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Az itt következő gondolatok egy szellemi orientáció, aktuális helyzetfelmérés
igényében fogantak a val/ás és hit jelen és jövő ki/qtásainak mérleqelésére.
"Gyorsuló időben" élő világunk, a benne tapasztalható szüntelen mozgások, ala
kulások indokolttá teszik időről időre az ilyen "navigációs" tájékozódást, körül
tekintést és eszmélkedést a szellem birodalmában is. Annál inkább, mert' az em
bert szólító feladatnak, az irányítás-formálás követelményének csak akkor tu
dunk megfelelni. ha a tényeket, mozgástörvényeket és tendenciákat a lehetőség

szerint igyekszünk érzékelni és számba venni. E kísérlettel tehát nem valami ké
tes értékű emberi kíváncsiságnak engedünk. Lelkiismereti felelősségünk mellett
hivatkozhatunk a Zsínat szavaira is, amelyek ugyanerre sarkallnak bennünket:
"Az egyház együtt menetel az egész emberiséggel, a földi sorsban. osztozik a vi
lággal", s ezért benne élve "szüntelenül vizsgálja és az evangélium fényénél ér
telmezi az idők jeleit" (EM 40,4).

A történetiségnek ilyen mérvű felismerése és az egyház életét is befolyásoló
elismerése csak a II. Vatikánumon született meg. Pedig egyenesen krisztusi
figyelmeztetésre támaszkodhatik: "Az ég szinéből, a föld és ég jeleiből tudtok
következtetni, az idők jeleit mért nem ismeritek föl? Mért nem vizsgáljátok, mi a .
valóság?" (Mt 16,3; Lk 12,56). Ezért tehát az idők jeleit, a helyzetet vizsgálva el
sőnek arra a döntő kérdésre szeretnénk választ kapni: milyen korseakban, törté
neti fázisban élünk mi és él most az egyház? Pontosítva: mi a helyzete, mik az
esélyei, kilátásai - közvetlen és hosszabb távon _. a vallásnak és a keresztény
hitnek? Ez persze nemcsak passzív várakozás, jobb esetben együttérző "drukko
lás" kérdése. Elhár ithatctlanul felmerül a felelősség tudata: mi a tennivalónk,
kötelességünk ez ügyben? Hiszen a nemrég elhunyt P. Emmanuel szerint "a hit a
világ tavaszát jelenti".

Van-e ilyen tavasznak valami jele már? Vagy esetleg egészen más képek, ana
lógiák és megállapítások kívánkoznak a jelen valóság megközelítéséreéVekmerö
ség volna csak egyéni bölcsességre hagyatkozva e súlyos kérdésre válaszolni.
Ezért először felidézzük korunk három leghíresebb és legilletékesebb feleletét,
majd ezekhez fűzzük saját, konkrétabb, hazai következtetéseinket. Előre jelez
nünk kell, hogy egyáltalán nem lesz egységes és egyértelmű a kép. Az egyes·
szellemi őrhelyek megfigyelései és következtetései eltérést mutatnak, jelezvén,
hogya valóság komoly feszültségekkel terhes. Ennek ellenére bemutatásuk és
szembesitésük. értékelésük mégiscsak közelebb vísz bennünket a jelen valóság
megértéséhez és a jövő feladatainak megsejtéséhez.

Új pünkösd, tél vagy advent?

