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LEGYETEK ÖNMAGATOK!
Michel Santier: Megújulás
az Egyház szívében

A karizma és intézmény, megújulás és hagyo
mány, mozgalom és egyház közötti feszültség
letagadhatatlan, olykor fájdalmas része kétezer
éves kereszténységünk történetének. Michel
Santier 2000-ben, a püspökök Katolikus Kariz
matikus Megújulással megbízott küldötteinek
párizsi találkozóján tartott előadása éppen erről

a viszonyról kíván beszélni. Santier atya maga a
francia "Réjouis-toi" közösség alapítója, a kö
zelmúltban tagja több, a Katolikus Karizmati
kus Megújulással kapcsolatban álló hivatalos
szervezetnek, 2001-től pedig a Lucon egyház
megye püspöke. így egyszerre beszélhet "belül
ről" - a megújulási mozgalom nevében tan ús
kodva - és "kívülről" - az egyház intézmé
nyes oldalának ismerőjekéntés képviselőjeként.

Beszédében nem tagadja le a megújulási moz
galomból fakadó veszélyeket és a konfliktus le
hetőségeit, ugyanakkor a megújulásban elsősor

ban esélyt lát, mégpedig ökumenikus esélyt!
"Mivel a Karizmatikus megújulás pünkösdi és
evangelizációs kegyelem, vitathatatlan ökumenikus
dimenzióval ber. Ez a dimenzió erőteljes volt a II.
Vatikáni zsinaton,ahol a Katolikus Egyház ünnepé
lyesen elköteleződött arra, hogy munkálkodni fog a
keresztények egységéért." - írja (16-17~). Rövid
írásának címe Megújulás az Egyház sz(vében (Le
Renouveau au coeur de l'Eglíse), de talán így is
fordíthatnánk: Megújulás az Egyház sz(vébe (vö.
8.); hiszen Santier atya célja éppen az, hogy
mind a megújulási mozgalmak, mind az egyház
figyeimét fölhívja arra, hogy a megújulás az
egyház szívéhez tartozik. Megújulás és egyház
egymástól szétválaszthatatlanok. A mozgal
maknak tehát nem az egyház nélkül, hanem a
szorosan a helyi egyház életéhez és szolgálatá
hoz kapcsolódva kell működniök. Maga az egy
ház pedig - amint arra a régi mondás: Ecclesia
semper reformanda figyelmeztet - soha nem
mondhat le az állandó megújulásról. Az egykori
II. János Pál pápa szavaival élve, az egyház is
egyfajta "mozgalom" - azaz mozgó, élő, eleven
valóságnak kell(ene) lennie.

"Csak akkor léphetünk bensőséges kapcsolatba a
másikemberrel, csakakkor tudjuk megélni a Szenilé
lekben vaM kiengesztelőd ést , s csakakkor tudunk ko
zösségben és az Egyházzal egységben élni és növe
kedni, ha Krisztusa lényünk legmélyén érintett meg
bennünket." - írja Santier atya (27.) rátapintva
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ezzel az egyház mai missziójának lényegi prob
lémájára. Nos, a különböző megújulási mozgal
mak nagyon jól látják, hogy nem lehetséges hi
telesen tanúskodni Jézus Krisztusról, ha nem
vagyunk élő, személyes kapcsolatban vele. A
mai ember különösen is érzékeny a személyes
dimenzióra illetve annak hiányára, ezért Krisz
tus hiteles tanúira van szüksége. A ma egyházá
nak már csak ezért is meg kell újulnia. Ebben az
összefüggésben igen érdekesek XVI. Benedek
pápa - akkor még Ratzinger bíboros - Santier
atya által idézett szavai: ezek szerint az egyházi
rend, a papság "az egyetlen állandó és kötelező

struktúra, amely megadja az Egyház ősi és stabit
rendszerét, és intézménnyé fogja össze" (24.). A
pápa arra figyelmeztet, hogya papi szolgálatot
karizmaként kell megélni, s így kerülhetjük el
az intézményes merevséget. Santier atya szavai
val folytatva a gondolatot: "Ez pedig megk(vánja
az Egyházt61, hogy ne szoruljon túlságosan az intéz
ményes keretek: közé, hanem (.. .) maradjon mindig
nyitott az Ur váratlan és meglepetésszerű htudsai
ra." (uo.).

