már-már egyfajta tehetetlenség, sót rezignáció lesz úrrá
rajtunk. Pedig a félelem, a "sündisznó állás", a rezignáció rossz alapállás, rossz
tanácsadó. Helybentopogásra, helybenmaradásra késztet.

Mit kellene tennünk?

Sok mindent, nagyon sokat... Mindenekelőtt belső erőinket kellene mozgósíta
nunk. Ez kinek-kinek elsősorban egyéni feladata. A közösség ereje ebben támo-
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gathat, de egyetlen konkrét személy helyett sem képes szavakkal vagy tettekkel
helytállni. Azután: végre ki kellene törnünk őszinténés bátran a védőfalnak vélt
"bástyáink" közül (például nagy fontosságú kérdésekben püspökkari megnyi
latkozásokkal, körlevelekkel, továbbá a médiákban). Bizakodást, reményt kelle
ne egymásban ébresztenünk. Ez nem naiv "önvigasz" lenne, hiszen "tudjuk,
hogy kinek hiszünk" (vö. 2Tun 1,12) és azt is, hogy Krisztus az útraküldő és
gyengeségeinkben az erőt adó. Bármennyire is válságos a helyzet, bármennyire
is nyomasztó és elkedvetlenítő sok mínden, amivel ma szembe találjuk magun
kat, bármennyire is "tartózkodónak" látjuk az állami vezetést, amikor az egyház
ügyéről,azaz TÓlunk van szó: bennünk és közöttünk szkepszisnek és rezignáció
nak máskor sem, de kü1önösen itt és most nincs helye. Hinnünk kell Annak
erejében, aki képes lesz "átmenteni" - természetesen nem a saját közremükö
désünk nélkül, de még hibáink ellenére is - az újraéledés nehéz, olykor válsá
gosnak tűnő időszakán. Es hívő öntudattal kell vallanunk: hivatásunk és külde
tésünk, hogy a hit újraélesztésének, továbbadásának és erősítésének munkájá
ban minden hívő kereszténynek részt kell vállalnia. Felelőtlen kritika lenne min
den feladatot püspökeinkre hárítani, de ugyanígy felelőtlenbizalmatlanság len
ne, ha püspökeink nem igyekeznének nagy erőfeszítésselminél több "egyszerű"

keresztényt a hit és hitélet újjáélesztésének a munkájába bevonni.
Nem kétséges, hogy köws felelősségünk óriási. Csakis közös erőfeszítéssel

tudjuk az emberekben szunnyadó hit, remény és szeretet iránti igényt lassan
ébresztgetni, életelvvé és gyakorlattá formálni. - A "terep", amelyen a munkát
végeznünk kell, nem könnyű. Környezetünk évtizedek óta beletemetkezett a
kényelmes (kényelmes?) evilágiságba. Igen sokan vannak, akiket kielégít a mér
hető, fogható, látható vagy éppen - ha még van pénze - a megvásárolható.
Az elméleti materializmus ideológiáját ma már nem propagálják, a gyakorlati
azonban, a konzumgondolkodás napról napra szerzi híveit, szedi áldozatait. Az
értékek és értékelés változásának korát éljük. Egy sajátos "kereszténység utáni
kor" kezd lassan intézményesülni. A feszültségeket, a bizonytalanságot még
fokozza a napjaink politikai-társadalmi életében jelentkező generációváltás szá
mos következménye. Tapasztalható ez a családok életében csakúgy, mint egész
társadalmunkban.

Az ébredés jelei

A kép azonban hiányos maradna, ha a más irányba mutató törekvésekrőlnem
vennénk tudomást. Nemcsak hátat fordítókkal, hanem egyre több "ébredővel",

megújulni és megújítani kívánó egyénnel és mozgalommal találkozunk. Egyre
többen keresik - főleg a fiatalok - életük értelmét, válnak nyitottakká a hitre,
keresnek új, korszerű, Krisztustól érkező és feléje vezető vallási formákat. Az új
tömlőkbe új bort kell tölteni... Akadnak természetesen olyanok, - főképp a
megfelelő útbaigazítás híján -, akik Jézussal akarnak találkozni, de távol ma
radnak az intézményes egyházaktól. Mások "szelídebb és megértoöb" erkölcsi
normákat igényelnének és azok szerint kívánnak élni. A vallási élet spektruma
világszerte, de már hazánkban is egyre növekvóbb pluralizmusról. fokozódó
sokszínűségról tanúskodik. Sok keresöböl "válogató keresztény" lesz: azt "ami
tetszik, megtartjuk. ami nem, azzal nem törődünk".
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A követe16 hit