Az első vélemény szerint ~- s ez kétségtelenül a legoptimistább értékelés a má
ról -- valóban új tavasz ígérete jelentkezett az egyházban, melyet "új pünkösd
nek" neveznek követői. Legrangosabb képviselője a belga Suenens bíboros, vagy
pl. a szaktudományos teológia területén a francia Yves Congar. Suenens, aki a
Zsinatnak is vezető géniusza volt, e karizmatikus mozgalom születését XXIlI.
János pápára vezeti vissza. Nouvelle Pentecóte? c. művében 10 évvel ezelőtt így
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írt erről: "Nagy reményekkel vártuk a meghírdetett zsinatot. Megnyitásának
.Qlőestéjén XXIII. János arra kért bennünket, olvassuk az Apostolok Cselekede
teit, és éljük bele magunkat abba az' időbe, mikor az utolsó vacsora termében
összegyült tanítványok a Szentlélek befogadására készültek, s »kítartóan imád
koztak egy .szívvel-lélekkel, Máriával, Jézus édesanyjával együtt«. A pápa arra
kérte az Urat, hogy mintegy új pünkösdként ismételje meg csodáit a mi korunk-
ba " •n.

Es a csodák kezdtek jelentkezni. A bíboros egy nyilatkozatban így vallott er
ről, Credo-formát használva: "Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. XXIII. János
is egy volt közülük. A Zsinat is. Nem számítottunk. sem az egyikre, sem a má
sikra." Arra sem - s a történelemidézést már' mi folytatj uk -, ami Amerikában
a hatvanas évek vége felé elkezdődött, méghozzá az ifjúság körében. Miközben
Európában az agyontechnizált betontársadalom és konzumhajsza ellen lázadó
ifjúság hadat üzent az apák teremtette modern világnak és barikádokat emelt,
aztán megtagadva az apák örökségét, hippi életformát öltve kivónult él- társada
lomból; ugyanakkor Amerikában, majd szerte a világon, Európában is, más fiata
lok, főképp egyetemisták közt megszületett az új pünkösd csodája, a Szentlélek
~n Xaló újrakeresztelkedés. ahogy ők' nevezték. "Mintha az Isten megint egy
szerre betört volna a történelmünkbe" - írta erről Suenens. S a különböző kariz
matikus csoportok később mindjobban egymásra találtak, annyira, ho.gy az utóbbi
években már tízezres lélekszámú nemzetközi kongresszusokra tudnak összegyül
ni, sok száz bíboros', püspök és pap részvételével. 1984 májusában tartották pl. a
katolikus karizmatikus megújulásvezetőinek 5. nemzetközi konferenciáját. A
világ 108 országából érkezett 650 résztvevőt, köztük a nem katolikus karizmati
kus mozgalmak megfigyelőit, a Szentatya is fogadta. Ez alkalomból hangzott el
Suenens részéről: "Azt kérdezik tőlem, mi a karizmatikus megújulás? Válaszom
lényegében a következő: Nem egy mozgalom sok más mellett vagy ellen. Hiszen
a Szentlélek indítása minden kereszténynek szól. Azt hiszem, e megújulasi moz
galmat leghelyesebben a II. Vatikáni zsinat folytatásának kell tekinteni, rnelya
püspökök számára volt pünkösdi megújulás. A karizmatikus mozgalom viszont
a zsinat folytatása Isten egész népe szint ién, főleg a plébániák, egyházmegyék
számára, mivel - ahogya Szentatya is kiemelte hozzánk intézett beszédében 
mindenki óhaja az, hogy e mozgalom teljességgel beilleszkedjék Isten egyházá
ba, és átjárja azt." .1984 októberében pedig a mozgalomhoz tartozó papok számára
tartottak egyhetes lelkigyakorlatot a Vatikánban, a VI. Pál építette hatalmas
csarnokban, hiszen mintegy hétezer püspök és pap résztvevője volt az egész
világról ...

