
LUKÁCS LÁSZLO Memória és prófécia
A történelem útján járó ember múlt és jövő feszültségében él. Ha
gyományait őrzi és továbbadja, de ugyanakkor meg is haladja, oly
kor akár meg is tagadja. Az egyházban a múlt is, a jövő is sajátos
többletjelentést kap, túl a visszapillantó történelmi emlékezeten és
az előretekintő tudatos tervezésen. A memória, az emlékezés kő

zéppontiában egy konkrét személy és esemény áll: Jézus, az Isten
ember. Benne rajzolódott ki az emberi fejlődés végső iránya: a betelje
sülés Istenben. Az előre pillantó prófécia nemcsak a tervezhető holna
pot kutatja, hanem a Krisztus ígéretéből remélt abszolút jövőt is.

Ezekben a hetekben a magyar szerzetesség emlékezik és előre

tekint. Erre hívja az egész magyar egyházat és társadalmat is. Fél
évszázaddal ezelőtt szinte teljesen kitörölték ezt a létformát az
egyház életéből. Négy évtizedes szünet után, tíz évvel ezelőtt

kezdhették újra a nyilvánosság előtt is szerzeteséletüket azok,
akik még megmaradtak. Megrendítő folyamat tanúi vagyunk: az
életben maradt idősek hogyan adják át a szerzetesi életformát a
most hozzájuk csatlakozó fiataloknak; az új nemzedékek hogyan
őrzik meg és alakítják tovább a hagyományokat.

Mi történt ötven éve? Miért kellett az egyház megsemmisítésé
re törekvő hatalmi politikának felszámolnia a szerzetességet?
Nem a nosztalgia idézteti fel velünk a múltat, hanem a jövő ke
resése. Nem csak az egyházon kívül, de az egyházon belül is
folytonosan elhangzik a kérdés: mi az értelme, sőt, van-e létjogo
sultsága a szerzetességnek?

Pedig a válasz egyértelmű, és az egyház hosszú hagyománya
által igazolt: Istennek az egész embert lefoglaló szeretetéről tesz
nek tanúságot azok, akik magukat fogadalommal egészen Isten
nek szentelik, és neki adják át az uralmat személyes életük fölött.
Radikális odaadottságuk szabadítja fel őket arra, hogy az egyház
és az emberek szolgálatára legyenek. Nemcsak az Evangéliumot
hirdették, hanem minden korban megtalálták azokat a társadalmi
szükségleteket, amelyek segítség után kiáltották. Gyógyították a
betegeket, tanították a tudatlanokat, nevelték a gyermekeket,
gondozták az elhagyottakat.

A mostani évforduló emlékezésre, számvetésre és előretekin

tésre is késztet. A memóriának próféciában kell folytatódnia.
Mennyire fénylik fel a mai szerzetesekben Isten személyes szere
tete? Prófétai jellé válnak-e korunk egyházában? Rátalálnak-e a
mi korunk kielégítésre váró szükségleteíre, és Krisztus szellemé
ben szolgálatára szegődnek-e a rászorulóknak?

Az egyház élete nem képzelhető el a szerzetesség nélkül, állít
ja II. János Pál pápa. A társadalomnak is szüksége van rájuk.
Óriási tehát a felelősségük.
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