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K edves O lvasónk!

Ez évi első számunk témája a „Megegyezés és megújulás” c. 
pályázatunkhoz kapcsolódik (Egyházfórum 11, 1990/3, 138-9.), 
amelynek központi gondolata a magyar katolikus egyház múltja, 
jelene és esedékes megújulása volt. A tanulmányok legtöbbje ar
ról árulkodott, hogy egyházunk egyik jellemző vonása a párbe
széd nehézkessége, amelyben az Isten Népe apraja és nagyja 
egymásra figyelve és egymást komolyan véve a hit fényénél kö
zösen keresné a megújulás útját. Jelen számunkkal az ilyen 
őszinte, egymást megbecsülő és tisztelő dialógushoz szeretnénk 
hozzájárulni.

Kamarás István díjnyertes szociográfiájának most csak el
ső részét közöljük, a második rész következő számunkban jele
nik meg. A pályázati kiírásunkra érkezett munkákból még két 
rövidebb lélegzetűt választottunk ki. Dombi Tibor az egyház 
társadalmi bázisa megteremtésének lehetőségeit kutatja, Szeb- 
lák Tamás pedig a lelkipásztori munkához szolgál praktikus öt
letekkel.

Nagy érdeklődésre tarthat számot Hegedűs András egyko
ri miniszterelnök visszatekintése a letűnt rendszer és saját ma
ga egyházpolitikájára. írásának hitelét növeli, hogy „megtérése” 
nem új keletű, hanem már évtizedekkel ezelőtt bekövetkezett.

Nagy megtiszteltetés az Egyházfórum számára, hogy a zsi
nati megújulásról a II. Vatikáni Zsinat még élő nagy öregje, ma
ga Franz König bíboros nyújt betekintést szerkesztőségünknek 
küldött cikkében. Dévény István Perspektíva rovatát néhány, a 
II. Vatikáni Zsinattal foglalkozó mű ismertetésének szenteli. Pa
ul M. Zulehner professzor az egyházi megújulás lehetőségeit 
vizsgálja a visszanyert szabadság keretei között.

Ugyancsak ebben a számunkban találják meg Olvasóink 
Udvarhelyi Nándor tanulmányának második részét az erdélyi 
katolikus egyházról. Az Egyházfórum 13. számát Vénusz Im
re szobrászművész néhány alkotásáról készült képpel tesszük 
gazdagabbá.

Végezetül Olvasóink megértését kérjük az Egyházfórum 
példányainak és előfizetésének megdrágulása miatt. Az 50 %-os 
áremelés öt év után először -  úgy véljük -  nem igényel különö
sebb indoklást. Bízunk abban, hogy a tartalom a jövőben még in
kább mint eddig kárpótolja Olvasóinkat.

1991. február
A SZERKESZTŐK

4



Hegedűs András

1922-ben született. Antifasiszta tevékenysége m iatt 
ké t év börtönre ítélték. A háború után a  korm áhy álla
m i gazdasági m inisztere (1951), m ajd a  Nagy im re- 
korm ány első m iniszterenökheiyettese (1953), 1955- 
56-ban pedig m iniszterelnök lett. A forradalom  után 
tudományos területen dolgozott, de 1968-ban a  
Csehszoivákia szovjet m egszállása e llen i tiltakozása 
m iatt leváltották vezető pozíciójából, m ajd kizárták a  
Pártból, végül állását is  elvesztette. 1987-ben rehabi
litálták.

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA A  
SZTÁLINIZMUSBAN ÉS 

POSZTSZTÁLINIZMUSBAN

„Csitul a szél, tisztul a távol, 
nap ömlik el a réteken, 
s a lombok zöldje úgy világot, 
mint szentkép színes üvegen.”

Kelet-Közép-Európa mint Közép Európa 
szubrégiója

A különböző elemzésekben igen gyakori hiba, hogy Kelet- 
Közép-Európa helyett Közép-Kelet-Európáról írnak és ez 
a fogalomzavar befolyásolja a gondolkodást is. Ebből a

1 Borisz Paszternák: Tisztuló idő. Fordította: Teliér Gyula. In: Borisz 
Paszternák: Versek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990. 299. p.
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6 (1991) 1 Egyházfórum

szóhasználatból úgy tűnhet, mintha ez a szubrégió Kelet- 
Európa része lenne. Ez a terület elsősorban Lengyelorszá
got, Csehszlovákiát, Magyarországot -  a jelenleg Románi
ához tartozó — Erdélyt, — Jugoszláviához tartozó' — Hor- 
váthországot és Szlovéniát foglalja magában. Történelmi
leg is és jelenlegi szellemében is a 40 éves sztálinista illet
ve titoista kommunista diktatúra ellenére is Közép és nem 
Kelet-Eürópa szerves része.

E térség lakosságának többsége mélyen vallásos volt 
és a református és zsidó egyházak mellett a római katoli
kus egyház szerepe mutatkozott történelmileg a legjelen
tősebbnek és ma is ez gyakorolja a legnagyobb hatást a hí
vőkre. .

Ebből következik, hogy ezékben az Országokban a mo
nolitikus kommunista rendszer, amely szinte államval
lásnak tekintette a primití\^materializmust a II. Világhá
ború után és amely katonailag ioleg a világháború révén 
korlátlan hatalommal rendelkezett — nem szerezhette meg 
a tömegek támogatását és képviselőinek semmiféle remé
nye sem lehétett arra, hogy parlamentáris, békés úton 
megszerezzék az államhatalmat.

. A monolitikus kommunista ^-jobban mondva sztálinis
ta -  rendszer végülis azért győzedelmeskedhetett, 
mert a II. Világháború sóvári ez a régió a szovjet Vörös
hadsereg, illetve a titoista partizánok kontrollja alá ke
rült. E területek sorsa természetesen nem Jaltában dőlt 
el, mint ahogy azt sokszor olvashatjuk felszínes elemzé
sekben. Amikor erre a csúcstalálkozóra sor került -  1945 
nyarán - ,  ennek a régiónak a sorsa már eldőlt. A Vörös- 
hadsereg az egész területet az ellenőrzése alá vonta. Lé
nyegileg a döntés előbb történt, amikor a szövetségesek 
nehezen rekonstruálható megfontolások alapján 1943 nya
rán nem a Balkánon, hanem Szicíliában szálltak partra. 
Amennyiben a balkáni partraszállás mellett döntöttek 
volna, 1943-44 telén ez a régió már a szövetségi hatalmak 
megszállása alá kerül és a szovjet'birodalom esetleg a Bal
tikummal és Moldáviával megnövekedve megmarad a II. 
Világháború előtti határokon belül.
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A katonai megszállás azonban még nem biztosította á 
kommunisták monolitikus hatalmát az egyes országok 
nemzeti államaiban. Szinte azonnal a háború befejezése 
után kíméletlen harc kezdődött a sztálinisták monolitikus 
hatalmának megszerzéséért, bár formailag Jugoszlávia ki
vételével mindenütt megtűrték jogaiban erősen korláto
zott parlamentáris rendszert és még szabad választást is 
megkockáztattak azon pártok között, amelyek működését 
engedélyezték. Ezeken kiderül, hogy a sztálinisták a ha
talmat nem tudják megszerezni parlamentáris úton és ez
zel kezdetét vette a közel 45 évig tartó sztálinista rep
resszió, amelynek különösen kezdetben a szenvedő ala
nyává elsősorban az egyházak váltak, főleg a római katoli
kus egyház.

Az egyház elleni sztálinista (titoista) 
represszió valós és imaginárius motívumai

Ebben a represszióban racionális elemek keveredtek ima
ginárius motívumokkal. Megszületett a valós elemeket 
nélkülöző ellenségkép főleg a római katolikus egyházak 
hívőiről, mint a „fekete reakció” képviselőiről. A katonai, 
rendőri erőszakszervek a Vöröshadsereg segítségével osz
tatlanul a kommunisták kezébe kerültek és a kifejlődő el
nyomórendszer bázisává váltak. Ennek ellenére a lelkek 
feletti hatalommal főleg az egyházak rendelkeztek, ame
lyek ebben a térségben erkölcsileg megerősödve kerültek 
ki a II. Világháborúból. Ezen ellentmondásosság miatt a 
népi demokrácia kezdettől fogva nem működhetett igazi 
demokráciaként és válsága és bukása történelmi szükség- 
szerűségként lépett fel.

Ennek következményeként Magyarországon már lé
nyegében 1947-ben monokratikus rendszer alakult ki a 
parlamentarizmus formálissá vált, minden hatalom a 
sztálinista állampárt kezébe került még akkor is ha a kü
lönböző más pártok -  amelyekből kizárták azokat akik 
nem fogadták el a kommunista egyeduralmat -  látszatin
tézményekként léteztek tovább. Ez lehetővé tette, az egy
házak elleni nyílt fellépést az imaginárius módon elkép-
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zelt ellenség a „fekete reakció” ellen amelynek bevezetése 
a propagandával főleg azért mutatkozott szükségesnek, 
hogy a tömegeket szembeállítsák az egyházakkal.

E tekintetben fordulópontot jelentett Pócspetri, ahol a 
falu lakói tiltakoztak a helyi iskola államosítása ellen. A 
demonstráció során véletlenszerűen golyótól sebzetten 
meghalt egy segédrendőr. A falut körülzárták és a rendőr
ség szinte válogatás nélkül verte a lakosokat, sokakat éle
tük végéig nyomorékká téve. A 70-es évek végén élethű 
dokumentumfilmet készített erről Ember Judit, amit 
hosszú ideig nem engedett a hatalom bemutatni.

Nemcsak a rendőrség vezetőinek szégyene ez a bruta
litás, hanem a írók és újságírók egész soráé is, akik úgy 
tüntették ezt fel, mint a „fekete reakció” elleni jogos fellé
pést.

Alig fél évvel azután került sor Mindszenty József bí
boros, hercegprímás elleni kirakatperre, amellyel a rend
szer azt akarta bebizonyítani, hogy az egyház legmaga
sabb méltóságaiban is népellenes elemek foglalnak helyet.

A Pócspetrihez hasonló, de kisebb méretű repressziók 
tömegessé váltak és az egyházak sok vezetője ellen indult 
koncepciós per. Mindez azt a célt szolgálta, hogy a monok- 
ratikus kommunista hatalom monolitikus társadalomra 
támaszkodhasson.

Ezt látszólag a sztálinista állam el is érte és ennek je
gyében született meg egy az egyházak számára megalázó 
megegyezés 40 évvel ezelőtt (1950. augusztusában) az ál
lam és az egyházak között. Ebben a hivatalos álláspont 
szerint: „...az állam biztosította minden magyarországi 
egyház működési jogát, így a katolikus egyházét is.”2

A valóságban azonban nem ez történt, hanem az állam 
$z egyházakat megfosztotta természetes funkciójuk egy 
részétől és működési területüket szűk határok közé szorí
totta. A történelem groteszkje, hogy a megállapodás alá
írója, Grósz József, kalocsai érsek nemsokkal később 
ugyanolyan kirakatper vádlottja lett, mint korábban 
Mindszenty.

2 Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, 1961. 4. kötet 65. p.
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A papok (a segédlelkésztől a hierarchia legmagasabb 
fokán állókig) komoly lelkiismereti válság elé kerültek. A 
Biblia parancsa, „Adjátok meg azért, a’mi a’ császáré, a’ 
császárnak, és a’ mi Istené, Istennek.”3 teljesíthetetlennek 
bizonyult. A „Császár” a lelkek feletti teljes uralmat kí
vánta. Egyesek a „Császárnak” hódoltak sokszor arra szá
mítva, hogy ezzel egyházuk túlélését szolgálják. Mások 
szilárdan ellenálltak az „antíkrisztus államának”, vállalva 
az üldöztetést.

Ez megosztotta az egyházat, kialakult a békepapi 
mozgalom, amelynek tagjai teljesen alávetették magukat 
az államnak.

Sztálin halála után az állami represszió szerepe vala
melyest csökkent, de nem rendeződött. Saját hibámul is 
tudom be, hogy börtönből frissen kiszabadult Grósz érsek 
írta alá az egyház részéről -  csak fél megoldásokat hozott.

Nem sokkal később kitört a nép haragja és 1956 októ
ber 23-án megkezdődött a nemzeti felkelés.

Az állam és az egyház viszonya a 
posztsztálinizmus korszakában

Az 50-es évek közepén a kommunista elnyomás alatt szen
vedő népek lázadásai nem utolsó sorban az 1956 októberi 
magyarországi nemzeti felkelés, bebizonyították a klasszi
kus sztálinizmus életképtelenségét és szükségszerűvé tet
ték, hogy a hatalom lényeges korrekciókat hajtson végre. 
Ez alól kivételt képeznek azok az országok ahol különböző 
történelmi okok következtében a klasszikus sztálinizmus 
változatlanul tovább élt (Albánia, Eszak-Korea, Kuba).

Magyarországon a Vöröhadsereg eltiporta a nemzeti 
felkelést és 3-4 éves kemény repressziós korszak után egy 
olyan időszak kezdődött, amelyet egyszerűen kádárizmus
nak szoktak nevezni, de lényegében nem más mint neo- 
sztálinizmus.

Ebben a posztsztálinista rendszerben az egyes embe
rek számára és a társadalom egésze szempontjából is vi-

3 Máté evangéliuma 22, 21. Szent Biblia. Károli Gáspár fordítása.
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szonylag jelentős változások történtek anélkül azonban, 
hogy a sztálinizmus lényegi ellentmondása feloldódott vol
na.

A monokratikus rendszer fennmaradt, ami azt jelenti, 
hogy továbbra is az állampárt rendelkezett minden hata
lommal, amelynek alárendelődtek az állami szervek és az 
ún. tömegszervezetek -  szakszervezetek, az ifjúsági moz
galom, a békemozgalom, a női szervezetek, stb. — ugyan
akkor azonban csökkent a centralizmus, ez lehetővé tette, 
hogy egyes körzetekben vagy nagyobb gazdásági egysé
gekben igen nagy hatalommal rendelkező minden ellenőr
zéstől mentes hatalmi csoportosulások -  patronátusok -  
jöjjenek létre egy-egy nagyobb tekintélyt és hatalmat élve
ző személy körül, akik ellentétben a sztálinizmussal biz
tonságban érezhették magukat, hiszen megszűntek már a 
pártokon belüli tisztogatások (oroszul csisztka). Szocioló
giai értelemben tehát az eddigi centralizált monokratikus 
rendszerek átalakultak patriomonokratikus rend
szerekké, ami mitsem változtatott azon, hogy az egyéni 
kezdeményezést, vállalkozást a rendszer lehetetlenné tet
te és e miatt a neosztálinista rendszer hatékonysága nem
csak hogy nem növekedett, hanem az állami erőforrások 
szétaprózódása miatt inkább csökkent.

A neosztálinista rendszer igyekezett ugyan megőrizni 
a társadalom monolitikus jellegét vagy helyreállítani azt, 
de ez különösen Magyarországon tűnt igen nehéz feladat
nak, mert a válságok és nem utolsósorban a nemzeti felke
lés következtében mindenki számára érezhetően meg
gyengült a párt befolyása. A kommunista vezetés ezt látva 
nagyobb szabadságot adott az egyének számára minden 
olyan területen, ami a politikai élet monolitikus jellegét 
nem érintette.

Ez jellemezte a neosztálinizmusban az állam és az 
egyház viszonyát. Az állam nagyobb szabadságot adott az 
egyházaknak a hit illetve a vallás dolgaiban (pl.: tágabb 
teret nyitott a hitoktatás és a különböző vallásos megnyil
vánulások számára), de ugyanakkor szigorúan megköve
telte az állampárt iránti hűséget. Magyarországon még a 
60-as években is szigorúan felelősségre vonták azokat a
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lelkipásztorokat, akik nagyobb politikai szabadságot akar
tak maguknak és egyházközösségüknek. Börtönbe nem 
kevés lelkész került ebben az időszakban és töltött el ott 
hosszú éveket.

Mindezek ellenére a kádárizmus tipikus neosztálinista 
rendszerként szilárdult meg. Ennek jellemzője az állam és 
az egyház közötti viszony lényeges megváltozása. Az álla
mi vezetés igyekezett arra, hogy az egyházakat, különösen 
a katolikus egyházat maga mellé állítsa és erre is alkal
mazza azt a 60-as évek elején megfogalmazott jelszót, mi
szerint „aki nincs ellenünk az velünk van”. Ez igen jelen
tős szakítást jelentett a bolsevizmus tradicionális attitűd
jével, miszerint: „aki nincs velünk az ellenségünk”. Ez te
remtette meg az alapját a 60-as évek közepén Magyaror
szág és a Vatikán közötti első megegyezésnek, amely lehe
tővé tette, hogy a katolikus egyház rendezze sorait, betölt
se a hierarchiában üressé vált püspöki és egyéb posztokat. 
(A történelem fintora, hogy Száll Józsefet, az akkori római 
magyar nagykövetet, -  akinek oroszlánrésze volt ennek a 
szerződésnek a létrehozásában s akit a 70-es évek elején 
halálra, majd 15 év börtönre ítéltek -  éppen napjainkban 
rehabilitálták.)

Az egyházak — azzal a fenntartással, hogy nem nyilvá
nítanak a fennálló rendszerrel szemben politikai ellenál
lást, sót az ilyen propagandát nem is tűrik el híveik között 
-  a hit dolgaiban viszonylagos önállóságot kaptak. A 
klasszikus sztálinista állam — nemcsak Magyarországon — 
a vallásügyi hivatalokon keresztül közvetlenül beleavat
kozott az egyházak életébe és ugyanúgy kezelte ezeket, 
mint a kontrollja alatt álló különböző tömegszervezeteket. 
Ebben a politikai gyakorlatban fontos szerepet kapott a 
béke papi mozgalom, amelynek résztvevői teljesen aláren
delték magukat a pártállam hierarchiájának. Bár a béke
mozgalom az egyházon belül nem szűnt meg a neosztáli- 
nizmusban, de átalakult egyfajta partnerséggé és főleg ar
ra szorítkozott, hogy az egyházakon belül kialakuló külön
böző politikai jellegű mozgalmak veszélyességére figyel
meztesse az egyházi vezetőket és ezeket igyekezzen visz- 
szaszorítani. A papi békemozgalom egyház ellenes tevé
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kenysége megszűnt, egyre inkább formális jelleget kapót 
és részévé vált az ugyancsak funkció nélküli hivatalos bé
kemozgalomnak.

A Lékai-korszak

E tekintetben a partnerség sokszor együttműködéssé vált. 
Jellemző erre, hogy a magyar neosztálinista állam ugyan
úgy szembenállt a bázisközösségekkel (különösen a Bulá- 
nyi páter vezette mozgalommal), mint a katolikus egyház 
legfelső hierarchiája. Sőt az utóbbi élesebben és határozot
tabban állt ki az alulról jövő vallásos mozgalmak ellen, 
mint az állam. Bulányi ügyével a Vatikán foglalkozott és 
nem igen jelentett védelmet számára az a kétes római ál
lásfoglalás, miszerint lehet, hogy eretnek, de az is lehet, 
hogy nem eretnek. Véleményem szerint az egyházi hierar
chia valláspolitikai szempontból hibát követett el akkor, 
amikor nem karolta föl a bázisközösségeket, amelyek a 
vallásosság megújulásának egyik forrásává válhattak vol
na. Főleg Bulányi páter elleni fellépés azt a látszatot kel
tette, hogy az egyházi hierarchia szembenáll nemcsak a 
páter sokszor szélsőséges nézeteivel, hanem a bázisközös
ségek mozgalmával is.

A római katolikus egyház megosztottsága mindezek 
következtében nem szűnt meg (bár a református egyhá
zakban az ellentétek a különböző csoportok között még 
élesebben jelentkeztek a neosztálinista időkben, amelynek 
káros következményeit most a Parlamentáris demokrácia 
kialakulása után érezzük igazán). Egyéb szempontból is 
ellentmondásos helyzet teremtődött. A civil társadalom -  
felhasználva a számára adott nagyobb autonómiát -  az ál
lam tiltó rendelkezéseinek ellenére kezdett politikai téren 
is aktívvá válni. Kialakultak olyan mozgalmak (Pl. Ma
gyarországon a demokratikus ellenzék), amelyek nem elé
gedtek meg a neosztálinizmusban kapott nagyobb mozgási 
lehetőségekkel, hanem a nyugatihoz hasonló parlamenti 
és önkormányzati választásokat, politikai szervezkedési 
jogot és szabad sajtót követeltek. Amíg ez utóbbi követe
lést nem tudták kiharcolni, kiteijedt „szamizdat” irodal-
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mát teremtettek. Ezek a törekvések szinte természetes 
szövetségesekre találtak a különböző vallásos bázisközös
ségekben, amelyeket rendszerint fiatal, nyitott gondolko
dású lelkészek vezettek.

Az egyházak egységének helyreállítását megakadá
lyozta a reformok szükségességéről vallott felfogás külön
bözősége, amely oly élesen jelentkezett a klasszikus sztáli
nista időkben, most a neosztálinizmusban enyhébb formá
ban ugyan, de újra termelődött. A lelkipásztorok megosz
tódtak aszerint, hogy hol helyezkednek el azon a skálán, 
amelynek egyik szélén az állam egyházügyi hivatalának 
feltétlen hívei állnak, a másikon viszont a demokratikus 
ellenzék és a bázisközösségek egy része, amelyek egyre in
kább túllépték a reformpolitikát s rendszer-kritikát gya
koroltak.

Az mindenesetre tény, hogy a főpapok és a papság 
döntő többsége a rendszeren belül akartak az egyházuk 
számára nagyobb mozgásteret biztosítani, és az egyház 
kebelén belül kevesen voltak azok, akik a rendszer meg
változtatására, a parlamentális demokrácia bevezetésére 
és egy életképes, önálló civil társadalom megteremtésére 
törekedtek.

Ennek a dilemmának az eldöntése nem volt könnyű, 
mert a posztsztálinista rendszer stabilnak látszott, erős 
hadserege és rendőrsége láttán szinte megdönthetetlen
nek tűnt. Emiatt mit sem lehét csodálkozni azon, hogy az 
egyházak képviselői közül sokan a rendszeren belül akar
tak az egyházuk számára előnyöket kivívni, ennek érdeké
ben hajlandónak mutatkoztak a lehető legmesszebbmenő 
együttműködésre az állam vezetőivel.

Más kérdés az -  amit nehéz megítélni - ,  hogy az egyes 
egyházfők, illetve az egyházak vezetése maximálisan ki
használta-e az új helyzetből adódó lehetőségeket.

Az állammal való jó viszony kiépítésének a hetvenes 
években és a nyolcvanas évek első felében tipikus képvise
lője a katolikus egyházon belül Lékai László bíboros, prí
más és Káldy Zoltán püspök, az evangélikus egyház feje 
és egyben a Világszövetség elnöke.
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Lékai élete mottójául választotta, hogy „A megnyesett 
fa kizöldül”. Optimizmusát segítette az álammal kialakult 
jó viszonya, ami szabad mozgásteret biztosított számára 
anélkül azonban, hogy az egyház valóban önállóan és sza
badon működhetett volna vagy például a betiltott rendek 
működése újra kezdődhetett volna. A két szélsőség -  az ál
lammal együttműködők és a rendszerkritikusok -  között 
ütközésre került sor egy viszonylag nem kardinális kér
désben. A rendszerkritikusok egyre hevesebben követel
ték, hogy a katonaköteles férfiak szabadon választhassa
nak a katonai és a civil szolgálat között. Lékai bíboros ki
állt a kötelező katonai szolgálat mellett furcsa érveléssel. 
Szerinte a katonai szolgálat minden férfinek kötelessége, 
mert a magyar nemzetet a magyar hadsereg tartotta fönn 
mindmáig. (Mellesleg Mátyás óta a magyar hadsereg leg
feljebb csatákat nyert, de háborút nem.) Ez a kis epizód 
mutatja az egyházi hierarchia elkötelezettségét az állam 
iránt, amelynek képviselői akkoriban még szigorúan meg
követelték a fegyveres katonai szolgálatot, s aki ezt bár
mely okból megtagadta, azt szigorú börtönbüntetésre ítél
ték.

Az egyházak hierarchiájának ,jó” együttműködése az 
állammal azt is jelentette, hogy a társadalompolitikai 
kritkájuk, amit tradicionálisan mindig is műveltek, szinte 
egészen megszűnt és elfogadták a magyar társadalomról 
rajzolt hivatalos optimizmust, ami azt jelentette, hogy 
nagy mértékben érdektelenséget mutattak nemzeti beteg
ségeinkkel szemben, amelyek a 70-80-as években egyre ki
rívóbbakká váltak és értelemszerűen az ellenzék rend
szerkritikájának fő argumentációjául szolgáltak. Csak né
hány problémára kívánok utalni:

-  A halálozás 1962 óta növekszik, a születési arány
szám viszont egyre alacsonyabb, így lépten-nyomon 
fogy a nemzet.

-  Jelentősen megnövekedett az öngyilkosságok szá
ma. A 80-as évek végén az emiatti halálesetek szá
ma 100 ezer lakosra számítva megközelítette az 50 
főt, így e tekintetben kivívtuk az abszolút világelső
séget.
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-  Az alkoholfogyasztás az utóbbi 20 évben egy főre 
számolva közel háromszorosára növekedett; e tekin
tetben csak Dél-Európa borivó országai előznek meg 
bennünket.

-  A neurózis nemzeti betegséggé vált, átvette a tüdő
vész helyét s talán még annál is súlyosabb károkat 
okozott.

Jellemző az egyházak magatartására, hogy Lékai bíbo
ros nem sokkal halála előtt tartott közel egy órás TV in
terjújában ezekről a problémákról mitsem szólt, felsorolta 
a háború előtti rendszer szociálpolitikai hiányosságait, 
amelyek akkoriban az egyháznak is gondot okoztak, majd 
bátran kijelentette, hogy: „Mindezt a mai államrend nap
jainkra megvalósította... fiatal pap koromban ezek nem 
nagyon voltak meg.”4

Magyarországon kialakult jó együttműködés az állam 
és az egyházak vezetése között az egyházak számára nem
csak előnyt jelentett, hanem növelte távolságát a néptől, 
az alulról jövő mozgalmaktól.

Kitekintés

A szubrégió egyes országai az állam és egyház kapcsolata 
tekintetében igen változatos képet mutatnak.

A poszt- és neosztálinizmusban az állam és egyház vi
szonyának három alapmodelljét különböztetjük meg:

-  a magyart,
-  a lengyelt és
-  azokat az országokat, ahol az egyházak függetlensé

gükért harcolva szembenállnak a hatalommal.
E tekintetben gyökeresen más helyzet alakult ki Len

gyelországban, ahol a katolikus egyház mindig is jobban 
megőrizte függetlenségét az államtól mind a sztálinista, 
mind a neosztálinista időszakban és amikor 1980-ban ki
alakult a Szolidaritás -  amely elnyerte a lengyel nép több
ségének rokonszenvét — a katolikus hierarchia egyértel-

4 „A megnyesett fa kizöldül” Portré dr. Lékai Lászlóról. RTV-Mincr- 
va-Szent István Társulat, Budapest, 1984.
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műén a népi mozgalom mellé állt, bár igyekezett azt visz- 
szatartaní a szélsőségektől. Ez egyben azt is jelentette, 
hogy a lengyel katolikus egyházban sokkal inkább megőr
ződött az egység, mint a magyarban.

A volt NDK-ra -  ahol az evangélikus egyház töltött be 
vezető szerepet -  inkább a lengyel modell jellemző, a kü
lönböző ellenzéki mozgalom, főleg a független békemozgal
mak az evangélikus lelkipásztorok támogatását élvezték 
és az ő segítségük adott számukra mozgáslehetőséget.

A cseh katolikus egyház, Tomasek bíboros vezetésével 
a hívőkre támaszkodva kemény és sikeres harcot vívott az 
egyház önállóságáért, tehát a harmadik modellt testesítet
te meg. Itt is megoszlott az egyház a függetlenségért har
colókra és a hatalommal együttműködni akarókra. A kato
likus egyház bizonyos támogatásban részesítette a Char- 
ta’77 mozgalmat, amely az ország demokratikus átalaku
lásának a fő mozgató erejévé vált.

Csehszlovákiához hasonló volt a helyzet a poszttitoista 
időszakban Horváthországban és Szlovéniában.

A neo- és posztsztálinizmus rendszere Kelet-Közép- 
Európa minden országában -  szinte egy időben -  összeom
lott. Ebben a csodálatos és szinte hihetetlennek tűnő fo
lyamatban az egyházakra a környező országokban igen je 
lentős és alapjában pozitív szerep jutott.

Az átalakulás nehezén azonban még nem jutottunk 
túl. Az egyes országokban nemcsak a sajátos nemzeti be
tegségeket kell csak orvosolnunk, hanem ezek mellett új 
problémák egész sora vár megoldásra:

-  Kiéleződtek a nemzetiségi ellentétek, egyes helye
ken olyan mértékben, hogy az a kisebbségeket a to
tális megsemmisüléssel fenyegeti.

-  Az egyre rosszabb gazdasági helyzet új szegénysé
get teremtett, miközben sokaknak módjuk nyílik a 
gazdagodásra, s ez kiélezi a szegények és gazdagok 
közötti ellentétet, ami tragédiába torkollhat.

-  A sztálinista és a posztsztálinista időszakban el
szenvedett sérelmeket nehéz elfelejteni. A nemzet 
kettészakadt a sérelmeket szenvedőkre és a sérel-
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meket okozókra. Ezek feledésbe merülése hosszú 
időt vesz igénybe.

Mindez azt jelenti, hogy fejünk felől nem múlt el a pol
gárháború veszélye. Nem utolsó sorban éppen a megújuló, 
önmagára találó egyházakban szeretnénk bízni, amelyek 
nagy mértékben járulhatnak hozzá a nehézségek leküzdé
séhez és a fenyegető nemzeti tragédiák elkerüléséhez.
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A TÁRSADALMI BÁZIS KIALAKÍTÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI

Előszó

Ha az egyházi megújulás lehetőségeit vizsgáljuk, azt hiszem két 
fő akadályban jelölhető ki a út nehézsége. Egyszer: örökségként 
egy olyan társadalmat kaptunk, amelyben az egyház befolyását 
több oldalról és szisztematikusan aláásták. Másodsorban, belső 
energiaforrásai is kiapadóban vannak. A  polgári demokrácia, a 
plurális társadalom eleve olyan kérdések elé állítja az egyházat, 
amelyek a politikai és vallási tradíciók rugalmas kezelését ten
nék szükségessé. A  történelem során több, a maihoz hasonló kri
tikus és mégis reményteljes helyzet alakult már ki. A  magyar 
katolikus egyház, főképp karizmatikus vezetőinek szervezőké
pessége és állhatatos munkálkodása folytán többször meg tudott 
felelni a reá háruló feladatnak. De meg tud-e ma? És vállalja-e 
egyáltalán a feladatot teljes egészében: egy új társadalmi bázis 
kialakítását. Ennek lehetőségeit és feltételeit próbálom néhány 
oldalról megvilágítani.

Örökség
Szerb Antal szerint: „A magyar kultúra eredendően keresztényi 
kultúra, mint az egyház legidősebb leányáé, a franciáé, és nem 
megtért kultúra, mint a germán népeké.”1 Bár szeretjük pogány 
múltunkat kutatni, történelmi szereplésünk és egyáltalán a kul
turált társadalom alapjainak lerakása az egyháztól áthatott poli
tikai hatalom munkája a Kárpát-medencében. Visszatekintve a 
véres évszázadokra újra és újra látható az összefonódás az állam  
és a kultúrális-vallási intézmény, az egyház között. 1848-ig a ka-

1 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet (Magvető, Bp. 1962. 32. o)
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tolicizmus államvallás volt. Az egyház itt soha nem volt mentes 
a hatalmi vonásoktól, nem is vitatta el tőle senki a palotákat, 
földeket, pecsétgyűrűket. A  szolgálat (mint pozitívum) és az 
uralkodás (mint negatívum) együtt jellemezte tevékenységét, 
bár a szolgálat jobbára alacsonyabb szinteken volt tetten érhető, 
míg az uralkodás a legkisebb hatalmi körtől a legnagyobbig evi
denciaként jelentkezett. A  római irányításból és egységből követ
kező nemzetközi jelleg politika formáló hatásának taglalása a ki
rályság és császárság évszázadaiban, történészek dolga. Egy 
mozzanatot azonban hadd ragadjak ki! Nevezetesen a reformáció 
térhódítása utáni állapotokat. A  rekatolizáció -  túl azon, hogy 
nem mindig a legtisztább jézusi eszmények szellemében folyt - ,  
mégiscsak egy jól szervezett, nagyhatású bázisteremtő"munka 
volt.

Nem volt hiba sem a helyzet felmérésében sem a lehetőségek 
kiaknázásában. Az az ember, aki ennek a folyamatnak az élére 
állt, mint Pázmány Péter volt. Aligha találhattak volna nála rá
termettebb, sololdalúbb magyar egyházfit. Pázmány eredménye
sen oldotta meg egyháza nevében ezt a hatalmas feladatot. A  ró
la szóló könyv így sommázza törekvéseit: „Míg a kortárs protes
táns prédikátorok többsége elsősorban vigasztalni akarta híveit, 
az ország és a gyülekezet sorsának jobbra fordulását egydül Is
tentől várva, addig Pázmány összeegyeztette a túlvilági hata
lomban való bizodalmát az aktív életvitellel, s végsősoron az 
akarat és a jócselekedet révén, mindent alakíthatónak, mozgat
hatónak, dinamikusnak fogott fel és mutatott be.”2

A  huszadik század első felének egyházi megújulása minden
kit érdekelhet, aki a jelen alakításán akar dolgozni. A  tízes évek 
forradalmai után az egyház kedvező politikai légkörben találta 
magát. Talán joggal hivatkozott az országot sújtó békediktátum 
nyomasztó súlya alatt a kereszténység és államiság évezredes 
megtartó kapcsolatára. S voltak is olyan tehetséges püspökök és 
papok, akik a korosztályok és a különböző társadalmi rétegek 
szintjén nem kis pedagógiai érzékkel, nagyjából egységes keresz
tény társadalmi bázist alakítottak ki, hogy annak hatása még az 
évtizednyi véres üldözés után is érezhető volt, például 1956-ban. 
Az 1918-19-es forradalmi időszakban keresztül tudták vinni a 
társadalmi bázis megszervezését célzó keretek létrehozását, me
lyet mát régóta terveztek és tárgyaltak katolikus autonómia cí
mén. Nem állíthatjuk, hogy Prohászkáék akciója mentes volt ha
talmi-politikai mozzanatoktól, de azt látni kell, hogy egy para-

2 Bitskey István: Pázmány Péter (Gondolat, Bp. 1986. 212.o)
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dox történelmi konstellációban újra hatékonyan érvényesíteni 
tudták az egyház bázisteremtó küldetését. Valósággá vált, amit 
a neokatolicizmus tűzött ki célul: „... a helyi sejtek megalakítá
sát, a plébániák megerősítését, az egyházközségi szervezet mint 
autonómia alapsejtjei létrehozását. A  sokszínű szervezetek és 
egyletek összetartó ereje, akár egységes fellépése bizonyos 
ügyekben, nem kis akadályt jelentett a II. világháborút követő 
diktatúra buldózereinek (is). Ezen ideológiák idegensége a ma
gyar kultúrában -  alighanem épp a század eleji katolikus meg
újulás munkájának az eredményeként - ,  a lelket mélyen átitató 
európai kereszténységből ered. E rózsánkon azonban bántó tüs
keként éktelenkedik a mindenkori egyházi vezetők ama törekvé
se, hogy küzdjenek az önálló gondolatrendszerek, eszmei útkere
sések ellen, s ennek érdekében saját szerepüket túlhangsúlyoz
zák. Ennek következményeivel még hosszú ideig számolni lehet.

Bizonyságul talán elég fölhoznunk a katolikus tömegek elbi
zonytalanodását, amikor a hatalomról, amelyhez az egyházi ve
zetés nem győzött eléggé ragaszkodni, kiderül, hogy velejéig em
ber- és társadalomellenes volt. Féló, hogy e problémakör a leg
mélyebb rétegeire tekintve hamarosan a katolicizmus jelenlegi 
kereteit kezdenők feszegetni.

