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Kedves Olvasónk!

M eglátn i -  m egíté ln i -  cse lekedn i. 10 évve l ezelőtt, 
1979 január-februárjában volt a latin-amerikai püspö
kök nagy feltűnést keltő konferenciája a mexikói 
Pueblában. Ezen megerősítették annak a korábban 
(Medellinben 1968-ban) javasolt háromlépcsős módszer
nek a helyességét, amely a fe lszabadítás teológiája 
módszerének is tekinthető: elemző m eglátás -  te o ló g ia i
m egítélés -  le lk ip á sz to r i cse lekvés. Az egyház ugyanis 
nem teljes ítheti Krisztustól kapott küldetését "anélkül, 
hogy ne igyekezne állandóan m egism erni a va lóságot", 
mondja a záródokumentum (85. p . ) ,  "hogy azután az
Evangélium alapján re flek tá ljo n  erre a va lóságra , 
döntsön a szükséges célok, alkalmas eszközök és utak 
mellett és, hogy ezeket lehetőleg racionálisan a lk a l
mazza az evangelizációs munkában" (1307. p . ) .

"A múlt nagy, példamutató a lak ja i is va llatóra  
foghatók ebből a nézőpontból" í r ja  tanulmányában 
Leonardo Boff, és Luther jelentőségét teszi kritikus 
vizsgálódás tárgyává . E rw in  K rá u t le r  braz i l  püspök a 
szegényekkel, az elnyomottakkal és a pusztulásra í té lt  
indiánokkal együtt élve tapaszta lja , hogy "ahol ember 
nap mint nap szembekerül a h a lá l la l ,  ott a föltámadás 
és az élet nemcsak a l i tu rg ia  szókincséhez tartoz ik". 
A dolgokat azonban különböző o ldalró l is lehet szem
lé ln i, amint ezt a le n g y e lo rs z á g i egyházzal foglalkozó 
két cikkünk tanúsítja.

Ma, amikor a magyar társadalomban is egyre 
többeknek a húsába vág a kemény va lóság, talán 
hasznát vehetjük a latin-amerikai püspökök á lta l j a 
vasolt háromlépcsős módszernek: nem szabad sem jám-
borkodva elbagetellizálnunk ami f á j , sem elmerülnünk 
a pusztán anyagi kérdések mocsarában. Induljunk ki 
a kemény valóságból, értelmezzük ezt az evangélium 
fényénél és vonjuk le a gyakor la ti  következtetéseket. 
Ennek szellemében született meg -  É liá s  József tanúsá
ga szerint -  a "Jó Pásztor" és a "Szent Kereszt 
Egyesület" ökumenikus együttműködése a 11. v i lá gh á 
ború alatt a zsidók megmentésére. A magyar egyház 
helyzetével foglalkozó írása ink  pedig azt suga llják , 
hogy erre a szintézisre ma is égetően szükség van.

1989. ápr i l is  a szerkesztők
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LEONARDO BOFF

a felszabadítás teológiájának kimagasló képviselője, dog
matikaprofesszor a brazília i Petropolisban. Alábbi tanul
mánya, amelyet szerkesztőségünknek küldött, nemcsak a fel
szabadítás teológiájába enged bepillantást, hanem érdekes 
az ökumenikus párbeszéd szempontjából is. A magyar fordí
tásban eltekintünk a terjedelmes irodalmi hivatkozások 
nagy részének közlésétől.

Luther Márton jelentősége az elnyomottak 
felszabadításában

A felszabadítás teológiája nem annyira egy 
többé-kevésbé meghatározott tartalmú tan, hanem 
inkább a különböző teológiai diszciplínák kezelé
sének egy bizonyos módja. A felszabadítás teoló
giá ja a teológia művelésének sajátos formája. A 
hagyomány nagy témái újraértelmezhetők a sze
gények melletti elkötelezettség és azon keresztény 
közösségek tapasztalatai alapján, amelyek a hit 
erejével a társadalom megváltoztatásáért szállnak 
síkra, és a múlt nagy, példamutató alakjai is 
vallatóra foghatók ebből a nézőpontból. Nos: mi
mondanivalójuk van ezeknek az embereknek szá
munkra, akik a hittől indíttatva küzdünk a 
szegények felszabadításáért? Miben tudnak mege
rősíteni vagy b írá ln i bennünket?

Luther Márton úgy lép elénk, mint az evan
gélium szellemének, valamint az egyházi és tár
sadalmi reformok bátor követelésének egyik nagy 
tanúja. Korára nagy változások, uralkodók kö
zötti hatalmi harcok és parasztháborúk nyomták 
rá bélyegüket. Milyen gyakorlatot alakított ki 
Luther? Hogyan gondolkozott az ő korában érvé
nyes történelmi gyakorlatról? Milyen magatartást 
tanúsítson az ő mozgalma a társadalmi változá-
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sokkal szemben? Ilyen kérdéseket a történelmi 
Luther nem tett fel magának. Annál inkább 
szorongatnak ezek a kérdések minket, akiknek 
számára fájdalmas kihívást jelent a társadalmi 
és egyházi forrongásban lévő Latin-Amerika. De 
Luther talán ösztönzést adhat számunkra a mai 
kérdések megválaszolásához.

Ha közelebb akarunk jutni hozzá, j ó l  tesz- 
szük, ha először azokat a felekezeti mozgalmakat 
vesszük szemügyre, melyek Lutherre nyúlnak 
vissza, és az ő szellemi örökségét közvetítik 
nekünk. Azután azokon a műveken keresztül, 
melyek közvetlenül a minket érdeklő kérdésekkel 
- hit, egyház, átalakuló társadalom - fog lalkoz
nak, szeretnénk Lutherrel magával beszédbe ele
gyedni.

1./ A történelmi protestantizmus mint a pol
gári szabadság előmozdítója

Hogyan viszonyulnak Latin-Amerikában a 
"történelmi'1 protestáns egyházak (azaz a luthe
ránusok, presbiteriánusok, metodisták és baptis
ták) a szegények népi, felszabad!tási mozgalmá
hoz? Hogy a kérdésre válaszolhassunk, először 
történelmileg vázolnunk kell a protestantizmus 
előretörését a latin-amerikai földrészen. Protes
tánsok, mint aktív  és szervezett csoportok, a 19. 
század közepe óta vannak nálunk. Közép-Európá- 
ból és az észak-atlanti területről jöttek, olyan 
országokból tehát, amelyek mindmáig a "modern 
társadalom" úttörői és a liberá lis  berendezkedés 
mérvadó hordozói voltak. Országainkba a törté
nelmi egyházak a liberalizmus eszményét hozták 
magukkal, és ezzel gazdasági téren megerősítet
ték a modernizálást és iparosítást a régi o l iga r 
chiákkal szemben, akik a földbirtokosok voltak. 
Politikai szempontból a képviseleti demokrácia 
h íve i voltak, kultúra dolgában a mindenkire 
kiterjedő iskolai oktatást valamint az egyénnek 
és szabadságának előmozdítását propagálták.

Világosan és egyértelműen ír ja  Stanley W.
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Rycroft prebiteriánus misszionárius, hogy "a ke
reszténység (evangélium), az egyén értékének és 
az isteni fegyelem alatt álló szellem szabadságá
nak hangsúlyozásával, a legbiztosabb alapja 
annak a szabadságnak és demokráciának, amely
re Latin-Amerika vágyód ik ". ( l)

Ezzel a célkitűzéssel a történelmi protestan
tizmus Latin-Amerikában olyan viszonyokat akar 
teremteni, mint amilyenek az északi féltekén 
állnak fenn, származási országaiban. E célból 
strukturális szövetséget köt a latin-amerikai 
társadalom leghaladóbb köreivel, amelyeket a 
maguk részéről a francia és az amerikai forra
dalom, a felvilágosodás, a pozitívizmus, sőt a 
szabadkőművesség eszményei befolyásolnak. A 
nemzeti burzsoáiára, a kereskedő, városi és 
vidéki kispolgárságra gondolunk. Ez akkor tör
ténik, mikor a hagyományos latin-amerikai gyar
mati társadalom modern, liberális társadalommá 
alakul át. így  konfliktusokra kerül sor a régi 
urak és az újonnan fellépő történelmi szubjektum 
között. A katolikus egyház a gyarmati rendszer 
urainak és képviselőinek történelmi blokkjához 
csatlakozik. Ezzel azonban olyan ellenféllé vá
lik, aki ellen a protestánsoknak tartósan har
colniuk kell -  mégpedig nemcsak a felekezeti 
különbségek miatt, hanem az egyház konzervatív 
társadalmi funkciója miatt is. A történelmi pro
testantizmus számára "a római katolicizmus egy 
átfogó rendszer ideológiájaként és struktúrája
ként, roskatag, spanyol eredetű úri rendként 
jelenik meg, amely ránehezedik Latin-Amerikára 
és amelyet meg kell szüntetni, hogy helyette egy 
új, demokratikus, liberá lis, felvilágosult és di
namikus rendszert lehessen létrehozni, melyet 
történelmi szemszögből nézve a protestantizmus 
inspirált és amelynek - nyitott könyvvel és saját 
értelmével - a protestáns tan nyit utat, amelyet 
a protestantizmus hordoz és támogat". (2)

Valóban: a kereszténység (a római-katolikus
egyház) és a spanyol-portugál birodalom erői 
közötti gyarmati egyezséghez képest megújítóan
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hat a protestantizmus. Ennyiben a protestantiz
mus fe lh ívás egy újfajta hitéletre, amely megfe
lel a szabadság, a demokratikus részvétel és a 
termelési folyamat modernizációja szellemének.(3) 
Vallási kifejezéssel: a protestantizmus "élő hit
nek" bizonyult a katolicizmus "halott h itével" 
szemben. Gonzalo Baez Camargo szerint Krisztus 
Latin-Amerikában "hallgató Krisztus" volt, míg a 
protestánsoknál "lánc nélküli Krisztus". ( A)

Másrészt el kell ismerni, hogy a protestáns 
teológia a liberá lis  történelmi szubjektumhoz van 
kötve. A liberalizmus az elnyomó imperializmus 
ideológiájává lesz, mely központra és perifériára 
tagolja a v ilágot. A 19. század közepe óta 
Latin-Amerikában kifejlődőben van a neokolonia- 
lizmus. A protestantizmus, mely a liberá lis  ide
álok szárnyain érkezett hozzánk, egyre inkább 
igazolja ezt a neokoloniális paktumot. A gyarma
ti tradícióhoz képest - ahogyan azt a trón és az 
oltár kiépítette - haladást jelent. Ám az elnyo
más alapstruktúráját tekintve nem hoz felszaba
dulást. Mások lettek az urak; de a rendszer, 
mely a népet elnyomja, teljes gőzzel működik 
továbbra is. A társadalmi változás, melyet a 
protestantizmus előmozdított, csupán reformista 
volt. így  közvetlen előnyben részesítette a kö
zép- és felső rétegeket, és közvetve, egészen 
csekély mértékben, a szegény nép alsó rétegeit. 
A va llás i változás, amelynél mindenekelőtt a 
szív  megtérése, az élő hit és az etikus cselekvés 
volt előtérben, a társadalom modern köreibe 
hatolt be. A nép ellenben továbbra is népi 
vallásosságát gyakorolta és tovább sínylődött a 
szociális elnyomás drámájában.

Találóan á llap ít ja  meg Octavio Paz: "A l ib e 
rális és demokratikus ideológia távol á ll attól, 
hogy konkrét, történelmi helyzetünket kifejezze, 
inkább elrejti azt. íg y  országainkba alkotmányos 
módon beépült a politikai hazugság. Az erkölcsi 
kár felmérhetetlen volt, és kiterjedt létünk leg 
mélyebben gyökerező régióira is. Természetesnek 
érezzük, hogy hazugságokba vagyunk belebonyo-
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lódva. Több mint száz évig viseltük el a feudá
lis oligarchiák szolgálatában álló erőszakrend
szereket, de közben a szabadság nyelvét beszél
tük". (5) A történelmi protestantizmus igen kényes 
viszonyban van ezzel a liberális ideológiával.

A liberális koncepció krízisével, amely La- 
tin-Amerikában egy függő helyzetű, perifériális  
kapitalizmus alakját öltötte, válságba jutott a 
protestantizmus liberá lis értelmezése is. Vajon 
adhat-e erőt ez a fajta protestantizmus az el
nyomottak felszabadításához? Jósé Miguez Bonino 
tudatosan a következő tézist á l l í t ja  fel: "A
protestantizmus identitásának és missziójának 
krízisét akkor és olyan mértékben fogja leküzde
ni, amikor, illetve amennyiben visszanyeri fe l
forgató erejét, mellyel a múltban rendelkezett, 
de amelyet ma, egy egészen más helyzetben kell 
k ife jten ie." (6 ) Julio de Santa Ana, aki korábban 
az Egyházak Világtanácsánál dolgozott, ma pedig 
az "Evangelizálás és Népnevelés Ökumenikus 
Szolgálati Központjának" (CESEP) főtitkára Sao 
Paoloban, azt követeli, hogy az egyház és a 
protestantizmus a szegények világában eresszen 
gyökeret, ha valódi felszabaduláshoz kívánják 
hozzásegíteni az elnyomottakat. Rubem Alves kü
lönbséget tesz a protestantizmus ideológiai funk
ciója és utópikus funkciója között: előbbi a
liberalizmussal függ össze, az utóbbi viszont 
emlékezés az evangélium felszabadító erejére. 
Innen nézve "katolikusok és protestánsok felfede
zik, hogy egyetlen organizmust alkotnak, amely 
Latin-Amerikában egy új remény szolgálatában 
á l l . 7)

És valóban: létezik protestáns felszabadítási
front, amely a felszabadítás globális folyamatá
nak gyakorlatában lényeges szerepet játszik. A 
kérdés most az, hogy mennyire igazolható ez a 
küldetés Luther alapján.

2./ Luther mint egyházi felszabadító és tár
sadalmi reformátor

Azt kérdezzük tehát: mennyiben van Luther-
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nek felszabadító szerepe a történelmi-társadalmi- 
-va llás i folyamatban, és mennyire járult hozzá 
elméletével és gyakorlatával annak az újkornak 
a legitimációjához, amely ma a nagy néptömegek 
számára siralmas elnyomást és elszegényedést 
hozott. Ennek a kérdésnek megválaszolásához 
behatóan meg kellene vizsgálnunk a Luther-je- 
lenséget, valamint azt, hogy milyen hatást gya
korolt a korabeli erőkre. Ehhez azonban ebben a 
rövid dolgozatban sem idő, sem hely nincs. 
Mégis megkísérlek felvázolni néhány szempontot, 
amelyek segíthetnek megérteni, hogy milyen ki
hívással szembesítenek a kizsákmányoltak ben
nünket mint keresztényeket és mint egyházat.

Hogy a dolgokat egy bizonyos hermeneutikai 
érzékkel közelíthessük meg, szükségünk van va
lamilyen vonatkozási keretre. Azt a hipotézist 
állítom fel (melyet itt sem elmélyíteni, sem 
megokolni nem tudok) , hogy egy va llás i jelen
ség, mint Luther, nem írható le kizárólag v a l lá 
si kategóriákkal. Aki csupán va llás i elemzést 
akar, az végül még ezt sem tudja megalkotni. 
Azért van ez íg y ,  mert a va llás i tényező (a 
kultúrához, ideológiához, értékekhez hasonlóan) 
sohasem áll önmagában, hanem mindig egy tár
sadalom konkrét történelmével, és szociális és 
politikai struktúráival van kapcsolatban. Min
denkori specifikus je llege mellett mindegyik té
nyező hatással van a többi tényezőre is. Vannak 
korok, amikor a va llás i tényező a meghatározó; 
valószínűleg vonatkozik ez Luther és a reformá
ció korára. A reformáció elsősorban, de nem 
kizárólag va llás i történés. A va llás  területén 
került napvilágra minden konfliktus, amely az 
akkori Európa társadalmát és tudatát áthatotta. 
Joggal á l lap ít ja  meg Henri Hauser: "a 16. száza
di reformáció egy társadalmi és egy va llás i 
forradalom vonásait hordozza. A nép osztályai 
nemcsak a dogma korrupciója és a klérus v isz- 
szaélései ellen keltek fel. Felkeltek a nyomor és 
az igazságtalanság ellen is. A Bibliában nem
csak a kegyelemből való üdvözülés tanát, hanem
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minden ember eredeti egyenlőségének bizonyítékát 
is keresték."(8 )

A reformáció okainak kérdése nagyon sokrétű. 
Merészség lenne, ha néhány tényezőre próbálnánk 
visszavezetni. Az mégis biztonsággal megállapít
ható, hogy a reformátorok és különösen Luther 
megfeleltek koruk nagy kívánságainak - egy 
olyan kor kívánságainak, amelyet az új földré
szek felfedezése, új országok gyarmatosítása, a 
könyvnyomtatás feltalálása, új pénzügyi módsze
rek bevezetése, a humanizmus felbukkanása kö
vetkeztében mélyreható változások jellemeztek, és 
melyben az egész kereszténység a fő és a tagok 
(in capite et in membris) alapos reformját k í 
vánta. A saját specifikus (azaz vallási) terüle
tén luther nagyszabású felszabadulási folyamatot 
indított el. így  ő egyszer s mindenkorra kikerül
hetetlen vonatkoztatási pont mindazok számára, 
akiknek fontos a szabadság, akik a szabadsá
gért tudnak harcolni és szenvedni. Joggal tekinti 
Hegel a lutheri reformációt "főforradalomnak", 
mert csak "Lutherrel kezdődött a szellem szabad
sága" - az a szabadság, melyet "nemcsak elis
mertek", hanem "éppenséggel követeltek is". (9) 
Ennek a szabadságnak úgy jutunk a birtokába, 
hogy szakítunk a "babiloni fogsággal", amelybe 
a kereszténység Róma vezetése alatt került. Hogy 
jobban megértsük Luther jelentőségét a va llás i 
felszabadítás területén és onnan kiindulva más 
területeken is, a következőkben röviden át kell 
tekintenünk, milyen volt az egyház helye az 
akkori feudális és úri társadalomban.

a./ Az egyház felszabadítása a babiloni 
fogságból

A 15. és 16. századi félfeudális és merkanti
lista Európa számára konstitutív elem az egy
ház. Rómának és a püspököknek - mindenekelőtt 
Németországban - komoly gazdasági, politikai, 
jogi és katonai érdekei vannak. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a pápa, számtalan szerződés
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és javadalom alapján, nagy hatalommal b ír .  
Mind a félfeudális, mind a polgári-merkantilista 
társadalmi rendszerben vazallusok és alattvalók, 
urak és rabszolgák, gyarmatosítók és gyarmato
sítottak állnak szemben egymással. Hogy a pa
rasztokat sakkban tartsák, akik Csehországban, 
a sváb hercegségben, Franciaországban és Kö- 
zép-Európa más vidékein újra és újra lázadoz
nak, az urak nemcsak a fegyveres elnyomást, 
hanem a va llás i meggyőzést is igénybe veszik. A 
feudális arisztokrácia és a merkantilista polgári 
társadalom szövetségre lép a klérussal (amely 
v i lá g i  hatalommal is b ír )  , úgyhogy az egyház a 
félfeudális és merkantilista társadalom újrater
melődésének legfontosabb intézményévé vá lik . Ez 
azt jelenti, hogy: az egyház, funkcióinak soka
ságával szentesíti és megszilárdítja a status 
quo, azaz az elnyomás viszonyait. Ezt a külön
leges funkcióját az egyház ezerféle jámbor cse
lekedettel, a szentek tiszteletével és pénzért 
árult búcsúk segítségével tölti be. Luther példá
ul fellép az ellen, hogy egyetlen templomban, 
Bölcs Frigyes várában, 17.413 ereklyét halmoztak 
fel, amelyek tisztelete ellenében, megfelelő f i 
ze tségért 128.000 évi búcsút lehetett nyerni. 
Ennek az uralkodó rend és a klérus közötti 
összefonódásnak a központja Róma és a pápaság 
volt, amely végül is ösztönözte és igazolta ezt. 
Ebben a helyzetben emeli fel prófétai szavát 
Luther (aki súlyos le lk i válságon ment át és 
mélységesen vágyakozik reformok után, mind a 
saját rendjében, mind az egész egyházban). Az 
ellen lép fel, amit újra és újra a "pápai 
zsarnokságnak" nevez. A cselekedetek útján tör
ténő megigazulással szembeállítja a hit á lta li 
megigazulást. Újra felfedezi Isten határtalan i r 
galmát a keresztre feszített Jézus Krisztusban. 
Az ember nincs arra íté lve , hogy törvényeket 
tartson meg, sem arra, hogy jócselekedetekkel 
v ív ja  ki magának az üdvösséget. Megbizatása 
ebben a világban tehát nem abban á ll,  hogy 
alkalmazkodjék, és minden normát ismét kötelező-
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nek ismerjen el, abban a biztos tudatban, hogy 
belülről úgy sem tudja mindezeket tökéletesen 
végrehajtani. Alaptételével, a hit álta li megiga- 
zulás tételével Luther radikális felszabadítást 
tesz lehetővé: mert ezzel azt akarja mondani,
hogy az ember szabad minden kötelezettség alól, 
hogy szabad legyen arra, hogy elfogadja az 
irgalmat és kegyelmet mint Isten tiszta, meg nem 
érdemelt ajándékát és ajánlatát. Az első a 
kegyelem és a tiszta hit, amely az egész létet 
átfogó aktus és ezáltal több, mint egyszerű 
intellektuális ragaszkodás kinyilatkoztatott igaz
ságok valamilyen kódexéhez, és ennek következ
ményeként v isz végbe az ember jócselekedeteket. 
Nem a cselekedetek teszik jóvá az embert, hanem 
előbb az embernek kell jónak lennie, hogy a 
jóságának kegyelméből jók lehessenek a cseleke
detek -  ez Luther egyik elve, melyet persze már 
Eckhart mesternél megtalált.

A hit álta li megigazulás hihetetlen belső 
szabadság kifejeződése, amit Luther megszerzett 
magának és amit, mint a felszabadítás lobogóját 
a többi keresztény számára is kibont. Amikor V. 
Károly 1521. április 17-18-án Wormsba a birodal
mi gyűlés elé h ív ja  és fe lszólítja tézisei vissza
vonására, azt válaszolja: "Visszavonni nem tu
dok és nem akarok semmit, mert sem nem biztos, 
sem nem tanácsos a lelkiismeretünk ellen tenni 
valamit. Isten engem úgy segéljen. Ámen." Utol
jára sürgeti az offic iá lis : "Hagyd, Márton, a
lelkiismeretet. Az egyetlen, ami nem veszélyes, 
ha az ember aláveti magát az érvényes felsőbb- 
ségnek".(10) Luther nem hagyja magát megté
veszteni. Semmilyen földi felsőbbségnek nem a- 
karja magát szolgai módon alávetni. Egyedül 
Isten lehet a végső bíró. Isten a legfőbb úr, 
akit senki sem helyettesíthet és a pápa az ő 
szolgája.

Azok a szövegek, amelyeket Luther júniusban 
(A római pápaságról), augusztusban (A német 
nemzetiségű keresztény nemességhez) , októberben 
(Az egyház babiloni fogságáról) és 1520 novem-
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bérében (A keresztény ember szabadságáról) í r ,  
kétségtelenül a felszabadítás atmoszféráját te
remtik meg. Hangsúlyozzuk: a tematikai kifejtés
természetesen va llás i jellegű, de társadalmi, po
lit ika i és gazdasági hatásai is vannak, mert az 
egyház, mint az uralkodó rendszer koordinálásá
nak, irányításának és újratermelésének alapvető 
intézménye, mindezekkel a területekkel össze volt 
fonódva.

"A római pápaságról" című írásában Luther 
k ife jti a protestáns egyháztan a lapja it. A látha
tó egyház (corpus christianorum) tisztán emberi, 
és nem lehet Krisztus titokzatos testével azonosí
tani. Krisztus egyháza olyan, mint Isten orszá
ga, mely bennünk van: láthatatlan, le lk i és
benső valóság.

A klérus és a pápa elleni, különösen erős 
kifejezéseket használó "A német nemzetiségű ke
resztény nemességhez" című írásában Luther, aki 
az egyház megreformálására szolgáló zsinatra 
vár, három falat döntöget, amelyet szerinte a 
pápaság állított fel és amelyekkel megakadályoz
ták a keresztények szabadságát. Ezek: 1./ a
papi rend kiváltsága a v i lá g i  rend felett, 
amelynek révén a pápa Luther szerint mindenki 
felett uralkodni akar. Luther szerint viszont az 
egyházban a hatalom kizárólag le lk i szolgálatot 
jelent és addig á ll fenn, míg a szolgálatot 
te ljes ít i .  Enélkül a szo lgálatválla lás nélkül a 
hatalom birtokosai laikusok, v i lág iak  maradná
nak, i l letve  ismét laikusokká lennének. Ha "k i
törölhetetlen jegyeikre" hivatkoznak, úgy ez 
"mind emberek költötte beszéd és tö rvény".(11) 
Itt Luther minden keresztény általános papságá
nak maradandó érvényességét védelmezi. 2./ A 
második fal az írás kizárólagos értelmezésére 
való jog, amelyet a pápa magának igényel. 
Luther, aki bámulatosan kiismeri magát a Biblia 
szövegeiben (b ib lia ford ítását,  amely szövegében 
zseniális, stílusában pedig egyszerű, életében 
84-szer, halála után 253-szor adták ki) ezzel 
szemben azt á l l í t ja ,  hogy mindenkinek joga van
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a Bibliához nyúlni: mert a Lélek - mondja
Luther -  majd felnyitja az értelmet. Ezzel azon
ban Luther megtöri a jogszerű értelmezés mono
póliumát, és utat nyit a szabad interpretáció
nak. 3./ A harmadik falat Luther abban a pápai 
feltételezésben látja , hogy egyedül a pápa h ív 
hat össze zsinatot és erősítheti meg azt. Vissza
nyúlva az írás szövegeire és a hagyomány 
tanúságaira, azt követeli, hogy az uralkodóknak 
legyen joguk zsinat összehívására és az egyház 
reformjának kikényszerítésére. (12)

Az "Egyház babiloni fogságáról" című írásá
ban Luther azt a módot pellengérezi ki, ahogy a 
papok kisajátították a szentségeket, amelyek se
g ítségével most a hí vöket teljes egészében alatt
valóikká tették. (13) "És mindezek a római 
udvar által nyomorúságos börtönné változtak és 
az egyház minden szabadságát elvesztette." Há
rom szentséget ismer el: a keresztséget, a bűn
bánatot és a kenyeret. A többi egyházi ritus, 
amelyek a közösség életét és szervezetét biztosít
ják, és amelyeket va llás i,  emberi alkotásoknak, 
de nem Isten akarata kifejezésének kellene te
kinteni. Luther számára a szentség is evangéli
um, azaz: az ígéret szavának konkretizálása. A
szentségi elem nélkül az ígéret "nuda promissio" 
(puszta ígéret) maradna. De a szentség soha sem 
puszta je l, hanem mindenkor olyan je l, mely az 
ígéretet tartalmazza. Ezért - Luther szerint -  
nem a szentség ( je l )  közvetíti az üdvösséget, 
hanem a szentségbe vetett hit (amely szentség 
magában hordja az ígéretet).

Ami a szentmisét i l le t i,  Luther a két szín 
(kenyér és bor színe) alatti áldozást követeli a 
nép számára, és sajnálja, hogy a misét érthetet
len latin nyelven celebrálják. A celebráló nem 
ú jít ja  meg a kereszt áldozatát, hanem megemlé
kezik a "bűnbocsánat ígéretéről", amelyet "Isten 
fiának halála megerősített". "Mert, ha ez ígé 
re t . . .  akkor semmilyen cselekedettel, semmilyen 
erővel, semmilyen szolgálattal el nem érhető, 
hanem egyedül hittel ( sola fide) . Mert ahol jelen
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van Isten szava, amely ígé r ,  ott az azt megra
gadó ember hitére van szükség: v ilágos tehát,
hogy a hit a kezdete üdvösségünknek."(14) A 
fogság, melybe Róma ezt a szentséget belekény- 
szerítette, abban á ll ,  hogy megrendelt fogadalmi 
misékkel és közbenjárásokkal való üzleteléssé 
tette. Különösen keményen szembe száll Luther a 
papszenteléssel, mint szentséggel (holott a gyü
lekezetbe való h ivata li beiktatás egyházi ritusát 
e l fogad ta ). "A papszentelés szentsége finom csel 
volt és még ma is az, amely mindazon kegyetlen 
csodák igazolására szolgál, amelyek az egyház
ban történtek és történni fognak. Itt a keresz
tény testvériség teljesen véget ért, itt a pászto
rokból farkasok, a szolgákból zsarnokok, a pa
pokból pedig több mint v ilág iak  le ttek ."(15)

"A keresztény ember szabadságáról” egyike a 
keresztény hagyomány legszebb írásainak. Az 
írás , amelyet Luther egy levé lle l együtt X. Leó 
pápának küldött, két tézisen alapul: "A keresz
tény ember szabad ura az összes dolgoknak és 
nem alattvalója senkinek. A keresztény ember 
minden dolgok készséges szolgája és mindenki 
a la ttva ló ja” . A könyv a belső szabadság apoló
g iá ja: A hívő ember szabadnak érzi magát
üdvössége minden gondjától és attól a gondtól, 
hogy előírásokat és más imperatívuszokat tartson 
be, mert tudja, hogy Isten az üdvösséget érde
meitől függetlenül ajánlotta fel neki. Hála ennek 
az ajándéknak, szabad a keze, a szeme és a 
szíve, hogy - tiszta szerétéiből f ivére iért és 
nővéreiért élhessen. Az írás  utolsó mondata fog
la l ja  az egészet szépen össze: A keresztény
ember "nem önmagában él...hanem Krisztusban és 
felebarátjában: Krisztusban a hit á lta l,  feleba
rátjában a szeretet á l t a l . . .  íme, ez a valódi 
le lk i, keresztény szabadság, mely minden bűn, 
törvény és parancsolat alól fe lszabadítja  a s z í
vet. E szabadság úgy múl felül minden más 
szabadságot, amennyivel az ég magasabb a föld
nél” .

"De servo arb ítr io” című művében (melyet
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Erasmus "De liberó arbitrio" c. műve ellen írt 
1525-ben) k ife jti Luther, hogy Isten előtt emberi 
szabadság nem állhat meg: ehelyett az a dolga,
hogy Isten üdvözítő cselekvését elfogadja, önma
gában az emberi akarat képtelen felépíteni, 
fenntartani Istenhez való viszonyát( 16): a kezde
ményezés ehhez mindenkor Isten szabad irga l
masságából indul ki. De a földi élet dolgaiban 
az ember határozhat, és ha egyszer már része
sült a kegyelemben, akkor szabadon együttmű
ködhet Istennel, az 0 országának felépítésében.

