
A keresztény hit
szerepe
Európa mai és holnapi kultúrájában

Hit, remény és szeretet nélkül nem tudok emberhez méltó életet el-
képzelni. Fontos számomra az értékek mentén berendezett élet, iga-
zából kapcsolódni s ezért kommunikálni sem tudok olyannal, aki-
nek értékvilága ezektől az alapoktól távol áll. Ám idegen tőlem a
triumfalista szemlélet, talán túlzottan is a mai kor individualista
gyermeke vagyok abban, hogy a hitről úgy vélekedem, az az ember
bensejében megszülető titok, és legfőképpen a megszólító és meg-
szólított szerelmi viszonyában van létjogosultsága. Természetesen
vallom azt is, a hit látható megnyilvánulások nélkül, mégpedig
éppen a kényelmetlen kés élén táncolás helyzeteiben láthatóvá váló
helytállás és tettek nélkül csak üres szóvirág, amire nem vagyok kí-
váncsi. Mint ahogy az előbbi szerelmi relációt sem lehet kényszer-
rel megteremteni, utóbbi hőstettekre sem előírás, törvénykönyv, in-
tézményi fegyelem vezet. A külső keret segít karban tartani a belső,
törékeny cserépedény tartalmát, de önmagában nem elég, nem is
pótolja azt.

Európa, annak ütött-kopott keleti tája a hazám, amelyhez sok,
racionálisan nem is értelmezhető érzelmi mozzanat fűz, ahová a
világ távoli tájairól is hazavezérel a logikátlan nosztalgia. Ám ezzel
együtt boldogan vagyok a katolikus, azaz egyetemes világegyház
része, oly módon, hogy ez tágasságot ad és felelősségtudatot. El-
méleti-gondolati nyitottságomban felrázó meglepetésként ért ar-
gentin ismerősömmel folytatott beszélgetésem során az a hirtelen
felismerés, hogy míg mi a májusi ájtatosságok szinte elengedhetet-
len részének tekintjük a virágzó orgonabokrokat, náluk ez az idő-
szak tél: mennyire Európa-centrikus a hitem megélésének kerete,
kulturális közegem, s mégis a keret mennyire a lényegre, vallásos
szimbólumaimon át hitem lényegére is kihat… A karácsony és a hó-
hullás összekapcsolása hasonlóan Európa-központú gondolkodás-
módunkból fakad. Az áruló Júdás fekete bőrűként való ábrázolása
is kulturálisan meghatározott klisé, ám ennek már súlyosabban
diszkriminatív aspektusai is vannak, lehetnek. Ilyen rácsodálkozá-
sok vezettek annak a felelősségnek a felismeréséig és személyes fel-
vállalásáig is, hogy Európa gyarmatosító, ezzel más földrészeket
leigázó tevékenysége gazdasági irányultságát a misszionálás gyar-
matosító szemléletű gyakorlása kísérte — mindez a dominánsan
keresztény kultúrájú Európát számomra árnyaltabban és kevésbé
nosztalgikusan láttatja. Ezért is tekintem kihívásnak, hogy elgon-
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dolkodjam: mindezek tudatában hogy állunk Európa keresztény
gyökereivel, hitével, e hitre épülő kultúrájával.

A hitről s annak a kultúrában betöltött szerepéről való töpren-
gésem elé néhány alapvető kérdés tisztázása kívánkozik: mit ér-
tünk hiten, mi a keresztény hit, hogyan fogalmazhatjuk meg, mit
értünk kultúrán. Csak az alapfogalmak pontos meghatározása után
remélhetjük ugyanis, hogy töprengésünk célhoz is ér, s valóban
megalapozottan jelenthetünk ki bármit is arról, a hit hogyan hatá-
rozza meg, szabályozza és szövi át az emberi cselekvést és együtt-
élést — ha ezt megteszi ugyanis, maga is kultúrát alkot, s ha van ma
ilyen kultúra vagy szubkultúra, amely hatni képes, Európa kultú-
rájának ez része, ha nem is azon a módon, ahogyan a dicső törté-
nelemszemléletünk alapján azt látni szeretnénk. A kérdés az, hogy
a mai kultúra a keresztény hitre és az abból fakadó összetartó
erőkre alapoz-e, a mai kultúrának része-e a keresztények közös-
sége, s van-e ma lehetősége, hitele, befolyása a keresztények hitének
közösségi összetartó erőként megnyilvánulni, vagy visszaszorult
az egyéni, a magánélet szférájába.