Foglaljuk inkább röviden össze a katolikus társadalmi bázis 
leépítésének kiemelkedő mozzanatait! A  háborút követő hatalmi 
egyezkedések során hamar kiderült, hogy a szovjet hatalmi befo
lyás dominanciája elkerülhetetlen. Volt egy főpapunk, aki min
dig megragadta az alkalmat, ameddig lehetősége volt rá, hogy fi
gyelmeztesse a diktatórikus jelek felerősödésére és az ellene való 
fellépésre úgy a katolikus szervezeteket, mint az egész társada
lmat. Mindszenty József ismerte már korábbról a kommunista 
terror természetrajzát. Tisztában volt a sztálini egyházpolitika 
Szovjetunióbeli eredményeivel, ezért ragaszkodott minden olyan 
hivatalos szervezeti formához, amely megtarthatta volna az egy
ház bázisát a társadalomban. Ezzel a fajta ellenállással szemben 
a rezim egyetlen „megoldása” a bíboros letartóztatása volt. Ezt 
követte az 1950-es „megegyezés”. Az első olyan kétes értékű en
gedmény az egyházvezetés részéről, amely kihatott a következő 
évek politikájára. M a már nem kell vitatkozni az 1950-ben álla
mi kezdeményezéssel létrehozott szégyenletes békepapi mozga
lomról. „Nem titkolt szándékuk volt, hogy így gyakoroljanak ha-

3 Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom 1890-1986 
(Tankönyvkiadó, Bp. 1989. 32.o)
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tást a kormány képviselőivel tárgyaló püspöki karra, illetve hogy 
bizonyítsák a hatalom számára az alsópapság haladó gondolko
dását.”4 Újabb dátum: 1964. Egy „finomabb” részleges megálla
podás a magyar kormány és a Vatikán között. Az ott demonst
rált dialógus kétes értékű volt. Az utóbbi néhány évtized magyar 
egyházi vezetői is hány irányba folytattak ilyen jellegű „dialó
gust”: „Az ateista államhatalomnak azt nyilatkozom, hogy min
den rendben van, jók a kapcsolataink. A  híveknek azt, hogy 
rendkívül jó viszonyban vagyok az állammal, ennek jeleként tel
jesen szabadon folyhat a hitélet gyakorlása.” Mivel ez utóbbi állí
tás nyilvánvalóan hamis, a hívek azt gondolják, hogy kény
szerből nem mondok igazat. De én ezt tagadom. Ez lenne az egy
házi vezetők társadalmi felelőssége? Nem Mikeás próféta szavai 
illenek ide? „Elöljáróitok megvesztegetve bíráskodnak, papjaik 
megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósplnak, és még 
az Úrra hivatkozva mondják: Közöttünk van az Úr nem érhet 
minket baj.”5

Sokakat megdöbbentett később a vatikáni „keleti politika” 
egyik megnyilvánulása, az emigrációban élő, és aktívan működő 
bíboros érseki székéből történt eltávolítása. Ebből az alkalomból 
nyilatkozott, az azóta már „posztumusz elismerést” is kiérdemelt 
főpásztor a 70-es évek állapotairól. „A magyarországi katolikus 
egyház nem szabad. (...) A  rendszer dönt abban a kérdésben is, 
hogy ki milyen egyházi állásba kerülhet és abban meddig ma
radhat. (...) Új püspökök illetve apostoli kormányzók kinevezése 
(...) nem oldja meg a magyar Egyház problémáit. Békepapok fon
tos egyházi állásokra való emelése pedig megrendíti az egyházhű 
papok és hívek bizalmát a legfőbb egyházi vezetésben.”6

Lékai László bíboros kinevezése több oldalról is szentesítette 
ezeket az állapotokat. Az új bíboros szívügyének tekintette az 
autokratikus hagyományok sérthetetlenségét, úgy látszik ebben 
látta a magyar egyházra leselkedő legnagyobb veszélyt. Megosz
totta a reményteljes megújulás ígéretét hordozó kisközösségeket 
akkor, amikor azok kezdtek lendületet venni. Lékai véleménye 
szerint a Jó” bázisközösség leglényegesebb vonása, hogy kritika 
nélkül együttműködik a hierarchiával. „De van nálunk a bázis
közösségeknek egy másik fajtája is, amely a fent említett ismer-

4 u.o. 135.o
5 Mikeás 3,11
6 Mindszenty József: Emlékirataim (Szt. István Társulat, Bp. 1989. 

436.o)
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tető jegyeket teljességgel nélkülözi...” Ez természetesen a Bo
korra vonatkozott. Lékai László bíboros működésének hosszútá
vú következményeit még nem lehet felmérni. Egy biztos: messze
menően lojális volt az egyházüldözö államhatalom iránt. Leg
utóbbi és legszomorúbb megnyilvánulása ennek a szemléletnek a 
86-os nyilatkozat, amelyben a püspökök — már Lékai nélkül -  el
határolták magukat a fegyveres katonai szolgálat megtagadóitól. 
Ekkor még maradéktalanul érvényesült az a magatartási mód, 
amelynek jegyében korábban „az egyház nehéz helyzetében hol
mi teológiai vitában, csűrés-csavarásban akarta lehetetlenné 
tenni ezt a mozgalmat, amikor a szociológusok (és a rendőrség) 
már rég fölfigyeltek arra, hogy szaporodnak a szekták, erősöd
nek a kisegyházak.”8

A katolikus egyház társadalmi bázisát negyven év alatt sike
rült jelentősen összezsugorítani. Mintha a finomabb politikai ül
döztetés kiagyalói és irányítói jobban fel tudták volna mérni a le
hetőségeket, mint azok, akik az új helyzet megjelenésével a fo
lyamat megfordítására kellett hogy összpontosítsanak. Ha meg
nézzük a hasonló politikai viszonyok között működő kömyékbel- 
ki országok egyházait, láthatjuk, hogy Lengyelországban és 
Csehszlovákiában nem ilyen negatív kimenetelű folyamatok zaj
lottak le. Ebben biztos egyéb okok is közrejátszottak, de tagad
hatatlan, hogy döntő jelentőséggel bír az a tény, miszerint az 
egyházi vezetés magatartása alapvetően más volt ezekben az or
szágokban. Ók inkább az egész társadalom reményeinek letéte
ményeseivé akartak válni, mint a Vatikán és a hatalom politikai 
sakkjátékának a figuráivá.

Helyzetkép
A katolikus társadalmi bázis, az előzőekben említett okok követ
keztében, egyre nehezebb helyzetbe került. Ehhez járul, hogy a 
magyar társadalomnak az a drámai átrendeződése, amely három 
évtized alatt embermilliókat szakított ki régi életkörülményeik 
közül, szükségszerűen kiszakította az embereket hagyományos 
értékeik világából is, és megindította az értékek átrendeződésé
nek bonyolult folyamatát, írta Hankiss Elemér.9 A XX. század 
történelmének őrlő kerekei közt összetörtek a korábbi évszáza-

7 Szakolczay Lajos: Páter Bulányi (Új Idő, Bp. 1989. 176.o)
8 Horpácsi Sándor: Eretnekség és diktatúra (Magyar Napló Il.évf. 28)
9 Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák -  Diagnózisok (Magvető, Bp. 

’85 244.o)
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dók során kialakult és megszokott egységek, s az utóbbi évtize
dek is produkáltak néhány újabb rétegződést. Ma ott tartunk, 
hogy a különböző társadalmi rétegek elenyésző része van csak 
aktív kapcsolatban a hittel. Az egyházi vezetők megtarthatták 
volna valamelyest az egyház bázisát az összekuszált társadalom 
elszórt részeiben, ha hallatták volna a hangjukat, amikor a lege
lemibb dolgainkról kellett volna keresztény szellemben véle
ményt alkotni. És itt nem csak a nemzetközi viszonylatokra gon
dolhatunk, hanem az ország erkölcsi színvonalának folyamatos 
zuhanására is, az emberek szellemi terrorizálására vagy az 
egész társadalmat demoralizáló abortusz gyakorlatára.

Az értelmiség, amely különösen érzékeny az ilyen hiányossá
gokra, az európai iránnyal megegyezően távolodik az egyháztól, 
miközben esetleg újra közeledik a hithez. Konrád György írja: 
„Az emberek szellemi és gyakorlati méltóságáról, változatos nyo
morúságainkról a kereszténységnek van még mondanivalója. 
Ahol a reklámtól a pszichiáterig a kultúra zöme távlattalan ön
zéseink ápolására biztat, ahol az emberek a jó élet helyett a nö
vekvő életszínvonalért repesnek-aggódnak, közönnyel a szom
széd család vagy kontinens iránt, ott a kereszténység hátrál a 
szekularizáció előtt és nincsen szava az emberekhez, akik a jó és 
a rossz fogalompárját mindinkább fölcserélik a több és a keve
sebb fogalompárjával.”10 A  hithez vagy a keresztény eszmékhez 
való vonzódás jelenti a katolikus egyházhoz való közeledést is. 
Ennek egyik oka, hogy nem tapasztalhattuk meg azt, amit a II. 
Vatikáni Zsinat olyan szépen fogalmazott meg az önállóság és 
engedelmesség dialektikájáról: „... a Vatikáni Zsinat mindenkit 
buzdít, különösen azokat, akiknek a gondjaira van bízva mások 
nevelése, hogy olyan emberek alakítására törekedjenek, akik az 
erkölcsi rendet követve engedelmeskednek a törvényes tekin
télynek s tiszteletben tartják az igazi szabadságot; olyan embe
reket, akik az igazság világosságánál saját belátásuk szerint íté
lik meg a dolgokat, cselekedeteiket a felelősség érzésével végzik, 
hajlandók minden jó és igazságos dolog követésére, készségesen 
közreműködve másokkal.”11 Azt gondolom, érthető az a szemre
hányás az értelmiség részéről, miszerint csak több-kevesebb de
magógiával emelhetünk szót az emberi személy méltósága mel
lett mindaddig, amíg egyházunk hierarchiája ilyen messze áll a 
tanúságtételtől. Valószínűnek tartom, hogy a demokráciában az

10 Konrád György: Antipolitika (Codex, Bp. 1989. 116.o)
11 A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozata (Szt. Ist

ván Társulat, Bp. 1966. 14.o)
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egyháznak és az értelmiségnek ez a viszonya lesz a meghatáro
zó, legalábbis addig, amíg adósak maradunk azzal, hogy önálló 
gondolkodásra serkentsünk, amíg mintegy fél évszázaddal ko
runk mögött kullogunk.

A  szocializmus természetéből adódóan a középosztálynak ne
vezhető réteg a legnépesebb és legmeghatározóbb társadalmi for
máció. Értékudata viszont a legalacsonyabb szintű. Ebben a tár
sadalmi rétegben elvétve van csak igény az autonómiára vagy a 
hosszútávú erkölcsi értékekre. Igaz, feléledt valami halvány bi
zalom az egyház iránt, amely mégis csak időtállóbb értékhordo
zónak bizonyult, mint a megbukott ideológia, amellyel ez a réteg 
passzív közreműködőként szoros kapcsolatba került. A  középosz
tálynak ez az érdeklődése azonban csalóka lehet. Inkább formá
lis vonzódásnak tekinthető, ami az egyházi rendezvények külső
ségeinek szól. Erős azonban a gyanú, hogy hiányzik a készség a 
keresztény értékek interiőrizációjára. — Ha már én nem tudok 
hinni semmiben, legalább a gyermekemet tanítsák meg a vallás
ra! -  mondják gyakorta, s többen is járnak hittanra, mint tavaly. 
Gondolhatjuk-e azt, hogy felnőtt- pontosabban szülönevelés nél
kül hathatós munka lesz a gyermekek katekézise? Pszichológiai 
közhely, hogy erkölcsi értékeket a családban vesz át a gyermek. 
Erről a témáról, mármint a gyermeki értékorientációról, már egy 
1980-as átfogó vizsgálat beszámolt — teljesen lehangoló ered
ménnyel.12 A  helyzet azóta csak rosszabb lett. Ez az út önmagá
ban nem lehet a társadalmi bázis kialakításának útja.

Fontosak számunkra azok a kedves öreg nénik, akik emlé
keztethetnek arra az jdőre, amikor az egyháznak még volt bázi
sa a társadalomban. Ok elmaradhatatlan hívei kongó temploma
inknak, de társadalmi súlyuk talán nem túl nagy. Ez az erő nem 
elég az általános megújuláshoz.

A  hetvenes években újabb csoportok jelentek meg, amelyek 
valamilyen módon kapcsolódni próbáltak az egyházhoz. Néhány 
városban, bizonyos templomok köré csoportosulva elég nagy szá
mú fiatal aktivizálódott. Ezt se lebecsülni, se túlbecsülni nem 
szabad. Kétségtelen azonban, hogy elindítottak egy folyamatot, 
amelynek eredményeként polgárjogot nyert a karitatív szemlélet 
talán az egész fiatalságban, ugyanakkor bizonyos fokig elszigete
lődtek egy talaját vesztett, értékek nélkül felnövő nemzedék kö
rében. Az egyház legnehezebb és a legfontosabb feladata a fiata-

12 Bábosik István -  Biró Katalin: Általános iskolai tanulók erkölcsi-tár
sadalmi fejlettségének vizsgálata (Tankönyvkiadó, Bp. 1980)
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lökhöz fordulás hatékony szervezeti kereteinek megtalálása, ha 
nyitott akar lenni a társadalom felé.

A  társadalmi helyzetkép felvázolásának befejező állomása
ként néhány gondolat az alsóbb rétegekről. A  kommunista veze
tés utolsó képviselői felfedezték néhány éve, hogy mennyire 
hasznos, ha odaengedik az egyházat a társadalom legszegé
nyebbjeihez. Reménytkeltö, hogy van néhány ilyen kezdeménye
zés egyházunk keretein belül, de fel kell vállalni teljes egészében 
ezt a feladatot, tekintve, hogy a gazdasági nehézségek nyomán 
egyre többen szorulnak majd a társadalom peremére. Ebben a 
tekintetben a legnagyobb eredmény az lenne, ha a jól működő 
szervezeteinknek majdnem a puszta anyagi segítségen túl arra 
is módjuk lenne, hogy lelki támaszt és követhető életprogramot 
nyújtanának az elesettek sajnos egyre népesebb táborának.

Esélyek
. Joggal mondta a vatikáni küldött nemrég egy konferencián, hogy 
évszázadokon keresztül a keresztény értékek alapján, az egyház 
égisze alatt szervezték az európai társadalmak életét. Igaz, hogy 
a mai nyugati társadalmak egyik forrása a keresztény múlt. Er
ről azonban így vélekedik Leonardo Boff: *A polgári rétegek meg
találják a mai társadalomban önmagukat, hiszen nekik, értük 
szervezték e társadalmat; az ő érdekeiket szolgálja minden -  az 
iskolák, az újságok, a kommunikációs eszközök, a bankrendszer, 
a jogrend és az egészségügy. Nekik nincs szükségük arra, hogy 
közösségekbe tömörüljenek, ők megteremtik a maguk közösségét 
a társadalomban, annak eszközeivel és szolgáltatásaival. Van az 
egyháznak egy típusa, amely alkalmazkodott (...) ehhez: ez az 
egyház egyféle magánkereszténységet prédikál és szervez, egy 
vallási szupermarkettal, amely mindenkit, aki odatéved, szimbo
likus javakkal lát el bensőséges, moralizáló kereszténységet 
nyújtva.”13 Magyarországon, mivel a társadalmi bázis életének 
folytatólagossága megszakadt, biztos, hogy nem tűzhetünk ki cé
lul ilyen vagy ehhez hasonló vallási-társadalmi viszonyt. A  kér
dés ma az, hogy az egyház hatása mennyiben lesz jézusi és 
mennyiben eredményes a modern demokráciában, hogyan tudja 
a keresztény elveket, etikát, aszkézist nemcsak képviselni, ha
nem terjeszteni is a társadalomban. Félő, hogy hamarosan el
vesztjük azt a vonzerőt is, amelyet történelmisége által gyakorol

13 Leonardo BofT: Teológus a zöld pokolban (Agape, Növi Sad 1988. 
15.o)
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az egyház. Ráadásul, ha a demokratikus társadalom-irányítás 
jut majd érvényre a legkülönbözőbb szinteken, akkor föl kell ké
szülni rá, hogy a vallásos társadalmon belül is meg fog jelenni ez 
az igény. A  merev, autokratikus hagyományok hangoztatása föl- 
tehetóleg nem vezet jó eredményre.

Vizsgálódásaim során az a meggyőződésem alakult ki, hogy 
lényegi átalakulásnak kell végbemenni, mindenekelőtt az egyhá
zi vezetésben ahhoz, hogy a leghalványabb reményünk is lehes
sen a társadalmi bázis újraépítésére (Mt 9/17). Rendkívüli mó
don hiányzik egy átütő személyiség egyházunk éléről. A  másik 
legfontosabb követelmény az ökumenizmus szellemének minél 
erőteljesebb érvényesítése a magyar katolikus egyházban (Jn. 
10,16). Az egyház társadalmi bázisa, amiről beszélek -  ha létre
jön egyáltalán - ,  csak a mindenkit befogadó keresztény jelzővel 
illethető majd. És ez azt az igényt veti fel, hogy minden egyház a 
legelőbbre mutató mozgalmaiból alakítson valamiféle közös 
munkacsoportot a feladat megfogalmazására, a helyzet föltérké
pezésére, a megfelelő módozatok kidolgozására és az elérhető cé
lok megvalósításához. Ezzel szemben sajnos úgy látszik, hogy ál
talában az egyházi vezetők igyekeznek visszaszorítani a hiteles 
kezdeményezéseket. Meg kell változni még sok beidegződésnek 
ahhoz, hogy olyan elkötelezett munkások érkezzenek az aratás
ba, akik a belső állhatatosság mellett maguk mögött tudhatják a 
keresztények összetartó erejét is (Mk 4,29). A  döntő kérdés az, 
hogy kinek mi a célja, amikor ilyen arányú emberhalászásba fog. 
Templomokat akar csak tölteni vagy szíveket? Statisztikát akar 
javítani vagy morális színvonalat? Még több „alattvalót” szeret
ne, vagy még több önálló gondolkodású keresztényt? Adófizető
ket vagy pénzüket a szegényekkel megosztani tudókat?

Szeretnék mégegyszer rámutatni arra, hogy a kilátások biz
tatóak. Vannak olyan használható forrásaink összkeresztény 
méretekben, amelyek révén nem reménytelen vállalkozás a mai 
Magyarországon egy krisztusi szellemű egyházi bázis kialakulá
sa a társadalomban. Ehhez elsősorban hallatlan tisztánlátásra, 
a szándékok egyeztetésére és a munka szervezeti kereteinek 
több szintű kiterjesztésére lenne szükség.

Pusztán a szó nem elég, mégha oly tiszta is, mégha milliók
hoz jut is el. A  morál nem piaci kategória. A  keresztény értékek 
egyre szélesebb körű felmutatásával, azok életformáló hatásá
nak egyéni megnyilvánulásaival kell találkoznia a közvélemény
nek (Mt 5,15). És ez elsősorban nem eszközök kérdése. Mindene
kelőtt kézfogás kérdése.
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Abban látom a megújulás zálogát, hogy egy általános keresz
tény összefogással elkezdjük szervezni a társadalmat (Jn 
17,21). A  múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy keresztény szel
lemiségű szakmai egyesületek, családi indíttatású helyi kezde
ményezések és intézményi összefogások játszhatnak döntő szere
pet.

Végül az egyház társadalmi bázisa kialakulásának és műkö
désének három fázisát különböztetném meg:

1 . 'ELKEZDÉS
— Fel kell kutatni a meglévő értékes és ebben a tekintetben 

használható potenciális erőket, az előbb említett szintek 
mindegyikén központi irányítással. Azért úgy, mert össze 
kell egyeztetni a felmerülő szervezési feladatokat. Tulaj
donképpen az első fázisban egy olyan mag létrehozását le
hetne célul kitűzni, amely képes a munka élére állni (Mt 
5,48). Nem tudom elégszer hangsúlyozni azt a meggyőző
désemet, hogy azon áll vagy bukik a siker, mennyire tud
nak lemondani a különböző szinteken a kirekesztő attitű
dökről. Ha a politikai társadalom szerveződésének útja 
rosszízű polémiák sokszor visszataszító jeleneteivel van 
kikövezve, akkor itt van egy lehetőség értékeink vonzóvá 
tételére: mutassuk meg, hogy a keresztény társadalom 
szervezésekor éppen ellenkező magatartásformák érvé
nyesülnek. (Mk 10,24)

2. KITERJESZTÉS
— A  kiterjesztés alapja a vonzóvá tétel. Ennek fényében kell 

tudni változni és változtatni. Azt, hogy hol, ki, hogyan tud 
bázisteremtő munkát legeredményesebben végezni, körül
tekintően fel kell mérni. A  szervezés kulcsforgalma az 
összehangoltság. Itt van szerepe a társadalom metszetei
ről való helyi és nagyobb méretű felmérésnek. Több háló
zatszerű kezdeményezés szolgálhat mintául, hogy alsó 
igények tudjanak érvényesülni felső szinteken. Egyálta
lán, a hierarchikus felépítés a dolog természetéből és a 
kor követelményeiből adódóan teljesen alkalmatlan ebben 
a munkában. Mindazonáltal a kommunikációs eszközök 
és néhány használható már működő hálózat igénybevéte
lének lehetősége nagy segítséget jelentene.
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3. FENNTARTÁS
— A bázis akkor lehet életképes, ha megoldja utánpótlását 

és anyagi természetű dolgait. Azt hiszem, egy jól megszer
vezett, széles körű, sokszínű keresztény társadalmi bázis 
esetében ez önműködően menne. Erre történelmi példák 
szolgálnak bizonyságul.

Befejezésül még egy zsinati gondolat, az elmondottak alapjá
ul: „.. a társadalmi rendet állandóan fejleszteni kell, igazságra 
alapozni, igazságosságban építem, és szeretettel áthatni; a sza
badság terén pedig meg kell találni az egyre emberségesebb 
egyensúlyt. Hogy mindez megvalósuljon, meg kell újulnia a gon
dolkodás módjának, és messzemenő változásokat kell végrehaj
tani a társadalomban”14

14 II. Vatikáni Zsinat -  Lelkipásztori rendelkezés az egyházról a mai 
világban (Szt. István Társulat, Bp. 1967. 41.o)
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Kamarás István

1941-ben született szociológus. A z Országos Közmű
velődési Központ Művelődéskutató Intézetének tudo
mányos titkára. Számos publikált és kiadatlan egyhá
z i szociográfia szerzője. A HÁLÓ kisközösségi kom
munikációs hálózat alapítója.

GAUDIOPOLIS FELÉ 
(b a jg y ű jtem én y  és m eg ú ju lás i p rogram )

Aszalós Jánosnak, Blanckenstein Mik
lósnak, Bulányi Györgynek, Korzensz- 
ky Richárdnak, Tomka Miklósnak, 
akik számomra a mércét kellőképpen 
magasra helyezték.

Elöljáróban csak annyit, hogy nem tartanám szerencsés
nek, ha túlontúl is komolyan vennénk saját rögeszméin
ket, még akkor sem, ha elképzeléseink kialakulásánál má
sok rögeszméit is figyelembe vettük. Félő ugyanis, hogy az 
ilyenfajta „okos beszéd” csak egy szűk réteg véleményét 
fejezi ki. Éppen ezért kell odafigyelnünk Aljósára, aki sze
rint „Minél butább a beszéd, annál jobban megközelíti az 
igazságot. És minél butább, annál világosabb. A butaság 
szerény és őszinte, az ész meg kötörfalaz és titkolózik. Az 
ész alávaló, a butaság meg nyílt és becsületes.” Oda kell 
figyelni Aquinoi Szent Tamásra is (akit semmiképpen sem 
lehet a buták közé sorolni), aki pedig arra int mifiket, 
hogy, „Lehet, a büszkék fölfognak valamit értelmükkel, de 
az ízére nem jönnek rá. Ha tudják is, mint vannak a dol
gok, mégsem tudják mi az ízük”. Lehet persze, hogy mi is 
csak az ízére jövünk rá, és nem tudjuk meg, „mint vannak 
a dolgok”.
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I. PROBLÉMATÁR

Nem diagnózis következik, hanem csak afféle baj-gyűjtemény. 
Nem átfogó, tudományos leírás, nem a „magyar kereszténység 
természetrajza”, hanem csak a legfontosabb, legégetőbb problé
magócok. Jobban lehetne használni egy olyan dolgozatot, amely 
arról szólna, hogy a magyar keresztények különböző véleményű 
csoportjai mit tartsanak jónak és rossznak önmagukban, a ma
gyar kereszténységben, a „világi” és a „templomi” egyházban. 
Ehelyett következik most egy olyan problématár, amely mintegy 
másfélszáz keresztény értelmiségi -  nem mindig egybehangzó -  
véleménye. A  problémák egy része társadalmunk problémája, te
hát nem a keresztények, nem hívők problémája is, amiből az is 
következhet, hogy adandó alkalmakkor sort keríthetnénk problé
matársaink kicserélésére és közös megvitatására.

1 A „világi egyház”

Már a provokáló alcímmel, a problémák ilyen csoportosí
tásával akarom jelezni az egyik legfőbb problémát, azt a 
hasadtságot, ami a laikus -  klerikus, világi -  egyházi, pro
fán -  szent, pap -  hívő, megkülönböztetések jeleznek.

1.1 A magyar kereszténység összetétele, fehér 
foltok, peremhelyzet

A vallások „társadalma” összetételét tekintve „torzké
pe” társadalmunknak hiszen szinte teljesen hiányoznak 
belőle olyan rétegek mint vezetők, az ipari munkások, a 
szakmunkás tanulók, és részben a fiatalság, a középkorú
ak, a pedagógusok, a gazdasági középvezetők stb. Nagyon 
különbözik ebben a tekintetben a főváros és a vidék („a 
modern kereszténység fővárosi szubkultúra” állapította 
meg valaki), és igen különböző a helyzet a kisvárosok, de 
még a falvak között is. (Nem csak, és nem is elsősorban a 
vallási hagyományok, a felekezeti arányok miatt, hanem a 
budapesti választók összehasonlíthatatlanabbul nagyobb 
bősége miatt.) Következésképpen: a fővárosi és a vidéki 
vallástalanság is eléggé különböző, eléggé eltérő a pre- 
evangelisták aránya és a preevangelizáltság minősége is.
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Nemcsak az baj, hogy fehér foltok vannak, hanem az is, hogy 
nincs pontos térkép, és az is, hogy a meglévő térképeket nem is
merik eléggé a „stratégiák”.

Nő az egyházon belüli peremhelyzetek aránya: a lemor
zsolódóké, az elmagányosodó keresztényeké (nem csak 
nagyvárosban) és nő a hivatali diszkrimináció áldozataié, 
közöttük az „elváltakn (sok esetben pontosabban: elhagyot
tak), akik nem járulhatnak szentségekhez (joggal érzik 
magukat kirekesztettnek).

A vallásos emberek eléggé különbözőképpen reagálnak 
a fogyó kereszténységre. Egyeseken kisebbségi pánik lesz 
úrrá, mások egyértelműen pozitív folyamatnak tartják. 
„Hadd hulljon a férgese, majd csak elérjük a 7-10 százalék 
körüli reális arányt”, „Isten mentsen még egyszer az ál
lamvallástól és népegyháztól”, mondogatják. (Elsősorban 
az értelmiségiek, észre sem véve, hogy ezzel akarva-aka- 
ratlanul elit-egyházat, értelmiségi-egyházat alapítanak.)

1.2 A vallásosság szerepe és minősége
Összeségében nem látom rosszabbnak a helyzetet sem a 

húsz, sem a harminc, sem az ötven évvel ezelőttinél, elsősorban 
azért, mer talán sohasem volt akkora azoknak az aránya, akik 
számára a hit döntés, megharcolt ajándék, talán nem volt még 
soha ennyire személyes ügy, talán sohasem volt ilyen mértékben 
felnőtt a magyar kereszténység. Egyre kevesebb azoknak a rész
aránya, akik örökölték a vallásosságot. Akik bele is születtek 
azoknak a nagy része is döntött a megtartásáról.

A vallás még ma is sokak számára a valahová vagy va
lakihez való tartozást jelenti, vallásosságuk kívülről nézve 
egyfajta kultúrába való tartozás vagy éppen folkloriszti- 
kus jelenség. Sokak számára nem igen több, mint „szolgai 
tompa szokás”. Nem kevesen vannak, akik számára ópi
um vagy pótszer (biztonságot adó, nyugtató menedék). So
kak számára befektetés, várnak valamit (a fair play alap
ján) Istentől, az egyháztól. Gyakori a szekularizált vagy 
szekularizálódó vallásosság. Gyakori még a rajongó, ma- 
gyarkodó, a felsőbbrendűségi érzéshez a vallásból energiát 
felvevő, a nosztalgiázó, az ellenzékieskedő vallásosság és 
nem ritka az egyszemélyes szekta sem. A vallásosság
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mindegyikben előfordul (némelyikben igen nagy mérték
ben) egyháztól idegenkedő vagy a magát tőle elhatárolt 
vallásosság.

1.3 A keresztények értékrendje
A keresztények nagyobb részére is érvényes az érték- 

bizonytalanság az individualizáció, a fogyasztói magatar
tás erősödése, az infantilizáció, valamint törekvés és az 
öröm, az anyagi felhalmozás és a személyiség,, a konfor
mizmus és a szeretet, a magánélet és a közélet, a világi és 
a spirituális, a hagyományos közösségi és a „modem” (in
tellektuális, autonómia, pragmatizmus) értékek ellentté- 
tes elhelyezkedése az egyéni értékrendekben. Az előreju
tás, a hatékonyság, a munkaközpontúság, a felelős
ségteljes magatartás, a társadalmi hasznosság, a bölcses
séggel, a bátorsággal, az alkotással, a toleranciával, a sza
badsággal. Bár eléggé szembetűnő alternatívaként a sze- 
retet-központú keresztény értékrendek szempontjaiból is 
sokrétű magyar társadalom, a keresztények jelentős ré
szének értékrendjét a biztonság uralja, és a biztonságot és 
jólétet garantáló Gondviselőben bízik a magyar keresz
tények jó része is.

Eléggé bizonytalan vagy ellentmondásos a legtöbb ke
resztény érték, a szeretet helyzete a keresztények érték
rendjében, még inkább érvényesülése a gyakorlatban. Az 
önzetlen, a feltétel nélküli, a kreatív szeretet eléggé ritka, 
és eléggé gyakoriak az eltorzított, a csökevényes (vagy 
megcsúfolt) szeretet különféle válfajai; a gyakorlatban 
nem működő elvont szeretet, az alázatoskodó tisztelet, a 
Jó vagyok” élvezete, a kétszemélyes önzés, a kiszámított 
„okos szeretet”, az érzelgősség, a fair play, a különböző fel
tételekhez kötött szeretet, az óvatos (antiszeptikus) szere
tet, a bálványozó- és a majomszeretet.

A keresztények jelentős részének komoly nehézsége
ket jelent olyan értékeknek a felvállalása, mint a szórako
zás, az ügyesség, a siker, a közéletiség, a vállalkozás, az 
önérzet, a szerelem, a hazafiság, az egészség, az öröm, a 
humor, a kritika, a hatékonyság, mert beleütköznek olyan 
-  talán túlontúl is hangsúlyozott, talán a mai nyelvre nem
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megfelelően lefordított -  keresztény értékekbe, mint a sze
génység, az alázat, az aszkézis, a szelídség, a szolgálat, 
vagy olyan irányelvekbe, amelyet a „hivatalos egyház” 
nem képes egységesen képviselni.

1.4 A keresztények identitása
A keresztények nagyobb részének ugyan nem jelent 

napi gondot, de bármikor kirobbanó válságot okozhat az, 
hogy hitük csupán létezésük hézagait töltik ki, hogy iste
nük egy „hasznos” isten. A keresztények kisebb, tudato
sabb része számára (elsősorban az értelmiségieknek) ko
rántsem magától értetődő, hogy mi az a többlet, mi az a 
másság, amitől ők keresztények, hiszen a nem hívők jelen
tős része (a humanisták) is olyan értékeket részesítenek 
előnyben, mint ők: a társadalmi igazságtalanságot, a sze
génység felszámolását, mindenféle elnyomás és megkülön
böztetés megszüntetését, a szabadságot, a békét és a sze
mélyiség fejlődését. Ennek -  a korántsem minden tekin
tetben negatív -  jelenségek egyik oka Magyarországon a 
megfelelő m értékű nyilvánosság , másik oka a m ag yar egy
h áz tú lzo tt lo ja litá s a  volt. így aztán hívőknek és nem hí
vőknek úgy tűnhet, mintha a keresztények, az ateista hu
manisták és a kommunisták ugyanazt akarnák, mintha 
nem lennének lényeges eltérések fontos kérdésekben. 
Nem az a baj, hogy a keresztény bizonyos vonatkozások
ban nem tudja és nem akarja magát megkülönböztetni a 
többi Jóakaratú embertől”, hanem az, hogy nem önmagá
val azonosan, nem sajátos nézőpontot képviselve tagja a 
Jóakaratú ember” együttesének. Másként fogalmazva: hi
te nem eléggé mély, nem eléggé személyes. Inkább általá
nosságokban mozgó célrendszer, mint egy határozott irá
nyú út, amelyet életre-halálra választott.

1 Bővebben: Hit és hitelesség (Kultúra és közösség 1986/5 és 1986/6) c. 
tanulmányomban

33



6 (1991) 1 Egyházfórum

1.5 A keresztény család

Annak ellenére, hogy ebben a tekintetben (gondoljunk 
akár a gyerekek számára, a nevelési elvekre, az otthonok 
légkörére, a családok stabilitására), a keresztény családok 
között jóval nagyobb a pozitív példák aránya, mint a többi 
család körében, a keresztény családokban is fellelhető a 
magyar családok betegségeinek jelentős része. A család és 
a gyermek mint érték talán túlságosan is hangsúlyozott, 
ám ezzel messze nem áll arányban az a gyakorlatban fel
használható segítség, amit a keresztény családók ma az 
egyháztól (a tanítóhivataltól, az igehirdetésből, a keresz
tény közösségektől stb.) kapnak.

Hiányzik a korszerű, átfogó keresztény nevelési kon
cepció. A  keresztény szülők egy része képtelen bizonyos 
keresztény elveket magvalósítani, másik része pedig testi- 
leg-lelkileg belerokkan megvalósításukba, és mindkét kör
ben elég sokan akadnak, akik a hivatalos egyházat kép
mutatónak vagy illetéktelennek érzik.

Több gyemeket követel a keresztény szülőktől, de nem ad 
hozzá „muníciót”. A  családtervezési elvek és a lélektani, a szocio
lógiai és a gazdasági realitások olykor élesen szembenállnak. El
lentmondásos helyzetbe kerülhet az egyre fontosabb értékké vá
ló szerelem.

A keresztény családok, főleg a sok gyerekes családok 
egy része harmonikus, stabil és jól szervezett ugyan, de 
nem eléggé meghitt. Sokszor éppen ezekben a családok
ban az átlagosnál nehezebb a nők helyzete.

Időnként a „nőpolitika” meglehetősen korszerűtlen változa
taival találkozhatnak a keresztény szülők a szentbeszédekben, 
előadásokon, és a gyóntatószékben. A  „halálos bűnt követ el az 
anym aki nem megy GYES-re” és hasonló kijelentések nem rit
k ák *

2 Bővebben erről a következő tanulmányaimban: Katolikus kisközössé
gek. Bp. 1987. 200. 1. (kézirat). Milyen alap a bázisközösség? Szocio
lógia 1990.4.
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1.6 A keresztény kisközösségek

Az inkább az értékrendek, mint a tevékenység vagy az 
életmód azonossága alapján szerveződő bázisközösségek 
nagy értékét képezik a magyarországi kereszténységnek 
is (és a közösségekben szegény magyar társadalomnak is), 
de a csoportok -  hiába nevezik őket kisközösségnek, bázis
közösségnek -  jelentős hányada -  talán nagyobb része) 
nem igazi közösség. Nem az, mert nem szervesen fejlődött 
ki, hanem megszervezték, létrehozták, méghozzá felülről.

Irányításuk is felülről történik, még azok is, amelyek 
kifejezetten szembenállnak a hierarchikus egyházzal. A 
kisközösségek betegségei az esetek nagyobb részében még 
gyermekbetegségek, hiszen még úgyszólván fel sem ser
dült az a mozgalom. A tagok többségére több-kevesebb 
mértékben jellemző vagy a dependencia és az infantiliz- 
mus, vagy a „hivatalos egyházzal” szembeni kötözködő-vi- 
tatkozó magatartás, vagy a túlontúl is érzelmes, vagy a 
túlságosan is kedélyes stílus. A fél legalitásból is követ
keznek különböző torzulások. A csoportok egy részét szek
tás vonások is jellemzik (a kizárólgosság hangoztatása, 
primitív, történelmietlen egyházkritika, a diszkrimináció, 
a Biblia szelektív és önkényes használata).

Természetesen nem az a baj, hogy ezek a csoportok 
többsége még nem közelíti meg az ideális közösséget, ha
nem az, hogy ezt még nem eléggé tudatosítják, hogy még 
nem ta lá lta k  helyükre  a társadalomban és az egyházban, 
hogy nem „funkcionálnak”. Ennek egyik fő oka a köztük és 
a „hivatalos egyház között” dúló kölcsönös idegenkedés, il
letve azok a „kiegyezések”, amelyek nem jártak feladatok 
átadásával és átvállalásával.

A. A keresztény értelmiség

A keresztény értelmiségre is jellemző azoknak a megálla
pításoknak a többsége, amelyek a magyar értelmiségre vo
natkoznak, így például az, hogy „politikai kultúrájuk nem 
megfelelő”, hogy „tudatosságuk és szakszerűségük nem 
elegendő”, hogy „a kifejlett morális öntudat vagy szakmai 
kompetencia többségüknél alacsony érdekérvényesítési
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pozícióval jár”. Mindezeken kívül akadnak természetesen, 
a keresztény értelmiségre jellemző specifikunok. Ennek a 
rétegnek az összetétele is eltér az országos képtől. Különö
sen szembetűnőek a rosszabb arányok a humán területe
ken, valamint a közigazgatás és a gazdasági vezetés szek
toraiban. Bár a d iszkrim inác ió  a legutóbbi időben jelentő
sen (mára már csaknem nullára) csökkent az egyetemi és 
főiskolai felvételiken, a humán pályákat mindmáig kerül
ték, többek között azért is, mert a szülők (olykor a lelki 
vezetők is) lebeszélték a fiatalokat azoknak a pályáknak a 
választásáról, ahc^vá nehéz volt bejutni, ahol a keresz
tények konfliktusokra számíthattak. A keresztény értel
miség jelentős részére jellemző az indokolt vagy egészen 
nem indokolt félénkség, apolitikusság, vagy ellenzékiség, 
a tú lzo tt rac ionalizm us  a nehézkes „becsületesség”, a ki
sebbrendűség.

2. A „templomi egyház”
Bár falai időnként meghökkentően magasak, de a réseken 

bekukucskáló laikus (de még a szociológus is) megdöbbentő ha
sonlóságokat vesz észre az állam és az egyház, a hivatal és az 
egyház, vagy éppen a párt és az egyház között. Itt is tapasztalja 
a fenn és a lenn, a főkutyák és az alkutyák ellentétét, de azt is, 
hogy az alkutyák és fokutyák, ha másokkal nem is, akkor a hí
vekkel szemben. Időnként meghökkentőbbek az anakronizmu
sok, mint az államban, bizony az ott már kivesző személyi kul
tusz is megcsodálható egyházi berkekben, például, amikor a bér
málni (felnőtté avatni) érkező „püspök atya” roppant elegáns ko
csiból kilépve engedélyt ad arra, hogy kellő tisztelettel üdvözöl
hessék őt.