Ennek a fejezetnek a végén el kell ismer
nünk, hogy Luther -  hatalmas túlzásai és egyol
dalú, sőt, részben hamis értékelései ellenére - 
igazán prófétai hangot üt meg az egész egyház 
megtérésének és reformjának követelésével. Ismét 
az evangéliumot és a keresztet tette meg forrás
nak és vonatkoztatási alapnak, hogy így  meg
szabadítsa az egyházat a szentségi hatalommal 
való mindenféle visszaéléstől és attól, hogy a 
tanítást átalakítsák a v i lág  fölötti uralom esz
közévé. Luther legfontosabb írásait v itat
hatatlanul a felszabadítás atmoszférája tölti be, 
és ezzel kovászává válik  a Corpus christianorum 
felszabadításának. Közismert, hogy Luthernek 
soha nem állt szándékában egy új keresztény 
felekezet alapítása. Ezt a torgaui szövetség óta 
az evangélikus német fejedelmek szorgalmazták, 
akik ezzel a katolikus fejedelmek l igá ja  ellen 
akartak fellépni. Az egészet 1531 márciusában a 
Schmalkaldeni Szövetség pecsételte meg. Amikor 
1555-ben Augsburgban a lá ír ják  a vallási békét, 
Németország már a "Cuius régió, eius re lig io" 
elve szerint luteránusokra és római katolikusokra 
hasadt.

b./  Hogyan sajátították ki a protestáns szel
lemet az új urak

Vallási téren Luther hatása felszabadító. A 
politika területén viszont másképpen hat. A ró
mai-katolikus egyház e lveszíti monopolisztikus

17



helyzetét, és ezután egy va llás i lag  megosztott 
térben ta lá lja  magát. Társadalmi befolyása csök
kent, és azóta felekezetileg és polit ika ilag kon
kurálnia kell azokkal a fejedelmekkel, akik 
(elsősorban az északi vidékeken) áttértek a 
protestantizmusra. Maga Luther képtelen az á lta
la elindított mozgalom kormányzására. Sőt, azzal 
sincs tisztában, melyek a társadalmi és polit ikai 
hatásai mozgalmának. Egyébként ez nem is vár
ható el tőle, mert e hatások túllépik az akkori 
felfogóképesség határát. Luther maga mondja, 
hogy evangéliumának semmi köze a v i lág  dolgai
hoz. Az ő evangéliuma valami egészen sajátos 
dolog, melynek csupán a lélekhez van köze: és
nem feladata múlandó ügyek intézése. Arra - 
mondja Luther -  vannak emberek, akiknek ez a 
hivatásuk: a császár, a fejedelmek és a felsőbb-
ségek. A forrás azonban, melyből meríteniük 
kell, Luther szerint nem az evangélium, hanem 
az értelem, az erkölcs és az igazságosság.

A tudatos koncepció hiánya a parasztháborúk 
(1-489—1525) kitörésekor derül ki. A parasztok 
felkelése Thomas Münzer prédikátor vezetése alatt 
része egy nagyobb mozgásnak, mely már jóva l a 
reformáció előtt elkezdődött. A 16. század elején 
a parasztok helyzete viszonylag jó volt. Azt 
követelték -  mint a "Tizenkét Törvénycikkéből 
kiderül - ,  hogy társadalmi téren is több joguk 
legyen. így  a mozgalomhoz nem csupán kisebb 
nemes urak, hanem apátok, fejedelmek és püspö
kök (Fulda, Bamberg, Speyer) is csatlakoznak. 
Amikor Luthernek ezzel kapcsolatban állást kell 
fog laln ia, megírja 1525 áprilisában "Intelem bé
kére" című írását. Ebben az urakhoz fordulva 
ezt ír ja :  "Nem a parasztok azok, kedves urak,
akik ellenetek szegülnek - Isten maga az", a 
felkelőknek pedig ezt mondja: "Aki kardot fog,
kard által vész el" (Mt 26,52 ). Meg kell érte
nünk, hogy nem elég, ha igazságtalanság ér 
minket, hogy vitás ügyünk van és jogunk van 
valamihez". Politikai szinten Luther nem forra
dalmár. E lvileg a v i lá g i  hatalom mellett száll
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síkra, mert Isten akaratából valónak tartja, 
melynek engedelmességgel tartozunk. Wart
burgban 1522-ben kifejezetten^ a felkelés és láza
dás ellen foglal állást: "Én mindig azzal a
fé lle l tartok és fogok tartani, amely ellen a 
felkelés irányul, bármilyen igazságtalan is az 
ügye, és az ellen a fél ellen leszek, mely 
lázadást szít, bármilyen igaz is legyen az ügye, 
mert lázadás nem lehetséges ártatlan vér és kár 
nélkül."(17)

Joggal vonja le Jean Delumeau mindebből a 
következtetést: "A paraszlázadás egyértelműen
megmutatta, hogy a Reformátor politikai téren 
nem volt illetékes. Különösen elvesztette a láza
dás hatására hitét a népben, amely közösségekbe 
szerveződött. Ettől a pillanattól kezdve hajlott 
arra, hogy a fejedelmeket vegye rá a reformált 
istentisztelet bevezetésére. A "keresztény szabad
ságot" képviselő Luther helyébe a "nemzeti egy
ház" szószólója lépett". (18)

Hogy a va llás i tényező hogyan hat a társa
dalmi és politikai szférára, annak megállapítása 
végett szemügyre kell vennünk azokat a szövet
séges partnereket, akiket a va llás i mozgalom a 
porondra h ív .  Luther szövetségesei nem annyira 
a szegény nép, a parasztok és jobbágyok voltak, 
mint inkább a hercegek, humanisták, művészek 
(Dürer, Cranach, Holbein) és a városi polgár
ság. A gyakorlatában megmerevedett történelmi 
mozgás nem annyira a felszabadítás, mint in
kább a vagyon és privilégiumok felhalmozásának 
pályáján halad. Max Weber mutatott rá a protes
tantizmus és a kapitalizmus természetes rokonsá
gára. (19) A protestáns keretben megélt hitnek a 
kapitalista termelési mód megalapozása és kiter
jesztése a funkciója. "A protestantizmus oly 
mértékben érzi magát otthon a nyugati világban, 
amilyen mértékben azt a kapitalizmus logikája 
kormányozza, miközben a katolicizmus úgy érzi, 
mintha száműzetésben volna ebben a világban. A 
protestáns ideológia az egyén szabadságát, a 
liberá lis  demokráciát és a gazdasági haladást a
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protestáns szellem kifejeződésévé egyesít i.  Össze
fog la lva ez azt jelenti: a modern v i lá g  a
protestantizmus eredménye."(20)

A luteránus mozgalomnak a fejedelmekkel és a 
győzedelmes polgársággal való történelmi szövet
sége oda vezetett, hogy a protestantizmus ennek 
az osztálynak a társadalmi érdekeit és eszmé
nyeit magáévá tette és ezzel legitimálta.

Paul Tillich nagyon pontosan látta, milyen 
kihívást jelent a proletariátus ügye a modern 
protestantizmus számára. Ezért mondja: "Hogy a
protestantizmusnak és a proletár helyzetnek 
nincs köze egymáshoz, az sok szempontból magá
tól értődőnek tű n ik . ..a  proletár élethelyzet mint 
tömegsors hozzáférhetetlen a protestantizmus szá
mára, mely üzenetével elszigetelten á l l í t ja  az 
egyént va llás i döntés elé, a társadalmi-poltikai 
szférában magára hagyja és az uralkodó hatal
makat Istentől rendelt hatalmakként fogadja 
e l " . (21) A híres protestáns individualizmus az 
igazságtalanság struktúráival szemben tehetet
lennek érzi magát, és hallgat. Ha pedig az 
evangélium alapján próbál szembenézni a k ih í
vással, akkor annak a veszélynek van kitéve, 
hogy a szegényeket gyötrő konfliktusokat e ls i
mítja, és íg y  nem járul hozzá az elnyomottak 
felszabadításának messiási feladatához.

A latin-amerikai protestantizmus kérdéséhez 
viszszatérve: nálunk is igazolódik a gyanú,
hogy társadalmi téren a protestantizmusnak va j
mi kevés köze van a szegények felszabadításá
hoz. Mindazáltal mégis létrehozható a kapcsolat 
a kettő között Luther egyes felismeréseiből, fő
képpen pedig abból a felszabadító szellemből 
kiindulva, amelyet Luther az egyházon belül 
meghonosított.

3./ Az evangélikus va llá s  mint az elnyomot
tak felszabadításának tényezője

Mindenekelőtt tisztán kell látnunk, hogy 
helyzetünk, Luther korával összehasonlítva, lé -
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nyegesen más. Akkor az egyház volt a társadal
mi rendszer újratermelésének legfontosabb ténye
zője, úgyhogy a Luther által va llás i területen 
bevezetett változások közvetlenül hatottak a tár
sadalomra is. Ma a vallás csak kisegítő szerepet 
játszik. Társadalmainkban, amelyekre a kapita
lizmus nyomja rá bélyegét, a gazdaság a köz
ponti tevékenység, vezető tényezőként ez szervezi 
az összes többi területet és az elszegényedett 
népet a társadalom peremére szorítja. Ez azt 
jelenti, hogy a lehetséges felszabadítás nem 
várható va llás i változásoktól, ha ezek nem érin
tenek más szférákat is, amelyek a mai társada
lomban meghatározó jelentőséggel bírnak. Csak a 
társadalmi és politikai szféra felől kiindulva és 
azzal állandó kapcsolatban bizonyulhat a vallás 
felszabadító tényezőnek. A következőkben néhány 
olyan pontot szeretnénk kiemelni, amelyekben az 
evangélikus vallás felszabadító erejét mutatjuk.

a./  A protestáns elv
Luther alapállásának le írása céljából alkotta 

meg Paul Tillich a "protestáns e lv" kifejezést. 
Az evangélium nevében lázadt fel a Reformátor a 
szakrális hatalom jogtalan igényei ellen, a fe l
tételhez kötött ellen, amely a feltétlen igényével 
lépett fel, a történeti elem ellen, amely magát 
isteninek adta ki. A protestáns szellem leleplezi 
a va llás i és politikai bálványokat, és nem 
hajlandó arra, hogy a status quót minden to
vábbi nélkül elismerje. Mindennek keresztül kell 
mennie a megtérés és a változás folyamatán, 
azaz: meg kell szabadulnia az elnyomás minden
fajtá jától, hogy a szabadság területe Isten szá
mára és az ember szabad cselekvése megnagyob
bodjék. A protestáns elv a protestánsoknak is 
segít abban, hogy megszabaduljanak a polgári 
moralizmustól és, hogy - Luther hasonlóan -  az 
evangéliumi radikalizmusra összpontosítsanak.
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b .  / Az evangélium felszabadító erejének ú j
rafelfedezése

Luthernél a Bibliához és az Evangéliumhoz 
való mély ragaszkodása a legfontosabb. Egy 
olyan korban, amelyben a művelt és a k lerikális  
elit a maga tulajdonának tekintette az evangéli
umot, Luther ismét élő hanggá tette és a nép 
kezébe adta az evangéliumot. Latin-Amerikában 
ma bibliakörök százaiban és egyházi bázisközös
ségek ezreiben olvassák az evangéliumot és el
mélkednek róla, mint az elnyomó rendszer elleni 
prófétai tiltakozás forrásán és a felszabadító 
küzdelem ihletőjén. Az írás felszabadító üzenete 
akkor tűnik elő, ha azon kérdések fényében 
olvassák, amelyek a társadalmi konfliktushely
zetből és az elnyomottak kiáltásából hallhatók 
ki. Ez a kapcsolat Isten szava és az elszegé
nyedett és megalázott emberek szava közt fe lis 
merhetővé teszi Isten kinyilatkoztatásának és 
üdvözítő cselekvésének maradandó aktualitását - 
mert Isten az ellene szegülő erők mesterkedései 
ellenére is létrehozza országát.

c . / A hit, amely felszabadító tettekhez vezet

Luther mindnyájunknak segít megérteni, hogy 
a felszabadulás ajándék, mivel minden történelmi 
cselekedet előtt, melyet emberek végbevisznek, 
Istené a kezdeményezés. De ennek a tudatnak 
nem szabad megbénítania az embereket harcuk
ban és küzdelmeikben. Ellenkezőleg: arra ösztön
zi őket, hogy még nagyobb erőt vessenek latba 
felebarátaik felszabadulásáért. Ebben az érte
lemben á l l í t ja  szembe Luther a "fides abstracta 
vei absoluta"-t (h it jócselekedetek nélkül) a 
"fides concreta, composita seu incarnata"-va l 
(olyan hit, mely jócselekedetekben vá lik  tevé
kennyé) . íg y  beszélhet a Reformátor arról a 
Krisztusról is, aki tagjaiban "actuosissimus" (a 
legtevékenyebb) , mert a tagok az ő magatartását 
tették magukévá, és íg y  megtért és felszabadult 
életet é lnek). Ügyes kifejezéssel hangsúlyozza,
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hogy a hit az adás és az irgalmasság által 
véghezvitt cselekedetekben nyilatkozik meg. Ma 
ezek a cselekedetek nem korlátozódhatnak többé 
a tisztán szubjektív területre, mintha nem hat
nának a társadalmi struktúrákra is. Hogy a 
hitből való cselekvés valamit el is érjen, ahhoz 
mindenekelőtt azoknak a mechanizmusoknak az 
elemzésére van szükség, amelyek az elnyomást 
okozzák, és ezután rögzíteni kell a konkrét 
lépéseket is, amelyek a felszabadításhoz vezet
nek. Ebben a pontban, katolikusoknak és protes
tánsoknak egyaránt, meg kell tanulnunk igent 
mondanunk a teológiai praxis új fa jtá jára, a- 
melyben az evangéliumi hit kifejtése összekap
csolódik a szociális v itáva l anélkül, hogy egyik 
a másiknak alárendelődnék és anélkül, hogy a 
kettő egyszerűen párhuzamosan futna. Ebben az 
összekapcsolásban kristályosodik ki a keresztény 
hit felszabadító ereje.

Végül hadd idézzem a nemzetközi Közös Ró- 
mai-katolikus/Evangélikus-lutheránus Bizottság 
szavait, amelyek egy 1983-ban közzétett nyilat
kozatban leszögezik: "Luther mindannyiunk szá
mára az evangélium tanúja, a hit tanítója és 
olyan hang, amely le lki megújulásra szólít 
fe l" .  (22)

Nekünk, akik Latin-Amerikában élünk, az 
evangéliumot felszabadító módon kell élnünk. 
Számunkra a hit olyan erőnek bizonyult, amely 
az ínségesekért való elkötelezettség vállalásához 
vezet -  abból a tapasztalatból kiindulva, hogy 
Isten előbb gyakorolt irgalmasságot velünk; és 
egy olyan szellemi-lelki, misztikus megújulásból 
kiindulva, amely a hitet és a politikát össze
kapcsolja egymással és alulról, a kicsiktől 
kezdve építi a közösséget, hogy az valóban 
messianisztikus közösség lehessen, amely folytat
ni tudja a Lélekkel eltelt Messiás, Jézus Krisztus 
megváltó és felszabadító művét.
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ERWIN KRÄUTLER PÜSPÖK

Erwin Kräutler püspök egy fiataloknak tartott előadásában 
fejtette ki "látomását a Dél egyházáról". Előadásának szö
vegét a nyugat-német KIH aktuell c. egyházi hivatásokat 
szorgalmazó újság 1988/3. számából vettük.

Látomások az egyházról

Az indiánok nem ellenségeink, hanem testvé
reink

Kedves testvéreim, szeretném továbbadni nek
tek azt, amire vállalkoztunk: testvéribbé formál
ni az egyházat.

Manapság még mindig tengelyekről szokás 
beszélni. Egyik oldalon ott a függőleges tengely 
a pápával, a püspökökkel és a papokkal, akik 
a termelést végzik, a másik oldalon fogyasztó
ként ott vannak a laikusok. De a v i lá g i  hívek, 
a laikusok nem fogyasztók. Újból ki kell harcol
niuk a maguk helyét az egyházban, hiszen mint 
megkeresztelt és bérmálkozott keresztények maguk 
is felelősek érte.

Mi valamennyien vagyunk az egyház

Mondják nekem, mint püspöknek: tiéd a fő
felelősség, te vagy felelős végső soron és min
denben. Én ezt másképp szeretném értelmezni: 
nem vertikálisan, hanem ekklezio lóg iailag (=egy- 
háztanilag) . Isten népe az oltár és Isten Igéje 
körül gyűlik egybe.

Ha elmegyek egy kis bázisközösségbe és meg
kérdezem: ki az egyház? -  egészen spontánul
fele lik : mi valamennyien vagyunk az egyház.

A I I .  Vatikáni Zsinat óta teljesen világos: 
az egyház nem az épületek, nem a pápa és a 
püspökök. Az egyház Isten népe, azaz mi va la 
mennyien .

Az egyház bázisa : bázisközösségek

Hogyan jön létre egy egyházi bázisközösség?
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Az indítást biztosan a Szentlélek adja. Az embe
rek egymásra találnak, felfedezik karizmáikat. 
Gyakran megismétlődik a próféták tapasztalata: 
Isten velem van. Isten velünk van!

Egyszer megkérdeztem Antoniot: "Hogy kezd-
ted?". Egy este ült a kunyhója előtt, és arra 
gondolt, hogy ő tulajdonképpen keresztény. 0, 
az analfabéta azon tűnődött: honnan tudhatnák a 
többiek, hogy én keresztény vagyok? Aztán eszé
be jutott: két kilométerre odébb lakik Francisco,
Manuel, Fatima és Maria. Hogyhogy nem jövünk 
össze^ vasárnaponként? Töprengett: miért éppen
én? Én ugyan sem írn i, sem olvasni nem tudok, 
de a feleségem tud. Valaki összegyűjti az embe
reket. Aztán mit csinálnak? Az asszony tud 
olvasni, fölolvas a Szentírásból. Megbeszélik, 
aztán imádkoznak.

Egy bázisközösség olyan egyház kell, hogy 
legyen, mely a paptól és a püspöktől azt 
k ívánja , hogy új módon legyen az egyház pász
tora. Nem érezhetik magukat úrnak vagy tulaj
donosnak, hanem szolgái a közösségnek. Hiszen 
csak hívást kaptak, de nem ők alapították 
ezeket a közösségeket. Összegyűltek az emberek, 
hívták a papot. Egyáltalán nem tudott róla, 
Hogy valahol egy távoli zugban, egy folyócska 
felső folyásánál létrejött egy 10-20 családból álló 
közösség. Meghívták a közösség szolgálatra. Nem 
mondhatja: én vagyok az úr, én vagyok itt a
hangadó. Elő az énekeskönyvet, 432. ének. 
Vagy: én mondom a könyörgést. Nem, az emberek
maguk mondják a könyörgést, és ők adnak 
hálát.

Ki vezet egy ilyen közösséget? Megjelennek a 
karizmák. Aztán akad valak i, aki a liturgiát 
vezeti, aki a betegápolást, a keresztségi-, bér- 
málási- és házassági előkészítést, az ifjúsági 
munkát, a gyermekkatekézist végzi, és a pénz
ügyeket intézi. Egyikük feladata a "tized" be
gyűjtése. Akinek semmije nincs, a semmijéből is 
tud adni. Pénze nincs, de van egy zsák rizse 
babja vagy lisztje, azt adja a közösségnek. A
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következő pont a kölcsönös szolidáris segítség 
különböző bizottságokon belü l: földproblémák,
szá llítás, egészség, nevelés, vészhelyzetek, is
kola. Megpróbáljuk felismerni az idők jeleit, és 
próbálunk közösségben élni.

A püspök és a pap szívügyének tekinti a 
közösséget. Ez a gond hajtja helységről helység
re, közösségtől közösségig. Megünnepli az Eucha- 
risztiát, k iszolgáltatja a szentségeket, hidat ver 
az egyes közösségek között, buzdít, közvetíti a 
tapasztalatokat.

Az egyház nem annyira piramis, inkább gyü
lekezet, a hívek összejövetele az oltár és Isten 
igéje körül. Nem állunk többé a közösség élén, 
sem mögötte, sem fölötte. Megpróbálunk benne 
lenni. Hozzá tartozónak érezni magunkat: ez a
mi küldetésünk.

Mindannyian felelősek vagyunk. Ezt gyakran  
érezzük az egyházmegyei szinódusokon is . Isten 
népének ez a gyülekezete a Szentlélek működésé
nek gyümölcse. A mi szinódusunkban több mint 
kétszázan vannak, köztük harminc pap és apáca. 
A laikusok ki merik mondani, amit gondolnak. A 
séma mindig ez:

Meglátni -  megítélni -  cselekedni
-  Meglátni: mi a baj? Hogyan történhetnek

meg ilyen égbekiáltó igazságtalanságok? Miért 
lesznek a gazdagok még gazdagabbak? Milyen 
társadalm i struktúrák felelősek a nyomorért? Ki 
követett el bűnt a nép ellen?

-  Megítélni: Mit akar Isten? Akarja -e  Isten a 
szenvedést? Ha 0 az Atya, mit akarhat? Jézus az 
életet ígérte nekünk. Az élet latin-am erikai 
összefüggésben egészen más értelmet nyer. Ahol 
az ember nap mint nap szembekerül a h a lá lla l,  
ott a feltámadás és az élet nemcsak a litu rgia  
szókincséhez tartozik. Jézus feltámadásának tör
téneti eseményét nem ünnepelhetjük többé kizáró
lag  a vasárnapi istentisztelet keretében. Jézus 
Krisztus feltámadásának ténye valamennyiünk 
számára küldetést jelent. Mai történelmünkben
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kell aktualizálnunk az élet győzelmét a halál és 
a bűn felett.

- Cselekedni: Mit vár tőlünk Isten? A való
ság, amelyben élünk, kihívás pasztorációnk szá
mára. Színt kell vallanunk. Bizonyos dolgokat 
nevén kell neveznünk. Mindenkinek síkra kell 
szállnia az életért, ha mások a halál vetését 
v e t ik .

Szolidáris egyház

Az egyház bázisarca: szolidáris, imádkozó
egyház, a mártírok egyháza.

A szolidaritás a szeretet új neve. Egészen 
közeli példákon tapasztaltam ezt meg. Például az 
állami Agrárreform Intézet letelepített huszon
négy családot, de egy nagybirtokos erőszakkal 
el akarta űzni őket. Az emberek összefogtak, és 
a mezőgazdasági munkásokból csapatot szervez
tek. Lövöldözések kezdődtek, nem a mezőgazdasá
gi munkások részéről, ők fegyvertelenek voltak. 
A nagybirtokos zsoldosai lőttek, tízen súlyosan 
megsebesültek. A sérülteket kilométer hosszan 
cipelték az emberek, gyékényágyakon.

A szolidaritás kulcs a nép megértéséhez. Az 
emberek azt kívánják tőlünk, hogy szolidárisak 
legyünk velük. Ne fölülről nyújtsuk ki feléjük a 
kezünket, hanem álljunk mellettük, velük, alat
tuk.

Egy alapélmény

1983 végén őrizetbe vett a rendőrség, és 
megvertek. Ezt én kegyelemként éltem meg, mert 
abban a pillanatban sokkal közelebb kerültem az 
emberekhez. Amikor a rendőr -  nálam magasabb 
volt - megütött, összecsuklottam, mint egy bábu, 
és a sárba buktam. Mikor aztán megfogott és 
fö lá ll íto tt ,  az emberek kiabálni kezdtek: "Ne 
bántsd! Hagyd békén!". Nem azt kiáltották: "ez
egy püspök!", hanem ezt: "ő a mi püspökünk!".
Még ma is elszorul a szívem. Akkor éreztem: nem 
egy akármilyen püspök vagyok, hanem az ő
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püspökük. Ettől a perctől nemcsak az életemben, 
de a közösséghez való viszonyomban is sok 
minden megváltozott.

Kegyelem volt, hogy a rendőrség őrizetbe 
vett. Abban a pillanatban még inkább szolidáris 
lehettem velük, hisz őket is összeverik, még 
sokkal keményebben. Az eset bekerült a sajtóba. 
Főleg az én személyemmel foglalkoztak. S akkor 
azt mondtam: nem! Az éveken át megalázott
népről kellett volna beszélni, azokról, akiknek a 
bérét nem fizették ki, akik a társadalom pe
r ifér iá jára  szorultak - nem a püspökről, ez 
mellékes. A püspöknek is éreznie kell azt, amit 
ez a nép hosszú évek óta érez.

Erwin Kräutler püspök, az "indiánok szószólója", az üldözöttek 
sorsában osztozik: letartóztatja a rendőrség. 1987 októberében 
egy megtervezett autóbaleset során súlyos sérüléseket szenve
dett, utastársa életét vesztette.
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A mártírok egyháza

Az ember nem véletlenül lesz mártír. Akkor 
válik  azzá, ha kinyitja a száját, értékeket 
hirdet, e líté li  a jogtalanságot. Ettől fogva már 
az életéről van szó. A prófétaság szoros kapcso
latban van a mártíriummal.

Ha egy papot vagy egy nővért meggyilkolnak, 
az bekerül a sajtóba. A földművesek százait 
tették el láb alól, köztük sokan népüknek elkö
telezett szakszervezeti vezetők voltak -  és semmi 
nem történt. Embereket legyilkolnak, hidegvérrel 
lelövik őket - és a gyilkosokkal semmi sem 
történik. Valaki egyszer, sejtve, hogy rá is ez 
a sors vár, a halála előtt azt mondta: "Ha én
már semmit nem mondhatok, a vérem tovább fog 
beszélni." Egy egyszerű földműves meg ezt mond
ta: "A kiömlő vérem hangosabban fog beszélni".

Két apácát kegyetlenül legyilkoltak. Egyiknek 
a nyaki ütőerébe lőttek egy buszmegállóban. 
Mikor temetni vitték, az emberek 25 kilométer 
hosszú menetben kísérték. Egy másik nővérre, 
aki az indiánok közt dolgozott, négy napi kere
sés után találtak rá. Keselyűk köröztek fölötte. 
Egy ép porcikája sem maradt: a szó szoros
értelmében agyonverték.

Egy papra a dzsipjében lőttek rá. Még ki 
tudott szállni, ment 30 métert, aztán jöttek a 
fegyveresek, és ötven lövéssel szitává lőtték.

Ez a vértanúk egyháza, névtelen mártírok 
serege. Ennek a háromnak ismerjük a nevét, a 
többiek névtelenek maradnak.

A szegények misztikus egyháza

Nincs még egy hely, ahol annyit imádkoznak, 
mint ezekben a kis közösségekben.

Részt vettem hétórás keresztutakon. Délután 
kettőtől, mikor a nap még magasan jár. Négy 
órakor jött egy trópusi eső -  mentünk tovább, 
mintha mi sem történt volna. A mellékutakat 
elöntötte a v íz ,  bokáig jártunk a sárban.
Minden stációt a saját helyzetükre vonatkoz-
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tatnak. "Jézus találkozik anyjáva l" :  beszélnek
az anyákról. A 12. stációnál odaadták nekem a 
mikrofont. Addig mindent maguk végeztek. Akkor 
ezt mondták: most már a püspök is csinálhat
valam it.
Ha 25 kilométert együtt gyalogolunk az embe
rekkel, jobban megismerhetjük őket, a misztiká
jukat. 25 kilométert mentem egy idős emberrel. 
Mi mindent tanultam tőle Istenről! Mindenben őt 
látta. Arra gondoltam: igazi Szent Ferenc. El
mélkedik egy v irágró l.  F igyeli az^ őserdőt. Hiszi, 
hogy Isten mindent jól csinált. 0 küldi az esőt 
és a napsütést.

Egy másik eset. T íz  emberre rálőttek. Súlyo
san megsebesültek. Jött az orvos, és azt mondta 
az egyiknek: "Micsoda szerencse, ha t íz  centivel
feljebb megy, már halott v a g y . "  Az emberek 
pedig ezt mondták: "Ha Isten nem a mi
oldalunkon állna, mindannyian elpusztultunk
vo lna !" .  Valami egész más gondolkodásmód. Még 
ebben az eseményben is Isten jelenlétét látják. 
Ha celebrálok, mindent magukkal hoznak, még a 
vérrel átitatott inget is. Ettől a néptől tanulha
tunk misztikát, mert szegények és minden b iza l
mukat Istenbe vetik. Ok Jahve szegényei.

Az indiánarcú egyház

Az indián arculatú egyház még mindig csak
álom. Idá ig , sajnos, úgy csináltunk az indiá
nokból keresztényt, hogy indián mivoltukat fel 
kellett adniuk. Ferencnek, Antonionak, Fatimá
nak keresztelték őket. Jelképesen le kellett mon
daniuk a nevükről, és meg kellett tagadniuk 
saját kultúrájukat. Ha úgy vá lik  valak i keresz
ténnyé, hogy kultúráját fe ladja , vajon katoli
kus-e még az egyházunk? Ha katolikus, úgy 
bármely kultúrában kell élnie.

Mi szeretnénk nekik segíteni, hogy a saját 
kultúrájukban tudjanak tovább élni. Azt akar
juk, hogy maguk rendelkezzenek önmagukról. A 
kisebbségi önrendelkezés összeütközéshez vezet, 
mivel a brazil társadalom nemzeti társadalomnak
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tekinti magát, az indiánok pedig elmaradott, 
prim itív kőkorszaki emberek. Ezt a szemükbe is 
mondják, csakhogy ők nem ilyenek. Lényegében 
nem az indiánok felszabadításáról van szó, ha
nem a földjükről. És ezért lépünk fel mi most, 
mint egyház, és minderre nemet mondunk.

Szeretnénk az indiánokat összehozni egymás
sal. Egy 150 indiánból álló törzsnek nincs esélye 
a fennmaradásra, de ha ez a törzs másokkal 
szövetségre lép, úgy már igen. Ezek az egykor 
öt-hét milliós indián népesség szánalmas marad
ványai, a többit kiirtották Brazília  úgynevezett 
felfedezése óta, ami alapjában véve invázió volt, 
nem felfedezés.

Egyszer talán majd lesz Latin-Amerikában az 
indiánoknak egyháza, egy indiánarcú egyház. 
Mert nem helyénvaló, ha egy indián faluban  
ugyanúgy kell megünnepelni a szentmisét, mint a 
lateráni bazilikában . Miért ne lehetne figyelembe 
venni a ritusaik, szertartásaik elemeit, akár a 
papok és pasztorális asszisztensek képzésében is? 
Azt szeretnénk, ha lenne egy valódi indián 
egyház.

Testvéri egyház
Nem alamizsnát várunk. Az alamizsnát mindig 

felülről osztják. Aki segíteni akar, annak való
ban testvérként kell segítenie. Ekkor beszélhe
tünk testvéri osztozkodásról.

Miután testvér-egyházak vagyunk, voltakép
pen így  kellene történnie. A tehetős egyházak 
testvériesen osztoznak a nélkülözőkkel. Afrikából 
Ázsiából is érkezhetnek ösztönzések, másfelől Eu
rópából kapunk impulzusokat. A testvéries oszto- 
zás a jele annak, hogy valamennyien testvérek 
vagyunk. Nemcsak anyagi, hanem más értékeket 
is lehet meg- és szétosztani.

Egy halott népnek nem lehet hirdetni az 
evangéliumot. A halottak nem lehetnek az öröm
h ír címzettjei. Mindenekelőtt életbenmaradásukért 
kell tehát harcolnunk.
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CHIARA LUBICH

A Fokolare-mozgalom megalapítója és vezetője az 1987—e s 
római püspöki szinóduson a világi hívek lelkiségéről tar
tott előadást. Beszédének szövegét a Neue Stadt című 
Fokolare-folyóirat 1987/12. számából vettük át.

Lelkiség -  bárkinek

A Szentlélek sohasem fukarkodott kegyelmi a- 
dományaival. Mindenkor újra és újra spirituali- 
tásokat(l) ajándékozott az egyháznak, amelyekre 
annak, mintegy orvosságként volt szüksége az 
egyes korszakok szenvedéseire, vagy amelyek 
egyszerűen új lendületet adtak ahhoz, hogy az 
Evangéliumot teljesebben, új szempontok szerint 
élje.

