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Kérdések
válasz nélkül?

Nyíri Tamás emlékének

A hitünkre többé vagy kevésbé reflektáló, abban megmaradni, el
mélyülni igyekvő keresztényeknek - köztük kiemelten papoknak,
teológusoknak - különféle típusáról beszélhetünk.

Az elsőhöz a mindig és mindenben megnyugvókat, a fenntartás
nélkül engedelmeskedni akarókat sorolhatnánk. Azokat, akik az
egyház életében mindent jónak, vagy legalábbis kielégítőnek tar
tanak. Akik szinte fanatikusan kötődnek az "ősök hagyományai
hoz", akik a már megszokott egyházi-vallási gyakorlatokhoz (pél
dául a liturgia latin nyelvéhez) mereven ragaszkodnak. Számukra
mindenfajta "újítás", netán reform, megújulási törekvés zavart kel
tő, sőt veszélyeket is rejt magában. Elutasítanak minden meg nem
szokottat, kiváltképp - még ha azt "felülről" jóvá is hagyták 
ha "alulról" ered, ha nagyszámú hívő gondolatait, igényét fejezi
ki. Vissza-visszatérő kérdésük: Miért kell a megszokotton változ
tatni? Miért kell "forradahnasítani", amikor úgyis elég gondja-baja
van egy hívőnek? Akik így vélekednek, gondolkodnak, azok mint
ha egyáltalán nem gondolkodnának. Nem vonhatjuk kétségbe,
hogy jó keresztények, jó lelkipásztorok igyekeznek maradni, de
azt már igen, hogy "van szemük a látásra, van fülük a hallásra",
- hogy kellőképp éberek. Vajon törekszenek-e az ilyenek a rájuk
bízottak, a mai kérdező-kereső emberek kérdéseire, súlyos prob
lémáira - természetesen a kinyilatkoztatást szem előtt tartva 
mai válaszokat keresni-adni? Aligha, mert félnek, szinte irtóznak
a fárasztó szellemi munkától. Ennek következménye, hogy a ma
felmerülő kérdésekre - a tegnap sztereotip válaszait ismételgetik.
Hogy núért? Talán mert aluszékonyak, mert az elődök által meg
vetett ágyon kívánnak elpihenni. Talán félnek is. Félnek az egy
házunkban újra és újra jelentkező "pünkösdi szélvihar" súgásától,
felkavaró hatásától, missziós munkára küldö erejétől. Félnek a szel
lemileg-lelkileg megújulni vágyók kérdéseitől,megnyilatkozásaitól.

A másik csoporthoz a "titkon kétkedőket", a háttérben töpren
gőket és kritizálókat sorolhatjuk. Nyiltan nem szólnak, nem kér
deznek, de itt is, ott is, a háttérben elhintik zavart keltő, kételyeket
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ébresztő-élesztő gondolataikat. Vannak ugyan nekik is problémáik,
kérdéseik, de azokról csak titkon és bizalmasan szólnak, nehogy
"gyanúsakká" váljanak, netán karrierjüknek ártsanak. Bizalmasan
elsuttogott véleményük olykor saját hitbeli problémáikról, máskor
a tapasztalt fonákságok elutasításáról tanúskodik, elavult szokások
elleni tiltakozásuk "szelepei". Belső lelki világuk - épp a "hát
térben" és "titkon" végzett suttogásuk miatt - nem tud kitisztulni,
megnyilatkozásaik pedig előbb-utóbb hitelüket vesztik, valóban
"zavart keltők".

Végűl a nyiltan beszélők, kérdezők, a jobban megértett, teljesebb
igazságot keresők, a meglévő bajokat, idejétmúlt szokásokat, struk
túrákat bírálók csoportját említjük. Ma még talán kisebbségben
vannak, de számuk egyre nő. Nem tudnak, nem is akarnak a
nehéz problémák elől kitérni. Nem akarnak semmit el- vagy agyon
hallgatni. Nyitottak Isten egyre jobban, mélyebben megismerhető

igazsága iránt. Van szívük, értelmük és bátorságuk, hogy szót
emeljenek - épp a kinyilatkoztatott igazságok tisztasága ér
dekében - minden torzulás, deformálódás ellen. Röviden: hívő

és gondolkozó emberek. Megnyilatkozásaik, kérdéseik hallatára a
"mindent őrzők" megdöbbennek, megbotránkoznak, a "titkon sut
togók" megijednek, elzárkóznak. Nyiltságuk, őszinte, átgondolt
kérdéseik, javaslataik nemegyszer a "szakembereket" (teológus kol
légák, lelkipásztorok) is zavarba hozzák.

