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Kedves Olvasók!

Hetedik évfolyamunk utolsó számában a nők egyházi 
helyzetével foglalkozunk. Elsősorban azért, mert a ma
gyar pasztorális irodalom adós ezzel a témával. Másodsor
ban pedig azért, mert hazánkban egy ideje lépten nyomon 
találkozni a nők öntudatraébredésének gondolataival és 
gyakorlatával, s az őket elutasító, néha méltatlanul leala
csonyító reakciókkal — keresztények, egyházi emberek ré
széről is.

Az ún. szabad (nyugat-európai és észak-amerikai) or
szágokban a női emancipáció folyamata nagyrészt túllé
pett már azon a korszakon, amelyben a férfiszerepekhez 
való jogokért harcoltak. Az egyházak belső életében is fel
erősödött küzdelem a nők hátrányos megkülönböztetése 
ellen szintén nem szűkíthető le arra a követelésre, hogy 
őket is szenteljék pappá. Ennél átfogóbb üzenetet hordoz
nak az egyházi nőmozgalmak. Leleplezik a nők hátrányos 
helyzetét a civil életben, az egyházban Jézus nőbarát pró
fétai gyakorlatának folytatását követelik. Azt szorgalmaz
zák továbbá, hogy az egyházi szóhasználat megtisztuljon 
az androcentrikusságtól; olyan új nyelvet kívánnak, amely 
Istent nem csak férfinek láttatja, s amely a lehető legtá
gabb körben nyelvileg is kifejezi a nők méltóságát és a sa
játos szerepvállalásra vonatkozó jogát.

Hazánkban a szocialista ideológia és gyakorlat a nők 
egyenjogúsítása jelszavával egy visszafelé elsülő moderni
zációt vezetett be, melynek romboló hatását a mai napig 
érezzük. Ahelyett, hogy a nőknek lehetőséget adott volna 
saját családi, társadalmi szerepük megválasztásában, ha
gyományos szerepük mellé egy férfiszerep vállalására is 
rákényszerítette őket. A  hagyományos polgári-keresztény 
nőideál és a modernnek kikiáltott női önrendelkezés kö
zötti vitában egyik oldalra sem kívánunk állni. Nőkről 
szóló számunkkal szót adunk felebarátnőinknek, témává 
tesszük azokat, akikről egyébként is szó van. Reményke
dünk abban, hogy e számunkkal hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy egyházunkban önmagukra leljenek és kellő megbe-
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csülést élvezzenek a magyar Miijamok, Debórák, Mária 
Magdolnák, Teklák, Perpétuák és Felicitászok, Maximil- 
lák és Priszcillák,...

Tehát Jéza Kriszta? — kérdezi egyik könyvében Su
sanna Heine, osztrák evangélikus teológa. Nemmel vála
szol. „Jézus, a férfi, megy a megaláztatás útján az áldoza
tok felé: a vesztesekhez, a nőkhöz. Ok hivatkozhatnak rá, 
e világ hatalmasai azonban nem. Ezért Jézus Krisztus és 
nem Jéza Kriszta. Utóbbi ui. nem képviselhetné alászáll- 
va a lelacsonyítottakat, mert eleve közöttük lenne. Jézus, 
a férfi, aki az utolsókat a legelső helyre hívja.”

1992. december

A  SZERKESZTŐK

Az Egyházfórum 1993-as számainak 
súlyponti témái

(zárójelben a lapzárta időpontja)

»21. 1993/1 — Egyházi sajtó (január 30.)
»22. 1993/2 — Munkatársak képzése (március 30.) 
»23. 1993/3 — Zsidók és keresztények (július 30.) 
»24. 1993/4 — Nemhívők között (október 30.)

E témákon túl minden olyan cikket, hozzászólást, 
esem ény- vagy könyvismertetést szívesen foga
dunk, am ely egyházunk gyakorlata számára érté
kes ötleteket, indíttatásokat kínál megfontolásra 
akár vitára.

Cím: Egyházfórum, 6701 Szeged, P f 777.
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SÚLYPONT

Anima
Az alábbi elmélkedéseket és imádságokat ma
gyar és külföldi nők mondták el. Válogatásun
kat azzal a reménnyel adjuk közre, hogy álta
luk (nem csak) női olvasóink jobban belekap
csolódhatnak nővéreik imádkozó közösségébe.

Karácsony

A  karácsony Jézus születésnapjának ünnepe. Jézus ezen 
az ünnepen kisbaba, akinek anyja, apja van, babaszaga és 
édes szuszogása van. Hiába tudjuk, hogy ő a világ megvál
tója, az Úr, a Király, most csak egy kisbabát látunk sze
münk előtt. Olyan babát, amilyen nekünk is volt vagy jön 
vagy nemrégiben született.

Jézus születését éppen olyan körülmények előzték 
meg, mint a mi gyermekeink születését. A  fiatal jegyespár 
élte a maga világát. Tervezgettek, beszélgettek, mint a 
többi fiatal. A  szerelemből, valami csodálatos módon, 
gyermek fogant. Ettől a pillanattól kezdve már nem csak 
ketten voltak álmaikkal, hanem hárman voltak, ahol a 
harmadik nem tervezett, nem álmodozott, csak növeke
dett. Hirtelen az álmok helyett a magzat lett a központ. 
Eddig akörül forgott a világ, amit a szerelmesek tervez
tek. Mostantól akörül forog, akit ajándékba kaptak.

Mindkettőjüknek volt mit veszíteni. Mária a tisztasá
gát, a falu leányai közötti tekintélyét. József a becsületét, 
a jóhírét. Kezdetben biztosan nem a gyermek fölötti öröm 
uralta a lelkűket, hanem a gyermek miatti problémák. Idő 
kellett hozzá, nem is kevés és sok álmatlan éjszaka, mire 
mindketten el tudták fogadni az új helyzetet és úgy gon
doltak a kicsire, mint igazi, Istentől jött ajándékra.

A  mi életünk gyermekvállalása hasonlít ehhez a hely
zethez. Mindannyian akartunk gyermeket vagy akarunk. 
De mi is mindannyian ragaszkodunk gyermektelen éle
tünk értékeihez. Nem akarjuk elveszíteni a szabadságot, a
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spontaneitást, a baráti kapcsolatokat, stb. Mindazt a szé
pet, amit együttjárásunk idején csináltunk és örömöt oko
zott, azt tovább is csinálni szeretnénk. Bármennyire is 
vállaljuk a gyermekünket, bármennyire örülünk jöttének, 
valamit —  nem is keveset — elvesz tőlünk. Elveszi azt a 
szabadságot, ami a legszebb volt számunkra és elveszi azt 
a mozgékonyságot, amivel a kapcsolatainkat szervezhet
tük. Szabad önállóságunkból szolgai szerepbe kén

Ez általános helyzet, minden anya és apa átéli és nem 
is csak az első gyerek jötténél — bár akkor leginkább — , 
hanem a másodiknál újra és a harmadiknál nyilván még- 
jóbban. A  párok különböző módokon küzdenek meg ezzel a 
problémával. Általában azt szoktuk mondani, hogy a gye
rek olyan sok örömöt ad, hogy ez el is feledteti azt a szol
gálatot vagy rabságot, amit miatta vállalunk. A  gyerek 
szeretete pótolja azt a veszteséget, amit megszületése oko
zott. A  másik, amit gyakran hallani, hogy az anyai hiva
tásnál nincs szebb a világon. Nincs nagyobb dolog, mint 
egész kis korától a felnőttségig felnevelni egy vagy több 
gyereket. Átadni mindazt neki, amit mi fontosnak és igazi 
nagy értéknek tartunk.