Az alapfogalmak tisztázása

Mivel a javasolt gondolatmenetben a keresztény hitről beszélek, a ke-
reszténység alapiratához, a Bibliához folyamodom meghatározá sért.
Az Ószövetség tényként kezeli, s nem magyarázza a hitet, amely Isten
tetteire adott emberi válasz: „Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki
megigazulásra” (Ter 15,6). Az újszövetségi iratok közül a zsidóknak
címzett levél foglalkozik a hit kérdésével, az ószövetségi szemlélettel
egybecsengően, okfejtését teljesen arra alapozva: „A hitből ismerjük
meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatat-
lanból lett. Ábel a hittől vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot,
mint Kain, és kapott bizonyosságot igaz voltáról, mert az Isten maga
tett áldozati ajándékairól tanúságot. Hite által még holtában is beszél.
A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált. A hitben
kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseményekről, és szent
félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítél-
kezett a világ fölött, és a hitből fakadó megigazulásból lett örökös.
Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra
a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy
tudta volna, hová megy. Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor
az Isten próbára tette. Izsák hittel, szemét a jövőre irányítva áldotta
meg Jákobot és Ézsaut. Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József
két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott. Hittel
gondolt József halála előtt Izrael fiainak kivonulására és rendelke-
zett csontjairól. Hitükben rejtegették az újszülött Mózest szülei
három hónapig, látva, hogy a gyermek szép, és nem féltek a király
parancsától. A hit erejéből omlottak le Jerikó falai, azután, hogy hét
napon át körüljárták” (Zsid 11,3–5.7–8.17.20–23.30).
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Tényszerű meghatározást is a zsidókhoz írt levél fogalmaz meg,
ez lexikon szócikknek is tekinthető a maga tömör és lényegre törő
megfogalmazásával: „A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem lát-
ható dolgok bizonyítéka” (Zsid 11,1). Kiegészítésül Szent Pált idé-
zem, aki a tesszalonikieknek a hittel fogadott tanúságtételére hi-
vatkozva ígéri Istentől a megdicsőítést: „tanúságtételünket hittel
fogadtátok. Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk mél-
tóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törek-
vésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk Jézus neve
bennetek, és ti is őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztus-
nak kegyelméből” (2Tessz 1,10–12).

Ha egy mai egyházi lexikont lapozunk fel, sokkal szerteágazóbb
leírást találunk, amely egyrészt tekintettel van a racionalizálódáson
átment, saját rációjába, racionalizmusába (vagy annak illúziójába)
belegabalyodott ember érvelési stílusára, másrészt a tudományágak
differenciálódására. Ezért a Glaube (hit) címszó alatt a Lexikon für
Theologie und Kirche 4. kötetében kilenc megközelítés található a té-
máról (antropológiai, vallástudományi, bibliai teológiai, szisztema-
tikus és teológiatörténeti, a reformátorok szemszögéből, etikai, gya-
korlati teológiai, egyházjogi és ikonográfia szempontok szerint).1

Amennyire részletekbe menően alapos tisztázásra törekvőek, any-
nyira zavarba ejtőek is ezek a tudományos precizitással eszközölt
leírások: az egyszerű olvasó már maga sem tudja, végeredményben
mi a hit, ő maga beletartozik-e a hívő kategóriába. Kétségtelen, hogy
mai értelmezésben a hit nem csak vallásos, Istenbe vetett hitet jelent,
ezért egészen más megközelítésben lehet tárgyalni a bizakodás ér-
telmű kitartás kérdéséről, mint a személyes létezőként felfogott Isten
kezdeményező cselekedeteire adott válaszként értelmezett hitről.

A kultúra a latin colere, művelni igéből származik, eredetileg a
föld megművelésére vonatkozott, ezt terjesztették ki és kezdték ál-
talános értelemben a földterület belakására, s az azon élő ember-
csoport szokásainak, hagyományainak összességére vonatkozóan
használni. Művelni a földet, termőre fordítani, átvitt értelemben az
ember számára korábban idegen, akár ellenséges, életre nem alkal-
mas közeget (később a társadalmit is) lakhatóvá, élhetővé tenni: ezt
jelentette s jelenti a kultúra. Ebben az értelemben a kultúra szót akár
a civilizáció szinonimájaként is használják, lexikon szócikkekben így
is megjelenik, szinte mindent magába foglal ugyanis, amit egy-egy
nép a történelem során értékként létrehozott. A meghatározás sze-
rint a kultúra része a vallás is, egy részfunkciója,2 azaz a hit megje-
lenítése, az ahhoz kapcsolódó/kapcsolható, látható, megjeleníthető
hitgyakorlatok a kultúra elemei, sőt, vallási kultúráról beszélhetünk.
Ám éppen ez utóbbi már egy formalizálódás eredménye, intézmé-
nyesülést mutat és feltételez: a keretbe szerveződés és a lényegi tar-
talom ugyan implicite összefügg, de lehetőséget ad a szétválásra is:
a megjelenési forma annyira ritualizált és mechanikus lehet, hogy
kiürül létrehozó tartalmától, mintegy önállósul, önálló életre kel.