Kétségtelen, hogy a vázolt felosztás sematikus. Csak nagy vo
nalakban tükrözi az élet sokszínű, sokrétegű változatosságát, gaz
dagságát. Ugyanakkor ahhoz sem férhet kétség, hogy az említett
"harmadik típus" az, amely mozgást, életet vihet egyházunkba.
E típus képviselőinek - köztük világszerte számos nagynevű fő

pap, teológus, de kevésbé ismert világi munkatárs is akad 
köszönhető, hogy néhány évtizede új élet kezd pezsegni az egyház
ban. Ha nem lett volna az elmúlt mintegy fél évszázadban annyi
"kérdezőkeresztény", akiknek volt bátorságuk nemcsak kérdéseket
feltenni, hanem a felmerült kérdésekre korszerű válaszokat is ke
resni-adni, akkor aligha ült volna össze a II. Vatikáni zsinat és
aligha tartottak volna egyre több országban, egyházmegyében zsi
natokat. Igaz, a javaslatokat, a többé-kevésbé "megragadható"
eredményeket sokan - főleg az említett első csoport képviselői

- igyekeztek és ma is igyekszenek háttérbe szorítani, retrográd
módon a lendületet fékezni. Azt is tudjuk azonban, mindenek
fölött azért, mert hiszünk a Szeritlélek éltető, mozgató erejében,
hogy késleltető törekvésük nem fog eredménnyel jámi.

Egyházunk életében a "harmadik típushoz" tartozók hivatottak
ma is, továbbra is - együttműködve a Szeritlélek kegyelmével
- gazdagabb, teljesebb életet biztosítani. Mindazok, akik figye
lemmel kísérik, hogy mit nyújthat az emberi tapasztalás, a tudo
mányok szolid eredményei, Krisztus egyháza annak tagjai számá
ra, azt is tudják, hogy ezekkel az eredményekkel, értékekkel a
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hívők közössége és az egyes hívő egyaránt gazdálkodik. Férhet-e
ahhoz kétség, hogy az ember történeti voltának, a profán tudo
mányok eredményeinek, a technikai-gazdasági fejlődésnek (és
mindezen tényezővelvaló manipulálásnak, visszaélésnek), továbbá
ezernyi dolognak, ténynek számbavétele új kérdéseket támaszt ko
runk keresztényében és szakteológusában egyaránt. (Csak egy pél
da: az ökológiai problémák összevetése a kinyilatkoztatott taní
tással.) De magának az isteni kinyilatkoztatásnak írott és hagyo
mányozott rögzítésével kapcsolatban is - épp a profán tudo
mányok fejlődése, eredményei nyomán - új kérdések, problémák
születnek, melyek újszerű, a teljességet megközelítő válaszokat
követelnek.

A továbbkérdezés lehetőségével, mi több, felelős kötelezettsé
gével szemben nem lehet felhozni a "feltétel nélküli engedel
messég" elvét. A meglévő, olykor a szellemi, máskor a fizikai
látás szemével észrevett problémákat sem agyonhallgatni, sem el
hallgattatni nem lehet. Minden kornak, minden időnek kérdései,
problémafelvetései üdvösségünk megélt idejének, a kairósznak sür
gető válaszait, feladatait rejthetik magukban. Ezekkel kapcsolatban
a hívő ember, fokozott mértékben a lelkipásztor, a teológus, so
hasem követheti annak a bizonyos három - nem látó, nem halló,
nem beszélő - majomnak a példáját. Nem, mert köteles meghal
lani a feléje érkező kérdéseket és azokra választ kell keresnie-adnia.
És ugyancsak kötelessége, hogy előadja saját kérdéseit, problémáit,
és keresse azokra - a hívő közösség, a munkatársak bevonásával
- a válaszokat, a megoldási lehetőségeket.

Ahhoz aligha férhet kétség, hogy a nyíltan kérdézök komoly
szolgálatot tehetnek Isten népének. Igaz, helyzetük felelős és olykor
nagyon nehéz. Fokozott mértékben kell ügyelniük a "szellemek
megkülönböztetésére" (Unterscheidung der Geister) és köteles
ségük, hogy az eléjük tárt kérdésekre a válaszokat keressék. Mun
kájuk során ügyelniük kell az emberi tapasztalásra, élniük kell a
szellem szabad szárnyalásának jogával, és szem előtt kell tartaniuk
az emberi gondolkodás törvényeit. Mindezt úgy, hogy nem feled
keznek meg az isteni kinyilatkoztatásról és a Szeritlélektől vezetett
egyházi tanítóhivatal hivatalos (bár legtöbbször nem végleges és
visszavonhatatlan) tanításáról. E tényezők figyelembevételének fe
szülésében nyer megfogalmazott formát minden megfontolt kérdés
és átgondolt válasz.