Szépek és igazak ezek a szövegek, de ideológiák is. 
Feledtetni próbálják azt a tényt, hogy a gyerek nem csak 
nyereség nem csak öröm, hanem veszteség és lemondás is. 
Az ideológiák azonban hamar lelepleződnek. Nem segíte
nek megtalálni a jó megoldást, hanem csak nehezítik. 
Jobb inkább bevallani azt, hogy valódi veszteségeink is 
vannak, mert ha ezeket legalább saját magunknak bevall
juk, akkor hamis lelkiismeretfurdalások nélkül egyen
súlyt találunk anyai és női szerepünk között.

Születés és halál nagyon összetartoznak. Meghalnak 
olyan értékek, amiket nem lehet visszahozni. Ezeket a ha
lálokat be kell vallani magunknak, mert csak így alakít
hatjuk ki azokat az új értékeket, amik olyan vagy még na
gyobb örömöt hoznak, mint a régiek. Tényleg más helyzet
be kerültünk, amit nem a régihez kell viszonyítani, ha
nem azokhoz a legszebb álmainkhoz, amiket még annak 
idején, ketten valósítottunk meg. Éppen ezek az álmok 
azok, amiket most a gyerekekkel együtt megvalósítha-
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tünk. Nem úgy mint régen, mert ami régen volt, az el
múlt. Hanem másképpen, úgy ahogyan most lehetséges.

Ezt jelenti számomra a Karácsony. Azt a hitet, hogy az 
anyai szerepemben egyre jobban felismerhetem, hogyan 
élhetek eredeti álmaim szerint. Tudom, hogy ez a szöveg 
nem olyan idilli, mert hiányzik belőle a cukrozott Jézus
ka”. De benne van Isten Fiának szabadító örömhíre.

* * *

Szülőágy —  keresztfa

"Megsokasítom terhességed kínjait.
Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet.”

(Tér 3,16)

Már délután sejtettem, hogy valami készülődik. Kezdtem 
furcsán érezni magam. Fájdogált a hasam, meg folyt belő
lem valami lé, de csak kevés. Aztán még este nevetgél
tünk a többiekkel a kórteremben, hogy milyen jó lenne 
már megszülni. Még nyugodtan lefeküdtem, este 10 óra 
felé. Egyszerre csak arra ébredtem, hogy már nagyon fáj. 
Vártam, megint nagyon fáj. Megnéztem az órát. Másfél, 
két perc telt el a két fájás között. Ha ez elmúlik, akkor föl
kelek. Fölébredt a másik ágyon is a lány. Mondtam neki: 
elindultak a fájások. Még beszélgettünk egy kicsit. Újra 
fájt. Fölkászálódtam, kimentem a szülőszobára. Közben 
meg kellett állnom. Összeszorítottam a lábaimat. Aztán 
elmúlt, mentem tovább. A  szülésznő úgy horkolt, hogy saj
náltam folébreszteni. Visszamentem a szobába, leültem az 
ágyra, de egyre erősödtek a fájások. Vissza a szülőszobá
ba: mégis felébresztettem a szülésznőt. Közben rend
szeresen jöttek a fájások. Meg-megálltam, egyik lábamról 
a másikra. Próbáltam úgy helyezkedni, hogy minél kevés
bé fájjon. A  szülésznő folfektetett, megnézte, mennyire va
gyok kitágulva. Kérdezte, milyen időközönként jönnek a 
fájások. Mondta, hogy gyerünk az előkészítőbe. Gyorsan 
leborotvált. Közben adott beöntést, de már a wc-n szörnyű
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fájásaim voltak. Összevissza tekeregtem, fészkelődtem, vi
csorogtam.

„Uram, fordítsd felém füle- 
és hallgass meg,

mert nyomorult vagyok és szegény. 
Őrizd meg Telkemet,

segítsd meg szolgádat, 
aki benned bízik,

Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalm st
!§ l!l§ | | j^

lelkemet, Uram, hozzád emelem» 
Hiszen te Jóságos és elnéző vagy, Uram,

1(11111111^^
l l l l l l i i l l l f M

Hóázád kiáltok a szöröngátás napján, 
s tudom, hógy meghallgatsz!^ (Zsolt 86)

Már percesek a fájások, perces szünetekkel. Ránéztem az 
órára, negyed három. Észre sem vettem, hogy telik az idő. 
Csak magammal tudtam foglalkozni. Egyre hosszabb fájá
sok, egyre kisebb szünetek. Mindig megálltam, szorítot
tam, feszítettem mindenemet. Próbáltam a légzésre figyel
ni. Elengedni magam, hogy ne görcsöljek. Közben ezt is
mételgettem: ki kell bírni, kibírom. Hány asszony szült 
már, mindenki kibírta. Istenem segíts, adj erőt, légy ve
lem, gyorsítsd meg. Mindenfélét fohászkodtam. Aztán 
mérges voltam magamra, hogy bezzeg az ember kínjában 
hogy tud Istenre figyelni. Most tudlak kérni, könyörögni. 
A  szürke hétköznapokon meg könnyen elfelejtem a Veled 
való beszélgetést. Csak most ne fájjon annyira, csak kibír
jam. Ez a lényeg. Kibírni. Kibírni.
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„Könyörülj rajtam, Uram, 
tele vagyok félelemmel, 

tekintetem komor a gondtöl, 
testem, lelkem összetörve.

Erőm megtört a nyomorúságban,: 
csontjaim mind megrokkanták.

De én benned bízom, Uraim!
Azt mcnddmi: .te vagy Istenem!

Áz idom á te kezedben van* 
Derítsd szolgádra alkodat, 

ments meg irgalmasságodban!
Uram, hé hagyd, hogy szégyent vallják, 

hiszen téged hívlak!” (Zsolt 31)

Kezdtek elmaradni a szünetek. Már nehéz volt levegőt 
venni. Szörnyű kiszolgáltatott érzés vett erőt rajtam. 
Nincs menekvés, végig kell menni. Nem vehetek be fájda
lomcsillapítót. Ezt nem lehet megállítani. Végig kell csi
nálni. Nem lehet kiszállni. Arra kellett koncentrálnom, 
hogy kibírjam. Hogy csak lihegjek, ne jajjduljak fői, ne ki
áltsak. Nagyon aranyos volt a szülésznő. Mosolygott, be
szélt. Fölfektetett, megnézett. Azon imádkoztam, hogy 
csak már eléggé ki legyek tágulva. Már biztos ki vagyok 
eléggé tágulva. De jó lenne, ha elég lenne. Legyen már vé
ge! Még, még mindig nem elég.

Ez teljesen elkeserített. Fölálltam, újra sétálni kellett. 
Tudomásul venni, hogy ezt nem lehet siettetni sem. Ebbe 
nincs beleszólásom. Addig nincs vége, míg meg nem szüle
tik. Nagyon összpontosítottam, hogy kibírjam. Istenem se
gíts meg, hogy kibírjam. Szörnyen fáj. Ránéztem az órára. 
Fél négy. Megint nem vettem észre, hogy elröpült az idő. 
Még mindig fáj. Sosem lesz vége.