Kétségtelen, hogy a hit és a hit szerinti élet az egész embert igényl], nehéz,
fáradságos feladatokat tartogat számára. Ez mindig így volt és lesz. Abrahám
"exodusát", Pál "fordulását" követelte és áll ez - talán fokozott mértékben 
"modern" korunk emberére is. Napjaink embere - úgy is mondhatnám: a sze
kularizált világ embere - betonból, üvegből, elektromos berendezésekkel telí
tett fészkében még mindig úgy igyekszik élni, hogy függetlenítse magát az előre

nem láthatótól, a földi szemmel, érzékekkel meg nem tapasztalhatótól. Mai lé
tünk racionális-technikai "biztosítékai" még mindig - ha csak a helyi háborúk
szömyúségeit nem kényszerül megtapasztalni - tömegek számára jelentenek
biztonságot. Mégis, ebben a technikával túlzsúfolt világban is van a keresz
ténység számára "fenntartott hely". Világszerte így van ez, hazánkban is ezt
tapasztalhatjuk. Az emberi élet nagy eseményeihez (születés, betegség, házas
ságkötés, halál stb.) - hogy hitből fakadó meggyőződésböl-evagy babonás
félelemből,esetleg megszokásból, ezt csak a konkrét esetekben lehet megállapí
tani, - még mindig kérik az egyház segítségét. Az élet komoly vagy "merész"
órái még mindig olyan alkalmak, amelyekben igen sokan nem akarnak vagy
tán nem mernek Istenről elfeledkezni, Istent "az élet játékából" kihagyni. Két
ségtelen, hogy ezek a jelenségek sok embernél esetleg csak órákat, netán perce
ket jelentenek, a vallásos "nyugtalanságnak" vagy éppen a megnyugvásnak
hosszabb-rövidebb időszakát biztosítják, Az "ősök szokásainak" őrzése, tiszte
letben tartása, netán egy sajátos "életbiztosítási szándék" - sokszor talán csak
ez áll mindezek mögött. Hogy mindebben mennyi az élő hit, erre statisztikai
adatokkal aligha lehet válaszolni. Az adatokat, felméréseket szociográfusok
gyűjtögethetik,értékelhetik, de a "szíveket és veséket vizsgáló Isten" nem evi
lági statisztikák szerint értékel.

Nem tagadhatjuk - mi sem, akik hívő embereknek valljuk magunkat -, a
hit nehéz, fáradságos "feladat" , egész életre szóló vállalkozás, "nagy kaland".

Az egyház szerepe

Marcel Légaut gondolatával élve: az egyház anyánk, de egyben keresztünk is.
Vajon a hitet megkönnyíti-e, vagy éppen megnehezíti a "megtapasztalt" egy
ház? Azt hiszem, minden józan ember az utóbbi állítással ért egyet. Az egyház
a hívő vagy hinni akaró ember számára - igen gyakran - kereszt. Lehet, hogy
e megállapítás után több olvasó azt gondolja: most az intézményes, a struktú
rákba merevedett egyház kritikája, esetleg a római centralizmus bírálata követ
kezik. Kétségtelen, hogy mindkét vonatkozásban élhetnénk komoly, megalapo
zott kritikával. Inkább arra szeretnék rámutatni, hogy az egyházunkban tapasz
talt problémákat, olykor nyomorúságos helyzetet látva, saját nyomorúságunk
kal, gyengeségeinkkel találjuk magunkat szembe. Az egyház ugyanis nem fe
lettünk, mellettünk vagy épp velünk szemben álló nagyság. Az egyház mi ma
gunk vagyunk. Míndannyian: püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők,

mindazok, akik élő hittel kereszténynek vallják magukat.
Ne keressük a szálkát a vezetők szemében, amíg szembe nem néztünk. saját