De kissé mélyebbre is nézhetünk. A tárgyilagos vizsgálódás vé
gül is rávezet: a kérdezők "merészsége" nem egészen saját bátor
ságuktól függ, nem csak saját érdemük, Nem, mert szellemi erő

feszítésük, tapasztalatgyűjtésük során olyan kérdésekkel, problé
mákkal szembesülnek, melyek jelentkezésében a szükségeset kell
meglátniuk és láttatniuk. S bár teológiai tétel, hogy a kinyilatkoz
tatás az apostolok halálával lezárult, mégis "szól az Isten" ma is
egyházához, annak tagjaihoz, és ezt a hangot, az idők hangját
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meg kell hallani, az "idők jeleit" észre kell venni. Ezért olyan nagy
a felelőssége minden időben az Isten szavára figyelő, az Isten
"ügyét" képviselő keresztényeknek, köztük a teológusoknak is.

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy egyházunkban a II. Vatikáni zsinatot
megelőző s az azt követő évtizedekben egyfajta "Sturm und
Drang" időszakát éljük. így is fogalmazhatunk: új pünkösdi vihar
zúg körülöttünk. Ezen nem kell, nem is szabad csodálkoznunk.
Nem, mivel a hit az ember hite, a hitből fakadó kötelességek az
,ember kötelezettségei. Az ember pedig a történelem sodrában élő,

fejlődő, kereső-kutató-kérdező lény. A történelmi-társadalmi vál
tozások a keresztények számára új és új lehetőségeket és felada
tokat tárnak fel, új és új .Jeckéket" adnak fel. A "mozgás" a ke
resztények életében nagyon is természetes. Azok a korok - ha
voltak ilyenek - a nem természetesek, melyekben a felelősök 
és vajon melyik keresztény nem az? - elaludtak. Ha "átaludná
nak" egy kérdésekkel-problémákkal terhes kort, mulasztásaikat az
utókor alig győzné jóvátenni. Ha nem keresnék az idők tálalta

" . problémákra, kérdésekre a keresztény meggyőződésselis vállalható
válaszokat, megoldásokat.

A felvetett kérdésekre gondolva nem kell-e olykor jogos
aggódással figyelnünk az elhallgattató, fékező erők működését?

A ma kérdéseit-problémáit meghallök-látök - ha azokat válaszok,
legalábbis megoldási javaslatok nélkül hagynák - a holnap előtt,

a holnap keresztényei előtt válnak felelőssé.

Végtére is nem az új kérdések, problémák jelentkezése és meg
fogalmazása, illetőleg az ezek megválaszolására irányuló munka
kelthet csodálkozást, netán megütközést egyházunkban. Ellenke
zőleg, épp azokon kell csodálkoznunk, akik az ilyen tények, igé
nyek láttán-hallatára csodálkoznak, megdöbbennek, netán meg
botránkoznak. Az "engedelmesség" emlegetése' sohasem lehet
ürügy arra, hogy a keresztények bekötött szemmel, süket fülekkel
járjanak a világban. Abban a világban, azok között az emberek
között, akikhez Krisztustól kapott küldetésük van. Nagy hiba, sőt

vétek lenne, ha hitre, örök életre hivatkozva elidegenülnénk az
emberektől. Ha a velünk és köztünk élők kérdései, problémái mel
lett úgy mennénk el, mint a jerikói út papja ment el a sebzett
vándor mellett.

Kérdéseket feltenni, olykor "kényelmetleneket" - minden gon
dolkodó, tapasztaló, hívő ember (kiváltképp teológus) - joga. A
válaszokat Isten népe közös munkával hivatott keresni. Termé
szetesen e kereső-kutató munkában fokozott felelősség hárul a
lelkipásztorokra és a szakteológusokra. Nem kétséges, a valóban
megnyugtató válaszok csak ritkán vannak kéznél, azokat kemény
munkával, olykor belső gyötrődéssel kell keresni és megtalálni. A
feladat nehéz és egyben követelő. Kitérni előle felelős lelkipász
toroknak, szakteológusoknak és az elkötelezett világi hívőknek

semmiképp sem szabad.
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