E hivatalosan is elismert nagy reménység ellenében a nemrég elhunyt K. Rah
nernek bizonyos fenntartásai és óvásai voltak. Már 10 évvel ezelőtt figyemtezte
tett, hogy az egyháznak nem szabad visszahúzódni egy új gettóba. A két Vatiká
num kőzti intellektuális-teológiai és egyházi elzárkózás után most - szerinte 
esetleg egy spirituális-pneumatikus gettó veszélye fenyeget, az elit-keresztények
gettóba vonulása. "A karizmatikus mozgalmakban sokan a Szentlélek új reményt
keltő fuvallatát érzik: s ez ellen nem lehet, nincs is jogunk bármit mondani. De az
egyháznak az eddiginél jobban kell törődnie azzal is, hogy miként szól, mit nyújt
a hítükben kikezdett, mégis jóakaratú emberekhez ... , komolyabban kell számol
nunk azokkal a keresztényekkel , akik átmentek- ha érintőleg is - a modern
racionalizmus poklán, törődnünk azzal a típussal, amely bár határozottan keresz
tény, imádkozik és a szentségekkel is él, mégistéliesen zord, nem lelkesedő lel
kiségben él, kemény hűségben'... , és a kételkedő ateista közelében érzi magát
otthonosan, anélkül persze, hogy ateista lenne ... " (70 éves jubileuma alkalmá
ból adott interjút a Herder-Korrespondenz 1974/2. számában).

ime, ia másik szemlélet, a nagy hittudós véleménye, melynek utolsó mondatá
ban megjelent mátaz a kép, amelyet azóta többször is hallottunk tőle (utoljára a
posztumusz interjúként megjelent nyilatkozatban ugyancsak a Herder-Korrespon
denz 1984/4. számában) - az egyház téli korszakáról, és a kereszténység jövő- '
beni kilátásairól. E nyilatkozatban Rahner pontosítja diagnózisát, és elismeri,
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hogy lényeges különbség van Dél-Amerika, Afrika és a mi kontinensünk vallási
helyzete közott. és a téli állapot megjelölést ,főképp Közép-Európára érzi jellern
zőnek. De olyan télnek mondja, melyben a tavasz előkészítése már feladatként
jelentkezik és reménységnek sincs híján. Gyakorlati tanácsként új- "stratégiát"
javasol a papságnak az eddigi "defenzív" és "szolgáltató rendszerrel" szemben.
Szertnte ha csak bizonyos mennyiségű víz áll rendelkezésünkre az öntözéshez,
nem okos dolog elpazarolni irdatlan nagy területre. Ehelyett teremtsünk a kevés
vízzel oázisokat, magyarán a kevés és mind jobban kevesbedő papság az intenzív
lelkipásztorkodásra koncentráljon az eddigi tömeg-pasztorácíós, sok-szentmisés
szolgáltató rendszerrel szemben. (Kissé a korábbi vélemény revíziója vagy fino
mítása?) A mi viszonyainkra lefordítva ez kb. azt jelenti, amit a főpásztori

instrukciók is tartalmaznak, hogy nem megoldésegy magányosan helytálló pap
számára a vasárnapi 4-5 szentmise emésztő ámokfutása egyik helyről a másikra;
inKább kevesebb alkalommal, de hosszabb ideig tartózkodjék egy-egy filiában,
vagy "oldallagosan" rábízott plébánia hívei, fiatal jai között és mélyebben foglal
kozzék velük. Es persze ide kapcsolódik a világiak bévonásának.va pap nélküli
igeliturgiák megteremtésének szükségessége is, most mindenesetre a szorongató
paphiány eimén, de mélyebben a Vatikánum teljesebb megértésének szellemében.
Külőnben úgy tűnik, hogy Rahner borongó tél-látomása mögött annyi idő után

is ott kísért egykori nagy mestere, Heidegger egzisztencializmusának hatása, aki
szerint éjszaka borult a földre, az Isten visszavonult a világból, mint a horizont
mögé hanyatló nap, de azért helyt kell állni az éjszakában is. Eszünkbe juthat
Izajás próféta kérdése (21,11): "Vigyázó, mi van az éjjel? Mennyi van még az éj
szakából?" Isten országa minden felelőséhez szól a kérdés, akiknek kötelessége
kitartani őrhelyeiken az éjszakában, télben is, figyelve az idők jeleit, az idő mú
lását is. Ahogy Illyés Gyula írta Számadó c. versében:

"Valami' juhász-számadói gond susogja, nem mehetsz, még munka vár.
Öriznern kell egy nem-enyém vagyont, rám néz egy jégverés-csőpültenyáj."