Mostmár annyira fáj, hogy le akar szakadni szinte 
mindenem. Nincs szünet. Folyamatosan, iszonytató erővel 
kezdett fájni és az a tipikus szülés előtti érzés, rettenete
sen kell kakilni. Végstádium. Uram, Istenem, mindjárt 
végem.
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* i!s fenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Miért maradsz távol megmentésemtől» pana- 

:  ̂ szos énekemtől?
Ne maradj távól szükségemb- nj légy közel 

mert sehol sincs segítség!
Olyan vagyok, mint a kiöntött víz*

Csontjaimat szétszedték» szívem» mint a viasz» 
Szétfólyt bensőmben.:

Torkom kiszáradt» mint a cserép, 
nyelvem ínyemhez tapadt.
Ne maradj hát távol, Uram, 

te vagy segítségem, 
siess mentésemre?* (Zsolt 22)

Szóltam a szülésznőnek. Borzasztó hányingerem támadt. 
Gyorsan egy tálat. Szétdurrant a magzatburok, elöntött 
mindent, nyakig vizes lettem. Közben őrületesen fáj min
denem. Jön az orvos, rohan, fölfektet. Tolni kell. Jajj, Iste
nem mindjárt megvan. Tolni kell, most segíteni, azt csi
nálni, amit mondanak. Tolni, tolni, négy, öt. Nyomni és 
egyszercsak — vége mindennek.

M e g s z ü l e t e t t !
Rázogatják, nyomkodják. Felsír. Rárakják a hasamra. 
Mindent elsöprő öröm. Az a kis véres, nyálkás gombóc, 
amelyik torka szakadtából üvölt: a gyermekünk.

'Dicsérjétek az Urat szentélyében, 
dicsérjétek a hatalmas égbolton!

-  hatalmas tetteiért, 
-nagyságának teljességéért! 

Trombitaszóval,
-  citerával és hárfával!

~ Dobbal és tánccal,
-Fuvolával és gitárral! ..
-  Zengő cimbí ómmal,

-h ágó  cimbalom hangjával!
Minden élő dicsérje az Urat! Allelujar (Zsolt 150)
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43. zsoltár

Szolgáltass igazságot nekem, 
képviseld ügyemet!
Védj meg azoktól akik ütnek-vemek, 
elsősorban a férjemtől!
Hallgattasd el azokat, akik naponta gyötörnek: 
ez a feleség sorsa.
Védj meg azoktól, akik nyúzott arcomat szánakozva 
méregetik,
de elfordulnak, ha segítségért kiáltok.
Védj meg azoktól, akik elbocsájtottak,
mert csak fél napot dolgozom,
azoktól, akik létszámcsökkentésre hivatkoznak.
Nagyon fáj, ha azzal nyugtatnak 
meglátod, majd otthon jobb lesz, 
a gyermekeiddel — féljed nem munkanélküli.
Oltalmazz engem Uram, ne tekintsenek másodrendűnek!

Uram! Régebben erőt adott jelenléted.
Miért hagysz most magamra?
Miért tekintenek bábunak, akit ide-oda tologathatnak? 
Miért erőszakoskodnak velem?
Miért engeded, hogy féljem, szomszédaim, főnökeim 
így gyötörjenek?
Adj mellém társakat, 
akik meghallgatják panaszomat, 
akik bátorítanak, védelmeznek, 
akik a függőségtől megszabadítanak, 
és sohasem hagynak magamra.
Ne engedd, Uram, hogy még Benned is kételkedjem! 
Hadd tapasztaljam meg közösségeidben a szeretetet, 
az egymásért való helytállást!
Örömmel dicsérlek akkor, Uram, 
és ujjongva adok hálát mindenért.

Miért gyötörnek kétségek, 
miért van bennem ekkora félelem,

12
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hogy arcomon senki nem látja az ütések nyomait, 
szememben a fájdalmat?
Istenben van minden reményem,
O Fiát adta a világnak.
Jézus a kútnál a megvetett szamariai asszonynak 
mondta el, hogy ő a Messiás.
Jézus Simon farizeus házában engedte, 
hogy a céda illatos olajjal kenje meg.
A  Feltámadt először egy asszonynak jelent meg, 
őt küldte mindenkihez hírnökül.
Jézus mindannyiunknak — nőknek és férfiaknak — 
ígérte,
hogy mindent újjá teremt:
letöröl szemünkből minden könnyet,
nem lesz többé sem halál, sem gyász,
és olyan világba vezet,
ahol nem lesz többé szenvedés
és elmúlik minden fájdalom.
Ebben remélek és majd újra dicsőítem, 
mint arcom felderítőjét és Istenemet!

Női hiszekegy

Hiszek egy Istenben,
aki saját képére 
nőt és férfit teremtett, 
aki a teremtett világot 
mindkét nem 
gondviselésére bízta. 
Hiszek Jézusban,
Istentől jött Gyermekben, 
Isten választottjában, 
aki Máriától az asszonytól 
született, 
aki szerette és 
meghallgatta a nőket, 
aki otthont talált 
házaikban,

aki Isten országáról 
beszélgetett velük, 
akit tanítványnők 
kísértek útjain, 
akikért ő is lelkesedett.

Hiszek Jézusban,
aki a kútnál egy nővel 
teológiáról beszélgetett, 
aki először erre a nőre 
bízta titkát, 
hogy ő a messiás, 
akit ez a nő a városba 
térvén
nagy újságként hirdetett.

13
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Hiszek Jézusban,
aki engedte, hogy Simon 
házában egy nő olajjal 
kenje meg,
aki rendreutasította a bot- 
ránkozó férfivendégeket.

Hiszek Jézusban,
aki azt mondta, 
hogy ennek a nőnek tettére 
emlékezni fognak, 
mert Jézust szolgálta.

Hiszek Jézusban,
aki szombaton asszonyt 
gyógyított, talpraállította, 
mert embernek tekintette.

Hiszek Jézusban,
aki úgy beszélt Istenről, 
mint egy nőről, aki 
elveszett fillért keres, 
mint egy nőről, aki a 
házában takarít, 
hogy meglelje, ami 
elveszett.

Hiszek Jézusban,
aki a terhességet és a 
szülést tisztelettel nézte, 
aki nem tartotta 
büntetésnek,
hanem olyan eseménynek, 
ahol egyik a másiktól 
elszakad:
a megtérés mintájának, 
újjászületni -  
fájdalomból örömre.

Hiszek Jézusban,
aki magáról azt mondta, 
olyan mint egy tyúk, 
aki szárnya alá gyűjti 
csibéit.

Hiszek Jézusban, aki
először
Mária Magdolnának jelent 
meg,
aki őt küldte el a felrázó 
hírrel:
menj és mondd meg a 
többieknek...

Hiszek a mindent átöle
lő Megváltóban,
aki számára nincsen többé 
zsidó vagy görög, 
rabszolga vagy szabad, 
férfi vagy nő,
mert mind egyek vagyunk 
az ő megváltásában.

Hiszek a Szentiélekben,
aki a teremtés vizei fölött 
és a föld fölött lebeg.

Hiszek a Szentiélekben,
Isten női lelkében,
aki kotlósként teremtett
bennünket,
aki világra hozott
bennünket és szárnyaival
betakargat.

14
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JAKAB ATTILA

E rd é lyi papnövendék, jelenleg Strasbourgban folytat
teológiai tanulmányokat.

A  nő helyzete és szerepe az ősegyházban

A II .  vatikáni zsinat felébresztette az érdeklődést a kezde
tek iránt: az ősegyház a tanulmányok pergőtüzébe került. 
Ennek jelentőségét akkor 
értjük meg igazán, ha ar
ra gondolunk, hogy az ős
keresztény közösségek 
életének ismerete erjesz
tő hatást gyakorolhat 
napjainkra. Ebben az 
összefüggésben támadt 
igény már jó két évtizede 
a nő helyzetének és sze
repének jobb és ponto
sabb megismerésére, il
letve elismerésére. Ha a 
nő-püspök fogalma még 
aránylag szokatlan és ta
bunak számít is, (jóllehet 
van már rá példa az ame
rikai anglikán egyház
ban), addig a nők diákó- 
nussá és pappá szentelé
sének problémájáról vi
tatkozni már megszokot
tá, mondhatni hétközna
pivá vált. Joggal tevődik 
fel tehát a kérdés: mi volt az első keresztények álláspontja 
a nőkkel kapcsolatosan?

