
A VILÁG MEGSZENTELÉSE

Aligha lehet évszámhoz kötni annak a folya
matnak a kezdetét, amikor megkezdődötta vi
lág és az emberi élet elszakítása Istentől, e fo
lyamatnak mindenesetre jellemző pillanata volt,
amikor Nietzsche teljes biztonsággal jelentette
ki, hogy Isten meghalt, a felszabadult embernek
nincs szüksége erkölcsi tilalmakra. erejét szaba
don fejtheti ki a hatalom akarása közben . Más
nézőpontból és céllal, de hasonló nézetrendszert
dolgozott ki Marx is, akinek persze sok igazsága
volt a vadkapitalizmus bírálatában. Az Istenben
és törvényeiben való hit megkérdőjelezése nyo
mán a világ mintha letért volna addigi p ályájá
ról, s a közvélekedés olyan jelenségeket is igye
kezett legalizální, amelyek a keresztény erkölcsi
törvények értelmében bűnnek minősültek.

A II. Vatikáni zsinat azért is kivételesen je
lentős eseménye volt a világnak, mert az egy
ház megújítása mellett visszaadta a hit m éltósá
gát és erőt, tartást adó, célt láttató voltát.
Jelentős keresztény gondolkodók, közöttük ki
emelkedő egyházi méltóságok kezdték az Isten
től elszakított történelem visszahódítását s a hit
méltóság ának visszaperlését. A Miért hiszek? so
rozatban Paul Poupard bíboros [gy beszélt erről

Járai [uditnak: "Én azt mondorn, hogya hit Is
tenben egyfajta biztos pont az emberi lét ta
pasztalatában, a kozmoszban, a világban. A hit
nemcsak a krisztusi kinyilatkoztatás, hanem az
én számomra a lehetőség arra, hogy elcsod álkoz
zunk a Teremtés szépségén.. . Meg kell külőn

böztetnünk a két dolgot: a hitet és az értelmet, a
természetfölöttit és a természetből adódót. Nem
kell azonban félnünk az egymásnak ellentmon
dó eredménytől: a hit és az értelem lehetővé te
szi az emberi szellemnek a szárnyalást, s azt,
hogy magasba törjön az igazság önfeledt, rnisz
tikus lelkiállapota felé."

A megszentelt történelem méltóságáról és
céljáról Jean Daniélou (1905-1974), a múlt szá
zad egyik legjelentősebb teológusa előbb előadá

sokat tartott, s ezek nyomán írta meg A történe
lem misztériuma ámű rnunkáj át, amely Bárdos
Zsuzsa tolmácsolásában jelent meg. Higgadt,
bölcs számvetés. a történelem keresztény felfo
gásának foglalata. Mindazoknak, akik átélték a
leninizmussá torzított marxizmus keserves kö
vetkezményeit, kivételesen érdekesek a könyv
nek azok a lapjai, amelyek a marxista történe
lemszemlélet megszentelésének esélyeiről szól
nak. (Meg kell jegyeznünk, hogya munkásnak
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és a munk ának az a valósága, amellyel a bíbo
ros szembesült és szembesít, már a világ jó né
hány részén alapvetően módosult, munkástő

megek helyett a legmodernebb technikától
elidegenedett munkanélküliek sokasága népesí
ti be a városokat, s a következőkben alighanem
a velük folytatott párbeszéd, illetve az irántuk
tanúsított szelidarit ás médjának kialakítása
egyházunk sürgető feladata .) Kiváltképp azért
fontosak az itt elmondottak, mert a tapasztala
tok szerint az egyháznak a világot megszentelő
tevékenysége ma is előítéleteket, olykor zsigeri
ellenszenvet kelt. Igaza van Poupard bíboros
nak: II. János Pál tevékenységének egyes elemei
a nem keresztények körében is rokonszenvet
keltettek, de a hitről és annak erősítéséről el
mondott véleménye általában nem rokono, ha
nem ellenszenvet szült. Érdemes részletesen
szembesülnünk a bíboros meglátásával: "Mos
tanság azt észlelem. hogy szerte a világban száz
milliók - sokan közülük egyházon kívüliek,
akik semmiféle módon nem kötődnek a Katoli
kus Egyházhoz, sőt, nemegyszer távol állnak
tőle -, rendkívül nagy bizalommal vannak a
pápa iránt, például az iraki háború ügyében. De
tapasztalom azt is, hogya pápa állásfoglalásai,
például a bev ándorl ásí problémákról vagy Euró
pa ügyéről, igen nagy megértésre, sőt támoga
tásra találnak a nem katolikusok körében is.