Az előbbi, bibliai kérdésre válaszul ismét Izajás szavaival így jellemezheti ko
runkat az, aki mélyebbre figyel, messzibbie lát: "Az őr felel: jön már a regge!!"
Igy látja a legmagasabb őrhelyről Szentatyánk, II.' János Pál is a mai időt. Az
uj, születő évezred advent jének nevezte korunkat már legelső enciklikájában, a
Redemptor Hominisban (1979), legntóbb pedig a jubileumi Szentévet meghirdető,

1983. jan. 6-án kelt bullájában. A Szentatya szerint tehát nem éjszaka van már és
nem is tél, hanem adventi hajnal. A várakozás, reménykedés és bizalom hajnala,
egy új advent messiási kort váró bizakodáséval. sőt bizonyosságával, a hajnal
első fényei vel. .

Vallási keresés, reneszánsz?

Mind a három felvonultatott kép és megközelítés - bármennyire ellentétesek 
tulajdonképpen igaz. Ha a Rahner által is redukálandó területre, benne szűkebb

pátriánkra gondolunk, és a hagyományos vallásosság, az úgynevezett .mépegy
ház" leépülésének jelenségeire vagyunk figyelemmel (a templomba járás, éven
kinti gyónás-áldozás, esküvők, keresztelők csökkenése, a növekvő pap- és immár
kispaphiány, az elközömbösülés és a szekularizmus terjedése], akkor a tél-diag
nózist érezzük szomorúan találónak. De vannak más tények és jelek is. A köze
ledő tavasznak, vagy a Szentatya hasonlata szerint az adventet követő úiiásziile
tésnek sok jeiét lehet tapasztalni világszerte, már Közép-Európában is. Szaporod
nak a kor semleges figyelőinek, szociológusoknak,szellemtörténészeknek jelzé
sei. amelyek mind vallási keresésről. nyugtalanságról, a transzcendencia újra
felfedezéséről, sőt a vallás reneszánszáról adnak hírt. Olyan tekintélyes (köztük
nem hivő) tudósok megállapításai ezek, mint Horkheimer, Durkheim, Berger,
Luckmann, Gehlen, Luhman, Bell, Sachsse, Lorenz, Heisenberg, Weizsácker és
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mások. S bizonyára igen sok, főképp városi lelkipásztor tudna e tételhez hazai
adalékokkal is szolgálni; a Szentírás iránt megnőtt érdeklődéssel, a gyermek- és
ifjúsági csoportok szaporodásával, sőt a templomba járók számának csöndes
emelkedésével is. Nem állít juk, hogy ez a reményteljes hullám elérte már a falut
is, de sok jel mutat arra, hogy a mélyponton ott is túljutottunk ...

Szóval - Istennek hála, derengő adventi hajnal van, ha nálunk nem is beszél
hetünk még új pünkösdről. bár ilyen fény jelek is akadnak, különösebb feltűnés

és hivalkodás nélkül. Mert a pünkösdnek igazában mindig is a lelkek mélyén,
vagyis egy megújuló spiritualitásban kell feltámadnia és megvalósulnia.

"Tanúim lesztek!"

Krisztus az egész egyháznak ígérte a Szentlelket, Isten egész népének, persze az
apostoloknak és utódaiknak, vagyis a szolgálati papság részeseinek kiemelten.
Es, ha az egyháztan felteszi a kérdést: hogyan tart kapcsolatot funkcionálisan
Krísztus - megdicsőült állapotából az ő egyházával, titokzatos testével és jegye
sével, akkor a lényegí válasz a Szentlélekre mutat, akit az Úr elküldött egyházá
nak. O a Paraklétosz, az ügyvivő és szóvivő, aki Isten népének mindennapi életé
ben is ott van - tanúságtételre képesitve, a karizmatikusok működésén át kűlon

leges jeleit ís adja jelenlétének, és a magisztérium és papi tisztségviselők szol
gálatában a legközvetlenebbül munkálja az emberek üdvösségét.