A  források ideológiamentes tanulmányozása, a törté
net-kritikai módszer használata, a szociológia szélesebb 
körű figyelembe vétele és a feminista mozgalom hatásá
nak eredményeképpen új szempontok váltak nyilvánva-

^A nSk vegyenek részt az 
egyház életében minden 
megkülönböztetés nél
kül, a határozatok el- 
. (^készítésében ■ és ' megho
zataléban. A nőket, 
akiknek már fontos sze
repük van a  hit átadásá
ban és az Egyház életé 
ben felmerülő különféle 
szolgálatok teljesítése te
rén, be kelt vonni a lelki
pásztort dokumentumok 
és a missziós kezdemé
nyezések előkészítésébe, 
el kell őket ismerni az 
Egyház küldetésének 
tarsmunkásaiként a csa
ládban, a munkahelyen, 
és a polgári társada
lomban,"(ChrístíMeles Jaíci) 

(A kiemelt idézeteket válo
gatta: Dctumr Kornélia)
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lókká. így a nők egyöntetű mellőzésének igazolására hasz
nált páli szövegek — lKor 14,34: „Mint a szentek minden 
egyházában, az asszonyok hallgassanak az összejövetele
ken.”; és az lTim  2,11-12: „Az asszony csöndben hallgassa 
a tanítást, teljes engedelmességgel. Azt nem engedem 
meg, hogy az asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin ural

kodjék, hanem maradjon 
csöndben.” —  új megvilágí
tásba kerültek.

Ebből a szempontból 
nem elhanyagolható, hogy 
szent Pál apostol görög mű
veltségű zsidó férfi volt. 
Számára ugyanis a tanú
ságtétel egyik feltétele volt 
a társadalmi szokások tisz
teletben tartása. Érthető te
hát, hogy a nő alsóbbrendű
ségét valló kulturális kör
nyezetben a hagyományos 
szemlélet nő-ellenes irány

ba tolódott el. Ezen szemlélet kikristályosodását jelentette 
a régi Egyházi Törvénykönyv fegyelmi rendelkezése: „Di
cséretes, hogy a templomban vagy azon kívül részt vesz
nek a szent rítusokon, a férfiak fedetlen fővel... az asszo
nyok pedig, ellenkezőleg, fedett fővel és, különösen mikor 
az Úr asztalához közelednek, egyszerűen öltözve jelenje
nek meg.” (1261. kánon). Ez a törvény tulajdonképpen 
visszhangja a Gratianus Dekrétumában (XII. sz.), vagy a 
IX. Gergely Rendeletéiben (XIII.sz.) fellelhető hagyomány
nak, amely kizárja a nőket az egyház pasztorális és litur
gikus életének minden tevékeny mozzanatából.

A  gyökerek azonban sokkal mélyebbre nyúlnak vissza. 
Ezt a gyakorlatot az Apostoli rendelkezések ugyanis már a 
IV. században leszögezte: „Nem engedjük, hogy a nők ta
nító szerepet gyakoroljanak az Egyházban. Ok csupán 
imádkozzzanak és hallgasság a tanítást... Ha a férfi a nő 
feje, akkor természetellenes, hogy a fej fölött az a test 
uralkodjék, amely tőle függ.”

,Krisztusban Utaló újjá
születésük: : folytán az 
összes krisztushivők 
között méltóságuk és 
cselekvésük tekinteté
ben valódi egyenlőség 
uralkodik* így mind* 
nyáján együttműköd 
nek -Krisztus-, testének 
építésére* ki*ki a maga 
állapotának és felada
tának megfelelően

: (c ic i
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Hosszú út vezetett ennek a szemléletnek a kialakulá
sáig, amivel kapcsolatban nem mellőzhető tényező, hogy a 
nőkre vonatkozó minden adat és megjegyzés férfiaktól 
származik.

Társadalmi és kulturális korkép

A  nő részvételének bizonyos mozzanatai az őskeresztény 
közösségek életében híven tükrözik Palesztina és a zsidó 
diaszpóra zsinagógáiban uralkodó helyzetet.

A  zsidó nő kirekesztettsége a magán és a közösségi 
vallási életből egyben megvilágítja társadalmi helyzetét 
is. Elkülönítettségének 
jele a fátyol, melyet a 
nyilvánosság előtt kel
lett viselnie oly módon, 
hogy ne legyen felis
merhető. Élete valójá
ban a ház falai között 
telt el. Ettől csupán a 
felső osztály nőtagjai 
szabadulhattak meg. A  
népi és főleg a szegény réteg nőszemélyei szintén élveztek 
bizonyos „szabadságot”. Alapjában véve azonban, vallásos 
szempontból a nő helyzete nem csupán alsóbbrendűnek 
számít a férfiéhoz viszonyítva, de bizonyos esetekben a 
kiskorú, a rabszolga és a pogány helyzetéhez áll közel. Fel 
volt mentve a zsidó férfi vallási szerepét meghatározó előí
rások betartása alól — zarándoklat, ima, a Tóra tanul
mányozása -, ellenben alá volt rendelve a törvény tilalmai
nak. A  zsinagógái liturgia alatt a szerepe csupán abból áll, 
hogy hallgassa azt, és hogy áment mondhasson az imákra 
és az áldásokra. Tilos számára a vallás oktatása.

A  zsidó nő helyzetét mindennél beszédesebben tükrözi 
a férfi imája: „Áldott légy Urunk, Istenünk, Mindenség K i
rálya, hogy nem teremtettél sem pogánynak, sem rabszol
gának, sem nőnek.” (Tos. Bér.VII. 18; cf.J.Ber.20b, b.Mena- 
hot, 43b.)

A  görög műveltségű környezetben a közép- és a népi 
osztály nőtagjai ki voltak zárva a társadalmi és a nyilvá-

,Azután az e^yházbc n és a 
hithirdetés i?egtelenül nagy 

Jeladatában ugyanúgy kell 
a  nőfenek természetük embe
ri lelki gázdagságát 
mindinkább kamatoztatni
uk.*

(VL Pál)
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nos életből. Éppen ezért a keleti és egyiptomi misztérium- 
vallások (pl. Isis-kultusz) a görög nő számára az önkifeje
zés lehetőségét jelentették. Annak ellenére, hogy a helle
nista királyságok — mint Szíria, Pergamon és Egyiptom 
— sokat tettek a nők törvényes helyzetének kialakításá
ért, a nők, néhány kivételtől eltekintve, mégsem jutottak 
soha odáig hogy valódi politikai jogokat nyerjenek.

A  fejlődés legérzékelhetőbb jele 
a családi életben mutatkozott. Míg 
a Kr.e. VI.-V. században a nő be
zárva, állandó kiskorúságban élt az 
apa, a férj vagy a gyám hatalma 
alatt, addig az I. században már te
vékeny szerepet tölthetett be a gaz
dasági és a társadalmi életben. 
Mindez elsősorban a filozófusoknak 
köszönhető. így a hellenista korban 
a nő, ha nem is tekinthető egyen
rangúnak a férfival, mégis rendel
kezik bizonyos jogokkal. A  házas
ság szerződés jelleget ölt, beleértve 
a családi vagyon közös kezelését is, 
és nem tekinthető többé a rabszol
gaság burkolt formájának. A  leány- 
gyermekek is hasonló oktatásban 
részesülnek, mint a fiúgyermekek, 
s gyakran látni nőket a filozófusok 
környezetében. Jogi személyként 
végrendelkezhetnek és a misztéri
umvallások papnői gyanánt felsza
badulnak a hivatalos kultusz befo
lyása alól, mely hagyományosan a 
férfiak osztályrésze.