2.1. A világra m erőleges egyház

Néha a szenilis öregúrra emlékeztet. Nagyot hall: azt, 
hogy „legeltesd juhaimat” úgy érti, hogy „legeltesd juhai- 
dat”, és legelteti-dirigálja is övéit. „Övéi” pedig főtisztelen
dő és főkáplán úrnak szólítják, már akit egyáltalán meg 
mernek szólítani. Az egyház egészét pedig nagyon sokan 
barokknak, feudálisnak, jozefinistának, bizáncinak, vagy 
egyszerűen csak tekintélyelvűnek, ódivatúnak, tőlük ide-
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gennek érzik. Talán nem is ez a legnagyobb baj, hanem 
az, hogy ez nem is zavarja a hívek nagyobb részét, szá
mukra megszokottá váltak a rojtok és bojtok, a süvegek, a 
címek és rangok, a nagylelógók, a kézcsókok, és eszükbe 
nem jutna szóvá tenni azt, hogy „fótiszteiendőséged meg
int csak elbliccelte a lábmosást”.

Mindent összevetve: az egyház Magyarországon nincs 
szinkronban a világgal, nem veszi figyelembe a világ törté
netiségét, nagyfokú szociológiai és lélektani botfülűségről 
tanúskodik. Fetűnő gyengéje az egyháznak nem annyira 
az egységnek, mint a pluralizmusnak, még inkább: a sok
féleség egységének a hiánya. A „templomi egyház” merőle
ges a világra, pedig az lenne a fúnkciója, hogy a szakadék
hoz érve, azon átfektetve átmehessen rajta Isten vándorló 
népe.

2.2 A nyelvism eret hiányának következm ényei az 
igehirdetésben, a liturgiában és  a lelki 
vezetésben

Már nem latinul szól, mégsem értik, mert nemzeti 
nyelveken is szakzsargont használ, mert gügyög, mert 
szentimentális, mert nem ismeri a különböző társadalmi 
rétegek, értékrendek, eszmerendszerek, ízlések és szemé
lyek nyelvét, mert rosszul, vagy sehogysem metakommu- 
nikál, attól fél, hogyha megismer önmagán kívül mást is, 
kénytelen lesz azzal azonosulni, ennek véleményét, érték
rendjét átvenni, mert nem ismeri a szimbólumok nyelvét, 
a habitus nyelvét, mert -  úgyszólván az egy diavetítőn kí
vül -  nem ismeri a modem tömegkommunikációs nyelve
ket sem, mert a régi nyelven szól, mert modemkedik, 
mert nem „párbeszél”, nem kíváncsi a visszajelzésre, mert 
a mise után eltűnik a sekrestyében, pedig a kapuban a hí
vek elbeszélgethetnének vele.

Az a baj, hogy a misét nem érezzük az egykori dráma 
hiteles felújításának. Az a baj, hogy az ige nem olyan 
mondatokban válik állítmánnyá, amelyben a nyelvtani 
szabály a kultúra. Márpedig nagyon sokféleképpen megfo
galmazva lehet hitelesen ugyanazt állítani: hittan-óvoda, 
misztérium-játék, párbeszédes homilia, improvizációs ke-
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resztút-játék, könyörgésként elmondott József Attila, him
nuszként elmondott Nagy László vers, Isten dicsőségére 
bemutatott bukfenc és még ki tudja, mi minden formájá
ban. A bűnbánat szentségének gyónás formája válságának 
nem csak az az oka, hogy a bűnudatnak és a bűnbánatnak 
egyre ritkábban alakul ki megfelelő ötvözete, hogy lelkitü
körben egyre kevésbé ismerünk bűneinkre, hogy a gyónó 
egyre inkább önmaga megismeréséhez és megváltoztatásá
hoz vár segítséget, hanem a gyónás nyelve is.

Jellemző, hogy fiatal értelmiségiek egy csoportja arra kérte 
plébánosát, hogy «hatalm as kórus egyik részét felhasználva ott 
kápolnát építhessenek maguknak, nem csak azért, mert a hívek 
a nagy ünnepeket! sem töltik meg a templomot, hanem azért, 
mert ott talán.hozzájuk szól papjukon keresztül az Ige.

2.3 Teológiai-filozójiai-antropológiai kultúra
Bár az utóbbi időben ugrásszerűen javult a lehetőség, 

mind az önképzésre (könyvkiadás), mind a szervezett kép
zésre (a Hittudományi Akadémia levelező tagozata, az 
OMB hitoktató képzése világiaknak), még nagyon nagyok 
a hiányok és a fehér foltok. Bár a vallásos emberek filozó
fiai műveltsége néha nagyságrendekkel magasabb az átla
gosnál, még mindig nagyok a hiányok. Nagy a lemaradás 
a könyvkiadásban, még a horvát, lengyel és NDK-beli 
könyvkiadáshoz képest is. Nem állnak rendelkezésre meg
felelő kiadványok a még hitetlen érdeklődőknek és a hit 
alsóbb fokain állóknak. A meginduló egyesületek és új fo
lyóiratok ellenére is még hervatag a keresztény szakmai 
közélet.

2.4 A papok
A pap-temetések és a pap-szentelések aránya közötti 

nagyságrendi elétérés már-már kétségbeejtő. Az olykor 
hősiesen, olykor csak kétségbeesetten, olykor minden ed
diginél hatékonyabban működő „alsópap ság” többsége 
nem is azt érzi legnyomasztóbbnak, hogy ha maga ura (fő
leg falun) több szempontból is rendkívül magára hagya
tott, ha pedig káplánként működik, legtöbbször ő is a nyáj

38



Egyházfórum 6 (1991) 1

tagjaként kezeltetik, legfeljebb szalag és csengő van a 
nyakában.

„Negyven éves vagyok, de eddig még mindig, mindenhol 
gyermekként kezeltek: otthon, az egyházi gimnáziumban, a sze
mináriumban, a plébánosom által dirigálva”, panaszkodott heter 
dik plébánosa alatt sínylődve egy sokkal többre érdemes káplán, 
a magyar papság egyik legeredetibb személyisége, aki nem csu
pán egyetlen plébánián érdemelne szabad kezet, hanem nagyobb 
hatókörrel is, bár mindent kívánna, csak rangot nem, mert leg
szívesebben napi húsz órában csak beszélgetne, mindig egyszer
re pap, pszichológus, pedagógus szerepben.

Nem csak az baj, hogy a papok nem eléggé önállóak, 
hanem az is, hogy ha önállóbbak lehetnének is, nem igen 
tudnának élni ezzel, mert képzésük során nem igen talál
koztak -  ők mondják -  az élettel. Annyi a középkáderek 
által is könnyűszerrel elvégezhető adminisztráció és erre 
kiképezhető hívek által megoldható papi tevékenységük 
(temetés, hitoktatás, jegyesoktatás, beteglátogatás), hogy 
nincs módjuk papi személyiségük, képességeik kibonta
koztatására. Sokan csak azokkal tudnak foglalkozni, akik 
odajönnek hozzájuk (ezt már a papok jelentős része, saj
nos természetesnek is veszi), hogy szolgálat helyett csak 
szolgáltatni tudnak. A papok és a „hívek" közötti kapcsolat 
a legtöbb esetben személytelen, formális, eseménytelen,, 
ritkán párbeszéd vagy együttműködés jellegű. A hívek kö
zött csaknem annyian lennének alkalmasak fél vagy egész 
„munkaidőben” papi tevékenységre, pályára, mint ahány 
pap működik, meghívásuk, megbízásuk azonban egyre ké
sik: A papok többsége már viszonylag elfogadható élet- 
színvonalon, egy részük már kifejezetten jól él (jobban 
mint a családos keresztény értelmiségiek), de nagyfokú ki
szolgáltatottságban (ide-oda dobálják őket stb.).

2.5 A plébániák
A merőlegesen, vertikálisan szervezett egyházban na

gyon kevés a horizontális mozgás, ez különösképpen érző
dik a plébániák életében. A nem túl heves laikus kíváncsi
ság vagy tenniakarás „golyóálló”, falakba ütközik.
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Nagyon hiányoznak plébániai középkáderek és plébá
niai közösség életében már régóta nélkülözhetetlen teoló
gus, pszichológus, szociológus, orvos pedagógus, népműve
lő, közgazdász, szociálpolitikával foglalkozó szakem
berekből álló tanácsadó testületek, a különböző funkciókat 
ellátó (karbantartó, karitatív, mentálhigiéniai stb.) mun
kacsoportok és hatékony egyháztanácsok.

Megoldatlan a kisközösségek és a plébániai „nagykö
zösség” viszonya, a kölcsönös előítéletek vagy közömbös
séghelyenként elképesztő méretű.

Általában hiányoznak a formák, az alkalmak, a fóru
mok, a módszerek, hogy a plébániához tartozó hívek talál
kozzanak.

Jellemző apróságok: Több helyen aprópénzen kívül a hívek 
kérdéseket is dobhatnak be lódikába, a válaszok azonban -  ame
lyek többsége nyilván közérdekű -  sosem jelennek meg a hirde
tőtáblán, pedig akadna még hely az „Édesanyám ne öljél meg” cí
mű klasszikus szupergiccs árnyékában: általában ilyen-olyan 
szakmunkák, az oroszból elbukó ministráns gyerek korrepetálá
sára vagy a szakdolgozathoz segítséget váró diák patronálására 
véletlenül sem gondolnak. Elhangzott-e valaha kérdés egy körle
vél felolvasása után, hogy „Mi a véleményük?” Hol van kitéve a 
hirdetőtáblára az egyháztanács tagjainak neve, címe, telefonszá
ma?

2.6  Evangelizáció, m isszió

Jelentésük elbizonytalanodott. A hívek többsége a 
missziós atyákra (akik valahol Afrikában vagy Óceániá
ban a vadakat térítik) vagy a jehovistákra, akik „undorító
an erőszakosak, de meg kell hagyni, kívülről tudják a Bib
liát” gondolnak. Sem a papok, sem a hívek nem igen tö
rődnek a preevangelizáltakkal (a beatmiséken, a körmene
teken, éjféli misén, a misztérium-játékokon fel-felbukka- 
nókkal, a Máté evangéliumá-ra jegyekért órákig sorbanál- 
lókkal, a Jézus Krisztus szupersztár-t ötször is megnézők- 
kel, a „divatból” Bibliát, ikont, Teilhard de Chardint, Si
moné Weilt, Pilinszkyt vásárlókkal és á többiekkel), bot- 
ránkoznak, vagy bosszankodnak rajtuk. Nem értékelik az
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állam nem annak szánt, de preevangelizációs hatású tevé
kenységét.

Ahelyett, hogy örülnének neki, a papok egy része is finnyog 
a gimnáziumi irodalomban szereplő Biblia-részleteken, mert 
azokat „csak” irodalmi műnek vagy művelődéstörténeti értéknek 
tekintik. Homlokráncolással olvassák vagy teszik félre Pilinszky 
„apokrif* szövegeit. Gyanakodva nézik Tarkovszkij Sztalkerjét, 
mert „ugyebár mégis csak szovjet film, és a legjobb esetben is 
pravoszláv”, vagyis eretnek. Nem is beszélve a homoszexuális 
Pasolini „evangéliumáról”, a Bibliát meghamisító Bulgakovról. 
Persze előfordulnak túlbuzgó fölértékelések: így lesz a Szent kí
sérlet tisztes középszerű szerzője és előadása, az István a király 
rock-opera, a bármilyen vallásos vagy annak vélt tematika kano
nizált remekmű, amelyekkel szemben Ady, Dosztojevszkij, Ott- 
lik és a többi lelkigyakorlatra való mű szerzője csak a „tűrt” ka
tegóriában marad.

Feltűnően kevés szó esik arróT, hogy jelek vagyunk, és 
arról, hogyan kell viselkednünk, hogy jelnek tekintsenek, 
így aztán másokra (a misszionáriusokra, a bigottokra, a 
hóbortos öregasszonyokra, a jehovistákra, az új szektákra, 
a lelki exhibicionistákra) hagyjuk a missziót, vagy elkezd
jük őket útánozni.

2 .7  A z egyház és a társadalmi problémák

Az egyház a legutóbbi időkig szinte minden szinten 
hallgatott, pedig szinte minden szinten ő is minden este 
megnézte a tévéhíradót, meghallgatja a híreket elolvassa 
az újságot. Hallgat, mert csak passzív a nyelvtudása, mert 
leszoktatták róla, mert nem kíváncsiak rá, mert ő sem kí
váncsi rájuk, mert nem ért hozzá, mert fél, hogy ez már 
politizálásnak számít, mert fél, hogy a politizálás ellenzé
ki vagy bűnös világi tevékenységnek számít, mert ha pap, 
nem nyilatkozhat a fölöttes engedélye nélkül, mert egyet
értene, mert félreértenék, mert ellenkező véleménye len
ne, mert ez a bíboros és kevés számú erre felkent „csúcs
személy” dolga.
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2.8  A z egyház és  a kultúra

Jellemző, hogy a művelődéspolitikával vagy művelő
désszociológiával foglalkozó szakemberek rendre kifelejtik 
a vallást a kulturális és művelődési intézmények és tevé
kenységek közül, de az egyház, a prédikáló pap és az 
imádkozó ember is rendre elfeledkezik tevékenységének 
erről az összetevőjéről.

A  templom az oda otthonába járónak legtöbbször valamiféle 
díszes vagy egyszerűen csak ismerős doboz. Évtizedeket töltöttek 
ott hívők anélkül, hogy papjuk felhívta volna figyelmüket értéke
ire, nem is beszélve arról, hogy belevonta az igehirdetésbe köz
vetlen környezetét, pedig sok templomi belső tér alkalmas lenne 
arra, hogy szemléltető eszköz lehessen.

Gyakran van az embernek olyan érzése, mintha az 
egyház igen gyakran a k u ltú rá n  k ív ü l közvetítené a 
transzcendens értéket, illetve, ha nem így teszi, nem for
dít erre elég gondot, ezért tűnik a liturgia, az igehirdetés, 
a katekézis kultúrálatlannak stílustalannak, korszerűt
lennek. Hol a hagyom ányokkal folyik rablógazdálkodás, 
hol pedig csupán példás műemlékvédelmi ambíciónak le
hetünk tanúi (mintha a plébános úr csupán művé
szettörténész, idegenvezető, helytörténész feladatát venné 
komolyan). Igen sok helyütt a pap, a temolom, a hívő véd
telen a giccsel szemben. Igaza van Borsos Miklósnak: „Jó 
művészet és a kontár, ami még veszélyesebb, az ügyes ru
tinos giccs között a papság nagy része egészen a magas
rangúig, különbséget tud tenni, de sajnos, a giccs javára. 
Ezt pedig a gyáripar, az üzlet, a kereskedelem a mai na
pig is jól kihasználja”.

A giccset a templomból korbáccsal kiűző papok az ese
tek nagy részében nem igen tudnak mit kezdeni a kultú
rájuktól megfosztott hívők jogos ellenállásával, mert esz
tétikai kulturáltságuk nem párosult pszichológiai és peda
gógiai kulturáltsággal, és akarva-akaratlanul k u ltu rá lis  
agressziót követtek el. Ha összeállítjuk a homiliákban és a 
lelkigyakorlatos beszédekben felidézett művek, gondolko
dók, történelmi vagy aktuális események tárát, összeségé
ben hihetetlenül szegényesnek és egyoldalúnak találjuk.

42



Egyházfórum 6 (1991) 1

Olykor az összeszedett, koreografált mozdulatok bántó 
hiánya zavarja meg az egyébként csaknem hiánytalan 
összhatást (A hívek mozdulatait is beleértve.) Tragikus 
módon választódik el a szentkép és szent kontextusban je 
lentéssel bővülő kép, az ima és az elimádkozható költe
mény, a térdhajtás és a jellé váló, de eddig még templom
ban szokatlan mozgás, mozdulat A divatos szenteken és 
az úgynevezett katolikus költőkön kívül alig esik említés 
azokról, akik a lelkiség történetének is nagyjai és művé
szei. Nem is beszélve a retorika  fehér foltjairól, a papos 
vagy a tüntetőén civil (vagyis stílustalan) stílusról.

Nem az a baj, hogy a prédikációkban igen gyakran 
csak az erősen közepes vagy annál gyengébb tévéfilmek 
kerülnek elő példaként (hiszen ezek valóban közös élmé
nyek), hanem az a baj, hogy érdekességükön és hasznos
ságukon kívül -  mint Jó filmek” -  még magas esztétikai 
minősítést is kapnak. A katekézisekról a legtöbb esetben 
ugyanúgy hiányoznak az életből vett (a tanítványok áltel 
összehordott, felfedezett) esetek, az apróhirdetések, az Ör- 
kény-egypercesek, a József Attila versek, a rádióból mag
nóra vett vitarészletek, mint az iskolában tanultak.

Egyre több helyen hívják fel hívek figyelmét színdara
bokra, filmekre, műsorokra, de még mindig eléggé szelek
tíven, még eléggé esetlegesen és az információáramlás 
szinte mindig egyirányú: a paptól a hívőkhöz, pedig ez leg
alább annyira a hívó feladata lennek. Feltűnő, hogy jóval 
ritkább az olyan eset, amikor a templomban a helyi kultu
rális intézmények (a helyi könyvtár, művelődési központ 
rendezvényei, a m ásik felekezet) rendezvényei szerepelnek 
a figyelemfelkeltő tájékoztatásban. Nem is beszélve a plé
bániai közösségben rejtve maradó tudósokról és művé
szekről, akik nem mutatkoznak, és akik nem fedezhetnek 
fel.

2.9 Az egyház tömegkommiműcációs csatornái
Az elmúlt évben eléggé jelentős változások következ

tek be az egyházi sajtóban. Üj országos, regionális és egy
házközösségi lapok álltak be a kevésszámú régiek mellé, 
beindultak a különböző korosztályoknak szánt lapok, va-
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lamint a lelki ségi mozgalmak lapjai is, a kínálat azonban 
még korántsem ölel fel minden igényt. Némelyiken (Igen) 
megmérettetik egyházunk ízlésbeli konzervativizmusa, a 
szerzők és olvasók pedig tapasztalhatják a tabu-témákat 
és a hamar feledett pártsajtó jellemző szúrö-cenzuráló me
chanizmusokat. A szép számú vallásos témájú műsor és 
megnyilatkozás ellenébe is megoldatlan az egyházak rész
vétele a nemzeti rádiózásban és televíziózásban.

n. stratégiák

A keresztények csak kisebb része gondol lényegi vagy át
fogó változásokra. A „kritika” sok esetben egészen apró- 
cseprő ügyekre szorítkozik (kedvenc szobor eltávolítása 
stb.) vagy pedig túl általános (a papok nem olyanok, mint 
régen). Feltűnő a közömbösség, a p ro g ram h ián y .

1. Nézőpontok, magatartások a keresztények 
körében

Jó néhányan érzik, tudják, hogy sok minden nincsen rend
ben, de nem érzik saját ügyüknek, nem érzik magukat il
letékesnek. Úgy gondolják, hogy ez az egyház, a pápa, a 
püspök ügye, „ezért vannak”.

Egy másik (egy tájékozottabb) csoport úgy érzi, „ala
kul a dolog”, „elindult egy folyamat”, „az egyház újjászüle
tőben van”, tehát nem kell türelmetlenkedni, nem kell be
leavatkozni. Egy harmadik csoport szerint az egész ügyet 
a Szentlélekre kell bízni. Ezek egy része a gyarló, a beteg 
egyházat is elfogadja olyannak, amilyen, mert ebben vala
miféle próbát lát. Eléggé sokan vannak, akik arra hivat
koznak, hogy „vaskos realitásokkal vagyunk körülvéve”, 
azok határozzák meg az egyház helyzetét, és ha majd ezek 
a realitások változnak, változhat a magyar egyház, a ma
gyarországi vallásosság helyzete is. Egy részük egyenesen 
így fogalmaz: „majd, ha az egyház felszabadul az elnyo
más alól”, vagy eképpen: „majd, ha az egyház elszakad az
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államtól”. Nem csak értelmiségiek tartoznak abba a „radi
kális” csoportba, akik szembefordulnak az intézményes 
egyházzal, akik azt hangoztatják, hogy a „személyes hit” a 
lényeges.

2. Cselekvési stratégiák a keresztény 
értelmiség körében

A stratégiák egyik része a keresztény emberre, a személy
re irányul:
-  jobban szeretni;
-  erősíteni az identitást, tudatosabb kereszténnyé válni;
-  önérzetesebb, felnőttebb keresztény személyiséggé vál

ni;
-  jobban imádkozni, a lelkiségben elmélyülni (ennek a 

programnak van közösségi variánsa is);
-  mindenütt jelen lenni (egyénileg);

-  láthatatlanul tanúságot tenni;
-  felismerhető keresztény alternatívaként;
-  jelként jelen lenni a világban (felismerő másságként 

keresztény kilétünk felfedése nélkül);
A stratégiák másik részében a keresztény kiscsoport, a 
kisközösség képezné a kereszténység, az egyház alapegy
ségeit, működési formáját:
-  a keresztény családok kiépítése (ezt szolgálják az intéz

mények és egyéb közösségek, ha egyáltalán szükség 
van rájuk)

-  a kisközösségek mint alapsejtek és legfontosabb formá
ciók (amennyiben szükség lesz intézményekre, ezek ve
szik át szerepüket is)

A stratégiák harmadik részében az intézményes egyház 
mérsékeltebb vagy radikális reformja szerepel:
-  a papság minőségének javítása
-  a papság létszámának növelése a világiak bevonásával
-  a „templomi” szolgáltatások minőségének javítása
-  az egyházközösségek hatékony közösségekké alakítása

-  kisközösségek bevonásával
-  világiak bevonásával
-  kisközösségek és a világiak bevonásával
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-  egy nyitott, ökumenikus, lentről felfelé épülő, demokra
tikus egyház kialakítása.

(Van egy egyházzal kapcsolatos negatív, destruktív stratégia 
is, mely szerint meg kell szüntetni és hagyni, hogy valami ősegy
házhoz hasonló Jsten népe” keletkezzen a helyén.)

A stratégiák negyedik része az egyház és a  v ilá g  kapcsola
tának a megváltoztatását szorgalmazza:
-  egy politizálóbb, társadalomkritikusabb egyház létreho

zása
-  kapcsolatteremtés minden lehető módon és irányban a 

világgal
-  megjelenni a nyilvánosság fórumain (kihasználni a 

meglévő lehetőségeket, tágítani a kereteket, újabb fóru
mokat teremteni, kapcsolódni hasonló nem keresztény, 
legális, demokratizálódást szorgalmazó törekvésekhez)

-  szociálpolitikai tevékenységgel lépni a nyilvánosság elé, 
a szociálpolitikai hídfőállásokat később más, (de sosem 
közvetlenül politikai, hanem evangelizációs) célokra is 
felhasználni

-  tájékoztatni a nem keresztény világot, mi a keresz
ténység, milyen lehetőségeket kínál a bajbajutott embe
riségnek és embereknek.

46



Egyházfórum 6 (1991) 1

S z e b l á k  T a m á s

1955. június 25-én született Békéscsabán. 3  gyer
m ekes családapa. 1988-ban végezte e l g  Pázm ány 
P éter Hittudom ányi Akadém ia levelező tagozatát, 
m ajd a  hitoktatói kurzust. Foglalkozása szám ítógép- 
program ozó. Szabadidejében teológiával, hitoktatás
s a l és cserkészekkel togiaikozik és több kisközösség 
m unkájában is  részt vesz.

MEGEGYEZÉS ÉS MEGÚJULÁS A KATOLIKUS 
EGYHÁZBAN

A  hazánkban eltelt 40 év egyik következménye, hogy mind az 
írott, mind a kimondott szó elvesztette megbízhatóságát. Hitelü
ket vesztették az ideológiák és filozófiák. Értékük ma egyre in
kább azoknak a cselekedeteknek van, melyek hitelt érdemlóek, 
amelyeket kifogástalan erkölcs és szeretet motivál. Más szóval: 
rendkívül fontos a keresztény tanúságtétel. Erre van szükség kö
zösségi szinten is.

Az alábbiakban néhány gyakorlati ötlettel szeretnék szolgál
ni azzal kapcsolatban, hogyan valósítható meg a tanúságtétel 
plébániai szinten. Elsődleges feladatnak tartom a felnőtt-kateké- 
zisek megszervezését szentírási és liturgiái ismereti alapokon. 
Az elsőre azért van szükség, mert az ember, legyen az gyerek 
vagy felnőtt, nem tudja, mit kezdjen a Bibliával. A  másodikra 
pedig azért, mert nagyon sokan vannak azok, akik üresnek, ér
telmetlennek találják a liturgiát, és emiatt elhanyagolják a 
szentmisét. Fontosnak tartom tehát a liturgiaismeret oktatását 
és olyan ötletek megvalósítását, amelyek emberközelbe hozzák a 
szentmise áldozat bemutatását, valamint előmozdítják a közös
ség erősebb összetartozását. (Pl.: oltárasztal előkészítése; áldoza
ti anyagok előkészítése, oltárhoz vitele; oltárajándékok készíté
se; oltárdíszítés; stb.)

A  felnőtt katekézist lehetőleg úgy kell megszervezni, hogy a 
szülőknek is ugyanabban az időben legyen, mint a gyermekeik
nek a hittan. Ezáltal kivédhető az, hogy a gyerekek elhelyezése 
gondot okozzon, nem beszélve arról, hogy a gyermek ösztökélni 
fogja szüleit arra, hogy mindig jelenjenek meg a katekézisen, 
csakúgy, mint ő a hittanoktatásón.
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Évente 200-300 között mozog a levelező teológiát végzettek 
száma. Olyan „anyag” hever kihasználatlanul, amely luxus egy 
létszám -  és aktivitás8zegény egyház életében.

Ezekre és az aktívabb hívekre építve lehetne átszervezni az 
egyház -  a plébánia életét.

Fontos lenne' mérni az egyházközösség foglalkozási összeté
telét! Ez alapján össze lehetne állítani, milyen munkacsoportok 
működésére van lehetőség. (Pl.: biblia, gyógynövény, filozófia, 
karitász, neveléssegítő... stb.) Hagyjuk ezen csoportok alulról va
ló szerveződését és azt is, hogy a vezetőt maguk válasszák ki.

Ajánlatos a különböző kis csoportokat időszakonként (pl. 2 
havonta) együttfoglalkoztatni más csoporttal, hogy megismeijék 
egymás munkáját, tevékenységét és egymást. Ezáltal válna a 
nagy közösség (egyházközösség) összefogottabh, hatékony közös
séggé.

Lényeges a jelenlegi képviselőtestületek átszervezése. Sok he
lyen jelenleg bólogató, idős emberekből áll ez a testület, akik 
már nem sokat tudnak tenni egy hatékony közösség működésé
hez. Sokszor az egyházközségnek nincs is tudomása a határoza
tokról, a testület munkájáról. Különösen az egyes csoportok ve
zetőit, irányítóit kellene bevonni a képviselőtestületbe, így bizto
sítva lenne, hogy minden csoport értesülne a többi gongjairól (pl. 
hol szorulnak segítségre stb.) és közvetlen kapcsolata lenne a hí
vekkel. A kapcsolatot erősíteni lehetne plébániai híradó kiadásá
val is (1-2 oldal), ahol tájékoztatást kapnának a hívek a kis cso
portok munkájáról, az egyházközség aktuális problémájáról, 
kedvet csinálva másoknak a kis csoportba lépéshez is. (Ma már 
egy kisebb fénymásoló beszerzése nem elérhetetlen egyetlen plé- 
báia számára sem.)

Az egyháznak naprakészen kellene reflektálnia a termé
szettudomány legújabb eredményeire is. A tudományos fejlődés 
egy-egy teológiai értékelése megjelenhetne a plébániai lapban, 
amelyet a kisközösségek fel tudnak használni.

Az is fontos lenne, hogy tájékozódjunk a technikai fejlődésről 
is pl. világi mérnökök bevonásával, kisközösségi formában.

Szociális háló kiépítése
A tanúságtétel szempontjából lényeges az idős és magányos em
berekkel való törődés. Kívánatos, hogy legalább a keresztény 
családok ne adják idős szüleiket szociális otthonba. Ajánlatos 
mentálhigénés tanfolyamokat indítani az egyházközösségeken 
belül, hogy az idős és beteg emberekkel való törődés szakszerű
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mozzanatait elsajátíthassuk. A cserkészeket bevonva naponta 
gondoskodhatunk idős, beteg testvéreinkről.

Nagy jelentőségű, ha keresztény családok, de egyedülállóak 
is, állami gondozott gyerekeket vesznek magukhoz pl. minden 
hétvégén. Ezáltal kivesszük ezeket a gyerekeket az állam sze
mélytelen neveléséből, és a kereszténységgel is megismertethet
jük őket.

Néhány kisközösséggel kapcsolatos javaslat
A kisközösség munkáját úgy állítsuk össze, hogy otthoni vagy 
összejöveteli munkája legyen minden egyénnek. Erezze azt, hogy 
a közösségnek szüksége van munkájára, összetartoznak. Ismer
jék meg egymást problémáikkal együtt, hogy egymáson segíthes
senek.

Bibliaolvasó kisközösség
Egy-egy megadott bibliai szakasz alapján történhet a felkészü
lés. Jó, ha más készül részletes szövegfeldolgozással (teológiai 
mondanivaló, történeti háttér, szövegelemzés, stb.). A többiek 
egyéni véleményüket, az adott igeszakasszal kapcsolatos élmé
nyeiket próbálják meg egymásnak átadni. Játékos ismeret eleve- 
nítőkkel lehet tarkítani a foglalkozás menetét. (Pl.: tesztfénykép 
és bibliai párhuzam -  eseménynaptár -  vaktérkép, stb.) Egy má
sik módszer lehet az, hogy több kis csoportra (2-3 fő) osztjuk a 
közösséget és különböző feladatokkal bízzuk meg őket. (Pl.: Tör
téneti háttér, jelentősebb helyek és nevek az adott bibliai sza
kasszal kapcsolatban, mondanivaló, rajzkészítés, szövegelemzés, 
stb.) A kidolgozás után a csoportok külön-külön számolnak be az 
elvégzett feladatról.

Érdekes még bibliai témájú képzőművészeti vagy irodalmi 
alkotás alapján feldolgozni az eseményeket.

Lényeges eleme a kisközösségi összejöveteleknek a közös 
ima, amely erősíti az egységet. Legyen spontán, egyéni imára is 
idő, hisz ilyenkor ismerhetjük meg egymás gondját, örömét.

Záró akkordként agapé, amely alatt kialakulhatnak olyan 
kötetlen beszélgetések, melyekben a megélt hit, a hitbeli élmé
nyek, a másoknak való tanácsadás is helyet kap.

Fontosabb egyházi ünnepek alkalmával igeliturgiát tartha
tunk az összejöveteleken, amelyek élményszerűségükkel szintén 
nagy erővel hatnak a kisközösség összetartozására.
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Családi kisközösségek

Ezeknél a közösségeknél gondoskodni kell a gyermekek elhelye
zéséről, ha az összejövetelek hétvégére esnek. Velük külön erre 
kijelölt személyek foglalkozzanak.

Lényeges az aktuális témák kiválasztása, mint pl. a házas
ság és a gyermeknevelés. Az általános rész egyébként azonos a 
másik kisközösségekével (közös ima, egyéni ima, agapé).

Meg lehetne oldani a keresztény családok üdültetését is. El
hagyott vagy nagyobb plébániaépületek alkalmasak erre. Az el
látásról a vendéglátó egyházközség családi közössége gondoskod
hat.

Több előny is származhat ebből az üdültetésből. Megismerik 
a keresztény családok a keresztény hagyományokat, zarándok- 
helyeket, kapcsolatét alakíthatnak ki más vidékek keresztény 
családjaival, hitbeli élményeket adhatnak át egymásnak.

Lehetőségként adott keresztény családok együttélése, csalá
di közösségek megvalósítása, mely szintén jelentős példával hat.

Ima és lelkiközösségek

Ezekben a legfőbb hangsúly a közös imádságon, és a lelki elmé
lyülésen van. Litániák, lelkigyakorlatok, lelki olvasmányok (pl. 
szentek élete) elemzése, igeliturgiák, tarkíthatják programjukat. 
Lényeges, hogy a mindennapi életben elsajátítsák a tanultakat.

Énekkari közösségek

Talán a legismertebb forma az énektanulás, a liturgikus ismere
tek elmélyítésére, szintén kisközösségi formában.

A z ifjúsági közösség

Nagy lehetőség rejlik a cserkészmozgalomban, mely értelmes 
tennivalókkal látja el a fiatalokat.

Együtt zenélni, énekelni, közös lelki élményt jelent, kirándu
lások szervezése mai témák közös megbeszélése nyújthat válto
zatos programot.

Gyógynövény kis csoport

Egyes helyeken érdeklődésre tarthat számot egy olyan cso
port létrehozása, amelynek célja a gyógynövények megismerése, 
megismertetése, elkészítése, betegeinkhez való továbbítása.
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Csak néhány kisközösség munkatervét mutattam be nagy 
vonalakban, többet is életre lehetne hívni. Természetesen ezeket 
a helyi sajátosságok nagymértékben befolyásolják.

A  kisközösségeket összefogni és munkájukat figyelemmel kí
sérni igen fontos, ami a plébános feladata is lenne.

A  képviselőtestület gyűlésén, ahol a kisközösség vezetői ma
guk is tagok, beszámolhatnak a kisközösség munkájáról, és ta
nácsot is kaphatnak. Itt jelentkeznének olyan igénnyel is a kis
közösségek, hogy kinek milyen kiadása merült fel.

Fontos minden egyházközségben a kulturális élet fellendíté
se is. Kurzusok, előadássorozatok szervezése jó programot nyújt
hat az egyházközségnek, és összekovácsolja azt. Ezáltal enyhít
hető a mozi és a televízió erkölcsileg romboló hatása. Több he
lyütt plébániai videózással, filmvetítéssel próbálnak ilyen irány
ba hatni.

Szükséges lenne egyházközségenként könyvtár kialakítása. 
Papi örökségek mennek zúzdába, vagy ismeretlen helyre, ahe
lyett, hogy a közösség igényeit elégítenék ki vele.

Ahhoz, hogy az egyházban megújulás történhessen, elenged
hetetlenül szükségesnek tartom az előzőekben leírtakat. A  ré
szek megismerésével, a részek kapcsolatával juthatunk el az 
egészhez.

51



Összállította: Dévény István

Szaporodnak a zsinati emlékezések. 30 éve jelentette be X X III. 
J án os pápa, hogy zsinatot hív össze (1959 január). 20 éve, 25 
éve kezdődött a zsinat (1962), 20 éve, 25 éve fejeződött be a zsi
nat (1965). Ez jó és rossz jel egyszerre. Jó újból és újból felújítani 
az elhatározásokat, előírásokat, útmutatásokat, eligazításokat, 
rendelkezéseket. Nem jó, hogy újból és újból emlékezni kell, 
mintha mondanánk, „bezzeg a zsinat...”. Nem szabad viszont ar
ról sem megfeledkezni, hogy a magyar katolikus egyház ezekben 
az években alig gondolhatott a megújulásra, az „aggiomamento”- 
ra. Maradék ereje a megmaradást, az életben maradást szolgál
ta. Nem nagyon lehet emelt fővel tekintem ezekre az évekre, de 
igaztalan és becstelen dolog lenne, csak kritikával, maró ítélettel 
térképezni fel, hogy mi történt nálunk ezekben az években -  és 
évtizedekben. A  világegyház ma élő püspökeinek kétharmad ré
sze nem vett részt a zsinaton, a franciák 69 püspöke közül csak 
17-nek van zsinati emléke (1985-ös adat), s hajói körülnézünk, 
Magyarországon ma minden egyházmegyés püspök zsinat utáni. 
Mit kell ezzel a ténnyel kapcsolatban megállapítanunk E du ard  
Schillebeeckx véleménye:

E du ard  Schillebeeckx, E n tsteh u n gs- und W irkungsge- 
schichte des K onzilsdokum entes „U ber die K irch e in dér  
W elt von  heute” . Luzern, Romero-Haus-Protokolle, 1989. 34 o.

„Ezen püspökök számára a II. Vatikáni Zsinat dokumentum, 
amelyet tanulmányozniok kell. Nem élték át együtt szellemét, 
dinamizmusát, a Szentleiket. Dokumentumokat olvasnak, mint 
ahogy nekünk (teológusoknak) az efezusi vagy a chalkedoni zsi
nat határozatait kell tanulmányoznunk. Egy ilyen zsinatnak 
szellemét teljesen elvétjük, ha nem mélyedtünk el éveken át a 
szövegekben. Ez sok püspökre érvényes, ha a II. Vatikáni zsinat
ról van szó. Ratzinger bíboros mondotta a múlt évben -  két hét
tel azelőtt, hogy Lefebvre püspök megtagadta az engedelmessé
get a Vatikánnal szemben -  : H a  ön  elfogadja ezt a zsinatot ab
ban az értelemben, hogy ez a zsinat felzárkózott a Trentóihoz és 
az első Vatikáni zsinathoz, akkor egyek vagyunk.’ Ez nem igaz. 
Ez a zsinat nem ismételte meg azt, amit a Tridentium, vagy az
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első Vatikáni zsinat hirdetett, hanem ezeket (is) egy egészen új 
szemléletmódba állította be. Ez az új szemléletmód, ez a máso
dik Vatikáni Zsinat.”

