
Hagyomány és újítás

A második világhábcr.ú óta nem érte'k olyan mélységű és kiterjedésű megrázkódtatások
Európát, mint 1990-ben. Akkor sokan azt hitté/c: a ne'hány hónap alatt varázslatos gyor
sasággal lezajlott események egyszer s mindenkorra megváltoztatta'k Európa politikai
gazdasági-szellemi arculatát. Ma mármindenkinek látnia kell: a megrázkódtatások azóta
is tartanak, újabb és újabb rengések rázzák meg a kontinenst vagyannak egy részét.

Akkorazt gondoltuk: Európa új születésnapját ünnepeljük. Ma látnunk kell: csak
a vajúdás szakaszában tartunk. Egészséges magzat szűletik-e a világra? Hátha az
agónia kínjait szenvedjük, nem pedig a vajúdás terme'keny gyötrelmeit? Hátha a
halálba vezet az utunk, nem pedig az életbe?

Európa újjászületése nem választható ela kereszténységto1. "A halálba vezető utak
között egyetlen egy van, amely az életbe visz: Kriszius" - mondja II. János Pál
pápa. Krisztust pedig csak az az egyház tudjahitelesen hirdetni és átadni a világnak,
amely folytonosan újjászületik a Lélek kegyelmébo1.

Leomlott a vasfüggöny, megszüntek a korlátok. A jövő horizontja váratlanul ki
tágult a felszabaduló népek elo1t. Eddig csak egyetlen csapáson meneielhettek, nem
kellett törniük a fejüket azon, melyik útra lépjenek, nem is nyat lehetőségük arra,
hogy a saját fejük után induljanak, saját akaratukat érvényesítse'k -jóban, avagy
éppen a rosszban is. A jövőszabad lett, de bizonytalan is,a világ kitágult, demintha
még riasztóbb beszuKülés veszélye fenyegetné. A szabadság megadta a lehetőséget az
emberhez méltóbb élethez, de rövid idő után ijedten kell tapasztalnunk: fe'ktelen és
őrült tobzódása minden rend és érték elvetéséhez, a másik ember eltiprásdhoz. meg
gyalázásához, új elnyomáshoz és új kizsákmányoláshoz vezet.

Szabaddá lettünk, devajon tudunk-e mit kezdeni a jövőnkkel? Nem kötjük-egúzs
ba magunkat immár önszántunkból, önpusztz'tó s egymást gyilkoló indulatokkal?

A változások nyomán újraírjuk történelmünket is: múltunkat és hagyományain
kat. Kettős lehetőséget kínál ez is: újra fölfedezhetjük és újjáteremthetjük igazi ön
magunkat - vagy pedig meghamisíthatjuk és elpusztíthatjuk. Mi a hiteles ésaz igaz
e történelembol, s hogyan építhetjük rájövőnket e megtartó értékekre, milyen kincse
ket kell megőrizn ünk, milyen hibákat kell felismernünk, megbánnunk és kijavíta
nunk? Mi a magyar? Mi a keresztény? Es mi Európa?

Az embernek csak akkor van jövője, ha van múltja is: őrizni tudja hagyományos
értékeit, de kritikus szemmel felül is tudja vizsgálni azokat. Ha van olyan szilárd
értékrendszere. amelynek mérlegén a maga igazi valóságában mutatkozik meg jó és
rossz, múlt, jelen és jövő; van olyan tükre, amelyben igazi arcát megláthatja; ismeri
az utat, amely az életbe vezet. N

A történelem zarándokútját járja az egyház is. Orzi a Krisztustól, az apostoloktól
kapott hagyományt - és az eszkatologikus jövő távlatait. Emlékezik Isten nf}gy
tetteire, de reménye a végső beteljesülés, az örök boldogság ígéretét hordozza. Ujra
és újra értelmezi önmagát és eredetét. vizsgálja az idOK jeleit, keresi tennivalóit Krisz
tus küldetésében.

E számunk az egyház maidőszerűkérdésfölvetéseibo1 emel ki ne'hányat. Mi a laikusok
szerepe az egyházban? Hogyan vált egyházunk valóban világegyházzá? Az egyik szu
perhatalom összeomlása után milyen esélyei vannak az igazságra épülő, erőszakmentes

világbeMnek? S végül: melyek a legsürgetoöb teendoK ma térségünkben?
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