A  római jog már a kezdetektől nagy jelentőséget tulaj
donít a nőknek. A  törvények sokfélesége kiterjed a szabad, 
a felszabadított és a rabszolganőre egyaránt. Körülírják a 
lány, feleség, anya, örökös, hagyatékozó, tulajdonos és 
munkás jogait és kötelességeit. A  gyámság, a házasság és 
a válás pontos meghatározást nyer.

„Az egyház kő-
beim

annyi r i szűkéé-' 
ges az & munká
juk* hogy nélküle 
a  legtatib esetben 
nem lehet telje
sei eredményes a 
lelkípásztórok...
* pa tolkodáscu 
Mert az igazán 
apostol* lelkű ví 
lágiak —  miként 
azok a férfiak és 
nők* akik Pált se
gítették az evan
gélium hirdetésé
ben (ApCsel 
18,18) — pótol
ják* ami hlé yz k 
testvéreiknek és 

felüdiHk a p* sz* 
tarok és a hívó 
néphez tartozó 
többi ember lel
két

(1 Kor 16,17-1B)
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Az első időkben a nő helyzetét, a gyermek és a rabszol
ga helyzetéhez hasonlóan, a családfő {páter familias) ház 
fölötti joga határozza meg. A  félj eltaszíthatja magától fe
leségét, mivel ő az élet és a halál ura. Ennek ellenére a 
feleségnek már joga van saját személyi tulajdona kezelé
sére. A  fejlődés eredményeként idővel kialakul az előkelők 
(patríciusok) és a népi réteg (plebejusok) közötti vegyes 
házasságok szabályozása, valamint megjelenik a gazdasá
gilag független nő alakja is a római társadalomban. A  köz
társaság korá
ban, más vidé
kekkel ellentét
ben, a római nő 
már előjogokat 
élvez. Aláren
deltsége a férfi
val — gyám, 
apa, férj — jel
képes; kezde
ményezheti a 
válást, valamint 
gyakorolhatja 
szakmáját: fod
rász, varrónő, 
bába, zöldség- 
és gyü
mölcsárus. Ezért jelenthette ki az idősebb Cato Kr.e. a II. 
században: „Minden nép a rómaiaknak engedelmeskedik, 
ők pedig a saját feleségeiknek engedelmeskednek.” Ennek 
következtében a köztársaság fennállásának utolsó két szá
zadában már nem ritkán jelennek meg a női személyisé
gek a politikai és társadalmi élet porondján.

A  császárság kezdetén Augustus próbálta fékezni a 
női emancipációt. Törvényeivel az ősi római népréteg 
fennmaradását akarta védelmezni, bátorítva a házasságot 
és a gyermeknemzést. Szigorúan büntette a házasságtö
rést, és egyes esetekben a férj szerepét átruházta az ál
lamra, elbocsájtva a hűtlen nőt, elkobozva annak javait. A

«Á . nők apástöli tevékenysége ttt%- 
gyón is hatásos mindenüét, imát va* 
lóban fáradtiznák is azon, hogy rá
juk ruházzák az ¿két megillető felet- 

égeket. A vallási nevelés és telid 
elmélyítés olya nnyira fontos terüle
tét ¿felkészítés a szentségek vételé- 
rét a megkereszteltek oktatása, 
akik álig tudnák valamit hitükről, 
találkozás a nemkeresztényékkel,
gondoskodás a sz^énáekről és p- 
remhelyzetbeh tévőkről * * ,mindez  
csupán néhány olyan tevékenységi 
■kár. és munkaterület, amelyek 
mindegyike nyitva áll a keresztény 
nők előtt.* (VI. Pál)
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rendelkezések azonban már nem tudtak gátat vetni az 
emancipáció folyamatának.

A  Kr.u. I. században a római nő már maga rendelkezik 
a saját személyével (pl. váláshoz való jog) és anyagi javai
val. Szellemi, művészeti, jogi és sportbeli műveltsége sem-

sét* nem csak az Egy- nő kinőtte kiskorúságát. 
ház lelkipásztort tetté- Hogy mindez milyen mér- 
kenységének nagyobb tékben befolyásolta a külön- 
hatékonys igáért van, bözó tartományokat, arra a

Ebben a térségben igen nagy valószínűséggel erősebben 
ragaszkodtak az ősi hagyományokhoz, így a római hatás 
csak kisebb mértékben érvényesült. Ezekben a tartomá
nyokban a szokások jobban megőrizték a nő alárendeltségi 
szerepét az apával, a férjjel vagy a törvényes gyámmal 
szemben.

Ilyen társadalmi és kulturális keretben indult meg a 
kereszténység teijedése és fejlődése elsősorban a zsidó, 
majd a hellenista műveltségű környezetben. Nem véletlen 
és nagyon is érthető, hogy a férfiak szerepe és befolyása 
elsöprő, míg a nőé jól meghatározott és csupán másodla
gos az őskeresztény közösségekben is.

Szent Pál apostol és a páli iratok
A  nő helyére és az egyházi életben betöltött szerepére 
meghatározó jelentőségű Pál apostol tanítása és magatar
tása. Nagy súlyt fektetett arra, hogy az óskeresztény kö
zösségek élete ne legyen kirívó a környező társadalomhoz

mivel sem marad le a férfié

jel arra mutat, hogy a római

inkább a Veremtő kez
deti szándéka miatt* 
Akt a 'kezdetben/ olyan 
emberi t természetet 
akart, ami a  *kettő egy-

válasz nem egészen egyér
telmű. Az aránylag gyors 
mértékben elrómaiasodó 
Nyugattal ellentétben a ke
leti tartományokra vonatko
zólag lényegesen kevesebb 
adat áll rendelkezésünkre.

(Christiftdeies laici)
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képest. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az 
apostol hellenista zsidó családi környezetben nőtt fel, 
amely jól meghatározott kulturális és társadalmi sémákat 
hordozott magában. A  görög-római társadalomban ugyan
is a nő természetes helyzete egyenlő volt a férfi által ellen
őrzött és neki alárandelt (szolgáló) helyzetével. Ettől még 
a kor legkiválóbb gondolkodói sem tudtak szabadulni. így 
Musonius Rufus, Epiktetosz mestere, azt hirdette, hogy a 
nőknek is szükséges az oktatás, mivel a filozófia tanul
mányozása előkészíti őket arra, hogy jó feleségekké válja
nak.

Érthető tehát, hogy az apos
tol által hirdetett egyenlőség 
Krisztusban — „Nincs többé zsi
dó, vagy görög, rabszolga vagy 
szabad, férfi vagy nő, mert ti 
mindnyájan egy személy vagy
tok Krisztus Jézusban” (Gál 
3,18) -, amelyet a későbbi hagyo
mány önkényesen mellőzött, 
szinte forradalmi újításnak szá
mított. Áthidalta kora megkü
lönböztető ellentéteit. A  nő új 
helyzete a Krisztusban megke- 
resztelkedett hívők új méltósá
gának a következménye. így 
mutatkozik meg a hit felszabadí
tó ereje, mely a szervezeten túl
menően egy olyan lelki valóságot 
teremt, amelyben férfiak és nők, 
minden korláton túlemelkedve, egy emberként a feltáma
dott Üdvözítő, Jézus Krisztus köré gyülekeznek. Mindez 
azonban csak egyetlen alkalommal szerepel a páli iratok
ban. Az lKor 12,13 —  „Mi ugyanis mindnyájan egy Lélek
ben egy testté lettünk a keresztség által: akár zsidó, akár 
pogány, akár rabszolga, akár szabad. Mindannyiunkat 
egy Lélek itatott át.” — mellőzi a férfi-nő ellentétpárt.