Ezzel szemben, amikor a pápa, a Katolikus
Egyház és a püspökök az egyház hitéről beszél
nek, ezt a hitet erősítik, a rokonszenv eltűnik,

alkalmasint még az egyházon belül is. Ez meg
lehetős paradoxon, de szembe kell néznünk
vele. Nem tehetünk úgy, ahogyan a nagy szá
zad nagy bölcse mondotta: »A szellem szabá
lyozásának legrosszabbika. amikor olyannak
látjuk a dolgokat, amilyennek szeretnénk és
nem olyannak, amilyenek val ój ában«, Egyszó
val, azt figyeltem meg, hogy ha a pápa és az
egyház általában nem a közvetlenül kompeten
ciajába tartozó ügyekben foglal állást, rokon
szenvet vív ki, míg ha közvetlenül az egyház és
a hit dolgaiban nyilatkozik meg, akkor eltűnik

ez az egyetértés. Ezt a képet, ezt a véleményt
persze lehet, és kell is még árnyalni.;."

Jean Daniélou is tisztában volt a nehézségek
kel, hiszen nyomatékkal említette, hogya mar
xista történelemszemlélet megszentelése nem
történhetik radikálisan, világosan kell látni,
hogya kereszténnyé lett munkásoknak sorstár
saikkaI szolidárisnak kell maradniuk. S e ki
semmizett tömegek számára nagyon is csábító a



földi reménységnek az a perspektívája, amelyet
a marxizmus mutat. A marxizmus evilági bol
dogulást ígérő eszméi és a kereszténység túlvi
lágra orientáló szemlélete meróben ellentétesek,
de a világban élő keresztény ember köteles min
den tőle telhetőt megtenni a szegénység, az
egyenlőtlenség és az erőszak ellen. A marxisták
mégis úgy vélik, hogya túlvilági perspektíva
voltaképp áltatás, "a vallás a nép ópiuma" . Per
sze földi paradicsom sem létezik, s a keresz
ténység a lét egészen más dimenziójában mun
kálkodik, mint a marxizmus. "az egyház valódi
haladása az, amikor a fogoly lelkek a keresztség
által megszabadulnak. az Oltáriszentség pedig
kiterjeszti Isten dicsőségét (... ) ennek a történe
lemnek a szentek az igazi főszereplői."

Jean Daniélou művének alapvető mondani
valója szerint a megszentelt történelem kovásza
a reménység. Emelkedett végszavának tanulsá
ga napjainkban is időszerű: "A reménynek a vi
lág és az emberiség teljes sorsa a tárgya. Azt
mondhatjuk, hogya századok folyamán a
kereszténység olykor hajlamos volt kizárólagos
fontosságot tulajdonítani az egyedi lélek sorsá
nak. Az egyedi ítélet elhomályosította az ál
talános ítéletet. Akkor adhatjuk vissza a ke
reszténységnek a valódi mélységét, ha nem
korlátozzuk a személyes üdvösség miatti ag
godalomra, hanem hívásnak tekintjük arra,
hogya világ üdvözülésén munkálkodjunk, s
hogy önmagunkat elkötelezzük az üdvösség
történetben."