A hit meghatározása

1Walter Kasper – Konrad
Baumgartner – Horst

Bürkle – Klaus Ganzer –
Karl Kertelge – Wilhelm

Korff – Peter Walter
(szerk.): Lexikon für

Theologie und Kirche.
Herder, Freiburg – Basel

– Wien, 2006, 4. Band,
666–691.

A kultúra jelentése

2Lexikon für Theologie
und Kirche, 6. Band, 515.
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Látlelet

Diagnózisom, amelynek mentén töprengésemet felépítem és be-
mutatom: a kereszténység olyannyira ritualizálódott és formalizá-
lódott, hogy elveszítette életerejét, a külső forma a belső tartalom-
tól elválva önmagáért kezdett burjánozni. Ez a jelenség akkor vált
erőteljesebben láthatóvá, amikor a II. Vatikáni zsinat körüli lelkese-
dés alábbhagyott, amikor a zsinati megújulás ereje, újdonsága fakulni
kezdett. A keresztény (katolikus) egyház elintéz ményesedé sé vel ve-
szített társadalmi és kulturális erejéből, befolyása csökkenését érez -
ve még inkább az intézményi, a formális keret óvására koncentrált:
görcsösen kapaszkodik egy szakadozó ponyvatetőbe, holott a for -
ma helyett a tartalom újraértelmezésén kellene inkább munkálkod -
nia. A mai, hitüket, bizalmukat, érdeklődésüket vesztett emberek-
kel való párbeszédben kellene megtalálni azokat a pontokat, ahol a
keresztény hit kicsúszott a fősodrásból: azok a kérdések ugyanis,
amelyek miatt az emberek a hitüket elveszítették, a keresztény ér-
velés gyenge pontjai. Elsősorban ezekkel kellene tisztába jönni:
pontosan körvonalazni, melyek azok és miért hatnak távolítóan, ki-
ábrándítóan. A mégoly vehemens hitetlen érvekből és indulatok-
ból magasra, vaskosra húzott kerítés mögé is eljut az őszinte érdek -
lődés, a nyitottság, megérinti, ha a keresztény kérdező részéről nem
a(z erőszakos) megtérítés szándékát érzi, hanem a valódi emberi
kíváncsiságot. Amennyiben a keresztény hitet képviselők ma újra
meg tudják az egyéneket gondjaikban szólítani, visszaszerezhetik a
keresztény hit hitelét és jelentőségét a társadalom és a kultúra te-
rületén. Arra kellene talán ma leginkább vigyázni, hogy ne pozí-
ciókat keressen, ennek még a látszatát is gondosan kerülje, ha nem
a ma is erősen jelentkező spirituális éhség és szomjúság betöltésére
igyekezzék. Ez első szinten a fizikai éhség és szomjúság érzékelé-
sével, annak betöltésére irányuló igyekezettel kezdődik, azaz az el-
nyomottak és peremre szorultak/szorítottak mindenkori választá-
sával, a feléjük irányuló preferenciális opcióval, a mellettük való
elköteleződéssel. Az ilyen egyének és csoportok mellett való min-
denkori hely- és állásfoglalás kiemelt fontosságú a keresztény hit
alátámasztására és hitelesítésére. A második szinten a megszülető
kérdésekre figyelve kell válaszokat és megoldásokat kínálnia, minél
kevésbé tudálékos, kioktató formában. Még ha az egyetlen üdvö-
zítő igazság abszolút birtokosának tételezi, tudja is magát, nem sza-
bad a felsőbbrendű bíró vagy tanító pózában tetszelegnie: ekkor
öncél lesz a hit hirdetése és ezzel érdektelenné, sőt taszítóvá válik
a címzettek körében.

A hit világa

„Hogy mi tulajdonképpen a keresztény hit tartalma és értelme, ezt
a kérdést ma homály és bizonytalanság veszi körül; sűrűbb homály
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és nagyobb bizonytalanság, mint eddig bármikor a történelem
során.”3 Joseph Ratzinger 1968-ban vetette papírra e sorokat, meg-
állapítása ma még inkább érvényes, a keresztény hit lényegét és
megélési formáit tekintve ma sincs sem világosság, sem rend a fe-
jekben-szívekben. Mára az is kérdésessé vált, szükséges-e a szer-
vezett formájú, strukturált hit (és annak intézményes kerete) a tár-
sadalmi életben/élethez, van-e szerepe a kultúrában.