langyos, közönyös magatartásunkkal, amíg el nem távolítottuk saját szemünk
ból a gerendát. Kényelmes és olykor népszerű, de felelőtlen vállalkozás a "hi-
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vatalt", az "intézményt" bírálni úgy, hogy tanúságtevőmagatartásunkkal nem
igazoljuk: nemcsak a néhány vezető, nemcsak a hierarchia, hanem mi magunk
vagyunk az egyház. Ne tartsuk oly nagyon fontosnak a múlt terheit magukkal
hordozó, olykor valóban bírálható vezetőket. Ne szúkítsük le egyházunkat in
tézményes "csontvázzá". Nincs egyház "fentről", de "alulról" sem. Csakis a
közösen úton lévő krisztushívőközösségről lehet, illetőleg kell beszélnünk, en
nek egészét kell mindig szem előtt tartanunk. A minden krisztushívőtösszekötő

commun~bólsenkit ki nem lehet rekeszteni, abban a keresztség jogán mínden
kinek megvan a maga helye és funkciója.

Ne értsük félre: nem a hivatal, a vezetők, a hierarchia sérthetetlenségét, bírál
hatatlanságát propagálom. Tudjuk - és ők is tudják -, hogy súlyos felelős

séggel tartoznak Isten színe és az emberek előtt. Arról viszont egyetlen egyház
tag sem feledkezhet el, hogya vezetőketsegíteni kell, ha szükséges kemény, de
mindenképp szeretetből fakadó kritikával. A történelem világosan igazolja: az
egyházat nehéz helyzetében - gondolhatunk az egyetemes egyházra, de hazai
egyházunkra is - sohasem "szükségképp" vagy kizárólag a hivatalvezetők

mentették meg, vezették ki nehéz helyzetéból, hanem a karizmájukkal élő, élet
szentségre törekvő, a szavak és tettek tanúságtételét a világ elé táró tagjai. Termé
szetesen kívánatos, hogy a hivatalviselők is ilyen tagjai legyenek egyházunknak.

Ha bírálatot lehet és kell is mondanunk, akkor arról az egyházról nyilatkoz
hatunk kritikusan (és most elsősorban ne "elvben", hanem konkrét valóságá
ban tekintsük mindenekelőtthazai egyházunkat), mely szomorú szürkeségben,
színte1enségben, lanyhaságban vegetál, mely egy helyben topog, mely hétmillió
katolikust tart "öntudatosan" számon, de vajon hány gyakorló, hitét megvalló.
hite szerint élő taggal rendelkezik? Talán egymillióval? - vagy még annál is
kevesebbel? - ki tudná megmondani? .. Ezt a szürkeséget nem tudja feledtetni
semmiféle barokk triumfalizmus, díszes felvonulás, ünnepség, még a pápaláto
gatás alkalmával - alkalmilag - összesereglett százezernyi ember sem.

Másra, többre van szükségünk, Onmagát a világ elé táró és hangját hallató
egyházra. Papok és világiak - ki-ki a maga élethivatásának megfelelően, 
vegyenek végre részt a közéletben. A közélet természetesen nem redukálható az
ún. politikai életre, különösen nem arra a túlpolitizált helyzetre, melyben élünk.
Miért nem lehet észrevenni a szórakoztató iparban vagy a sajtóban, hogy való
ban hétmillió katolikus él hazánkban például a munkahelyeken, az alsó-, közép-,
felsőoktatási intézményekben? Miért nem hallatja a püspöki kar életbevágóan
fontos kérdésekben - újra és újra - a szavát? Miért kell nagyszámú világinak
és számos papnak is "úszni" a közéletnek az egyháztól, a krisztusi alapelvektől
egyre jobban eltávolodó árjában? Vajon hamarosan odajutunk-e, hogy már csak
az "elit" csoportok, sőt, a magukat "kiválasztottaknak" tartók, netán szektás
szemléletet és gyakorlatot követők atomjaiból áll a magyar egyház?

