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Választás két emberkép között

A CL története mintegy harminc éve, egy fájó tény felismerésével kezdódött: az olasz
fiatalok egy teljes nemzedéke már nem találta meg élete értelmét a kereszténység
ben, mert azt csupán viselkedési modellek, szervezetek, erkölcsi normák halmazának
látta, amelyek tiszteletre méltóak ugyan, de nem tartalmazzák az emberi boldogság
eredeti és alapvetö titkát. Ez volt a helyzet harminc esztendeje, jóllehet az ország in
tézményeit mélyen átitatták a keresztény motívumok és értékek, keresztény párt kor
mányzott, s a különbözö keresztény intézmények és szervezetek igen erősen voltak.
Az idő tájt kevesen fordultak szembe a kereszténységgel. De a legtöbb ember számá
ra Isten léte nem sokat jelentett - nem volt a szenvedélyes érdeklődés tárgya.

A jóléti társadalom szekularizált kultúrája lassan kikezdte az ország kereszténysé
gét; nem támadta ugyan Istent, valamiképpen mégis feleslegessé, unalmassá tette 
márpedig a hit egyik legnagyobb veszélye a közömbösség. Sokan érveltek így: a ke
reszténység olyasvalami, ami hozzátartozik ennek az országnak a múltjához, mind
nyájunkat többé-kevésbé ez formált - nem mondhatjuk tehát magunkról, hogy nem
vagyunk keresztények. De a kereszténység végső soron a múlt öröksége. Most a jövő

kihívásával kell szembenéznünk - ehhez pedig a kereszténység manapság igen keve
set adhat vagy szólhat.

Ezt a gondolkodásmódot sok, úgynevezett vasárnapi keresztény is elfogadta. A hit
olyan dologgá vált, amit senki sem kérdőjelezettmeg, de a sorsdöntő kérdésekben az
emberek mégsem a hitükre támaszkodtak. Megelégedtek annyival, hogy döntéseik
ne ellenkezzenek túlságosan feltűnő módon a hit tartalmával és az abból következő

értékrenddel. Az olaszországi szekularizáció elleni támadást az Actio Catholicában
való komoly és szenvedélyes részvétel jelentette.

Egy dolog kezdettől fogva tisztán állt a CL előtt: ha igaz, hogy Isten köztünk járó
emberré lett, hogy jelen van az Egyházban és a világban, akkor semmi sem irányíthat
úgy az élet teljessége felé, mint az Ő közelsége. Ez a meggyőződés a keresztény gondo
lat középpontja. Megvalósítási módja keresztény voltunkból fakad, hiszen katolikus
hittétel, hogy az egyház Krisztus jelenlétének látható jele. A Krisztushoz tartozás te
hát nem valami intellektuális kijelentés, hanem kézzelfogható valóság: az Egyház éle
tében való részvételt jelenti. Ehhez azonban nyilván szükség van arra, hogy az Egy
házat ne csupán intézménynek érezzük és éljük meg, hanem élő közösségként, olyan
szervezetként, amelyben a Krisztussal való találkozás a többi ember jelenlétén ke
resztül valóban megváltoztatja az életünket. Szükséges tehát, hogya komrnunió, az
egyház életének gyökere, olyan emberi közösségben hozza meg gyümölcseit, amely
emberhez méltó. Krisztus az örök életet ígérte követőinek, itt a földön pedig az élet
százszorosát. Mi más volna ez a százszoros élet, ha nem annak az intenzításnak a
megnyerése, amit akkor érzünk meg, ha teljesen az Igazságra hagyatkozunk? Úgy
gondolom, éppen ez a meggyőződés vert gyökeret több tízezer fiatal lelkében. Krisz
tus nélkül az élet banális és kisszerű, de vele minden értelmet kap, hiszen ő a törté
nelem fordulópontja. Egyetlen feladatunk marad tehát: láthatóvá tenni az Egyházat,
hogy megtestesüljön egy valódi közösségben, amely behatol abba a környezetbe,
ahol az ember a létét irányító döntéseket hozza.