Ez a szemléletmód azonban csak első lépést jelentett, állapí
totta meg Schillebeeckx az esti beszélgetés során. „Legújabb 
könyvemben Auschwitz utáni helyzetből írtam teológiát. Képe
sek vagyunk imádkozni Auschwitz után? Ezt a kérdést a zsinat 
során nem vetették fel. ... Nagyon sok püspök kérdezte abban az 
időben: Nem kellene bűn vallomást tennünk? Az egyház azonban 
kiszolgáltatja a bűnbánat szentségét, maga viszont nem túl 
készséges a bűn beismerésében. Beismerni, hogy tévedtünk, a 
háború alatt is tévedtünk -  ez nem lehetséges. Nagyon nehéz ki
jelenteni pl. azt is, hogy tévedtünk a Galilei-esetben. Nem egy 
egyházszakadásban kellene a katolikus egyházat a fovádlottak 
padjára ültetni, egy egyházi ’mea culpa’-ra azonban hiába vá
runk. Nagyszerű alkalom lett volna erre a zsinat.”

A  végső szó azonban az optimizmusé: elindult egy „folya
mat”, amely kisebb kerülőutak ellenére is halad tovább, vissza
fordíthatatlanul. „A Lélek gyümölcsei érlelődnek.”

Ebben a folyamatban sokat számít, ha legalább a szavak él
nek tovább. Számomra is meglepő adat: a német nyelvterületen 
csak a Herder kiadó 22-szer jelentette meg az elmúlt huszonöt 
évben a zsinati szövegeket, két jelentős teológus kommentárjá
val.

K leines K onzilskom pendium . Säm tliche Texte des Zw ei
ten  V atikanum s. A llgem eine E inleitung, 16 spezielle E in 
führungen. Szerk.: Karl Rahner és Herbert Vorgrimler. Frei
burg, Herder, 1966. -  22. kiadás 1990. -  775 o.

Ismertetésről ebben a keretben természetesen szó sem lehet. Ér
demes azonban a két teológus nyomán felvázolnunk, milyen 
rendszerbe foglalhatók a zsinati dokumentumok:
1. Az egyház alapvető önértelmezése (Lumen Gentium)
2. Az egyház belső élete

a) A  liturgia: az emberek megszenteléséről
b) Az egyház vezetésének feladata: a püspökökről és a kato

likus keleti egyházakról
c) A  tanítás feladata: a kinyilatkoztatás forrásairól és a ke

resztény nevelésről
d) Egyházi megbízatások: a papság feladatáról, a szerzetesi 

életről, a laikus apostolságról
3. Az egyház és a világ kapcsolata

a) A  nem katolikus keresztények: az ökumenizmusról
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b) A  nem keresztény vallások: nyilatkozatok a vallásról, to
vábbá az egyház missziós munkájáról

c) Az egyház szembesülése a mai világ problémáival (Gaudi- 
um et spes)

d) A  világnézeti pluralizmus alapelve: nyilatkozat a val
lásszabadságról

A  négy nagy zsinati ülésszakról különben rendkívül olvas
mányos könyvet írt egy francia teológus, aki Lyon püspökének 
kíséretében „teológus szakértőként” tevékenykedett Rómában.

H enri D enis, É glise, qu ’a tu  fait de tón  C oncile? Paris, Cen- 
turion, 1985. 248 o.

Könyvének jelentős részét korabeli naplójegyzetek adják. Olva
sás közben szinte érzi az ember a zsinati levegő áramlását. Ízelí
tőül néhány részlet.

A  liturgia reformjával kapcsolatban többek között Ottaviani 
bíboros is felemelte intő, figyelmeztető szavát (1962 október 30). 
Mit jelent az, hogy az „ordo missae”-t, a miseszövegeket módosít
juk? Évszázadok óta ismétli ezeket az egyház, nem szabad hoz
zányúlni. Sunt rés sanctae (szent dolgok ezek)! S a két szín alatti 
áldozás? Ez nem csupán fölösleges, hanem káros. Nincs semmi 
jelentősége. S a koncelebráció? (több pap együttes misézése): 
Szinte színházat játszanánk! XII. P ius pápa különben is külön 
hangsúlyozta a privát szentmisék értékét. — Két hét múlva „köz
beeső” szavazás a liturgikus reform szövegéről: 2100 püspök 
mond igent!

Egy személyes „apróság”: Siri bíboros (olasz) mondja Feltin  
bíborosnak (francia): „Ez a zsinat nem zsinat!” „Miért?” „A Tren- 
tói zsinaton elítélték a protestánsokat. Az első Vatikánin a racio
nalistákat, fideistákat és a pápa-elleneseket. Itt nem ítélünk 
senkit. Ez nem is zsinat.” A  háttérben természetesen jó adag hu
mor lappangott. Mint Siri bíboros befejező történetében is: „Nem 
rég találkoztam X X III. Ján os pápával, s megkérdeztem: egyál
talán mit csinálunk ezen a zsinaton? Tudják, hogy mit felelt? Azt 
mondta, hogy ’majd meglátjuk’.”

Még egy részlet a háttér-történetekből. A „Gaudium et spes” 
-  egyház a mai világban -  szövegét formáló bizottság teljes ülé
sén történt (1965 októberében). A házastársi szeretet, a házas
ság és a gyermekáldás kapcsolatáról volt szó. Egy bíboros emel
kedett szólásra: „Nem mondható, hogy csak a házastársi szeretet 
áll a gyermek mögött, hiszen itt van a concupiscentia, az ösztö
nös vágyakozás is.” A  hirtelen keletkezett zavarban egy másik 
bíboros ajánlata: „Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy

54



6 (1991) 1

vannak itt laikusok, akik ebben az állapotban élnek. Megkérdez
hetjük, mi a véleményük.0 Egy mexikói asszony, M adam e A lva
rez, több gyermek anyja szólalt feli „Férjemmel együtt minden 
gyermekünket szeretetben nemzettük. Itt jelenlévő kedves zsi
nati atyák, nagyon remélem, hogy a ti szüléitek is hasonlóan tet
ték.”

H en ri D en is  azonban nem akar anekdota-mesélö lenni. 
Naplójegyzeteinek felvillanásai csak azt akarják igazolni, hogy a 
zsinatnak emberi arculata is volt. Az egész történet így kerül kö
zelebb hozzánk. Könyvének címe azonban jelzi, hogy alapjában 
véve másról van szó: „Egyház, mire jutottál zsinatoddal?” A  má
sodik rész ezért a húsz évvel későbbi kiértékelés szolgálatában 
áll. Korlátokat említ, amelyektől ez a zsinat sem volt mentes. 
1. A  zsinat szünet nélkül az egyházzal -  tehát önmagával -  fog
lalkozott. Ilyenkor szinte elkerülhetetlen a „narcizmus”: tükröt 
tart maga elé, s abban szemléli önmagát. Az önvizsgálatra égető
en szükség volt. Mégis: „Nincs szó Istenről, a szoros értelemben 
vett krisztológiáról, a Szentlélek teológiájáról, a teremtőről (ak
kor, amikor a tudományos gondolkodás megkérdőjelezi a gondvi
selést), szó sincs arról#,hogyan lehet az áteredő bűnt a ma élők
nek meghirdetni, nem beszélnek az ateizmus különböző megjele
nési formáiról ... 2 . A  zsinat egy adott történelmi helyzetben tár
gyalt problémáiról, s ez a „helyzet” éppen a hatvanas évek végé
re meglehetősen elmozdult előző helyéről. Az „Egyház á mai vi
lágban” konstitudóról így mondhatjuk, hogy már a tegnapi vi
lágról beszél. Hol van itt szó Harmadik világról -  s ezzel kapcso
latban a felszabaítás teológiájáról -  hol van szó az emberiség nö
vekvő fenyegetettségéről, az ébredő nacionalizmusról, a környe
zet szennyezésről, a teremtett világgal szembeni erkölcsi köte
lességekről ... 3. Akarva-akaratlanul centralista gondolkodás
mód érvényesült. Elképzelhetetlen ugyan, hogy másként is le
hessen zsinatot tartani, mint a püspök jelenlétével. Az egyház 
azonban megszokta, hogy az „ige” hordozói elsőrendűen a püspö
kök, s így könnyen megfeledkezik a többiekről, az Isten népéről, 
amikor az egyház építéséről van szó. A  nők egyházi szerepe pe
dig lényegében szóba sem került -  Suenens belga bíboros figyel
meztető szava ellenére: „Az emberiség fele nő!” 4. Egy jelentős 
dologról megfeledkeztek a püspökök, időhiányból, vagy naivitás
ból? -  kérdezi D enis. A  szövegek elméleti eligazítást adnak, de 
hiányzik az „intézményesítés”. Itt van például a szentségszolgál
tatás ügye. Hiányzik a konkretizálás, hogy mit tegyünk azokkal, 
akikből a minimális felzárkózás is hiányzik, mégis egyházi há
zasságot akarnak kötni, vagy gyermeküket megkereszteltetni?
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Rengeteg példát lehetne még említeni, ahol a tanítás és a tett 
között óriási szakadék tátong. A  zsinat „a kezdet kezdete” volt. 
Ez a címe a következő tanulmánykötetnek:

D as K onzil w ar erst dér A nfang. Zűr B ed eu tun g des Zw ei- 
ten  V atikanu m s fü r Theologie und K irche. Szerk.: Klemens 
Richter. Mainz, Matthias-Grünewald Verlag, 1991. -  220 o.

Johann B aptist M etz münsteri teológus írására érdemes felfi
gyelnünk. „Az egyház keresi azt az utat, amely a jövőbe vezet. 
Ebben a vívódásban eltérő, szinte egymásnak ellentmondó láto
mások’ ébrednek életre. Kérdés: vajon az egyházból való tömeges 
kivonulás miatt inkább visszanéző, az újkori nyugat korát meg
előző idők látomása’, víziója jut érvényre, vagy inkább erősödik 
az a törekvés, amely a nyugati egyház teljes örökségét akarja 
megmenteni, azt a tüzet, amelyet a zsinat gyújtott meg? Ennek a 
látszólag elvont kérdésnek lényege: mennyire kell hűségesnek 
lennünk ehhez a zsinathoz, hogyan lehet megmenteni a zsinat 
igazi értékét?”

Három témára összpontosítja figyelmét a teológus: Vakmerő 
vállalkozásra képes hűség, vagy védekező biztonságot kereső 
gondolkodásmód? -  Több központra épülő világegyház: a más
ként gondolkodók elismerése. -  A  kézenfogva-járástól a felemelt 
fejjel való menetelésig.

Ezek közül egyet érdemes kiragadnunk: mit ért Metz a 
„többközpontú egyház” alatt? -  Az egyház közel 2000 éves törté
nete során európai kultúrvilágban élt. Ez a nyugati egység a sze
münk láttára töredezett szét. Ezt már a zsinaton is tapasztalni 
lehetett: egyetemes zsinaton először vettek részt nem európai 
püspökök; -  az egyházról szóló zsinati tanítás elismerte a külön
böző földrajzi egységek relatív önállóságát; -  a liturgiában meg
jelenhettek a népnyelvek; -  a nem keresztény vallásokkal való 
kapcsolatban kifejezetten a „szabadság vallásának” nevezték a 
katolikus egyházat, amely a terjesztés művében kész lemondani 
minden kényszerről és erőszakról.

Mindez szépen hangzik, a döntő kérdés azonban tisztázatlan 
marad: Mit jelent a jövő szempontjából, hogy az egyháznak „ki 
kell bújnia a nyugati kultúra ruhájából”? Akik ezt egyszerűnek 
tartják, megfeledkeznek arról, hogy történelmi adottságoktól 
független kereszténység -  tehát konkrét „ruhától” független ke
reszténység -  sohasem létezett. A  „lényeg” első pillanattól kezd
ve felöltözve jelent meg. Nincsenek „meztelen tények”, abban az 
értelemben, hogy „adva van valaminek a lényege, s minden más 
csak rárakodás”. Minden, ami van, történelmi adottságaival
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együtt van, s ez érvényes a kereszténységre is. Nem olyan egy
szerű kérdés ezért, hogy vessük le a nyugati kultúra ruháját, hi
szen már a páli levelek, vagy az evangéliumi írások is ennek a 
kultúrvilágnak korai öltözetében formálódtak meg.

Mégis, a jövő egyik legnagyobb próbatételét jelenti, hogy ezt 
a tényt felismerjük, s tegyük azt, ami lehetséges. M etz két szem
pontra figyelmeztet. „Az egyháznak biblikus örökségére kell te
kintenie, tudnia kell, hogy ez az örökség sajátos ’politikai kultú
rát’ hordoz, amely arra készteti, hogy ne csupán önmaga, hanem 
minden ember számára küzdjön a szabadságért és az igazságos
ságért. Ugyancsak a biblikus örökségben kell keresnie egy sajá
tos ’hermeneutikai kultúra’ -  a valóságot helyesen értelmező 
kultúra -  kovászát. Ez képesít arra, hogy önmagát fel tudja is
merni akkor is, amikor valami -  látszólag -  ’más’ jelenik meg el
őtte. Az ősegyház jól tudta ezt, mert nem teljesítette a túlzó zsi
dó-keresztények követelését, s kinyitotta ajtaját a pogányságból 
jövők felé. Ez a gondolkodásmód valahogy kihalt az idők folya
mán -  gondoljunk csak Amerika felfedezőit követő missziósokra. 
Hiányzik azokból is, akik visszautasítják a zsinat nyitását, a 
„vissza a hagyományokhoz” jelszavát hangoztatják, eretneknek 
neveznek minden új próbálkozást ... Úgy tűnik, K ari Rahner- 
nek igaza volt, amikor ezt a zsinatot „a kezdet kezdetének” ne
vezte. Első lépés volt, s hűséges hozzá az, aki továbbhalad az 
úton.

Egy francia tanulmánygyűjtemény viszont már a címében is 
jelezte, hogy inkább a visszavonulástól kell tartanunk: úgy tű
nik, hogy az egyház vezetői -  és legfőbb vezetője -  szívesebben 
térnek vissza a biztos várfalak mögé, bátor, vagy akár vakmerő 
vállalkozás helyett a „bizonyosságok” határolják körül a cselek
vés mezejét.

Le retour des certitudes Evénem ents et orthodoxie depu- 
is V atican  II. Szerk.: Paul Ladriére és René Luneau. Paris, 
Centurion, 1987. -  312 o.

Ebben a kötetben teológusok, szociológusok és történészek tekin
tenek vissza a zsinat befejezése óta eltelt több mint húsz eszten
dőre. Az első részben beszámolókat olvashatunk Indiáról, Latin- 
Amerikáról, az USA-ról, Kanadáról, Afrikáról, Hollandiáról és 
Lengyelországról. A  második rész cikkei: Felépíthető még egy 
keresztény Európa? Ki méltó ma még arra, hogy püspökké ne
vezzék ki? Milyen helyzetben vannak a zsinat óta a katolikus 
teológusok? Katolikus karizmatikus mozgalmak és az egyházi 
szervezet. Végül: Vajon újra az ellenreformáció szelleme ébred
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újjá? Ez utóbbi szerzője D aniele M enozzi, a bolognai egyetem 
vallástudományi intézetének professzora. Néhány gondolatot 
említünk cikkéből, egyúttal kiemelünk jegyzetanyagából néhány 
könyveimet, amelyek állításainak hátterében állnak.

A  zsinat befejezése után tradicionalista körök azonnal moz
gásba jöttek, hogy lefékezzék X X III. Ján os pápa „aggiornamen- 
to”-ját. Ez először csak szűk körre volt érvényes, ma viszont je
lentős egyházi személyiségek hangulatát tükrözi (vö. La récepti- 
on de Vatican II, Pris, Cerf, 1985). Sőt, legfensőbb helyről hang
zott el a kijelentés, hogy a Trentói és az első Vatikáni zsinat 
alapján kell a legújabb zsinat szövegeit olvasni (vö. Rapporto 
sulla fede. V. Messori a colloquio con Josef Ratzinger, Milán, 
1985.) Kérdés: ellenreformációs mentalitással kell számolnunk?

Az „ellenreformáció” fogalmát protestáns történészek talál
ták ki a 18. és 19. században, s ezzel megbélyegezték a 16. száza
dot. Ok mondták, hogy a trentói zsinat nem a megújulás szándé
kával jött létre, hanem puszta „reakció” volt a L u th er által kez
deményezett mozgalomra. Pedig valójában L u th er előtt indul
tak el a megújulás mozgalmai, de ezek („küzdeni valamiért”) be
olvadtak a védekezés-támadás ellenreformációs tetteibe („küzde
ni valami ellen”). A  Trentói zsinat bezárása után (1563) rövid 
ideig két szellem érvényesült. B orrom ei K ároly  — Milánó püs
pöke -  kezdeményező erőt látott a határozatokban, amelyeket az 
egyes egyházmegyék hagyománya szerint kell értelmezni. Bel- 
larm in R óbert -  egy nemzedékkel későbbi jezsuita teológus -  
viszont zárt rendszert látott a zsinati döntésekben, egyúttal a ró
mai pápát tartotta „legfőbb fokon felelősnek és hivatottnak” az 
előírások végrehajtásáért, sőt egyáltalán értelmezéséért. Ez 
utóbbi szellem érvényesült a későbbiekben -  s ez jelenti az igazi 
„ellenreformáció” kezdetét. Az egyház jogi szervezete került egy
re erősebben központba, kiépül a „klerikális” látásmód, de ezen 
belül is a „hierarchia” (túl)értékelése: a „nyájat” vezetik a papok, 
a papokat a püspökök, s a püspököket a pápa. Ennek a törté
netnek a logikus befejezését jelentette az első Vatikáni zsinat, a 
pápa legfensőbb kormányzói hatalmának és tévedhetetlenségé
nek definiálásával. Ebben az atmoszférában születnek meg a li
turgiára, szentírás értelmezésére, a tudományokkal, államhatal
makkal, társadalmi renddel, polgárjogi kívánságokkal ... kapcso
latos rendelkezések, előírások.

Úgy tűnt, hogy az egyetlen szempontot kiemelő és túlhang
súlyozó korszaknak a II. Vatikáni Zsinat véget vetett. X X III. J á 
nos pápa megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a zsinat nem 
törekedhet másként gondolkodók elítélésére, inkább arra kell
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ügyelnie, hogyan fogalmazhatja meg a kornak megfelelően a ke
resztény igazságokat, hogyan kapcsolódhatna mélyebb gyökerek
kel az egyház az evangéliumba (vö. Fede, tradizione, profezia. 
Stusi sül Giovanni XXIII et sül Vaticano II, Brescia, 1984). En
nek lényeges kifejezését találhatjuk az egyházról szóló zsinati 
tanításban (Lumen gentium). A  laikusok, papok, püspökök mór 
nem csupán egy szervezeti piramis részei, amelynek csúcsán a 
pápa áll, hanem mindegyikük szolgálatra is hivatott, az elnyert 
szentségek alapján ... Az egyház és a társadalom kapcsolatában 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a földi valóságok önálló érték
kel rendelkeznek (Gaudium et sp es)... A  nem katolikus keresz
tényekben azt kell keresni, ami összeköt, nem azt, ami szétvá
laszt (Unitatis redintegratio)... Az anyanyelvi liturgia bevezeté
sével a hívek teljes mértékben részt vehetnek a szentmisében ... 
„Az ellenreformáció során kialakult katolikus gondolkodásmód 
lényegében megszűnt, akármennyi bizonytalanság és tapogató
zás is található a szövegékben” -  állítja D aniele M enozzi. Utá
na megkérdezi: „Visszatér mégis?” Veszélyes kérdés, még veszé
lyesebb a felelet. A  „folyamatos jelen” történelmi megmérése ele
ve problematikus, nagyon ritkán sikerül, hiszen átfogó, minden 
részletre figyelő tapasztalatra senki sem képes. M enozzi is óva
tos: jelenségeket sorol fel, s ezek összegére próbálja felépíteni 
ítéletét. „Úgy tűnik”, hogy néhány nagyon jelentős területen 
„visszafelé sodródunk”, de optimizmusunkat nem szabad feladni 
„Elvileg ugyan nincs kizárva, de azt nem lehet állítani, hogy az 
ellenreformáció lényeges szemléletéhez való vissatérés könnyen 
megtörténhet, vagy akár azt, hogy elkerülhetetlen.” Milyen meg
figyelésekről van szó? Néhány „címszó”: A  püspöki kollegalitás 
gondolata nem vált valósággá. A  pápa döntő jelentőségű elhatá
rozásokat tesz a püspök megkérdezése nélkül (pl. V I. Pál „Hu- 
manae vitae”), de a püspöki szidnodusoknak is csak tanácsadó 
szerepe maradt. A  kúria reformja nem hozott újat: alapjában vé
ve teljesen felzárkózik a pápai tekintély mögé. A  pápa szerepe az 
egyházon belül, de a világ felé is egyre erősödik. Egyre inkább az 
„episcopus universalis” szerepét veszi fel (vö. C. Duquoc, Des ég- 
Uses provisoires. Essai d’ecclésiologie oecoménique. Paris, 1985). 
Az egyes országok püspökkari konferenciájának értéke is csök
ken. Ezt jelzi többek között R atzinger bíborosnak, a Hittani 
kongregáció prefektusának kijelentése: ezeknek a konferenciák
nak nincs teológiai megalapozása, de gátolják az egyes püspökök 
személyes felelősségét is. Ez a „felelősség” így azt jelentené, hogy 
mindegyik külön-külön zárkózzék fel Róma mögé. -  Az egész ka
tolikus világban erősödik a bázisközösségek mozgalma, amely

59



6 (1991) 1 Egyházfórum

határozottabb szerepet biztosít a laikusoknak. Róma viszont 
előnyben részesíti a klérus által vezetett mozgalmakat (pl. O pus  
D ei). -  Az egyház és a társadalom kapcsolatában „középkori ál
mai” már senkinek sincsenek: a lelki-szellemi (pápa) és a világi 
hatalom (császár) „két kardjáról”, amelyben az utóbbi alá van 
vetve az előbbinek, már senki sem beszél. Ennek ellenére nem 
egyszer hangzott el legfelsőbb szintről az a kijelentés, hogy egye
dül az egyház birtokolja azokat a szociális elveket, amelyekre 
igazságos társadalmat és békét lehet felépíteni. A  pápák azokat 
is elítélték, akik a „konstantini korszak” végét kívánják, s azt 
hangsúlyozzák, hogy az egyház szerepe a társadalomban elsősor
ban a „prófétai szó”, amely megbélyegzi a meglévő intézmények 
által okozott igazságtalanságokat (vő. Una nuova pace constanti- 
niana? Religione e politica negli anni 80, Casale Monferrato, 
1985). -  A  szentírással való közvetlen találkozásra sokkal több 
lehetőség van ma, mint a régebbi időkben. „Nem féltik” a bibliá
tól a híveket. Ugyanakkor hivatalos nyilatkozatok hívják fel a fi
gyelmet arra, hogy nem a „tudományos exegézis” nyújt segítsé
get a helyes megértéshez, hanem a tanítóhivatal eligazítása. Ez 
viszont meggátolhatja a közösen olvasókat, hogy saját történel
müket az Ige fényébe helyezzék, vagy hogy az Ige értelmezésé
hez saját (afrikai, dél-amerikai, európai ...) történetüket hívják 
segítségül.

Ezek a -  még tovább sorolható -  „gondok” élesztettek életre 
egy kérdést: Szükségünk van még egy új zsinatra?

B rau ch en  w ir ein neues K on zil?  E rfahru n g m it dem  II. 
V atican um . Szerk.: Dávid Seeber. Freiburg, Herder, 1987.191 o.

D ávid  Seeber, a „H erder K orrespon den z” főszerkesztője. Vi
lágiakat és egyháziakat kért közreműködésre. Mindegyikük 
ezekkel a kérdésekkel szembesült: Hová jutottak reményeink, 
amelyek X X H I. J án os pápa 1959-es zsinati terve nyomán éb
redtek bennünk? Hol élnek tovább a zsinati gondolatok? Hol vett 
a fejlődés egészen új irányt? Hol van szükség újabb kezdeménye
zésekre?

Lehet ezekre a kérdésekre egy kisformátumú könyvecske 
190 oldalán választ adni? Tizenhatan tettek erre kísérletet, egy- 
egy „munkatársnak” így 10-12 oldal állt rendelkezésére. A  múlt, 
a jelen és a jövő szempontjából szóba kerül a teológia munkája, 
az a téma, hogy milyen nehéz Isten Népének lenni, mennyiben 
változott az egyházközösségek életstílusa, a liturgikus újítások 
problémája, a nők egyházi helyzete, az ökumenizmus, az egyház 
és a zsidóság kapcsolata, a különböző vallásokkal folytatott dia-
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lógus ... Nem hiányzik a „fentröl jövő", sok mindent lefékező in
tézkedések bírálata, de nagyon nyílt bírálat éri az „ott lent" levő
ket is, tehát a lelkipásztorkodó papságot és a hívők seregét is. 
„Nem olvassák a zsinati szövegeket, ha olvassák, akkor inkább 
célzatosan válogatott részletek érdeklik Őket, s azokat is inkább 
saját szájuk íze szerint értelmezik." A  jó kezdeményezések sok 
esetben ezért fulladtak be, sokakban erősödik a tudat -  indokol
tan? indokolatlanul? -  hogy a mai világ lényeges kérdéseiben az 
egyháztól nem sok eligazítást várhatnak.

Nézzünk szét először házunk táján! -  mondja egy nyolc
vanéves prelátus, aki a „maga idején" egyetemisták lelkésze volt. 
Mi lett pl. a liturgikus megújulásból? Ahogy a papok sok helyen 
„beindítják" a szentmisét! Sokszor szóáradat, amely unalmas 
hétköznapi dolgok (volt olyan, aki szerencsét kívánt a helyi fut
ballcsapatnak) és jámbor, kenetteljes szavak között nem képes 
arra, hogy a híveket élményszerűen vezesse be a liturgia szakrá
lis világába. A  bűnbánati rész is újabb reformra szorul. A  rendel
kezésünkre álló misekönyvek villámgyorsan vezetik át a híveket 
a lelkiismeretvizsgálat, a bánat és a bocsánatért való könyörgés 
hármas területén. Ilyenkor az ember inkább fejét csóválja, szíve 
azonban érintetlenül vészeli át ezeket a pillanatokat. A  prédiká
ciót követő könyörgések! Ami itt az utóbbi években piacra került, 
arra jobb híján mondhatjuk, hogy kétségbeejtő. Monoton ismétlé
sekbe bocsátkozva kérlelgetjük Istent, mi mindent hozzon rend
be életünkben. Eltekintve attól, hogy a kérések megfogalmazása 
teológiai, de foként nyelvi, nyelvtani szempontból kritikán aluli. 
„Sok könyörgésgyártó a legkisebb mértékben sem gondol arra, 
hogy a hívek egyáltalán fölfogják, miről van szó, s képesek legye
nek azt őszintén magukévá tenni.” ... Lehetne még sorolni az 
okozott károkat, s az idős pap meg is teszi ezt. Összefoglaló ítéle
te: A  szentmisén szavakkal vonulunk végig, ezért, amennyire le
hetséges, őriznünk kell szavaink „szeplótelenségét”. A  népnyelv 
-  jogosan -  Jóé törhetett" a liturgiába. A  nép által megértett sza
vakkal kell egyszerre „éreztetni" a misztériumot, s igazi „lelki 
mozgásba” hozni a híveket. „Újabb reformra van szükségünk a 
liturgiában. Nem új rítusról van szó, hanem a hívek érzületének 
reformjáról: a közösségnek meg kell tanulnia, hogy mit is jelent 
számára (egzisztenciálisan) a szent dolgokkal való találkozás.”

A  zsidósággal való kapcsolátban is megtette a zsinat az első 
lépéseket. A  pápák tettei -  s a teológia tudományos munkái -  ta
núskodnak további lépésekről. X X lll . János a Vatikánba évszá
zadok után először látogató rabbit így köszöntötte: „József va
gyok, a ti testvéretek". II. János Pál pápa pedig, mint Róma
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püspöke, átlépte a zsinagóga küszöbét, s megismételte: „Kitünte
tett testvéreink vagytok... Idősebb testvéreink vagytok.” Később: 
„A zsidó vallás számunkra nem külsődleges, hiszen bizonyos 
szempontból vallásunk benső világához tartozik.”

A  megszokott zsidóellenes előítéleteket azonban nehéz el
tüntetni a keresztény gondolkodásból. „Auschwitz* hosszú időn 
át megrendülést okozó városnév volt Ma egyre gyakrabban hall
ja  az ember, hogy még katolikusok is a „később születés kegyel
méről” beszélnek, s hangoztatják, hogy „egyszer már le kell zár
nunk ezt az ügyet”. Manfred Seidler, bonni tanügyi főtanácsos, 
e cikk írója még hallott zsidókat kipellengérező prédikációt is. 
Nagyon komoly teológiai munkával lehet csak lassan átitatni a 
„közgondolkodást*. Úgy kellene éreznünk, mint a konvertita 
Edith Stein, kármelita nővér tette, gázkamrába való hurcolása 
előtt: „Menjünk el, a mi népünkért” -  mondta nővéreinek.

„Még ránk vár szinte minden teendő” -  írja a befejező sorok
ban David Seeber. „Legyen harmadik Vatikáni zsinat, vagy ne 
legyen? Egyetlen jelentős feladat az, hogy el távolítsuk végre a 
katolikus szemellenzőket, legyünk készek szembenézni a rész
ben régi, részben új problémákkal, amelyekkel a zsinat után 25 
évvel szembesülünk.”

Ilyen szembenézésre vállalkozik egy „zsinati olvasókönyv” is. 
Theodor Schneider, mainzi dogmatikus válogatott a zsinati 
szövegekben, annak tudatában, hogy -  mint már az előbb is 
idéztük -  kevesen vállalkoznak a 16 dokumentum teljes szövegé
nek olvasására.

Der verdrängte Aufbruch. Ein Konzils-Lesebuch. Mainz, 
Matthias-Grünewald Verlag, 1985 .190 o.

A  könyv címe mintha pesszimizmust sugallna: „az elfojtott neki
lendülés”. Az előszó azonban jelzi, hogy inkább pillanatnyi kiful
ladásról kell beszélnünk. A  felszabadított energiák azonban kis
sé rejtőzve tovább működnek, a tüzet csak látszólag terítette be 
a hamu. Ju liu s D öp fn er bíboros 1973-ban mondott szavait idé
zi: „Azok, akik az egyházat támadják és azok, akik védelmezik, 
alkalmasint a reményvesztettség érzésében találkoznak. Azt vé
lik, hogy az egyház egy nagyon régen épített hajó, amely a mai 
kor viharaiba kerülve hajóronccsá válik. Ezeknek ellent kell 
mondanunk. Az egyház számára rossz hasonlatot választottak. 
Az egyház nem homokzátonyra került hajó, amely a teljes pusz
tulásra vár, hanem hajógyár mólójába került, ahol megújítják. 
Belátom, a hajógyár nem nevezhető idillikus erdei sétánynak. 
Nagy a zaj, kellemetlen körülmények között kell dolgozni, néha
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még veszélyek is leselkednek a munkásokra. Mégis, ilyen helyen 
nem a teljes elrozsdásodásra várnak, hanem új utakra szerelik 
fel a hajókat.*

Theodor Schneider öt fejezetbe csoportosítja a zsinati 
anyagból kiemelt rövidebb-hosszabb részleteket, s mindegyiket 
3-4 oldalon vezeti be.

1. Az egyház megújulásának alapja: mit tett Isten érettünk 
Jézus Krisztus által. Ennek tudatát az apostoli tanúságtétel, a 
szentírás és az éló hagyomány továbbítja. -  2 . Az egyház meg
újulásának szolgálatában áll az egész hívőközösség, nem csupán 
a hivatalos megbízottak. -  3. Mi jellemzi a mai világhelyzetet, 
amelyben az egyház megújulását kell szolgálni? A  „Gaudium et 
spes* zsinati dokumentum lényeges irányelveire figyelhetünk új
ból. -  4. Konkrét feladatok: tanúságtétel az evangéliumról -  is
tentisztelet (liturgia) -  felebarát szolgálata. -  5. Különböző fel
adatok az egyetlen egyházban: laikusok -  püspökök -  papok -  
diakrausok -  szerzetesek...

Érdemes lenne egy ilyen szöveggyűjteményt magyarul is 
megjelentetni.
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Franz König

1905-ben született, Bécs nyugalm azott bíboros érse
ke. A I I  Vatikáni zsinat szellem iségének egyik nagy 
.öregje". Zsinatró l szóló em lékezését és értékelését 
folyóiratunk kérésére fogalm azta meg.

II. VATIKÁNI ZSINAT 
AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁNAK ÚTJA

Vitatott zsinat

Hubert Jedin, egy nagyon ismert egyháztörténész „Egy
háztörténeti Kézikönyvének” 7. kötetében (1985) kijelen
tette, hogy „a II. Vatikáni zsinat világraszóló esemény 
volt”. Ma még nem tudjuk megállapítani, hogy világtörté
neti eseménynek nevezhetjük-e. A történész azonban hoz
záfűzte: „Már most nyilvánvaló, hogy mélyebben szántott 
bele a történelembe, mint az első Vatikáni zsinat.” Helye
sebb talán, ha a Trentói zsinat (1545-1563) hatásával ha
sonlítjuk össze. Érdemes viszont arra emlékeznünk, hogy 
a Tridentinum két történésze (Sapri és Pallavicini) ötven 
évvel a zsinat után még képtelen volt arra, hogy a zsinat 
történelmi helyzetét meghatározza. A zsinat még vitaté
ma és nem történelem volt számukra. Hasonlóan ítélhet
jük meg a II. Vatikáni zsinat szerepét? Tudatában vagyok 
annak, hogy erre a kérdésre sok feleletet lehet adni. Ké
telkedni viszont nem lehet abban, hogy a Vatikanum szá
zadunk második felében fordulópontot jelentett az egyház 
történetében. Tagadhatatlan, hogy ettől kezdve sok min
den mozgásba jött, pl. az, hogy az egyház, ökumenikus 
szellemmel éltetve megnyílt a világ felé. Jedin könyvében 
ebben az összefüggésben a következő kérdéssel szembesü
lünk: Mindaz, ami most mozgásba jött, nyereség vagy 
veszteség Jézus Krisztus ügyének földi sorsában? Ezt a 
kérdést nem csupán én teszem magamévá, hanem mind-
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azok, akik figyelemmel követik a zsinat utáni vitákat. Saj
nálatos, hogy eközben frontok alakulnak.

Be kell elsősorban ismernünk, hogy a kezdeti lelkese
dést kritikus szemléletmód váltotta fel. Néhány tényre hí
vom fel a figyelmet: a teológiában és a hithirdetésben plu
ralista szellemiség érvényesül -  a hívek egyre fogyatko- 
zóbb számban vesznek részt az istentiszteleteken -  papok 
és szerzetesek elég jelentős része lépett ki a szolgálatból. 
Jedin „helyzetjelentése”: Az egyház tekintélye a világban 
nem növekedett, inkább csökkent. Ez szerintem téves. Va
jon nem az ellenkezőjét bizonyítja az a sok vita, amely az
óta tapasztalható az egyházban, saját ügyeinek kiértéke
lésében?

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a ma élénken 
folytatott vitáknak csak egy része vezethető vissza a zsi
natra. Nem is beszélve arról, hogy — úgy tűnik — világtör
ténelmi fordulóponton élünk, s ez eleve a bizonytalanság 
érzését sugallja. A zsinat maga is tudta ezt. Egyik jelentős 
dokumentumában olvassuk: „Az emberiség elhagyja a vi
lágmindenség statikus értelmezését. Ennek helyét dina
mikus és evolucionista szemléletmód foglalja el. A megol
dandó problémák rendkívül bonyolulttá váltak, új elem
zésre és új összegzésre van szükség ...” (Egyház a világ
ban, 5). Ezt a kérdést már előzőleg is megfogalmazta: „Eb
ben a rendkívül bonyolult helyzetben nagyon sok kortár
sunk képtelenné vált arra, hogy felismerje az örök értéke
ket, vagy hogy ezeket az újonnan jelentkező értékekkel 
hozza kapcsolatba. Remény és félelem között élnek, s 
nyugtalanítja őket a világ alakulása” (4.).

Zsinatot záró beszédében VI. Pál pápa is megállapítot
ta: A  zsinat nem akarta, nem is tudta megoldani a modem 
világ minden problémáját. Hozzáfűzte még, hogy nem egy 
kérdést kell még a következő években tisztázni, vagy a 
zsinat általános érvényű kijelentéseit kell elmélyíteni, 
konkretizálni.

A jelenben kirobbant feszültségeket és ellentéteket 
csak akkor lehet közös nevezőre hozni, ha ragaszkodunk 
egy alaptételhez: Minden zsinat, így a II. Vatikanum is hit 
és erkölcs dolgában legmagasabb tekintéllyel rendelkezik,
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s kötelező előírásokat hozott. Ezek mögé nem lehet vissza
térni, nem is szakad elmenni -  vagy akár túlmenni — raj
tuk. Nincs tehát „vissza a zsinat mögé”, de azt sem lehet 
mondani, hogy itt az egyház hitében, erkölcsében és szer
vezetében a totális átalakulás gyújtószikrája lobbant fel. 
Az eltérő álláspontok kibékülésére csak akkor lehet szá
mítani, ha ragaszkodunk a zsinathoz. Ez azt is jelenti, 
hogy az egyház a folyton változó világban csak így tudja 
megőrizni önmagával való azonosságát.

Tudom, hogy a fiatal nemzedék számára a zsinat ért
hető módon máris történelem. Kezdettől végig részt vet
tem a zsinaton, szívügyem, hogy igazoljam: mindaz, ami 
történt, nem pusztán történelem, hanem Isten Népének 
jövőre irányuló küzdelme is. Ezen az alapon lehet az evan
gélium korszerű hirdetését biztosítani, így lehet Isten Né
pének egységét a jövőben is megőrizni.