Párizs érsekét. Jean-Marie Lustiger bíborost,
akiről Békés Enikő írt monográfiát, bízvást ne
vezhetjűk reményt adó, bizakodást sugárzó sze
mélyiségnek. Az ő élettörténete voltaképp napja
ink egyháztörténetének fejezete, egyben annak
bizonyítéka, hogy hit és ráció szerenesés ember
ben egymás erősítői és kiteljesítői. A bíboros ki
vételes megbecsültségnek örvend világi körök
ben is, mert a francia társadalomnak nem lehet
fontos kérdése, melyben ne nyilatkozna meg.
Nyitott személyiség, párbeszédre való készsége
és hajlandósága legendás, ugyanakkor makacsul
ragaszkodik a keresztény hagyományok tiszte
letben tartásáért és érintetlenségéért. Világjelen
ség a terrorizmus, többször is elítélte; szemünk
láttára kerülnek válságba a családok, ő védel
mükre kelt, felemelte szavát a válás, a fogamzás
gátlás, a homoszexualitás és az abortusz ellen.
Tekintélyét, közéleti súlyát sosem használta ki a
napi politikában: nem kampányolt, a remény
embereként hitt abban, hogy Isten kegyelme,
amelyért újra meg újra fohászkodott, jótékony
irányba vezérli a még oly szenvedélyes küzdel
meket. Amikor a szélsőjobboldali Le Pen Máté
apostol szavait idézte, a bíboros kommünikében
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körvonalazta álláspontját: "A keresztények és
az egyház visszautasítják, hogy a választási vi
ták szolgálatában visszaéljenek vallásos érzel
meikkel, kiforgassák vallási jelképeik értelmét."

Megnyilatkozásai és szentbeszédei is az Is
tenbe vetett reménységünkről és a kegyelem
megszerzésének módjáról szólnak. Gyakran
mosolyogva, derűsen szól a Notre Dame-ot zsú
folásig megtöltő hívekhez, akiket szavai halla
tán bizakodás tölt el. Közmegbecsültségének az
is bizonyítéka, hogy tagjai közé választotta a
Francia Akadémia, s ő e gesztust úgy értelmez
te, hogy egyházának szólt.

Lustiger bíboros életregénye a francia katolikus
egyház öntudatra ébredésének lelki gazdagodá
sának regénye. Bizakodással, élvezettel olvas
hatjuk. egy nagy személyiséggel szembesülve.
("Hittem, ezért beszéltem." PaulPoupard btboroseal
beszélget Járai Judit; Jean Daniélou: A történelem
misztériuma; Békés Enikő: A biooros. Kairosz
Kiadó, Budapest, 2004, 2006, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

ARANY ÁBÉCÉ
Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119.
zsoltárra

Az irodalmárként már kétségtelen rangra szert
tett Selyem Zsuzsa regénye - amint az alcím is
jelzi - a 119. zsoltár szerkezeti-tematikus to
vábbírása, parafrázisa s talán provokációja (ez a
fülszöveg kifejezése).

Az ismeretlen szerzőségű ószövetségi textus
az isteni törvények dicséretét s az azokhoz iga
zodás vágyát szölaltatja meg. "B9ldogok, a kik
nek útjok feddhetetlen, a kik az Ur törvényében
járnak" - veszi kezdetét a zsoltár (119,1); a zár
lat pedig a bizakodó kétségbeesés hangján mond
hatja: "Tévelygek, mint valami elveszett juh: ke
resd meg a te szolgádat; mert a te parancsolatai
dat nem felejtettem el!" (119,176) A 9 kiló, ha jól
olvassuk, éppen arról ad számot: mi történik
akkor, ha a (szakrális és/vagy társadalmi
és/vagy lelkiismereti stb.) törvények érvénye
gyengül, ha a mérték szándékos vagy akaratlan
elvétése/elvetése határozza meg a saját sorsuk
ban is csak botladozók létét. Ha a "Van irgal
mas titok, és van irgalmatlan titok." (67.) belátá
sában osztozni talán igen, de e közösséget
tudatosan és felelősen megélni már képtelenek
a titkokat rejtők s titkokat fürkészők.

A regénybeli történet fő cselekményszála két
fiatal baráti-szerelmi viszonyának alakulása,
valamikor a kilencvenes években. (Természete
sen a mellékszálak sem mellékesek: a barátok és
családtagok sorstraumái. a kisebbségi lét dilem-