A  valódi probléma és az egész kérdés lényege azonban 
máshol keresendő. A  vita és a kutatás középpontjában Pál

t+Az igazilelk i és
aipost életnek tő* 
keletes példája a 
Boilogságos Szűz 
Mária, az apostolok 
királynője? mint 
bárki más, élte a 
földén családról va
ló gondoskodással 
és munkával teli 
éleiét* de minden
kor bens ges* n 
kapástitódott Fiá-

rattánut mükődótt 
együtt az Údvözita

(IL Vatikáni Zsinat)
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apostolnak a nők fátyolviselésére és hallgatására vonatko
zó tanítása áll, amely napjainkig meghatározta a gyakor
latot.

1. A  nők fátyolviseléséről szóló lKor 11,2-16 szolgál bi
zonyítékul az apostol nőellenes magatartásának és az egy

házban jelenlévő nőellenes normák 
és felfogások igazolására egyaránt. 
Pedig, önmagában véve, az a páli ki
jelentés, hogy a keresztény közösség 
imája alatt a nők fedjék be fejüket, 
nem bír nagyobb súllyal, mint az ál
dozati húsra vonatkozó tanácsok, 
amelyeknek ma már senki nem tu
lajdonít jelentőséget. Az egyedüli 
oka annak, hogy a páli szöveg to
vábbra is szítja a vitát a női emanci
páció ellen vagy mellett az, hogy az 
apostol olyan érveket használ az el
ső pajesztinai keresztény közössé
gek ezen szokásának igazolására, 
amelyek teológiai jelentőségűvé ala
kítják a felvetett kérdéseket.

Pál ellene van mindennek ami 
másokat megbotránkoztathat (lKor 
10,32-33). Éppen ezért, hogy célját 
elérje, minden eszközt igénybe vesz. 
Érvelésében Krisztusra, az írásokra 
és a jó érzésre hivatkozik. Valójában 

Szent Pál érvei, ismerve az apostol eredeti szándékát, ön
magukban véve megkérdőjelezhetők és túlhaladottnak te
kinthetők. Hiszen például a hajviseletre való hivatkozás, 
melynek értelmében a nők hosszú, a férfiak pedig rövid 
hajat viselnek, nagyon is kétes értékű. Az apostol termé
szetes adottságnak tekint ugyanis egy divatot (vagy szo
kást), amely a hely és az idő függvényében változik. Égyol- 
dalúságra vall tehát kijelenteni, hogy a nők kötelesek a fá
tyolviselésre, mivel a természet a hajzatot fátyol gyanánt 
szolgáltatta számukra. Épp ellenkezőleg, mivel már van

JEÍ leéli Jutnunk 
a \0rfiak és ■■. a  
nők közt & táp*; 
saO abm úw
egyh ■ ¿bán egga*: 
ránt a kialaku

gyobb és szorth 
sabb együttmun- 
kálkodáshm, 
hogy vt
nyien Z" közrémür

hetit • télg nem 
lehet sem Jelűié* 
tesf sem alakta
lant hanem
csak Harmoni
kusan egye
sült."

(VLPál)
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egy természetes fátyla, a nő nem lenne köteles a fátyolvi
selésre.

Joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy nem egy jól 
meghatározott történelmi háttérrel állunk-e szemben, 
amelyben a fátyol egy társadalmi megegyezés szerepét töl
ti be azért, hogy a keresztény gyülekezet ne legyen össze
téveszthető a pogány összejövetelekkel?

2. A  második, sokat vitatott páli szöveg a nők hallgatá
sára vonatkozik. „Mint a szentek 
minden egyházában, az asszo
nyok hallgassanak az összejövete
leken. Nincs megengedve, hogy 
beszéljenek, hanem engedelmes
kedjenek, amint a törvény is 
mondja. Ha valamit tudni akar
nak, kérdezzék meg otthon férjü
ket, mert asszonyhoz nem illik, 
hogy beszéljen az összejövetele
ken” — mondja az lKor 14,34-35, 
amely nagyon sok hasonlóságot 
mutat az lTim  2,11-15-tel. Ez 
utóbbi fellebbezhetetlenül eluta
sítja és kizárja a nőket a keresz
tény közösség életének számos te
rületéről és gyakorlatából. A  szö
vegösszefüggésekből így kiraga
dott szabályok, a nők helyzetére és magatartására vonat
kozólag, idővel, bizonyos jól meghatározott és kifejezetten 
nőellenes társadalmi és kulturális tényezők hatására el
vont elvekké átalakulva, megfosztják majd a nőt nem csu
pán a szótól, de mindennemű tevékeny szereptől a keresz
tény gyülekezetben. Ez a nőre vonatkozó korlátozási folya
mat már a Krisztus utáni első században elindul a Pál te
kintélyére hivatkozó hagyomány keretén belül.

Mindez, enyhén szólva, szöges ellentétben áll a Róm 
16,1-2 megjegyzésével, hol Főbe, mint a kenkreai egyház 
„szolgálója” (diakónosz) jelenik meg, mely arra enged kö
vetkeztetni, hogy elismert és befolyásos szerepet tölt be a 
jelzett közösségben — a helyi felelősökre jellemzőt.

„A  n ő részvétele az

S óz és a társa- 
n életében a 

maga kiváltságos 
adományai révén 
szükségszerű egy
részt a sqját sze
mélyes beteljesülé
séhez, amire ma
napság teljes jog
gal annyit hivat
koznak, másrészt 
az egyházi közös
ség növekedéséhez 
és Isten népének 
lendületes apostoli 
tevékenysé ehez. ” (Christiüddes laici)

23



Egyházfőmül 7 (1992) 4

A  győzedelmeskedő női eszmény, mely főleg a paszto- 
rális iratokban uralkodik, az anya és a feleség helyzetét a 
maga teljességében megvalósító nőé. Ez a női típus talál 
leginkább követőre úgy a biblikus-zsidó, mint a „matró- 
ná"-t nagyra értékelő görög-római világban. A  páli hagyo
mányt továbbvivő tanítvány tehát egy olyan eszményt ál
lít a nő elé, mely egyrészt tiszteletben tartja a saját kultu
rális környezetében tapasztalható és elismert értékeket, 
másrészt pedig felhívja a figyelmet egy különleges lelkiség 
eltévelyedési lehetőségeire. És itt főleg az apokrif iratokra 
gondolhat az olvasó, amelyek egy „nőiesebb” páli hagyo
mányt vázolnak. A  hivatalos és győzedelmeskedő páli teo
lógiában és hagyományban azonban a nő helyzetét egy, a 
kora kulturális és társadalmi hátterétől súlyosan terhelt 
antropológia szabályozza. Az első egyházi közösségek teo
lógiáját tehát ezeken az alapokon fejlesztették ki, jórészt 
zsidó környezetből származó emberek .