Egyetemes zsinat

Valószínűleg tudják olvasóim, hogy az egyház törté
netében eddig 21 egyetemes vagy ökumenikus zsinat volt. 
Ebben a sorban utolsó a II. Vatikáni zsinat. Meghirdetése 
(1959 január) harsonazengéshez hasonlítható az egyházon 
belül, de talán még inkább az egyházon kívül. Alapos elő
készületek, a világegyház püspökeivel teremtett kapcsolat 
után 1962 október 11-én került sor a megnyitóülésre, a ró
mai Szent Péter bazilikában. Történészek mondják, hogy 
ez az indítás messze fölülmúlta az első Vatikanum kezde
tét. Soha el nem felejtem, hogy mint Bécs aránylag fiatal 
érseke két és fél ezer „szavazójoggal” rendelkező püspök
kel együtt a Cortile di Damaso-tól indultam, s leereszked
ve a Scala Regina-n a Szent Péter térre, bevonultam a ba
zilikába. Az idős korban levő pápa, XXIII. János leszállt 
hordszékéről, s gyalog vonult a püspökök bal- és jobbol
dalon felépített széksora között, előre, egészen Péter apos
tol sírjáig. Fején nem a pápai tiara volt, hanem püspök
süveg, ugyanaz, mint mindannyiunkon. Megnyitó beszéd
jének néhány szava még most is fülembe cseng. Óvott 
bennünket attól a szemléletmódtól, hogy a történelmet
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„egyre rosszabb lesz” szemléletmóddal nézzük. A püspökö
ket ne csak az foglalkoztassa, ami régi és elmúlt, hanem 
„lelkesen és félelem nélkül valósítsák azt, amit a jelen kö
vetel”. Figyelmeztetett bennünket arra is, hogy nem sza
bad mindig csak a vészhírek prófétáira hallgatnunk, azok
ra „akik a modem korban csak jogtalanságot és érték
pusztulást látnak, mintha korábbi zsinatokon mindig a 
keresztény tanok teljes győzelméről, a hit igazi szabadító
erejéről lett volna szó”.

Jelentős feladatunk, hogy az egész keresztény tan
rendszert tegyük elfogadhatóvá. Világos különbséget kell 
azonban tennünk a lényeg, a hit mondanivalója és annak 
szavakban történő megfogalmazása között. A zsinatnak 
mindenek előtt viszont lelkipásztori szempontokat kell 
szem előtt tartania.

Hogy a zsinat „világraszóló esemény” volt, arról tanús
kodik a közel ezer újságíró és tévériporter. Rendszeres 
sajtótájékoztatókkal akartak elébe vágni annak, hogy fél
reértések és félremagyarázások szülessenek. Igen jelentős 
volt az is, hogy a zsinati résztvevők a zsinattól függetlenül 
is találkozhattak és beszélgethettek velük. Talán ezzel 
magyarázható, hogy a világ visszhangja -  természetesen a 
témától függően -  nagyon erős, s alapjában véve pozitív 
volt. Ez viszont közvetetten visszahatott a zsinati atyák 
véleményére is. így jobban érthető az is, hogy az első Vati- 
kanumra általában negatív visszhang érkezett, hiszen az 
akkori zsinati atyák minden kapcsolatot megtagadtak a 
külvilágtól.

A szent Péter bazilika hajójában összegyülekezett zsi
nat az egyház történetében a legegyetemesebb volt. Szinte 
kézzel lehetett tapintani, hogy az egyház világegyházzá 
növekedett. Néhány számadattal lehet ezt igazolni. Az el
ső egyetemes zsinaton, a kis-ázsiai Niceában, 325-ben, kb. 
300 püspök jött össze. A múlt században, az első Vatikáni 
zsinaton 769 püspök vett részt. A második Vatikanumnak 
2850 szavazati joggal rendelkező résztvevője volt (ennyi 
kapott meghívást). Az elsőn 488 püspök jött Európából, ez 
az összlétszám 70%-a volt. A másodikon 1175 volt európai, 
ez az összlétszám 40%-a. Az elsőre 14 püspök jött Afriká-
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ból, ezek közül csak egy volt született afrikai. Ez 2%-a az 
összlétszámnak. A második Vatikáni zsinatra már 279 ér
kezett, s ez 10%-ot tesz ki. Nem is beszélve arról, hogy 
ezek közül 135 volt „bennszülött”. Hasonló számadatokat 
lehetne felsorolni Ázsiával kapcsolatban. A fajoknak, nyel
veknek és kultúráknak ez a sokasága a zsinat „tudatát” 
változtatta meg.

Ebben az összefüggésben egy rádióbeszédemre emlék
szem, amelyet a zsinat előestéjén tartottam Bécsben. Ezt 
mondottam: „Mindnyájan ugyanabban a csónakban
ülünk. Mindannyiunk sorsát alakítja az, ha a gyűlölet és 
békétlenség erői felülmúlják ebben a világban az isten- és 
felebarátszeretet erőit. Szeretném -  és reménykedem is 
benne - ,  ha a zsinat által megerősödnének a jó erői, ha 
mindazok, akik Krisztus nevét hordozzák, de azok is, akik 
Istenben hisznek, közelebb kerülnének egymáshoz, s ezál
tal növelnék az igazi értékeket. Ne feledjétek el, hogy a 
zsinat döntései csak akkor jelenthetnek új kezdetet, ha a 
ti szívetek is képes ugyanezekre a döntésekre. Ha a zsinat 
szavait felszólításnak érzitek, s Krisztus jelenlétét a min
dennapi életben fényesebben akarjátok sugározni.”

Ökumenikus zsinat

Ha visszatekintek az elmúlt időkre, azt kell mondanom, 
hogy a zsinat egybehívása és megnyitása egyértelműen 
X X I I I .  János p á p a  nevével kapcsolódik egybe. A zsinat 
terhét és gondját azonban az alázatos, s rendkívül okos 
V I. P á l p á p á n a k  kellett hordoznia. XXIII. János az első 
zsinati ülésszak után, 1963 júniusában meghalt. Az egész 
világ gyászolta ezt a csodálatos, szeretetreméltó embert. A 
pápa halálával a zsinatnak vége van. A nagy kérdés nem 
az volt, hogy ki lesz az utódja, hanem inkább az, hogy haj
landó lesz-e az utód a megkezdett zsinatot folytatni. Az új 
pápa, VI. Pál, aki mint Montini bíboros Milano érseke 
volt, megválasztása után azonnal jelezte, hogy nem csu
pán szándékában áll a zsinat folytatása, hanem hogy ezt 
XXIII. János szellemében teszi. Mai szemmel nézve ezért 
meglepő, ha Lefebvre, aki a zsinatnak szinte minden do-
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kumentumát aláírta, egyik könyvében a következőt mond
ja: „Anélkül hogy elvetném a zsinat egészét, azt hiszem ez 
volt ennek az évszázadnak legnagyobb sorscsapása, sőt a 
legnagyobb szerencsétlenség az egyház alapítása óta.” S a 
legnagyobb felelősséget a mélyen vallásos VI. Pál pápára 
hárítja. Részt vettem a zsinaton, s tudom: VI. Pál legna
gyobb érdeme éppen az volt, hogy háttérben maradt, de 
innen nyújtotta ki segítő kezét, amikor a dokumentumok 
megfogalmazásában nehézségek merültek fel. Mint pápa, 
alig nyúlt be közvetlenül a zsinati eseményekbe. Néhány
szor voltak javaslatai, de hangsúlyozta, hogy ezt nem mint 
pápa, hanem mint zsinati résztvevő teszi. Javaslatainak 
egy részét a zsinat elfogadta, nem egyet visszautasított, 
anélkül, hogy a pápa tiltakozott volna. A zsinati nagygyű
léseket mindig istentisztelettel kezdtük, latinul, vagy va
lamelyik keleti rítus szerint. A zsinati aula közepére volt 
állítva a szentírás, a Vatikáni könyvtárnak egy igen érté
kes példánya. A zsinat főtitkára, Felici bíboros szépen for
mált latin mondatokban adta tudtul a napirendet. A zsi
natokat kezdetben egy tíztagú bíborosi kollégium vezette, 
később váltakozva négy „moderátor” állt az élen. A bizott
ságok által előkészített, a zsinat által elfogadott témákat 
(végső fogalmazásra 16 maradt) a délelőtti üléseken tár
gyaltuk végig. Vitákra, javításokra került sor, nem egy 
esetben kellett teljesen új formában előkészíteni. A hosz- 
szúra nyúló tárgyalásokat, a sok módosító javaslatnak 
(egynémely esetben ez ezrekre rúgott) az volt a célja, hogy 
végül olyan szöveghez jussunk, amelyet nem csupán a 
kétharmad többség fogad el, hanem a zsinati atyák nagy
része. Szavazni lehetett „piacet” (elfogadom), „non piacet” 
(nem fogadom el) és „piacet iuxta módúm” (elfogadom 
fenntartással) szavakkal.

A II. Vatikáni zsinat egyik jellegzetessége volt, hogy a 
nem kato likus keresztény egyházak -  az orthodox és az 
evangélikusok -  hivatalos kiküldöttekkel képviseltették 
magukat. Minden közös gyűlésen résztvettek, a szent Pé
ter templomban egészen elől, a bíborosokkal szemben kap
tak helyet. Ez a puszta tény egy csapásra pozitív irányban 
befolyásolta az ökumenikus légkört. A hivatalos üléseken
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nem szólalhattak fel, de az ún. „kávészünetben” és a gyű
lésektől mentes napokon értékes kapcsolatokra kerülhe
tett sor. Érdekes ezeknek a megfigyelőknek a zsinat egé
széről alkotott véleménye. Jól emlékszem Oscar Cullmann 
professzor kijelentésére. 0  Párizs és Bázel egyetemein az 
újszövetség titkára. „Ha visszatekintek a zsinatra, akkor 
azt kell mondanom, hogy várakozásaim -  ha nem illúzió 
volt -  néhány esetet kivéve nem csak beteljesedtek, sőt 
nem egy esetben az események fölül is múlták azt, amit 
vártam.” Dr. Lukas Vischer, Svájcból küldött megfigyelő 
már az első ülés után megjegyezte, hogy a zsinatot gátsza
kadáshoz lehet hasonlítani. Ezeket a megfigyekőket rész
ben XXIII. János pápa hívta meg, részben ennek köszön
hető, hogy már a zsinat kezdetén megszervezték a keresz
tény egységet szolgáló vatikáni titkárságot.

A megfigyelőket nem szabad összetéveszteni a „szak
értőkkel” (periti), akiket a zsinati atyák vittek tanács
adóként magukkal. Elhatároztam, hogy Kari Rahnert fo
gom megkérni, kíséijen el engem Rómába. Telefonhívá
somra Innsbruckból a következő felelet érkezett: „Mit kép
zel? Életemben nem jártam még Rómában. Mit mondanak 
majd, ha hirtelen megjelenek a zsinaton?” Sikerült mégis 
meggyőznöm, eljött velem. Részt vett a teológiai bizottság 
ülésein, nem mint bizottsági tag, hanem mint tanácsadó. 
Ottaviani bíboros, a szent Officium (ma Hittani Kongregá
ció) prefektusa bizalmatlanul tekingetett az Innsbruckból 
jött jezsuitára. Az idő múlásával azonban megfigyelhet
tem, hogy a bíboros érdeklődve kapcsolódott be a Rahner 
által felvetett témákba. Bea bíboros is -  aki korábban a 
pápai biblikus intézet rektora, majd a keresztény egység 
titkárságának elnöke volt -  kemény vitákat folytatott Ot
taviani bíborossal az ökumenizmusra vonatkozó szöveg 
előkészítésében. Másnap azonban megfigyelhettem, hogy 
békés nyugalommal beszélgettek egymással.

A legfontosabb eredmények

A zsinat hivatalosan tizenhat dokumentumot hozott nyil
vánosságra. Az egész anyagot 500 oldalra lehet becsülni (a
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Herder kiadó „Kleines Konzilskompendiumában”). Né
hányra szeretném csupán felhívni a figyelmet.

A liturgia mellett az egyházról szóló dogmatikus kons- 
tituciót tartom jelentősnek, mert felhívta a figyelmet, 
mekkora jelentősége van az egyház jövője szempontjából a 
laikusok apostolkodásának, továbbá zarándokló és nem 
győzelmes egyházról beszélt. Az ökumenizmus dekrétuma 
végre kifejezte a egyház szándékát — ezen a legmagasabb 
szinten -  hogy hajlandó együttműködni a többi keresztény 
egyházzal.

Az említett zsinati szöveggyűjtaményben 5 oldal a leg
rövidebb dokumentum, „Nyilatkozat az egyház és a nem 
keresztény vallások viszonyáról”. Ennek befejező részében 
másfél oldal mutatja be a kereszténység és a zsidók kap
csolatát, „az új szövetség népe lelkileg összekapcsolódik 
Ábrahám törzsével”.

Megemlítem még az isteni kinyilatkoztatásról szóló 
dogmatikus konstituciót. Itt a kinyilatkoztatás továbbadá
sáról, az írás és a hagyomány kapcsolatáról, a szent
írásnak az egyház életében vitt szerepéről van szó.

Nagyon jelentős a laikus apostolságról szóló dekrétum. 
A reformáció óta először fordult elő, hogy hivatalos nyilat
kozat szól a laikusok egyházi munkájának céljáról, külön
böző lehetőségeiről, formájáról.

Említést teszek az „egyház a világban” című nagyon 
teijedelmes lelkipásztori dokumentumról. Száz oldalas 
anyag beszél többek között az ember személyi méltóságá
ról, s az emberi közösségről. A 19. század beállítottságával 
ellentétben megmutatja, milyen feladatai vannak az egy
háznak a világban, miképpen lehet „dialogizálni” a világ
gal. A házasság és a család kérdéseiről is hosszan tárgyal.

Utolsónak említem a nagyon nehéz és hosszan vitatott 
dokumentet, a „vallásszabadságról szóló nyilatkozatot”. 
Hatszor kellett az egészet átdolgozni. VI. Pál pápának kö
szönhető, hogy komoly ellenállás ellenére sikerült megszö
vegezni. A végső szavazáson hetvenen szóltak csak ellene, 
2308 püspök igent mondott. Alapjában véve a 19. század
ban sokak által vallott témáról volt szó: Ha egy állam 
többségében katolikus, akkor az államvezetésnek is kato-
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likus szellemben kell működnie. Az államnak azonban a 
közjó érdekében más vallásközösségeket türelmesen (tole
ranciával) kell kezelnie. Ebben a fölfogásban a „toleran
cia” azt jelentené, hogy eltűrjük a vallásfelekezeteket, de 
igazi vallásszabadságról nem lehetne beszélni. A zsinatot 
egybehívó XXIII. János pápa adott megbízatást a keresz
tény egység titkárságának, hogy a zsinaton ezzel a témá
val komolyan foglalkozzék.

A dokumentum az ember méltóságából indul ki, s a 
szabadság ma érvényes felfogásából: mindenkinek joga 
van, hogy saját lelkiismerete szerint cselekedjék. Ez külö
nösen érvényes a vallás világában. A hívő meggyőződést 
emberi hatalom sem nem parancsolja, sem nem akadá
lyozhatja meg. Ez a tétel a kereszténység igazságának 
kérdését nem érinti, csupán követeli, hogy a hitvallás le
gyen független az államtól, az állam csak azzal törődjék, 
hogy a vallási többség és kisebbség viszonyát rendezze.

A zsinat három titkárságot állított fel, s ezeknek, véle
ményem szerint, máris jelentős szerepük van. Kevesen 
dolgoznak itt, de eligazító szerepük van, hiszen a dialó
gusra való készséget, egyúttal a mai egyház missziós el
képzeléseit jelzik.

A keresztény egység titká rság áb an  Willebrands bíbo
rost a közelmúltban váltotta le az ausztráliai Cassidy. Ez 
a titkárság hangsúlyozza, mennyire szükséges, hogy küzd- 
jünk a kereszténység elveszített egységének helyreállítá
sára. A zsinat előkészítő szakaszában XXIII. János pápa 
hozta létre (1960 június 5). Mai nevén „pápai tanács” -  
pontificium consilium. A zsinat után ez a titkárság igen 
fontos és termékeny munkát végzett, elsősorban úgy, hogy 
látogatást tett nem katolikus keresztényeknél.

A nem-keresztény vallások titk á rs á g á t 1964 május 4-én 
szervezték meg. Feladata az, hogy pozitív hatást gyakorol
jon a katolikus egyház és a nem keresztény vallások viszo
nyára, s a feszültségeket és félreértéseket így jobban el le
hessen kerülni. Két jelentős részleg foglalkozik a zsidók
kal és az iszlámmal folytatott dialógussal. A lassan eggyé 
váló emberiségben különböző nyelvek, kultúrák, vallások
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találkoznak, nézeteltérés mindenütt előfordulhat. A békés 
megoldás egyetlen útja a dialógus.

A harmadik titkárság szervezésére 1965 tavaszán ke
rült sor. Ennek vezetését -  a nem hívők titkárság át -  VI. 
Pál pápa rám bízta. Megemlítettem neki, hogy sejtelmem 
sincs, hogyan kell egy ilyen intézetet felépíteni és vezetni. 
A pápa lakonikus feleletet adott: usus docebit, ami kb. ezt 
jelenti: kezdje el, s majd magától rá fog jönni, mi a teendő.

így is történt. Keletre utaztam többször, hogy kapcso
latokat teremtsek. Az államilag képviselt ateizmussal 
szemben nem sok eredményt értem el. A titkárság azon
ban jelentős munkát végzett az „egyház a mai világban” 
zsinati dokumentum egy fejezetében (18-21 pontok), ahol 
az ateizmusról van szó. Visszautasítottuk a kommuniz
mus elítélésének szándékát, s kerestük, hogyan lehetne a 
nem hívőkkel dialógusba bocsátkozni. A zsinati atyák elfo
gadták ezt a megoldást. Belátták, hogy nincs sok értelme 
annak, ha valamit elítélünk, hiszen az egyház feladata in
kább az, hogy keresse a párbeszéd útjait.

Maradandó hatások

1. Az a tudat erősödött meg, hogy világegyház va 
gyunk. Különböző fajok, nyelvek és kultúrák képviselői 
jöttek el, akiket egybefűzött az apostoli hitvallás, s a pá
pához való ragaszkodás. Feszültségeket hordozó csodála
tos egység volt ez. A latin nyelv nem lehetett többé a tár
gyalások -  és a liturgia -  nyelve. Ezért kellett bevezetni 
az anyanyelvet az istentiszteletekbe, s ez -  tekintettel a 
keleti rítusok sokaságára -  igazi megújuláshoz is vezetett. 
Egyház és világ nem ellenfelek, hanem párbeszéd résztve
vői, persze különböző feladatokra rendelve. A II. Vatikáni 
zsinaton az egyház „európai ruháját” láthatóan levetette. 
Ennek eredménye viszont az, hogy egység és sokszerűség 
az egyház mindennapi életéhez tartozik. Ha az egység 
nem jut veszélybe, akkor a feszültségekre nem kell bizal
matlanul tekintenünk.

2. A zsinat eredményei közé sorolom az ökum enizm us  
szellemének erősödését. A zsinati dokumentum szavaival
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fogalmazva: „A II. Vatikáni zsinat egyik fő feladata, hogy 
segítse a keresztények új egyesülését. Krisztus, az Ur, 
egyetlen egyházat alapított. Mégis, több keresztény közös
ségjelentkezik azzal az igénnyel, hogy Jézus Krisztus iga
zi örökségét hordozza ... A történelem ura azonban a leg
utóbbi időben bánkódást és az egység utáni vágyódást éb
resztette fel a szívekben” (Ökumenizmus, 1). Hogy újab
ban ez a mozgás lelassult, az próbatétel lehet csupán és 
nem akadály.

Az ökumenikus mozgalom hosszan tartó folyamat, s 
nem lehet parlamenti vitához hasonlítani, amelynek vé
gén egy zárónyilatkozatra kerül sor. Helyi vagy nemzeti 
problémákat nem lehet egyszerűen alkalmazni az egyete
mes egyházra, még kevésbé a problémák megoldásának 
evilági szokásait.

A múlt közös örökségét nagyobb értéknek kell tarta
nunk, mint azt, ami elválaszt bennünket. Az ökumenikus 
találkozások célja csak ez lehet: Tegyünk kísérletet arra, 
hogy visszatérjünk a közös örökséghez, hiszen ez kötött 
bennünket egykor össze, lassú történelmi folyamatban 
próbáljunk ehhez a közöshöz visszatérni.

3. Számomra különös jelenőséggel bír a zsinatnak egy 
harmadik indítása: „azokról a keresztény hívőkről van 
szó, akiket la ikusoknak  neveznek”. így fogalmazta meg 
ezt a püspökök gyülekezete. Nem csupán az egyházról szó
ló dogmatikus konstitucióban, hanem egy külön dokumen
tumban foglalkozott a zsinat a laikusok apostolságával. 
Ez a téma -  a zsinat szavai szerint -  „korunkban rendkí
vüli jelentősséggel bír”, s a püspökök is jól tudják, „milyen 
sokat tesznek az egyház javáért a laikusok” (Egyház, 30).

Négyszáz évvel a reformáció után először fordul elő, 
hogy tekintélyi szó határozza meg a laikusok teológiai 
helyzetét, feladatát és küldetését az egyházban. Az egyhá
zi gyülekezet így akarta elejét venni annak az elképzelés
nek, hogy az egyházban két „osztály” különböztethető 
meg, s ennek eredményeként valamiféle „klerikalizmus” 
érvényesüljön. „A laikusok arra vannak hivatva, hogy azo
kon a helyeken és olyan körülmények között tevékenyked
jenek, ahol az egyház csak általuk lehet a fold sója.” „Igazi
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hirdetőivé válnak a hitnek s a keresztény reménynek, ha 
a hitből való életet késlekedés nélkül a hit megváltásával 
kötik össze.” Az egyház klérusa, tehát a püspökök és a pa
pok számára ebből adódik az a következtetés, „hogy el kell 
ismerniük, sőt ápolniok kell az egyházben lévő laikusok 
méltóságát és felelősségét. Szívesen hívják meg őket, ha 
tanácsra van szükségük, bízzák meg őket egyházi felada
tokkal, s hagyják meg nekik azt a szabadságot, amelyre 
szükségük van. Bátorítsák őket, hogy kezdeményező erő
vel cselekedjenek ... Azt a szabadságot, amely evilági 
ügyekben minden embernek joga, ne tagadják meg tőlük” 
(Egyház, 37).

Egyre világosabban látjuk, hogy papok és laikusok 
együttműködése — ezen belül az önálló laikus apostolság -  
az egyház számára rendkívül jelentős.

4. Utalok végül arra az indításra, amelyet a zsinat 
adott az egyházat és a  v ilágot foglalkoztató fontos kérdés
re. A katolikus egyháznak a nem keresztény vallásokhoz 
való viszonyáról van szó. Először foglalkozott a történelem 
folyamán zsinat azzal, hogy értékelje ezeket a vallásokat. 
„Az emberek a különböző vallásokban az emberi lét meg
oldatlan kérdéseire keresnek választ. Ezek a kérdések a 
ma élők szívében is élnek: Mi az ember? Mi életünk értel
me és célja? ... Az igazi boldogsághoz milyen út vezet? Mi 
történik a halálban, mi az ítélet és megméretés a halál 
után? S végül: létünknek mi az a végső titka, ahonnan jö
vünk s ahová haladunk?” -  „A katolikus egyház semmit 
sem tagad abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. 
Hirdeti mert hirdetnie kell mégis szüntelenül: Krisztus az 
út, az igazság és az élet.” Őbenne találják meg az emberek 
vallási életük teljességét, hiszen benne békített ki Isten 
mindent önmagával. Központi jelentőségű vallásos témák
ról nem nagyon volt szó ebben a -  szövegezését tekintve 
legrövidebb -  zsinati dokumentumban. Röviden kerül szó
ba az iszlám, s végül a zsidóság. Nem egészen két oldalon 
kerül sor a zsidók és keresztények viszonyára. Mégis 
mondhatjuk, hogy ez egy történelmi fordulópont volt.

5. XXIII. János pápa szándéka volt, hogy megszűnjék 
az ellenségeskedés a zsidók és keresztények között. Kari
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Rahner ennek ellenzőit akarta leszerelnil e megjegyzésé
vel: Nem szabad megfeledkezni arról, hogy „a ma élőttünk 
álló szöveg szavait és belső dinamizmusát tekintve egye
dülálló az egyház, a zsinatok és a teológia történetében”.

Erről a viszonyról így olvashatjuk a dokumentumban: 
„A zsinat emlékezik az egyház titkára, így arra a kötelék
re is, amely az új szövetség népét összeköti Abrahám né
pével.” Az arab országokban lakó keresztények miatt 
azonban éppen ebben a kérdésben nagyon nehezen tud
tunk előrehaladni.

Néhány jelentős gondolatot szeretnék idézni a doku
mentumból: nem feledheti ezért az egyház, hogy azon
nép által részesült az ószövetségi kinyilatkoztatásban, 
amellyel Isten, kimondhatatlan irgalmában a régi szövet
séget kötötte ... Az egyház hiszi, hogy Krisztus, a mi bé
kességünk, a zsidókat és keresztényeket a kereszten kibé
kítette, s a két népet önmagában egysítette.” „Nem kétsé
ges, hogy a zsidó vezetők, követőikkel együtt Krisztus éle
tére törtek, szenvedését azonban nem lehet megkülönböz
tetés nélkül sem az akkor élő, sem a most élő zsidókra há
rítani.” Nem lehet ezért a zsidóságot elvetni, sem azt állí
tani — mint régebben — hogy ez egy Isten előtt átkozott 
nép.

6. A  kereszténység és a  nem -keresztény vallások  kap
csolatának nagyszerű folytatását kell Assisiben látnunk. 
II. János Pál pápa hívta meg 1986 októberében a nagy vi
lágvallások képviselőit, hogy velük együtt imádkozzon a 
békéért. Nem együtt imádkoztak, hanem mindegyik kül
dött maga mondotta el könyörgését. Azt a sok támadást, 
amely emiatt a pápát érte, így lehetne összefoglalni: a tíz
parancs első rendelkezését, s a hitvallásunk első állítását 
sértette meg a pápa. Munkatársaival együtt az újkori re
lativizmus áldozatává vált, s az igazság kérdését teljesen 
mellőzte. — Az Assisiben történtek szigorú megfigyelői és 
ellenzői elfeledkeznek arról, amit Jézus mond az aposto
loknak, s az apostolkollégium élén álló Péternek: „íme én 
veletek vagyok a világ végéig.” Én, a magam részéről, így 
ítélem meg a történteket:
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a) A  pápa jelét adta annak, hogy a katolikus keresz
ténység feladata többek között az, hogy az emberek közöt
ti békét és egyetértést szolgálja. Az egyház missziós kül
detését ez nem szünteti meg, de ezt a küldetést új össze
függésben látjuk.

b) Rendkívül jelentősnek tartom azt, hogy Assisiben 
az egész világ «szeme láttára” emelte ki a pápa a vallásos
ságot, a vallásos hitet a racionalista leértékeléssel szem
ben. Az ember vallásos alapállása került így a világ színe 
elé -  s ennek az alapállásnak fokozott értéke. Kételkedő, 
bizonytalankodó kortársaink számára ez éppen az első pa
rancsot és a hitvallás első tételét emeli új összefüggésbe.

c) Az, ami ilyen egyszerűen történt Assisiben, feltűnés 
nélkül félresodorta mindazt, amiről a vallástudomány óri
ási elméleti vitasorozatot indított a 19. század második és 
a 20. század első felében. A  sok kérdés és értelmezés értel
metlenné vált, s újra megerősödött az emberek tudatában 
a vallásosság erejébe vetett hit.

A zsinatból kiáramló indításoknak, erőforrásnak döntő 
jelentőségű „élményvilágáról” gondoskodott a zsinatot zá
ró istentisztelet VI. Pál pápa tartotta 1965 december 7- 
én, a Szent Péter bazilikában. Ezen a konstantinápolyi 
Athenagoras pátriárka képviselője is jelen volt Az isten- 
tisztelet végén a pápa arra kérte, hogy lépjen fel a pápai 
oltárhoz. Ahhoz a kis csoporthoz tartoztam, amely a pápai 
oltár közelében mindezt végigélte. A teljesen zsúfolt temp
lomban a pápa a következő szavakat mondta: Konstanti
nápoly pátriárkája, s én, Péter hivatalának hordozója, ki
jelentjük, hogy az a pápai bulla, amely 1054-ben kiváltot
ta a szakadást, s a nyugati és keleti egyházat két részre 
szakította, tartalmát tekintve érvényét veszítette. -  Az a 
„seb”, amely ezt a szétválást okozta, legalább a jogi szin
ten „meggyógyult*. Elismerő zúgás, morajlás töltötte' be a 
templomot. Később hallottam egy történész professzortól: 
S mikor ez történt, könnyek szöktek szemembe, tudatára 
ébredtem, mekkora jelentősége van ennek a kijelentésnek 
az egész világ további története számára
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Paul m . Zulehner

1940-ben született. A bécsi egyetem  pasztorálteoló- 
g ia i tanszékének professzora, a z  Egyházfórum  szer
kesztőbizottságának aieinöke. Jelen tanulm ánya az  
1990. decem ber 1-én Budapesten elhangzott előadá
sának ném ileg bővített változata.

AZ EGYHÁZ A  VISSZASZERZETT  
SZABADSÁG VILÁGÁBAN

Magyarország szabad. Az NDK szabad. Lengyelország 
szabad. Csehszlovákia szabad. Népek, nemzetek szaba
dultak fel. AII. Vatikáni zsinat döntő jelentőségű dekrétu
mában az egyház és a világ kapcsolatáról van szó, s itt ol
vassuk: „Korunk egyik legjelentősebb ismérve az, hogy a 
népek szinte ellenállhatatlan erővel vágyódnak a szabad
ság után” (GS 4). Milyen eredményekről számolhatunk be 
ma? Valóban a szabadságot nyerték el? Mi az, aminek 
ezek a népek birtokába jutottak?

1. Milyen valós eredményekről lehet szó

1.1 Kitrthatatlan a szabadságvágy
Az emberben kiirthatatlanul él a szabadság utáni 

vágy. Ez az emberrel egyidős vágy a modem társadal
makban rendkívül erővel jelentkezett. Az otthon, a letele
pedés mellett ez az a vágy, amelyhez minden körülmé
nyek között ragaszkodni akar mindenki.

Persze, ha jobban utána nézünk, a „szabadságot” kü
lönböző módon értelmezik az emberek. Megismételt köz
véleménykutatás nyomán a következő táblázatban tudjuk 
összefoglalni a szabadsággal kapcsolatos konkrét elképze
léseket:

78



Egyházfórum 6 (1991) 1

— egészen személyesen szeressen valaki, s így ne lehessen 
engem akárkivel felcserélni (73 %)

— ne tudjanak mások állandóan kihasználni (64 %)
— személyes szabadságomhoz ragaszkodom (87 %)
— a szülők saját, helyesnek vélt elképzelésük szerint nevel

hessék gyermekeiket (75 %)
— puszta emberségem miatt értékeljenek, ne azért, mert va

lamit teljesíteni, „termelni” tudok (73 %)
— legyenek olyan emberek közelemben, akiket szeretni tu

dok, s akik szeretnek engem (87 %)
— hogy életemet saját elgondolásom alapján formálhassam, 

alakíthassam (78 %)
— olyan államban élhessek, amely a szabadság elvére he

lyezkedik (80 %)
— küzdhessek a fejlődésért és egy jobb társadalomért (56 %)

E válaszok segítségével megállapíthatjuk, hogy a la
kosság közel 80 százalékában nagyon erősen él a szabad
ság utáni vágy (ez elsősorban az 1990-es ausztriai vizsgá
lódások végeredménye). Fel kell tételeznünk, hogy szabad 
életkörülmények ezt a szabadságvágyat tovább fokozzák, 
vagy legalább állandóan tudatosítják. Ugyanakkor biztos, 
hogy az ember személyes szabadság utáni vágya erősebb, 
mint a szabad társadalmi rend utáni vágyódás. Ez a sza
badságvágy alapvetően jellemzi az embert.

így érthető, hogy hosszú időn át nem lehet elnyomni a 
személyes szabadság igényét. A kelet- és közép-európai or
szágokban csődöt mondott a „megvalósított szocializmus”, 
de ennek hátterében nem csupán a kommunista vezetők 
gazdasági tehetetlensége állt, hanem az az abszurd kísér
let is, hogy a polgárokra szocialista életstílust kény
szerítsenek, amely „mellékesen” még ateista beállítottsá
gú is volt. Hosszabb időn át nem lehetett a kommunista 
abszolutizmust összeegyeztetni az emberek szabad
ságvágyával.

A magyar nép lerázta magáról azt a rendszert, amely 
jogtalanul megfosztotta szabadságától. „Szelíd” forrada
lom által érte el, hogy szabadon tudja társadalmát alakí
tani. Itt azonban egy döntő jelentőségű megállapításra 
van szükség: szabaddá vált külső életkörülmények, sza-
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bad társadalmi rend még nem jelentik azt, hogy az embe
rek valóban szabadok. Igaz ugyan, hogy a szabad társa
dalmi rend előfeltétele annak, hogy a polgárok szabad éle
tet éljenek, de ez még nem nevezhető igazi szabadságnak. 
Könnyen előfordulhat, hogy szabad külső életkörülmé
nyek ellenére az emberek igazi szabadság nélküli életet 
élnek. Előfordulhat az is, hogy külső keret ellenére olyan 
áramlatok érvényesülnek a társadalomban, amelyek meg
gátolják a szabadság érvényesülését. Megtörténhet, hogy 
a társadalmi rend biztosítja ugyan a szabadságot, az em
berek azonban nem élik át igazán a szabadságot.

1.2 A szabadság különböző fokozatai
A modern társadalomtudomány két egyszerű fogalmat 

ismer, s ezeknek segítségével különbséget tud tenni a sza
badság lehetősége és az átélt szabadság között. Ez a két 
fogalom: a szabadság fokozataiban meghatározható a szo
ciális és a tényleges szabadság. A szociális szabadsághoz 
sorolhatók azok a rendezett életformák, amelyekben 
egyáltalán lehetővé válik mindenki számára a szabadaka
rati döntés. Említenünk kell többek között a modem tár
sadalmak pluralista beállítottságát, amely biztosítja, hogy 
minden állampolgár maga értelmezheti és alakíthatja éle
tét, szabadon valósíthatja meg önmagát. Mindez fontos 
ugyan az emberi szabadság számára, de csupán a lehető
séget adja. Pusztán ezen az alapon még nem lehet monda
ni, hogy az emberek ténylegesen szabadok, át is élik, meg 
is valósítják a szabadságot. A lehetséges szabadságtól a 
tényleges szabadságig nagyon hosszú út vezet. Feszültsé
gek között vezet ez az út, különleges életművészetet igé
nyel. Szabad társadalmak „szabadságművészek” számára 
teremtődtek, de nem teremtenek automatikusan „szabad
ságművészeket”. Csehszlovákia, Magyarország, Lengyel- 
ország s a korábbi NDK eljutott a szabadság társadalmi 
fokozatára. Az igazi felszabaduláshoz -  a nöyekvő számú 
„szabadságművészekig” -  azonban még nagy utat kell 
megtenni.
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1.3 A szabadság gátjai
Akadályversenynek is nevezhető ez az előrehaladás a 

hosszú úton. Sokat számít már az is, ha valaki idejekorán 
ráébred ezekre az akadályokra. Azok a népek, amelyek a 
szabadságot csak most nyerték el, talán tanulhatnak 
azoktól, amelyek hosszabb idő óta járhatnak ezen az úton. 
Ezek a népek juthattak olyan tapasztalatok birtokába, 
amelyek minden valószínűség szerint az újonnan felszaba
dultaknál is jelentkezni fognak. Számolni kell termé
szetesen azzal is, hogy vannak „házi készítésű” akadályok 
is, amélyek az elmúlt negyven év történetének káros kö
vetkezményei.

(a) Biográfiai akadályok
A szabadság olyan adottság az emberben, amelynek 

éveken, sőt évtizedeken át kell érlelődnie, bontakoznia. 
Nem veheti az ember a szabadságot azonnal érett gyü
mölcsként kezeibe. Említenünk kell pl. a szülőktől való el
szakadást. Ha a „szabadságművészet” kiérlelt formájához 
tartozik, hogy az ember képessé válik a szeretetre, akkor 
érdemes a Teremtés könyvére emlékeznünk: a férfi csak 
akkor képes ragaszkodni egy nőhöz (s egy nő a férfihez), 
ha előbb elhagyja apját és anyját (Tér 2,24). Még a szabad 
társadalmakra is áll a tétel, hogy a polgárok nem jelenték
telen része megreked ezen az úton. Igen jelentős szakem
berek (Piaget, Kohlberg, Oser) vizsgálatai igazolják, hogy 
az erkölcsi és vallásos érzék fejlődésében könnyen jelent
keznek üzemzavarok, s -  az itt jelképes értelemben vett -  
„gyermekkorból” az emberek fele nem tud kiemelkedni. A 
nyugati egyházak fundamentalista áramlatainak gyökerét 
ebben a tényben kell keresnünk.

(b) Gazdasági akadályok
Egy neves kultúrkritikus, Pier Paolo Pasolini „kalózí

rások” c. könyvében1 a fasizmust és a fogyasztói mentali
tást tette felelőssé a személyes szabadság fogyatkozásáért. 
Ugyanígy félt a szabadság csökkenésétől Erich Fromm, s 
a Jürgen Habermas által képviselt Frankfurti iskola. A

1 Német fordítása: Freibeuterschriften: die Zerstörung des einzelnen 
durch die Konsumgesellschaft, Berlin, 1978

81



6 (1991) 1 Egyházfórum

modern ipari társadalmakban a „közvélemény” számára 
igazi értékként valóban a birtoklás és a teljesítmény áll 
középpontban. A teljes élettér további részletei (család, 
szabadidő, egyházak) és tapasztalatai (halál, gyász, játék, 
szenvedés, imádság) kiszorulnak a tudatból. Emiatt elsze
gényedik az élet, a szabadság elkorcsosul, szolidaritásra, 
igazi szeretetre alig képes az ember.