Ugyanígy látta a mai Egyház feladatát a II. Vatikáni zsinat, és így magyarázta
Wojtyla bíboros is. A zsinat elsősorban pasztorális jellegű volt, hiszen mindenekelött
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ezt a problémát vetette föl: "Hogyan válik a hit életté?" Vagyis miként, milyen mód
szerrel válik hitünk az emberek lelkiismeretének alapjává, s hogyan változtatja meg
életüket. A válasz mindezekre a kérdésekre Krisztus eleven testének, a kézzelfogható,
látható és missziós lelkületű közösségnek létében és tevékenységében rejlik.

Az 1968-at követő esztendők mozgalmunk számára igen kemény kihívást jelentet
tek. Előtte a polgári kultúra az individualizmus kultúrája volt, amelyet meglepett a
mi üzenetünk egzisztenciális ereje. Az 1968-as diákmozgalom a felszabadulás ígéretét
hordozta, amelyet a helyzet elemzésére és politikai stratégiára alapoztak. Azért tör
hetett előre gyózelmesen, mert olyan, igen mélyröl fakadó igényeket elégített ki,
amelyekre más ideológiák nem kínáltak megoldást: biztonságot, a társadalomban
való eligazodást és az élet értelmének magyarázatát ígérte.

Az eredmények, sajnos, katasztrofálisak voltak; az 1968-as diákmozgalom politikai
választ próbált adni a lét egészére, amely pedig kifejezetten vallásos. Természetesen
egyetlen konkrét politikai irányzat sem képes kielégíteni a tökéletes társadalom és
teljes szabadság igényét. A diáklázadás fokozatosan balratolódott, és minden realisz
tikus megoldást elvetett, mert az utópia elárulását látta benne.

Ebben a helyzetben a keresztények sokszor úgy gondolták, össze kell húzniuk ma
gukat, és csak olyan kereszténységgel szabad elöállniuk, amely nem igényel teljes
embert, és bármilyen ideológiával megfér. Teljesen félreértették tehát a fiatalok kér
désfeltevését, hiszen az egzisztenciális, mindent átfogó volt.

A CL ezzel szemben kitartott amellett, hogy egyedül Krisztus a megfelelő válasz a
zavarosan feltörő szabadságvágyra. A legmélyebb seb, az alapvető ellentmondás: a bűn.

Ez az, ami megosztja az ember szívét. Egyedül Krisztus képes feloldani ezt az ellent
mondást és begyógyítani ezt a sebet. Aki úgy tesz, mintha nem is tudna Krisztusról,
aki nem veszi őt tekintetbe, aki szembeszegül vele, néhány részletproblémát talán
meg tud oldani; de az a veszély fenyegeti, hogy csupán másokkal helyettesíti azokat a
külső és belső nehézségeket, amelyek ellen küzd, Az olyan ideológia, amely elemzé
seinek szük körében próbálja megoldani az ember problémáit, kénytelen elutasítani
a humánum tágabb dimenzióit, amelyek hatalmán kívül esnek.

Így hát azokban az években, amikor a keresztényeket szinte száműzték az egyete
mekről és az iskolákból. amikor nyilvános fellépéseiket lenézték és nyíltan meg
akadályozták, a CL megerősödött, mert olyan megoldást javasolt, mely lehetséges al
ternatívát jelentett az 1968-as nemzedéknek. Akik akkor tisztán politikai választ pró
báltak adni a kérdésekre, felszívódtak a különbözö pártokba, a hagyományos hatalmi
csoportosulásokba, sőt nemegyszer törvényellenes csoportokhoz csatlakoztak. A CL
továbbra is fennáll, sőt az évek megérlelték a kezdeti lendület erejét.