Apokrif irodalom

A  nőre vonatkozó kutatás új megvilágításba helyezte az 
apokrif irodalmat. Elsősorban a „Cselekedetek” jelentősé
ge és az irántuk való érdeklődés növekedett meg lényege
sen. Tény, hogy jelen pillanatban már nem hanyagolhatok 
el az első századok keresztény közösségeinek története 
szempontjából. Már csak azért sem, mert egy eddig mellő
zött kép tárul elénk, amely megnöveli a nő szerepét és je 
lentőségét. Kérdés, hogy ezen írások mögött egy konkrét 
történelmi helyzet áll-e , amely visszatükröződik bennük, 
vagy pedig csupán irodalmi fikciók, melyek elsődleges cél
ját a nemiség, a házasság és a nő hagyományos helyzeté
nek az elvetése jelentette? A  feminista irányzat történelmi 
hátteret lát az „apokrif cselekedetek” mögött még akkor 
is, ha a korabeli szerelmi regényekkel közös vonásaik nem 
tagadhatok.

Ezen irodalomban egyedülálló helyet foglal el a Pál és 
Tekla Cselekedetei címet viselő irat. Ezt az egyedül
állóságot bizonyítja az egyik görög kéziratban szereplő 
cím is: Szent Tekla első vértanú és apostol emlékirata és 
vértanúsága. (R.A. Lipsius. Acta apostolorum apocrypha,
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I.k., Leipzig 1891 [új kiadás: Darmstadt, 1959], 235-272.) 
A  többi irattal ellentétben a főszereplőt, Teklát, üldözik, 
de megpróbáltatásaiban számíthat az antióchiai nők szoli
daritására. Ehhez járul a leglényegesebb elem, amely kora 
egyházában tilos a nő számára: a keresztelés és a tanítás. 
Tertullianus a III. század elején még a keresztség szentsé
gének szükség esetén indokolt kiszolgáltatásától is eltiltja 
a nőt. (Érdekes módon a nő nem számít még laikusnak 
sem, mivel ez utóbbi számára a keresztelés megengedett. 
Érthető, hogy a laikus ez esetben csak férfi lehet.) Felte
hető tehát, hogy Tekla története egy női csoport törekvése
it juttatja kifejezésre, amely cso
port kétségbe vonta a fennálló 
szervezési és létezési formákat a 
társadalmi és az egyházi életben.
Az sem lehetetlen, hogy két szel
lemi irányzat és két páli hagyo
mány fejlődött egymással ellen
tétben. Az egyik a pasztorális le
velekben jutott kifejezésre, ahol 
az apostol határozottan kijelenti, 
hogy „azt nem engedem meg, 
hogy az asszony tanítson, sem 
azt, hogy a férfin uralkodjék, ha
nem maradjon csöndben.” (ÍTim  
2,12); ahol a házasságot és a gyermeknemzést a keresz
tény nő üdvözülésének természetes feltételeként mutatja 
be (ÍT im  2,15; 5,14); ahol a nőtlenséget választó fiatal nő
ket kizárja az özvegyek sorából. A  másik irányzat, éppen 
ellenkezőleg, Pál és Tekla Cselekedeteiben feljogosítja a 
hősnőt „Isten igéjének a tanítására (41.f.); boldognak 
mondja a szüzek testét, mert kedvesek Isten előtt és nem 
vesztik el tisztaságuk árát (6.f.); nőtlenségre szólítja fel a 
férfiakat és a nőket (ll.f.), és megakadályozza a fiatal lá
nyok férjhezmenetelét (16.f.).

Pál apostol tanításának ez a két ellentétes értelmezése 
a kereszténység fejlődését meghatározó konfliktusról ta
núskodik a II. században. A  végeredmény ismeretes. 
Ugyanakkor ma már a feminista olvasat hatására nem is

„Mivel pedig na, fá
inkban egyre falca* 
zódiíc a nők tevé
keny Jelenléte a 
társadalom életé 
bén: igén fontos* 
hagy egyre na
gyabb szerep jus* 
són nekik az Egy
ház : apostolkodá- 
sánák küldnféle te? 
rületein is." '
(Ií. Vatikáni Zsinat)
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olyan egyöntetű a vélemény az első keresztény közösségek 
életéről beidegződött sémákra vonatkozóan. Annál is in
kább, mivel a kezdetek oldalvágányra csúszott (vagy 
csúsztatott?) keresztény mozgalmai kedveztek a nőknek. 
(Elég a montanizmusra gondolni. Maximilla és Priscilla 
példája beszédesen bizonyítja ezt.)

Tertullianus

A  karthágói latin író példája nagyszerűen mutatja azt az 
irányt, amely felé a nő helyzetét meghatározó szellem- 
i irányzat haladt az egyház keretén belül. Tertullianus 
szerint a nőt nem illetik meg a laikusnak kijáró jogok 
sem. A  szüzek fátyolozásáról {De virginibus velandis 9,1) 
című munkájában éppen ezért határozottan leszögezi, 
hogy „Nincs megengedve a nőnek, hogy beszéljen az egy
házban, és elsősorban nincs megengedve számára, hogy 
kereszteljen, hogy felajánljon, sem pedig, hogy részt köve
teljen magának egy sajátságosán férfi szerepből, még ke
vésbé a papi szolgálatból.”

Egyébként ő az, aki megkezdi a Tekla történetét tar
talmazó mű lejáratását azzal, hogy egy leleplezett és a kö
zösségből kizárt ázsiai presbiternek tulajdonítja. Feltehe
tő tehát, hogy az ő idejében még fennállt az ellentét, és a 
vihar sem csendesedett még el egészen.

A  hivatalos szemlélet azonban fokozatosan magáévá 
teszi a nőellenességet és a nő kizárását, még akkor is, ha 
helyenként vagy mozgalmakként történnek kivételek vagy 
kísérletek egy más szemléletmód diadalra juttatása érde
kében.

Didaszkaleia

A  Kr. u. 230 körül Szíriában keletkezett irat szintén ta
núskodik a nő helyzetével kapcsolatos kérdés időszerűsé-' 
géről az egyház keretén belül. Ez alkalommal a figyelem 
középpontjában az özvegyek állnak.

A  Didaszkaleia az özvegyekről mint egy társadalmi 
csoportról beszél, akiknek sorába kerülni csak meghatáro
zott feltételekkel lehet. Ilyen a legalább 50 éves életkor,
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mely lényeges módon csökkenti a férjhezmenés lehetősé
gét. Kötelességük az ima, a böjt és a beteglátogatás, de a 
szerző a lelkűkre köti, hogy semmit ne tegyenek a diakó
nus vagy a püspök engedélye nélkül. Ellenben nem min
den özvegy elégedhetett meg a neki engedélyezett szere
pekkel, amit a püspöki szemrehányás is igazol: „Pirulno
tok kellene mindnyájatoknak, ti, kik okosabbnak és óvato
sabbnak tartjátok magatokat nem csupán a férfiaknál, de 
maguknál a presbitereknél és a püspököknél is.” (III. 8,3- 
4.) Ezek után feltételezhető egyes özvegyek tevékenyebb 
és szélesebb körű részvétele a közösség életében és ügyei
ben, mely nem látszott megnyerni mindenki tetszését. A  
szükség —  mivel bizonyos házakban, a pogányok miatt, 
diakónus nem látogathatta a nőket — , valamint az alá
rendeltség igénye hozhatta magával a diakonisszák idő
ben és térben egyaránt korlátozott megjelenését az özve
gyek felcserélése céljából. ("Apostoli rendelkezések” tanú
sága 380 körül keleten, Egyiptomot kivéve.)