így  van ez ma is. Néhány új spiritualitás 
keletkezett, nem utolsósorban a modern mozgal
makon belül.

Ezek Istentől valók és napjainkban szükség 
van rájuk.

Olyan korban élünk, amikor kevesen érdek
lődnek magasabb szellemi dolgok iránt és sokan 
az egyháztól elszakadva élnek. Ezért a keresz
tényeknek a le lki élet új injekciójára van szük
ségük, hogy Krisztushoz hűek maradhassanak. Ez 
az injekció a spiritualitások.

A v i lá g i  hívek ma egyre tudatosabban észle
lik az egyház és a v i lág  iránti felelősségüket. 
Az új spiritualitások segítségükre vannak e 
feladat teljesítésében. Alapjuk az Evangélium, és 
az új életben gyökereznek, amit az egyes ember 
a keresztségben nyert. A spiritualitások különbö
zőek; mindegyik világosan elüt a másiktól, mert 
a Szentlélek nem ismétli magát.

Nekem mégis úgy tűnik, hogy a Szentlélek ma 
újra és újra a keresztényi élet meghatározott

34



pontjait húzza alá, amelyek többé-kevésbé egy
formán, többé-kevésbé határozottan megtalálha
tóak különböző spiritualitásokban.

Igazabb a láthatónál

Kiindulópontjuk gyakran a v i lág i  hívek ö- 
römteli felfedezése, hogy Isten a szeretet. (2) 
Ebből merítik a bizalmat és biztonságot, hogy 
Isten szereti őket. Ezzel a hittel fedezik fel az 
0 gondoskodó jelenlétét az élet összes körül
ményei között. (3) Habár egészen a világban 
állnak - amely gyakran nyomasztó és szomorú, 
mert a céltalanság és az elhagyatottság uralko
dik benne -, megtalálták magukban a békét és 
abban az örömben élnek, hogy a mennyei Atya 
gyermekei.

Ez a szeretet meghaladja ugyan értelmünket, 
de mégis igaz és élő, ugyanúgy, vagy még 
inkább, mint a földi valóságok. Ezt az új 
öntudatot gyakran tapasztalatok erősítik meg.

A Szentlélek ma különösen rá irányít ja  a ke
resztények figyelmét Isten szavaira, mindeneke
lőtt azokra, melyeket az Evangéliumok közvetí
tenek számunkra. Szinte nógatja őket, hogy eze
ket törlések és korlátozások nélkül tettre vá lt
sák. Ekkor tapasztaljuk, hogyan válnak valóra 
az Evangélium ígéretei. Ha az ember előbb Isten 
országát keresi, beteljesül például, hogy "a 
többit megkapjátok". Ugyanígy a "százszorosát" 
küldi az Isten, ha az ember, legalább le lk ileg , 
Jézusért mindenről lemondott. ( A) Istennek e sok
rétű, szeretetteljes beavatkozása által még ebben 
a materialista világban is felfedezhetik, szinte 
kézzel tapinthatják a keresztények az "0 orszá
gát".

Szentség mindenkinek

Ha az Evangélium szavait tettekre váltjuk, 
választ találunk korunk szükségleteire. Egyes 
szavak azonban -  nekem úgy tűnik - különösen 
sokat mondanak a v i lá g i  híveknek.
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Itt vannak például a mondatok, melyek arra 
szólítanak fel minket, hogy miként Jézus, az 
Atya akaratát teljesítsük. (5) Ha a v ilág iak  
eszerint cselekszenek, akkor Istent szeretik és 
íg y  viszonozhatják Isten irántuk való szeretetét: 
"Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki 
mondja nekem: Uram! Uram! Csak az, aki te lje 
síti Atyám akaratát."(6 )

Ez a v i lá g i  hívek számára az az út Isten
hez, amely megfelel nekik. Mert a tökéletesség 
eléréséhez nincs lehetőségük túlságosan megnyúj
tani az imára fordított időt, szigorú vezeklési 
gyakorlatokat tartani, vagy visszavonulni a v i 
lágtól. Arra hivatottak -  Isten akaratának meg
felelően -, hogy ott éljenek, ahol vannak, a 
családban, az irodákban, iskolákban, parla
mentekben, az utakon, a pihenés óráiban ugyan
úgy, mint a munkában. Ez az az út, amelyet a 
Szentlélek keresztényi megvalósulásukhoz mutat.

Ha a v i lá g i  emberek Isten akaratának meg
felelően "v i lá g i "  dolgokkal foglalkoznak, egy 
további, rájuk háruló feladatot töltenek be: 
Krisztus Leikével le lkesítik  át a v ilágot. (7)

Isten akaratát te ljesíteni: ez általában i-
rányvonalként szerepelhet a v ilág iak  élete szá
mára. Ez az az út, amelyen a szentséget nem 
csupán egyes személyek, hanem sokan elérhetik. 
Ez a tény azt a reményt kelti bennünk, hogy a 
"fö ldi város" az a "mennyei város"(8) példájára 
határozottabban továbbépíthető.

A nagy lehetőség

A v i lá g i  hívek naponta kontaktusba kerülnek 
sok emberrel. Ha Isten, aki szereti őket a 
"v ilágban" k ívánja  őket látni, akkor nem lehet
séges, hogy -  mint azt korábban látták, gondol
ták - embertársaikkal való kapcsolatuk csupán 
veszélyeket és akadályokat rejtsen magában a 
valódi, hiteles keresztényi élet számára. Ellen
kezőleg. Éppen az emberek jelentik számukra az 
Istenhez vezető utat. Ezért fedezik fel ma a 
felebaráti szeretet központi jelentőségét Krisztus
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üzenetében. (9)
A v i lá g i  hívek ebben nagy buzgalommal 

helytállnak. Krisztust szeretik minden emberben, 
akivel találkoznak. Tapasztalják, hogy ezzel 
semmiképpen sem távolodnak el Istentől, hanem 
minél valódibb szeretet fűzi őket felebarátaikhoz, 
annál inkább nő bennük a szeretet Isten iránt. 
Ez megrázó és felemelő tapasztalat. A v ilág iakat 
a mennyhez köti és immunissá teszi a "v i lág  
szelleme" ellen.

A v ilág iak  ma hivatottnak érzik magukat, 
arra, hogy minden felebarátjukat szeressék.

Némely mozgalom vagy egyes csoportosulásaik 
előszeretettel viseltetnek -  mint ezt Jézus is tette 
- (10) az ínségesek: magányosak, kábítósze
resek, nyomorékok, öregek, munkanélküliek, pe
r ifér iá lis  csoportok iránt. Ezért új szociális 
intézményeket hívnak létre, vagy a már létező 
modern intézményekben dolgoznak, hogy részt 
vegyenek az emberek bajaiban.

Jobb minőség

Egy olyan időben, amikor a szolidaritás 
iránti növekvő érzéket észleljük, melyben a kap
csolatok sokrétűbbé válnak, és az egyház mint 
közösség ismét magára ismer, különösen előtérbe 
kerül Jézus új parancsolata: "Ez az én paran
csolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen 
én szerettelek titeket"! 11). Különösen az új moz
galmakban érvényesül és követik ezt a parancso
latot. Sok laikus k ívánja ezt erejéhez mérten 
megélni és életének alapjává tenni. (12)

Ez keresztény életükben minőségi ugrást, lé- 
nyeges változást eredményez. Olyan erőt, bá
torságot, tüzet, fényt, békét éreznek, mint soha 
azelőtt. Tapasztalják a Szentlélek adományait.

Ha a kölcsönös szeretetet kitartással és teljes 
odaadással élik meg, úgy megváltozik a szellemi 
légkör. Úgy mondhatnánk, hogy a Szentlélek úgy 
van jelen e csoportok vagy közösségek között, 
mint az első keresztény gyülekezetek körében.

A kölcsönös szeretet ma is, mint akkor, lelki
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és anyagi "vagyonközösséghez" vezet. Ezek a 
csoportok k ia lak ítják  és megteremtik a javak 
igazságos elosztásának feltételeit, ami az embe
riségnek ma feladata.

Jézus új parancsolata nem csupán az egyes 
emberek közötti kapcsolatokat hatja át lélekkel, 
hanem egyházi és társadalmi csoportokat és kö
zösségeket is. Igyekeznek például a mások egye
süléseit, mozgalmát ugyanúgy szeretni, mint sa
játjukat, a más hazáját ugyanúgy, mint a 
sajátjukat.

A kölcsönös szeretet a laikusokat Krisztus 
tanúivá teszi: "Erről ismeri meg mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 
fogjátok"! 13) . Ennek következményei: emberek
megtérnek Istenhez, az egyházhoz; sokan a leg
különbözőbb hivatásokat ismerik fel magukban, 
az evangelizáció könnyebbé vá lik ; gyümölcsöző 
dialógusokat folytatnak más egyházak kereszté
nyeivel; valódi párbeszédek válnak lehetségessé 
más vallások h íve ive l és egyáltalában minden 
jóakaratú emberrel.

Búcsú a "gettó" egyháztól

Századokkal ezelőtt evangelizált országok ma 
keresztényietlenné váltak. A hívők kis csoporttá 
zsugorodtak. Egyedül érzik magukat, és ezért a 
kü lv ilágga l szemben védekező tartást vesznek 
fel. Ezeknek az embereknek Jézus különösen erős 
jelenlétére van szükségük ott, ahol élnek: a
házakban, tereken, bíróságokon, üzletekben, 
sportpályákon, színházban...

A Szentlélek eleget tesz ennek a szükséglet
nek. Az Evangéliummal felmutatja nekünk ma 
Jézusnak azt a különleges jelenlétét, amely min
den környezetben megvalósítható: "Mert ahol ket- 
ten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük"! 14) , mondja Jézus.

És, ha Krisztusban szeretik egymást, úgy 
éppen a laikusok azok, akik - mint VI. Pál 
mondta -  Jézusról maguk között "tanúságot tesz-
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nek". (15) Jézus azonban kis csoportokat is oázis
sá tehet. A hitben megerősít, megvilágosít, vezet 
és biztonságot ad, hogy a v ilág  legyőzhető. (16) 

Kölcsönös szeretet, Jézus jelenléte az egyesült 
emberek között, egység: ezek a szavak ma erős
visszhangra találnak. A zsinati szövegekben is 
többször előfordulnak. (17)

Az egységről, mint Jézus legmélyebb kívánsá
gának teljesítéséről is szó esik ott. (18) Napja
inkban az egység az idők egyik jele. A keresz
tények erre törekszenek és késztetést éreznek 
arra, hogy mindenütt ezért dolgozzanak.

Ma nem lehet keresztény, aki nem teszi a 
kereszt titkát magáévá (19), a keresztét, amely 
azonban a feltámadáshoz vezet. A felh ívást erre 
minden spiritualitásban megtaláljuk. A keresztre 
különböző szempontokból tekintünk, eddig isme
retlenekből is.

Az átfogó üdvözítési folyamat

A tömegkommunikációs eszközök révén az e- 
gész v ilág  az otthonunkba jön, és ezzel drámai 
v itá i,  feszültségei és háború is; a megosztott
ság, amely a keresztények között még mindig 
fennáll és a vallások különbözősége. Mi mind
ebben Krisztust látjuk, aki a kereszten minden 
megosztottságot magára vá lla lt ,  és ez bátorít fel 
bennünket, hogy egyik ilyen nehézség elől se 
zárkózzunk el. E nehézségek mindennapjainkat is 
befolyásolják. Halálának legsötétebb éjszakáján 
Jézus így  kiáltott: "Én Istenem, én Istenem!
Miért hagytál el engem?"(20) Számtalan laikus 
ebből a kiáltásból merít erőt és bátorságot, 
hogy a nehézségeket vá lla l ja  és legyőzze.

A kereszt által Jézus helyreállította az embe
rek egységét az Atyával és az emberekét egymás 
között. A kereszt az eszköze és kulcsa minden 
ellentmondás megszüntetésének.

A kereszt mellett a laikusok ma az eucha- 
risztiát érzik az egység alapjának és köteléké
nek. Ahol az új mozgalmak által az imádság
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élőbbé vá lik , a liturgiát mélyebben megértik és 
ünnepük, az eucharisztia az élet középpontjába 
kerül. A közösség iránti érzék, mely a mai 
keresztények sajátja, az eucharisztiában ta lá lja  
forrását és megvalósulását.

Szövetségben a Szentlélekkel

És tovább: az egyház, Mária, a Szentlélek.
Az egyházat anyaként szeretjük. Tudjuk, ha 

a saját kis águnk (sa ját mozgalmunk) illatos 
virágokat és gazdag gyümölcsöt terem, úgy a- 
zért, mert szorosan kapcsolódik az egyház sok
százados fájához. A mozgalmak úgy érzik, a 
Szentlélek sürgeti őket, hogy mély és szívből 
jövő egységben maradjanak a h ierarchiával. Mi
után Krisztus képviselőit ezzel a gyermeki szere
tettel fogadják, nem csupán hiszik Krisztus je
lenlétét bennük, hanem tapasztalják is azt. 
Érzik, hogy a Szentlélek cselekszik általuk és 
ezért követik őket. Ebből fakad, hogy szívesen 
dolgoznak különböző egyházi szervezetekben és 
struktúrákban.

Ezenfelül, spiritualitásuk álta l megerősödve a 
laikusok számára egyre tudatosabbá vá lik , hogy 
ők maguk az egyház, az élő egyház.

Azután Mária. Mária, az első v i lá g i  hívő, 
különösen jelen van a laikus spiritualitásokban. 
Olykor tőle kapják sajátos jellegüket. Az új 
embert látják benne, az Atya tökéletes leányát, 
az Igébe öltözöttet, a Szentlélektől betöltöt- 
tet(21). Úgy látják, mint Krisztus igaz  ̂ követőjét, 
minden keresztény nő példaképét.(22) Ó az ideá
lis szűz, jegyes, mennyasszony, anya, özvegy; 
őt az emberiség nagy problémái (23) iránt nyi
tottnak és érdeklődőnek hiszik és képesnek tart
ják arra, hogy a történelembe beavatkozzék.(24) 
Minden erényében utánozzák, amelyeket a kereszt 
lábánál különösen felmutatott: szeretik, mint a-
nyát, és úgyszólván újra akarják élni, hogy 
századunkban is jelen legyen Mária az egyház
ban .
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És végül a Szentlélek. Ma a keresztények 
számára a Szentlélek maga kiindulópont: Isten
törvényét szívükbe ír ta . (25) Ezért igyekeznek 
hangjára hallgatni. A laikus hívőnek, hogy 
szentté váljon, hogy a világot megváltoztassa, 
nincs rendfőnöke, sem regulája, mely Isten aka
ratát megmutatná neki. De övé a Szentlélek, aki 
lelkének a lelke.

Láttuk, hogy laikus csoportokban a Szentlélek 
mennyire jelen lehet és, hogy hogyan közli 
adományait. Ajándékok a spiritualitások maguk 
is, a Szentlélek jelenléte az egyházban. Ezért 
érzünk iránta hálát és különös szeretetet.

Néhány olyan vonást mutattam fel, amely a 
laikusok spiritualitásánál különösen feltűnt ne
kem. A spiritualitások bizonyítékok arra, hogy a 
legmagasabb segítség korunk laikus hívőinek 
nem hiányzik. Az a tény is erre mutat, hogy 
sokan közülük, akik ezekben az évtizedekben 
távoztak a másvilágra, a szentség benyomását 
hagyták maguk után.

Jegyzetek

(1) Egy út. Az Evangélium egy meghatározott látószögéből megvaló
sítani a kereszténységet.; (2) vö. 1 Jn A,8.16; (3) vö. Róm 8,28; 
(4) vö. Lk 12,31; (5) vö. Jn 4,34; (6) Ht 7,21; (7) vö. Lg 31; 
(8) vö. GS 40-43; (9) vö Róm 13,10; (10) vö. Mt 9,12-13; (11) Jn 
15,12; (12) vö. Mt 5,23-24; (13) Jn 13,35; (14) Mt 18-20; (15) 
vö. VI. Pál beszéde a "S.Maria Consolatrice" plébániához.; (16) 
vö. Jn 16,33; (17) vö. SC 7, PC 15, AA 18, UR 8 és GS 24; (18) 
vö. Jn 17,21 ff; (19) vö. Mt 16,24; (20) Mt 27,46; (21) vö. 
Marialis cultus 35-37; (22) vö. Marialis cultus 57; (23) vö. Lk 
1,46-55; (24) A "történjék velem, amint mondtad" szavak által (Lk 
1,38) Mária emberi részről döntött az isteni Titok megvalósulásá
ról (vö. Redemptoris mater 13) és ezzel lehetővé tette Isten 
fiának emberré levését, a történelem központi eseményét.; (25) 
vö. Jer 31-33
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"Felelősségünk a vasárnapért"
A németországi evangélikus egyház tanácsának és püs

pökkari konferenciájának közös nyilatkozata 
(Rövidített szöveg)

(Herder Korrespondenz 1988/4-es számából)

II. Mit jelent számunkra a vasárnap?

A vasárnappal kapcsolatos, manapság egyre erős- 
bödő vita újból tudatosíthatja bennünk, hogy mi e nap 
értelme és jelentősége életünk, családunk és kultúránk 
szempontjából.

1. A vasárnap eredete szerint sabbat-hoz kapcsolódik. 
Miután Isten Izrael népét kivezette Egyiptomból, a 
Sinai-hegyen adta számukra a tízparancsolatot, mely 
átfogja a vallásos és az erkölcsi élet egészét. Az 
Ószövetségben ez áll: "Gondolj a sabbatra és szenteld 
meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. 
A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a 
pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad 
végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, 
sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatod
nak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr 
ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, 
a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik 
napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot 
megáldotta és megszentelte" (Kiv 20,8-11).

E parancs mindenkire, az egész népre vonatkozott. 
E bibliai hely szó szerinti értelme szerint még a 
háziállatokat sem szabad dolgoztatni, sőt még az 
Izrael népéhez nem tartozó jövevényre is érvényes ez a 
parancsolat. Az embernek - akárcsak a Teremtőnek - 
ki kell pihennie magát munkája után. E pihenés nem 
csupán a fáradtság és a megerőltetés kiheverését 
jelenti, hanem "az Úrnak, a te Istenednek" a pihenő
napja. Az Úr megáldotta a sabbatot s "szentnek" 
nyilvánította. Itt válik láthatóvá a sabbat lényege: ez 
a nap az Úré, aki megkönyörül népén, feléje fordul s 
összegyűjti őket. Sabbatkor - ami tulajdonképpen pén
tek este kezdődik - mind a mai napig közös imára és 
az írás olvasására gyűlnek össze a zsidók a zsinagó
gákban .
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2. A vasárnap keresztény megünneplése még sokat 
magában őriz a sabbat-ünnep jelentéséből. Áthelyező
dött a hét utolsó napjáról az elsőre - arra a napra, 
melyen Jézus feltámadott a halálból. Ezért ez az Úr 
napja (Jel 1,10: "Az Úr napján..."), áldott és szent. E 
napon a keresztények közös imára, Isten szavának 
meghallgatására és a kenyér megtörésére (Apcsel 20,7: 
"A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre") , az 
Úrvacsora megünneplésére jönnek össze. A vasárnap 
Isten megváltó cselekedetét és az új teremtést hirdeti, 
mely Krisztus feltámadásában vált valósággá. Az egy
ház kezdettől fogva e napon ünnepelte az Ur halálának 
és feltámadásának emlékezetét.

A farizeusok megbotránkoztak azon, hogy Jézus 
sabbatkor is gyógyította a betegeket, s hogy tanítvá
nyai e napon kalászt tépdestek a gabonaföldeken, hogy 
éhségüket csillapítsák. Jézus így válaszolt nekik: "A 
szombat van az emberért, nem az ember a szombatért" 
(Mk 2,27). Ezzel Jézus azt emeli ki, hogy a sabbatnak 
jótéteménynek kell lennie az emberek és az állatok 
számára. A vasárnapra vonatkozó parancsolatot Isten 
az emberek érdekében hozta. Ha az ember vasárnap 
minden munkáját abbahagyja s e napot Istennek szen
telt időként tiszteli, teremtő és megváltó Istene felé 
fordul, az 0 szavára figyel, iránymutatást és erőt 
merít az előtte álló feladatok elvégzéséhez, akkor 
megtapasztal valamit abból a szabadságból, méltóság
ból és emberiességből, mely Isten ajándéka. Az ember 
nem olvadhat fel teljesen munkájában. A vasárnapot 
megszentelve mindig újra tudatára ébred annak, hogy 
életét Istennek köszönheti, s az Istennel való életre 
hivatott el.

3. A vasárnapnak szociális és kultúrális szempontból 
egyaránt fontos jelentősége van. Ezt érzékeltetjük egy 
történelmi példával is:

321-ben Konstantin római császár állami pihenőnap
pá nyilvánította a vasárnapot. Vasárnap - bizonyos 
kivételeket nem számítva - nem volt szabad dolgozni. 
Ez volt a köznyugalom és a vasárnapi dologtilalom 
állami parancsának első jelentkezése. Az egyháznak és 
az államnak évszázadokon át gondja volt arra, hogy 
megvédje e tekintetben a vasárnapot. Az egyház a 
XIX. században azért harcolt, hogy a vasárnap - épp 
a dolgozó emberek érdekében - államilag védett és 
garantált maradjon. A weimari német alkotmány 139.
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cikkelyére nyúlik vissza az NSZK alkotmányának 1Z0. 
paragrafusa: "A törvény a munkaszünet és a lelki
felemelkedés napjaiként védelmezi a vasárnapot és az 
államilag elismert ünnepnapokat." A pénzkereső munka 
alóli vasárnapi mentességet - amihez társul még a 
szabad vallásgyakorlat garantálása is - joggal tekin
tik a keresztény kultúra klasszikus intézményének.

A francia forradalom következményeképpen kísérle
tek történtek a vasárnap megszüntetésére. Oroszország
ban is megpróbálták bevezetni a 10 napos hetet az 
októberi forradalom után. E próbálkozások azonban 
kudarcot vallottak. A keresztények s az összes érintett 
belátásán és elhatározottságán múlik ezután is, hogy 
meghiúsulnak-e a vasárnap nyugalmának és megszente
lésének aláásására tett kísérletek, hogy az "Úr napja" 
az emberek számára továbbra is jótétemény marad-e.

U. A vasárnapi dologtilalom alól kezdettől fogva akad
tak kivételek:
- Nem tiltották a szokott házimunkákat s az állatokkal 

kapcsolatos szükséges tevékenységeket.
- Megengedett volt a vasárnapi munka valamilyen 

felmerült akut szükséghelyzet elhárítására.
- Vasárnap is gondját kell viselni a betegeknek 

(kórházakban, menhelyeken).
- Az emberek biztonsága érdekében végzett szolgálatra 

vasárnap és ünnepnap is készen kell állni.
- A modern társadalomban a vasárnapi munkatilalom 

alóli felmentés kiterjedt az életbevágó fontosságú 
közüzemi tevékenységekre is.

- Kivételt képez a közlekedési és vendéglátó ágazat is, 
amikor és amennyiben a nyugalmat és pihenést 
kereső embereket szolgálja.

A fent említett területeken kívül is lehetnek kivételek 
a vasárnapi munkatilalom alól olyan esetekben, ahol 
technikai okok miatt elengedhetetlen a termelés folya
matossága. Minden egyéb termelési szférának, a keres
kedelemmel és az üzletekkel egyetemben, figyelembe 
kell vennie a vasárnapi munka tilalmát, azon sem 
nyíltan, sem pedig burkoltan nem szabad lazítani. A 
kivételeknek kivételeknek kell maradniuk; meglétük 
csak akkor indokolt, ha nem a vasárnapi munka 
általánossá tételére irányuló törekvések álcázására 
akarják őket felhasználni.
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III. Mit kell tennünk?

1. Felszólítjuk a keresztényeket, emlékezzenek visz- 
sza a vasárnap eredeti jelentésére, s szenteljék meg e 
napot. A vasárnapi nyugalmat csak akkor sikerülhet 
továbbra is fenntartani a társadalomban, ha e nap 
jelentőségének vallásos "magvát" tudatosan is szem 
előtt tartjuk, s azt életünk gyakorlatában meg is 
valósítjuk. A vasárnap megszentelése szempontjából 
döntő az istentiszteletnek a keresztény közösségben 
való megünneplése. Amilyen fontos az egyén számára a 
személyes ima és az Istenhez való kapcsolódás, éppen 
akkora a jelentősége a keresztények közös imádságának 
is az egyházközség vasárnapi gyülekezetében. Csak 
egész lényünkkel Istenhez fordulva foghatjuk fel Isten 
képére teremtettségünkből eredő - a teremtésről szóló 
híradásban tudtunkra adott - méltóságunkat. Az em
bernek s az ő sérthetetlen jogainak és kötelességeinek 
Isten az alapja. A megkereszteltek "eggyé lettek Krisz
tusban" (Gál 3,28). Hivatásuknak része a közös hála
adás is, mely tanúságot tesz Krisztusban való eggyé- 
válásukról s azt egyben el is mélyíti.

A vasárnap "megformálása" szempontjából fontos a 
közösség és a másokkal való együttlét, az eszmecsere, 
az érintkezés, a beszélgetés. Olyan társadalomban, 
ahol nő az elmagányosodás, a névtelenség, a szociális 
kötődések ereje pedig csökken, mindez különös jelentő
séget kap. A beszélgetés történhet családban, barátok, 
rokonok vagy ismerősök között. Megtárgyalhatnak ese
ményeket és tapasztalatokat, megvitathatnak aktuális 
kérdéseket, tanácsot kereshetnek nehéz helyzetekben. 
Ez egyben erősíti is az egymással való összetartást, a 
másik meghallgatására, az együttgondolkodásra, közös 
tervezésre és az egymás iránti felelősségre való kész
séget. A közösségvállalásunknak hathatós jele az, ha 
meglátogatjuk a betegeket és részt vállalunk gond
jaikból, szenvedésükből.

Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést is, 
miképp nyújthat a vasárnap pihenőnapként pihenést és 
felüdülést. Bármennyire fontos is a megerőltető munka 
okozta fáradtság kipihenése, mégsem azonosítható az 
teljességgel a pihenéssel, a nyugalommal, a vasárnapi 
pihenővel. A kipihenés azt jelenti, hogy a kiapadt 
erőt pótoljuk; a pihenés alkotó nyugalom, az állandó 
igénybevételtől és a mindennapok feszültségétől való 
mentesülés. A vasárnap megszentelése azt jelenti, hogy



elgondolkodunk létünk értelméről, s tudatára is ébre
dünk annak; Istenhez - alkotónkhoz és célunkhoz - 
fordulunk. Több időt kell szánnunk ezentúl magunkra s 
a többiekre. Ez nem csupán a külső viszonyokon 
múlik, de belátásunkon és határozottságunkon is: nem
foszthatjuk meg magunkat a vasárnaptól.

Vasárnaponként és az ünnepeken azt kell tennünk, 
ami pihenést és örömöt hoz számunkra. Ilyen lehet a 
dolgok végiggondolása, a magunkbaszállás, az alkotó 
kibontakozás, az épülés, a magunkratalálás avagy a 
közös játék, a szórakozás, a gazdagodásunkat szolgáló 
beszélgetés és a játékos vetélkedés. Ám a pihenés és a 
kikapcsolódás elsődleges célja sosem lehet a munka 
utáni és a munkára való felfrissülés, hanem mindez 
önálló jelentőséggel is bír.

3. Hogy a jövőben "megvédhető-e" a vasárnap, abban 
lényeges szerepe van a munkaadóknak és a munkavál
lalóknak. Örvendetes, hogy a munkaadók mértékadó 
képviselői egyértelműen a vasárnapi munka tilalma 
mellett voksoltak és védik a vasárnapot mint pihenő
napot.

Nagyon sok múlik azon, hogy az egyes emberek ne 
hagyják figyelmen kívül e felfogást sem közvetlen, sem 
közvetett módon. A döntő pont azonban az, hogy az 
erkölcsi és vallásos értékek és mércék ne váljanak 
másodlagos kérdéssé - holott a költekezésre való ál
landó késztetés és a verseny könnyen ebbe az irányba 
vihet bennünket. Mindezzel azonban figyelmen kívül 
hagynánk a munka és a pihenés, a termelés és a 
gondolkodás, a jövedelmezőség és az emberiesség közti 
kölcsönös kapcsolatot. A jó üzemi légkör kialakítására 
tett erőfeszítések már megmutatták, hogy egy vállalko
zás gazdaságossága az ott fennálló viszonyok emberi
ességén is múlik. A vasárnapi pihenés kultúránk 
középpontja. Ha megfosztanánk magunkat tőle, akkor 
azt - hosszabb távon - a gazdaságosság is megsínyle- 
né. Már az 1985-ös "Meg kell védeni a vasárnapot" 
című közös nyilatkozat is megállapítja: "Az egyes
embernek és a társadalomnak szüksége van a vasár
napra, hogy tapasztalja: nem a termelés és a jövedel
mezőség az élet értelme." Fontos ugyan a termelés és a 
sikeres gazdálkodás, ám ez mégsem mehet a humánus 
életvitelnek a kárára, melyet Isten rendelt számunkra.

Tisztán gazdasági szempontokkal nem igazolhatjuk a 
vasárnapi munkatilalom alóli kivételeket. Kultúrális
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téren visszalépést jelentene, ha lemondanánk a munka 
világán belül azokról a szabad mozgásterekről és 
emberi értékekről, amelyeket épp a modern technikának 
a dolgozók megterhelését csökkentő hatásai tettek le
hetővé .

Ismételten kísérletek történnek arra, hogy olyan 
munkavállalókat alkalmazzanak vasárnapi munkára, a- 
kiket családi kötelékek csak gyengébben kötnek, moz
gékonyabbak, s akik számára az anyagi felzárkózás 
nagyobb vonzerőt jelent. De ha e munkavállalók ön
szántukból vállakoznának is a vasárnapi munkára, 
akkor is vissza kell utasítani e kísérleteket. Mindez
zel ugyanis - hosszabb távon - a munkaerő piacának 
kettéhasadását szentesítenénk bármikor alkalmazható és 
csak korlátok közt alkalmazható munkavállalókra.

5. Társadalmunkban nagy felelősség hárul a tömegtájé
koztatási eszközökre is a vasárnap jelentőségének meg
értésével és megtapasztalásával kapcsolatban. El kell 
kerülni azonban minden-t, ami a vasárnapot a puszta 
szórakozás napjává alacsony! taná le. Újból fel kell 
fedeznünk mindent, ami a vasárnap megszenteléséhez 
tartozik: Isten dicsőítését, hogy az ember továbbra is
tudatában legyen saját méltóságának; az Istenhez való 
imát, hogy mindig új erőt ajándékozzon nekünk a 
munkához és a mindennapi élethez. Ha valamit tenni 
szeretnénk az ember szekularizált elernyedése és érte
lemvesztése ellen, akkor mindezt vissza kell vinni a 
köztudatba s újra meg kell érteni azt, hogy a munka 
és a szüntelen tevékenység igazi ellenpólusa az elmél
kedés és a pihenés.

