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az, amit ránk hagyományoztak. A 
protestantizmus rabjává lehet a 
biblicizmusnak, amikor is nem teszi 
mérlegre azt, amivel mér, s az az 
eszme, hogy a Bibliával lezárult 
Isten kinyilatkoztatása, süketté tehe-
ti a Lélek további működésére. Tu-
lajdonképpen miért is lenne kevésbé 
Lélekkel telt a Barmenben magtar-
tott hitvallói szinódus teológiai nyi-
latkozata, mint a Biblia bizonyos 
részei? Miért lenne kevésbé Lélek-
kel telt Assisi Ferenc naphimnusza, 
mint Pál szeretethimnusza az 1. 
Korinthusi levél 13. fejezetében? 

Két erősség és két gyengeség: A 
katolicizmus erőssége, hogy a ha-
gyomány sok hangjából ki tudja 
hallani a Lélek szavát, gyengesége 
viszont, hogy könnyebben rabjává 
válik a holtak és azok hagyományai 
igézetének. Az evangélikusság erős-
sége, hogy képes elhagyni, vagy 
legalábbis bizalmatlanul szemlélni a 
régi vallási házakat, amelyek jó 
vagy rossz szellemből épültek, 

gyengesége viszont, hogy olyan 
eredetre korlátozódik, amely maga 
is kérdéses. 

Protestáns és katolikus habitus-
ról beszélek, a világ megértésének 
bevésődött módjáról. Persze közben 
túlzásba esem. Hiszen nem valódi 
megkülönböztetésekről van szó, 
hanem a hit egyik vagy másik dia-
lektusának hangsúlyairól és színe-
ződéseiről. 

Óvatos összefoglalásként meg-
kockáztatom a következőket: A 
katolikusok jobban megértik egy-
mást az összefüggések alapján, 
hitük nem csupán a szívükben gyö-
kerezik, hanem kiolvassák azt a 
hagyományaikból is; leolvassák a 
halottaik ajkáról, kiolvassák a for-
mákból, keresik a szentek körében. 
Természetesen a protestánsok sem 
boldogulnak teljesen a hagyomá-
nyok és a formák nélkül, de ezek 
csekélyebb szerepet játszanak. 

A hívők szubjektivitásának más 
pátosza van a protestantizmusban. 

Hangsúlyos az ember közvetlen 
kapcsolata Istennel, a lelkiismeret, 
az értelem, a felnőttség, a szabad-
ság. „Ahol szabadság van, ott pro-
testantizmus van. Ha lemond a sza-
badságról, a protestantizmus el fog 
tűnni”, írja Jürgen Moltmann. Meg 
lehet-e találni ezeket a mondatokat 
katolikus teológusoknál is? Termé-
szetesen igen. De megszokottabbak 
és várhatóbbak protestánsoknál. 

Már régen lemondtam arról a 
gyerekes játékról, hogy kijátsszam 
egymás ellen a protestantizmust és a 
katolicizmust, a hitnek e két válfa-
ját. A Talmudban ez áll: „Az egyik 
nyelve és a másik nyelve az élő 
Isten nyelve.” És a zsidó filozófus, 
Levinas ezt írja: „Isten nyelve töb-
bes számú nyelv.” A különbözősé-
günk a gazdagságunk, nem pedig 
megszüntetendő fogyatékosságunk. 
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Elkerülhetetlen krízisek
Sokféle krízisen, belső válságon 

megy át minden ember. Felsorolunk 
most négy ilyen válságot, amelyek 
nem azért keletkeznek, mert én vagy 
a szüleim rosszul csináljuk/csinálták 
a dolgunkat, és nem is azért, mert 
beteg a társadalom. Ez a négy abból 
adódik, hogy ember vagyok. Az 
emberlét kibontakozása szakaszok-
ban történik, és a szakaszok váltásá-
nak törvényszerű kísérőjelenségei a 
feszültségek, a krízisek. Ezek mel-
lett bőven születnek másfajta krízi-
sek is, amelyek már valóban abból 
adódnak, hogy elhibázzuk vagy 
elmulasztjuk azt, amit tennünk kel-
lene. Most tehát felsoroljuk a négy 
törvényszerű krízist, majd kissé 
behatóbban foglalkozunk a harma-
dikkal, azzal, amelyikkel keveset 
foglalkoznak a „szakemberek”. 

