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Uj tavasz ébredése elé

Marcel Légaut egyik könyve német fordításban ezzel a címmel jelent meg: Die
Kirche, meine Mutter und mein Kreuz - azaz: Az egyház, anyám és keresztem (vö.
TEOLOGIA XII. 1978. 1. sz. kiemelten Alszeghy Zoltán írása: Miért kereszt az
egyház?) Nem kétséges, nem a közömbösek, hanem a valóban mélyebb hitéletre
törekvök, az egyházukat szeretők tekintenek olykor fájó kiábrándulással az egy
házban tapasztalható számos elgondolkodtató jelenségre s érzik ezért "kereszt
nek" egyházukat. Tudjuk, hogy az egész egyháztörténelem sajátos kettősségre,

ambivalenciára hívja fel figyelmünket. Egyes korokban inkább a derűs öröm,
megbékéltség, másokban pedig a fájdalmas szomorúság jut túlsúlyba.

Ma mintha egyre inkább azt kellene megtapasztalnunk, hogy a buzgó hívők

belső meggyőződésénekés élményeinek dinamikáját és az intézményes elmere
vedés statikáját mint két egymást metsző keresztszerú valóságot éljük meg.
Hogy ez a kereszt szükséges-e az üdvösségre, hogy ezen érkezett és érkezik-e
el hozzánk a megváltás kegyelme, arra nehéz igennel felelni. De hogy számos
egyháztag - azaz megkeresztelt és hite szerint élni igyekvő ember - ezt éli
meg életében, hogy számára ez a kereszthordozás türelmének és hitének erő

próbája, ezt nemcsak a hétköznapok emberei, de olykor a nagy szentek, misz
tikusok is meg tapasztalták.

Még mielőtt folytatnám, szeretnék az aggodalmaskodók megnyugtatására
egy tiszteletre méltó tekintélyre hivatkozni. XII. Pius pápa jelentette ki 1950-ben,
hogyagondolatszabadságnak és szabad véleménynyilvánításnak nagy jelentő

sége van az egyházban. Ezek hiányáért mind a pásztorok, mind a hívek felelő

sek (AAS 42/1950/251-257).
Mai egyházi életünk kétségtelenül összetett. Mind a papság, mind a világiak

részéről tapasztalható önzetlen szolgálatkészség az elmúlt mintegy negyedszá
zadban feltétlenül pozitív irányba hatott. Ugyanakkor bizonyos "patemaliszti
kus" és túlzott centralizációs törekvés nemcsak jelen van, de mintha erősödnék

is egyházunkban. Gondolok a világegyházra és hazai egyházunkra egyaránt. Az
idősebb papi korosztály teológiai, szociológiai, pszichológiai képzése általában
megrekedt az újskolasztikus könyvek anyagánál (ennek természetesen számos
"felmentő" oka is lehet). A következmények között - mint igen jelentéset 
kiemelném. hogy sokan nehezen tudnak különbséget tenni: mi a járulékos, mi
a lényeges, mi a korhoz kötött (letűnt korhoz!) és mi az evangéliumi az egyházi
tekintély gyakorlásában. E megkülönböztetési hiányosság miatt a tegnapi, sót
tegnapelőtti tekintélyi stílust szeretnék fenntartani. Ez viszont nemegyszer elfe
ledteti, hogy egyházunk a krisztushívők testvéri közössége, melyben a hitből

~akadó örömnek, nem pedig a szorongásnak, keserúségnek kell teret biztosítani.
Igy gondolta és tette ezt már Szent Pál is, aki nyíltszívúen írta korintusi híveinek:
"Nem hitetek ura, hanem örömötök munkatársa" kívánok lenni (vö. 2Kor 1,24).

A régi monarchiák elavult formáit őrző "vaskezűség" aligha képes "anyai
otthont" biztosítani, inkább "keresztet" jelent. Elgondolkodtató, hogy az abszo
lutizmus legkomorabb korszakában az egyház elég erős volt, hogya "kemény
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kéz" kísértésének ellenálljon. Amikor azután a testvériség és a demokratikus
gondolkodás tudata egyre jobban erősödött, - az egyházi vezetés (felsőbb és
alacsonyabb szinten) nem tudott (vagy nem akart?) a tényekkel szembenézni.
Tény, hogy napjainkig sokan még mindig az egyház "monardúkus" szerveze
tér61beszélnek, félreértve az egyház lényegér,mely nem azonosítható semmiféle
politikai-társadalmi formával. (A demokrádával seml) Az egyház oly isteni aján
dékkal, belső szabadsággal rendelkezik, melynek erejében az evangéliumi életet
különféle stílusformákban képes kifejezni. Epp ezért sokat veszített a múltban
és veszíthet ezután is tekintélyéból, ha olyan hatalmat őrző (netán politikai be
folyást, hatalmat!) "hagyomány" mellett állna ki, mely nem kapcsolható isteni
~üldetéséhezs mely semmiféle "vaskezű" tekintélyi fellépéssel sem tartósítható.
Ugy gondolom, a történelmet kicsit is ismero olvasót erről nem kell meggyőzni.
A biblikus teológia és az egyháztörténet egyaránt rávilágít az egyházi tekintély
gyakorlási módjának útjaira és tévútjaíra, változtathatóságára és tényleges vál
tozasaíra.