6. Kérünk ezért minden keresztényt, rendezvények ter
vezésekor és megszervezésekor legyen gondjuk arra, 
hogy a vasárnapot ne veszélyeztethessük saját viselke
désünk által. Vasárnapi egyházi rendezvények, illetve 
egyházi szervezetek és intézmények vasárnapi rendez
vényei mindig irányuljanak az istentiszteletre (legyen 
az akár egy különleges, csak ahhoz a rendezvényhez 
kapcsolódó istentisztelet avagy részvétel a szokásos 
közösségi istentiszteleten). A világi jellegű vasárnapi 
rendezvények esetében is követeljék meg a keresztények 
azt, hogy maradjon idő és lehetőség az istentiszteletre. 
A vasárnap értékét azáltal sem szabad csökkenteni, 
hogy szombatról vasárnapra virradóan gyakran szerve
zünk hosszú programokat.

47



WLADYSLAW MIZIOLEK, varsói segédpüspök

Miziölek püspök itt közölt írása előadásként hangzott el 
1988 januárjában Becsben az egyetem Pasztorálteológiai Inté
zetében. Az azóta bekövetkezett változások azonban Lengyel- 
országban is módosították az előadásban nyújtott képet.

Az egyház Keleten -  az egyház Nyugaton
Összehasonlító pasztorális teológia -  Lengyelor

szág példáján

A v a llá s i helyzet Kelet-Európábán

A háború utáni években a kelet-európai orszá
gokban a va llás i helyzetet meghatározta a ta lá l
kozás az ateizmussal, amely szorosan összefügg a 
marxista ideológia kommunista je l legéve l.  A kor
mányzati forma ezekben az országokban egy- 
pártrendszerú és totalitárius. Az ilyen kormány 
mindig igényt tart a jogra, hogy az egész 
politikai és társadalmi életet a materialista f i lo 
zófia alapján alakítsa és formálja. Ebből követ
kezik a kormánynak az a törekvése, hogy az 
egyházat és a vallást maga alá rendelje és 
befolyásukat a lakosságra korlátozza.

Ha konkrétan a valláshoz való viszonyról van 
szó, hivatalosan mindenkor a vallásszabadságot 
hangsúlyozzák, amit a kultusz, azaz a templomon 
belüli ténykedések szabadságaként fognak fel. A 
kommunista aktivitás tipikus korában, azaz a 
sztálini korszakban, minden egyház i-va llás i szer
vezetet és szövetséget feloszlattak. A hitoktatást 
az iskolákból száműzték, az egyház kar ita tív  
tevékenységét betiltották, a kórházi le lk ipász
toroknak és a vallásos ápolónőknek el kellett 
hagyniuk munkahelyeiket. Minden országban vagy 
megszüntették, vagy jelentősen korlátozták a szer
zetesi életet. A különböző szerzetesrendek és az 
egyház sok épülete az állam áldozatává lett. 
Ezenkívül az iskolákban, a katonai szolgálatban



a nevelést és a tömegkommunikációs eszközök 
tevékenységét a materializmusra alapozták.

Ebben a helyzetben az egyház a következőket 
tartotta fontosnak: saját függetlenségének bizto
sítását és a felnövekvő generáció vallásos nevelé
sének lehetőségét. Sztálin halála, pontosabban 
1956 után, alábbhagyott az egyházra irányuló 
nyomás, miközben a már keresztülvitt korlátozások 
részben -  a különböző országokban nagyobb vagy 
kisebb mértékben - fennmaradtak. Tulajdonképpen 
főleg az NDK és Lengyelország katolikus egyházá
nak sikerült függetlenségét nagyrészt megőriznie. 
Ebben nagy érdemei vannak Stefan Wyszinskynek, 
az elhunyt bíboros prímásnak és annak, hogy a 
hívők oly határozottan ragaszkodtak az egyház
hoz.

Az idők során Lengyelország egyháza k ibőv í
tette tevékenységi körét a neveléssel, a tevékeny 
felebaráti szeretet gyakorlásával és a szociális 
feladatokkal. Becsületesen be kell va llan i, hogy 
a lengyel egyháznak ma sokféle lehetősége van a 
kibontakozásra.

A va llás jövőjének fő kérdése a kommunista 
országokban az ateizmus és az ideológia különvá
lasztásában re jlik . Ahogy az egyház és az állam 
szétválasztását keresztülvitték, úgy kellene az 
ateizmus és a párt szétválasztását is megoldani. 
Eddig azonban egyik kommunista kormány sem 
deklarált ilyen szétválasztást. Amíg az ateizmus 
a materialista és marxista ideológia alapjául 
szolgál, addig megmarad az az aggodalom is, 
hogy nem foganatosít-e a fennálló rendszer ismét 
korlátozásokat a vallással és az egyházzal szem
ben .

A szociális-politikai helyzettől eltekintve a 
konkrét kulturális fejlődés befolyásolja leginkább 
a vallásosságot és következésképpen a le lkipász
tori munkát. A vallás összefügg a kultúrával; 
része az ember szellemi életének. Befolyásolja az 
emberi élet más dimenzióit és a vallást is befo
lyásolják ezek. A modern kultúra a szeku
larizáció, fogyasztás és a morális normák alóli
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felszabadulás irányába fejlődik. Ezek a tendenci
ák szemmel láthatóan Nyugatról Európa keleti 
része felé haladnak, mert a Nyugat a keleti 
országok, különösen Lengyelország számára a tör
ténelem folyamán mindig vonzerőt jelentett. Úgy 
gondolom, hogy az elkövetkező évtizedekben éppen 
ezen a síkon kell a va llás  helyéért és jelentősé
géért megvívni a harcot, mind Keleten, mind 
Nyugaton.

A kelet-európai va llás i helyzet jellemzésénél 
befejezésül még két, a vallásosság és le lkipász
torkodás szempontjából jelentős tényezőt kell emlí
tenünk. Az egyház hagyományáról és társadalmi 
tekintélyéről van szó.

A tradícióhoz való hűség bizonyos mértékben 
megengedi a vallásosság fenntartását és megerősí
tését. Ez a hűség nagy értéket képvisel a mai 
ipari c iv il izác ió  egyoldalúságával szemben. A va
lódi haladás mértéke nem az új, hanem az ember: 
haladó az, ami életét jobbá, tökéletesebbé, 
hasznosabbá teszi.

Az egyház erkölcsi tekintélye ezzel szemben 
azt eredményezi, hogy szavának a hívők, közö
nyösek, sőt a távolállók társadalmában is gyak
ran nagy jelentőséget tulajdonítanak. Az utóbbi 
években Lengyelországban Karol Wojtyla bíboros 
pápává választása az egyház tekintélyét határo
zottan megerősítette.

A Nyugattal összehasonlítva Keleten mindkét 
erő az egyház hagyományai és tekintélye egyaránt 
sokkal nagyobb.

Ebben az összefüggésben lehetne megvizsgálni 
az individualizmusnak, valamint az emberi sza
badság és függetlenség érzésének problémáját. 
Úgy tűnik, hogy ezek a pszichológiai tényezők a 
kortársi európai kultúrában gyakran eltúlzottan 
jelentkeznek az egyházban és az egyházzal 
szemben.

A lelkipásztori munka helyzete és a lapvonala i

a . )  A második világháború után Lengyelország 
nemzeti és va llás i szempontból homogén lett. Hoz-
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závetőleg a lakosság 95%-a lengyel és egyúttal 
katolikus. Legalább ugyanennyi gyermeket (95%) 
keresztelnek meg, készítenek elő elsőáldozásra és 
bérmálásra. Az elhaltak több mint 90%-a katolikus 
temetésben részesül. Másrészt eléggé nagy szám
ban vannak hitetlenek és közönyösök, főleg a 
nagyvárosokban.

Ebből adódik a kérdés: népegyháznak tekint
sük-e a lelkipásztori munkában a hívőket Len
gyelországban vagy inkább pluralista társadalom
ban élő egyháznak? A válasz íg y  hangzik: falu
helyen és egyes vidékeken népegyháznak, a váro
sokban viszont - különösen a nagyvárosokban - 
számolni kell a pluralitással. Varsóban pl. éven
te háromszázon felüli felnőttet készítünk elő a 
keresztségre.

b . )  Ha a lelkipásztori munka céljairól és 
irányairól van szó, elsősorban azok az értékek 
fontosak számunkra, melyeket Professzor Paul M. 
Zulehner "Das Gottesgerücht. Bausteine für eine 
Kirche dér Zukunft"* (Patmos Verlag, Düsseldorf 
1987) c. munkájában érint. A lengyelországi egy
ház számára a legfontosabb a nép hitének megőr
zése és elmélyítése, továbbá a hívők erkölcsi 
tökéletesítése és a keresztényi szeretet értékének 
felmutatása; de az egyház számára ugyanilyen 
fontos az ember, törekvéseinek és jogainak védel
me. A második célt, amit Zulehner (és Paul Wess) 
"testvériségnek" nevez, nálunk ki kell egészíteni 
az erkölcsi hanyatlás elleni küzdelemmel. E ha
nyatlás részben a polit ikai-gazdasági helyzetből, 
részben a keresztény erkölcs elleni szándékos 
harcból adódik. A harmadik célt, melyet Zuleh
ner az egyház "polit ika i" tevékenységeként fog 
fel, mi az egyház karitatív-szociá lis  feladataként 
értelmezzük. Ennek kapcsán néha félreértésekre 
kerül sor az egyház és az állam között, mert a 
totalitárius rendszerben minden szociális tevé
kenységet és a kormány mindenfajta b írálatát 
automatikusan a politikával azonosítanak, amibe

*ld. Egyházfórum 2 (1986/2), 26-62. 1.
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az egyháznak nem szabad beleszólnia. Mindeneset
re létezik Lengyelországban ilyen tevékenység és 
manapság ezt a kormány tudomásul veszi.

c . ) A lengyelországi egyház pasztorációjára 
jellemző, hogy szorosan kötődik az egyházhoz és a 
plébániához. Nemcsak a szentségeket szolgáltatják 
ki a templomokban, hanem az egész vallásos 
gyermeknevelést és hittantanítást a plébániatemp
lomban szervezik. Magában a plébániatemplomban 
vagy a többi egyházi épületben tartja minden 
csoport találkozóit. Minden találkozó és minden 
rendezvény együtt já r  valamilyen á jta tosságga l, 
általában az eucharisztia ünneplésével. Példaként 
említhetjük "a keresztény kultúra hetét". A ren
dezvény valamilyen ájtatossággal kezdődik, utána 
verseket, zenét, énekeket vagy egy vallásos szín
darabot adnak elő a templomban vagy a plébánia 
termeiben.

Az egyházat az állami iskolák elhagyására 
kényszerítették, az egyházi szervezeteket betiltot
ták. De az egyháznak ez a megpróbáltatása 
áldásnak bizonyult. A keresztény értékek hirdeté
se és a keresztény elkötelezettség ezáltal még 
szorosabb kapcsolatba került az egyházzal és az 
imádsággal. Új életerőre tett szert ezáltal a 
plébánia is, új lendületet adott neki a hívők 
va llás i életéhez való közeledés.

d .  ) A szociális-vallásos lelkipásztori munkát 
Lengyelországban megkönnyíti a tény, hogy az 
egyház mindenkor szoros kapcsolatban volt a 
néppel és küldetését úgy fogja fe l,  mint a nép 
szolgálatát Isten nevében. Történelmünkben, külö
nösen nehéz időkben, amikor a lengyel nép el
vesztette szabadságát, az egyház egy nem hivata
los feladata volt a népet képviselni, védeni, 
előmozdítani szabadságát és a nemzeti kultúra 
fejlődését. A népnek az egyházzal való összefonó
dása a mai napig megmaradt. Különböző évfordu
lókat ünnepelünk, a legújabbkori történelem kü
lönleges eseményeit, templomainkat a nemzeti lo
bogóval, valamint pápai és Mária-zászlókkal d í -
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szítjük. A nép vallásos élete szoros kapcsolatban 
van a nemzeti sorssal, s ez az egyház számára 
dinamikus erőt jelent, mivel az emberek úgy 
érzik: "ez a mi egyházunk".

e .  ) A va llás i tapasztalásban a lengyel egy
ház igyekszik az egész embert tekintetbe venni: 
individuális és szociális struktúráját, intellektu
sát, akaratát, indulatait és érzéseit. A vallás 
közös és emocionális átélése jut kifejezésre a 
búcsújáróhelyeken, a vallásos nagygyűléseken, a 
gondosan előkészített eucharisztikus körmenetek
nél, a Mária-tiszteletben, a csensztohowai kegykép 
másolatának családi tiszteletében. A mi érzésünk 
szerint Nyugaton a jámborságot és a liturgiát 
túlzottan intellektuálissá tették és a lelkipásztori 
munka túl adminisztratív. A tömegkultúra mai 
korában a nagy va llás i tüntetések és ünnepségek 
az összekötő kapocs szerepét töltik be; egy za
rándokút mindenkor lelki élményt nyújt és egy
ben hatalmas tényezője a va llás i nevelésnek.

f .  ) Lengyelországban a lelkipásztori munka 
évente előkészített program szerint folyik. Ezt a 
programot A Püspöki Kar Pasztorális Bizottsága 
készíti, a lublini Katolikus Egyetem pasztorális 
intézetének és a wroclawi pápai egyetem pasztorá
lis intézetének segítségével. A program az ország

pasztorális helyzetének analízisére támaszkodik, 
számba veszi a Szentszék, a lengyel püspöki kar 
új dokumentumait és az ország és a v ilág  fontos 
va llás i eseményeit. Az évi program, melyet a 
püspökkari konferencia hagy jóvá, új elemeket 
v isz a napi, rendes lelkipásztorkodásba.

g .  ) Hadd hangsúlyozzam még egyszer: a hitet 
és a lelkipásztorkodást fenyegető legnagyobb ve
szély a mai Lengyelországban a szekularizáció és 
az erkölcsi romlás. Mivel az ateizmusnak magában 
nincs vonzereje, éppen a szekularizáció és az 
erkölcstelenség által próbálja eltéríteni az embe
reket Istentől.
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A lelkipásztorkodás egyes területei

a . )  Papi és szerzetesi hivatások és a pap 
helyzete a hívők közösségében.

A I I .  Vatikáni Zsinat idején és mindjárt 
utána Nyugaton válság tört ki a papság körében 
és tart mindmáig. Ennek a válságnak a szimptó- 
mái: kilépés a papi rendből, a papi utánpótlás
csökkenése, a teológia területén az egyházi tan í
tás lebecsülése, különösen a dogmatika és az 
erkölcsi elvek vonatkozásában. A lengyel egyház 
ezt a válságot csak kis mértékben tapasztalta. A 
papi rendből való kilépések száma ma nagyobb, 
mint a háború előtt, de összesen nem több, mint 
5%. Többnyire a cölibátus és a családalapítás 
késői vágya jelölhető meg a kilépések okaként.

Lengyelországban viszonylag k ie lég ítő  a szer
zetesi és papi hivatások száma. Minden egyház- 
megyének saját papi szemináriuma van. Egyes 
szemináriumokban több mint 300 papnövendék ké
szül a szentelésre. A papság létszámát tekintve a 
háborús veszteségeket már kihevertük, és 15 éve 
a missziós országokat is támogathatjuk (évente 
kb. 100 pappal és apácával) . De azoknak az 
egyházmegyéknek, ahol nagyvárosok vannak, sür
gősen szükségük van új papokra. A nagyvárosi 
lakónegyedeket új templomokkal és papokkal kell 
e llátn i. Varsóban még vannak egyházközségek, 
melyekhez 40.000 hívő tartozik, holott kb. húsz 
templom épül.

Jellemző, hogy az utóbbi években a férfi 
szerzetesrendekben és kongregációkban százalék
ban kife jezve magasabb a hivatások aránya, mint 
az egyházmegyékben. Egészen világosan kifejező
dik ebben, hogy ma a közösségi életet többre 
becsülik és fokozódik a félelem a magányos élet
től.

Rosszabb a helyzet a nők egyházi hivatása 
terén. A mai életstílus és erkölcsi hanyatlás 
nagyobb hatással van a nőkre, mint a fér f iakra . 
A nők az Istennek való önátadás és a szüzesség 
szellemét kevesebbre becsülik, mint azelőtt.

Honnan hát a papi hivatások nagy száma



Lengyelországban? Részben talán azzal magyaráz
ható ez, hogy az egyház az államosított foglalko
zásokhoz képest szabadabb és függetlenebb élet
formát biztosít. Mindenesetre el kell ismerni, 
hogy még az egyház számára legnehezebb időkben

a sztálini korszakban -  is volt Len
gyelországban elég papi hivatás.

Úgy tűnik, hogy a hivatások nagy számának 
okát Lengyelországban a vallás síkján kell
keresni. Az ateizmus és a vallás közvetlen kon
frontációja egyértelműen bizonyítja a hit maga
sabb értékét. Ezenkívül a lelkipásztorkodás és a 
hittantanítás a plébániatemplom körül összponto
sul, a gyerekek és az ifjúság közvetlen kapcso
latban vannak a pappal és az egyházzal, és ez 
növeli a papi pálya vonzerejét. A ministránscso- 
portok, a lányok liturgikus szolgálata, a lektorok 
nagy száma és a "Fény és Elet" mozgalom cso
portjai (az ún. Oázisok), a karizmatikus mozga
lom, melyben sok fiata l is részt vesz, mindez 
biztosítja a szerzetesi és papi hivatások kialaku
lását .

Lengyelországban elsőrendű fontosságú a pap 
szociális helyzete és szerepe a hívők közösségé
ben. A pap a plébánia vezetője, nem csupán lelki 
ügyekben, hanem az egyházközség életének szer
vezésében is. Erre kényszerít egyébként szoci
ális-polit ika i helyzetünk is. Az utóbbi években 
sokat változtak a körülmények és egyre több 
v i lág i  munkatársunk van, de továbbra is aktuális 
a keresztény közösség modellje a pappal mint 
"mindenes" vezetővel.

b . )  A családi lelkipásztor kodás

Ma válságban van a család is, és ezért az 
egyház különös gondoskodására és különös védel
mére van szüksége. Nem kell itt arra emlékeztet
nünk, hogy minden közösség jövője, az egyházé 
is, nagy mértékben a családtól függ. Könnyen 
felsorolhatóak a mai család válságának tünetei: 
válások, gyermekellenesség, amely nem ritkán 
magzatgyilkossághoz vezet, a beteg, öreg, nyomo-
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rék emberek magánya és e lhagyatottsága.
Ami a házasság széthullását i l le t i ,  Lengyelor

szágban vidéken kevés a válás, a nagyvárosok
ban ezzel szemben a házasságok 20-30%-a végző
dik válással. A meg nem született élet megmenté
sén apostoli szellemben és buzgalommal fáradozik 
a v i lá g i  hívek több csoportja (Varsóban négy 
csoport). - Az öreg, magányos és nyomorék embe
rekről plébánia szinten kar ita t ív  csoportok gon
doskodnak , de ezzel foglalkozik a "Hit és Elet" 
mozgalom is, amely az egyházi struktúra kereté
ben tevékenykedik, gondoskodik. -  Vannak csalá
di csoportok is: "Családok Családja", "Családszö
vetség", "Názáreti Családok"; de mindezek a tö
rekvések nem elegendők arra, hogy a mai c iv i l i 
záció szükségleteinek eleget tegyen, és veszélyeit 
e lhár ítsa .

c .) Gyermek- és ifjú sági pasztoráció

Jelentősen megnehezíti a felnövekvő generáció 
vallásos nevelését az a tény, hogy a család nem 
vá lla l ja  ezt a feladatot, hanem teljesen átengedi 
az egyháznak. Sok esetben a hittantanítást a fő 
imádságok tanításával kell kezdeni.

Elsőáldozásra Lengyelországban majdnem min
den gyerek, előkészül (95%). Az általános iskolá
ban a gyerekek 70-100%-a jár  hittanra (ez eltérő 
a különböző plébániákon és v idékeken ). A közép- 
iskolások (15-19 éves ifjúság) 40-80%-a vesz részt 
a hittantanításban. A lengyel egyház egyik nagy 
erőfeszítést igénylő feladata a hittantanítás 
szükséges feltételeinek (megfelelő helyiségek) meg
teremtése, valamint az Evangélium hirdetésére 
alkalmas tanszemélyzet biztosítása. Az 50-es és 
60-as években az egyház a hit szabad és függet
len továbbadásáért harcolt. A templomi hitoktatás 
több problémát és anyagi gondot jelent ugyan, de 
sokkal inkább és sokkal mélyebben oda köti a 
gyermekeket és fiatalokat az egyházhoz és a 
papokhoz.

Az ifjúság va llás i nevelésében nagy jelentősé
ge van a szentségek felvételére való előkészítés-
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nek. A bérmálásra való előkészítés, amelyben 
ifjúságunk 15 és 17 éves kora között részesül, 
katekézis közben és célszerű ájtatosságok és ren
dezvények útján történik. Házasságkötés előtt a 
jegyespár egy tízhetes tanfolyamon vesz részt, 
amely lelkinappal végződik. Ha valaki házasság 
előtt még nem részesült a bérmálás szentségében, 
ez alatt az idő alatt fel kell rá készülnie, és 
még a házasság előtt bérmálkoznia kell. Minden 
egyházmegyében legalább egyszer egy hónapban 
végeznek felnőttek számára bérmálási ünnepsége
ket (Varsóban pl. hetenként egyszer).

A mai életviszonyok az embertől alapos képzést 
követelnek. Ifjúkorban megy végbe az áttérés az 
öröklött hitről a magaválasztotta hitre és meggyő
ződésre. Ezek a folyamatok könnyebben mennek 
végbe azoknál a fiataloknál, akik az egyház 
köreiben mozognak. Az ifjúság vallásos képzésére 
Lengyelországban nagy figyelmet fordítunk. Az 
egyház sok szünidei tábort és kirándulást szervez 
az ifjúság számára, ahol va llás i és etikai témák 
vannak előtérben. Hasonló szerepet játszik számos 
zarándoklat, különösen a gyalogos zarándokutak, 
amelyek többnyire néhány napig tartanak, és 
amelyeken a fiatalok 70%-a vesz részt. A zarán
doklat minden napjának megvan a maga program
ja előadásokkal, referátumokkal, konferenciákkal 
és ájtatosságokkal. Az ilyen gyalogos zarándokla
tok jelentőségét nem szabad lebecsülni, ha meg
gondoljuk, hogy a fő zarándokúton Varsóból Csen- 
sztohowába 26.400-an, az ifjúság gyalogos za
rándokúján Varsóból 7.000-en és a családok za
rándoklatán 900-an vettek részt.

Meg kell említeni a csoportok és teamek tevé
kenységét is, melyeknek tagja i gyakran tartanak 
lelkinapokat a lelkigyakorlatos házakban, ame
lyekből egyre többet építenek.

d .) A felnőttek pasztorációja

A mai élet változatossága és sebessége megkö
veteli a felnőttek állandó va llás i képzését. Ezt a 
feladatot az egyház Lengyelországban a szentségi
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katekézissel, a plébániai csoportokba való h ívás
sal, és az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó 
lelkigondozással próbálja megoldani.

Amikor gyerekeket készítenek elő elsőáldozás
ra, vagy fiatalokat bérmálkozásra, vagy kisgye
rekeket keresztelnek, célszerű szólni a felnőttek
hez is és őket is tanítani. Különösen az elsőáldo
zásra való kétéves előkészítés ad nagy, sokszor 
megismételhetetlen lehetőséget az egész család 
vallásos életének megújítására. A gyerekek hit
tantanítása során is jöjjenek létre hasonló ta lá l
kozások a szülőkkel: ilyenkor kell tájékoztatni
őket a gyerekek vallásos nevelésével kapcsolatos 
feladataikról. A házasság előtti katekizmus is 
közvetítse a f ia ta l emberek számára a keresztény 
életstílust.

Szabadjon még a felnőtt keresztségi hitoktatást 
említenem. Feltétlenül szükséges azok számára, 
akiket gyermekkorukban nem kereszteltek meg, 
vagy csak megkereszteltek, de mégsem ismerik a 
keresztény tanítást. A felnőttek keresztségi hit
oktatása bizonyos templomokban foly ik  és körülbe
lül egy évig tart. Az ilyen felnőttkeresztség után 
kívánatos, hogy az újonnan keresztelt keresztény 
továbbra is kapcsolatban legyen az egyházzal, s 
e kapcsolatok többnyire igen elevenek is ma
radnak .

Szociális-vallási síkon sok plébánián különbö
ző csoportok és egyesületek jönnek létre, melyek 
saját tagja ik  va llás i életének elmélyítésén is 
fáradoznak. Különösen hasznosnak és sikeresnek 
bizonyulnak ezek a nagyvárosi egyházközségekben 
ahol a hagyomány és a családi élet már nem tölti 
be va llás i feladatait. A már említett if júsági és 
családi szövetségek, valamint a hagyományos 
jámborsági csoportok mellett (p l.  rózsafűzér-egye- 
sületek, skapuláré-egyesületek) Lengyelországban 
számos új csoport is létre jött. Ilyenek: az
újkatekumenátus, a karizmatikus csoportok, fe l-  
szabadítási kezdeményezések (alkoholizmustól, 
narkomániától, nikotintól), egyházi rendszolgálat.

Az utolsónak említett egyesület a pápa első
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l engye l°rszági zarándokútja előtt jött létre. Már 
a fiatalabb férfiak egyesületévé alakult, akik 
nagyobb egyházi ünnepségek alkalmával a rendé
szeti feladatokat látják el. I I .  János Pál utolsó 
lengyelországi látogatásakor, 1987 júniusában a 
varsói érsekségben ennek az egyesületnek a kere
tében 7.000 férfit mozgósítottak erre a szolgálat
ra .

Ezenkívül van Lengyelországban különböző 
foglalkozások, pl. orvosok, ápolónők, tanítók, 
parasztok, technikusok, munkások, jogászok, stb. 
körében végzett pasztoráció és ökumenikus le lk i
pásztorkodás is. Az egyetemi városokban fejlett a 
hallgatók körében a lelkipásztori munka.

Ezek a foglalkozási csoportok különböző szoci
ális feladatokat vállalnak keresztényi szellemben, 
igyekeznek saját spiritualitásukat és foglalkozási 
etikájukat állandóan elmélyíteni, és megismerik a 
katolikus szociális tanítást.

e .) A v ilá g i hívek résztvétele az egyház 
életében

Az egyház megújulásának mai folyamatában, 
melyet a I I .  Vatikáni Zsinat kezdeményezett, az 
egyik legfontosabb és legtöbbet vitatott probléma 
a v i lá g i  hívek kötelezettségvállalása az egyház 
életében és működésében.

A Zsinat emlékeztetett arra, hogy a hierarchi
ához és a szerzetesekhez hasonlóan a v ilág iak  is 
Isten népéhez tartoznak, hogy nem csupán jelen 
vannak az egyházban, hanem alkotják és konsti- 
tuálják az egyházat. Egyidejűleg hangsúlyozta, 
hogy az egyház a Szentírás tanítása szerint 
differenciált közösség, melynek különböző felada
tai és funkciói vannak, az élő szervezet mintá
jára, melynek Krisztus a feje. Papoknak, szerze
teseknek és világiaknak különböző és differenciált 
feladataik vannak, de mindezek az egyház egysé
gére irányulnak és létjogosultságuk és céljuk 
ennek az élő szervezetnek keretében található.

A v i lá g i  keresztények elvi feladata és műkö
désük legfőbb területe a v i lág  megszentelése con-
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secratio mundi) , a keresztény elvek és értékek 
megvalósítása a családban, a munka területén és 
a társadalmi életben. Ezenfelül a v i lá g i  hívők a 
papokkal és szerzetesekkel együtt arra hivatot
tak, hogy a szentségre törekedjenek, ami az 
egyház legfőbb feladata és célja. Ezenkívül részt 
vesznek a v i lá g i  hívek a hierarchikus, azaz papi 
apostolkodásban is, k isegítő je l legge l.

A mai vitákban éppen az utoljára említett 
elemet hangsúlyozzák: hogy a v ilág iak  vegyék át
azokat a feladatokat, melyeket eddig a papok 
láttak el. El kell ismerni, hogy az ókor vége óta 
a hierarchia egyre jobban dominált az egyház 
tevékenységében és a v i lá g i  hívek a lelkipásztor
kodás tárgya ivá változtak. Másrészt ma egyes 
teológusok és v ilág iak  mozgalmai a papok és 
laikusok közötti különbségek megszüntetésére tö
rekszenek. Helyesen gondolja Zulehner professzor 
számos pasztorálteológiai állásfoglalásában, hogy 
a laikusok dinamikus részvétele az egyház életé
ben mindenképpen éltető erő az egyház jövőjére 
nézve. Helyesen mutat rá arra is, hogy minden 
keresztény életében a hit és a szeretet a legfőbb 
érték és ebből kell fakadnia minden tevékenység
nek az egyházban. Az első feladat az egyházban 
tehát mind a papok, mind a laikusok megszente
lése és csak ez után a részvétel az egyház 
életében és tevékenységében.

Ami a v i lá g i  hívek helyzetét és tevékenységét 
i l le t i ,  Lengyelországban már maga az adott hely
zet is az egyház életében való ak tív  részvételre 
kényszeríti őket. A nehéz időkben, amikor a 
különböző egyházi intézményeket és struktúrákat 
megsemmisítés fenyegetett, az egész nép vá lla lta  
ezek védelmét. Az egyház nem állhatna fenn nép 
nélkül, a püspökök és papok, valamint a v i lá g i 
ak közti valódi egység nélkül.

Ezenkívül a lengyel egyház kizárólag a hívők 
pénzadományaiból él, ezért minden lelkipásztor a 
nép támogatásáért és együttműködéséért fáradozik.

A v ilág iak  részvétele Lengyelországban az 
egyház életében különböző területeken észlelhető:

6 0



- az egyházközségi tanácsokban,
-  a gyermekek és az ifjúság hitoktatásában,
- a családi tanácsadásnál,
- a jegyesoktatásban,
- a meg nem született életet védő mozgalmakban,
-  a plébániahivatalban,
-  az egyházközségek karita tív  tevékenységében,
-  a különböző egyházi csoportokban és mozgal
makban ,
- a különböző foglalkozási csoportok és a süket
némák, vakok, stb. speciális lelki gondozásá
ban ,
- a zarándokutak szervezésében és lebonyolítá
sában ,
- a katolikus értelmiség klubjaiban,
- az egyházi építkezések kivitelezésében.

Sok v i lá g i  hívő főfoglalkozásban dolgozik az 
egyházban fizetésért, túlnyomórészt azonban sza
badidejükben ingyenesen.

Ami a v i lá g i  híveknek az egyház szentségi 
funkcióiban való részvételét i l le t i,  Lengyelország
ban jellemző a lektorok nagy száma. Egyedül 
Varsóban évente hozzávetőleg 150-200 fiatal 15-20 
év között készül fel erre a feladatra. Az előké
szítés egy évig tart. A lektori szolgálat jelöltjei 
ez után levizsgáznak, elvégeznek egy lelkigyakor- 
latos kurzust és lektorrá avatják őket.

Jelenleg a lengyel püspöki konferencia arra 
készül, hogy akolitusokat és esetleg állandó dia
kónusokat képezzen ki ( á ldoztatásra }.

Meg kell említeni azt is, hogy a laikusoknak 
egyházi tevékenységük miatt nehézségeik vannak 
a munkahelyükön.

Befejezés

Semmiképpen nem kívántam a lengyelországi 
lelkipásztori munkát ideálisnak és mintaszerűnek 
ábrázolni. Az egyház Lengyelországban is ismeri 
gyengeségeit, sikertelenségeit, veszélyeit. Az in
formációk és tapasztalatok cseréje azonban inkább 
hozzásegít egymás megismeréséhez, a saját hely
zetünk gondos mérlegeléséhez és a saját feladata
ink jobb elvégzéséhez.
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MÁRIUSZ GORSZKA

A szerző fiatal, családos férfi, Varsóban él. Teológiát 
végzett és tagja egy varsói plébánia bázisközösségének is. A 
lengyel katolikus népegyházat más szemszögből tekinti, mint 
az előző cikk szerzője, Miziolek püspök. Itt közölt írása 
még a lengyel kormány és ellenzék közötti tárgyalás megkez
dése előtt készült.