A hit hallásból ered, állapítja meg a rómaiakhoz írt levél (Róm
10,17) — azaz bármennyire tiltakoznának ellene egyesek, a hit (is)
kulturálisan konstruált elemekből (is) épül/építkezik. Ezért nem
független a társadalmi, kulturális, gazdasági változásoktól s attól,
ahogyan a kortárs kultúra (itt több, mint a „magas”, az elvont, az
elit szellemi kultúra) alakul. Tévedés lenne, mi több, hiba időtlen,
időn és téren kívüli-felüli hitről beszélni, álmodozni, ilyet elvárni…
Az örök Isten tér-időhöz kötött módon, ugyanakkor minden kor
emberének-közösségének szól, ad hitet, megadja a hit lehetőségét.
A kinyilatkoztatás a Bibliában nagyon is korhoz kötött módon je-
gyez fel örök igazságokat, a szimbólumok nyelvén és a nagyon is
tudatos emberi szelekció útján megőrzött és továbbadott tanúsá-
gok formájában, amelyek erről az örök transzcendens igazságról
szólnak. Ám félreértés a formát a tartalommal azonosítani, annál
leragadva örök formákat feltételezni, elvárni és számon kérni az
örök tartalom helyett. A változástól való félelem pszichológiai fej-
letlenség, probléma jele, ugyanakkor ebben a kontextusban a lé-
nyegi üzenethez való hűtlenségnek is bizonyul. Ahogyan a II. Va-
tikáni zsinat az idők jeleinek felismerésére hívta fel a figyelmet s az
aggiornamentót szorgalmazta, sőt sürgette, azt tűzte ki céljául, aho-
gyan az ecclesia semper reformanda elv a hűség letéteményese, úgy
kell éppen a hűség érdekében merni folytonosan megújulni a hit
interpretációjában.

Carlo Maria Martini néhai milánói bíboros-érsek mintegy vég-
rendeleteként elhangzott utolsó interjújában úgy fogalmazott a ke-
resztény hit fogyásának jelenségéről, hogy az egyház elfáradt, a val-
lásos kultúra elhalni látszik, a templomok üresek, hiányoznak a hit
parazsát a hamu alól kikaparni merő példaképek. Mozdulatlan-
ságba burkolózik, merevedik a hivatalos, az intézményes egyház,
pedig a mozdulatlanság Martini szerint az igazság felderítésére
való vágy elerőtlenedéséhez vezet, a bátorság elfogyását, egyben a
bizalom és hit erőtlenségét, elerőtlenedését jelzi.4 Válságjelzések
ezek, amelyeket korát megelőlegező módon egy 1936-os karácso-
nyi beszédében Márton Áron erdélyi püspök így foglalt össze:
„Külsőségekben, technikában milyen szédítő kultúránk van! Az
utcák éjjel fényesebbek, mint nappal, a házak tetején elektromos szi-
várványok szikráznak, gépek száguldoznak az utakon, szárnyas
emberek szelik a levegőeget, könyvek ezrei ömlenek a piacra hetek
alatt. Gyárilag állítják elő a kényelmet és a műveltséget. És soha
annyi loccsanás nem volt a hidak alatt, soha annyi összetört, elége-

3Előszó, in Joseph
Ratzinger: Bevezetés

a keresztény hit világába.
Márton Áron fordítá sában.

Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 2008, 9.

Változás és állandóság

Válságjelek

4Georg Sporschill utolsó
interjúja Carlo Maria
Martinival: L’ultrima
intervista: „Chiesa

indietro di 200 anni.
Perché non si scuote,

perché abbiamo paura?”
Corierre della Sera, 2012.

szeptember 1., 5.
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detlen lelkű, feldúlt és eltorzult arcú ember nem járt a nap alatt,
annyi kiégett agyvelő, annyi megkínzott, láthatatlan töviskoronával
szorított szív nem vergődött, mint manapság. Mert az anyag és
anyagiak megölték a lelket. A külső gazdagodással és haladással
nem járt együtt a lélek gyarapodása. Leszegényedtünk, mert a bet-
lehemi barlang tanítását nem értettük meg.”5

A hit kontextusa

Hogy választ adhassunk feltett kérdésünkre: mit jelent ma a keresz-
tény hit, hogyan jeleníthető meg hiteles és meggyőző módon, úgy,
hogy az emberek életének s ezáltal a kor kultúrájának szerves része
legyen, a meghatározáson túl a pontos helyzetkép megfogalmazása
a legfontosabb kiindulópont. A mai kor helyes értelmezése nélkül
hogyan is adhatnánk rá jó, alkalmas, megfelelő választ? Milyen hát
a mai közép-kelet-európai lelki-szellemi valóság: posztszekuláris,
posztmodern, posztkommunista, posztvallásos/poszthívő? Lehet,
hogy posztintézményes is egyben, olyan értelemben, hogy a ma em-
bere nem az előírt/előírásos módon hívő, ahogyan ezt a vallásszo-
ciológiai felmérések sorra kimutatták.6 Egy friss elemzés szerint
Európa mai szellemi, spirituális környezetét a modernitás és a poszt-
modernitás határozza meg, amely kétségbe vonja a keresztény hit
igazságra támasztott igényét, így nemcsak a keresztény hit, de az
ember is krízisbe kerül.7 A keresztény hit ugyanis közösségi keretet
és hátteret ad az egyén hitének s e hit megélésének. Ha a hit lénye-
gét megkérdőjelezi, ezzel szétfeszíti annak megnyilvánulási, megé-
lési formáját is. Recsegve repedezik a keresztény Európa fölött az ég:
az összetartó erő megroppant. De vajon ledől a menny? Az előbb idé-
zett elemző írás szerzője többekkel egybehangzóan azt jelenti ki: a
krízis egyben lehetőség is rákérdezni a hit minőségére, tartalmára.8