Anyagiak szempontjából nagyszerűen felszerelt sza
bad társadalmakban lassan eltűnik a terheket hordozni 
tudó szolidaritás: a jobb fizetésre való törekvés veszi át az 
uralmat, ennek hátterében pedig individualista gondolko
dásmód, s -  ami az élet célját illeti -  pesszimizmus.

(c) Fokozódó nemtörődömség
A társadalmi szabadságot most visszanyert országok

ban erős akadályt jelent a „szabadságművészet” számára 
az, hogy negyven év alatt lassan leszoktak az emberek 
szabadságuk használatáról. Úgy tűnik, hogy politikai dön
tésekben való részvétel hamar kifárasztotta őket. Erről ta
núskodik az a tény, hogy szabad demokráciákkal összeha
sonlítva meglepően kevesen vesznek részt választásokban. 
A szabadságban lelt öröm hiányát jelzi az is, hogy gazda
sági nehézségek megoldásához aránylag túl fogyatékos az 
egyéni vállalkozókedv.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a korábbi oszt
rák-magyar monarchia országaiban túl sokáig élt a jozefi
nista hagyomány, amely mindent fölülről akart irányítani, 
s így alig nyílt alkalom arra, hogy a szabadsággal kapcso
latos erények kibontakozzanak. Nem sokkal a jozefinista 
„felettes hatóság” után máris megjelent a kommunizmus. 
Egyik rendszer sem kedvelte azt, hogy a polgárok átéljék 
és bontakoztassák szabadságukat. Ebből látható, hogy a 
társadalmi szervezet megváltozását nem követi automati
kusan az ember változása.

(d ) E ltű n t a  va llás, am ely  megfékezi a  lét fé le lm ét
A  szabaddá válást bénítja végül az is, ha az emberek 

nem tanulják (nem tanulhatják) meg, hogy a romboló ha-
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tású „létfélelmet” a vallás szakrális világába ágyazzák2. 
Ha a szabadság és a szeretet egymást feltételezik, akkor a 
félelem, amely halálos ellensége a szeretetnek, komolyan 
veszélyezteti a szabadságot is.

A félelemnek viszont nagyobb esélye van egy olyan 
életfelfogásban, amely kizárólag evilági valóságokra irá
nyul. A halál utáni életbe vetett hit és remény viszont ké
pes megfegyelmezni a félelmet is. Kimutatható, hogy tisz
tán „evilági” gondolkodású ember sokkal jobban hajlik ar
ra, hogy mindent önmagára vonatkoztatva szemléljen. A 
vallásosságban rejlik az az erő, amely széthúzza a füg
gönyt, csökkenti a félelmet, teret nyit a szabadság számá
ra -  így teremt életteret a szeretet számára is -  azáltal, 
hogy megnyitja szemeinket Isten üdvöt, boldogságot adó 
világa felé, lerombolja azt a „vasfüggönyt”, amely elvisel
hetetlenül szűk keretekbe záija életünket. A vallás igaz
sága valóban szabaddá tesz bennünket.

Egy pillanatra megpihenve összegezhetjük az eddigiek 
eremdényét: a kelet- és közép-európai országok az elmúlt 
év szelíd forradalmában visszanyerték szociális szabad
ságukat, de előttük áll az a rendkívüli „kihívás”, hogy a 
szabadságnak erről a fokáról fellépjenek a személyes, 
tényleges szabadság fokozatára. A nemzet felszabadult, de 
legtöbb polgára még ezen feladat előtt áll. Arról sem sza
bad megfeledkezni, hogy a szociális szabadság sem „tartó
sítható” sokáig, ha a polgárok jelentős része nem válik 
közben a szabadság művészévé.

De mit tehetnek az egyházak a szabadság világában?

2. Az egyház feladata az új szabadság 
világában

Az egyház nem ebből a világból való, de ebben a világban 
él. Ignaz Seipel, osztrák teológus, katolikus pap, s a két vi
lágháború közötti időszakban szövetségi kancellár (1922 
és 1929 között, két évet kivéve) nagyon józanul a követke-

2 vö. E. Drewwermann teológiájának alapgondolata: Strukturen des 
Bösen. 3. kötet. Paderborn, 1988.
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ző megjegyzést tette: „Ecclesia vivit modo capitalistico”, az 
egyház a kapitalizmus módján él. Ez nem azt jelentette, 
mintha az egyház is kapitalista lenne. Inkább arról volt 
szó, hogy a kapitalizmus által állított kereteket az egyház
nak tudomásul kell vennie, elismerően, de kritikusan is. 
Ha ez a tétel gazdasági tényekre, életkeretre érvényes, 
mennyivel inkább az átfogóan vett szociológiai tényekre. A 
tételt természetesen át kell fogalmazni következőképpen: 
az egyháznak a társadalmi szabadság keretében a szabad
ság iránti szeretetben, szabadságot ápolva és gondozva 
kell élnie és működnie. Elsősorban arról van szó, hogy a 
szabadság, mint „téma” döntő szerepet játsszon az egyház 
életében, működésében és gondolatvilágában. Ez, ellenté
tes irányból megfogalmazva, azt jelenti, hogy az egyház 
egy szabad társadalom polgáraitól nem vonhatja meg a 
szabadságot. Ha ezt tenné, akkor rendkívül magas aka
dályt állítana saját működése elé. Ha az emberek ebben 
az esetben szembeszegülnének az egyházzal, akkor ez 
nem az evangélium elleni tiltakozás lenne, hanem tiltako
zás azzal az egyházzal szemben, amely megveti a szabad
ságot.

Egy lépéssel még tovább mehetünk. Ha arra a „szaka
dékra” nézünk, amely a személyes szabadság és a puszta 
társadalmi szabadság között tátong, akkor éppen a ke
resztény egyháztól kellene elvárni, hogy az emberi sza
badság védnöke legyen, a legértékesebb és leghatéko
nyabb munkát végezze az igazi szabadság bontakozása ér
dekében.

2 .1 ő s i  b iza lm a tla n s á g  a z  e g y h á z b a n

Ha valaki ma éppen az egyháztól várja el, hogy a sza
badság megbízható ügyvédje legyen Kelet- és Közép-Euró- 
pa „újszülött” demokráciáiban, villámgyorsan hallhatja a 
kritikusok szavát: a történelem folyamán nem nagyon le
hetett számítani az egyháznak erre a szolgálatára. A mo
dern szabad társadalmak valóban az egyház kifejezett 
akarata ellenére, elkeseredett ellenállása közben jöttek 
létre. Az egyház szilárd társadalmi bázisra támaszkodha
tott, s ebből a biztos háttérből védelmezett egy végzetes
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tételt: csak az egyház által őrzött igazságoknak van létjo
ga, a tévedésnek nincs, még kevésbé a tévédének. Még az 
elmúlt évszázadban is legmagasabb pápai tekintély bélye
gezte meg a vallásszabadság liberális eszméit. Kifejezet
ten még azt is kihirdették, hogy a római pápa a demokrá
ciát sohasem fogadja el.

A második Vatikáni Zsinat vallásszabadságot védel
mező dekrétuma (Dignatitis humanae) óriási áttörést je 
lent, amikor a szabadság elismeréséről van szó. Mégis 
nyitva kell hagynunk a kérdést, hogy az, ami papírra ke
rült, valóban formálja-e az egyház tudatát és magátartá- 
sát. Jelenleg erősödik (elsősorban a katolikus egyházban) 
az a nézet, hogy az egyes emberek szabadságával -  a ma
gától értetődően lelkiismeretével -  szemben bizalmatlan
nak kell lenni. Egy osztrák püspök pl. „a demokrácia által 
kiszabadított félelmetes szabadságvágyról” beszélt.

Ha visszatekintünk a katolikus egyház és a vallássza
badság viszonyának történetére, megállapíthatjuk, hogy 
voltak idők, amikor a hatalmon lévők szövetséget kötöttek 
az egyházzal, biztosították a nép kereszténységét, így gya
korlatilag alig volt lehetőség arra, hogy valaki ne keresz
tény legyen. Ez a helyzet nagyon kedvezett a keresz
ténységnek, így érthető, hogy az egyház határozottan elle
nezte a vallások szabadságát. Viszont amikor az egyház 
került abba a helyzetbe, amelyben előzőleg ellenfelei vol
tak -  tehát társadalmilag elnyomták -  érthető önérdekből 
követelni kezdte a vallásszabadságot az egyházellenes 
kormányoktól.

Az egyház nehezen nevezhető ezért a szabadság szüle
tett ügyvédjének, -  de nem csupán a társadalomtól kapott 
privilégiumok, a világi hatalommal kötött „házasság” mi
att. Az egyház belső valóságában is érvényesül a felülről 
való irányítás gondolata. Hosszú időn át feledkeztek meg 
arról, ami az újszövetségi közösségek számára magától ér
tetődő volt, nevezetesen hogy minden keresztény „meg
kapja a Lélek ajándékát” (1 Kor 12,7). Ebből következik, 
hogy az egyházban nem lehet különbséget tenni (a veze-

3 IX. Pius, Syllabus, 1864
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tés) „alanyai” és „tárgyai” között, hiszen mindenki „alany”, 
akit önmagáért és a számára rendelt közösségért (ApCsel 
2,47) senki által nem helyettesíthető felelősség terhel.

Nagyon bonyolult fejlődés után került háttérbe a „lel
kieknek” alapvető egyenlősége.4 Egyre erősebb választóvo
nal alakult ki: egyik oldalon álltak a felelősek, másik olda
lon, akikért felelősséget vállaltak. Más szóval a klerikusok 
és a laikusok között, tehát a tanítók és parancsolók, ill. az 
engedelmeskedők, alárendeltek között. Az egyház elveszí
tette testvéri-közösségi jellegét, s „klérusegyházzá” válto
zott Ez egy új társadalmi életforma volt, amelyet ma ta
lán csak a „szakértők egyházának” szervezeti formája múl 
felül. Mindez történelmi alakulás következménye, az egy
ház lényegének nem szükségszerű velejárója -  eredménye 
azonban egyértelműen az, hogy az egyház tagjainak túl
nyomó többsége kiskorúvá” vált A szabadság, az egyéni 
felelősségérzet és a lelkiismeret számára ebben az össze
függésben kevés hely marad.

2.2 S za b a d s á g o t e lőm ozd ító  e g y h á z i g y a k o r la t

Az említett, történelmi szempontból örökölt problémák 
ellenére mégis az a véleményünk, hogy az egyháznak a 
szabadság világában az a feladata, hogy ápolja-gondozza a 
szabadságot, így a „most született” demokráciákban társa
dalmi szinten is hozzájáruljon az igazi szabadság fejlődé
séhez. Az egyház lehetne az a sajátos hely, ahol „szabad
ságművészek” születnek.

Ennek alapvető elve: az egyház nem teheti meg azt, 
hogy csak a szószékről beszél a szabadságról, s így követel 
szabadságot a társadalom számára. Ezt is tennie kell, 
igaz, de nem elegendő, ha csak a szabadságról beszél. A 
szabadság világát önmagában is meg kell teremtenie. Aki 
az egyházban él, tapasztalja meg, hogy személyes szabad
sága növekedett. A következőkben szinte „látomásszerű
en” beszélünk a szabadságot ápoló egyházi gyakorlatról,

4 A biblia mindenkit „pneumatikoi’ -nak nevez; a németben kettős ér
telme van a szónak, ezért könnyebben érthető: .der Geistliche" jelent 
lelkészt és jelenthet lelki embert is..
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anélkül, hogy állandóan ismételgetnénk: ez az egyházban 
egyáltalán nem magától értetődő, Nyugat-Európában ép
pen úgy, mint a keleti vagy középeurópai egyházakban.

(a ) M ind en n ek  a la p ja  a  „ m isztagógia9
Előbb egy szómagyarázat: „ágéin” jelentése a görögben 

bevezetni, beavatni, a „mysterion” pedig titkot jelent. A 
magyarosan írt „misztagógia” tehát a titokba való beveze
tést jelenti.

Szabadságot ápoló egyházi gyakorlatnak alapja az a 
hívő tudás, hogy Isten, túláradó szeretetében minden em
bert, senki mással fel nem cserélhető szabad élettörténet
re szólít. Ez ezért egyúttal Isten iránta tanúsított szere- 
tetének története is. Minden ember közvetlenül Isten előtt 
áll, ezért személyisége „szent”, hiszen mindenki szabad. 
Ennek következményeként Isten szándéka az, hogy min
den ember szeretni tudjon, ami viszont feltételezi a sza
badságot: szabadság nélkül nem jöhet létre szeretet. Sza
badságra ezért nem csak joga van mindenkinek, hanem 
felszólítás is, hogy szabadságát kidolgozza. Mindenki „kö
telessége”, hogy szabadságát“kibontakoztassa, s így szere- 
tetét is a teljesség szintjére emelje.

Ezek után megállapíthatjuk: az egyházi élettevékeny
ség -  gyakorlat -  csak akkor ápolja a szabadságot, ha az 
embert létének ebbe a végső titkába bevezeti. A szabadság 
gondozása tehát megkívánja a „misztagógiát”.

(b) Szolidáris szabadság
Ezen az úton az egyház szembeszegülhetne a szabad

ságnak a mai szabad társadalmakban érvényesülő lefoko
zásával is. Lefokozza — vagy mondjuk így: megfelezi -  a 
szabadságot az, aki nem'nyílik meg a szeretet és a szolida
ritás tudata felé. A modem társadalmakban egyre erőseb
ben jelentkezik a „szabad önmegvalósítás”, gondolata, ez 
viszont akadályozza a szolidáris szabadság fejlődését. Ez a 
parttalan önmegvalósítási vágy különben is abból a féle
lemből fakad, hogy a „rövidebbet húzzák” a múlandó élet
ben, nem élhetik át (és nem élheti ki) minden képességü
ket. Megfelelő egyházi gyakorlat elvezethet ahhoz a hívó 
bizakodáshoz, amely megfékezi a félelmet, s a félelem
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csökkenésével növeli a szabadság életterét. így válhatna 
az egyház a szabadság és szolidaritás együttes ügyvédjé
vé. Az egyház lehetne az a hely, ahol a világ túlélése szá
mára oly jelentős „szolidaritás erénye” növekedni, bonta
kozni tudna.

(c) L e lk ip ászto ri m u n ka  k u ltú rá ja
A lelkipásztori élet mindennapjaiban is kellene ápolni 

a szabadságot. A nyugat-európai egyházakban végzett val
lásszociológiai felmérések igazolják, hogy a hívek (polgá
rok) egyházhoz való kötődése egyre ingadozóbbá vált, 
könnyen jelentkeznek rövidzárlatok. Egyre valószínűbbé 
vált a vallási „változékonyság”. Ennek jele az egyházon 
belül az, hogy a hívek hol közelednek az egyházhoz, hol 
távolodnak tőle. De jele ennek az is, hogy sokan lépnek ki 
az egyházból.

Ezt erőszakkal megakadályozni nem lehet. Ez részben 
annak köszönhető, hogy a szabad társadalmakban növe
kedett a szabadság tudata, a „szabad öntudat”. Az egyhá
zak ma már nem képesek arra, ami régebben keresztény 
életkörülmények között megtörténhetett, vagyis nem ké
pesek meghatározni azt, hogy híveik mit hisznek és ho
gyan élnek. Minden polgár saját életének főrendezőjévé 
vált. Ók határozzák meg, hogy távol maradnak-e vagy kö
zelednek, részt vesznek-e az egyház életében, vagy vissza
utasítják azt.

Az egyházi felelősöknek ez persze nem nagyon tetszik. 
Mégis: az egyház közeledésének egyetlen esélye az, ha ezt 
a tényt lelkipásztori munkájában egyszerűen elfogadja. Ez 
azt jelenti, hogy a lelkésznek, saját „döntéseiben” a hívek 
szabad döntését feltételeznie kell. Szembe kell szegülni 
azzal a kísértéssel, hogy hatalmát erőszakos módon gya
korolja. Erre különösen akkor kell ügyelni, ha nincs teljes 
megegyezés a hívek elvárása és az egyház véleménye kö
zött: gyermek keresztelése, házasságkötés, bérmálásra va
ló jelentkezés esetében. Ha a hívek ilyen lelkipásztori 
„problémákkal” kapcsolatban kiszolgáltatottságukat, tehe
tetlenségüket érzik, ha őszinte vallásos igényből fakadó 
kérésüket nem teljesítik, mert azokat a feltételeket, ame
lyeket egy túlbuzgó pap állít fel, nem akaiják vagy nem

88



Egyházfórum 6 (1991) 1

tudják megtartani -  akkor csalódnak, s eltávolodnak a kö
zösségtől. Az evangélium erőszakos terjesztése az egyház
nak mindig több kárt okozott, mint az erőszakmentesség.

(d ) A  szabadság növelése
Túl kevés lenne azonban, ha a „hétköznapi” lelkipász

tori munkában csak a hívek által megkívánt szabadságot 
tartanánk tiszteletben. Azzal kell számolnunk, hogy a szo
lidáris szabadság felé haladó úton nagyon sok ember meg
reked. A teljesebb szabadság ápolása-gondozása az egyház 
elsődleges feladatai közé tartozik. Lelkipásztori célkitűzé
sek közé sorolhatjuk ezért a következőket: képezni kell az 
egyéni felelősségvállalás tudatát, képezni kell a lelkiisme
retet, hogy jobb tájékozódásra legyen képes, segíteni kell a 
híveket, hogy hitükben is felnőtté váljanak. A felnőttkép
zésről — teológiai felnőttképzésről -  nem lehet ezért le
mondanunk. Ezen a területen különben sokan mutatnak 
érdeklődést. Elég sokan „közlekednek” a magas teológia 
világában, nem ritka, hogy akadémiai fokozattal zárják 
munkájukat, s egyetemi tanári képesítést is nyernek.

(e) A k ik  a  m aguk ú tjá t já r já k
A z  emberi szabadságot értékelő lelkipásztori munka 

következménye lehet, hogy az egyéni felelősségtudatban 
végrehajtott döntések nem minden esetben követik azt az 
utat, amelyet az egyház hivatalos véleménye képvisel. 
Előfordulhat, hogy valaki pl. felelősségének tudatában vá
lás után, az egyház akaratával ellentétben, másodszor is 
házasodik.

Az egyház „művészi” magatartását jellemezné, ha a 
szabadság pártján álló lelkipásztori munka még ilyen 
helyzetekben is folytatódna. A „konformizmus” ellen tilta
kozókkal ilyenkor is a felelősség tudatában kell foglalkoz
ni. Ellentétes oldalról szemlélve: a „tiltakozók” ne várják 
el az egyházi közösségtől, hogy az egyházi közösség cselek
vési irányelvet formáljon magatartásukból.

Minél több ilyen „maga útját járó” található az egyházi 
közösségben, annál jobban kell erősíteni az egységet, a kö
zösség önmagával való azonosságát pártoló erőket. Ide so
rolható a misztikus elmélyedés, a közös imádság, az euka- 
risztia megünneplése, a szentségek kiszolgáltatása, a bib-
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likus hagyomány elmélyítése, de ide tartozik a közös hit
vallás is. Az egységet ápoló erőkhöz nem utolsó sorban 
tartozik az egyházi hivatal és tekintély elismerése. Ez 
megakadályozhatja azt, hogy a hívek saját elképzelésük 
szerint alakítsák át az egyházat, aminek eredménye az
után az lenne, hogy rá sem lehetne ismerni.

(f) A  h it  összetartó h á ló já n a k  szövése
A szabadságot ápoló lelkipásztori munkának legben

sőbb magját képezi, ha kialakulhat a „hit hálózata”. A 
megnevezés mellékes: lehet plébániának, mozgalomnak, 
apostoli tevékenységnek, szerzetesrendnek, bázisközös
ségnek nevezni. Azt azonban nem lehet tagadni, hogy az 
adott helyen alakult plébániai közösségnek elsődleges sze
repe van. Itt a hívek nem keresik, hanem adottságszerűen 
találják meg egymást, az evangélium itt tudja igazi erejét 
felszabadítani, s itt tud létrehozni egy társadalmilag több
rétegű közösséget. Ez felel meg az evangéliumi előírásnak, 
hiszen megteremti annak lehetőségét, hogy már nem szá
mít, hogy valaki zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, 
férfi vagy nő (Gál 3,28), hanem mindannyian egy test le
hetnek Jézus Krisztusban.

A hit hálózata akkor jön létre, ha az igazi hitből sza
badság, s egymással összekötő szeretet bontakozik ki. 
Ahol megvalósult az igazi szabadság, ott növekszik a szoli
daritás, a közösség egysége is. Ahol a szabadság „mezején” 
növekszik a hit, ott belső, dinamikus erő hozza létre a hit
ben egyesült közösségeket.

Ezek a hívő közösségek az egyes hívek számára is gaz
dagító erőt képviselhetnek. Megóvhatják őket attól, hogy 
az evangéliumot „polgári” életstílussá alakítsák át, hogy 
több kompromisszumot teremtsenek az evangélium és a 
polgári élet között, mint amennyi szükséges.

Az elmúlt években nem csupán a kommunisták által 
uralt „élet-tartományokból” vonult vissza sok polgár saját 
szűk, privát életkörébe. Sokan vesztették el az egymásba 
vetett bizalmukat. Az egyház ugyanis nem jelentéktelen 
részében (a klérus és a püspökök egy részét sem kivéve) 
konkrét érdekeltség és rövidlátó lelkipásztori szempontok 
miatt jobban engedelmeskedett a jozefinista örökségű egy-
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házi „hivatalnak”, mint Istennek. Kelet- és Közép-Európa 
egyházainak különösen a haldokló kommunizmus utolsó 
éveiben „sikerült” az uralkodó réteg képviselőivé válniuk, 
s ezzel a réteggel -  államhatalommal -  bizonyos szem
pontból együttműködniük. A „koegzisztencia” ellen tilta
kozó belső egyházi ellenállást letörték, tragikus módon ép
pen azoknak parancsára, akiknek célja az volt, hogy az 
egyház és a vallás eltűnjön.

Vajon sikerül-e megbékélni ezekkel a hívekkel -  ezek
kel a körökkel — akiknek a kommunizmus bukása igazat 
adott? Azok, akik hosszabb időn át „rossz lóra tettek”, még 
mindig hivatalban vannak. Románia görög-orthodox egy
házának pátriárkája szoros kapcsolatban állt Ceausescu- 
val, a Szent zsinat néhány hónapi bűnbánatra most kolos
torba küldte. De mi történik a nyilvánosan bevallott vagy 
így viselkedő békepapokkal? Az elmúlt években senki se 
válhatott „valakivé” az egyházban, ha nem helyezkedett a 
kommunista hatóságokkal való együttműködés alapjára. 
Ez teológiai tanárokra éppúgy érvényes, mint püspökökre. 
Nagyon nehéz beismerni az egyházban, hogy valaki téve
dett. De talán még nehezebb megbocsátani, ha valaki jog
talanul szenvedett. Az viszont biztos, hogy igazi újjáéle
désre csak akkor kerülhet sor, ha az egyház le tudja ma
gáról vetni ezeket a súlyos erkölcsi terheket. A nép csak 
ezután lesz arra képes, hogy bizalmával ajándékozza meg 
az egyházat. Puszta szavak nem sokat jelentenek.

3. Az egyház politikai felelőssége

A most szabaddá vált társadalmakban az egyháznak újra 
kell tanulnia társadalompolitikai felelősségét. Aránylag 
egyszerűen fogalmazhatjuk, hogy milyen politikai maga
tartásról lehet szó.

-  Megengedhetetlen, hogy az egyház (elképzelten) po
litikamentes, lelki, csak rejtett bensőségbe visszahúzódó 
magatartást tanúsítson. Ebben az esetben ui. az egyházat 
egy termoszhoz hasonlíthatnánk: belül, lelkiségét tekintve 
forró, de kifelé nem sugároz semmi meleget. Az ilyen típu
sú visszavonulást különben a kommunista kormányok
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rendeletekkel szorgalmazták. A nyugati társadalmakban 
ugyanezt követelik a liberálisok. Alaptételük, hogy az egy
ház váljék külön teljesen az államtól, politikai tettekre ne 
vállalkozzék. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a 
politikától való visszahúzódás is politikai tett, hiszen te
kintélyével nem jelenik meg a politikai eseményekben, s a 
politikai emberellenes magatartásával (pl. az antiszemi
tizmus erősödésével) szemben nem tanúsít ellenállást. Az 
ellenállás viszont éppen Isten tetteit jellemzi, s az egyház
nak ezekhez a tettekhez kell igazodnia. „Isten meghallja 
az elnyomottak kiáltását”, pártjukat fogja, s megszabadí
tásukra törekszik. Ha az egyház nem akarja Istenét el
árulni -  s nem akar így egyfajta sötét „egyházi ateizmus” 
áldozatává válni -  akkor nincs más lehetősége, mint kiáll
ni a szegények mellett. Az osztrák püspökök szociális kör
levele alapján ezt a szegények melletti kiállást nem lehet 
szélsőségesen szociális gondolkodókra bízni, hiszen az Jé
zus követésének nem jelentéktelen része. A szegények 
ügyéért harcolni azonban máris politikai tettet jelent. Ezt 
már arról is fel lehet ismerni, hogy azokban az országok
ban, ahol az egyház kiállt a szegények mellett, az egyhá
zat is elnyomják.

-  Az előző meggondolások alapján az egyház politikai 
felelősségvállalásában még egy másik modellt is el kell 
ítélnünk. Az „egyenlő távolságtartásról” van szó: egyenlő 
távolságot őrizni minden politikai erőtől. Ez alapjában vé
ve ugyanazt jelentené, mint amit előbb mutattunk be. Po
litikai nézetektől egyenlő távol csak az maradhat, akinek 
nincs politikai véleménye. Ha az egyház állást foglal, ak
kor eleve nem lehet mindegyiktől egyenlő távolságban. Ez 
viszont -  tehát az állásfoglalás -  evangéliumi kötelesség.

-  Nagyon kérdéses még egy harmadik politikai modell 
is. Az „integralista” gondolkodásmódról van szó, amely azt 
állítja, hogy az evangélium nem csak politikai alapelveket 
sugall, hanem a konkrét megvalósítás egyes lépéseit is 
meghatározza. Az integralisták ezen az alapon állítanak 
fel gazdasági és társadalmi tételeket. Ennek a kísértésnek 
esett áldozatul az elmúlt időkben a „rendi állam”, így kép
zelik ma néhányan még a keresztények között is, hogy a
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marxista szocializmus igazi terve felel meg az evangélium 
elgondolásának.

Tagadhatatlan, hogy egyes „bázisközösségek” ennek a 
kísértésnek engedtek. Néhány újabb egyházi mozgalom -  
pl. az Opus Dei, vagy a Cummunione e liberazione -  már 
túl is jutott a „megkísértés” állapotán. Titokban tartják 
ugyan tevékenységüket, de sok pénzzel erős aktivitást fej
tenek máris ki a kelet- és közép-európai országokban, 
Liechtensteinben éppen a közelmúltban állítottak pl. fel 
egy Opus-Dei-Akadémiát -  ezen belül keresztény etikai 
tanszéket -  kifejezetten kelet-európai iránnyal. Ehhez 3 
millió svájci firakra volt szükség. Megnevezhetjük a hát
térben álló erőket is: szentnek nem nevezhető szövetséget 
kötőit a régi nemesség, a kapitalisták az egyházi reakciós 
körökkel.

Felmerülhet most a kérdés: hogyan néz ki az a felelős 
egyházi poétikai magatartás, amely sem nem menekül a 
politikai felelősségtől, sem nem válik kérdéses integralista 
körök képviselőévé?

Az osztrák egyház König bíboros idején kísérelt meg 
egy ilyen megoldási König ezt mondotta önmagáról: Nem 
politizáló püspök vagyok, hanem politikus. Az ő vezetése 
alatt sok politikai kérdésben foglalt az egyház állást (bé
ke, környezet, az élet \4delme, iskola). A döntő kérdés 
mindig ez volt: Hová kenu az egyes ember? Alárendelik a 
tőke hatalmának? Elárulják szabadságát és azt a jogát, 
hogy életét meghatározza? ónok-e az érzékeny egyensúlyt 
az önállóság és a mások iránti elkötelezettség között?

Az osztrák egyház a rendelkezésére álló tömegkommu
nikációs eszközökkel — König bíboros személyes tekinté
lyére támaszkodva -  a nagy nyilvánosság elé tárta politi
kai állásfoglalását, hogy minél több polgár lelkiismerete 
jöjjön keresztény értelemben mozgásba. Lzeknek a felvilá
gosult keresztényeknek az egyház azután bizalmat szava
zott, hogy azt a politikai pártot fogják választani, amely 
keresztény elképzeléseiknek legjobban felel meg. Hogy 
ilyen körülmények között nem születik meg „a keresztény 
párt” -  mint ahogy a szlovák püspökök képzelték az első 
szabad választás idején -  azt tudták az osztrák püspökök,
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még akkor is, ha egy-egy püspök az Osztrák Néppártot 
(ÖVP) részesítette előnyben. Ez a politikai gyakorlat azon
ban fejlett politikai kultúrára tud csak épülni. Arról az 
alapelvről azonban sohasem feledkezhet meg, amely „Is
ten gyakorlata” volt. A szegények érdekeinek képviseleté
ről van szó, amelyről a szentírás második könyve (Kiv 3,7- 
10) így tanúskodik:

„Láttam népem nyomorúságát” -  „Láttam a gyötrel
met, amellyel az egyiptomiak kínozzák őket” — „Azért 
szálltam le, hogy elvezessem őket egy szép, tágas ország
ba, tejjel-mézzel folyó országba”.

Ha egyházon belüli tetteinket Isten tetteihez méljük, 
akkor a következő elveket sorolhatjuk fel:

-  ismereteket kell szereznünk, hogy az eggyé vált vi
lágban milyen anyagi és lelki szükségben szenvednek az 
emberek,

-  kutatnunk kell ezeknek a szenvedéseknek okait, fel 
kell ismernünk, hogy igazi életük lehetőségeit fojtják el,

-  az egyház politikai tehetetlenségét beismerve, mégis 
felhasználva minden erőszakmentes eszközt, az elnyomot
tak oldalára kell állnunk, s felszabadulásukat kell szor
galmaznunk.

A kelet- és közép-európai országokban élő egyházak
ban voltak, akik az elmúlt években akik az elnyomott nép 
oldalára álltak és felszabadulást szolgálták. Mások a mo
dern fáraók érdekeit képviselték. Ezek annak a veszély
nek tették ki magukat, hogy inkább védelmezték egyházi, 
hivatali helyüket, mint Isten ügyét.

Nagy kérdés: vajon megtalálják-e Kelet- és Közép-Eu- 
rópa egyházai azt az utat, amelyen járva teljesíthetik sza
badságot őrző feladataikat? Készek arra, hogy ezeket a 
feladatokat teljesítsék?
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Összeállította: Dévény István

Ötszáz éves Latin-Amerika leigázása. 1992 október 12-e 
megünneplésére már megkezdődtek az előkészületek: ötszáz éve 
érkezett Kolumbusz Kristóf az első amerikai szigetre -  ame
lyet azután gyors egymásutánban követték a további felfedezé
sek. A  világtörténeti esemény győzelmi tudatának fékezésére 
azonban kritikusok hangja is hallhatóvá vált. Hogy jobban el 
tudjunk igazodni az akkori eseményekben, felismerjük a követ
kezményeket és a jelen teendőit, a CONCILIUM egész számot 
szentelt a témának (26. (1990), 6. füzet). Mintegy száz oldalon 
három gondolatkörben olvashatunk tanulmányokat: a hódításra 
való traumatikus emlékezésről -  A  szenvedők tanúságtételéről -  
A kereszt életadó erejéről.

Hogy a „felfedezést" a hódítás követte, nem tagadhatja sen
ki. Hogy a „hódítást” az egyháziak Krisztus számára való térhó
dításként értelmezték, az sem tagadható. Krisztus keresztje szá
mára azonban a kard vágott utat -  erre nem nagyon szokás em
lékezni. Kolumbusz Kristófot még olyan nagyszerű emberek, 
mint Bartolomé de Las Casas is lelkesen ünnepelték: ö az iste
ni gondviselés választottja, hogy az egyház számára „a leggazda
gabb gyümölcstermést lehessen begyűjteni*.

Föl kell most elevenítenünk a történeteket, ez a CONCILI
UM tanulmánygyűjteményének egyik célja. Ennek érdekében 
két cikket mutatunk be. Az egyiket Pablo Richard, chilei pap 
írta, aki Rómában a Biblikus Intézetben és a párizsi Sorbonne- 
on tanult (szül. 1939). Feltételezhetjük, hogy érett ítélőképesség
gel tekint vissza, s néz előre a jövőbe is. írásának címe egyetlen 
évszám: 1492. Alcíme keményen fogalmaz: Isten erőszaka és a 
kereszténység jövője.

„Erre a földrészre 1492-ben jött a halál: emberek halála, a 
természetes élettér halála, a bennszülött szellemiség, kultúra és 
vallás halála.® A  ma Latin-Amerikának nevezett térségben a 15. 
század végén mintegy százmillió ember élt -  számukat 1570-ben 
mintegy 10-12 millióra lehet becsülni (H J . Prien, La história del 
Cristianismo en Am éri c a Latina, 1985). „Ez az emberiség törté
netének legsúlyosabb nemzetgyilkossága.” Mi állt ennek a borza
lomnak a hátterében? „Kegyetlen háborút folytattak a hódítók, 
nem egyszer került sor bennszülöttek tömeges lemészárlására.
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Nagyon rosszul bántak a kényszermunkára terelt emberekkel. 
Szétszakították a családokat, s nőket is munkára kény 
szerítettek. Betegségek tizedelték a népet.” Hogyan tekintenek a 
késő utódok erre az időre? Pablo Richard egy ilyen visszatekin
tésből idéz:

„Egy őrült kor őrült papjai hozták hozzánk a szomorúságot, 
ők hozták a kereszténységet. A  ’jó keresztények’ az igazi Istennel 
jöttek hozzánk, mégis ekkor kezdődött nyomorúságunk, meg
adóztatásunk, ezóta nyújtjuk ki alamizsnáért kezünket. Ekkor 
keletkeztek a viszályok közöttünk, itt kezdődtek a túzfegyveres 
harcoir, ezóta lehet mindent elrabolni tőlünk. Ez a kezdete an
nak, hogy adósságunk miatt rabszolgák vagyunk, iszonyú teher 
nehezediK vállunkra. Itt kezdődött az, hogy kard által halunk 
meg, örök szenvedés a sorsunk. A  spanyolok és a páterek művé
nek kezdete z ... A  legszegényebbek nem tiltakoztak az őket 
rabszolgaságba vetőkkel szemben, a földön járó antikrisztussal 
szemben ... De elj-J»n a nap, amikor a megvetettek könnyei Isten
hez jutnak, s Isten gazsága ereszkedik le a földre.” -  Nem lehet 
tagadni ugyan, hog> a hódítás idején is voltak már próféták, 
akik az új világ megsemmisítése ellen emelték fel szavukat. „A 
s> \  pozitívum sem képes azonban eltűntetni megrettenésünket 
az emberiség történetének legborzalmasabb népgyilkossága fe
lett.”

S erre nem kerülhetett volna sor, ha bizonyos szempontból 
aem állt volna mögöttük egy mindent igazoló teológia. A  benn
szülötteket védő Bartolomé de Las Casas teológiai ellenfele 
volt az ugyancsak spanyol Sepúlveda, aki 1545-ben fejezte be 
„nagy művét” a következő témáról: Az indiánok elleni hadviselés 
jogos irdítékairól- Igaz ugyan, hogy ez a mű (elég korán de csak 
egy ideig) a tiltott könyvek jegyzésére került, mert az evangéli
umtól és a hittől teljesen eltávolodva oldotta meg a problémát, 
így tönkretette azt, amit védelmezni akart, nevezetesen azt, 
hogy a kereszténység érdekében kell ezeket a népeket meghódí
tani. Ugyanakkor rámutat a kor gondolkodásmódjára. Többek 
között ilyen okoskodásra lehet találni: „Jogos, s megfelel a ter
mészetnek, hogy o művelt, erkölcsös és humánus emberek ural
kodjanak azok feledt, akik ilyen értékeknek nincsenek birtoká- 
bai ... Teljes joggal u/alkodnak ezért a spanyolok az új világ bar
bárjai felett, hiszen tudás, szellem, erény és humanitás szem
pontjából ezek úgy állnalr a spanyolok mögött, mint a gyermekek 
a felnőttek mögött, mint a. -»ilyen a különbség férfiak és nők kö
zött ... Szinte azt mondom, h gy a majmok és az ember között ... 
Mi lehetne hasznosabb és üa ^sségesebb e barbárok számára,
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mint hogy alávetik magukat azoknak, akiknek okossága, erénye 
és vallása által abból a barbár állapotból, amelyben alig érdem
lik meg az ember nevet, kiemelkednek, s ha egyáltalán megtör
ténhet, civilizált emberekké válnak. így lesznek a fegyelmezet
len, élvhajhászó emberekből erényes és értékes emberek, az is
tentelenekből, a démon rabszolgáiból keresztények és az igaz Is
ten tisztelői.” A  hivatalos spanyol „birodalmi ideológia” a hódí
tást a kereszténység terjesztésével magyarázó'. -  Sepulveda  
azonban volt annyira „becsületes”, hogy rámutatod az egész tör
ténet hátterére.