Ortodoxia - ortopraxis

Az ötvenes-hatvanas években a teológiai szakirodalomban sok szó esett arról,
hogya keresztényeket nem annyira az ortodoxia, mint inkább az ortopraxis
hiánya jellemzi (igaz, helyes tanítás - az eszerint való élet). Ha az állítás az
adott időszakban és helyeken talán helyes is volt, a helyzet ma - elsősorban

megint hazánkra gondolok, - mintha éppen fordított lenne. Vajon tud-e hite-
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lesen gyakorló keresztény lenni az, aki hitének alapvető igazságait, tanítását
nem, vagy hiányosan, esetleg rosszul, tévesen ismeri? Vajon hiteles keresztény
lehet-e az, aki "válogat" a krisztusi tanításból, a keresztény hittartalomból: ezt
elfogadom, azt nem. Jól tudom, hogya hiányos, sőt olykor téves hitbeni isme
retek az elmúlt évtizedek "külső okaira" is visszavezethetók. Közel két generá
ció jutott - ha némi érdeklödést tanúsított - az autodidakták sorsára. Hittan
könyveink korszerútlenekké váltak, a korszerúek nem tudtak beépülni az okta
tásba. Hitoktatásunk - tisztelet a kivételes, felkészült oktatónak - igen ala
csony szinten mozgott és mozog. Biztos hitbeni alapok nélkül, a valóban "orto
dox" tanítás ismerete nélkül a kirándulás, gitározás lehet kellemes időtöltés,

ideig-óráig jelenthet kisebb közösségek számára tisztes szórakozást, biztosíthat
némi közösség-tudatot - de híjával marad épp a lényegnek: az alapokat bizto
sító hitbeni ismereteknek.

Az egyház mindig jelen volt és marad ott, ahol ketten vagy hárman, bár
mennyien valóban Krisztus nevében gyűlnekössze. Akkor is, ha énekelnek vagy
kirándulnak. De Krisztus nevében úgyösszejönni, hogy a csoport tagjainak
esetleg a templomba járóknak, sőt az Ur asztalához is járulóknak - alig vagy
csak kevés, zavaros, esetleg téves fogalmaik vannak arról, hogy kicsoda is Krisz
tus - például nemcsak testvér, de Megváltó is -, hogy mit jelent, milyen kö
telességeket ró az emberre Krisztus egyházának tagjaiként élni, jelen lenni a
társadalomban, - az ilyen esetekben és helyzetekben már nagyon el kell gon
dolkodnunk. Azt sem feledhetjük: vajon betöltheti-e a pap missziós küldetését,
hivatását, ha csakis kettőt-hármat, esetleg néhányat kíván összegyűjteni?Vajon
a "jézusi életprogramot" valóban csakis az a néhány száz ember követi-e, aki a
csoport, a mozgalom élén álló nyomába szegődik...? Azt a problémát sem hagyhat
juk figyelmen kívül, hogy a paphiány hazánkban minden egyes pap vállára óriási
terhet rak. Vajon tudják-e, átérzik-e világi híveink, hogy a legtöbb pap sokkal inkább
igényli az ő munkájukat, segítségüket, mint ők a papjukét? Hogy sok megfáradt
pap - sajnos, erre számos példát lehetne felhozni - a világiak cinikus közönye,
kritikája miatt adja fel a küzdelmet, "zárkózik be" templomába, hivatalába.

Köztudott, hogy az elmúlt negyven év hazánkban az egyház tagjai között
óriási lelki pusztítást végzett. Az " lsten-távolság" , sőt hitetlenség mind a mai
napig szomorú tény. Ebben a nehéz helyzetben egy sajátos triumfalizmus 
talán "ellentriumfalizmusnak" is nevezhetném - van kialakulóban, sőt, képvi
selőinek tábora mintha napról napra gyarapodnék. Mi, a kritikusok, a va11ás- és
egyházkritikát gyakorlók - hirdetik, - már többségben vagyunk. Minket fel
világosult modern embereket nem lehet "régi jámbor tanokkal" untatni. Ily hely
zetben, egyre jobban szekularizálódó életünkben a "felülről" kioktató igehirde
tök, a nem Krisztusra ügyelő, hanem vitafórumra beprogramozott csoportok
már alig-alig jelenthetnek valamit.