Ha a válság esély, érdemes a jelenséget megfigyelve, tudomásul
véve építeni rá és építkezni belőle, nem utolsósorban épülni rajta.
Nem félni kell tehát, világvégét látni mindenben, ami más, mint a
korábban megszokott, hanem derűs (nem naiv!) bizalommal kitárni
a kaput, félelemmentes hitünkkel vonzani. Ehhez a saját identitás-
nak erősnek kell lennie, a gyökereknek szilárdaknak. Nem bántóan,
agresszíven, fenyegetően kell szembemenni a világgal, csupán ma-
gabiztosan; nem kizáró/elítélő/ítélkező módon, az egyetlen igaz-
ság egyetlen lehetséges értelmezésével a kezünkben lebunkózva
mindent és mindenkit, hanem az igazunk biztos tudatában arra is
felkészülni, hogy ez elutasítható, de az elfordulás tőle még önma-
gában nem jogosít fel minket, közvetítőket a minősítésre. Ahogyan
a nem hívőnek a hit, a hívőnek a kételkedés az állandó kísérője és
kísértője. Ennek bátor feltárása akár vonzó is lehet: a kétely és re-
mény ellenére való bizalom feltárása és megosztása hitelesítheti a
személyt és hihetővé teheti, amit képvisel. A kételkedőkkel, kiáb-
rándultakkal és nem hívőkkel való párbeszédben látom a jövő útját.

5Márton Áron: Betlehemi
szegénység. In uő:

Karácsony [Márton Áron
hagyatéka 7]. Össze -

állította és jegyzetekkel
ellátta dr. Marton József.

Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 2010,

44–49, itt: 48.

6A térséget vizsgáló
vallásszociológusok a

„maga módján vallásos”
megnevezéssel jellemzik

ezt a fajta magatartást,
amely nem elhanyagol ha-

tó számú ember viselke-
dés- és viszonyu lás mód-

ja, lásd Tomka Miklós:
A legvallásosabb ország.
Vallásosság Szatmárban,
Erdélyben, Romániában.
Pázmány Társadalom tu-

domány, Budapest –
Piliscsaba, 2005; Tomka

Miklós – Paul M. Zulehner:
Religion in der Reform -

ländern Ost (mit tel) -
 Europas. Schwaben -

verlag, Ostfildern, 1999.

7Deák Viktória Hedvig:
Hit, krízis, gondviselés.

Előadás a gyulafehérvári
főegyházmegye

pasztorális napjain,
Csíksomlyó, 2012.
augusztus 27–29.,

Keresztény Szó, 2013/1.
1–5, itt: 1.

8Deák Viktória Hedvig: i. m. 
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A pogányok udvara evangelizációs modellt kidolgozó Gianfranco
Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke így fogalma-
zott: „Sokféleképpen kell megnyilatkozni, mivel a környezetünket
is a sokféleség jellemzi (…) Nem csak egy-egy kifejezésforma hatá-
rozza meg világunkat, mint egykor a nyomtatott sajtó vagy a tévé.
Az internet olyan sokrétűséget hozott magával, amelyet nem lehet
figyelmen kívül hagyni (…) ez valós környezetet jelent, aki ki
akarna bújni alóla, végül az is belekerül, valamiképpen belevonzó-
dik.”9 Martini bíboros egy hozzá intézett kérdésre — Mint bíboros
és teológus, mit mondana annak, aki nem hisz Istenben? — ezt vá-
laszolta: „Sok kérdésem lenne hozzá. Mi a fontos számára? Milyen
ideáljai vannak? Melyek az értékei? Ezt szeretném felfedni. Nem
állna szándékomban meggyőzni őt semmiről, csak annyit monda-
nék neki, hogy próbáljon meg Istenbe vetett hit nélkül élni, s ugyan-
akkor önmagáról elgondolkodni. Az élete néhány szakaszában
talán rábukkanna egy reménysugárra, észrevenné, mi az, ami ér-
telmet és örömet ad az életnek. Kívánom neki, hogy el tudjon be-
szélgetni olyanokkal, akik épp keresik a hitet és hívőkkel is. Később
pedig Isten talán megajándékozza majd azzal a kegyelemmel, hogy
ráébredjen az ő létezésére.”10