Az egyház Lengyelországban -  igazság és 
szabadság között

"A függetlenség ad erőt a 
munkához, ez teremt barátsá
got és örömöt. A függetlenség 
hiánya a munka feladásához, 
a harmónia hiányához és 
vértanúsághoz vezet."

Cyprian Kamii Norwid

Cyprian Kamii Norwid (1821-1883), a mindmáig 
félreismert lengyel költő, íg y  határozta meg rövi
den, ám igen találóan a szabadság hiányára és a 
szolgaságra visszavezethető emberi viszonyokat. S 
még igazabb ez a megállapítása, ha a szolgaság 
kierőszakolt állapot - hiszen minden szolgaság az 
elnyomottak akarata ellenére van (ha nem így  
volna, szabadság lenne a neve).

Norwid e megállapítása ma sem - s különösen 
1981 óta nem - vesztett semmit fontosságából és 
jelentőségéből. Manapság azonban már nem a 
függetlenség "tudatos", felfogott hiányáról van 
szó, hanem sokkalta inkább a nem tudatos tény
á llásról, az "öntudatlan" helyzetről. Egyesek ma 
azt mondják: ha nem ilyen ( t i .  kommunista)
rendszerben élnénk, nem lehetne rosszul dolgozni.
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Mások viszont kijelentik: mivel ilyen rendszerben
élünk, nem dolgozhatunk jól. Mindkét á llítás  
ugyanazt a tényt tükrözi, de egészen más szem
szögből. A második megállapítás véleményem sze
rint azt mutatja, hogy az eképpen gondolkodó 
emberek anélkül, hogy erről maguk is tudnának - 
már be is hódoltak e rendszernek, már be is 
illeszkedtek abba. Meggyőződésem ugyanis, hogy 
még ebben a rendszerben is lehet jól dolgozni és 
keresztényként élni -  vagy másképpen fogalmazva: 
módunkban áll megőrizni saját keresztény identi
tásunkat, ami ez esetben annyit tesz, hogy a 
názáreti Jézus ügyéért harcolva, életünk uraként 
teszünk mellette hitet, s mindig az élet és az 
emberek szeretete mellett állunk ki. Ebben az 
értelemben ugyanazt mondom, mint I I .  János Pál 
pápa, aki szerint Lengyelországban a "munkán is 
munkálkodni" kell A munkáról kialakult helytelen 
felfogásunk általában véve a nálunk honos "an- 
ti-értékrendszernek a következménye, s annak a 
jele, hogy ezek az - ateista rendszerből eredő - 
"értéktelen" értékek, anti-értékek, a hosszú évek 
során már belénk ivódtak.

S még egy második megjegyzés: véleményem
szerint a kommunista rendszer által képviselt 
totalitariánus értékrendszer az egyházon belül is 
az "értékek egyfajta társadalmi elárverezését" 
hozta magával. Mit jelent ez? Azt, hogy az 
egyház saját értékeit szembeállítja a kommunizmus 
által javasoltakkal - ám eközben többnyire 
veszendőbe megy a kereszténységnek az a dimen
ziója, amely Jézus Krisztus személyére, a Szent- 
háromságra vonatkozik. Az evangéliumi üzenet 
prófétikus-megszabadí tó jellegétől való félelem 
mindig megvan bennünk. Pedig ennek a leküzdése 
az egyház és a v i lág  összes kereszténye számára 
konkrét kiállást jelentene a szegények, az élet és 
a szeretet mellett. Ezek az értékek nem va la
miképpen a személyeken k ívü l, tőlük függetlenül 
létező valóságok, nem önmagukban vett, hanem 
annyiban valóságosak, amennyire léteznek az őket 
képviselő emberek magatartásában. Úgy tűnik
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azonban, hogy az egyházi hierarchia minderről 
elfeledkezett, s ennek következtében a kereszté
nyekben sem tudatosította mindezt, nem készítette 
elő őket e tanítás helyes értelmezésére.

A harmadik, s egyben utolsó előzetes megjegy
zésem az egyházzal kapcsolatos felfogásra vonat
kozik. Nem szabad azt homogénnek, monolitikus 
tömbnek tekinteni. Egész más a hierarchia léte, 
mint az egyházon belüli laikus elité, s megint 
más a többi keresztényé. Az egyházon belüli 
ellenzéktől és annak specifikus létezési módjától 
most el is tekintek.

A hierarchia

A lengyelországi egyház története egyértelműen 
bebizonyította, hogy a hierarchia sohasem kötött 
nemzeti-történelmi jelentőségűnek tekinthető kom
promisszumokat, olyanokat, amelyek a lengyel 
népet a keresztény hittől és az egyháztól e lvá
lasztották volna. Cselekedeteiben mindig a ke
resztények oldalán á llt ,  ami egyet jelentett a 
keresztények jogainak védelmével és a va llás i 
élet szabadságával. Az ilyen kiállás egyben azzal 
is járt, hogy a hierarchiát a kommunista rend
szer erkölcsi ellenzékének tekintették.

A hierarchia mindazonáltal kész volt párbe
szédbe bocsátkozni e hatalom képviselőivel. E 
lépést olyan társadalmi kompromisszumnak nevez
hetjük, amelynek közvetlen feladata nem abban 
á llt ,  hogy bizonyítsa a katolikus egyháznak e 
rendszerbeli lényeges szerepét és létét, hanem 
hogy megtalálja azokat a társadalmi kiutakat, 
melyek lehetővé teszik a zavartalan vallásos 
életet és a katolikus szervezetek tevékenységét. 
Mi volt e kompromisszum hatása, poz itív  volt-e az 
vagy sem? Leegyszerűsítés lenne egyértelmű vá 
laszt adni e kérdésre. Látszólag igenlő választ 
adhatunk, hiszen az egyház jelen van e rend
szerben és bizonyos va llás i szabadsággal is b ír ;  
az egyház belső élete szempontjából azonban már 
más a helyzet: vannak olyan népegyházi struktú
rák, amelyekben a legtöbb keresztény va llás i
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élete csupán a szentségi életre korlátozódik. Úgy 
tűnik, hogy e társadalmi kompromisszum belső 
megítélésekor arra a következtetésre juthatunk, 
hogy e kompromisszum bebizonyította: a totalita- 
riánus kommunista rendszer képviselőivel nincs 
lehetőség a megértésre vagy az együttműködésre, 
mivel a keresztények - bizonyos szabadságuk 
ellenére is - belsőleg szolgaságban érzik magu
kat. Azonban ehhez hozzá kell még fűznöm egy 
lényeges megjegyzést: a társadalmi kompromisszum
teljességgel negatív megítélése túlságosan is 
szubjektívnak bizonyulhat az egyház, a lengyel 
kormányzat és a Vatikán közt most folyó, a 
kölcsönös megértés lehetőségével, valamint a Len
gyel Népköztársaság és az Apostoli Szentszék 
közötti diplomáciai viszony felvételével kapcsola
tos párbeszéd szemszögéből nézve. Az egyház jogi 
helyzetének szabályozása nagyon fontos ugyan, 
azonban ez csupán formai-jogi változást jelentene. 
A keresztények számára ez a megegyezés lehetővé 
tenné, hogy a hierarchiának alárendelt katolikus 
egyesületeket alapíthassanak, s ezekben tevé
kenykedhessenek. Ez azonban a tudatos és elmé
lyült keresztény (s ugyanígy a teológus) előtt 
nem nyit tágabb teret a teológiai kutatások 
szabadságát illetően. Ez nem növeli a keresztény 
belső élet dinamikáját, és nem segít tudatos 
keresztények kiképzésében sem.

Hierarchia -  teológia -  hívők
Annak leggyakoribb oka, hogy a lengyel egy

házban az erő, a fejlődés, sőt még a dinamika 
hiánya is megmutatkozik, az általános vélemény 
szerint a politikai szabadságjogok hiányában és 
a publikálási nehézségekben keresendő: korláto
zott a felhasználható papírmennyiség, kevés a 
nyomda, az állami cenzúra közbeszól. Az egyes 
egyházi intézmények (p l.  a teológiai bizottság, az 
ökumenikus bizottság) tevékenységével kapcsola
tos információk hiányát a kommunista rendszer 
"gyámkodásával" igyekszenek igazolni. E tény 
magyarázza a hierarchia és a teológia közötti
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viszonyt is. A Concilium című nemzetközi folyóirat 
már több év óta nem jelenhet meg Lengyelország
ban. A lengyel teológiai folyóiratokban nem folyik 
v ita , a lengyel teológiában pedig évek óta az 
önálló teológiai gondolkodás kríz ise  mutatkozik. 
Akár azt a tézist is fe lá llíthatjuk, hogy van 
ugyan Lengyelországban teológia, mégsem beszél
hetünk sem lengyel ( kontextuális) teológiáról, sem 
pedig más teológiák alkotó befogadásáról. Csupán 
a Collectanea Theologica című negyedévente meg
jelenő folyóirat ad h írt a v ilágban folyó teológiai 
kutatásokról. Másrészt a mai egyházközségi és 
papi életforma is gátolja az élő teológia kia
lakulását -  annyi ugyanis a munka, hogy nem 
jut mellette idő a szellemi tevékenységre. Vegyük 
még ehhez hozzá azt is, hogy szinte lehetetlen jó 
teológiai könyvekhez hozzájutni. S ha meg is 
jelennek néha ilyen könyvek, meglepően alacsony 
a példányszámuk és lassú a nyomdai átfutás. 
Mindez természetesen hatással van az "igazságok 
hierarchiájára" is: a legfontosabbak a szentségek
az egyház hierarchikus struktúrája, az apostoli 
jogutódlás, Mária, mint az összes lengyelországi 
hívő édesanyja, valamint a hármas-egy Istenre 
vonatkozó igazság, Jézus Krisztus I sten-mivoltá- 
nak különleges kiemelésével. Nemzeti-történelmi 
szempontból amúgy is úgy tekintik Krisztust mint 
az Urat, akinek a feltámadása jelenti az egyén 
és a nemzet reménységét (s ebben az értelemben 
valóban beszélhetünk speciális lengyel felszaba- 
d ítási teológiáról, mely csúcspontjait az ország 
feldaraboltsága idején, i l le tve  1980-ban érte e l ) .

Háttérbe szorultak viszont azok a dogmák, 
amelyek a Szentháromságra, a megtestesülésre, a 
megváltásra és a Szentlélek szerepére vonatkoz
nak. Természetesen ennek a hatása megmutatkozik 
lelkigondozás-modellünkben is. A lengyelországi 
egyház "Civitas Dei" és "Mater et Magistra", s 
nem beszélünk a megtestesülésről, a prófétikus- 
felszabadító teológiáról, vagy is  arról a teológiá
ról, amelyben az istenszeretet nem megy az embe
rek iránti szeretet rovására. Lengyelországban a
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"Civitas Dei" gondolata áll az előtérben: a
küzdő egyház, amely az "egyházbeli jámborok 
egybeforottságában" győzedelmeskedik. Ezért aztán 
a hierarchia úgy véli,  hogy bármiféle teológiai 
vita (melyhez természetesen egymástól eltérő véle
ményekre volna szükség) vagy éppenséggel az 
egyházi struktúrák demokratizálásának nyílt és 
nyilvános követelése megosztottsághoz vezetne, és 
a rendszer ezáltal belülről bomlaszthatná az egy
házat.

Ezenkívül terjed még az is, amit a (le lk i) 
egoizmus teológiájának nevezhetnénk: törődjön
csak mindenki a maga egyéni megváltásával és 
arra törekedjen minden erejével. Ez pedig nem 
más, mint a társadalmi viselkedésmódok átvitele a 
keresztények és az egyház belső életére: a gaz
dasági létezésért folytatott harc megsemmisíti a 
"belső" embert. Ezt az egyén öntudatlan eszközzé 
válásának nevezném, és az egyházi ateizmus á l
láspontjának tartom.

Lengyelországban létezik ugyan számos egyhá
zi mozgalom, vannak katolikus főiskolák, Lublin- 
ban pedig egy katolikus egyetem is, de ezekben 
is az "egyház = Civitas Dei"-elv érvényesül.

Ezt az egyházat az jellemzi, hogy egyrészt 
tudja, az állam veszélyt jelenthet számára, más
részt pedig tisztában van azzal is, hogy a 
katolikus egyház tekinthető e rendszer politikai 
ellenzékének. Nagyon is érzékelhető egyfajta "get
tó-mentalitás", emellett az egyházhoz tartozás - 
különösen a Szolidaritás utáni időkben - társa
dalmi presztizst is jelentett. A tagjaikat mozgás
ban tartó formációk erősen egyházias jellegűek, 
emiatt a plébániai életben sincs elég dinamizmus. 
A plébános okkal á llíthatja : "az egyházközség én
vagyok"; igazgat és követel ahelyett, hogy elő
mozdítana és a plébánián folyó munka koordiná
tora lenne. E plébániák v i lá g i  h ívei - bár
készek a fiz ika i és anyagi segítségnyújtásra - 
va llás i lag  nem eléggé értettek. Nem érzik, hogy 
ők is felelősek egyházközségükért - ez azonban 
többek közt a társadalmi rendszer következménye
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is, amely az embereket nem tekinti tetteikért és 
magaviseletükért felelős szubjektumoknak. Maga a 
rendszer az, mely az egyháznak kizárólag ilyen 
létmódot tesz lehetővé s semmiféle mást. Az egy
háznak morális ellenzékként való létezése pedig 
megvédi őt mindenféle kritikától, s igazolja 
összes cselekedetét is (érdemes itt megjegyezni, 
hogy a ’ h ív ő ’ szó lengyel fordítása szó szerint 
azt jelenti, aki ’ hűséges’ , s nem pedig azt, aki 
’ h isz ’ ) .  Az "egyszerű" keresztények tisztelettel és 
alázattal viseltetnek a hierarchia iránt, eljárnak 
a vasárnapi misére, s néhanapján néhány va l lá 
sos megnyilvánulásra is képesek. A nem-reflektált 
vallásosság, a valásos "kollektivizmus" érvénye
sül mindenütt (vagy is ,  hogy mindenki ugyanazt 
és ugyanúgy teszi, s nincs mód sokszínűségre). 
Miért van ez így? Mert a lengyelországi egyház - 
többségének tudatában -  egyre inkább erődítmény 
és védő-egyház, a szolidaritás, egység és a 
remény ügyvédje kell legyen. És az az e lv , hogy 
az "átlagosakkal kell törődni", különösen a teoló
giában válik  szembeszökővé.

Számos pap -  különösen a városi plébániákon 
-  roskadozik a sok munka alatt és munkatársakra 
volna szüksége; közülük azonban csak kevesek 
értik meg ennek szükségszerűségét s hajlandók 
ilyeneket alkalmazni. Másrészt viszont a készsé
gesek is beleütköznek a v i lág iak  passzivitásába 
(e viselkedés egyik, bár nem egyetlen oka a 
mindennapok nehézségei okozta fáradtság) .

A nemzeti katolicizmus szorosan összefügg a 
társadalmi helyzettel. A I I .  János Pál pápává 
választása utáni egész vallásos megújulás s - 
pápa három lengyelországi utazása (melyek közül 
egyértelműen a harmadik volt a legjobb) inkább 
népegyházi, mintsem vallásos-teológia i jegyeket 
mutat. Az "egyszerű" keresztény vallásos megúju
lását nem az egyházközségi életben való részvé
telhez vagy teológiai ismeretei elmélyítéséhez 
kapcsolja. Azok a teológusok viszont, akik tuda
tában vannak az egyházközségi "fe léledés" szük
ségszerűségének, félnek beszélni róla. Félnek az
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egyházi cenzúrától, ami gyakran már öncenzúra 
formájában jelentkezik.

Két tényt azonban mindig világosan kell lát
nunk: 1. Biztos, hogy a katolikus egyház Stefan
Wyszynski bíborosnak köszönheti, hogy egyáltalán 
létezik e rendszerben - viszont épp ő volt az, 
aki a fentiekben felvázolt egyházmodellt meg
teremtette. 2. Ideje volna olyan megoldást ta lá l
ni, amelyik az egyházat belülről tölti meg élettel.

Valóban ilyen rossz a helyzet?
Egy biztos: a lengyel egyház dinamikájának

megteremtéséhez mind a papokra, mind pedig a 
v ilág iakra  szükség van; ehhez elengedhetetlen az 
együttműködésük, a kölcsönös bizalom, a köl
csönös követelmény-állítás és az annak való meg
felelés, a "correctio fraternáról" alkotott helyes 
felfogás. Az tekintélyelvű viselkedést váltsa 
fel a helyes értelemben vett tekintélyelv (a 
papok gyakran nem látnak különbséget e két 
fogalom között, és semmiféle erkölcsi konzekvenci
át nem vonnak le mindebből) . A papok inkább 
uralkodni, mintsem szolgálni akarnak, és ezért a 
többi kereszténytől eltávolodva élnek. Ezért az 
egyházi hivatások demokratizálásának és egyenlő
ségének követelését először az erkölcs síkján kell 
felvetni, s az csak azután kaphat valós kontúro
kat. Mindebben az egyháznak a rendszer általi 
burkolt eszközzé tételét láthatjuk.

Épp azért ítéljük meg ilyen kritikusan az 
egyházat, mert Jézus Krisztus üzenetének, az
egyház iránti szeretetnek élő és dinamikus hirde
tését várjuk el tőle. Biztosan állíthatjuk, hogy a 
sokéves ateizmus és a gazdasági-politikai felté
telek erősen hatottak az egyházra is. Az egyház 
követeli a társadalmi élet demokratizálását, de - 
tudatosan-e vagy sem - nem törekszik a saját 
demokratizálására...

Igen fontos itt a klérus által képviselt tézis: 
a totalitariánus rendszerrel szemben jobban 
járunk, ha "az Úr szőlejében" sok, de nem 
okvetlenül jó munkás dolgozik, mint sem ha
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kevesebb, de jó (szorgalmas) "szőlőmunkásunk" 
van. Az egyház befogadja mindazokat, akik képe
sek a feltétlen engedelmességre, azokat azonban, 
akik ezért krit izá lják  az egyházat, mert szeretik, 
rögtön kommunistának tartják. Ez fordítva is áll: 
a pártjához már nem tartozó kommunistából egy- 
csapásra jó keresztény lesz. A morális intenciók 
mindenestől háttérbe szorultak (persze az éppen a 
fennálló rendszernek köszönhető, hogy az egyház 
ilyen "biztonságot", ilyen "biztos menedéket" 
nyújthat - de egyben ez az oka annak is, hogy 
az egyház ebbe a belső zsákutcába jutott) . Le- 
het-e szó ebben a helyzetben fejlődésről? Csak kis 
lépésekkel, hosszadalmas tanulási folyamat révén 
juthatunk el bármiféle eredményhez.

Csak a kommunizmus bűne ez?
Igen is, meg nem is. Vitathatatlan, hogy e 

rendszer az egyházra -  cserébe annak puszta 
létezéséért -  rákényszerített bizonyos játékszabá
lyokat. A lengyelországi egyháznak azonban most 
épp az a feladata, hogy újra visszanyerje iden
titását mint Jézus Krisztus egyháza -  s az ehhez 
vezető egyik utat én éppen olyan kis közösségek 
alapításában látom, melyek tudatában vannak az 
egyházban és a társadalomban elvégzendő pró- 
fétikus-szociális feladataiknak. Hiszen a lengyel- 
országi egyház mégis csak népegyház annak min
den jellegzetességével egyetemben (s ezek közé 
sorolható a jelenlegi egyházközségi modell, a 
gondozásban és "szolgáltatásnyújtásban" megmu
tatkozó mentalitás, a gettó-magatartás, a patr i
archális je lleg , a hivatal mindenhatósága, a sok 
alapvető hittétel esetében megmutatkozó elégtelen 
azonosulás s tb .) .  A klérusnak revideálnia kell 
felfogását, s abból kell kiindulnia, hogy helye
sebb, ha kevés, de jó munkás dolgozik az "Úr 
szőlejében", mintsem ha sok, de lusta ember; a 
korábbi egyházmodell mára már elavulttá s anak
ronisztikussá vált.
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ÖKUMENÉ, -  HA VAN ÉS ÉLIK
(Beszélgetés Éliás József református lelkipásztor

ral, a "Jó Pásztor" volt vezetőjével)

- Nagy tiszteletű Úr, hogyan jellemezné röviden a Szent Kereszt 
Egyesület és a vezetése alatt álló Jó Pásztor Misszió együttmű
ködését 1942 és 1946 között?

- Egyetlen szóval: példaszerű volt.

- A két intézmény működését az azonos feladat, vagyis a szár
mazásuk vagy (és) politikai meggyőződésük miatt üldözött egyház
tagok gondozása, mentése határozta-e meg csupán, vagy megelőzte 
és kísérte ezt a helyes teológiai felismerés?

- Is, is. Kálvin János többször utal arra, hogy 
ha Isten valak it feladattal b íz  meg, egyrészt 
fe lkészít i a feladatra, másrészt olyan embert b íz  
meg vele, akinek megvan hozzá a belső motivá
ciója. Nem véletlen, hogy a Szent Kereszt Egye
sület v i lá g i  elnöke, Dr. Cavallier József, a szo
ciológia professzora, régebben a Nemzeti Újság 
főszerkesztője rendszeres előfizetője és szorgalmas 
olvasója volt a világprotestantizmus magasszintű 
teológiai sorozatának, a "Theologische Existenz 
heute" című kiadványnak; a lelkészi elnök, Dr. 
Jánosi József fi lozófia i professzor pedig jezsuita 
atya létére igen empatikusán vett részt a mi 
reggeli áhitatainkon a Lázár utcai közpon
tunkban, és minden tekintetben nyitott volt fe
lénk. Ami engem illet , a Pápai Református Theo- 
lóg ia i Akadémián Dr. Török István professzor 
tanítványaként megtanultam, hogy az ökumenici- 
tás is a bűnbánat és a b ib lia i tisztázottságot 
végbevivő szeretet tárgya.

- Lenne szíves bővebben kifejteni, hogy mennyiben tárgya az 
egyházközösség és az egyes ember bűnbánatának az ökumenicitás? 
Az ökumenicitás, a felekezetek egységtörekvése jó, mit kellene 
vele kapcsolatban megbánni?

- Nem az ökumenicitást kell megbánni, hanem az
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előzményeit. Többek között azt sem szabad magá
tól értetődőnek tartani, hogy (1) több száz évet 
kellett várni a kezdeményezésre, Náthán Ső- 
derblom svéd érsek javas latára , (2) de még
önmagában ez se volt elég, az akadályok össze
omlására a Történelem Ura két világháború bor
zalmaival rázta fel az önigazságukkal eltelt, 
magukba zárkózó, s íg y  az Isten Üzenetére nézve 
süketté, vakká vált keresztény felekezeteket. 
Hitvallónak tudom magam, s mások is a h itva llá 
sos hűség emberének tartanak, de nem kellett 
túlzottan nagy elemző munkát végeznem annak a 
fölfedezésére, hogy a keresztyén felekezetek sok 
olyan momentumot dugdostak a hitvallása ik  alá, 
amelyek nem a hitvallásos hűséget, hanem a 
mesterkélt eltérőséget szolgálták. Hogy stílszerű
en a saját ajtónk előtt seperjek, mégpedig 
tipikusan magyar ajtó előtt, felhozom példának 
Bereczky Albertnek és presbitériumának azt a 
kezdeményezését, hogy az akkor épített Pozsonyi 
úti új templom tetején a református gyülekezet a 
kereszt je lével vallhassa meg hitét. Akkortájt 
Bereczky Albert teológiai felkészültségéhez és 
v ilágot befogadó perspektivikusságához nem fér
hetett kétség, egyházunk zsinata mégis leszavaz
ta javaslatát és diadalérzettől eltelve tiltotta 
meg, hogy az új templomon kereszt legyen. 
Márpedig egyetlen hitvallásunk sem tilt ja  ezt, 
külföldi református templomokon is van kereszt, 
nálunk viszont azzal akartunk "kálv in isták" len
ni, hogy különbözzünk a katolikusoktól, az 
ortodoxoktól és az evangélikusoktól. Persze az 
ilyen "kálvinizmusnak" kevés köze volt Kálvin 
teológiai látásvilágához, még kevésbé az Evan
géliumhoz. Az ilyen hamis felekezeti öntudathoz 
társult az egyházak tagjaiban az a teméntelen 
előítélet, amely sokszor a szülői otthonban, nem 
egyszer a hittanórákon, a gyülekezeti kö
zösségekben ragadt rá.

- Tudna erre vonatkozóan személyes példát mondani?

-  Bizony, nekem is van bőven megbánnivalóm.
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Hirtelen egyik úti emlékem bukkan fel a múlt 
mélyéből. Teológus diák voltam és legátusként 
kerültem télen, késő este egy kicsi, félreeső 
vasútállomásra a Felvidéken. Csatlakozási hiba 
miatt ott kellett töltenem az éjszakát. De még 
váróterem sem volt, a vasutas helyiségében v i
szont nem húzódhattam meg, a szabályzat tiltot
ta. Kértem, szerezzen hálóhelyet, jól megfizetem. 
Vonogatta a vállát: a falujukba nem mernek
idegeneket éjszakára befogadni. Ám megnyugta
tott, más is járt már íg y  a csatlakozási hiba 
miatt. Az ilyenek a plébániára mentek, a plébá
nos úr adott nekik helyet. S kezdte magyaráz
ni, melyik út vezet a plébániára. Ösztönösen 
intettem nemet, mondván: "Én oda nem mehetek,
nekem a plébános úr nem adna helyet". Nem 
közöltem vele, miért, a vasutas pedig csak 
csóválgatta a fejét, -  látszott: ta lá lgatja , ki
lehetek, hogy a plébániára nem merek menni. 
Hagyott vagy egy órát dideregni, aztán meg
szánt, behívott a kuckójába és felajánlotta a 
lócáját, feküdjek rá. Reggel elgyűrt, marjult 
tagokkal keltem fel a lócáról és csak hetek 
múlva szembesültem -  Jákob apostol levelét ol
vasva -, milyen szeretetlen voltam a falusi 
vasútállomáson, mert előítéleteimre, beidegzettsé- 
gemre hallgatva nem tételeztem fel annak az 
ismeretlen plébánosnak a szeretetét, aki még egy 
református teológusnak is bizonyára szívesen 
adott volna hajlékot egy éjszakára. Hogy’ 
fejlődhetett ki idáig az ilyen indulati elidegene
dés, - vetettem föl magamnak a kérdést - ,  hogy 
Krisztus egyik szolgája ellenséges idegennek é- 
rezze a másikat, mégpedig csak azért, mert a 
másik más hitvallásos közösség tagja? A kérdés 
hevessége csak nőtt bennem és keresésre ind í
tott. Annyira már eljutottam, hogy kezdtem a 
felekezeti különbözőségeket más szemmel nézni.

- Végül is hogyan tisztázódott önben ez a kérdés?

-  Bennem Isten eseményekbe ütköztetve oldja meg 
a problémákat. Már mintegy fél éve voltam a "Jó
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Pásztor"-nak, - vagyis  teljes, hivatalos nevén a 
Református Egyetemes Konvent "Jó Pásztor" Albi
zottságának, (köznyelvi használat szerint a Jó 
Pásztor Missziónak) ügyintézője le lkész-titkári 
je l legge l,  amikor az egyik diakonissza-in
tézményünk vezetője, Dr. Bodoky Richárd igazga
tó lelkész felajánlotta intézménye Noszvajon lévő 
árvaházát embermentő munkánk céljára. Felada
tom volt a noszvaji szép ingatlan árvaházzá 
szervezése, az árvaház berendezése, beá llítása, 
a személyi és anyagi ügyek v ite le. Régebbi 
dédelgetett tervem megvalósításához foghattam: 
ahhoz, hogy különböző neveltetésű, származású 
honvéd és munkaszolgálatos árvák azonos meleg- 
ségű krisztusi szeretet sugárhatásában nevelődve 
majd felnőtten is magukkal vihessék azt az 
érzületet és meggyőződést, hogy ők eggyek és 
testvérek, hiszen Krisztus áldozata "megsemmisí
tette a két nemzetség között a választófa lat". 
Természetesen a falu lakosságának a jóindulatát 
is szeretettem volna megnyerni, de mindenek 
előtt az értemiségiekét. Sorba látogattam az 
értelmiségi családokat, íg y  végül is a kastély 
lakóihoz is be akartam kopogtatni (helyesebben: 
csengetni). De a református kolléga, aki csak 
átmenetileg végzett Noszvajon szolgálatot, igen 
elriasztott ettől a látogatástól: "Igen nagy ka
tolikusok! Az egri érsek gyakori ebédvendégük! 
Nem ajánlom, hogy kitedd magad valami nem 
kívánatos szituációnak!" Első nap hatott rám ez 
a tanács, de aztán feltört emlékeimből annak a 
bizonyos vasúti élménynek a keserűsége. "Nem 
szeretem Krisztusban Dr. Bállá Bálintékat - így  
hívták a kastély urát - ,  hát nem merem feltéte
lezni, hogy van, él, hat bennük a krisztusi 
szeretet." Másnap, 1943 tavaszának egyik napján 
becsöngettem a kastély kiskapuján, a komornyik 
felvezetett a kastélyba, és részem lett életem 
egyik legdrágább meglepetésében. Dr. Bállá Bá
lint (az  akkori kultusz-államtitkár és író, Bállá 
Borisz fivére ) az USA-ban élt, az egyik egyetem 
szociológiai professzora, a katolikus hitélet mar-
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káns alakja volt, felesége szintén élenjáró ír  
katolikus családból származott. Mindkettőjüket 
harmadrendi szerzetesi fogadalom kötötte. Ma
gyarországra hosszabb rokonlátogatásra jöttek, 
de mert közben hazánk kormánya az USA-val 
hadiállapotba került, nem utazhattak vissza. 
Érdekes, hogy a I I .  világháború után sem 
nyomban utaztak vissza Amerikába, néhányszor 
Pesten is felkeresett - a nálam kb. 15 évvel 
idősebb -  Bálint. Néhány évig jött tőlük levél, 
itthon maradt magyar komornyikjával üzent, az
tán (a hidegháborús légkörnek tulajdoníthatóan 
meg akarván kímélni engem a hatóság vegzatú- 
rájától) -  megszűnt közöttünk a kommunikálás. 
Pedig jó volna tudnom róluk! Balláék és én 
egymás felfedezettjei lettünk. Általuk tudtam 
meg, hogy az amerikai katolicizmus jellemzője 
nem az "amerikaiasság", hanem a biblicitás, az 
Isten Országában történő Krisztus-megélés. A ve
lem való barátságuk - vallomásuk szerint 
bennük sok olyan előítéletet omlasztott össze, 
amelyet ők sziklaszilárdnak véltek. Együttlétünk 
imaközösség volt. Bizony, az akkori noszvaji 
református kollegával egyszer sem, a mélyen 
katolikus Balláékkal minden alkalommal Bibliát 
olvastunk és együtt kerestünk ÜZENETET. Nem 
mindig és nem mindenben értettünk egyet, de 
nem féltették a hitüket a vitától egy "eretnek 
pappal": kiderült, hogy az amerikai katoliku
sok hitélete, hitgyakorlata számára nem idegen a 
kérdezés, a v ita , a keresés. Noszvaji élményem 
illusztrálta számomra, amit a Theológián tanul
tam az ökumenicitás alapját képező b ib lia i tisz- 
tázottságú szeretetről.