Ezek alapján "karizmatikusnak lenni" a
Szentlélek iránti nyitottságot és figyelmet jelent.
így jutunk el az egyházi hagyomány egyik
legdrágább "kincséhez", pontosabban annak
ihletőjéhez és igazi szüntelen megújítójához,
magához a Szeritlélekhez. 6 az, aki mind a
mozgalmakban, mind az egyházban egyaránt
működik. Végső soron az 6 személyében leple
ződik le a Szentlélek-keresztség és szentségi ke
resztség, megújulás és intézmény, karizma és
hagyomány hamis szembeállítása. Hiszen a
Szentírás tanítása szerint minden keresztény
egyaránt meghívást kapott a Szentháromságos
Istennel való szeretetkapcsolatra (vö. Jn 15,9 és
14,23), ez a kapcsolat pedig a Szentlélekben vá
lik valósággá. Santier atya beszédében arra bá
torítja a megújulás mozgalmak tagjait, hogy ne
féljenek önmaguk lenni, hiszen otthonra talál
hatnak az egyházban és számíthatnak a Szentlé
lek segítségére. Ugyanakkor arra buzdít min
den keresztényt - így az intézményes egyház
képviselőit is -, hogy ismerjék föl egyként ko
runk emberének szükségleteit és a Lélek rnun
káját az egyházban. Hiszen lIa karizmák az
együttérzés, a meghallgatás, az irgalom, a testvére
kért való imádság, a lelki kis ér és. a közbenjárás és a
megkülönböztetés adományainak kibontakozásához
vezetnek, olyannyira, hogy egyes teológusok szerint
a Megújulás által Kriszius irgalmas arca válik látha
tóvá a világban ." (15.). S vajon tagadhatjuk-e,



hogy világunknak erre az irgalmas Krisztusra
van szüksége? (Ford. Nagyné Csikai Gabriella;
Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokko
márom, 2006.)

BAKOS GERGELY

A CSÖND OSZLOPAI
Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni

Ha valóságos országúton gurul az a szekér, s a
munka - a teremtés - jó ízét érző parasztem
ber körülnéz és megköszöni - kinek is?, mert
szemérmes. nem mondja ki a nevet - a föld kö
rüli, család körüli, természet körüli boldogságá
nak pillanatát. abban szeretet és méltóság van.

Az ég tomácára van támasztva a létra, s ő bár
mikor fölmehetne, de helyette inkább a föld zsá
molyán térdepel. Nyugodtan, mint aki egyetlen
fűszálban is a Megfeszített arcát látja, és az átszel
lemültek riadt érzékenységével, hogy befogadhas
sa - keréknyikorgás hallik vagy kórusének? - az
eltelt nap, a lovak prüszkölésétőlátizzó kozmosz
testet-lelket megbolygató békéjét-varázslatát.

Vasadi Péter új könyvét olvasva - Körülnéz.
Megköszöni. Jegyzetlapok hitről, emberről, világról
- egyre jobban megbizonyosodom: ő ül ama 
végtelenbe tartó? - szekér bakján. Mert íróként
is a szegényekkel, a föld abroncsát - új és új
pánt kelletik - szünetlen tisztán tartókkal, az
éhező feketékkel, a közgazdaság lánctalpait el
hárítni igyekvő nincstelenekkel érez.

Kisjézust oly forróan is megdidergetőn öleli
magához - Tarkovszkij lepillant az égből: ilyen
a jó pásztor! -, hogy tudván tudja: "a Kará
csony ünneplésében benne van a húsvéti misz
térium is". Ragyogás és derengés, fény és sötét
ség, a sejtelmes lét szállongó szabadsága és a
keresztút kazamatái ha együtt vannak is ben
nünk, "a születésnél is nagyobb föltámadás"
igazsága tartja egyben hitünket.