Várszegi Asztrik és Lengyel László beszélgetőkönyve alapvető
kérdéseket és viszonyulásokat feszeget e kérdéskörben. A bencés
főapát mondja: „Rájöttem arra, hogy egy ember életében óhatatla-
nul föl fognak merülni kérdések, amelyekre nem tud válaszolni, s
akkor nekem, ha hozzám jön, nem a tanításokat kell előadnom,
hanem egészen máshonnan, a problémái, a kérdései felől kell kö-
zelítenem. Ha személyesen, szeretettel a másik ember felé fordulsz,
nem kérdezed tőle, hogy gyakorolta-e a hitét, mert tudod, hogy
talán a külső formák megtartása nélkül is közelebb kerülhet Isten-
hez. Előttem van egy sugárzó tekintet, egy sokat szenvedett férfié,
akitől sokadik találkozásunk után megkérdeztem: mondd, tartozol-
e valamelyik egyházhoz? Válasza ez volt: semmiféle egyházhoz
nem tartozom, de mélyen és igaz hittel hiszek Istenben. Ez a hit
tette őt sugárzó egyéniséggé és készségessé az emberi kapcsolatra.
Abban segíthetek a barátságommal, a készségemmel, hogy te be-
fogadod az én hitemet, és attól talán rátalálsz valamire, ami aztán
számodra fontos…”11

A teológus Joseph Ratzinger pedig így jellemzi e helyzetet: „aki
megkísérli a mai életben és gondolkodásmódban felnőtt emberek-
nek a hitet hirdetni, (…) rendelkezik kritikai érzékkel, hamar rájön,
hogy itt nem formáról, nem csak a teológia megszokott köntösének
elavulásáról van szó. Aki a dolgát komolyan veszi, teológiai pró-
bálkozásával idegenkedést fog tapasztalni a mai embernél; érezni
fogja nemcsak a tolmácsolás nehézségét, hanem a saját hite veszé-
lyeztetettségét, s azt, hogy hitével, hithirdető és hitvédő törekvésé-
vel beleütközik a hitetlenség fenyegető hatalmába. Aki ma becsü-
letesen számot akar adni a hitről magának és másoknak, annak fel

9Miért twitterezik
Ravasi bíboros?

Magyar Kurír, 2012.01.18.

10Carlo Maria Martini –
Georg Sporschill:

A hit kockázata. Éjszakai
beszélgetések Jeruzsá -

lemben. (Ford. Kató
Eszter.) Kairosz Kiadó,

Budapest, 2009, 17.

A párbeszéd
jelentősége

11Lengyel László –
Várszegi Asztrik:

Beszélgetőkönyvecske.
Helikon Kiadó, Budapest,

1999, 43–44.
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kell ismernie, hogy a hit eredményes hirdetéséhez nem elég csak
kosztümöt cserélni. Hamarosan belátja, hogy az ő helyzete nem kü-
lönbözik a többiétől annyira, ahogy kezdetben gondolta. Felismeri,
hogy különböző formában ugyan, de ugyanaz a hatalom van jelen
mind a két oldalon. A hívőt is fenyegeti a hite felőli bizonytalanság,
ami rendes körülmények közt magától értetődő volt, a kísértés pil-
lanatában törékenynek tűnik, egészen nyersen, váratlanul, kiáb-
rándítóan.”12 Sigmond István egy friss novellájában Isten így szól az
őt faggatókhoz: „Nem lehet arra kényszeríteni az embereket, hogy
egyazon istenképben higgyenek mindannyian.”13 Ám a tény, hogy
nem hisz tételesen, netán egyháziasan, a lét értelmén töprengőt el-
vezetheti a hívőkkel egyező értelmezésekig: „A pápa továbbra is
úgy véli, hogy létezik egy megtalálható objektív igazság, és ezt az
igazságot kötelességünk hirdetni. A magam részéről nem hiszek
ebben az egyszer s mindenkorra adott igazságban, de elfogadom,
hogy kötelesek vagyunk állandóan keresni az újabb és újabb igaz-
ságokat. (…) Megértem és osztom a pápa aggodalmát. Való igaz,
hogy mind a hit, mind a tudományosan kereső értelem helyébe a
hasznossági elv lépett, s ez egyaránt kihívás a végső igazságot hir-
dető hitnek és a vallástalan kereső tudományosságnak.”14 Az ilyen
állásponton levő gondolkodóval máris van találkozási pont, azon a
bizonyos pogányok udvarán máris van miről eszmét cserélni: a közös
pontból kiindulva kölcsönös tisztelettel akár együtt is lehet haladni.
Abba azonban egyelőre bele kell törődni, hogy az a fajta egységes
keresztény Európa, amelyben déli harangszóra mindenki leteszi
munkaeszközét, akár a fegyvert is, és együtt imádkozza a rózsafü-
zért, nem létezik. A hit, konkrétan a keresztény hit egyéni és kisebb
közösségi meggyőződés és gyakorlat: a tágabb nyilvánosság szá-
mára azonban nem (Kelet-Közép-Európában talán a parancsuralmi
rendszer időbeli közelsége miatt még kevésbé) kívánatos egysége-
sülést jelent, mert a kényszer előírta azonosulás fenyegetésére em-
lékeztet. A demokrácia nehéz kérdése, hogy a több ség hogyan ér-
vényesítse súlyát diszkrét eleganciával, s a kisebbség, még ha az
egyetlen isteni igazság letéteményese is, hogyan gyakorolja ízlés-
sel a meritokráciát vagy elitokráciát.