Nem kétséges, hogy egyházi életünkben a túlzó engedékenység, "puhakezú"
vezetés káros lenne és gyengeségről tanúskodnék. De éppen úgy a gyengeség
nek jele az is, amikor érlelődő dialógusok helyett itt is, ott is meg nem }lallga
tásról, tekintélyi intézkedésekről kell tapasztalatokat gyújtenünk. Mindenfajta
elnyomás közül a legfájóbb az el- és agyonhallgatás. Nem válhatunk a "hallga
tók egyházává" .

Nem kétséges, hogy egyházunkban elmarasztaló kritikát érdemlőmagatartás
felsőbb és alsóbb szinten, papok és világiak között egyaránt található. Egy té
nyezőre azonban rá szeretnék mutatni, mely mindenkit egyformán kötelez,
melynek hiánya feltétlenül bírálható: több prófétai, figyelmeztető, kényelmetlen
vagy kényes feladatukat vállaló kijelentésre, bírálatra, figyelmeztetésre, buzdí
tásra lenne egyházunkban szükség. Olyan "prófétákra" (vö. Uj Ember 1991. ja
nuár 6.), akik bátran szót emelnek mind az evilág, mind az egyház hatalmasko
dói ellen. Akik biztatnak és vigasztalnak, mert látják, hogy sokan "keresztnek"
érzik egyházukat. Vajon akadnak-e ma - a legkülönbözőbb szinten - olyan
"Pál"-ok, akik, ha szükséges, szembeszállnak azokkal, akik erre rászolgáltak (vö.
Gal 2,11). A krisztusi szeretetközösség - az egyház - régen is igényelte, ma is
igényli az ún. correctio fraterna-t, a testvéri, javítószándékú figyelmeztetést. 
Természetesen e prófétai kritikának akkor is meg kell szólalnia, amikor felületes,
kellő tárgyi ismeretet nélkülöző, esetleg a közösséget romboló hang bomlasztja
a hívek közösségét. Ne feledjük: mindkét esetben sajátos karizma lesz hatékony,
mely mindig a közösség építését, a szeretet erősödését szolgálja.

VIlágunk - van-e, ki nem látja? - tartósan életveszélyben forog. Ember az
ember, ember a természet ellen támad. A katolikus egyház - a pápa, a püspö
kök és minden tag - hozzá kell, hogy járuljon a sokfelől fenyegető veszély
elhárításához. De kifelé, a világ felé egyházunk szava csak akkor lesz hiteles, ha
sorainkon belül a prófétai kritika hangja nem némul el. Csak akkor leszünk
képesek hitelesen emberi jogokról, méltóságról, szólásszabadságról szólni, ha
ezeket sorainkon belül mindenkinek biztosítjuk. Ez a szabadság sohasem lázad
hat fel Isten törvénye ellen, de kötelezhet megrögzött szokások, pusztán emberi
hagyományok félreállítására, magunk mögött hagyására. Kötelezhet a hatalom
nagyon is evilági stílusú gyakorlásának feladására. Ha nem lennénk képesek fel
és elismerni a prófétai funkció, az őszinte és kritikus hang jogosságát és fontos
ságát, ha az "atyák" füle süket maradna a "gyermekek" jogos kéréseire. pana-
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szaira, akkor a polarizáció egyre nagyobb, a kritika hangja egyre élesebb lesz
egyházunkban.

A felelősség morálja mindig meg tudja különböztetni az elvadult ésaz igazi
szabadságot védelmező kritika közti különbséget. Ahhoz nem férhet kétség,
hogy tilos a pápa, a püspökök tekintélyét csorbítani. rombolni. De az sem két
séges, hogy ezt a tekintélyt azzal biztosíthatják legjobban, "legemberibben", há
valóban emberi úton, emberi eszközökkel is nyilvánvalóvá teszik, hogya krisz
tushívőkkel együtt keresztények ésnem föléjük rendelt számonkérók vagy pa
rancsolók. Nem feledhetjük Szent Agoston óvását: a hatalom, a vezetés egyben
veszedelem hordozója a vele élők számára (vö. Lumen gentium 32).