- Gondolom, ez az élmény jó indíttatást jelentett az embermen
tésben a Jó Pásztor és a Szent Kereszt ökumenikus együttműködé
séhez.

Valóban! De - különösen a rugalmas és 
nagylelkű Cavalliernek köszönhetően - katolikus 
részről már az intonáció olyan volt, hogy süket
nek kellett volna lennem, ha nem azonosan
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reagálok. Hiába azonos ugyanis a cél, ha a 
lelkűiét nem azonos. És ezt nem csupán keresz
tény oldalról értem. Mert például nem véletlen, 
hogy az izrae li vezető személyiségek közül miért 
éppen a Chevra Kadisha vezetője, Dr. Földes 
István elöljáróval és Komoly Ottó mérnökkel, a 
hazai cionisták irány ító jáva l tudtunk intenzíven 
együttműködni: egymást igazán segíteni, hogy
együttesen minél több emberen segíthessünk. Az 
a le lki közösség viszont, ami minket -  Bereczky 
Albertét, Cavallier Józsefet, Jánosi atyát, Sebes
tyén Andrást, a MAGYARORSZAG c. lap tulajdono
sát, az evangélikus Kemény Lajost, Sztehló Gá
bort és engem (katolikus oldalról Báró Apor 
Vilmos püspöknek, református oldalról Muraközy 
Gyula konventi missziói elnöknek és Dr. Benkó 
Ferenc államtitkárnak, az Angol-Magyar Bank 
mélyen hívő elnökének a patronálásával) össze
kötött, talán az első precedens volt idehaza a 
reformáció-ellenreformáció századai óta. Eszembe 
jut, amit Cavallier professzor mondott Győrött az 
áldott emlékű Apor püspök asztalánál. (A győri 
küldetésről részletesen szóltam Szenes Sándor ve
lem készített interjújában, de közvetlenül a 
háború befejezése után az Élet és Jövő c. lap 
1945. július 7-i számában is "vallottam" Ebéden 
Apor püsöknél c. emlékcikkemben.) A püspök úgy 
rendezte, hogy az ebéden egy idős kanonok a 
jobbján, én a balján üljek, mellettem Cava llier, 
őmellette az az orvosprofesszor, aki minket ko
csiján Győrbe hozott. Ima után helyet fog la lva 
Cava llier professzor megjegyezte: "Úgy sejtem, a
reformáció óta ez az első eset, amikor egy 
református pap egy katolikus püspök ebéd
vendégeként annak asztalánál, mégpedig közvet
len közelségében fog la l helyet." Apor Vilmos mo
solygott, mondván: -  Ha íg y  van, jó, hogy van 
ilyen "első eset", remélem, sorban jön utána a 
többi is.
Bizonyos, hogy Krisztus szolgálatának ez a sajá
tos légköre precedens-teremtő volt. Nem a proto- 
kollaritás légköre és nem a "nagyok" ünnepélyes
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fényeskedésének a mutatványossága jelentkezett, 
hanem annak a valósága dominált, amelyet egyik 
énekünk kezdő strófája idéz meg: " Itt  van Isten
köztünk, jertek Ót imádni, hódolattal Elé állni! 
Itt van a középen: minden csendre térve Őelőtte
hulljon térdre!"
( . . . )
- Miben nyilvánult ez meg?

Pál apostol terminológiájával: senki semmit
sem tekintett a magáénak. Nem volt külön kato
likus és külön protestáns érdek, ismeretlen lett 
a presztizs-kérdés. Mindenikünk lázasan kereste 
(hivatalokban vagy bárhol) az EMBERT, akire 
valamelyik tervünkben majd építeni lehet. Se
bestyén András kapcsolata Gátföldy Ede ezredes
hez, a munkaszolgálatosok egyik vezetőjéhez, 
egyben Jó Pásztor kapcsolat volt és az enyém 
Dr. Szilágyi Sándor miniszteri tanácsoshoz, aki 
budai presbiter is volt, a Szent Kereszt számára 
is gyümölcsözött. Értesüléseinket nyomban kicse
réltük, sűrűn tanácskoztunk, kevés szóból értve 
közös terveket dolgoztunk ki. S mert a Jó 
Pásztor kasszája jóidéig igen levegős volt, bát
ran kérhettem a Szent Kereszt gazdasági emberét, 
hogy a névjegyemmel hozzá küldött protestáns 
testvért lássa el minden szükségessel.

- Az imént említette a Szenes Sándornak a Befejezetlen múlt c.
kötete megalapozását jelentő interjút. Az igazat megvallva annak 
elolvasása késztetett arra, hogy kérjem ezt a beszélgetést. Nem 
hiszem, hogy túlzók, amikor azt mondom: az abban foglaltak -
mint az Auschwitzi Jegyzőkönyv sorsa - rendkívüli jelentőségű 
adatok mind a hivatásos történészek, mind a nagyközönség
számára. De felvetődik a kérdés, miért kellett negyven évet 
várnunk, hogy mindezekről tudomást szerezzünk?

- Egy konkrét esemény elbírálásához -  vajon az
történelmi jelentőségű-e -  megfelelő távlat, idő 
kell. Ma is naponta fontos események zajlanak 
le: ugyan ki merné már most megmondani, hogy
ezek közül melyek érdemlik ki a történelmi 
jelzőt. Szeretném, ha az olvasók elhinnék, ne-
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künk sem időnk, sem szándékunk, sem energiánk 
nem volt, hogy az előttünk álló feladatok végzé
se közben mérlegeljünk, válogassunk, melyik 
"történelmi" jelentőségű akcióban vegyünk részt. 
Cavallieréknek és nekünk eszünk ágában sem 
volt a magunk pantheonjának a fölépítése. Kü
lönben is a pantheonépítés pogány allűr, az ún. 
békeidők jellemzője. Később (a  11. világháború 
után) látva a körülöttem épülő sok, kis pantheon 
születését, ösztönösen távol tartottam magam az 
ilyesmitől. Idő múltával természetesen egyre v i 
lágosabbá vált számomra, hogy Isten a Szent 
Kereszt és a Jó Pásztor munkáján keresztül 
valami fontosat akar közölni a magyar egy
házakkal és az egész magyar néppel. Azon kívü l 
később -  más természetű feladatok végzése és 
helytállása miatt -  nem volt lehetőségem a 
nyilatkozattételre, nem rajtam múlott, hogy erre 
40 évet kellett várni. De abban is bizonyos 
vagyok, hogy Istennek célja volt és célja van 
ma is az én négy évtizedes "hallgatásommal". 
Meg azzal is, hogy a mozgató tényezők a saját 
egyházi káderüknek adták meg a nyilvános szó 
lehetőségét: őket egyáltalán nem érdekelte, mi
történt 1938-1945 között. Hagyták, hogy az em
bermentés egyházi, felekezeti vezetői, akik na
gyon mérvadó ismeretek birtokában voltak, rend
re meghaljanak. Külön csoda, hogy még én itt 
vagyok, s Szenes Sándor rám ta lá lt.

Azok a katolikus olvasók, akik olvashatták Hetényi Varga 
Károly és most Szenes Sándor könyvét, jóleső érzéssel állapít
hatták meg: Nagytiszteletű Úr milyen rendkívül meleg hangon
emlékezik meg Cavallier Józsefről és Apor Vilmos püspökről.

Azok a magnetofon-beszélgetések, amelyeket 
Szenes Sándor velem lefolytatott, 81 gépelt oldal 
terjedelműek: igen részletesen mondom el az
olyan közös lépéseket, akciókat, amelyeket a 
Szent Kereszt Egyesülettel együtt végeztünk. így  
például megemlékezem a felekezeti század
megbízotti intézményről a munkaszolgálatosoknál 
(akiket röviden csak muszosoknak neveztek), a
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ruhagyűjtési akcióról, közös utamat Végvári a- 
tyávaí a csörgői, ricsei és garanyi internáló 
táborok meglátogatásáról, az ott szerzett közös 
tapasztalatainkról.

- Ha megengedi, ezekről az eseményekről 
emlékeit. Hogyan jött létre a felekezeti 
mény a munkaszolgálatosoknál?

- Először az izraeli hitközség felelősei keresték
és találták meg a módját, hogyan segítsenek fe
lekezetűk munkaszolgálatos tagjain. Keresztyén 
egyházi tevékenység akkor még nem volt (nem 
létezett még akkor sem a Szent Kereszt, sem a Jó 
Pásztor): a keresztyén muszosok rászorultjai az
elhagyatottság keserűségét "élvezhették". A fele
kezeti szervek létrejöttét erősen posztulálta az ő 
"két szék között a pad alatt" állapotuk. A Szent 
Kereszt időben és hatékonyságban jócskán mege
lőzte a Jó Pásztort. A katolikus anyagi segítség
ről az imént már szóltam, de még egyszer 
hangsúlyozom, mert a katolikus segítésről 
tanácsadásban és anyagiakban egyaránt- rút 
hálátlanság volna hallgatnom. Isten kegyelméből 
a protestáns segélyezés is elérte a szükséges 
szintet, -  a dolog szervezési része viszont any- 
nyira túl jól sikerült, hogy egy alkalommal 
katonai személy látogatásához is "szerencsém 
volt": az illető nem akart nélkülem térni vissza
állomáshelyére (akkor jött hivatalomba, mely 
egyben a lakásom is volt, mikor már. minden 
munkatárs hazament s én egyedül voltam) , mert 
"hálózat kiépítését" olvasta a fejemre. Ami ott 
és akkor végbement, naplóba és nem egy interjú 
keretébe való volna, de az autobiográfiáktól 
iszonyodom.

- A lényeg talán ilyen keretbe is belefér.

- Többek között ilyen sztorikat akartam kikerül
ni 40 éven át, ezért hallgattam. Azért, hogy 
Isten kegyelmének dicsőségét ne homályosítsa el 
az én "találékonyságom" és á llítólagos bátorsá
gom (pedig a döntő 20 percben nagyon féltem).

szeretném, ha elmondaná 
századmegbízotti intéz-
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- Most már izgalmas kezd lenni a történet.

-  Most már nem izgalmas. Megengedte látogatóm, 
hogy én is a fejére olvassak valamit: azt, hogy 
ő is tudja rég, a tengely elvesztette a háborút. 
Igent mondott erre. Felajánlottam, hogy ha az 
emberségesség keresztyén és magyar módján jár 
el, s ha Isten őt is (családostul) és engem is 
megtart, én az ő türelmes és lo já lis  magatartá
sáról bárhol, bármikor, bárkinek tanúvallomást 
teszek. És hát -  megegyeztünk. Mivel a maga 
feladatkörében "főnök" volt, megtehette, hogy 
lemondjon kíséretemről, majd pedig hogy mind
azt, amit ő a század-megbízotti gyakorlatban 
illegálisnak tartott, jogszabály-bővítéssel, értel
mezés-tágítással legálissá tegye. Ezáltal a kato
likus elöljárókat is módomban volt többre báto
rítani (anélkül, hogy közöltem volna velük a 
"pikáns" előzményt) .
( . . . )
- A Szent Kereszt és a Jó Pásztor a szellemi élet kiválóságait 
is igyekezett menteni, s a két egyesületnek egy ruhagyűjtési ak
ciója is volt. Homályos értesüléseim vannak arról, hogy a két 
tevékenység egybemosódott, miként?

-  Ez az izrae li vezetőségnek is úttörő akciója
volt. Ma már alig  lehetne pontosan megállapíta
ni, kinek az agyából pattant ki először a 
gondolat és a megvalósítás mikéntjének terve a 
kivételes emberi értékek megmentésére, de bizo
nyos, hogy minden felekezet és mentőakció idői- 
leg is egybehangolódott rá, mint karmester inté
sére a zenekar: íg y  a valósítás is egyidejű
volt. Persze ez csak a dolog előnyös oldala. 
Mert volt hátrányos is. Annyira valószínűtlen 
ábrándozásnak tűnt, hogy nem készültünk megfe
lelően rá. A lehető legizoláltabban tárgyaltunk 
róla, hiszen ha bármi kiszivárog belőle, tömegek 
rohannak meg minket (ilyesmiben sokszor volt 
részünk: infernális élmény): ki nem tartotta
volna magát vagy hozzátartozóját kivételes érté
kűnek?! így  aztán, amikor valóság lett belőle,

80



egyetlen éjszaka alatt kellett titkosan a protes
táns névsort összeállítanom (a korlátozott lét
szám keretén belül) , senkit se avathattam be: 
azt hittem, palacsinta leszek a felelősség súlya 
alatt. Persze ma nyugodtabb szívvel gondolnék 
erre az akcióra, ha legalább hozzávetőlegesen 
mérvadó kartotékrendszerem van a szellemi érté
keinkről, üldözött kiválóságainkról. CSAKHOGY: 
irányultságunk általános volt, bármiféle kiemelés 
nélkül; például csak azok a közbenjárók lehettek 
nálunk sikeresek, akik nem a személy nagy 
rangját, hanem igen nagy nyomorúságát tárták 
elénk. Másrészt: országos nagyjaink (például
Szerb Antal, Faludi György, Sárközi György, 
Radnóti Miklós stb.) harcosan szekulárisak vol
tak, egyházaktól és egyházi szervektől távol 
tartották magukat, - sértette volna önérzetüket, 
ha a bajban mégis az egyházak valamelyikéhez 
fordulnának. Mégsem ez a magyarázata annak, 
hogy nem segíthettünk rajtuk, hanem hogy nem 
tudtunk róluk. Nekem személy szerint szinte 
véremmé vált Szerb Antal MAGYAR IRODALOMTÖR- 
TENET-e: honnan gondolhattam volna, hogy ez az 
ember zsidó származású és mentésre szorul??!!

- Mindezek közlése után a kérdésnek arra a részére is szeretnék 
választ kapni, hogy miként kapcsolódott össze a szellemi értékek 
mentése a ruhagyűjtési akcióval s hogyan bonyolódott ez le?

Erről is kendőzetlenül szeretnék beszélni. A 
munkaszolgálatosok ruha-, cipőellátása rendkívül 
nagy gond volt, megoldani ilyen akció képtelen 
lett volna rá. Nem is ezért keletkezett ez az 
akció, hanem mert ny ílt  indoklással nem lehetett 
volna az értékekért bármit is tenni: fedő-indok
lásra volt szükség. Nyilván az éppenes politikai 
szituáció is kedvezett annak, hogy Gátföldy Ede 
ezredes javaslatára Hennyey Gusztáv altábornagy 
a legmagasabb szinten is el tudta fogadtatni a 
tervet. A lebonyolítás a helyzet teljes tökélet
lenségének a bélyegét viselte magán, ezért: ami
jó volt benne, azért Istené a hála és dicsőség, 
amit mi ügyködtünk ebben, azért osztályrészünk
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"orcánk pirulása".

- Úgy érzem, a pirulásra nem a mentőknek van okuk.

Mint mentők is az egyetemes egyház és a 
magyar nemzet tagja i vagyunk, s ha mind a 
nemzetnek, mind az egyháznak oka van a piru
lásra -  már pedig van! -, a pirulásból se 
vonhatjuk ki magunkat. Bizony az én mentési 
megemlékezésem is piruló sírás.

- Aki így emlékezik meg, annak sok mindenről, ezek között az 
ökumenikus együttműködés többi emlékeiről is volna mondandója. 
Például az imént említett Végvári atyáról, a csörgői, ricsei, 
garanyi internáló táborok közös meglátogatásával kapcsolatban. 
Bizonyára voltak közös emlékeik. Hallhatnánk ezekről az élmé
nyekről is?

-  Amit velünk -  Végvári atya, nagytétényi 
szerzetessel, velem és az internáltakkal -  Isten 
Lelke végbevitt, az csak érzékeltethető, de fe l
foghatatlan csoda volt, s még ma is az. (Rös- 
tellem, hogy Végvári atya keresztneve most nem 
jut eszembe, de számíttassák be nekem, hogy 
eseményekkel dúsított 41 év telt el azóta, s 
Végvárival többet nem találkoztam.) Internálótá- 
borokat létesített a kormány e három községben 
Csehszlovákiából menekült zsidók és baloldaliak 
számára; erről az egyházi mentőközpontokhoz ag
gasztó hírek futottak be, különösen Garanyból az 
internáltak helyzetéről. Cava llier professzor el 
tudta intézni Dr. Siménfalvy tanácsosnál, a 
KEOKH vezetőjénél, hogy mi ketten névre szóló 
belépőt kaphassunk -  mégpedig úgy, hogy ra jta
ütésszerűen mehessünk oda, a táborparancsnokok 
ne kapjanak előzetes értesítést. A parancsnokok
kal közöltük, hogy szentmisét, i l le tve  Úrvacsora- 
osztással járó istentiszteletet fogunk tartani. 
Ebből következően gyónásra várjuk a szentségek
kel élni kívánó egyháztagokat. A garanyi pa
rancsnok akadékoskodott, hogy a protestánsoknál 
nincs fülbegyónás. Megrökönyödve hallgatta 
"kiselőadásomat", hogy Kálvin János (Luther 
Márton úgyszintén) nem teszi kötelezővé, de

82



forrón ajánlja az egyéni gyónást. Ezt legtöbb 
kálvinista sem tudja, mert nem olvassák az 
Institutiót. Valószínűtlenül sok protestáns jelent
kezett, -  megértették, hogy a papok alkalmat 
adnak számukra panaszaik feltárására. Legin
kább a garanyi parancsnok akadékoskodott: a
gyóntatás helyiségében jelen akart lenni. Mikor 
már láttuk, hogy más nem használ, az engedély
iratra hivatkozva távozásra szólítottuk fel, - 
ennek engedett. Semmit sem lehetett jegyeznünk: 
Isten Lelke képesítette (számomra ma is érthetet
len) memóriára elménket, hogy a tábor elhagyása 
után a fűbe heveredve készítettük el följegyzése
inket. Egymásnak nem segíthettünk, hiszen a 
Páternak mondottakat én sem, a nekem mondotta
kat pedig ő sem hallhatta. Jelentésünk mégis 
olyan pontos volt, hogy amikor Cavallier pro
fesszor személyesen átadta Dr. Siménfalvy 
KEOKH-elnöknek, 83 szabadság született belőle, a 
garanyi táborparancsnokot pedig leváltották. Bi
zony nem jegyeztem fel, hogy a szabadultak 
közül hányán milyen vallásúak voltak, de a 
többségük izrae li volt, s ez csak úgy volt 
lehetséges, hogy a gyónók nemcsak magukról, 
hanem izraeli társaikról is vallottak.

- A folytatás reményében köszönöm ezt a beszélgetést!

Utőirat a szerkesztők száaára

Ezt az interjút az egyik hazai katolikus orgánum munkatársa 
kezdeményezte. Az orgánum szerkesztősége mégsem publikálhatta. 
Mivel bármelyik katolikus orgánumot felhatalmazok a publikálásá
ra s mivel a kérdező testvér helyzetét nem kívánom nehezíteni, 
nem közlöm a nevét.

Debrecen, 1986. november 4.

Éliás József
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ENDREFFY ZOLTÁN,

Dr. Kis György, Megjelölve Krisztus keresztjével és 
Dávid csillagával

(Szerzői kiadás, Budapest, 1987, 368 1.
A Salzburgi Főegyházmegye jóváhagyásával)

Kis György könyve nenj mindennapos vallomás: egy 
olyan ember fájdalmakban és keresztekben bővelkedő 
életét ismerhetjük meg belőle, akit a gondviselés arra 
választott ki, hogy zsidó származású katolikus pap
ként, Jézus keresztjével és Dávid csillagával meg
jelölve élje át mindazokat a borzalmakat, melyek 
századunkban a zsidóságot érték.

A zsidóüldözés tragikus eseményeiről, a nácik és a 
nyilasok rémtetteiről sokat olvashattunk az utóbbi négy 
évtized folyamán. Annál kevesebb szó esett viszont 
arról a kínos tényről - melyről egyházi körökben mind 
a mai napig nem nagyon illik beszélni -, hogy az 
antiszemitizmus, a zsidógyűlölet sok keresztény, sőt, 
egyházi ember lelkét is megmérgezte. Papi hivatására 
készülve, majd hivatása gyakorlása közben mindezt a 
saját bőrén tapasztalhatta a zsidó származású Kis 
György, akit kétszeresen is fájdalmasan érintett ez a 
keresztény és egyházi antiszemitizmus: mint zsidó
származású embernek fájt neki a vér szerinti testvérei 
elleni gyűlölködés, de talán még ennél is gyötrelme- 
sebb volt neki, az egyházával teljesen azonosuló 
katolikus papnak az, hogy látnia kellett, mennyire 
elcsúfítja Krisztus egyházát ez a rút és mélységesen 
keresztényietlen vonás: az antiszemitizmus. Ennek a
fájdalmas élménynek a hatására született meg benne az 
elhatározás, hogy életét a keresztények és a zsidók 
közti kiengesztelődésnek szentelje, s ennek az elhatá
rozásnak a gyümölcse most megjelent könyve.

A könyv olvasói között bizonyára akadnak majd 
olyanok, akik azt fogják mondani: lehet, hogy Kis 
Györgyöt csakugyan érték sérelmek, s lehet, hogy 
csakugyan találkozott egyházi körökben antiszemitiz
mussal (pl. akkor, amikor szerzetesnek akart jelent
kezni, de zsidó származása miatt mind a jezsuiták, 
mind a premonrteiek elutasították) , de túl sötét képet 
fest, s igazságtalan túlzásokra ragadtatja magát, 
amikor általános egyházi és keresztény antiszemitiz
musról beszél. Csakhogy diagnózisában Kis György nem



kisebb tekintélyre hivatkozhat, mint Kari Rahnerre, 
aki a könyv bevezetőjében ezt í r ja :  "Senki sem kétel
kedhet abban, hogy a kereszténység történetében léte
zett egy majdnem kétezeréves, embertelen, keresz- 
tényietlen és elvetendő antiszemitizmus... Ha a ke
reszténység és az egyház nem akarja ezt a múltját 
e lhallgatással és elfelejtéssel egyszerűen letudni, (nem 
k ísé r l i  meg ezt elfe lejtetni és e l fo j ta n i ) . . .  ha a 
lappangó zsidóellenesség mind az egyházban, mind a 
l iberá lis  társadalomban ma is fennáll, akkor az anti
szemitizmus elleni küzdelem az egyháznak ma is fontos 
és komoly fe ladata ."  (5-6. 1.)

Kis György azon az állásponton van, hogy az 
antiszemitizmustól va ló  szabadulásnak és a keresz
tény-zsidó megbékélésnek első feltétele a múlt becsü
letes számbavétele, főképpen pedig "a támadó keresz
tény részről a megbánás és a jóvátétel őszinte óhaja". 
(148. 1.)

Kemény szavak ezek, s minden bizonnyal jó ideig 
el fog még tartani, amíg mi, keresztények csakugyan 
őszintén szembe merünk nézni a múltunkkal, és elis
merjük azt a súlyos igazságot, hogy több, mint 
ezerötszáz éven át valóban mi voltunk a támadó fél a 
zsidókkal szemben, akiknek rengeteg megalázást, sőt, 
kegyetlenséget kellett elszenvedniük tőlünk.

Kis György egyes egyháztanítók és kanonizált szen
tek -  például Aranyszájú Szent János, Szent Jeromos és 
Szent Ágoston stb. -  gyűlölködő, zsidógyalázó írása i
mellett ismerteti az egyház gyakorlati zsidóellenes 
intézkedéseit is, amelyek sok esetben kísértetiesen 
hasonlítottak a hitleristák rendelkezéseire. "1933-ban 
a hitleristák elégették a nem-árja szerzők összes 
műveit. Az egyház 1242-ben a párizsi Sorbonne tanára
inak ítélete alapján ugyanezt tette a zsidók szent
könyvével, a Talmuddal. Akkor huszonnégy szekérnyi 
Talmud vált a lángok martalékává. 1933-ban a nácik 
életbe léptették a numerus clausust, melynek értelmé
ben nem-árjákat német iskolákba nem vettek fel többé. 
1431-ben, 500 évvel előbb a baseli zsinat (17. egyete
mes) megtiltotta a zsidóknak az akadémiai fokozatok
(doktorátus, stb.) elnyerését. 1940-ben a nemzeti szo
cia listák gettóba zárták a zsidókat - IV. Pál pápa a 
római zsidókkal ezt már 1555-ben megtette. 1941-től a 
hitleristák sárga cs i l lag  viselésére köteleztek minden
kit, akit zsidónak minősítettek. - 1215-ben a IV.
Lateráni Zsinat elrendelte: a zsidók kötelesek a ke
resztényektől megkülönböztető ruházatot hordani. Egyes
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helyeken sárga foltot kellett a kabátra va rrn i,  másutt 
csúcsos, sárga sapkát kellett v is e ln i . "  (202. lap)

Ha mindezt meggondoljuk, igazat kell adnunk Kari 
Rahnernek, aki ezt í r ja :  "Az egyház közvetlenül nem
felelős a Holocaustért, kortörténetünk e borzalmas ese
ményének előidézésében lényegesen közrejátszott sok 
más ok is. De vajon lehetséges lett volna-e ez a 
Holocaust, ha előtte oly sok évszázadon át, egészen az 
egyház legfelsőbb köreiig és onnét lefe lé a köznapi 
keresztényekig és az egyházi szónokokig, nem burján
zott volna a lelkekben az antiszemitizmus, mely egyér
telműen embertelen és keresztény télén volt, és amelyet 
ma sokkal világosabban be kellene va l lan i,  mint 
ahogyan ez a mai egyházban történik ." (8-9. lap)

Csakugyan: hogyan állunk keresztény múltunk e
sötét lapjainak bevallásával és megbánásával? A lig
hanem csak a legelején vagyunk ennek a nélkü
lözhetetlen egyházi bűnbánattartásnak. A I I .  vatikáni 
zsinatnak a Zsidókról szóló határozata mentesítette 
ugyan a zsidókat az "istengyilkosság" egyetemes bű
nének vádja a lól, és e líté lte  az antiszemitizmus minden 
formáját, de - mint Kis György ír ja  -  "kínosan kerülte 
a keresztény bűnbánat kifejezésének mindennemű nyil
ván ítását"  (211. 1.). Ilyesmi leg fe ljebb egyes helyi
egyházakban, például a német és a francia egyházban 
történt.

És hogy állunk ezzel a kérdéssel mi, magyar 
katolikusok? Kis György hosszasan fogla lkozik azzal a 
kérdéssel, hogy mekkora felelősség terheli a magyar 
katolikus egyházat a magyar Holocaust-ért, 600.000 
magyar zsidó elpusztulásáért. Végül is két dologban 
marasztalja el az egyház magatartását, s alighanem 
mindkettőben igaza van. Egyrészt a magyar püspöki 
kar és személy szerint Serédi hercegprímás 1938-tól, az 
1. zsidótörvény elfogadásától kezdve elmulasztotta, 
hogy állást foglaljon a zsidókérdésben; nem szögezte le 
világosan és közérthetően a zsidógyűlölet tartha
tatlanságát. Másrészt a katolikus sajtó egy része - 
miként Kis György korabeli cikkek alapján bőségesen 
il lusztrá l ja  -  elég sokáig súlyosan uszított a zsidók 
ellen, s ezzel akaratlanul is a nemzetiszocialista 
gyűlölködés malmára hajtotta a v izet.

"A múltat be kell va l lan i"  -  mondotta József Attila. 
És ha kell, meg is kell bánni -  tehetjük hozzá Kis 
György kitűnő könyvének szellemében. Bárcsak képes 
lenne egyházunk arra a le lk i emelkedettségre, hogy ezt 
mielőbb megtegye!
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ERTEL WERNER

Hogyan teremtett elő Graz egyik külvárosának kis egyházközsége 11 
■il l iő  schillinget új teaploaa felépítésére, másik 17 Billiót 
Eaaanuelle Cinquin nővér, a kairói szeméttelep-lakók "angyala" 
számára? - s emellett még reményt nyújt a jugoszláv Adria-part 
mindössze 84 lelket számláló halásztelepülésének is. Egy tudósí
tás a Kirche Intern című osztrák folyóirat 1988. januári számából.

G raz -R agn itz  c sodá ja

"Ugyanennél az asztalnál ültünk hajnali négyig a 
harmadik világ számára készített kétszáz különböző 
fejlesztési tervezetet böngészve" - emlékszik vissza a 
graz-ragnitzi plébános, Johannes Regner arra az 1979— 
es sorsdöntő pillanatra. "Aztán Kairóra és egy akkor 
még ismeretlen belga Sion-apácára esett a vá
lasztásunk, aki e város szeméttelepének szegényeit 
támogatta. Arra gondoltunk ugyanis, hogy ne legyen 
túl messze a támogatandó közösség, hiszen - partneri 
kapcsolatunknak megfelelően - valaha majd még meg 
szeretnénk látogatni az ottaniakat, hogy képet kapjunk 
életükről. Az első 25 ezer schillinget a saját zsebemből 
adtam, hogy valahogy elinduljon a dolog. Ma van a 
plébániánkon egy 60 családból álló ’ mag’ , akik saját 
magukat ’ adóztatják meg’ , s így jövedelmük egy részét 
rendszeresen a kairóiak, a horvátok és új templomunk 
részére ajánlják fel".

Johannes atya egyik cigarettáról gyújt a másikra. 
Papírok után kutat a telipakolt étkezőasztalon, ahol 
regge li kávénknak is a l ig  jutott már hely. Maga vezeti 
a háztartását, mondja bocsánatkérőleg, s elnézést kér 
a rendetlenségért. A Berlinerringen lakik egy kis 
lakásban (s a magas háztömbök valóban emlékeztetnek 
Berlinre, de sajnos épp a h íres-hírhedt mecklenburgi 
negyedre). Mosogatásra váró edény, írások, könyvek, 
prospektusok, használt gyerekruhák a kairóiak szá
mára, művészi kézimunkák lepnek el minden ta lpa lat
nyi helyet.
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Emmanuelle nővér Ragnitzban

A "ragnitzi csoda" - én annak nevezném - épp 
abban a pillanatban kezdődött, amikor a plébánia 
közössége elhatározta, hogy új plébániaközpontot épít. 
Hosszú éveken át a grazi Szent Leonhard-plébániához 
tartoztak, s 160 négyzetméter volt mindössze szükség
templomuk alapterülete. Eleve elhatározták, hogy va
lamilyen "ellensúlyt" keresnek majd saját építkezési 
tervükhöz: a plébániához tartozó hatezernyi emberben
eleve tudatosítani akarták, hogy ha az ember keresz
tényi mivoltát tényleg komolyan akarja venni, akkor 
nem megengedhető, hogy csak magával törődjön.

Ok komolyan vették mindezt.
Fuchsbindler építész még kész sem volt az új 

ragnitzi központ terveivel (az elővároson egy patak 
kanyarog át, mellé tervezték mindezt), mikor 1980 
novemberében először meghívták Emmanuelle nővért. 
Azóta sem gyengült a kapcsolat, s minden második 
évben meghívják őt Ausztriába valahová a Bódeni- és 
a Fertő-tó közötti térségbe. Egyedül csak az elmúlt 
évben 10 milliónál is többet adtak össze Emmanuelle 
nővér barátai és támogatói, akiknek száma időközben 
meghaladta a 4.600-at.