Szubjektív kóda

E gondolatfutam egy látleletet kínált csupán, nem megoldást, sem-
miképpen nem az egyedül üdvözítő megoldást, legfeljebb javasla-
tokat fogalmazott meg. Kódaként következzék néhány szubjektí-
vebb kérdéssor.

Nagyon sokan az úgynevezett „jó keresztények” köréből a keresz -
tény Európa emlegetésével egy olyan közösségi hitet emlegetnek,
amely számomra megfoghatatlan. Amikor magam is a keresztény
kultúráról gondolkodom, óhatatlanul felmerül a kétely bennem:
mert vajon mit jelent egészen pontosan ez a közösségi hit? A hit a

12Joseph Ratzinger:
i. m. 13.

13Sigmond István:
Egy ateista tanácsa:

higgyetek Istenben 4.
Három Biblia. Helikon,

XXIII. évfolyam, 2012. 21.
(611.) szám –
november 10.

14Lengyel László –
Várszegi Asztrik: i. m.

213. Lengyel László itt
II. János Pál Fides et

ratio enciklikája
gondolataira reflektál.
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közös, a hit tárgya, formája, rítusai, története, vagy következmé-
nye, az a bizonyos hitből fakadó cselekedet? Számtalan kérdőjel
ágaskodik előttem arra vonatkozóan, hogyan alakul és strukturá-
lódik az ember identitása, mert úgy sejtem, a hit ezek közt a struk-
túrák közt lapul, ott tud helyet találni, mondhatnám, ott tudja a Sze-
mély a személyt megszólítani. Ez a hit azonban még mindig „csak”
személyes: nélkülözhetetlen, hogy legyen, különben nincs minek
kilépnie a tágabb társadalmi porondra, nincs minek formát öltenie,
kultúrát képeznie. Rejtély számomra, az egyéniségem redőnyei kö-
zött engem megtaláló, megszólító Személyesség hogyan szólít meg
másokat, hogy aztán ezekkel együtt én a közös megszólító okán
közös kultúrát hozzak létre. Miután ezt a rejtélyt megfejtem, identi-
tásom bugyraiba integrálom, tudok kitárulkozni, kíváncsian for-
dulni mások felé, megerősödve ebben készségesen kitenni a ma gam
nehezen kialakított struktúráit a másnak, ami sérthet, támadhat,
megkérdőjelezhet. Miután egymás kiálló tüskéit lefaragtuk, tudunk
együtt építeni valamit. Hitünket tükröző kultúrát. Ám annak ismét
válaszolnia kell arra a kérdésre: hitünk? És ki kell lépnie arra a po-
rondra, ahol mások elzárkózhatnak előle, mert nem kívánják ki-
tenni magukat a mássággal való szembesülés kényelmetlenségé-
nek, mert nem kívánnak sérülni a találkozásban mindig ott rejlő
fájdalom által. Hogyan mutatom meg boldog, büszke hitemet, ha
nem kényszeríthetem rá a másikat még a rám és mondandómra fi-
gyelésre sem? Piaci fogásokat vessek be? Pszichológiaiakat? Kínál-
jam neki, amiről tudom, hogy érdekli? Adjam alább, adjam fel a ma-
gamét, csak hogy a figyelmét kivívjam? Ragaszkodjam mereven az
enyémhez mint egyetlen igazhoz, nyomjam az orra alá tántorítha-
tatlanul? A taizéi John testvér szerint „ha a keresztény hit az ab-
szolút Valóság oldaláról jövő kínálat, az ember szerepe alapvetően
e meghívás elfogadása, és a válaszadás. (…) e meghívás ellentét-
ben áll bármiféle kényszerrel. Bármiféle kísérlet, amely nyíltan vagy
rejtve kényszerítő eszközöket használ, abszolút idegen a hit termé-
szetétől.”15