Ismeretes, hogya fiatal, útjára induló kereszténység néhány évszázad alatt
több földrészen vetette meg lábát. A "siker" emberi előmozdítójaa krisztushívők

közösségének belső, dinamikus szabadsága volt. Félre ne értsük: a szabadság
nem szabadosság. Az a szabadság, mely a Lélektől érkezik, mely az ő ajándéka,
egyben Istenhez és törvényeihez fűző erős kötelék is. Igy tartanánk, így is érez
nénk mindezt ma is, ha jobban ragaszkodnánk Krisztus örömhíréhez. az evan
géliumhoz. Ha valóban az evangélium ítélőszéke elé állnánk. Tudjuk, van 
változó, ismételten újrafogalmazott - egyházi jog. De ne feledjük: a krisztushí
vők közössége több, mint csakis jogi szervezet. Az alaptörvény, a "lex funda
mentalis" minden keresztény számára mégis csak az Isten- és emberszeretet.
Ennek a szeretetnek kell "mögötte állnia" minden felelős egyházi döntésnek,
intézkedésnek, megnyilatkozásnak és engedelmességnek.

Néhány problémát említettem, melyekről - és számos másról is - olykor
szólni kell. További felsorolás helyett fel kell tennünk a kéIGést bár hibákat,
fogyatkozásokat bűnöket, nehézségeket tapasztalunk egyházunk életében, me
lyek miatt az egyház gyakran "keresztnek" tűnhet számunkra, - szabad-e,
van-e okunk rá, hogyanehézségeket megtapasztalva belső - netán külső!

emigrációba vonuljunk? Kétségtelenül olykor túlontúl sok az "emberi", a gyar
lóságról, szeretetlenségről árulkodó egyházunkban. Itt is, ott is számos lehango
ló tényt kell tapasztalnunk. Mindezek mellett és ellenére azonban a megoldás
nem a "kiléPés", sem a belső emigrálás, még kevésbé a szeretetlen kritizálás. A
megoldást az egyházunkkal való minél intenzívebb együttélésben, a prófétai
feladat olykor nagyon nehéz és kényelmetlen vállalásában, a megújításban való
aktív részvételben kell keresnünk és megtalálnunk. Ezt a munkát természetesen
mindenkinek önmagánál kell kezdenie. Aki igaz, legyen még igazabb, aki szent,
még szentebb, aki bűnös, térjen meg. A "tökéletes egyház" utópia. - Ugyanak
kor: egyházunkban az isteni ajándékok, karizmák emberek által válnak haté
konnyá. Azok által, akiknek Isten - saját tervei és tetszése szerint - osztogatja.
E karizmák által épül .Krísztus teste" - az áldozatos családok, a világban élők

közreműködésével, a "szürke", címek és rangok nélküli lelkipásztorok helyt
állásával, a cellájukban imádkozó, az élet áldozatát vállaló szerzetesnővérek "ak
tivitásával", az egyházi vezetők munkájával, és még hosszan sorolhatnánk, kik
és mi által.

Krisztus kegyelmére, megmentő erejére gondolva, abban bízva nem válha
tunk pesszimistákká, rezigná1takká. A meglévő bajokkal szembenézve sem ve
het pánikhangulat erőt rajtunk. Nem szabad menekülnünk a "viharokban hány
kódó hajóról", mert Krisztus ma is velünk van. Az ő példáját követve ma is
minden jóakaratú egyháztag - vezetők és vezetettek - az ő örömhírét kívánja
továbbadni. Mint Mestere, nem uralkodni, hanem szolgálni akar.
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Egyházunk életében még sok mindennek a gabonaszem sorsára kell jutnia,
el kell halnia, hogy ez az élet megújulhasson. Szükség van "reformokra", válto-

" zásokra - és azok jönni is fognak. A nyilvános közvélemény erős, az okok
szinte kényszerítők. Nem azért, mert valamiféle "modern" demokratizálódási
folyamatban élünk, hanem mert másképp nem tudunk megállni Krisztusnak és
evangéliumának ítélőszéke előtt. _

Egyházunk földi vándorútján voltak és lesznek is kritikus idők. Nehéz út áll
azok előtt, akik a mában vajúdó holnap egyházát építik. Tudják ugyan, hogy a
fundamentum, a biztos szikla m31ga Jézus Krisztus (l Kor 3,11). Azt is tudják,
hogy együtt kell működniük az Urral, hiszen, ha ő nem építi a házat, hasztalan
fárad, ki építi azt. Es épp ezért lehetünk, legyünk bizakodók. Mert Krisztus
örömhírének ereje mindig nagyobb volt és marad, mint bármiféle emberi akti
vitás vagy lustaság, gyarlóság, hatalomvágy, tehetetlenség, tudatlanság. A "jog
biztonsága" helyett számunkra legfontosabb az élet örömét, lendítő erejét jelentő
jézus Krisztus - aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

Uj tavasz ébredését éljük. A virágokat le lehet tépdesni, de a tavaszt feltar
tóztatni - nem lehet...
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