Egy münsteri feszület alatt olvasható a felirat: "Nekem nincs más kezem, csak
a tiéd!" Az Úr megbéklyózott, Iölfeszitett jkezei a kínszenvedés bénultságából
szólnak, de ugyanígy folytatódhatna a krisztusi üzenet ~ mostani, transzcendens
dimenziójából: Nekem nincs más ajkam, csak a tiétek, nincs más lábam, csak a
tiétek; általatok tudok menni az emberek közé és emberek után, a ti kezetek által
tudok szentségeket kiszolgáltatni, a ti ajkatokra helyezem igéimet, üzenetemet d

világhoz, és a ti életetekbe építem bele jelenlétemet a világban ... Tuda/ában
vagyunk mi ennek a lelelősségnek? Mert az ősegyház így élt. Az Apostolok cse
lekedetei számtalan bizonyságát nyújtja ennek az öntudatnak az apostolokban és
hivő közösségben; Krisztus megdicsőült állapotából a Szentlélek által bennük,
általuk válik jelenvalóvá a világban. Amit tesznek, Krisztus teszi, amit monda
nak, az Úr mondja általuk, a Lélek sugallatára. Igy ígérte ezt a Mester: "Aki
titeket hallgat, engem hallgat ... s azt, aki engem küldött" (Lk to,16). Ezért teljes
joggal vallják: A Lélek indítást adott Fülöpnek ... Igy szólt hozzájuk a Szentlé-
lek ... Péternek szólt a Lélek ... A Szentlélek megtiltotta Jézus Lelke nem
engedte meg nekik ... A Szentlélek és mi úgy láttuk jónak Tudtunkra adta a
Szeritlélek ... A mai teológia e kíjelentések nagy részét nem úgy értelmezi, mint
az ősegyház különleges,. csodás karizmáit, bár sok volt ilyen is, hanem az apos
tolok és segítőik szilárd hitbeli meggyöződését, amellyel ők minden hivatásbeli,
lelkiismereti döntésüket. cselekedetüket istenileg támogatottnak és hitelesített
nek vallották. - Ez a tudat ---' a sz.olgálati és egyetemes papi küldetés erejében
- bármilyen súlyosnak tűnik, bennünk is jogos. Amit hitben és hivatástudatból
teszünk és mondunk, nem ernber í esetlegesség. Ami igy történik általunk, azt
nem mi tesszük, hanem Krisztus cselekszi és akarja - a Lélek által. "f:n kérni
fogom az Atyát és ő más Vigasztalót küld nektek, aki mindörőkre veletek marad;
(sőt a. következő mondatban már) bennetek marad" (Jn 14), ígérte búcsúbeszédé
ben. Es a végleges eltávozáskor a legünnepélyesebb módon jelezte tanítványai
nak (és nekünk): "Leszáll réjok a Szentlélek, erő tölt el benneteket és tanúim
lesztek ... a föld végső határáig" (ApCsel 1.8). Mi vagyunk tehát a Lélek eszkö
zei, közvetitői. De valóban azok vagYlJJlk-e? És nincs-e bennünk az apostolok
pünkösd előtti bizonytalansága, bátortalansága?
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Kortársi felelősség