Már a kisgyermek életében je-
lentkezik a krízis első formája. Ezt 
így nevezik: az első dackorszak. 
Két-három éves korában mondja ki 
a gyermek nagy erővel ezt a két 
szót: „én” és „nem”. „Ne fogjátok 
meg a kezemet, egyedül akarok 
átmenni az utca másik oldalára!” 
Dacos ellenállások között mozdul 
meg bensejében az Én-mag. 

A második nagy krízis a ka-
maszkorban jelentkezik. Ennek 
lényege a sok gyötrelemmel járó 
szabadságharc. „Elegem van a fel-
nőttek (elsősorban a szülők) gyám-

kodásából. Független, szabad ember 
akarok lenni.” Az Én-mag itt már 
megizmosodva önállóságot követel 
magának. 

A harmadik krízis „az emberlét 
útjának felén”, tehát akkor tör ránk, 
amikor életünk delelőpontjához 
érkezünk. Erről most röviden csak 
annyit: ekkor történik az első igazi 
számvetés arról, hogy mennyit ér az 
önállóságát kiverekedett énem. 

És végül a negyedik krízis az 
öregedéssel és az öregséggel való 
megbirkózás küzdelme. Röviden: az 
eddigi és ilyen keretek között mű-
ködő én feladásának, folyamatos és 
fokozatos felszámolásának nehéz 
válsága ez. Nem csupán észből jö-
vő, hanem az emberlét egészét el-
igazító feleletet kell találni erre a 
kérdésre: Mi következik ezután? A 
végső megsemmisülés, vagy a vég-
ső beteljesedés? 

A harmadik krízisben még 
„csak” ezekre a kérdésekre kell 
választ találni: Ki vagyok én igazá-
ban? Mennyit ér az életem? Van-e 
értelme annak, amit teszek? Megta-
láltam a helyemet, a társamat, a 
feladatomat az életben? Vagy min-
dent elhibáztam? Bölcs lettem, vagy 
bolond voltam? Lehet még valami 
újat kezdeni? Egy régi német szó-
lásmondás szerint: „Negyven után 
már nem lehet az életet reparálni.” 
Egy pszichológus viszont könyvet 

írt ilyen címmel: „Negyven után 
kezdődik az élet”. Kinek van igaza? 
Egyszerű a felelet: embere válogat-
ja. Mindkét állítás igaz lehet. Van-
nak emberek, akik életük félidejére 
annyira megcsontosodtak gondol-
kodásukban és viselkedésükben, 
hogy emberileg már nem lehet segí-
teni rajtuk. És vannak mások, akik 
negyvenen túl – végre – elkezdenek 
igazán „emberül” élni, gondolkozni, 
eszmélődni, Istent keresni, szolgál-
ni… Akkor egészséges az emberré 
válás folyamata, ha az „Én” az elő-
ző virágzások után ebben a harma-
dik nagy krízisben végre igazán 
„termőre fordul”, ahogy a jól ápolt 
gyümölcsfák is teszik a maguk ide-
jében. 

Ha az emberlét bontakozásának 
ezt a földi, emberi, természetes útját 
érintkezésbe hozzuk az isteni világ-
gal, erre a felismerésre jutunk: Éle-
tünk első éveiben, évtizedeiben 
inkább Isten gondviselő, oltalmazó, 
tanító, terelgető segítségére van 
szükségünk. Aztán egyre inkább 
rászorulunk – az eddigieken túlme-
nően – Isten belső, lelki ajándékaira. 
Arra a Szentlélekre, aki az „első 
félidő” nyersanyagából ki tudja 
formálni végső és igazi önmagun-
kat. Minél inkább múlik az életünk, 
annál inkább rászorulunk Isten örök 
életet munkáló szeretetére. 
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