Legfontosabb feladataink

Mindannyiunknak, egész hazai egyházunknak a feladata, hogy felismerje: igent
kell mondania a korra, amelyben él. Es éppen ebben a korban, ebben a helyzet
ben kell a hitéletet ébresztgetnünk, fenntartanunk, tovább bontakoztatnunk.
Nem olcsó kompromisszumokkal, nem a "válogatós" keresztények gyarapítá
sával, de - amikor szükséges - felelős kritikával. Kritikával - befelé éskifelé
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egyaránt. Fel kell ismernünk az órát és a helyzetet, amelyben élünk, és azt az
evangéliwn fényében kell látnunk és értelmeznünk. Az evangéliwn ereje, Isten
szavának ereje képes volt mintegy kétezer évvel ezelőtt egy teljesen pogány
világban hatékonnyá válni és azóta is képes hatni minden korban, - ha van,
aki szavával, tanúságtételével, mindenekelőtt a szeretet tetteivel arról hírt ad.
Igent kell mondanunk a jelen történelmi átalakulást magával hozó időre úgy,
hogy mint az egyház felelős tagjai, mint Krisztus üzenetének közvetítői éljük
meg azt, vállaljunk abban felelős közreműködést.

Újrakezdés, belső evangelizáció - melyet majd követhet a külső -, ezek a
mai magyar egyház ma élő tagjainak a feladatai. Ma is Istennek hozzánk érkező,

kinyilatkoztatott üzenetére kell ügyelnünk, azt kell közvetítenünk. De amikor
ezt tesszük, nem hagyhaijuk figyelmen kívül azt a "valóságot", közeget, meíy
ben élünk. Azok evangelizálásáról van szó, akik hisznek ugyan, vagy nyitottak
a hitre, de várják a segítséget, erösítést sajátos "hitetlenségükben". A lassan "bel
terjessé" váló csoportrendszer és csoportmunka, melynek jelentőségét,fontossá
gát az indulás, az újrakezdés éveiben nem lehet eléggé hangoztatni, sajnos egy
könnyen gettómentalitást alakíthat ki. Mindenekelőtt az evangéliumnak van kö
zösségébresztő és összetartó ereje, - ha lesznek, akik "kimennek a terekre és
utcákra" és hirdetik. Ha Krisztus és evangéliwna újra ismertté lesz, akkor majd
egyre többen "fedezik fel" az imádság, a szentségek közösség-összetartó erejét.

A felelősségünk óriási. A hit átadásának feladatát vállalva az isteni "titokzatos
életet" ébresztgetjük kortársainkban, fóleg a fiatalok lelkében. Hogy ezt az életet
továbbadhassuk, ahhoz minden rendelkezésre álló lehetőséget és útkeresést
szem előtt kell tartanunk. Nem "minden meggyógyítható", minden problémát
megoldó teljességgel új utakról és eszközökről van szó, Az útonjáráshoz tovább
ra is nélkülözhetetlen marad a családi nevelés, a hitoktatás (korszeru módon,
formábanl) és a felnőtt katekézis. A keresztény közösség felelőssége e "hagyo
mányos területeken" nem hangsúlyozható eléggé. Segítségére kell sietnie a fiatal
családoknak, a gyermeküket magányosan nevelőknek.Fel kell tennünk - afféle
nyilvános lelkiismeret-vizsgálat módján - a kérdést: hogyan állunk a felnőtt

katekézissel? Erőinket arra kellene összpontosítanunk, hiszen az elmúlt évtize
dek során sok százezernyi gyermek, fiatal, kapcsolatba sem kerülhetett az egy
házzal, esetleg erőszakkal kiszakították abból. Hogyan adják tovább, vagy ho
gyan tegyenek élettanúságot a mai fiatalabb és a már idősebbfelnőtteknekarról,
amit nem vagy csak alig, esetleg torzított módon ismernek?

A keresztény közösség "belső életének" újraélesztése, elmélyítése ugyancsak
fontos feladatunk. Ez lehet csak alapja jelenlétünknek a nyilvános közéletben.
Különféle egyesületeink négy-öt évtizeddel ezelőtt a közéletben jelentős szerepet
vállaltak. A társadalmi megújuláshoz, felemelkedéshez ezekre ma is - újra 
szükségünk van. Van-e, lesz-e püspöki karunknak, papságunknak és az elköte
lezett világiaknak elégséges ereje, kitartása, hogya "Csipkerózsika álmát" alvó
régi vagy az új profilú, a mában igényelt feladatokat ellátó egyesületeket fel
élessze, illetve útiára indítsa? Nem anyagi támogatásra gondolok, bár a szodá
lis-karitatív munka felélesztése szintén nagy fontosságú feladatunk. Találnak-e
beszélgetópartnert, kérdéseikre feleleteket adót (és nem kioktatókat) az érdeklő