Várszegi Asztrik megoldási ajánlata: „A kereszténység nem ön-
magáért, hanem az emberért van. Nekem az embert onnan kell el-
hoznom, ahol van.”16 A keresztény hitet ezért nem lehet a rég- vagy
közelmúlt formáiban tálalni, majd hátradőlve várni, hogy mint or-
vosság, hasson, s az eredményt is azonnal láthassuk. Nem elég ké-
nyelmes és tömegeknek tetsző módon sem kínálni: nem a népsze-
rűség, a könnyen fogyaszthatóság, hanem a hitelesség a cél, az
előremutatás, és nem a múlt változatlan alakban való őrzése. A gyö-
kerekre hivatkozás sokszor kibúvó: az avítt, de még népszerű —
vagy csak ismerős — formákhoz való ragaszkodás rejtőzik el mö-
götte. Az idők során az bizonyult időtállónak, előre, a jövőbe mu-
tatónak, hosszabb távon hitelesnek, ami olykor a közmegbotrán-
kozás ellenére mert önmagához hűséges lenni... (lásd Keresztes
Szent János érzéki misztikáját, Ady társadalom-bírálatát). „Bár a

Egyén és közösség

15Brother John: Short
Writings from Taizé 3.

Forrás:
http://www.taize.fr/hu_

article7148.html
(2012.12.12.)

Régi és új formák

16Lengyel László –
Várszegi Asztrik: i. m. 44.
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hitre általában mint vallásra tekintünk, mivel az az Istennek hívott
Abszolútummal való kapcsolatunkra vonatkozik. Ez a képzet azon-
ban nem látszik hasznosnak abból a szempontból, hogy annak egye-
dülálló jellegét megragadja. Nemde inkább azt spiritualitásnak, lel-
kiségnek kellene neveznünk? (…) személyes utat kínál, és az emberi
létezés egyre nagyobb mélységeit járja át. (…) Zarándokút ez Krisz-
tus nyomában, amely úton a zarándok szükségszerűen másokkal
együtt vándorol. (…) a tanítvány is létével adja át üzenetét.”17

A már idézett Sigmond István írásában a novellahősül választott
Isten így mutatkozik be: „Amikor lediktáltam Mozartnak a Varázs-
fuvolát, arra kért, hogy egy bizonyos helyen, két zenei mondat közé
iktassunk be egy hosszabb szünetjelet. Rendben van, mondtam, de
az a szünetjel én magam leszek. Azóta egyesek azt hiszik, sőt, szó-
székről is hirdetik, hogy Isten többek között szünetjel két zenei
mondat között. (…) Amikor a Száz év magányt diktáltam, a mester
azt mondta, hogy a szöveggel teljes egészében azonosulni tud, csak
a szavakban a hangsúlyt kellene megváltoztatnom. Rendben van,
mondtam, de akkor a hangsúly a szavak lelkében én magam leszek.
Azóta sokan azt hiszik, hogy a szavakban a hangsúly is én vagyok.
És nekik is igazuk van. A csermely csobogása is én vagyok, a bú-
zakalászban a búzaszemek az én arcomat viselik, a mosolygó gyer-
mekarcon én vagyok az öröm, a kutyákban a gazdi iránti hűség is
én vagyok, merthogy Minden én vagyok.”18 Mi az emberi élet célja,
kérdezik az Urat a Sigmond-írás többi szereplői. „Nektek (…) az a
feladat jutott, hogy nap mint nap imádkozzatok az emberért, egy-
szer már észhez kell térniük, hogy ne fecséreljék el azt a kevés időt,
amit egy emberi életre szántam, jöjjenek rá végre, hogy egy mon-
datban nem a kötőszavak a legfontosabbak, a főneveket, mellékne-
veket, igéket, jelzőket és minden egyebet mellékesként kell kezelni,
a legfontosabbak a szünetjelek és a hangsúlyok, amelyek a szavak
lelkének tartozékai, mert a szünetjelek s a hangsúlyok mindegyike
én magam vagyok.”19 — A keresztény hit jövője a hangsúlyozás:
nem a hatalom, pozíció, intézményi biztonság, hanem a jó helyre
kitett hangsúly. Ha a keresztény a fülsüketítően zajos európai kul-
túrában, amely elbizonytalanítja polgárait olyannyira, hogy azok
spirituális kínjukban a távol-keleti gyakorlatokba menekülnek, a
szünetjel és a csend merne lenni, a cím végére sokak által riadtan
odaértett kérdőjel törékeny, de biztos alapokon álló felkiáltójelként
mutatná a jövőbe vezető pallót.

17Brother John: i. m.

18Sigmond István: i. m.

A keresztény hit jövője

19Uo.
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