Öt évszázad eltelte után mondhatjuk: „Ha a kei ^szténység 
Latin-Amerikában tovább él, akkor nem azért, mert tó’-ténelmi 
múltja révén elfogadhatóvá tette magát, hanem azért, mé^t meg
újuló erőket hordoz magában.” Ez azonban konkrét tettedet is 
követel. Elsősorban azt, hogy kiáll az őslakosság védelmében. 
Ezeknek számát még mindig közel ötven millióra lehet becsülni 
(sőt egyesek nyolcvan millióról beszélnek). Ezeknek élete ma is 
veszélyben van. Elűzik őket földjeikről, a művelődés, egész
ségügy területén háttérbe szorulnak, általában nem engedik 
meg nekik, hogy saját nyelvükön tanuljanak, kultúrális és vallá
si hagyományaikat nem értékelik. A  hagyományos egyházak vi
szont lényegében még mindig európai beállítottságúak: „indio”- 
egyház alakulásáról szó sem lehet, saját liturgiájuk nincs, alig 
van saját papjuk vagy püspökük ... Mindez nem nagylelkű cari- 
tas-ajándékok kérdése. Az egyházról, a kereszténységről van szó.

Egy jellemző eset. Amikor II. János Pál pápa Peruban tett 
látogatást, az őslakosok különböző mozgalmaitól közös nyílt le
velet kapott, többek között ezzel a szöveggel: „Mi, az Andok- 
hegység és Amerika népei elhatároztuk, hogy II. János Pál pá
pa látogatását fölhasználva visszaadjuk neki a Bibliát, mert at
tól öt évszázadon át sem szeretetet vagy békét, sem igazságossá
got nem kaptunk. Kérjük, vegye át tőlünk a Bibliát s adja át el
nyomóinknak, mert nekik nagyobb szükségük van a benne talál
ható erkölcsi parancsokra. K olum busz K ristó f érkezése óta 
ugyanis erőszakkal kényszerítettek Amerikára kultúrát, nyelvet, 
vallást és európai gondolkodásmódot. A  Biblia a ránk kény- 
szerített gyarmatosítás része volt. A  gyarmati állapotba való ve
tésnek ez volt ideológiai fegyvere. Az a spanyol tőr, amely nappal 
az indiánok testére támad, éjszaka keresztté változott, amely az 
indiánok lelkét támadta meg.” Ez a vádbeszéd kihívást jelent 
számunkra, mondja a chilei teológus. Nem a Bibliát kell vissza
adnunk, hanem annak európai értelmezését kell felülbírálnunk. 
„Az őslakosoknak saját kultúrájuk és vallásuk felől kell a Bibliá-
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hoz nyúlniok. Ez a ’bennszülött’ értelmezés az egyházban törté
nik, hűségesen a hagyományhoz és a tanítóhivatalhoz, mégis sa
ját szellemiségük világában.”

Egy másik jelentős cikk írója Laennec Hurkon, Haiti szige
tén született (1940), Párizsban szerzett teológiai, néhány év múl
va pedig szociológiai doktorátust. Tanulmányában az új világba 
irányuló rabszolgakereskedelemmel, s a rabszolgasorssal foglal
kozik. Ha nem látjuk azt, ami a 17. században történt, akkor 
nem érthetjük sem a feketék elleni amerikai rasszizmust, sem az 
afrikai népek fejlődésben való elmaradtságát. Négy évszázadon 
át tartott az elhurcoltak rabszolgasága, s az erősen megkérdője
lezi az Európából áttelepedett civilizáció értékét. Teológusok és 
jogászok már a 16. század elején vitatkoztak arról, hogy szabad- 
e az indiánokat rabszolgaságba vetni. Nem utolsó sorban Las 
Casas fáradozásainak köszönhető, hogy V. Károly császár 
1530-ban tiltó rendelkezést hozott. Meglepő módon azonban 
ilyen kánonjogi vagy teológiai vitára nem került sor, amikor afri
kai népek elhurcolásáról volt szó. Spanyol, portugál, később hol
land, francia és angol társaságok alakulnak Rabszolga-beszer
zés” céljával. Utólagos összegezések alapján mintegy 12 millióra 
tehető az Afrikából Amerikába hurcolt „feketék” száma. Kivétel 
nélkül negyven év alattiak voltak az elhurcoltak, hiszen aktív 
munkaerőre volt szükség. Ez, demografikus szempontból valódi 
földrengéshez hasonlítható. Afrika érintett területein a földmű
velés és kéziipar visszafejlődik, egy alapjában véve gazdag föld
rész gazdaságilag szinte életképtelenné válik.

Az Amerikába vezető kb. 40-napos hajóút borzalmairól, a 
rabszolgasorsról már rengeteg tanulmány és könyv jelent meg. 
Mindez ma már nagyjából ismerős. Milyen szerepet játszott eb
ben a kereszténység? „A rabszolgakereskedés hátterében köz- 
megegyezés áll, amelynek szereplői az európai nemzetek, az egy
ház, az állam, a nemesség. Olyan rabnak tekintették a rabszol
gákat, akiknek halálbüntetését szociális és jogi halállá változtat
ták át. Ilyen szemléletmódban nem is láttak az egészben problé
mát.” Egy 1685-ben megjelent „Fekete kódexből” (Code noir) idé
zünk: „A szigeteinken élő rabszolgákat meg kell keresztelni és 
katolikus hitre kell oktatni őket”. Ennek az oktatásnak egyik je
lentős eleme, hogy helyzetüknek megfelelő „erkölcsi” magatar
tásban kapjanak eligazítást: uruk iránt engedelmességgel tar
toznak. Teológiai indoklás: hazájukban bálványimádók voltak, 
most adjanak hálát a gondviselésnek. „Szolgaságuk boldogságuk 
kezdetét, balsorsuk üdvözülésük lehetőségét teremti meg” -  írta 
egy pap, Páter Dutertre a 17. században. Egy századdal későb-
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bi rendelkezés: „A közbiztonság, a rabszolgatartó urak érdekei és 
a rabszolgák lelki üdve érdekében a misszionáriusoknak nagy 
buzgalommal kell hirdetnie a vallási igazságokat.”

További tények: a rabszolgaság eltörlésében az angol protes
tantizmusnak, majd a német és francia felvilágosodásnak volt je
lentős szerepe. A  természetjog érvényét védelmezők a 18. század 
végén egyértelműen botránynak és az emberiség elleni bűnnek 
nevezték a rabszolgaságot. Ennek az eszménynek végső győzel
mére azonban csak a 19. század végén került sor (utolsóként, 
1880-ban a spanyol gyarmati állapotban élő Kuba).

Megszűnt a probléma is? -  kérdezi a haiti teológus. „Vajon 
nem a rasszizmus áldozata a rabszolgasából kiemelt néger, ami
kor mezőgazdaságban vagy iparban dolgozó szegény munkássá 
vált, vagy éppen munkanélkülivé, aki valamelyik nyomorne
gyedben lakik? Az egyenlőség és testvériség kérdését megint na
pirendre kell tűzni...”

A  CONCILIUM-szám egyik tanulmányában Gustavo Guti* 
érrez, perui teológus erről így beszél: „A keresztényeknek és az 
egész egyháznak meg kell térnie. Ez csak azzal az erénnyel le
hetséges, amelyet az Apostolok Cselekedetei ’parrhesia’-nak ne
vez. Ez a görög szó a nyílt beszédre való bátor vállalkozást jelzi, 
amely viszont ellentétben áll azzal a félelemmel, amely oly sok 
egyházi tekintélyt jellemez, amikor szembesülniük kell a való
sággal. Igazi evangélizációra azonban csak így kerülhet sor.”

Opus Dei. Az említett visszahúzódásnak egyik képviselője -  úgy 
tűnik -  az Opus Dei (Isten műve) mozgalom. A  tisztánlátás ér
dekében szerzett a zürichi Paulus-Akademie két-napos előa
dássorozatot, amelyre ennek a hatvan évvel ezelőtt alakult moz
galomnak képviselői is meg voltak híva. Az akadémiai napok cí
mét így fogalmazták meg: „Az egyház rohamcsapata, vagy pedig 
szent maffia?”

A  „Christ in dér Gegenwart” katolikus hetilap alapján 
(1990, 50. szám) a találkozóról röviden így számolhatunk be.

Több mint 350 résztvevője volt az előadásoknak. Türelmesen 
meghallgatták az Opus D ei képviselőit is, bár kérdéseikre nem 
mindig kaptak hihető választ. Alig lehet pl. elfogadni, hogy a 
mozgalomnak semmi köze sincs az újonnan kinevezett churi 
püspökhöz, aki másként gondolkodó katolikusokkal képtelen 
dialógust folytatni, vagy hogy a legutóbb leleplezett kínos pénz
üggyel, amelynek egyik főszereplője a Vatikáni-Bank volt, Opus 
Dei-tagoknak teljesen „privát” kapcsolata volt.
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Nem lehet tagadni viszont, hogy őszinte vallásos életnek is 
vannak közöttük képviselői. Erről többek között egy jelenlévő 
fiatal papjuk tett tanúságot. De még ő is tradicionalista falak 
mögé húzódott vissza, amikor az egyháznak a modem világban 
való jelenlétéről volt szó. Több képviselőjük viselkedése azonban 
eleve riasztó volt. Mint ügyes politikusok csak mosolyogtak, ami
kor a jelenlévő „rákérdeztek” a szervezet igazi céljaira. Kívülál
lók itt nagyobb segítséget nyújtottak. Egy hívő katolikus újságí
ró, P eter H ertel saját nyomozása és könyve alapján adott is
mertetést („Ich verspreche euch den Hímmel”, Düsseldorf, Pat- 
mos, 1990. 2. kiadás, 220 o.):

A  mozgalom alapítója egy spanyol pap, Josem aria  Escriva  
de B alagu er (1902-1975). Keresztényeket akart összegyűjteni, 
hogy azok a „hétköznap lelkiségét” tudják megvalósítani. A  szer
vezet hierarchikus, tekintélyi alapra épül. Az ember inkább egy 
apostoli harci egységben érzi magát, nem olyan egyházban, 
amely igazi kovász akar lenni. Közel egy évtizede a helyi püs
pöktől függetlenítve közvetlenül a pápa rendelkezése alatt áll
nak. Férfiak és nők külön szervezeti egységbe tartoznak, vezető
szerepet azonban csak fölszentelt papok kaphatnak. 1989-ben 
több mint hetvennégyezer tagot számláltak, ehhez jött még 1395 
pap és 343 papnövendék. Szervezeti „alközpontok” 39 országban 
találhatók, de további ötven országban működnek még Opus 
Dei-tagok.

Mi az elidegenítő ebben a mozgalomban? „Áttekinthetetle
nek, titkozódznak (ez Zürichben is megnyilvánult), éretlen fiata
lokat kifinomult pszichológiai módszerekkel hálóznak be, erős 
kapcsolatuk van a nemzetközi ’magasabb’ pénzvilággal. Legfon
tosabb azonban az, hogy az egyházról és a hitről tekintélyi, szin
te ellenreformációs, túlságosan tradicionalista képük van. Elis
merik ugyan a második Vatikáni zsinat szövegeit, alapjában vé
ve mégis egy gettó-egyházat akarnak felépíteni, a hit fellegvárát 
akarják megteremteni. Az O pus D ei lelkiségének alaperénye a 
vak engedelmesség, a személyes lelkiismeret nem játszik jelen
tős szerepet ... Zürichben ismét nyilvánvalóvá vált: az a merev, 
egyoldalú dogmatikával kidolgozott egyházkép, az az egyházi 
győzelemtudat, amely jellemzi őket, komoly veszélyt jelenthet a 
mai világban élni akaró egyház számára. Úgy tűnik, hogy vissza
felé vezető úton járnak, amely valójában csak zsákutca lehet.” 
Az ember csak reménykedhet abban, hogy ebben a mozgalomban 
is olyan erők jutnak érvényre, amelyek nem csupán szóval, ha
nem szívvel is azt a lelkiséget képviselik, amely a Vatikáni Zsi
nat sajátja volt — olvashatjuk a beszámoló végén.
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Ö b ö lh á b o rú

Requiescant in pace

Lapzártakor még tart a háború. Kommentárunk egyenlőre a 
keresztény és mohamedán fohász: Nyugodjanak békében!
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„ÉRTED VAGYOK”

Az elmúlt két esztendőben színesebbé vált a magyar kato
likus sajtótermékek skálája. A Nyugatról hazatelepülő la
pok mellett Magyarországon is különböző csoportok, egye
sületek, szervezetek jelentkeztek önálló kiadvánnyal, 
megnehezítve ezzel az egyetlen hivatalos véleményhez 
szokott katolikusok tájékozódását és választását. A legje
lentősebb báziscsoportok is megteremtették a maguk szó
csövét -  központi sejgítséggel vagy anélkül. A „Bokor” moz
galom lapja, az „Érded vagyok”, minden bizonnyal az 
utóbbi kategóriába tartozik, ezért annál nagyobb érdeklő
déssel vettem kezembe első számait: mire képesek önma
gjuktól, fölülről jövő segítség és támogatás nélkül, a Bulá- 
nyi György nevéhez fűződő báziscsoportok.

Nos, ez a „közösségi és családi folyóirat”, amint az al
címben olvashatjuk, kétségtelenül elismerést érdemel. 
Mindenek előtt a tartalom gazdagsága tűnik fel: aktuális 
egyházi kérdések mellett a szerkesztők fiegyelemmel kísé
rik a társadalmi folyamatokat, tájákoztatnak a világegy
ház eseményeiről, bizonyos életmódunkkal vagy hagyomá
nyos értékrendünkkel és gondolkodásunkkal kapcsolat
ban. Imák, énekek, egy-egy szentírási szakasz fölötti el
mélkedés minden egyes szám gerincét képezik. Külön ro
vatot szentel a lap a gyerekeknek, az ifjúságnak és a fel
nőtt közösségi összejöveteleknek. Mindemellett jut hely a 
szépirodalomnak és kulturális kérdéseknek is. Az „Érted 
vagyok” erősségét azonban mégis abban látom, hogy a ha
zai katolikus sajtókiadványok között egyedülálló termé
szetességgel és könnyedséggel igazodik el a nemzetközi 
teológiai életben.

102



Egyházfórum 6 (1991) 1

A lap érdemei azonban nem tudják elrejteni bizonyos 
hiányosságait sem. A cikkek stílusa itt-ott olyan mint egy 
-  az »Érted vagyok" által egyéként gyakran megfricská
zott -  paternalista püspöké, aki »tutaja”, hogy a dolgok 
csak úgy vannak, ahogy ő látja, aki türelemre szólít, de 
maga nem türelmes. Kérdés számomra az is, hogy az elő- 
előtűnó harcias, hogy ne mondjam »bokros” egyoldalúság a 
szerzők és szerkesztők intoleranciájára vezethető-e vissza, 
vagy pedig inkább annak köszönhető, hogy sok hívő ama 
bizonyos stucc madár módján a hagyományos katoliciz
musba dugja fejét és nem akar tudomást venni erről az új 
kihívásról. Pedig az »Érted vagyok” minden hiányosságá
val prófétai szerepet tölt be azáltal, hogy fontos kérdések
ben provokál, állásfoglalásra és lelkiismeretvizsgálatra 
késztet. Egy szóval: ez a lap több figyelmet érdemel!

(Megrendelhető: Kaszap István, 2119 Pécel, Mikszáth 
K. u. 10.)

WlLDMANN JÁNOS
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U d v a r h e l y i  N á n d o r

1957-ben született geológus. M érnöki m unkája m el
le tt évek óta tanulm ányozza a  m agyar kisebbség 
helyzetét a környező országokban. A z erdélyi katoli
kusokról írt tanulm ányát p ályázati felhívásunkra küld
te  be. A z első rész (E f1 1 97-119.) a  világháborút kö
vető három és fé lévtized et ö le li át.

IV. KATOLIKUS EGYHÁZ A  8 0 -AS 
ÉVEKBEN

1. A 80-as évek Romániája, Ceausescu diktatúrája
A korábbi évtizedek elhibázott politikája nyomán a 80-as 
években teljes erővel bontakozott ki egy általános válság. 
Az életszínvonal látványosan zuhanni kezdett, az ország
ban élelmiszer-, gyógyszer-, energiahiány lépett fel. Az 
erőltetett adósságtörlesztés, a mindent exportáló gazda
ság a lakosságot súlyos nélkülözésekre kényszerítette, so
kan szinte éheztek az országban. A nagyfokú takarékos
ság miatt korlátozták a fűtést, világítást, a melegvíz, gáz, 
a gépkocsik használatát. A kórházi állapotok minősíthe
tetlenek voltak, alapvető gyógyszerek is hiányoztak. A tu
dományos és kulturális élet is mélypontra jutott, tudósok, 
szakemberek, írók, költők tömege kényszerült kivándor
lásra, menekülésre az élet minden területét egyre jobban 
eluraló diktatúra miatt.

A közhangulat egyre inkább a rendszer ellen fordult, a 
Ceausescu iránt 1968-ban meglévő általános szimpátia 
most már általános ellenszenvbe csapott át. A szórványos 
tiltakozó megmozdulásokat azonban a hatalom kíméletle
nül megtorolta, és tovább szigorította az ellenőrzést, a be
súgórendszert. Ugyanakkor a felelősséget igyekezett más
ra hárítani, s a lakossággal elhitetni, hogy a bajok forrása 
az irredenta, nacionalista magyarság, amely Erdély elsza- 
kítására törekszik.
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Az erdélyi magyarság minden téren hátrányos megkü
lönböztetésben részesül. Nincsenek közösségi jogai, intéz
ményei, nincsenek képviselői a vezető testületekben. A 
munkahelyeken a felvételnél, jutalomnál, elbocsátásnál fi
gyelembe veszik a nemzetiségi hovatartozást. Egyre erő
teljesebb magyar-ellenes hangulatkeltés folyik, a dákoro
mán kontinuitás elmélet állami dogmává tétele a román
ság történelmi elsőbbségét és faji fölényét tudatosítja. A 
magyar nyelvű tanintézeteket, tömegtájékoztatási eszkö
zöket fokozatosan visszaszorították, felszámolták, a ma
gyar könyv- és újságkiadás, a színházi élet minimálisra 
csökkent. A kulturális életet igyekeznek amatőr keretek 
közt tartani, s a családi élet szinterére lecsökkenteni. A 
magyar múlt emlékei egyre veszélyeztetettebb helyzetbe 
kerülnek, a történelmi városközpontokat lebontják, a mű
emlékek helyreállítás híján pusztulnak. A könyvtárak, le
véltárak magyar anyaga, kultúrkincsek tömege van meg
semmisülőben.

Megszaporodtak a titkosrendőrség által elkövetett 
bűntények, zaklatások. A magyarokat igyekeznek egy
mástól elszigetelni. A kommunikációs csatornákat, tele
font, postaforgalmat szigorúan ellenőrzik, a besúgórend
szer következményeként az erdélyi magyarságot teljesen 
megfélemlítik. A határon belépő külföldieket órákon át vá
rakoztatják, megalázzák, sokszor indok nélkül visszato- 
loncolják, ezáltal egyre inkább elrettentik a látogatástól.

1988-ban Ceausescu bejelentette gigantikus tervét, az 
ország falvainak felét, 7-8 ezer települést akar megszün
tetni, s helyette ún. „agrár-ipari” központokat létrehozni. 
A „szisztematizálásnak”, „településrendezésnek” nevezett 
falurombolási program világszerte éles felháborodást vál
tott ki. Ugyanebben az évben megtiltották a magyar hely
nevek használatát, magyar nevek anyakönyvezését, s 
megkezdték az erdélyi diákság tömeges kényszer
áttelepítését Regátba. Helyükre román diákok kerültek 
Erdélybe. E legújabb rendeletekkel a még meglévő falusi, 
családi közösségek kerültek végveszélybe.

Az egyre elviselhetetlenebbé váló körülmények mind 
több embert késztettek az ország elhagyására. A zsidóság
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és a németség kivándorlása után a 80-as években megin
dult a magyarság elvándorlása is. Az évtized első felében 
mintegy 7 ezer erdélyi magyar települt át, elsősorban csa
ládegyesítés címén. 1985-86-ban több ezren mentek át 
Ausztriába, ahová vízum nélkül utazhattak. 1987-től 
azonban ez a lehetőség megszűnt, s egyre többen rekedtek 
illegálisan Magyarországon. 1988-tól az anyaország befo
gadja a menekülőket. 1988-89-ben tömeges menekülés in
dult meg, s kb. 30-40 ezer ember érkezett az országba.

Az eltávozottak száma összességében is elég magas, a 
veszteség azonban még nagyobb, mivel nagyrészük szak
képzett ember. A vezető értelmiségiek nem kis hányada, 
írók, művészek, orvosok, tanárok hagyták el Erdélyt, ép
pen azok, akiktől a rendszer igyekszik a magyarságot 
megfosztani. Az eltávozottak helyét mindenhol románok 
töltik be.

2. A katolikusok létszáma és az egyház 
szervezeti felépitése
A Romániában élő magyar katolikusok létszámára nézve 
-  hasonlóan más nemzetiségi statisztikai adathoz -  nincs 
teljesen megbízható forrásunk, különböző szerzők más
más adatot adnak meg, illetve becslésekre kényszerülnek.

Az adatokat összevetve megállapíthatjuk, hogy a 2,3-
2,4 millióra becsült romániai magyarság mintegy fele ró
mai katolikus. Erdélyben legalább 1 millió, Regátban 100- 
150 ezer magyar katolikus él. Az adatok bizonytalanságát 
fokozza a moldovai csángók megítélése, közülük mennyi 
tekinthető magyarnak, s mennyi románnak.

A 160 ezer fős német nyelvű katolikusok száma az 
utóbbi évek nagyfokú kivándorlása következtében valószí
nűleg csökkent, míg a román nyelvűek elérhetik a 250 
ezer főt is.

Az 1927-es hivatalos felekezeti adatokkal összehason
lítva az az érdekesség tűnik fel, hogy a magyar katoliku
sok száma csaknem megduplázódott, míg az akkor népe
sebb protestáns egyházak csak kisebb mértékben gyara
podtak. Az okokat kutatva, ebben feltehetően szerepet ját
szik a katolikus családok nagyobb vallásossága, nagyobb
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gyermekvállalási kedve, s tágabb összefüggésében a kato
likus egyház nagyobb tekintélye, melyet megalkuvást nem 
ismerő püspökének köszönhet. A katolikusok zöme a Par- 
tiumban és a Székelyföldén, Csíkban, Gyergyóban él, illet
ve Moldva Bákó és Román megyéjében.

M árton Áron 1896-1980

Romániában jelenleg két egyházmegyét ismernek el: 
Erdélyben a gyulafehérvárit, Oromániában pedig a buka
restit. A két román egyházmegyét Joan Robu bukaresti 
püspök vezetésével vonták össze, akinek kinevezése kor
látlanul érvényes. A jasi püspökség másodrangúvá vált a 
bukaresti mellett, holott sokkal nagyobb, és a román nyel
vű szeminárium is ott működik. Elén Petru Gherghel püs-
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pöki rang nélküli apostoli kormányzó áll, akinek fő felada
ta a csángómagyarok elrománosítása.45 Mindketten elro- 
mánosított csángók, eredeti nevük Rab János és Gergely 
Péter.

Az erdélyi egyházmegyéket Gyulafehérvár székhellyel 
vonták össze, a többit nem ismeri el a hatalom. A Szent
szék azonban továbbra is önálló egyházmegyének tartja a 
szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyéket, bár 
vezetőik nem állnak püspöki rangban. 1983-ban a Vatikán 
nyomására a román hatóságok is engedtek, s elnézik, 
hogy a háromból két egyházmegyének saját ordináriusa 
legyen. Nagyvárad vezetője Dászkál István, Temesváré 
Krauter Sebestyén apostoli kormányzó lett. Viszont to
vábbra sem ismerik el Boros Béla temesvári püspököt, aki 
káplánként működik. Szatmárnémetinek nincs apostoli 
kormányzója, Sípos Ferencet a román állam nem ismeri 
el.46

1980 óta Gyulafehérvár megyéspüspöke az 1951-ben 
elítélt, és 1964 decemberéig kényszermunkatáborban, bör
tönben fogvatartott Jakab Antal. Jakab püspök Márton 
Áron bizalmas munkatársa volt, és VI. Pál pápa szentelte 
püspökké 1972-ben, Rómában.

1981 szept. 29-én püspökszentelés volt Gyulafehérvá- 
rott. Jakab Antal segédpüspökévé nevezte ki Bálint Lajos 
székelyudvarhelyi plébánost. Az új püspök az utódlási jo 
got mindeddig nem kapta meg, viszont Erdély második el
ismert püspöke.47 Nagyon fontos lenne, hogy a Szentszék 
mielőbb intézkedjen, s még Jakab püspök életében megol
dódjék az utódlás kérdése. A jasi, nagyváradi és temesvári 
apostoli kormányzók kinevezése fontos lépés, rengeteg 
tárgyalás eredménye, remélhetőleg ebben a témában is si
kerül eredményt elérni.

A nehézségek, az ateista propaganda ellenére Erdély
ben virágzó, intenzív a vallási élet, a zaklatások csak erő
sítették a hívők ragaszkodását egyházukhoz. A katoliku
sok 50-60 %-a rendszeresen jár templomba. A székhelyek
nél és csángóknál ez az arány 80-90 %, míg a Partiumban 
30-40 %. Csaknem minden gyermeket megkeresztelnek, 
és sokan járnak hitoktatásra, különösen a homogén nem-
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zetiségi területeken. A ház a sül ók túlnyomó többsége is ra
gaszkodik az egyházi esküvőhöz, az elhunytakat pedig 
szinte kivétel nélkül egyházi szertartás szerint temetik el.

A magyar katolikusok nagyfokú kiszolgáltatottságuk 
ellenére is bizonyos fokú belső önállósággal rendelkeznek. 
A magyarság utolsó menedéke az egyház. Az üldözés és 
beavatkozás ellenére élteti a vallásosságot az a tény, hogy 
Romániában mind a mai napig nem történt meg az egyház 
és állam közti „megegyezés”, nem sikerült olyan statútu
mot ráerőltetni a katolikus egyházra, amely elhidegítette 
volna őket a Szentszéktől. Románia régóta szeretne kierő
szakolni Vatikántól egy olyan alapokmányt, mely szabá
lyozná a katolikus egyház működését. Ebben rögzítenék 
az egyházi hatóságok kötelességeit az állammal szemben, 
és biztosítanák az állam szabad beavatkozását.

A 80-as években az addig erős, viszonylagos független
séggel bíró magyar katolikus egyház ellen újabb, előre 
megtervezett támadás indult, mely magát a magyar nyel
vű egyház integritását veszélyezteti.

3. Legsúlyosabb problémák

1. Román anyanyelvű görög és római katolikusok 
Erdélyben -  Román nyelvű liturgia

A Ceausescu-vezetés mintegy 6-7 éve életbe léptette 
legújabb egyházpolitikáját. Ennek homlokterében a leg
erősebb, a római katolikus egyház nemzeti, magyar jelle
gének felszámolása áll. Erre a hatalmi szóval megszünte
tett görög katolikusok megoldatlan problémáját, és a bete
lepítési politika nyomán Erdélyben létrejött román nyelvű 
római katolikus diaszpórák igényét -  mely szerint román 
istentiszteletet szeretnének -  próbálják felhasználni.

A görög katolikus egyház 1948-as ortodoxiába való be
olvasztása csak részben valósult meg. Az 1,6 millió hívő
nek becslések szerint egyharmada tovább gyakorolta val
lását, kis csoportokban, fóldalattiságra kényszerülve. Az 
illegális egyház a Vatikán jóváhagyásával öt püspököt is 
kapott, akik közül három ma is él. Ezek papokat szentel-
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tek, igyekeztek biztosítani a hívek lelki gondozását. Eddig 
több mint 30 alkalommal kérték a vezetéstől egyházuk új- 
raengedélyezését, sikertelenül. A legális vallásgyakor
lást kereső görög katolikusok egy része a magyar templo
mokba járt el. Miután a zsinat után a római katolikus li
turgia nyelve a latinról a hívők anyanyelvére tért át, a ha
tóságok szigorúan megtiltották a magyar templomokban a 
román nyelv használatát, hogy akadályozzák a románok 
részvételét. A jasi egyházmegyében jó ideig nem engedé
lyezték a román nyelv bevezetését a katolikus templomok
ban, mert féltek, az vonzó lesz a görög katolikusoknak is. 
A gyulafehérvári püspököt a Felekezeti Hivatal arra ösz
tönözte, tiltsa meg papjainak, hogy a görög katolikusok
nak szentségeket szolgáljanak ki. A püspök azonban az al
kotmányra hivatkozva, a lelkiismereti szabadság védel
mében visszautasította ezt.

Néhány éve éles fordulat következett be, úgy tűnik, a 
kormány elhatározta, megengedi a görög katolikusoknak, 
hogy csatlakozzanak a római egyházhoz, mely a kisebbsé
gi lét fennmaradásának egyik legfontosabb támasza. 
Kezdte nyíltan bátorítani őket, látogassák a magyar temp
lomokat, kéijék a román nyelvű istentiszteletek bevezeté
sét, a lelkészeket pedig arra ösztönözte, vállaljanak szol
gálatot a római katolikus püspök vezetése alatt.

1986-ban egy román újság, majd egy nyugaton terjesz
tett kétes eredetű román felhívás kezdte követelni az „em
beri jogok” nevében, hogy román nyelven és román papok 
által is tartsanak miséket. Ekkor kerültek a templomok
ban a magyar mellé román feliratok, s olyan szabályozás 
született, ha legalább 40 hívő írásban kéri a püspököt, az 
engedélyezheti a román nyelvű szentmise tartását.49

A Ceausescu-rendszer most tehát elhatározta a görög 
katolikus egyház újraélesztését, de hagyományos naciona
lizmusa szellemében nem az egykori templomait szándé
kozik visszaadni nekik, hanem a magyar katolikusokat 
akaija rákényszeríteni, hogy saját templomaiban biztosít
sanak lehetőséget nekik, természetesen a magyar isten
tiszteletek rovására.
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A Szentszék jóváhagyása esetén a román vezetés nem 
ellenezné a kétszertartású katolikus egyházat. Gyulafe
hérvár püspöke lenne az egyedüli püspük, a görögök pedig 
kapnának egy vikáriust. Ezután valamennyi templom 
mindkét szertartás követői rendelkezésére állna.60

A szándék világos. Ha az állam a görög katolikusok 
problémáját őszintén kívánná rendezni, visszaadná nekik 
elkobzott templomaikat. Erről azonban hallani sem akar. 
Mindez a döntően magyar erdélyi katolikus egyház ro
mánná tételére irányul, a kisebbségi intézményeknél már 
alkalmazott tagozatosítási módszer egyházra való .kiter
jesztésével. Ezáltal az eddig viszonylag önálló, a kisebbsé
geknek utolsó menedéket adó egyház az asszimiláció szín
terévé válna, s alapjaiban rendítené meg a katolikus kö
zösségek összetartó erejét.

Örömünkre vannak olyan erdélyi román görög katoli
kusok is, akik átlátnak a vezetés szándékain, és tiltakoz
nak. Doina Cornea és 3 társa 1988 szeptemberében a gö
rög katolikusok nevében fordult a pápához. Kérték a Vati
kán támogatását a betiltott egyház jogainak helyreállítá
sához, és tiltakoztak a hátóságok azon igyekezete ellen, 
hogy a görög katolikus egyházat beolvassza a római kato
likus egyházba, elfoglalva annak templomait, átvéve litur
giáját. Erdélyben „a római katolikus román görög katoli
kusok nem akarunk oda betolakodni és ezzel megzavarni 
a békéjét és rendjét ezeknek a templomoknak, amelyek jo 
gosan tartoznak magyar hittestvéreinkhez.” 1

Erdély lakosságának nemzeti és vallási tagozódása 
még egy-két évtizeddel ezelőtt is egyértelmű volt. A romá
nok ortodoxok vagy görög katolikusok, a magyarok katoli
kusok, reformátusok és unitáriusok, a németek nagy része 
evangélikus, kisebb része katolikus volt. Az utóbbi évtize
dekben azonban rengeteg románt telepítettek be Erdély
be, köztük több mint tízezer római katolikust is, Moldvá
ból. Joggal merül fel igényük, hogy anyanyelvükön szeret
nének misét hallgatni. Ezzel lényegében a magyarok is 
egyetértenek. A vezetés azonban őket is felhasználja a 
magyar nyelvű egyház visszaszorítására, s bíztatja őket, 
kérjenek román papokat, román nyelvű istentiszteleteket.
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Ezáltal a magyar misék száma csökkenne, s így könnyen 
megváltozhat az ősidők óta magyar római katolikus egy
ház nemzeti jellege. Több helyen már el is rendeltek ro
mán nyelvű misék tartását.

Alaptalanok azok a vádak, mely szerint a magyar pa
pok megtagadják a román pasztorációt. Ahol van rá igény, 
ott románul miséznek, gyóntatnak, hitoktatnak. Ez azon
ban csak néhány nagyvárost érint, ahol koncentráltabb 
betelepítések történtek, a magyar katolikusok félelme 
azonban jogos. Nem kétséges, a román nyelvű plébániák 
megjelenése az anyanyelvű oktatási, művelődési intéz
ményrendszerhez hasonló felszámoláshoz vezethet a ró
mai katolikus egyházban.

Mi lehet a kivezető út? Miként a görög katolikusok 
esetében, itt sem a magyar templomok románná tétele a 
megoldás, hanem egy olyan új egyházszervezeti megoldás, 
amely a hagyományos területi elv fenntartása mellett fi
gyelembe veszi az anyanyelvi hovatartozást is. A román és 
magyar hívek egymástól független püspökség alá tartoz
nának. Amikor a román katolikusok száma Erdélyben in
dokolttá tenné, alapíthassanak saját egyházmegyét, addig 
viszont szórványként tartozzanak valamelyik Kárpátokon 
túli román katolikus egyházmegye alá. Ugyanígy az Erdé
lyen kívül élő magyar katolikusok is tartozzanak Gyulafe
hérvárhoz.52 Ha az erdélyi városokba költözött román ka
tolikusok számára lehetővé teszik az anyanyelv használa
tát, ez ugyanúgy megilletné a jóval nagyobb lélekszámú 
moldvai csángókat vagy a Regátban élő, ott dolgozó katoli
kus magyarokat.

2. P a p i u tá n p ó tlá s  k é rd é s e

Fájó pont a katolikus szemináriumokban a felvételnél 
alkalmazott numerus clausus rendelet. 1982-től a hittudo
mányi akadémiára olyan keretszámot próbálnak ráeről
tetni, amely távlatilag paphiányhoz vezetne. Míg 1977- 
ben 40, 1983-ban 25, 1985-ben és 86-ban már csak 16 fő 
felvételét engedélyezték.53 Míg azelőtt évente 120-130 téo- 
lógus tanult Gyulafehérvárott, 1986-ban már csak 70. Ha
sonló a helyzet a kántorképzésben is. 1987-ben még to-
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vább szűkítették a felvehetők létszámát, a két egyházme
gyének engedélyeztek 16 főt. Korábban Gyulafehérvárott 
a szükségletnek megfelelően 4-5-ször annyi teológust ké
peztek, mint Jasiban, mára mindkét teológián azonos a 
felvehető létszám. A rendelet Erdélyben eleve beprogra
mozza a paphiányt, míg Moldvában a szükségletet messze 
meghaladó többlet kialakulásához vezet. A jasi egyházme
gye máris felajánlotta, szívesen küld papokat a paphiány- 
nyal küszködő temesvári egyházmegyébe. Egyelőre a gyu- 
laf|hérvári egyházmegye kisegített, de ők sem állnak 
jól. A gyulafehérvári egyházmegye plébániái közül 1986- 
ban 40 betöltetlen vol (15 %). 55

1985-ben Bukarest -  a Vatikánnak tett látszatintézke
désként -  felkérte a gyulafehérvári püspököt, közölje, 
hány teológus évenkénti képzésével látná biztosítottnak 
az erdélyi lelkész utánpótlást. Jakab Antal 25 főben jelölte 
meg ezt a számot, amit azonban a hatalom azóta sem vett 
figyelembe. A drasztikus csökkentések nyomán a püspök 
1987-ben, hivatkozva a két évvel korábbi emlékiratra, 
megtagadta Bukarest utasítását, és 25 főt vett föl. Ez a 
szám 9-cel nagyobb az előző évinél, és 17-tel több az enge
délyezettnél. Ezáltal valamelyest helyreállt -  legalábbis 
ezen a téren -  a püspökség és a teológia autonómiája.56

Ugyanilyen súlyos gond a gyulafehérvári teológia hall
gatói külföldi tanulmányi lehetőségének korlátozása. Ez a 
korlátozás Jasit nem érinti. 1972-86 közt Jasiból 15, Gyu
lafehérvárról mindössze 6 fő kerülhetett ki Rómába felső
fokú képzésre. A korlátozás célja itt is egyértelmű. El 
akarják érni, hogy minél több román és minél kevesebb 
magyar pap nyerjen tudományos képesítést, s ezáltal a 
teológiai képzés hangsúlya Jasira tevődjön át. Gyulafehér
várott mindössze 4 diplomás tanít, a többi ugyanabban a 
szemináriumban végzett.57

Több éve próbálkoznak a papképzés elrománosításával 
is. Egy időben Gyulafehérvárra összpontosították a román 
nyelvű teológiát is, ez azonban nem vezetett eredményre, 
sőt, sok moldvai teológus fedezte fel magyar eredetét. Ez
után a román papképzést visszavitték Jasiba. Néhány éve 
az un. „egyesített papi szeminárium” létrehozását szorgal-
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mázzák, amely Bukarestben lenne, természetesen román 
nyelven. Ezzel egyidejűleg megszűnne a magyar papkép
zés.