1984 októberében az addigi egyoldalú kapcsolat 
igazi partneri viszonnyá alakult: ragnitzi küldöttség
látogatott el a kairói szeméttelep lakóihoz.

Ház épült -  Egyiptomban

A Mokattam-hegyek Kairótól 15 kilométernyire dél
keletre az egyiptomi főváros szemetéből épültek fel. Iá 
ezernyi embernek ad e hely hullámbádog kunyhókbeli 
"otthont". Abból élnek, hogy szamárvontatta kordén 
összegyűjtik a nagyváros szemetét, majd kézzel szétvá
logatják és szétporciózzák azt disznaik, kutyáik s 
saját családjuk közt. "Építs házat a Mokattamon" - 
így hangzott a ragnitziak felhívása. Lassan-lassan 
összehordták az építkezés "köveit" Ausztriában, s mos
tanra már körülbelül ezer téglaház épült fel a szemét
hegyek peremén. 5.000 schillingbe kerül egy szilárd, 
falazott ház alapanyaga - ezért a pénzért egy 8-10 fős 
család emberhez méltó lakóhelyhez jut, ahol a napi 
hőmérsékletingadozás nem haladja meg az elviselhetőség 
határát (30 -5 nappal/éjjel) .
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Amikor Johannes Regner 1987. október 18-án felszen
telte az új, Klaus testvérről elnevezett plébániaközpon
tot, az összegyűlt - grazi és kairói - előkelőségek 
előtt olyan mérleget készíthetett az elmúlt időszakról, 
amely biztos örömet okozna a köpenyét egy koldussal 
megfelező Tours-i Szent Mártonnak is. 17 millió schil- 
lingbe került az építkezés: a Klaus testvérről elneve
zett templom, a plébániaépület, az ifjúsági ház, a 
közösségi ház és a "főtér” létrehozása - az óvoda még 
hátra van. Ugyancsak 17 milliót utalhattak azonban át 
a saját építkezésük tervezésének elkezdése óta eltelt 7 
évben Emmanuelle nővér projektumainak támogatására 
is .

A ragnitziak maguk 3 millió schillinget gyűjtöttek 
össze, ennek a felét a plébániaközpont építésére for
dították, másik feléből pedig a kairói szeméttelep és a 
horvátországi Cesarica falu lakosait támogatták.

Szomszédi se g ítsé g  Ju gosz láv ián ak

"A harmadik világ ínségét látva sem szabad elfe
ledkeznünk szomszédaink megsegítéséről" - ezzel teszi 
elém Johannes Regner és a plébánia karizmatikus 
csoportjából való segítőtársa, Hannelore Bayer (két
gyermekes családanya) az elkarsztosodott jugoszláv 
Adria-parton készült színes fotókat.

Mintha nem lett volna elég nekik a saját építkezé
sük gondja meg Emmanuelle nővér projektuma, bele- 
kezdtek egy kis terméskőből rakott templomocska meg 
plébániaépület restaurálásába is egy Cesarica nevű 
jugoszláv halászfaluban, Fiúmétól 120 kilométerre dél
re, 5 kilométernyire Karlobagtól. A falu 84 főnyi 
lakossága örül annak, hogy újra használhatóvá válik 
a falu egyetlen közösségi életre alkalmas helyisége - s 
az a kevés pénz is igen jól jön nekik, amit a 
stájerországiak nyaranta családias turistáskodásuk so
rán a faluban elköltenek, hiszen e vidéken a turizmus 
a megélhetés egyedüli alapja. Eközben Emmanuelle 
nővér három "falut" épített már föl a szeméttelep 
mellett, iskolával, kórházzal meg - a jövőre is gon
dolva - két komposzt-gyárat, amelyekben "a hulladék 
halálcsírái az egyiptomi sivatagot termékennyé tévé 
életcsírákká változnak át. Elhamdulillah ! Dicsértessék 
az Isten!” - ahogy legutóbbi Kairóban kelt levelében 
írja a nővér.
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Egy k is  közösség v i lá g a

A most 78 éves Emmanuelle nővér már kétszer 
otthagyta a jeruzsálemi Kálváriahegyen töltött nyugd í
jas életét; Szudán után a közeljövőben Libanonban 
szeretne segíteni az embereken. Kairóban az egyiptomi 
születésű f ia ta l Sara nővér fo lyta t ja  -  helyi segítőkre 
támaszkodva - Emmanuelle anya munkáját. Szudánban 
sajnos a keresztényüldözés kezd veszélyes méreteket 
ölteni, ezért a nem-mohamedán kezdeményezésű segítő 
jellegű kezdeményezések elé komoly akadályok tornyo
sulnak.

Nem utolsósorban a ragnitziaknak köszönheti a 
belga születésű Emmanuelle Cinquin azt, hogy komoly 
várományosa az 1988-as béke-Nobel-dí jn a k : a stájeror
szágiak eddig már 33 ezer a lá írás t  gyűjtöttek támoga
tására, s komoly támogatásra sarkallták a németeket, 
belgákat és svájciakat is.

Ausztriában 6 millióra tehető a katolikusok száma.
Szinte elképzelhetetlen, mi minden történhetne, ha 

ez a sokmilliónyi katolikus egy szép nap elkezdené 
úgy megosztani javait a rászorulókkal, ahogy azt 
Ragnitzban tették...
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A GYÁMKODÁS ELLEN -  KATOLICITÁSUNK 
NYITOTTSÁGÁÉRT

Katolikus teológusprofesszorok és professzornók 
kölni nyilatkozata

Az alábbiakban aagyarországi olvasóink kérésére és tájékoztató 
jelleggel közöljük a "Kölni Nyilatkozatot". Következő száaunkban a 
nyilatkozatra született kritikus reakciókból idézünk.

Katolikus egyházunk bizonyos eseményei arra indí
tanak minket, hogy nyilatkozatot tegyünk közzé. Három 
problémakör aggaszt bennünket a leginkább:
1. A Római Kúria a püspöki kinevezéseknél szerte a 
világon semmibe veszi a helyi egyházak javaslatait és 
nem méltányolja hagyományos jogaikat.
2. Képzett teológusoktól és teológusnőktől sok esetben 
megvonják az egyházi tanítási engedélyt az egész 
világon. Nagymérvű és veszélyes beavatkozás ez a 
kutatás és a tanítás szabadságába, valamint a teoló
giai megismerés dialógikus folyamatába, melyet a 11. 
Vatikáni Zsinat sok helyen hangsúlyozott. Az egyházi 
tanítási engedély megadásával visszaélnek, mert a 
fegyelmezés eszközeként alkalmazzák.
3. Tanúi lehetünk annak a teológiailag nagyon is 
kérdéses törekvésnek, hogy a pápa joghatósági illeté
kessége mellett megengedhetetlen módon érvényre jut
tassák és kiterjesszék tanítóhivatali hatáskörét is.
Az e három területen tett megfigyeléseink azt jelzik 
számunkra, hogy a Zsinat utáni egyház változásokon 
megy át. Jeleznek
- egy nehezen észlelhető szerkezetváltozást, mely a 
jogi hierarchia túlhangsúlyozásában nyilvánul meg;
- a részegyházak fokozódó gyámság alá kerülését, a 
teológiai érvelés megtagadását és a világi hívek 
mellőzését az egyházban;
- egy felülről elindított antagonizmust, mely a fegyel
mi eszközök alkalmazásával kiélezi az egyházban fel
merülő konfliktusokat.
Meggyőződésünk, hogy mindezeket látva nem hall
gathatunk. Ezt az állásfoglalásunkat
- a krisztusi hit iránti felelősségünk alapján,
- mivel teológiai tanárok vagyunk, szolgálatunk telje
sítéseként ,
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- saját lelkiismeretünk előtti önbecsülésünk miatt
- és azon keresztények iránti szolidaritásból tartjuk 
szükségesnek, akiket megbotránkoztatnak vagy kétség
be ejtenek egyházunk legújabb fejleményei.

1. Az újabb római püspöki kinevezésekkel kap
csolatban a következőket nyilatkozzuk:

Léteznek hagyományos, egyúttal rögzített jogok a 
helyi egyházak együttműködésére vonatkozóan, melyek 
mind a mai napig jellemzőek voltak az egyházra. Ezek 
hozzátartoznak az egyház sokrétű életéhez.
- Ha helyi egyházakat püspökkinevezésekkel vagy más 
intézkedésekkel fegyelmeznek (mint Latin-Amerikában, 
Sri Lankán, Spanyolországban, Hollandiában, Ausztri
ában, Svájcban és itt Kölnben történt), melyek gyak
ran téves elemzéseken és gyanúsításokon alapulnak, 
akkor ezeket az egyházakat megfosztják önállóságuk
tól. A katolikus egyház nyitása a pápa és a püspökök 
kollegialitása felé, mely a II .  vatikáni zsinat egyik 
fő eredménye volt, érvényét veszti egy új római 
központosítás következtében.
- A hatalom gyakorlása, amint az az újabb püspöki 
kinevezésekben kifejezésre jut, ellentétben áll az 
evangéliumi testvériességgel és a püspöki kollegiali
tással .
- A jelenlegi gyakorlat lényeges pontokban gátolja az 
ökumenikus folyamatot.
- A "kölni esetre" utalva botrányosnak tartjuk, hogy 
egy folyamatban levő választás során megváltoztatják 
a választási rendet. Az eljárás jogszerűsége így 
kérdésessé vált.
- A pápai hivatal tekintélye és méltósága megköveteli, 
hogy a hatalommal és a kialakult intézményekkel 
finoman bánjanak.

A jelölteknek a püspöki hivatalra történő ki
választása megfelelően kifejezésre juttatja az egyház 
sokoldalúságát; a kinevezési eljárás nem a pápa 
egyéni választása.
- A nunciatúrák szerepe manapság egyre kérdésesebbé 
válik. Jól lehet a hírközlés és a személyes megbeszé
lés útjai lerövidültek, a nunciatúra egyre inkább egy 
olyan hírszolgálat gyanújába keveredik, mely az in
formációk egyoldalú válogatásával gyakran maga idézi 
elő az elhajlásokat, amiket keres.
- A püspökök és bíborosok engedelmessége a pápa 
iránt, melyet az utóbbi időben gyakrabban hangoztat
tak és igényeltek, vak engedelmességnek tűnik. Az
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evangélium szolgálatában álló egyházi hűség megköve
te li a konstruktív szembenállás iránti készséget (v .ö .  
Codex Juris Canonici, 213,3 Kánon). Felhívjuk a 
püspökök figyelmét Pál példájára, aki Péterrel egy
ségben maradt, jóllehet a pogányok térítésének kérdé
sében "szembeszállt ve le "  (Gál 2,11).

2. A teo ló g ia i p ro fesszo ri á llá so k  betöltésének 
problémájával és az egyházi tanítási felhatalmazással 
kapcsolatban a következőket nyilatkozzuk:

Meg kell őrizni a helyi püspökök teológiailag 
megalapozott és részint konkordátumok által is védett 
illetékességét és felelősségét az egyházi tanítási enge
dély megadásában, i l le tve  megvonásában. A püspökök 
nem a pápa végrehajtószervei. Tarthatatlan állapot az 
a je len leg i gyakorlat, hogy a helyi püspökök hit- és 
erkölcstani kérdésekben való  egyértelmű illetékessége 
ellenére az egyházon belül megsértik a szubszidiaritás 
e lvét. Róma nem avatkozhat be a tanítási engedély 
megadásába vagy  megvonásába a helyi egyház nélkül, 
de különösen a helyi püspök határozott meggyőződése 
ellenére. Máskülönben kockáztatná a kialakult és be
vá lt hatáskörök felbomlasztását.
-  A tan ítás i felhatalmazás elleni kifogásokat és á lta
lában az efféle ügyekben hozott döntéseket érvekkel 
kell alátámasztani és elismert akadémiai szabályok 
szerint b izonyítan i. Az önkény ezen a téren megkérdő
je lez i a katolikus teológiai karok létjogosultságát az 
állami egyetemeken.
-  Az egyházban nem minden tanítás egyformán biztos 
és egyforma súlyú teo lóg ia ilag . Szembefordulunk azzal, 
hogy az egyházi tanítási engedély megadásának, i l le t 
ve megvonásának gyakorlatában megsértik a teológiai 
bizonyosság fokáról, i l le tve  az "igazságok hierarchiá
já ró l"  szóló tanítást. Ezért egyes etikai és dogmatikai 
részletkérdéseket nem lehet önkényesen a hitazonosság 
kérdésévé fe lnagy ítan i,  miközben a hit gyakorlatával 
közvetlenül összefüggő erkölcsi döntések (mint pl. a 
kínzás, a fa j i  megkülönböztetés vagy a kizsákmányo
lás ellen i erkölcsi döntés) nem látszanak az igazság 
kérdése szempontjából azonos teológiai súlyú prob
lémáknak.

Nem engedhető meg, hogy az egyházi tanítási 
felhatalmazás önkényes megadásának gyakorlata te lje
sen aláássa az egyetemek, i l le tve  főiskolák azon 
jogát, hogy maguk döntsenek a tanárok személyéről.
-  Amennyiben az egyetemeken az ilyen problémákból
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származó nyomás hatására diszkriminációt alkalmaznak 
bizonyos teológusprofesszorok és -professzornők ellen, 
úgy az a teológia tekintélyének elvesztését jelentené.

3. Azzal a törekvéssel kapcsolatban, hogy a pápa  
ta n ító h iv a ta li hatáskörét nem megengedett módon jut
tassák érvényre, a következőket nyilatkozzuk:
-  A pápa teológusokhoz és püspökökhöz intézett leg 
újabb beszédeiben az egyházi kijelentések bizonyossági 
fokát és eltérő súlyát figyelmen k ívü l hagyva úgy 
kapcsolja össze a születésszabályozásról szóló tanítást 
alapvető h itigazságokkal (mint amilyen Isten szentsége 
vagy Jézus Krisztus megváltó műve) , hogy a születés
szabályozásra vonatkozó pápai tanítás kritikusai effé
le vádakkal ta lá l ják  szembe magukat: "támadják a
krisztusi tanítás sarkalatos iga zsága it " ,  a lelkiismeret 
méltóságára va ló  hivatkozással voltaképp tévedésbe 
keverednek, "Krisztus keresztjét hasztalannak", "Isten 
titkát semmisnek" ny i lván ít ják  és az "ember méltósá
gát" tagadják. A pápa az "a lapvető  igazság"  és az 
"isteni k inyilatkoztatás" fogalmát használja egy olyan 
speciális tanítás védelmére, melyet sem a Szentírás, 
sem pedig az egyházi hagyomány alapján nem lehet 
megindokolni ( v . ö .  az 1988. okt. 15—i és nov. 12—i 
beszédeit) .
-  Az igazságoknak a pápa á lta l hangoztatott összetar
tozása nem jelenti azok egyenrangúságát és azonos 
súlyát. A I I .  Vatikáni Zsinat íg y  fogalmaz: "A
tanítások egybevetésekor ne feledjék, hogy a katolikus 
tanításhoz tartozó igazságoknak hierarchiájuk vagy 
rangsoruk van, mert más-másképpen kapcsolódnak a 
keresztény hit a lapjához (Unitatis redintegració, 11). 
Éppígy figyelembe kell venni az orvosi/antropológiai 
kérdések tárgyalásakor a teo lógiai kijelentések bizo
nyossági fokát és a teo lóg iai megismerés korlátáit.
-  A teológiának maga a pápai tan ítóh ivata l adta meg 
azt a méltóságot, hogy megvizsgálja  a teológiai á l l í 
tások és normák indokait. Ezt a méltóságot nem 
szabad a gondolkodás és a szólás t i l tásáva l  megsérte
ni. A tudományos v izsgá la t  megköveteli az érvelést és 
a kommunikációt.
-  A lelkiismeret nem a pápai tan ítóh iva ta l cselédje a 
cselekvésben, amint azt az ilyen beszédek alapján 
gondolhatnák. Sokkal inkább a tan ítóh iva ta l van az 
igazság kife jtésekor a hívők lelkiismeretére ráuta lva. 
A tanítás és a lelkiismeret közötti feszültség megszün
tetésére irányuló törekvések méltóságától fosztanák meg
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a  le lk itsm eretet.
-  Az 1968-as "Hum anae V itae " en c ik lik a  szü le
té ssz ab á ly o zá s i e lv e  a z  egyh ázban  sokak meggyőződése 
szerin t o ly an  ir án y v o n a la t  k é p v ise l, am ely a  h ívők  
le lk iism ereti fe le lő sségét nem szünteti meg. Püspökök, 
többek között a  német püspökök 1968-as "K önigstein i 
N y ila tk o za tu k b an ", va lam in t m orálteológusok helyesnek  
tartották  sok kereszténynek ezt a  vélem ényét, mert az  
a m eggyőződésük, hogy a  le lk iism eret m éltósága nem
csak  az  engedelm ességben r e j l ik ,  hanem ép p így  a 
fe le lő sségben  is .  Egy o lyan  p áp á n ak , ak i a  kereszté
nyek fe le lő sségét a  v i lá g b a n  v a ló  cse lekvés vonatkozá
sában  o ly  g y ak ran  em legeti, nem vo lna szabad  semmi
be  venn ie azt a z  egyes esetekben . Egyébként sa jn á la t 
ra  m éltónak ta rt ju k , hogy a p áp a i tan ítóh iv a ta l  
folyton csak  ezzel a p rob lém akörre l fo g la lk o z ik .

Zárószó

-  Az egyh áz  Jézus K risztus s zo lg á la tá b a n  á l l .  Szembe 
k e ll s z á lln ia  a z z a l az  á lla n d ó  k ísé rté s se l,  hogy a  
m aga hata lm a kedvéért, kétes uralm ú módszerek igén y 
bevéte le  á l t a l  a z  Isten  ig a z s á g o s s á g á ró l,  irg a lm assá 
g á ró l és hűségérő l szóló evangélium m al v is sza é ljen . A 
Z sin at értelm ezése szerin t az  egyh áz  Isten vándorló  
népe és a h ív ő k  élő közössége (com m unio); a z  egyház  
nem ostromlott v á ro s , am ely b á s ty ák a t  emel, s be fe lé  s 
k ife lé  keményen véd ek ez ik .
-  Közös tan úságu n k  a la p já n  osztozunk az egyház  
p á s z to ra iv a l a  mai v i lá g b a n  élő egyház  számos gond
já b a n .  A szegény egy h ázak  védelm e, a g a z d a g  egyhá 
zak k ivezetése kusza he lyzetükbő l és az  egyházak  
egységének  előm ozdítása o lyan  célok, melyeket megér
tünk, s am elyekért s ík ra s z á llu n k .
-  Az egy h áz  s zo lg á la tá b a n  á l ló  teológusoknak azonban  
az  is  kö te lességük , hogy n y ílt  k r it ik á t  gy ak o ro ljan ak ,  
ha az  egy h áz i h iv a ta l nem m egfelelően gy ak o ro lja  
h ata lm át, s i l y  módon e llentm ondásba k e rü l c é l ja iv a l ,  
veszé lyezteti a z  ökumené e lő reh a lad á sá t  és v is sza fo r 
d ít ja  a  z s in a ti n y itá st .
-  A p áp a  igényt ta rt  a z  egy ség  h iv a ta lá r a .  Az ő 
d o lga  teh át, hogy kon flik tu s  esetén b ék íté sre  töreked
je n , am it M arcel L e febv re  és követői esetében túlzott 
m értékben meg is  tett an n ak  e llen ére , hogy Lefebvre  
a lapvetően  m egkérdőjelezte a  ta n ító h iv a ta lt . Az viszont 
nem fe la d a ta ,  hogy m ásodrangú  ellentéteket a p á rb e -
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szed minden kísérlete nélkül kiélezzen, tan ítóh iva ta l i  
úton egyoldalúan eldöntsön és e llen fe le it  kirekessze. 
Ha a pápa olyat tesz, ami nem egyeztethető össze 
h iva ta láva l ,  akkor nem követelhet a katolic itás nevé
ben engedelmességet. Ez esetben szembenállással kell 
számolnia.

Köln, 1989 Háromkirályok ünnepén:
175 a lá írá s  a német nyelvterü letrő l, többek 
között:
Franz Böckle (Bonn), Johannes Brosseder (Köln), 
Peter Eicher (Paderborn ), Ottmar Fuchs (Bam
b erg ) ,  Norbert Greinacher (Tüb ingen ), Johannes 
Gründel (München), Franz Hengsbach (Frankfurt ), 
Albert Keller (München), Norbert Mette (Münster), 
Dietmar Mieth (Tübingen), Knut Walf (Nijmwegen), 
Jürgen Werbick (S iegen ), Josef Wohlmuth (Bonn), 
Hans Zirk ler (Duisburg) 
professzorok

Magyarországon 1989 februárjában aegalakult a Katonai Szolgá
latot Megtagadók KBre. A Kör célja, hogy elősegítse az emberek 
és népek közötti bizalom és béke erősödését. A csoport feladatá
nak tartja, hogy minden tekintetben képviselje a katonai szolgá
latot megtagadók érdekeit, tájékoztassa a nyilvánosságot a szol
gálatmegtagadók helyzetéről, és hogy együttműködjön más orszá
gokban tevékenykedő hasonló célkitűzésű szervezetekkel. A Körnek 
tagja lehet világnézetre való tekintet nélkül mindenki, aki 
megtagadja a katonai szolgálatot.
(Cím: Herza József, 1115 Budapest, Fraknó u. A., V/33.)
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WILDMANN JÁNOS

Búcsú az államegyháztól

Az új egyházi törvénytervezet kidolgozásának 
időszakában egyre több szó esik éppúgy egyházi 
mint állami, de a független szervezetek oldalán 
is az elmúlt évtizedek egyházpolitikájának torzu
lásairól. Követelések, illetve ígéretek hangzanak 
el az egyházak szabadságának biztosítására, 
társadalmi tevékenységi területük kiszélesítésére 
vonatkozóan. Szimbolikus és valóságos jelentősé
gű az Állami Egyházügyi Hivatal feloszlatásának 
követelése, hiszen mindenki látja , hogy ez az 
állami szerv volt a kormány egyházpolitikájának 
fő végrehajtója, amely egyházpolitika fölbecsül- 
hetetlen károkat okozott valamennyi egyháznak. 
Az az érzésem azonban, hogy a legtöbb egyház- 
politikai vizsgálódás ma odahaza éppúgy mint az 
országhatárokon túl, többé-kevésbé felületes ma
rad és részben figyelmen kívü l hagyja az egy
házpolitika jelenlegi változásának veszélyeit. 
Ennek megvilágítása érdekében azonban szüksé
gesnek látszik egy rövid visszatekintés.

Az eszközzé tett egyház

Az egyházpolitika alapelve a negyvenes évek 
vége óta a politikai hasznosság volt. A pártve
zetés arra kényszerítette az egyházak vezetőit, 
hogy külpolitikai síkon képviseljék "a szocialis
ta közösség országainak békepolitikai törekvése
it " ,  belpolitikai téren pedig az volt a "legfonto
sabb, hogy az egyházpolitika segítse a párt 
szövetségi politikájának mind teljesebb megvaló
sulását". (1) A szövetségi politika legalapvetőbb 
feltétele, a valóban egyenrangú és partneri 
viszony, természetesen hiányzott. Fontosnak tűnik 
számomra, hogy a kommunista párt az egyházak
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politikai kihasználását az ún. "nemzeti egység" 
ideológiá jával igyekezett elfogadhatóvá tenni. 
(Még az elmúlt években is kísérteties rokonság 
volt felfedezhető a magyar nemzeti egység ideo
lógiája és a latin-amerikai katonai diktatúrák 
"nemzeti biztonság" ideológiája között.) Az egy
házi vezetők politikai asszisztálásának mintegy 
ellenszolgáltatásaként az állam hivatalosan ga
rantálta a vallásszabadságot és az egyházak 
autonómiáját. Ugyancsak Miklós Imre állapította 
meg azonban, hogy ezeket nem szabad hagyomá
nyos értelemben vennünk, ugyanis a "kapitalista 
rendszer közhelyeit soha nem lehet a mi viszo
nyainkra alkalmazni... A szocialista társadalom
ban erős akarattal arra törekszünk, hogy az 
egyházpolitikát a saját viszonyainkra alkalmaz
zuk, amivel hívők és kummunisták, az egyház és 
állam egyaránt egyetértenek".(2) Korábban is 
tudtuk vagy legalábbis sejtettük, ma azonban a 
legtöbben ki is mondjuk, hogy a hívők nagy 
része korántsem értett egyet ezzel az egyházpoli
tikával és ennek értelmezésével. Magyarán szólva 
ugyanis arról volt szó, hogy a párt politikájá
nak eszközévé degradálta az egyházakat, minde
nekelőtt ezek vezetőit.

Ebben az összefüggésben különös figyelmet 
érdemel Miklós Imrének, az AEH elnökének, az 
1987. decemberi parlamenti fellépése. Ugyanis 
első ízben került arra sor a Magyar Népköztár
saság történetében, hogy az Országgyűlés előtt 
megvonták a magyar kormány egyházpolitikájá
nak mérlegét. Amint az államtitkár kifejtette, a 
kommunista párt "új alapokon" nyugvó "szövet
ségi politikája" "abból a felismerésből indult ki, 
hogy a szocialista társadalom eredményes építé
sének feltétele a különböző világnézetű emberek 
összefogása és politikai szövetsége". Csak ezáltal 
válhat lehetővé, hogy az egyházak "részt vegye
nek közös érdekeinket szolgáló gazdaság i, szoci
á lis , kultúrális és erkölcsi feladataink megoldá
sában". A "szövetségi polit ika" másik oldala, ha 
tetszik ára, hogy "az egyházak és vallás fe leke-
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zetek szabadon működnek"( 3) , mint erre már 
föntebb is utaltam. Hogy mit jelent a "szabadon 
működés" az államtitkár szóhasználatában, az 
most másodrendű kérdés. Az alaptétel azonban 
még 1987 decemberében is változatlan volt: az
egyházakat föl kell használni a politikai célok 
elérésére. Ugyanezt erősítette meg Berecz János 
is: "A politika oldaláról az a mércénk, ki mit
tesz a társadalmi haladásért és hogyan vesz 
rész a szocialista társadalom építésében". 0 is 
hangsúlyozta, hogy "létrejött a nemzeti egységet 
építő szövetség az állam és az egyház között". 
"Visszafelé út nincs", szögezte le akkor még 
magabiztosan. (4)

Miklós és Berecz parlamenti fellépése Magyar- 
országon és Nyugaton is nagy tapsot kapott.
Hivatalos egyházi részről is úgy ítélték meg,
Hogy ez a gesztus egy liberális egyházpolitika 
nyitányát je lz i,  és nagyobb lehetőségek nyílnak 
meg az egyházak működése előtt. Ez a megítélés 
részben helyes is volt, csakhogy figyelmen kívül 
hagyta a két politikus fellépésének bizonyos 
fontos dimenzióit és íg y  veszélyeit is. A rendkí
vüli körülmények között létrejött fellépés ugyanis 
nemcsak egy mérleg megvonása, hanem üzenet is 
volt: itt az ideje annak, hogy a kormány- és
pártvezetőség végre létrehozzon egy széles társa
dalmi alapokon nyugvó szövetséget ahelyett, 
hogy az egyre kiélezettebb belpolitikai szituáció
ban erejét fitogtatná a különböző társadalmi 
csoportosulásokkal szemben. Egy ilyen kibővített 
"szövetségi politika" valószínűleg lehetővé tenné, 
hogy az új társadalmi mozgalmak egyikét-másikát 
a párt eszközévé degradálják, amint ezt az 
egyházakkal nagyszerűen sikerült elérni. Termé
szetesen -  értendő tovább az egyházpolitika 
üzenete -  ennek a "szövetségi politikának" bizo
nyos ára is van: az éledező ellenzéki mozgal
maknak egy megszabott és ellenőrzött "szabad" 
mozgásteret kell biztosítani. Az egyházpolitikát 
mint jól sikerült példát tartották magasba, de 
mint ma már tudjuk -  hála Istennek - túl későn.
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Az alakuló ellenzéki mozgalmak meglepően érett 
politikai magatartásról tettek tanúbizonyságot és 
szinte egyikük sem hagyta magát eszközzé ala- 
csonyítani.

És az egyház?

A hivatalos megnyilatkozások arra vallanak, 
hogy az egyházak vezetői nem ismerték fel az 
alakuló belpolitikai helyzetben rejlő lehetősége
ket, nem fordítottak hátat az "államegyház-mo- 
dellnek" és nem tettek meg mindent egy az 
államtól független egyházi önértelmezés megfogal
mazása érdekében. Inkább úgy tűnt, hogy egyik
másik püspök talán még inkább mint korábban a 
párt új szelébe akarta fogni az egyház v itorlá it .  
Természetesen csak helyeselhetjük az arra vonat
kozó erőfeszítéseket, hogy "az egyház nagyobb 
teret kapjon a templomon k ívü l, vagyis  a társa
dalmi életben is hatni tudjon az emberekre".(5) 
Cserháti József pécsi püspök cikkében az idősek
kel, betegekkel, fiatalokkal való fokozott fog la l
kozás lehetősége mellett tört lándzsát, akárcsak 
Paskai László esztergomi érsek. Követelték, hogy 
az egyház is részt vehessen a társadalmi prob
lémák megoldására irányuló erőfeszítésekben. E- 
zek a pozitív  megnyilatkozások akkor is különös 
elismerést érdemelnek, amikor a katolikus hie
rarchia és az államvezetés megkérdőjelezhető 
szoros összekapcsolódását teszem szóvá. Amire 
szükség lett volna és égetően szükség van ma 
is, az az, hogy az egyházi vezetés utasítson el 
magától minden államhatalmat legitimáló szerepet 
és válassza le szociális, társadalm i küldetéséről 
a hatalom iránti lo ja litását.

Nem ismétlődhet meg például többé az, ami a 
katonai szolgálat megtagadásának kérdésében 
történt. A Katolikus Püspöki Kar 1986. októberi 
nyilatkozatára gondolok, amelyben gyakorla tilag 
e líté lte  a katonai szolgálatmegtagadókat. Termé
szetesen kínos volt a püspököknek tudomásul 
venni, hogy e kérdésben megváltozott -  minden 
bizonnyal az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának
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1987/46. sz. határozata hatására is - a magyar 
hivatalos szervek magatartása. így  Paskai ér
seknek 1988 márciusában Grósz Károlyhoz intézett 
kérése az a lternatív katonai szolgálat bevezeté
sére vonatkozóan csak kényszerű és utólagos 
korrekciónak bizonyult (Miklós Imre ugyanis már 
február elején bejelentette, hogy a kérdés rende
zésére sor kerül (6 ).  Az ügynek az egyházi 
vezetés számára kínos voltát csak fokozta, hogy 
az államhatalom az alternatív csoportok nyomá
sára sokkal nagyobb engedékenységet mutatott, 
amint azt az egyházi és állami forgatókönyvben 
előre megtervezték. Az elfogadott törvény közis
mert, íg y  erről nem szükséges külön szólni.