Az 1968-76-os időszak célkitűzése éppen az volt, hogy megmutassuk: az ember fel
szabadulásának lehetséges, sőt hiteles útját kínálja fel a kereszténység. Ez azonban
kockázatot rejtett magában: az igazság "bizonyítékát" egy többé-kevésbé okos, szo
ciális, sőt esetleg politikai terv sikerében kerestük. Az 1976-ot követő időszak ezen a
ponton nagy tisztulást hozott a CL számára. Ez egyben az eredethez való visszatérést
is jelentette. Valóban: az, ami üdvözít, nem a tevékenységünk sikere, de még csak
nem is a keresztény értékrend győzelme a társadalomban, hanem egyedül Krisztus
jelenléte. "A politika lényege: élni" - mondtuk akkoriban. A hit megfelelő ok az
életre, még egy olyan világ ellentmondásai közepette is, amely leegyszerűsítveés el
hamarkodottan szernléli, s ezért elutasítja. Egy társadalom életét mélyében átformáló
alázatos és kitartó munkára csak olyan embernek lehet elegendő türelme, aki hité
ben rátalált saját "arcára", megtalálta személyisége biztos pontját. Akik a hatalmat
tartották legfőbb értéknek, azoknak ezt mondtuk akkortájt: a tényleges építő mun
kához az kell, hogy az ember szabad legyen önnön cselekedetei sikerétől. Keveset
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számít, nyerünk-e vagy veszítünk. Ami lényeges: igaznak lenni és egyre igazabbá válni
minden cselekedetünkben.

Történelmünkben ezzel a pontjával esik egybe a világegyházban II. János Pál pá
paságának kezdete. Felhívása: "Nyissátok meg a kapukat Krisztusnak!" - kezdettől

fogva úgy tűnt számunkra, mint szintézise mindannak, amit tenni próbáltunk, és amit
a jövőben is tenni szándékozunk. Ugyanennek hangsúlyozását találtuk a "Redemptor
Hominis" enciklika kezdetén is: "Az ember megváltója, Jézus Krisztus, a világmin
denség és a történelem kőzéppontja." Mindaz, amit már évek óta éreztünk, az ő pá
pasága alatt világosabbá vált és elmélyült. Két emberkép mind élesebb összeütközé
sének vagyunk tanúi. Ebből a szempontból szimbolikus tény, hogy Péter utódának
vérét ontották a róla elnevezett téren. Nem lehet közömbösen fogadni azt a kijelen
tést, hogy Krisztus a világmindenség és a történelem középpontja. Vagy szenvedélyes
szerétetet szűl. vagy meggyőződéses szembenállást. A két emberkép ellentéte még
nyilvánvalóbbá válik az ember szabadságáról szóló nézetekben. Az egyik szerint a
szabadság nem más, mint "azt tenni, ami tetszik", a másik számára a szabadság a
szeretetben való önátadásból fakad, és az mondható szabadnak, aki fenntartás nélkül
követi azt, amit igazként ismert meg.

A két emberkép közül az elsőben nem léteznek az egyén egoizmusánál fontosabb
természetes emberi értékek, mivel számára éppen az én-központúság a szabadság
végső tartalma. Nem él már közöttük az emberek összetartozásának tudata, amely az
emberi létet mélyen meghatározza. Az ember így végül a hatalom függvényévé válik.

Megoldást csak az eredeti kereszténység hozhat. A felbomlófélben levő személyiség
azáltal épül újjá s leli meg lelki középpontját, ha az egyház közösségében Krisztussal
találkozva újra megbizonyosodik az igazságról, arról az igazságról, amelyhez tartozni
érdemes. Ezt próbálja nyújtani a CL, s ez az, amit általában az Egyházban a Lélek ál
tal indított mozgalmak célul tűznek ki. Ahogy II. János Pál pápa mondta egyszer: a
mozgalmak mintegy tükrözik az Egyház közösségét és egyben megadják megvalósu
lásának formáit is.

CSANÁD BÉLA

Heuréka

Az a szilárd pont
a világegyetemben,
amelyet Archimédesz keresett:
egy gyermek mosolya,
aki még semmit sem ismer,
csak a létezés
örömét.
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