Az ötvenes évek megpróbáltatásai sajnos nyomot hagytak rajtunk, hiveken és
papokon egyaránt. Ennek az egyéni, sérüléses része is sajnálatos, de még na
gyobb baj. hogy sok hivőt és papot szorongó passzivitásba, neurotikus óvatosság
ba, egyéni .és pasztorális tehetetlenség-érzésbe bénitott ... Miklós Imre, az ÁEH
elnöke tavaly az emlékezetes tv-rnüsorban arra a kérdésre: igaz-e, hogy növe
kedőben van Magyarországon a vallásosség. azt válaszolta: őszerinte inkább
arról van szó, hogy hazánkban mostanra már iélelemmenies életet teremtettünk,
ezért most sokan vagy többen rner ik ismét gyakorolni vallásukat azon idősebbek

közül is, akik eddig rejtegették vallási érzületüket. A fiataloknál is jelentk.ező
vallási igényre nem látszik kielégitőnekez a magyarázat; de most arra figyeljünk
jobban: félelemmentes életet teremtettünk. Mégis úgy tűnik, hogy a papság so
raiban még akad bizonytalanság, tétovaság. Érdemes volna jobban figyelni az
idők jeleire, a társadalom szemléleti változására a vallás értékelésében, és meg
hallani, amit Izajás próféta ajánlott egy hasonló történelmi helyzetben: "Most
már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt bajokra figyeljetek!
Nézzétek, én valami ú}at viszek végbe, már éppen készülőben van, nem látjá
tok?!" (Iz 13).

Biztos, hogy történelmi és megterhelő az óra, amelyben élünk, és történelmi
nagyságrendű, fárasztó a kor, amelynek sorstársai vagyunk. De nem lehetünk
passzív szereplők. Nagyszerű feladat jutott osztályrészünkül: egy születő új vi
lágban Isten eszközei vagyunk, az Isten országa új megtestesülésének munkálói,
kőzreműködői. Igaz, új módon, új eszközökkel (még nem is mindíg tudjuk, hogy
milyenekkel). de mindenképp az Isten, a Lélek munkatársai, mikor egy plural is
tává lett társadalomban kell az Isten országát építenünk, a jövő új magyar egy
házát alapoznunk -- új évezred adventjén és tálán egy új pünkösd előtt ...

"A kor ínséges" -- mondotta Heidegger századunkról. "A mezítlábas didergés
kora elmúlt" - e szavakat már Illyés Gyulától vettük, és a folytatás is övé: most
itt van a vészesebb, a nehezebben kielégíthető, a szellem, lélek didergése,lu
dunk-e rajta segíteni? Vagy' Miklós Imre államtitkár kevésbé költői fogalmazásá
ban: Itt van a "se-se zónához tartozók", a közömbösek reménytelen serege, akik
önző partikularitásba görcsölve, eszménytelenül, minden hit nélkül élnek, és nem
tudják, miért és mire élnek, és sem a társadalomnak, sem az Istennek nem telik
bennük kedve. De küldetésünk és a krisztusi örömhír nekik is szól, és most már
a társadalom is jó néven veszi, ha ezeknek az embereknek, a cél nélkül tántor
göknak, de általában a társadalom válságjelenségeinek oldozgatására segítséget
nyújtunk ... Mindezt a látomást, a különböző képeket és értékelést - jelenről

és jövőről, de keresztény felelősségünk felismerését is összefoglalja és átjárja
Isten vándor-népének legjellegzetesebb erénye és magatartása: a remény. Persze
nem hangos optimizmus ez, annál ez az érzület reálisabb és ,szerényebb, mégis
mély és biztos, annak ellenére, hogy valóságérzéke folytán a küzdelmekkel, sőt

kudarcokkal is számol a. keresztény ember. igy vagyunk a Zsinat szavaival (E
35,48) "igazán az ígéret fiai, mert erős hittel és reménnyel felhasználjuk a jelen
pillanatot (vö. Ef 5,16; Kol 4,5) és türelmesen várjuk az eljövendő dicsőséget

(vö. Róm 8,5). És reményünket nem zárjuk magunkba, hanem tanúskodva róla
egész életünkkel, ... örök javak reményében e világ javára fáradozunk."
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