Helytelen lenne azonban a mondottakból azt a 
következtetést levonni, hogy a magyar katolikus 
egyházi vezetés reménytelenül merev, és nem is 
akar kimozdulni kényelmesnek tűnő pozíciójából. 
Egyrészt látnunk kell az elmúlt évtizedek, sőt 
talán évszázadok nyomasztó, meghatározó terhét, 
másrészt azokat az egyezmény- és megállapodás
beli megkötöttségeket, amelyek leszűkítik moz
gásterét. Hadd utaljak csak az 1950-es megegye
zésre a magyar kormány és a katolikus püspökka
ri konferencia, valamint az 1964- es részmegál
lapodásra a Magyar Népköztársaság Kormánya és 
a Vatikán között. És mégis! A Katolikus Püspöki 
Karon belül is egyre határozottabban kivehetők 
azok a hangok, amelyek egy világosan megfogal
mazott egyházi önértelmezést és ezáltal az egy
háznak a hatalompolitikai érdekekről való levá- 
lasztódását követelik. Ennek az irányzatnak a 
legjelesebb szószólója talán Szennay András ben
cés főapát, de itt kell megemlítenünk Gyulay 
Endre szegedi és újabban Szendi József veszprémi 
püspököket is.

Szennay főapát egy 1987-ben egy olasz lapnak 
adott interjújában szintén síkraszállt az egyház 
társadalmi szerepének növelése mellett, de ezt 
nem kapcsolta össze politikai lo jalitás-nyilatko
zattal. Éppen ellenkezőleg: "Külföldön - és oly
kor itthon is a Vatikántól a sajtóig szinte nem
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is tudják már a magyar egyházat úgy emlegetni, 
problémáiról úgy érdeklődni, hogy ne említenék 
az állammal való ’ összeforrottságát ’ . Mintha sa
játos ’ államegyház’ lennénk...De mi, egyháziak 
nem felejthetjük el, hogy létünkben nem vagyunk 
függvénye sehol a világon semmiféle államrend
nek. " (7 ) Úgy tűnik, az egyház politikai eszközzé 
alacsonyításának veszélyét Szennay főapát v i lá 
gosan látja : "Nem szabad engedni a kézenfekvő
kísértésnek: keresztény-marxista dialógus címen
ne folytassunk egyházpolitikai eszmecserét, egy
házpolitikát ’ le ga l izá ló ’ beszélgetést. Ez a ’ k í 
sértés’ nemcsak a marxista államvezetést, hanem 
a vatikáni illetékeseket is érinti. Azután: dialó
gust sohasem lehet hatalmi, erőpozícióból végez
n i . "(8)

A bencés főapát világos és egyértelmű állás- 
foglalásánál talán ismertebbek Gyulay püspök 
határozott megnyilvánulásai, amelyekben sürgette 
az állami szerveknek az egyházi belügyekbe való 
beavatkozásának megszüntetését, a korábban e l í 
télt egyházi személyek rehabilitálását, egyházi 
személyeknek a politikai porondról történő le lé- 
pését stb. Éppígy általánosan ismert Szendi 
püspök 1988. márciusi parlamenti beszéde is. (9)

A szerepekben "működőképes egyház"

A kelet-európai szocialista országok egyház- 
politikája kapcsán eddig gyakran hallhattunk 
jozefinista módszerekről. Pedig 11. József császár 
egykori és a kommunista kormányok múltbeli és 
mai egyházpolitikája között jelentős különbségek 
vannak. A stratégiai hasonlóság mellett (az 
egyház szabadságfokának és tevékenységének 
korlátozása) elsősorban a célok különbözőségére 
kell utalnunk. A jozefinista egyházpolitika célja 
nem az egyház fölszámolása volt, hanem az 
egyházban elburjánzott visszaélések megszünteté
se és az ősegyházi állapotoknak reformok útján 
történő v isszaá llítása . Ezzel szemben a kommu
nista egyházpolitika eredetileg a va llás  és egy
házak teljes fölszámolását írta  zászla jára. Amíg
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ez be nem következik, az egyházakat a politikai 
érdekek eszközének tekintették és e célokra
fölhasználták. I I .  József racionalizálta az egy
házi struktúrákat, miközben durván beavatkozott 
az egyház belügyeibe (nem véletlenül nevezte őt 
I I .  Frigyes porosz k irály a "birodalom sekres
tyésének") A kommunista kormányok pedig többé- 
kevésbé szétrombolták ez egyházi struktúrákat.

Ma, úgy tűnik, fordulat állt be a magyar 
állam- és pártvezetés egyházpolitikájában: most
mozdulnak el a jozefinizmus irányába. Bár a 
hatalom lelki (?) szemei előtt nem az ősegyház 
ideálisnak vélt állapotának visszaállítása lebeg, 
azért "racionalitásra" törekszik: azoknak a tár
sadalmi problémáknak a megoldásában igényli 
ugyanis az egyházak segítségét, amelyeket rész
ben maga idézett elő, és amelyeket képtelen 
elintézni. Ehhez azonban föl kell adnia az 
egyházak eszközzé tételének politikáját és olyan 
működőképes egyházakat kell engedélyeznie, ame
lyek képesek a nekik szánt szerepek kielégítő 
betöltésére. Amíg József császárnak a "raciona
lizáláshoz" korlátoznia kellett az egyház műkö
dési szabadságát, addig a mai magyar kormány 
helyzeti előnyben van: az egyházüldözés korsza
ka után nagyvonalúnak tűnő engedményeket ad
hat az egyházaknak. A szerepekben működőképes 
egyházaknak mégiscsak több szabadsággal és 
lehetőséggel kell rendelkezniük, mint a pusztán 
eszköznek tekintetteknek. A hatalom nagyvonalú
ságáért cserébe az egyházaktól még hálát is vár, 

például további politikai lojalitás formájá
ban .

Azokra a kívánságokra, amelyeket a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar néhány tagja az elmúlt év 
márciusában terjesztett Grósz Károly elé, a volt 
miniszterelnök néhány hónappal később válaszolt. 
Jelentős könnyítéseket helyezett kilátásba az 
egyházi tevékenység számára, mert, mint mondta, 
a kormánynak a társadalmi célok megvalósításá
ban csak egy működőképes egyház lehet segítsé
gére. (10) A meghirdetett könnyítések ismertek, a
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szerzetesrendek és gimnáziumaik számára érvé
nyes "numerus clausus" eltörléséről, a hitoktatás 
megkönnyítéséről, a szociális intézményekben 
történő egyházi lelkipásztori munka lehetővé té
teléről van többek között szó. Ezek az intézkedé
sek, úgy gondolom, az egyházpolitikának egy új 
korszakát jelenthetik, amely az egyház eszközzé 
tételének korszakával szemben mindenképpen mi
nőségi javulást jelent, de korántsem az egyházak 
saját önértelmezésük szerinti szabadságát.

"Önálló, szabad és nagykorú egyházat"

Az új egyházügyi törvény megszületésének 
előestéjén világosan le kell szögeznünk, hogy az 
egyházak nem kívánják magukat "gettóba zár- 
n i " ( l l ) ,  részt akarnak venni a társadalmi prob
lémák megoldásában, de nem kiosztott szerepbe, 
jelmezbe bújtatva. Határozottan el kell utasíta
nunk mind az egyházak eszközzé degradálását, 
mind pedig bizonyos szerepekben működőképessé 
történő kozmetikázásukat. Az egyházaknak meg 
kell adni a jogot és lehetőséget, hogy saját 
elveik és célkitűzéseik szerint értelmezzék önma
gukat és feladataikat és megválaszthassák a 
helyesnek tűnő utakat és eszközöket. Püspökök
nek és hívőknek, csoportoknak és magánszemé
lyeknek ki kell fejleszteniük azt a politikai 
erkölcsöt -  ha kell, hát tanuljanak az alterna
t í v  mozgalmaktól - ,  amely nem engedi, hogy az 
egyházi vezetőket a polit ikai hatalom alkotóele
mévé, magukat az egyházakat pedig irányítható 
és kiszámítható intézményekké tegye. Támogat
nunk kell azokat az egyházi vezetőket, akik erre 
törekszenek. Ezt teszik akarva-akaratlan az 
egyre inkább a nyilvánosság elé lépő bázismoz
galmak. Ezt a törekvést támogatjuk mi is az 
Egyházfórumtól, amikor magyarországi katoliku
sokkal egyetértésben a lá írásgyű jtési akciót in d í
tunk egy "önálló, szabad és nagykorú egyház" 
megteremtése érdekében.(12)
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HORVÁTH ÁRPÁD

A szerző egykori "regnumista", jelenleg filozófiaprofesszor 
a teológiai karon Luzernben.

Emődi László
(1919-1988)

A szenteste reggelén, 1988. december 24-én 
Budapesten elhunyt Emődi László, a Regnum 
Marianum vezetője. Nevét a Regnumun kívü l 
kevesen ismerték, ő mindig csak munkatársait 
dicsérte, magáról a l ig  beszélt. Háttérben élt, 
szobája mélyén, olyan csendesen, ahogy csak 
lehetett. Pedig elsősorban az ő érdeme, hogy a 
Regnum Marianum túlélte a sztálinista és ká
dárista keresztényüldözés minden szakaszát, és 
országhírű sőt európahírű bázisközösség lett. 
Vannak, akik haláluk után lesznek kicsinnyé, 
mások ekkor naggyá. Az utóbbiakhoz tartozik 
Emődi atya, il le tve  Laci bácsi, ahogy fiainak és 
lányainak ezrei h ívták.

Időközben ugyanis kiderült, hogy a névtelen 
Emődi László a magyar katolikus ifjúsági nevelés 
egyik legnagyobb alakja volt. Maga soha nem 
ír t  doktori értekezést (bár kétszer nekiállt, de 
aztán fontosabb dolgai akadtak) , talán majd 
mások fognak az ő művéről.

1938-ban érettségizett. "Csak két út á llt  előt
tem, vagy profi focista vagy pap. Az utóbbi 
lettem." De ezt úgy mondta, mintha profi focista 
lett volna a Fradiban. "És ha már pap lettem, 
hát csinálom, ahogy ezt csinálni k e l l . "  Soha nem 
beszélt "paposán". Jelszavát a "Piszkos Fred, a 
kapitányból" transzcendálta át papi életére: " I t t  
a kezem, nem disznóláb". Ez lett volna püspöki 
jelszava is, ha másként alakul az élet.

1942-ben szentelték pappá. 23 éves volt. A
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Csillaghegyre került, majd röviddel rá a Reg- 
numba, ahonnét származott. Visszament métázni 
és focizni a Damjanich utca 50—be. Hittanár lett 
a Tanítónőképzőben, majd a Kemény Zsigmond 
Gimnáziumban. 1951-ben, a Ház államosításakor 
aztán már véget is ért "normális papi élete". 
Két évig még káplánoskodott, aztán ola jgyári 
munkás lett. Csak a föld alá szorult Regnum 
érdekelte.

A v i lág  hiúságaival nem törődött, bár tudott 
róluk, és tudta, hogy őt is érdekelhetnék. Egy 
percig sem volt naiv, nehezen lehetett volna őt 
józan okoskodással vagy jámbor szavakkal be
csapni. Ismerte és nem komplikálta kenetességgel 
az életet. Ezért nem istenítette a papi rendet 
sem. A félrelépő vagy besúgóvá lett papokat 
egyszerűen tudomásul vette. Nem rótta meg a 
kitüntetéseket, rangok és vörös cingulusok után 
loholó békepapokat sem, akiket egyébként - Isten 
bocsássa meg neki - nagyon nem kedvelt. Ha 
erre került a szó, csak legyintett, "ezeknek is 
kell valami az életből". Nagyuraknak hívta 
őket. Az persze egy életen át bosszantotta őt, 
hogy a békepapok főkolomposa, Beresztóczy Mik
lós, valaha regnumista volt. Az ő Regnumának 
tagja! Igaz, azt azért elismerte, hogy ez a 
Nagyúr, aki "mindig a papi élet napfényes 
oldalán á llt " ,  néha dugipénzzel segítette a Reg- 
numot. Rossz lelkiismeretét akarta kompenzálni a 
"Mikulás"? Nem feszegette. Magánügynek tekin
tette, és az ilyenbe nem szólt bele.

0 maga persze soha nem kapott se kitünte
tést, se rangot, se elismerést, és 1954 után 
megfelelő állást se. Amikor az "o la jgyárból" 
kitették, anyagmozgató lett, a két börtön közti 
időszakban pedig apám mellett álványozó ács. 
Más nem merte felvenni a börtönös papot. 32 
éves kora óta üldözött ember volt hazájában és 
egyházában.

Tizenhat év börtönt kapott összesen, ebből 
tizet ült le két részletben. Az elsőt Márianoszt- 
rán, a másodikat a Gyűjtőben. Nehezen lehetett
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rávenni, hogy beszéljen róla. "Nem, nem bántot
tak bennünket. Voltak ott durvább fickók is, de 
ezek se ütöttek. Csinálták a dolgukat. Mi a 
suszterműhelyben dolgoztunk. Volt ott egy tudós 
domonkos, reggel azzal kezdte, nos, ma milyen 
nyelven mondjuk? Franciául! És akkor el kezdte 
mondani Szent Tamást franc iáu l. . .  egész nap. Mi 
meg szegecseltünk és hallgattuk. Jó társaság 
volt ott együtt, kár lett volna k ihagyn i."

Persze a börtön azért megviselte. De inkább 
testileg. A lig , hogy kikerült szívinfarktust ka
pott. Soha sem heverte ki igazán. De nem 
panaszkodott börtönéveire. "Ennek íg y  kellett 
lennie", szögezte le röviden. Hogy miért kellett 
ennek íg y  lennie, azt nem magyarázta. Legfel
jebb annyit mondott: "Ezek is csinálják az ő
dolgukat, meg mi is ". Valahogy úgy gondolta, 
hogy logika és konzekvencia van abban, hogy őt 
és a Regnum papjait üldözik. Ez a dolgok 
dialektikus rendje.

Rendellenesnek tartotta viszont egykori püs
pöke magatartását, aki a kádárista ítélethoza
talt helyeselve egyházilag is elítélte őt, mert 
"megszegte az állam és egyház közötti megálla
podást". Semmi se fájt neki jobban, mint ez a 
püspöki cserbenhagyás. Beszélgetésben sokszor 
vissszatért rá. Mindenkinek minden gyöngeségét 
valahogy megértette, ezt nem emésztette meg. Úgy 
vélte, hogy a főpásztornak a nyáj, és íg y  
papjai mellé kell á lln ia . Élete végéig hitt ebben 
és nem hitt a v i lág  okoskodásaiban. De persze, 
mit várhatott ő attól az egyházi hatóságtól, 
amelyik még egy szentéletű Werner Alajost, Emődi 
házfőnök elődjét a Regnumban, is fölfüggesztett 
( ! ) , amikor Lojzi atya az állam és az egyház 
közötti megállapodással szemben "az  isteni jogra "  
hivatkozott.

Az élet vaskos realitása és az isteni jog 
lelkiismeretben kötelező ereje késztette Emődi a- 
tyát is arra, hogy a Regnum hajóját évtizedeken 
át az egyházi hatóság radar képernyője alatt 
átcsúsztassa. Lékai bíboros egyházjogi szenten-
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c iá ját, miszerint a "főpásztornak mindenről tud
nia kell, ami az egyházmegyéjében történik" 
elvben elfogadta ugyan, mert természetében in
kább volt engedelmes mint lázadó, de gyakor
latban mégis úgy vélte, "jobb az nekünk, ha 
nem tudnak rólunk semmit", majd hozzáfűzte, 
"nekik is jobb - íg y  nem kell bennünket elárul
niuk". De természetellenesnek tartotta ezt az 
állapotot. Azt se szerette, hogy a Regnumot 
"bázisközösségnek" kezdik nevezni. A Regnum 
hivatalos egyházi jellegű intézmény volt, és mint 
ilyen, soha nem tartozott és nem is akart a 
"hivatalos egyház" peremére tartozni. Hisz éppen 
ezért ítélték el a regnumi papok a békepapi 
mozgalmat, mert az utóbbi ellenszegült az egyház 
hierarchikus rendjének és a "peremről" akarta 
uralni a hivatalos egyházat.

Emődi László és a regnumi papok magatartása 
élesen szemléltetik azt az abszurd drámát, ami a 
hivatalos és a földalatti egyház között negyven 
éven keresztül lejátszódott. Az 196l-es Regnum- 
per, a Regnum és papjainak sorsa, a magyar 
egyháztörténelem egyik szomorú, még feldolgozás
ra váró fejezete. Majd, ha az akták előkerülnek, 
valaki megírja tanulságul a jövő nemzedéknek. 
Nem mintha Emődi az ellenálló Mindszenty rajon
gója lett volna. Túl kemény, rigorózus aszkéta 
volt számára a hercegprímás, majdhogynem em
bertelen. Hűségesen tisztelte azonban, mert fő
pásztora volt, no meg, mert "betyárbecsület volt 
benne"! A békepapok "álpüspökösködése" mellett 
ezt hiányolta egész életén át az egyházi vezetés
ben: a püspöki betyárbecsületet. Ezért vetette
meg, ha szabad íg y  mondani, a Vatikán Pestre 
járogató (és a "Hiltonban" megszálló) képviselőit 
is. "Ezek a nagyurak csak a nagyurak dolgait 
intézgetik ." Megdöbbentő volt nézni, hogy 
mennyire nem tekintette (nem tekinthette) a 
Szentatya küldötteit sajátjainak, pedig semmi se 
felelt meg jobban hajlamának, mint Róma előtt 
térdet hajtani! Mind inkább elszigetelődött és 
magára maradt. így  építgette 1972 óta a Regnu-
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mot, mint "Szellemi Házat", amely meg csak 
terebélyesedett. A végén már ő se tudta, milyen 
nagy a Regnum. Lassan el is fáradt. Aki 
negyven éven át szemben úszik az árra l, az 
kimerül.

Sarkalatos egyszerű tételeit mondhatta volna 
Laci bácsi jámborabban is, de valahogy nem 
kedvelte a kenetes szavakat. Mintha a szavakat 
se szerette volna, pláne nem a nagyokat és 
érzelgőseket, bár kedvenc időtöltése az olvasás 
volt (és egy lelkes bridzsparti, ha összejött egy 
jó négyes). Kedvenc író it persze mi is átvettük 
tőle: Chesterton, Franz Werfel, Kodolányi és az
újabbak közül Eszterházy ("rendes tag, a gyere
kei itt járnak hozzám hittanra, ha nem zavarnak 
a disznóságai, olvasd őt, érdemes").

Rövid tőmondatokban beszélt, és ha ír t ,  tele 
vesszővel: "Mindenki, csinálja, tisztességesen,
azt, amit, neki, csinálnia ke ll" .  Hogy hogyan 
kell azt csinálni, azt ő inkább mutatta, mint 
mondta. Mutatta ingadozás nélkül, tiszta követ
kezetességgel egy életen át. Mintha ez lett volna 
a v i lág  legtermészetesebb dolga. Számára az 
volt. Egész életét leegyszerűsítette erre a tétel
re. Csak összeszorította vékony ajkát, megigaz
gatta szemüvegét, és aztán csinálta, ahogy azt 
csinálni kell.

Az új dolgokra, persze már csak bólintott. 
"Csináljátok, ha jó . "  De ő már nem csinálta. 
Nem az ő dolga volt.

Volt benne valami a görög sztoikus bölcsek
ből. Kedvenc mondatát mintha Epiktétosztól hal
lotta volna: "Minden úgy van jó l, ahogy van, 
mert ha nem úgy volna jó l,  akkor nem úgy 
volna". Persze a görögök a fátumra, a megvál
toztathatatlan determinált sorsra gondoltak, Emő- 
di atya nyilván a Gondviselére, de ezt se 
mondta. Hadd jöjjenek rá maguktól, az jobb!

Hogy hivatalos egyházi felettesei is "rájönnek 
maguktól", azt már nem élhette meg. Ponto
sabban, meg kellett halnia ahhoz, hogy rá jö jje 
nek és kimondják. 1989. január 13-án az új
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Köztemető 3. sz. ravatalozója előtt aztán megtör
tént ez is. Egykori kurzustársa, a jelenlegi 
érseki helynök beszélt a külföldön tartózkodó 
Paskai bíboros nevében: "Itt, a ravatalodnál,
Emődi László, bocsánatot kérünk Tőled." Aztán a 
folytatás: "Itt megígérjük Neked, hogy a Regnum
ideálja it óvni, védeni és ápolni fogjuk."

Tábortűzi hangulat volt. A tűz helyén a 
koporsó. Énekelgettünk. Ahogy annyiszor régen 
Királyréten, a Bükkben, Gamászán.. .és azóta. 
"Este van már, késő este, tábortüzek égnek 
messze..." "Tavaszi szél vizet áraszt verágom, 
verágom ..."  "Elmegyek, e lmegyek..." "Kis kece 
lányom ..." .  Mellettem egy húszév körüli diáklány 
sírdogált. Csak úgy magában, egyszerűen, csen
desen, ahogy Laci bácsi életéhez i l l ik .  Egy 
széparcú férfi átkarolta. A Regnum Népe...

A végén valak i, talán egy régi börtöntárs, 
ökölbe szorított kézzel elkezdte a Himnuszt...

Eaődi László

Csak összeszorította 
vékony ajkát, megiga
zította szemüvegét, 
és aztán csinálta,
ahogyan azt csinálni
kell.
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SZEMÉLYEK ÉS HÍREK

DOKUMENTÁCIÓ

A Cultores pacis papi társulat m egalapítása

Aláírók megalapítjuk a Cultores pacis társadalmi 
jellegű katolikus papi társulatot.
A jézusi béke, szelídség, erőszakmentesség műve
lői, gondozói, barátai (Cultores Pacis) akarunk 
lenni és nem a béke műve (Opus Pacis). 
Szeretnénk elérni a Jézusnak és az egyháznak 
elkötelezett papok összefogását a következő főbb 
célok elérése érdekében:
1. Pap- és szerezetesnövendékek 2-3 évenkénti 
találkozója szakképzésben és imádságban, az 
egymás megismerése és a jobb együttműködés 
érdekében.
2. Állam és egyház teljes szétválasztása.
Az állam ne szólhasson bele az egyház személyi 
és dologi ügyeibe. Szűnjék meg minden szinten a 
kötelező állami eskü.
3. Az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetése.
Az összekötő  ̂ szerepet valamelyik minisztérium 
lássa el. Az ÁEH fenntartására fordítandó összeg 
kerüljön a gazdasági áramlásba, esetleg oktatá
si-szociális célokra fordíttassék.
l\. a A papok mesterkélt megosztásának, a papi 
békemozgalomnak (az ún. békepapságnak) meg
szüntetése, a bizalom és a papi egység, összefo
gás érdekében. Az ebben bármilyen szinten elkö
telezett, vezető papok ne juthassanak az egyház
ban vezető szerephez. Helyükre Jézusnak és az 
egyháznak elkötelezett személyek kerüljenek. Az
az szűnjék meg a személyi kontraszelekció!
A.b A Jézusnak és egyháznak elkötelezett, állami
lag üldözött, e líté lt püspökök, papok, szerzete
sek, szerzetesnők rehabilitálása.

112



5. A CIC 285.kánonjának, 3§-a értelmében a 
katolikus pap képviselők visszahívása az Or
szággyűlésből.
Tevékenységük ugyanis ellentétben van a fent 
jelzett kánonnal, valamint nem látszik v ilágo
san, hogy valójában kit is képviselnek. A 
jövőben ne kerülhessen képviselőnek, tanácstag
nak pap: sem a felső, sem az alsó papság
köréből.
6. Teljes vallásszabadság megvalósítása, a sza
bad és teljes körű lelkipásztori munka érdeké
ben .
7. Erőszakmentesség, leszerelés, alternatív c iv il  
(és nem félkatonai) szolgálat.
A megvalósulásukért folytatott munkában támo
gatjuk egyházunkat és a független békemozgal
makat .

A Cultores Pacis katolikus papi társulat kifeje
zetten nem kíván politikai státuszt k iv ívn i ma
gának .
Tevékenységét időlegesnek tekinti, a fenti célok 
megvalósulásakor a tagság határozata értelmében 
feloszlatja önmagát.

Kétsoprony, 1989. január 12.

Kárpáti László
plébános
5674 Kétsoprony
Dózsa Gy. u. 10.
66/56-047

Fülöp Menyhért 
plébános 
5630 Békés 
Széchenyi tér 3. 
66/41-013

Sárközi Balázs 
plébános 
4141 Fúrta 
Táncsics u. 3.
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OLVASÓINK LEVELEIBŐL

"Az Egyházfórumra nagy szükség lenne itthon és azt 
Ti is belátjátok, hogy az eddigi rendszerben ezt 
képtelenség rendesen terjeszteni. Hamarosan meg fog 
szűnni a második nyilvánosság Magyarországon és 
lehetővé válik minden eddigi szamizdat nyilvános kia
dása. Ezzel megnyílna az út az Egyházfórum előtt is.
A mi egyházunk jelenleg teljesen tutyi-mutyi, egysze
rűen nem veszi észre, hogy itt az idő, most vagy 
soha. Kell a széleslátókörű politikus-alkat."

C.Z., katolikus pap, Magyarország

- Örömmel nyugtázzuk, hogy folyóiratunk legutóbbi száma postai úton is 
eljutott magyarországi olvasóinkhoz. Levélírónk egyéb megjegyzései pedig 
alapos megfontolást igényelnek, és erre készek vagyunk. - szerk.

"A könyveket (az Egyházfórum példányait - szerk.), 
amelyeket küldtél, megkaptuk. Már kézről-kézre jár. 
Egy-két helyen beleolvastam már, s az tetszik, hogy 
olyan tényekről értesülhetünk belőle, amiket otthon az 
ember sohasem hallott, vagy ha igen, nem ilyen 
világosan, nyíltan. Gondolok itt elsősorban a magyar 
egyház eseményeire, az események hátterét megvilágító 
adatokra. Remélem, a jövőben is folytatjátok ezt a 
nyílt, őszinte hangnemet."

egy magyar szeminarista

"A tegnapi posta meghozta végre, amire már nem is 
számítottam: az Egyházfórum 5-6. számát. ( . . . )  Van
azonban egy bökkenő: a most kapott duplaszám hibás, 
amire olvasás közben jöttem rá. A 194. után a 211. 
oldal következik, és máshol sincs befűzve a hiányzó 
rész. ( . . . )  Köszönöm, hogy ilyen értékes kiadvánnyal 
örvendeztetnek meg minket. Tavaly voltam ezüstmisés, 
fiatal papi éveim a tenni-akarás és a folytonos 
lepisszentés, visszafogás, itt-ott üldözés jegyében tel
tek. Már-már azt hittem, senkit nem érdekelnek iszo
nyatos lelki harcaink, kilátástalannak tűnő küzdel
meink - no persze magán az Úron kívül. És íme, 
vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, látják a prob-
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lémákat, sőt ki is mondják. Deo gratias!
Megjegyzésemet nyugodtan közölhetik is, mint ahogy 
más levelekből is idéznek ebben a duplaszámban. 
Amelyek közt azok döbbentenek meg csupán, amelyek 
elmara sztalóak."

egy templomigazgató-plébános, Magyarország

- Úgy tűnik, hogy több olvasónk kapott hibás példányt az 5-6-os szántból. 
Kérjük valamennyien ellenőrizzék e számot-, a hibás fűzésűeket pótoljuk.
- szerk.

* * *

"Addig vártam levelem megírásával, míg nem lehetek 
teljes terjedelemben pap. Pár nappal ezelőtt fejeződött 
be templomunk és tornyunk tetőszerkezetének megerősí
tése és rézzel való beborítása. Tudom, felétek ilyen 
munkát civilek végeznek és rendben megy, de ná
lunk... Két hónapos késéssel lett kész a templomunk. 
Hogy én ez alatt az idő alatt mennyit öregedtem! ,
Nos kész, lehetek pap.
Utolsó jelentkezésem óta lényegesen változott a helyzet. 
Az ország gazdasági helyzete a mélypont felé tart és 
így kénytelen-kelletlen tudomást kell venni rólunk. 
Már nem tesznek kikötéseket, nem kell behódolni, csak 
valaki-valamit tegyen az ifjúságért, betegekért, öre
gekért, a közért, máris elismert ember. Ha kell az 
ördöggel is szövetkeznek, csak valaki lépjen előre, 
perspektívát mutasson. ( . . . )  Tisztánlátásban ugyan
csak rosszul állunk, szalmaszálba is kapaszkodnak. 
Annyi ifjúsági csoportot lehet szervezni, amennyire 
futja az erőd, úgy foglalkozhatsz felnőttel-gyermekkel, 
ami az idődbe belefér. De nem mondanám rózsásabbnak 
a helyzetet, mint amikor itt voltatok. Óriási közömbös
ség ölel körül minket. Annyira értékeiben lezüllött 
körülöttünk a világ, hogy a tiszta szót nem képes 
fölfogni, meghallani. Az önmagábank élő ember tipikus 
példái. A görnyedő hátat szinte nem lehet kiegyenesí
teni, mert nem tudja, hogy egyenesen is lehet járni. 
( . . . )
A felnőtt katekézist szorgalmazzák. Igen ám, de ki
nek? Az öreg mamáknak? A középkorosztály nagy 
rétege nem találkozik velünk. Szóval rengeteg a prob
léma és a kérdés."

S.A., katolikus pap, Magyarország
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Sehen - urteilen - handeln. Unter diesem Motto der 
"drei Schritte", die vor zehn Jahren von der Vollver
sammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Puebla 
empfohlen wurden, steht Nummer 7. von Egyházfőmül.
Laut Leonardo Boff müssen "auch die grossen zeichenhaften 
Gestalten der Vergangenheit" - wie z.B. Martin Luther - 
unter diesem Aspekt befragt werden. Der brasilianische 
Bischof, Erwin Kräutler, gilt als "Anwalt der Indianer", 
der aus Erfahrung weiss, dass in Lateinamerika, "wo man 
mit den Bedingungen des Todes täglich konfrontiert ist, 
Auferstehung und Leben nicht nur zum liturgischen Sprach
schatz gehören". Wir drucken einen Vortrag von ihm ab, 
den er vor Jugendlichen gehalten hat. Chiara Lubich 
betont die Notwendigkeit einer neuen Spiritualität, die 
"das Evangelium als Grundlage" hat und "im neuen Leben 
verwurzelt" ist. Dass aber die Beurteilung einer Situ
ation verschiedene Aspekte enthalten kann, belegen zwei 
Lageberichte aus Polen; ihre Verfasser sind Weihbischof 
Wladislaw Miziolek und Diplom-Theologe Máriusz Gorszka 
(beide aus Warschau).
Im ersten Teil dieser Nummer veröffentlichen wir die 
gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
unter dem Titel; "Unsere Verantwortung für den Sonntag". 
Gegenwärtig erfährt Ungarn zweifellos eine historische 
Zäsur, doch die vielfältige Not schneidet den meisten 
Menschen ins Fleisch. Hier die von Puebla empfohlene 
Methode anzuwenden, ist eines Versuchs wert, allerdings 
ist er nicht einfach. Der reformierte Pfarrer Josef Éliás 
berichtet darüber, wie Protestanten und Katholiken wäh
rend des 2. Weltkrieges sich zusammengeschlossen hatten,- 
um die Juden zu retten. János Wildmann weist auf die 
Gefahren der neuen Kirchenpolitik Ungarns - die Funk- 
tionalisierung der Kirche - hin und plädiert für den 
"Abschied von der Staatskirche".
Ergänzt wird dieses Heft durch einen Bericht von der 
grossen Aktion der kleinen christlichen Gemeinde von 
Graz-Ragnitz, sowie durch die "Kölner-Erklärung" ( die 
nächste Nummer enthält "Gegenstimmen"), eine Buchrezensi
on von Zoltán Endreffy, einen Nachruf auf den kürzlich 
verstorbenen László Emődi (Mitglied von "Regnum Maria- 
num") von Árpád Horváth, die Gründungserklärung der neuen 
unabhängigen Priesterbewegung Cultores Pacis.