dók, az újszerű gondolatokkal, ötletekkel, tervekkel jelentkezők? Van-e jogunk
arra, hogy bárkit is "kinn hagyjunk", megvárakoztassuk - azért, mert magunk
nem vagyunk elégségesen felkészülve, mert a jelentkezők terveikkel, ötleteikkel
"zavart keltenek"? Van-e jogunk arra, hogy megtagadjuk a testvéri segítséget
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attól, aki - mint a Beteszda tó melletti béna - azért nem tud "lábra állni", mert
nincs, aki vezesse, támogassa? A kérdéseket szinte vég nélkül folytathatnánk. A
válaszadás a "hivatalos személyek", az egyes közösségek és egyének lelkiisme
retére van bízva.

Fontos, hogy újjáépítsük, újra felépítsük intézményrendszerünket. Ám ha
ezek egyike-másika lelkileg kellően meg nem alapozott, ha csak új munkaalkal
makat, "állást" jelentenének, akkor komoly veszedelem fenyeget. Bármilyen új
jáéledő vagy újként útjára induló bürokratikus-adminisztratív szervezet kellő

"lelkesítés" nélkül, belső lelki alapozás nélkül zörgő csontváz maradna.

Küldetésünk - egyetemes

Az egyház - communio, közösség, Nem az egymás mellett, hanem az egymás
sal élők megélt közössége. A közösség belső és kifelé folytatott kommunikáció
nélkül előbb utóbb elsatnyul, elhal. Isten kinyilatkoztatásával nemcsak szólt az
emberekhez, hanem meg is szólította őket. Elő kapcsolatot teremtett az ember
rel. Vajon ezt az e1ó kapcsolatot felfedezhetjük-e igehirdetésünkben, kommuni
kációs eszközeinkben? Kétségtelenül fel-felcsillannak ennek nyomai. De megelé
gedhetünk-e ennyivel? Természetesen nemcsak a "belső" kommunikációra, pár
beszédre kell gondolnunk, bár e téren is rengeteg a pótolnivalónk, mi több,
olykor a "semmiből" kell új életet csiholnunk. De egy pillanatra sem feledhet
jük: dialógust kell kezdenünk a kívüIállókkal, távoIállókkal is. Azokkal is, akik már
elhagyták az egyházat vagy akik még nem találtak rá, esetleg kifejezetten eluta
sítják. Dialóguskészségünk fogyatékosságait a többi keresztény egyházzal, egy
házi közösséggel, felekezettel folytatott párbeszéd laza, tartózkodó jellege is iga
zolja. Váltunk-e nem katolikus testvéreinkkel őszinte és szeretetből fakadó szót?
Gondolunk-e rá, hogy "több híd" vezet az Isten országa felé? Nem védekezhe
tünk azzal, hogy részünkről sem történtek még jelentős lépések. Nekünk a mi
kötelességünket - a "hivatalos" egyház által is szorgalmazott -, feladatainkat
kell végeznünk. Vannak dicséretes egyéni kezdeményezések, de a valódi közös
munka még csak gyermekcipőben jár.

A "nyitott kapuk" egyháza vagyunk, küldetésünk mindenkihez szól. "Az
ember az egyház elsődlegesútja, küldetése őhozzá szól. Ezt az utat maga Krisz
tus nyitotta meg... Az ember az egyház útja, amelyre minden egyéb út ráépül,
melyeken az egyháznak járnia kell, mert az embert - kivétel nélkül mindegyi
ket - Krisztus megváltotta. - ...Mivel pedig az egyház mindennapi életének
és tapasztalatainak, küldetésének és munkájának útja, az egyháznak mindig
meg kell újulnia, tekintetbe véve azokat a körülményeket, amelyek között az
ember él. Tudnia kell az ember egyre újabb képességeiről ...de ismernie kell az
emberre leselkedő veszedelmeket is..." (II. János Pál: Redemptor hominis).

Ha mélyebben önmagunkba nézünk, talán abban fedezhetjük fel dialógus
készségünk legfőbb akadályát, hogy félünk. Félünk az embertől, az emberektől.