A papi utánpótlással függ össze az erdélyi ferencesek 
helyzete. Az 1948-as feloszlatás után a ferencesek minden 
üldöztetést vállalva megmaradtak közösségeikben. Sőt, 
1957-ben Márton Áron is szentelt ferences papokat. Azóta 
nincs utánpótlás, a rend kihalásra van ítélve. Az 1986-os 
adatok szerint a gyulafehérvári egyházmegyében 21 aktív 
és 10 nyugdíjas szerzetes élt. A legfiatalabb is. 60 éves, a 
legidősebb pedig 94.58 Azóta ez a szám is csökkent, s nem 
kell hosszú idő, hogy ez a nagyhagyományú rend végleg 
eltűnjön Erdélyből.

3. A bukaresti és a magyar egyházmegyék viszonya
1927-ben már megtörtént, hogy a bukaresti érsek alá 

rendelték az erdélyi egyházmegyéket. A konkordátum fel
mondása után ez a helyzet megszűnt, de újabban ismét 
ezt szeretnék megvalósítani. Az 1985-ben kinevezett Joan 
Robu bukaresti püspök élen jár a katolikus egyház romá- 
nosításában, s mindent megtesz, hogy érseksége alá ren
deljék a magyar egyházmegyéket.

A kormányzat a magyar egyházi vezetést igyekszik 
gyöngíteni, azáltal, hogy Bálint püspöknek nem adja meg 
az utódlási jogot. Az idős Jakab Antal majdani elhunytá- 
val pedig a vezető nélkül maradt egyházmegyét könnyen 
alárendelhetnék Bukarestnek.

Mint láttuk, a román nyelvű katolikusokat mindenben 
támogatják, csakhogy a magyar egyházat minél jobban 
visszaszorítsák. Ilyen mérvű románosítási veszély a pro
testáns egyházaknál nincs, ezért félő, ha a Szentszék en
ged a román követeléseknek, sok magyar katolikus fogja 
elhagyni egyházát, és csatlakozik valamelyik protestáns 
felekezethez.

Robu a hírek szerint több régi erdélyi görög katolikus 
papot keresett fel, s felkérte őket, csatlakozzanak ahhoz a 
kezdeményezéshez, mely a Vatikánnál a kétnyelvű misé
zés elrendelését, a papképzésben pedig az „egyesített sze
minárium” létrehozását szorgalmazza. Az állam a görög
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katolikusok engedélyezését ahhoz a feltételhez köti, hogy 
segédkezzen a magyar katolikus egyház felszámolásá
ban.59

Robu felkereste az erdélyi püspököket is, felajánlotta 
segítségét, Jasiból papokat küld Erdélybe román istentisz
teletek tartására. Nagyvárad apostoli kormányzója kije
lentette, már 3 román papot kapott, s ez elég. Temesvár 
helynöke szerint nagyobb szükség lenne magyarul és né
metül beszélő papokra, mert a románul tudó papokból van 
elég. A szatmári egyházi vezető pedig kijelentette, papjai 
tudnak románul. ° A  románosítási szándékok tehát sze
rencsére nehezen haladnak.

4. A  m o ld v a i csán g ó m ag yaro k  h e ly ze te

A legújabb régészeti és néprajzi kutatások szerint a 
csángók a honfoglaláskor a Kárpát-medencén kívül ma
radt magyarok leszármazottai. Bár ezt az elméletet nem 
minden kutató fogadja el, abban egyetértenek, hogy a XI- 
XII. századtól kezdve magyarok élnek Moldvában. Először 
Árpád-házi királyaink tudatos telepítése, majd az üldözött 
husziták, menekülő székelyek gyarapították számukat. A 
XVI. század végén már 15 ezer főre becsülhető a moldvai 
magyarság száma, a lakosság egyharmada. A katolikusok 
lelki gondozását három magyar alapítású püspökség, a 
milkói, a szereti és a moldvabányai végezte. A protestan
tizmus itt nem tudott tért hódítani. A vallási türelmetlen
ség azonban már a középkorban megjelent. Nyúzó István 
és Rettenetes János vajdák nevéhez fűződik az első na
gyobb méretű vallásüldözés. A mindenkori vajda szemé
lyétől függött a katolikusok hite, s egyben nemzeti meg
maradása is. A török-tatár pusztítások következtében a 
moldvai magyarok száma erősen megcsappant, az 1622-es 
leírás már csak 3 ezer katolikust említ 13 plébániával.

1622-ben Moldvát, mint ortodox államvallású vajdasá
got Rómában missziós területté nyilvánították, melynek 
római katolikus, zömmel magyar lakossága így olasz 
misszionáriusokat kapott. A missziós főnökök zöme mino
rita szerzetes volt. Á múlt század végéig több mint 50 
missziós prefektus működött, de köztük nem volt egyetlen
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magyar sem. A hívek hiába kértek anyanyelvükön beszélő 
papokat»,csak ritkán jutott el hozzájuk egy-egy magyar 
pap. A moldvai magyarok helyzete egyre nehezebb lett. A 
lengyel és olasz papok a katolikus hívek létszámát romá
nok térítésével, és a csángómagyarok elrománosításával 
próbálták növelni. A templomokban a prédikáció nyelve, 
majd az énekek és imák is román nyelvűek lettek, a hité
let gyakorlásában fokozatosan megszüntették a magyar 
nyelvet. Az egyház vállalta tehát azt a feladatot, hogy a 
csángók nemzeti tudatát is megsemmisítse. Ennek azért 
van nagy jelentősége, mert a csángómagyarok vallási tu
data és nemzeti hovatartozásának fogalma szinte teljesen 
azonosult. Hitükhöz, vallásukhoz való ragaszkodás jelenti 
megmaradásukat.

1884-ben a moldvai katolikus missziót átalakították 
jasi egyházmegyévé, melynek első püspöke Camilli lett. Ó 
alapította 1886-ban a papneveldét, s ő rendelte el 1889- 
ben, hogy az imádságokat csak románul szabad mondani. 
1893-ban hivatalos rendelet is megjelent, mely szerint a 
templomokban az imádság, a prédikáció, az éneklés nyel
ve kizárólag román lehet, az egyházi anyakönyvekben, te
metői sírfeliratokon is tilos a magyar nyelv használata. Az 
anyanyelv szűk családi körre szorult vissza, s ez sokat ár
tott a moldvai magyarságnak.

Domokos Pál Péter a csángók számát 1930-ban 120 
ezerre tette, akik közül 60 ezer még anyanyelvként hasz
nálta a magyart.61

1945 után a csángómagyarok sorsa néhány évig meg
változott. Magyar iskolákat nyitottak, magyar tanítókat, 
papokat kaptak. Az iskolák azonban csak az 50-es évek 
elejéig működhettek, akkor fokozatosan felszámolták őket.

A katolikus moldvai csángóság ma is a legnehezebb 
helyzetben élő magyar népcsoport. Sem papjaik, sem taní
tóik nincsenek, nyelvük szájhagyomány útján őrződik. A 
gyermek 6 éves koráig nem tud románul, az iskolába ke
rülve azonban már nem szólalhat meg magyarul. Hosszú 
időbe telik, míg megtanul románul, s a tananyagot is csak 
nehezen sajátítja el. Emiatt kevesen kerülnek felsőbb is
kolákba, szinte nincs értelmiségi rétegük. Aki közülük
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papnak megy, azt román szellemben nevelik, és saját né
püket megtagadó janicsár-papokat nevelnek belőlük. E ja
nicsár-papok végzik azután a csángók elrománosítását A 
nemzetiségi statisztikákban a csángók románként szere
pelnek, s még magyar eredetüket is megtagadják tőlük.

Számuk ma 300 ezerre tehető, akik közül kb. 100 ezer
nek még magyar az anyanyelve, sorsuk, jövőjük azonban 
egyre reménytelenebb.

5. E g y é b  n ehézség ek, a tro c itá s o k

A románosító törekvések mellett a római katolikus 
egyházat is sújtja az az általános kisebbségellenes és val
lásellenes politika, mely az utóbbi évtizedekben kiteljese
dett Romániában.

Az emberi jogok fokozódó megsértése a római katoli
kusokat sem kíméli. Sok papot tartanak állandó megfigye
lés, zaklatás alatt Egyre gyakoribbak a securitate durva, 
brutális akciói

Pálfy Géza székelyudvarhelyi plébános “1983 kará
csonyán az ünnepi misén megemlítette, hogy Magyaror
szágon a karácsony hivatalos ünnep, míg Romániában 
munkanap. Másnap a titkosrendőrség elhurcolta és fél
holtra verte. Az ütések következtében szétrepedt a mája. 
A 43 éves pap két hónapi kórházi kezelés után meghalt 
Temetésén tűntetésszerúen 206 pap vett részt62

Két évvel később Csilik Jánosnak, a nagyváradi szé
kesegyház káplánjának esete vert fel nagyobb port Több
ször beidézték vagy elvitték a securitatera, s arra akarták 
kényszeríteni, adjon információkat környezetéről, a hier
archiáról. Csilik mindezt megtagadta, ezért súlyosan bán
talmazták, s kezét összetörték. Szomorú, hogy elöljárói 
nem álltak ki mellette, először egy hónapos kény
szerszabadságra küldték, majd egy vidéki faluba helyez
ték át, nyilván hatósági nyomásra. 3

Fokozódik az egyházak elleni „ideológiai harc" is. A 
tanügyi gyűléseken többször napirendre került az egyhá
zak elleni fellépés. Míg az ortodox egyházat elfogadható
nak, megtűrendónek, a római katolikus egyházat rendkí
vül veszélyesnek minősítik „fanatizmusa és katekizációs
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tevékenysége” miatt, ¿általános támadás indult a székely
földi, főleg a csíki katolikusok hitbuzgalmi gyakorlata, az 
ifjúsíjj öntevékeny egymás közti missziós tevékenysége el
len.

A párt az ortodox egyházat is felhasználja a magyar
ság elleni gyűlöletkeltésben, sovén politikában. 1986-ban 
utasították a metropolitákat, az istentiszteleteken a pó
pák hozzák szóba az erdélyi magyarság „szörnyű rémtet
teit, embertelenségeit, a Horthy-fasizmus tömegmészárlá
sait.” Az ortodox egyház korábban sem fukarkodott a gö
rög és római katolikus egyház, illetve az egész magyarság 
elleni gyűlöletkeltés szításával.

Rendszeres a gyulafehérvári teológia hallgatóinak 
zaklatása. Alkalmanként vizsgálat indul ellenük, mond
ván, a románok által lakott Gyulafehérváron „nacionalista 
gócpontot” képeznek.6

A vallásos könyvekből, hittankönyvekből, bibliákból 
igen nagy hiány van. A határon ezeket a könyveket már 
akkor is elvették, amikor más magyar nyelvű kiadványt 
még beengedtek. Az utóbbi néhány évben azonban már 
semmilyen magyar könyv illetve sajtótermék nem kerül
het be Romániába.

A Ceausescu-rendszer külön anyagi terhekkel is súj
totta a római katolikus egyházat. Minden alkalmazottja 
után 17 %-os jövedelmi adót kell fizetnie, ami évente több 
tízezer lejt jelenthet. Ezt az összeget egy kisebb gyüleke
zet csak igen nagy áldozatok árán tudja kifizetni Az orto
dox egyház ugyanakkor mentesül eme adó alól. 6

Amíg az ország ortodox templomai szépen karbantar
tottak, ez a többi felekezet templomairól nem mondható 
el. Az állam nemhogy nem ad pénzt a renoválásokra, de 
még a lakossági gyűjtéseket is megtiltja. Amikor a föld
rengés után megsérült háromszéki templomok helyreállí
tására gyűjtés indult, a hatóságok felszólították a püspö
köket, ne engedélyezzék tovább a gyűjtést. Új templomok 
alig-alig épülnék. A háború után a gyulafehérvári egyház
megyében Gyiittesbükkön, Tusnádfürdőn és Sepsiszent- 
györgyön épült új templom vagy kápolna, s új plébánia is 
mindössze kettő van: Brassóban és Sepsiszentgyörgyön.
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A romániai magyar katolikus egyház nehéz helyzeté
ről több segélykérő levél, memorandum is született.

1988 tavaszán magyarországi bázisközösségi tagok ké
szítettek egy átfogó tanulmány-levelet az erdélyi katolikus 
egyházról, s elküldték II. János Pál pápának. Rövid össze
foglalót adtak Erdély és Moldva múltjáról, a Romániához 
csatolt erdélyi katolikus egyház helyzetéről, majd hat 
pontba fogjalva feltárták a legsúlyosabb problémákat, ten
nivalókat.

A pápa 1988 júniusi ausztriai látogatása során juttat
ták el a Szentatyához azt a memorandumot, melyet Do
mokos Pál Péter, az erdélyi és moldvai magyarság egyik 
legjobb ismerője állított össze. Ebben kérte, a pápa szen
teljen nagyobb figyelmet az erdélyi helyzetre, s felhívta a 
figyelmét azokra a valótlan vádakra, melyeket a román 
hatóságok a görög katolikusok nevében terjesztenek a ka
tolikus magyarok „ellenséges magatartásáról”. Kérte, ne 
adjon hitelt ezeknek a megnyilatkozásoknak, s ne támo
gassa, hanem akadályozza meg a moldvai katolikus pap
ság elrománosító törekvéseit.

II. János Pál pápa ausztriai útján az erdélyi menekül
tek is kérést intéztek a pápához, ne higgyen a görög kato
likus rágalmaknak, mely szerint a magyarok lennének az 
ő elnyomóik. Feltárták a magyarság nehéz helyzetét, mely 
anyanyelvét és vallását szeretné megőrizni, s kérik a 
Szentatyát, ne hagyja elveszni híveit.

1989 nyarán 173 romániai menekült írt levelet az 
Egyházak Világtanácsához, s kérik, emeljék föl szavukat 
az erdélyi egyházak érdekében, kísérjék figyelemmel az 
üldözött egyházak sorsát. Felhívták a figyelmet a romá
niai egyházüldözés tényeire, a papság állandó zaklatásá
ra, a bibliák, ima- és énekeskönyvek hiányára, a falurom
bolással végveszélybe került templomok és egyházközsé
gek sorsára.

4. A hitélet lehetőségei

A nagyfokú elnyomás ellenére a hívek élénk hitéletet él
nek, különösen a Székelyfóldön. Egy-egy búcsú, jubileum
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nagy tömegeket mozgat meg. A híres pünkösdi csíksom- 
lyói búcsú régi formájában, több tízezer hívő részvételével 
és zászlós felvonulásával már nem engedélyezett, a ható
ságok agresszív módszerekkel igyekeznek ezt megakadá
lyozni. A búcsúba tartókat megállítják, visszatoloncolják, 
vagy csak megfélemlítik, ellenőrzik, fényképeket készíte
nek róluk. Ennek ellenére évről évre több ezren, talán tíz
ezren is részt vesznek rajta, s kisebb csoportok zászlók he
lyett imakönyvvel és rózsafúzérrel járják végig a meredek 
utat a Salvátor kápolnáig.

Az 1989-es év egyházi vonatkozásban nehézségekkel 
és örömteli eseményekkel is bővelkedett. Az év elején Ja
kab Antal püspök körlevélben kérte híveit, és szólította fel 
papjait az otthonmaradásra. Az egyre elviselhetetlenebb 
állapotok miatt az utóbbi években mind többen hagyták el 
szülőföldjüket, és- menekültek Magyarországra. A püspök, 
arra emlékeztetett, hogy a „kisemmizettek és a kívánd r- 
lók sorsa egyformán kockázatos, tragikus és veszélyes.”69

Február 12-én Kolozsvárott a Szent Mihály templom
ban Márton Áron püspökké szentelésének 50. évfordulója 
alkalmából ünnepi misét és megemlékezést szerettek vol
na rendezni. A hatóságok azonban betiltották a megemlé
kezést. Az esemény előtti héten a Vallásügyi Hivatalba 
behívatták Jakab Ántal püspököt, és kierőszakolták, hogy 
a mise utáni ünnepi irodalmi műsor elmaradjon. A követ
kező megbeszélésen azonban már a misét sem engedélyez
ték, s a tilalmat a főpásztorral mondatták ki. A hatóságok 
érve az volt, biztos forrásból tudják, zendülés, nacionalista 
tüntetés, provokáció készül. A Brassóban tervezett hason
ló megemlékezés, melyen a segédpüspök vett volna részt, 
szintén elmaradt. 70

Ezek után érthetően szorongással készültek a hívek a 
pünkösdi kolozsvári bérmálásra. Ez azonban minden baj 
nélkül lezajlott. A pünkösd ünneplése, a bérmálás, végülis 
összefonódott a Márton Áronra való megemlékezéssel. Bá
lint Lajos segédpüspök 793 fiatalt bérmált, s -hatalmas, 
kb. 10 ezres tömeg vett részt a szertartáson. A templomon 
kívül rekedt tömeg a főteret megtöltve, a hangszórókon 
keresztül kísérte végig az eseményt. Bálint püspök szent-
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beszédében Márton Áronra emlékezett. A mise végén is
mét szólt híveihez, s a nagy elődöt idézve a kivándorlás, 
kitelepülés ellen szólt. „Az a hazátlan, aki önként hagyja 
itt szülőföldjét, környezetét, kultúráját. Mindent itthagy, 
ami a legfontosabb dolog, ami megtartó, éltető az életben. 
És amiből, ahová megy, semmit sem talál meg. Családok 
szakadnak szét, gyógyíthatatlan sebek keletkeznek.” Vé
gül kitartásra, helytállásra, türelemre és áldozatvállalás
ra szólította fel híveit.7

Egy másik örömteli esemény június 25-én zajlott, Gyu
lafehérváron, ahol 7 ezer hívő részvételével 22 papot szen
teltek, a négy erdélyi egyházmegyének. 22 fiatal pappal 
gazdagodott tehát a katolikus egyház, Erdély és a ma
gyarság.72

1989. nov.-dec.

V . ÚJ REMÉNYEK É s CSALÓDÁSOK

E tanulmány megírása óta fél év telt el. Azóta olyan fon
tos események történtek, melyek szükségessé teszik, hogy 
erről is rövid áttekintést adjunk.

A Ceausescu nevéhez fűződő zsarnoki rendszer alig 
néhány nap alatt omlott össze, s meglehetősen váratlanul 
érte Románia lakóit. Tőkés László temesvári református 
lelkész 1989. dec. 17.-i kilakoltatása volt az a szikra, ami 
az egész országot lángba borította. A lelkészt védő élő
láncból Ceausescu ellen tüntető forradalmi tömeg lett. A 
forradalom átterjedt a fővárosra és a többi nagyobb város
ra is, és bár iszonyú véráldozatok árán, de a nép elsöpörte 
a gyűlölt rendszert. A diktátor házaspárt elfogták, és pár 
nappal később kivégezték. A régi rezsimhez hű securitate 
egységek azonban továbbra is oktalan és barbár mészárlá
sokat, terrortámadásokat hajtottak végre a védtelen pol
gári lakosság körében, több ezer áldozatot követelve, de az 
év utolsó napjaira helyreállt a rend.

Az 1990-es évkezdet egy új, szabad, demokratikus Ro
mániát köszöntött, s bíztatóan indult az erdélyi magyarsá
got illetően is. Az új vezetés ígéretet tett a kisebbségek jo-
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gainak tiszteletben tartására, a magyar-román kapcsola
tok megújítására.

Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, de a jelek szerint az 
Iliescu vezetés sem sokkal különbözik elődeitől.

Talán kedvezőbb helyzetben vannak az egyházak, ahol 
az ígéretes januári újrakezdést -  eddig -  nem követték ro
mán ellenakciók, mint amilyenek a magyar iskolák, intéz
mények visszaállítása kapcsán történtek.

Már jan. 3-4-én ülést tartottak Gyulafehérvárott a ka
tolikus püspökök, s pontokba foglalták követeléseiket, igé
nyeiket. Jan. 22-én pedig Kolozsvárt a négy magyar törté
nelmi egyház vezetői jöttek össze, elhatározták az együtt
működést, s közös szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg. 
Ezek az igények, kérések a következők:

1. Az egyház és az állam viszonyának rendezése, az 1948-as 
kultusztörvény hatályon kívül helyezése.

2. Teljes autonómia, az egyházügyi hivatal és az egyház mű
ködését korlátozó rendelkezések megszüntetése

3. Az egyház anyagi függetlensége, állami ellenőrzés nélkül. 
Az állami kongrua megtartása.

4. A  hagyományos egyházmegyék helyreállítása, a latin és 
görög szertartásé püspöki székek betöltése.

5. A  gyulafehérvári püspökség érseki rangra való emelése, 
melyhez a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegye tar
tozna.

6. Diplomáciai kapcsolatok létesítése a Vatikánnal.
7. A  szerzetesrendek szabad működése, az ehhez szükséges 

anyagiak biztosítása, kolostorok visszaadása. Külföldi szerzete
sek szabad beutazása és az országban való letelepedése.

8. Az igazságtalanul meghurcoltak rehabilitálása.
9. Felekezeti iskolák visszaállítása, a szükséges anyagiak 

biztosítása.
10. A  kisajátított, elvett kollégiumok, iskolák, könyvtárak, 

levéltárak, okiratok, kultúrális javak visszaadása, vagy kártérí
tése. A  gyulafehérvári Batthyáneum jogainak helyreállítása.

11. A  gyulafehérvári Státus működésének engedélyezése, a 
Státus tulajdonában volt ingó és ingatlanok visszaadása.

12. A  hitoktatás biztosítása az állami iskolákban.
13. A  lelkészképzés biztosítása az egyházak által megállapí

tott szükséglet szerint. A  gyulafehérvári teológia egyetemi fokon 
működjön.
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14. A  papnövendékek külföldön is tanulhassanak, külföldi 
tanárok is taníthassanak a teológián, ill. középiskolákban. A  ha
zai tanárok szabadon működhessenek külföldön.

15. Egyházi szervezetek, egyesületek szabad működése.
16. Vallási jellegű sajtótermékek, teológiai irodalom kinyom

tatásának teljes szabadsága.
17. Külföldi sajtótermékek, nyomdai anyagok vámmentes 

behozatala.
18. A  rádió, TV közvetítsen vallásos műsorokat.
19. A  karitatív intézmények visszaadása.
20. A  kórházakban, börtönökben, katonaságnál legyen sza

bad lelki gondozás.
21. Uj templomok, kápolnák épülhessenek, a szükségletek 

szerint.
22. A  műemlék épületek, templomok fenntartásához állami 

támogatás.
23. Az állam által használt egyházi tulajdonú épületekért az 

állam fizessen bérleti díjat.
24. A  kultikus célokat szolgáló épületek adómentessége.
25. Szabad és közvetlen kapcsolattartás külföldi egyházak

kal, szervezetekkel.73

Ezek a követelések talán túlméretezettnek tűnhetnek, 
nyilvánvaló, hogy teljes megvalósulására kevés a remény, 
mégis szükséges az igények megfogalmazása, hiszen egy 
ilyen listáról könnyebb elhagyni valamit, mint azután utó
lag hozzátenni.

Az új román kormány egyik első ténykedése volt, hogy 
hatályon kívül helyezte a görög katolikus egyház 1948-as 
megszüntetéséről szóló rendelkezést. A görög katolikusok 
igen nehéz helyzetben vannak. Újjá kell szervezni az 
egész papképzést, hiszen az eddig csak titokban történhe
tett. Egyáltalán nem rendelkeznek könyvekkel, eszközök
kel. Az elvett templomok visszaadása vontatottan halad. 
A kolozsvári hívek a főtéren tartják istentiszteleteiket. 
Febr. 4-én a római katolikusok is kivonultak a templom
ból, szolidaritást vállalva velük, megvallva testvériségü
ket, és csatlakoztak jogos követeléseikhez.74 Temesváron 
és Lúgoson az ortodoxok visszaadták az elvett templomot, 
s Nagybányán is folyamatban van az átadás, a többi visz- 
szaadása azonban egyelőre igen lassan halad.75
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A Vatikánnal történő tárgyalások gyors és örvendetes 
eredményt hoztak, II. János Pál pápa már márciusban 
püspököket nevezett ki. Jakab Antalt korára való tekin
tettel fölmentette, s megyéspüspökké nevezte ki Bálint 
Lajost Segédpüspökévé dr. Jakubinyi György teológiai ta
nárt nevezte ki. Szatmárnémeti püspöke Reiser Pál lett 
Nagyváradé pedig Tempfli József. A temesvári és jasi egy
házmegye ordináriusa, Krauter Sebestyén és Petru Gher- 
gehel megyéspüspök lett Új föpásztorok kerültek a görög 
katolikus egyház élére is. A  római katolikus püspököket 
április végén szentelték fel. Ezzel istnét teljes lett az egy
házi hierarchia.

Ápr. 30-án a bukaresti rádió bejelentette, hogy Romá
nia és a Vatikán megállapodott a diplomáciai kapcsolatok 
újrafelvételében.76 A Szentszék elismerte Gyulafehérvár 
érseki rangra emelésének szükségességét, az erre vonat
kozó döntés azonban csak később várható.

Fontos esemény volt hogy hosszú szünet után meg
újult az erdélyi katolikus sajtó is. Febr. 11-én megjelent a 
gyulafehérvári egyházmegye hetilapja, a Keresztény Szó. 
Az igen színvonalas, 8 oldalas lapot két jónevű író, Bajor 
Andro és Fodor Sándor szerkeszti. Megjelenéséhez hatal
mas segítség érkezett Magyarországról és nyugatról. A 
legnagyobb hiány pótlására több tízezer biblia és vallási 
könyv is érkezett Erdélybe.

A katolikus hitélet újabb fellendülése tapasztalható. 
Paskai bíboros februárban kétnapos látogatást tett Gyula- 
fehérvárt) tt, Marosvásárhelyen, Kolozsvárt, s mindenhol 
nagyszámú hívősereg fogadta. Az erdélyi lakosság nagy 
örömmel és reménykedéssel fogadta az új püspökök kine
vezését, s rengetegen vettek részt az ünnepi szenteléseken 
Nagyváradon, Temesváron, Szatmárnémetiben és Csík- 
somlyón. Erdélyben sok helyen szerveztek népmissziókat, 
hasonlóan a háború utáni évekhez, amikor Márton Áron 
fordult e lelkeket megújító, megerősítő eszközhöz. Ta
vasszal 6 hét alatt mintegy 162 nyolcnapos (vasárnaptól 
vasárnapig tartó) népmissziót tátották, melyek célja a 
lelki megújulás, kiengesztelődés./ ‘ 41 év után újra szaba
don lehetett megtartani a csíksomlyói búcsút, amelyre
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csaknem negyedmillió magyar indult útnak, Székelyföld
ről, Moldovából. Az óriási tömeg békés zarándoklatát a 
hatóságok semmilyen módon nem korlátozták.

Mindezek az események bizakodással, örömmel tölthe
tik el a katolikus híveket. Szeretnénk remélni, hogy az 
egyház megvalósíthatja terveit, elképzeléseit, s ebben a 
mielőbb demokratikus útra lépő román vezetés sem fogja 
akadályozni.
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Megkaptam az Egyházfórum 12. füzetét. Nagyon köszö
nöm. Kérem szíveskedjék közölni,, hogy e füzetért, vala
mint az előrejelzett 1991. évi 13., 14., 15., 16. füzetekért 
mennyi intenciót végezzek. Idős, nyugdíjas pap vagyok. 
Eddigi megküldött kiadványait mind áttanulmányoztam 
és azokból sok hasznos ismeretet, általam nem ismert té
nyeket tudhattam meg. Szívesen venném, ha kiadványai
hoz a jövőben is hozzájuthatnék. Intenciók elmondásával 
tudom rekompenzálni, úgy mint korábban is tettem.

O.G.

Elnézésüket kérem, hogy csak most jelentkezem, de csak 
most került a kezembe az Önök lapja. Kérnék az összes 
számokból és könyvekből 5-5 példányt és ha lehetséges, 
intenciókért. Mivel egy kis faluban vagyok, az intenciókat 
tudom vállalni.

Sz. J. plébános

Mindkét olvasónk érdeklődését köszönjük. Az ingadózó in
tenció-árfolyam " ismeretében egy év előfizetéséért két in
tenciót kérünk.

Az „Egyházfórum” számait több-kevesebb sikerrel sikerült 
-  ha nem is véglegesen, de egyszeri elolvasás erejéig -  
megszereznem. Ez azonban kevés. Szinte minden cikkben, 
írásban általam egyáltalán nem, vagy csak részben ismert 
tényeket, történéseket ismerek meg. Egy-egy írás mélyebb 
áttanulmányozására, visszakeresésére saját példány hiá
nyában nincs lehetőségem. Ezért arra kérem Önöket, 
hogy az „Egyházfórum” eddig megjelent -  esetleg még 
„raktáron” lévő -  és ezután megjelenő számait; és ha van 
rá mód, az Önök gondozásában megjelenő könyveket küld-
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jék meg számomra. Ez a lap mindent megér, hiszen a vi
déki szemináriumban való tanulás elzár más aktuális tar
talmú szellemi tápláléktól.

egy magyarországi papnövendék

Örömmel vettük ifjú olvasónk lelkes érdeklődését. Bízunk 
abban, hogy folyóiratunk számaihoz és egyéb kiadványa
inkhoz a közeljövőben már nem csak „több-kevesebb siker
rel", hanem biztonsággal hozzá lehet jutni. Addig pedig 
számítunk az „ informális" reklámra. Aki új előfizetőt tobo
roz, annak ajándékkal kedveskedünk.

*  * *

Abból a föltételezésből indulok ki, hogy az Egyházfórumot 
nagy számban olvassák papok és az egyház iránt elkötele
zett értelmiségiek, ezért kívánok a 10. szám liberalizmus
ellenes megnyilvánulásaihoz hozzászólni....

A kommunista és az ún. haladó katolikus ideológiában 
csak azt a különbséget fedezem föl, hogy az első jó darabig 
hitte, megszüntetés útján meg tudja reformálni a kapita
lizmust. A másodiknak csak halvány és zavaros elképzelé
sei vannak a reform szükségességéről és mibenlétéről. 
Ezekből a zavaros elképzelésekből úgy lehet a leghatáso
sabban kimenekülni, ha a hierarchia magas tanítói széké
be ül, és elvi nyilatkozatokat tesz, a megvalósításra pedig 
fölszólítja „kedves világi fiait”. ... A „kedves világi fiák” az 
ipari társadalmi szerkezetű országokban a lakosságnak 
csak kb. 10%-át teszik ki, ami annyit jelent, hogy gazdasá
gi vezető helyeken fehér hollóként fődül elő hívő, gyakorló 
katolikus. Ha ő belekényszerül abba, hogy a gazdasági 
élet törvényei szerint éljen és cselekedjék, -  amire kényte
len, ha meg akarja állni a helyét -  akkor rövidesen gyanús 
lesz a hierarchia szemében (különösen, ha az olyan hala
dókból áll, mint Ivó Lorscheiter), hiszen „a világ fiaihoz 
számítják”, akiknek nincs közük a „világosság fiaihoz”.

Katolikus mivolta és gazdasági életben való immár 
több évtizedes helytállása e sorok írójának is sok lelkiis
mereti kérdést tett és tesz föl. Különösen elgondolkoztató 
volt a két éves nigériai tartózkodásom. Ott a mindenna-
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pok forgatagában figyelhettem meg a Lorscheiter püspök 
által oly* szerény közgazdasági szakértelemmel kezelt 
problémákat....

Ha F A  von Hayekkal nyogodtan vallhatjuk azt, hogy 
gazdálkodásunk mai rendje (a Nyugat-Európában divatos) 
spontán feljődés eredménye, amin csak ronthat egy előre 
kigondolt ideáltípus ráerőltetése, ebből még nem követke
zik, hogy a racionális cselekvésről a mindennapi életben le 
kellene mondanunk. A számtalan racionálisnak tűnő cse
lekedet mindegyike a magasabbfokú rendszerben -  mint 
pl. nemzetgazdaság -  nem bizonyul szükségszerűen éssze
rűnek és jónak....

Ivó Lorscheiter püspök és sokan mások úgy tesznek, 
mintha a Deutsche Bank és a Schweizerischer Bankverein 
zsoldjában álló hadihajók vonultak volna fól Rio de Janei
ro kikötőjében arra kényszerítve a brazil bankokat, hogy 
kölcsönöket vegyenek fól, mégpedig az általuk diktált bu
sás kamatok ellenében. Szót sem ejtenek arról, hogy mi
lyen munkafegyelem uralkodik a fejlődő országokban...

H.T.

Waldalgesheim

A szerkesztőség nagyon köszöni levélírónk tanulmánynak 
is beillő hozzászólását. Tekinthetjük akár vitaindítónak is. 
Válaszunkban egyenlőre csak fent idézett néhány állításá
ra reflektálunk, ami ne jelentse a vita foltétien lezárását. 
Magyarországon most derül ki, hogy akármilyen hitetlenek 
voltak az emberek a marxizmussal szemben, jónéhány dog
mája mélységesen beléjük ivódott (pl. egyenlőség, teljes fog
lalkoztatottság, stb.). Most pedig nagyon szenvednek ezek 
összeomlásától. Ilyen történelmi előzmények után komoly 
lehetősége van egy újabb illúziókat tápláló, árnyalatok nél
küli, doktriner gondolkodásnak, csak most a „ szabad piac 
hívőség” alapján. A  kritikus alternatívákban való gondol
kodás képességét okvetlenül meg kell őrizni. Az egyház tár
sadalmi tanítása még ma sem helyezkedett bele elég mé
lyen a modem világ gondolkodásmódjába ahhoz, hogy iga
zán megértse, gyakorlati, aprópénzre váltható megoldások-
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ra adjon ihletet. A laikus szakértelem és a teológia párbe
széde még ma sem elég termékeny.

Egy állításával vitatkoznunk kell. A fejlett országok va
lóban nem hadihajókkal kényszerítették ránk hiteleiket. De 
ha valaki rablókkal áll neki üzletelni, akik tetejében köztu
domásul gyalázatoson gazdálkodnak, nem lehet megsér
tődve, ha a veszteségből neki is részt kell vállalnia. Más 
kérdés, hogy a magyar gazdaságpolitikában ma a külföldi 
hitelezők felé mit célszerű képviselni, de enyhén szólva len
ne morális alapja annak, hogy a veszteségben osztozzunk.

Bár nagyon szeretem kiadványaikat és örömmel olvasom 
az Egyházfőrumot, mégis le kell mondanom azt. Görög
katolikus lelkész vagyok. Püspököm egy lakótelepi egy
házközség megszervezésével és templomépítéssel bízott 
meg, ami a személyes kiadásaimat is keményen érinti.

P.L.

Nyíregyháza

Engedje meg, hogy építkezéséhez mi is hozzájáruljunk a 
magunk eszközével. Fogadja el egy évig ajándékba az Egy
házfórum számait.

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében szeretettel 
kérjük olvasóinkat, hogy 

megrendeléssel és terjesztéssel kapcsolatban: 
Egyházfóruin, H-1158 Budapest, Thököly utca 74. 

egyéb ügyekben pedig:
Egyházfórum , H-6701 Szeged, Pf. 777. 

címekre írjanak.
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Die vorliegende Nummer von Egyházfórum  knüpft an 
den von der Redaktion vor zwei Jahren ausgeschriebene Wett
bewerb, „Ü bereinkunft und E rneuerung” an, der der Lage 
der ungarischen Kirche gewidmet war. Dabei wurde die Kir
chenpolitik der letzten vierzig Jahre ebenso unter die Lupe ge
nommen wie die gegenwärtige Lage der katholischen Kirche 
Ungarns und mögliche Wege der Erneuerung aufgezeichnet. 
Die meisten Studien zeigten auf, dass eines der Hauptproble
me der ungarischen Kirche die Unfähigkeit zum eigentlichen 
Dialog ist. Zwar wird in der Öffentlichkeit viel über die der 
Kirche zugefügten Wunden gesprochen, aber unser eigenes 
Verschulden und unsere eigene Verantwortung finden nur ge
ringe Beachtung.

Der erste Preis unseres Wettbewerbs ging an den namhaf
ten ungarischen Soziologen, István Kamarás, der in seiner 
umfangreichen Soziographie alle wichtigen Fragen der unga
rischen Kirche angeschnitten hat. In diesem Heft bringen wir 
als ersten Teil seiner Studie den Problemkatalog. Ausserdem 
lassen wir auch zwei junge Teilnehmer zu Wort kommen: T i
b or  Dom bi sucht nach einer möglichen Basis der Kirche in 
der Gesellschaft, Tamás Szeblák macht konkrete Vorschläge 
für die pastorale Erneuerung der Pfarrei.

Der ehemalige Ministerpräsident Ungarns, András H ege
dűs, setzt sich kritisch mit der Kirchenpolitik der kommunis
tischen Systems und also auch mit seiner eigenen Rolle ausei
nander. Seine Wandlung aber ist nicht neueren Datums, er 
ging ja bereits vorJahrzehnten in die Opposition.

Es ist für uns eine grosse Ehre, dass der Weg der inner
kirchlichen Erneuerung in E gyházfórum  von dem grossen 
Konzilsvater Kardinal Franz K önig persönlich skizziert 
wird: er schreibt über die zukunftsweisende Bedeutung des II. 
Vatikanums. Die Rubrik Perspektiven von István D évény 
stellt wichtige Bücher vor, die auf das Konzil zurückblicken 
und es bewerten. Paul M. Zulehner fordert in seiner Studie 
die Kirchen der ehemaligen kommunistischen Länder hinaus, 
sich mit der realen Frage der „neugewonnenen Freiheit” zu 
konfrontieren.

Sodann publizieren wir in dieser Nummer den zweiten Teil 
der Arbeit von N ándor U dvarhelyi über die Lage der kath o
lischen Kirche in Siebenbürgen.

Bilder von Statuen des Künstlers Im re Vénusz lockern 
den strengen theologischen Inhalt dieses Heftes von E gyház
fórum  auf.