Csöndesíti el vagy forrósítja meg a szót,
hogy merjük - Mert egy vagyunk - kinyilvání
tani: "Az Isten iránti legnagyobb tudás a szere
tet." Máskor meg éppen hallgatása beszédes,
mert "az igazság szótlanság is, amely a szót ki
hordja". Ezen a Vasadi által képzelt, megannyi
gondolkodás összhangzatát egyesítő - a szív
jóság által összetapasztott - országúton (mert
az Istennek nem üzlettársakra van szüksége 
miként mondotta volt Edith Stein -, hanem
munkatársakra) véghetlen sokaság lépdel: II. Já
nos Pál pápa és Mrávik néni, Rónay György és
Pilinszky, Simone Weil és Tarkovszkij, Szvja
toszlav Richter, s nem utolsósorban a megsze
mélyesített 21. századi testvériség, amelynek
"föltételek nélküli szolidaritás" a neve.
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Ez utóbbira nézvést idekívánkozik egy idé
zet: .Kűlönös asszociáció fűzi össze ezt a két
idegen szót: monstrancia és szolidaritás. A
monstrancia az a művészi fémkeret. fémmű,

amely az örökké érvényes Ember, tehát az isteni
Krisztus föltámadt, konszekrált Testét tartja; a
szolidaritás az a nemzetközi, emberközti, lel
ki-szellemi keret, amely emberségünket védi,
áthangolja, övezi. A két szó födte ontológiai vo
natkozások összefonódnak."

Filozófus, lélekgyógyász, költő?

A virrasztó szív - " a virrasztás a szív éber
sége" - Vasadi Péterben olyannyira ver, hogy
jóságos, elgondolkodtató szavai által katedráli
sok tornyait zengi be az a lélekharang. Ha Bibli
át magyaráz, akkor is a legtermészetesebb ke
retben - a poétikummal átitatott szó maga a
megvilágító lámpás -, ha önéletrajzi történése
ket mesél vagy olvasmányélményeirőlszámol
be, érezni kozmosz igényű szülőföldszeretetét,

a Kimondhatatlant újra és újra megszólító min
denségmértanát.

Világát a csönd oszlopai tartják.
Tankok és közgazdasági - a politika által

igencsak fölturbózott - bulldózerek indítanak
támadást ellenük, ám szerkezetüket meg nem
sebezhetik. Az bennebb van, a lélekben. (Szent
István Társulat, Budapest, 2006)

SZAKOLCZAY LAJOS

NINCS HOVÁ A NAP ELŐL
Varga Mátyás: A leghosszabb út

A hang, amelyet Varga Mátyás második verses
kötete - jó évtizeddel az első (Barlangrajz,
1995) után - megüt (és kitart), nem ismeretlen
kortárs líránkban. Az Ami helyet, az Akutagava
notesze1Jől, vagy a Panaszénekek (Borbély Szilárd,
Győrffy Akos és Schein Gábor munkája) annak
idején hasonló nyelvi-poétikai jellemzőkkelhív
ta fel magára a figyelmet. A leghosszabb út mégis
egyedi s egyedi értékű alkotás. Ami olvasa
tunkban azzá avatja, az - elsősorban - a mér
téket kereső mértékletesség nyelvi minimalizmusa
- s az e minimalizmusban létrejövő/megnyil

vánuló szellemi összpontosítás s már-már spiri
tuális összefogottság. Mértékletesség, összpon
tosítás, összefogottság: nyelvi és szemléleti
értelemben egyaránt. A leghosszabb út darabjait e
vonások képesítik arra, hogy bennük a léttapasz
talásba foglalt önértés esendő, bizonytalan, mé
lyen emberi szólama meditációs lényegűvé,

transzcendentáló hatásúvá nemesedjék.
A kötet harminc verse két ciklusba rendező

dik. (A versek száma beszédes: az isteni teljes
ségre utaló hármas és tízes szorzata bizonyosan