Vagy önmagunktól? Talán saját ürességünket, fogyatékosságunkat, felkészület
lenségünket röstelljük - mind az ortodoxia, mind pedig az ortopraxis terén?
Ha erre kellene rádöbbennünk, akkor súlyosan nehezedik ránk a felelősség,

hogy, lelkileg-szellemileg töltekezzünk, pótoljuk hiányosságainkat, mulasztásaín
kat. Es ami a legfontosabb: el kell mélyítenünk a mindenki felé forduló szeretetet
Mert enélkül szavaink, érveink csak zengő érc, pengő cimbalom maradnának.

648



Röviden utalunk még a médiáknak, a tájékoztató eszközöknek fontosságára.
Mindig, de egy liberális-pluralista társadalmi közegben még nagyobb ezeknek
a jelentősége. Túl hamar és könnyen bíráljuk a "liberális" nyomtatott és elekt
ronikus sajtót - anélkül azonban, hogy ezeken a területeken kell6 felkészült
ségre törekednénk, anélkül, hogy az egyházi vezetés ezek vonatkozásában sok
kal határozottabban foglalna állást, nyújtana személyi és anyagi támogatást. A
világi hívőknek pedig a médiákkal kapcsolatban ke1l6 önbírálattal, de bírálattal
is a társadalom nyilvánossága elé kelllépniük.

A fent idézett pápai szöveg utal iá, hogy a keresztény üzenetnek, az evangé
liumnak ámzettjei nem csupán a keresztények, hanem a közélet minden részt
vev6je, a társadalom egésze. Ezért sem volt soha és nem is lehet a vallás "ma
gánügy" , mert Krisztus mindenkihez intézi szavát. Annak viszont, aki meghal
lotta, magáévá tette - missziós küldetése van.

Ha újra él6vé és éltet6 er6vé akarjuk tenni a keresztény hitet társadal
munkban, ha fel akarjuk ajánlani másoknak, ha közelebb kívánjuk azt hozni
távol álló, bizalmatlankodó kortársainkhoz, akkor - püspököknek, papoknak
és világiaknak - közös munkát kell vállalnunk. Közös a felel6sségünk a hit
ébresztésében és elmélyítésében. Nem pénzt, nem vagyont, hanem önmagunkat
kell "invesztálnunk", hogy munkánk - Isten támogatásával - százszoros ter
mést hozhasson. A keresztények személyes tanúságtétele nélkül azonban nem
lehet átüt6 ereje társadalmunkban egyetlen közös püspöki megnyilatkozásnak,
de még a jól el6készített prédikációnak sem. Minden kereszténynek önmagát
kell "bevetnie" a tisztultabb, jobb jöv6 érdekében.

Napjaink megtapasztalt bizonytalanságai egyben komoly lehet6séget is rejte
nek magukban. Ha ezt a lehet6séget alaposabban elemezzük, ha egyre tudato
sabban látunk munkához, akkor - és csakis akkor - újra ébredezni, er6södni
fog környezetünkben az evangéliumra, a keresztény értékekre nyitott hit és a
jöv6be vetett bizalom.

A "zárt keresztény társadalom" rég múlt történeti emlék. Ugyanakkor a mai
felvilágosult, liberális, de az értékekre nyitott világban az egyháznak éppen úgy
missziója van, mint útraindulásakor, a "pogány" antik világban volt. A XX. szá
zad üldözései még alig vannak mögöttünk, mégis ébredőben. er6söd6ben va
gyunk. Az egyház jel- nemcsak a népek között, de - itt is, hazánkban is. Igaz,
a múltból számos ballasztot le kell vetnünk, hátat kell fordítanunk mindenféle
triumfalizmusnak és klerikalizmusnak, de mindenek nyomán - mint a lég
gömb - megkönnyebbülünk és lassan felfelé emelkedünk. Rajtunk a sor, hogy
hitelünket és hitelreméltóságunkat - hívő tanúságtétellel - az élet minden
területén igazoljuk. Hogy a még csak pislákoló reménynek és a kevés örömnek
gyarapítói, er6sít6i legyünk. Hittel valljuk, hogy "sorsunk az ég", ezért lehe
tünk - a harmadik évezred küszöbén - fáklyaviv6i az "örömnek és remény
ségnek" (Gaudium et spes).
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