A  Didaszkaleia tilalma már vagy még egyöntetű: 
„Nem engedélyezzük nőnek, hogy kereszteljen, sem hogy 
hagyja magát megkeresztelni egy másik nő által, mert 
mindez ellentmond a rendnek és veszélyes mind a megke
resztelt, mind pedig a keresztelő számára. Ha a kereszt- 
ség kiszolgáltatása egy nő által engedélyezett lett volna, 
akkor a mi Urunkat és Mesterünket, Mária az ő édesany
ja kereszteli meg, míg így, sok máshoz hasonlóan, János 
keresztelte.” (111.9,1-3.)

Befejezés

Mindezek után joggal merül fel a kérdés, hogy a férfi 
felsőbbrendűségét és természetes elsőbbségét hirdető taní
tás nem a fejlődés és az ellentétes szemléletmódok harcá
nak az eredménye-e? A  hagyományos és hivatalos szemlé
letmód kialakulásának döntő és lényeges mozzanatainál 
ugyanis igen sok esetben ott áll a nő helyzetének és szere
pének a kérdése. Egy bizonyos kor kulturális és társada
lmi szabályai meghatározó szerepet játszottak ezen hely
zet körülírásában. A  zsidó családi struktúra keretén belül 
ugyanis a nőt a férfi mellett betöltött szerepe határozza
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meg, aki apa, félj vagy fiú. A  nő jellemzője minden eset
ben az alárendeltség. Ilyen szempontból a páli szövegek 
célja a „helyes rend” elősegítése a különböző gyakorlati 
szabályok által. A  pasztorális jellegű utasítások nőellenes 
olvasata eredményeként ezek a szövegek más megvilágí
tást nyertek. Pedig az apostol által meghirdetett egyenlő
ség lényeges része a hitnek és a keresztény tapasz
talatnak. Ez az mely minden megkülönböztetésen és alá
rendeltségen túlmenően új méltóságot biztosít a nő szá
mára.

A  történelmi fejlődés azonban más irányba terelődött. 
Az eszményi nő típusa, aki alternatívák nélkül csak anya 
és feleség, a keresztény nő-típussá vált, mivel azt a páli 
iratok és a magát a páli alapokon állónak valló hagyo
mány javasolta. Az a tény, hogy hasonlóságok és néha tö
kéletes egybeesések léteztek —  főleg a kifejezések haszná
lata terén -, a keresztény írók által bemutatott típus és a 
korabeli rétorok és mesterek által javasolt típus között, az 
teljesen figyelmen kívül maradt.

Ha pedig a kirekesztés és megkülönböztetés folyama
tát egyszer megalapozták, és lendületbe jön, egyéneket, 
csoportokat, tömegeket temethet maga alá. Minden ideo
lógia kérdése csupán.
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BECKER Sá n d o r n é

H at gyerm ekes és tizenkét unokás „főállású háztar
tásbeli” Budapesten.

Élőbb egyházat

Nem tudok programot mondani a zsinat számára. Ezt ne
ki kell tudnia. Csak azt tudom mondani, hogy szeretném 
jól érezni magam az egyházban. Olyan egyházat szeret
nék, mely tanít, de nem kioktat; fegyelmez, de nem meg
aláz; nem kirekeszt, hanem befogad nem egy leszűkített 
irányzat, csoport, hanem az egyetemes egyház tagjai közé. 
Vezet, de nem egzecíroz. És ha van önálló véleményem és 
kritikám, ne kelljen miatta szégyenkeznem, és hitem 
szubjektív megélése miatt ne kelljen magam deviáns mos
tohagyereknek éreznem.

El tudom mondani, hogy most miért nem érzem jól 
magam. Az egyháznak kell megtalálnia a megoldást. Az ő 
kezében az oldás és kötés, az ő vezére a Lélek.

Nem szeretnék a plébániámról, mégcsak a plébániák
ról sem szólni. Majd a történelem eldönti, alkalmasak-e 
továbbélésre. Végeredményben lehet gumifogalom: tágít
hatjuk, ha bírjuk.

fKz én korosztályom megérte a II. vatikáni zsinatot 
cselekvőén, ahogy az amerikai pszichológusok mondják: I 
az „Aha érzés” mámoros örömével, hogy pont arról szólt, / 
azt hirdette, amit kerestünk, ami fájt, amit már évek óta f 
éreztünk a csontjainkbamjA magyar egyház beszűkült 1 
életterében boldogan dolgozott együtt minden tagjával. 
1958-ban franciából szótárazva írtuk meg az első „kóde
xet” Ogino-Knaus-ró\, a hőmérőzésről és a szüle
tésszabályozásról a piusi Casti conubii szellemében. Kéz- 
ről-kézre terjedt ugyanúgy, mint a kis- és nagylányok és 
-fiuk számára — tíz évvel a Gólya hozza előtt, az akkor 
még botránynak számító — nemi felvilágosítást és egyben 
önépítést szolgáló gépelmények, melyek bejárták Nógrá- 
dot, Jászságot és ki tudja követni útját. így terjedt Sík 
Sándor Keresztútja, Suhard bíboros körlevele az egyház-
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ról, a JOC, a munkáspapok, az első részletek az így élni 
jóból, a Munkás ifjú imájából, és az első zugfordítás Teil- 
hard de Chardin-ból. Nem volt Imprimatur és nem volt 
anatéma. A  külső rabság belső szabadságot szült, a hata
lom bilincsei belső szárnyalást. És a zsinat, a megmereve
dett egyház egyszerre megmozdult, XXIII. János kitárta 
azokat a bizonyos ablakokat. „És láttuk, hogy a Történe
lem felgyorsulása a szemünk előtt a kegyelem felgyorsulá
sává vált” — mint Mauriac írja önmagáról szóló könyvé
ben. Ez a morcos, sok bűnt és sötétséget megírt író öt ol
dalon keresztül ujjong és szárnyal örömében (130. o.). „És 
a világ teljes arccal fogadta a szelet, még az a része is, 
amelyik ateistának mondja magát. Megdöbbenve látta, 
hogy ez az aggastyán most már nem átkoz ki, hanem meg
áld, kinyújtotta a világ fölé szent és tiszteletreméltó ke
zét.”

x__ A  zsinat első szavára a mi plébániánkon a 12-16 éves
gyerekek papjaikkal megvalósították az új magyar liturgi
át, az akkori szinten hibátlanul — összeszedetten, min
denki számára érthetően —  és mindenkit cselekvő módon 
bekapcsolva a szertartásba. Tanították az utánuk követ
kező korosztályokat és fejlesztve fejlődő közösségeket te
remtettek. Egyszerű eszközökkel megépítették a szembe
miséző oltárt, a világosítást, a hangosítást. Éjfélkor még 
egy nagyot dumáltak, és magukénak, otthonuknak érez
ték a templomot és az egyházat. Keresztutat, elmélkedé
seket dramatizáltak, adtak elő. Uram bocsá’ gitároztak is! 

í Ma 40 évesek, 90 %-uk hűséges maradt a hitben, és ma az 
\ ő gyermekeik képezik sok közösség magját, motoiját.J 
! <Aztán lassan konszolidálódott az egyház, a nagy és a 
hazai is. (Vö. Gyüre Imre versét a keretben.) A  műhelyt 

j már kidobták, a mikrofonokat leszerelték, a liturgiát öt- 
i szőr újraszabályozták.-Ma már csak hallgatom, nem tudok 

résztvenni benne, mért a gyönyörű gregorián meghaladja 
i a képességeimet, és az acclamatio után már egy szót sem 

értek meg belőle, akkor sem, ha véletlenül magyarul 
mondják. Rahner és Chardin kitágították az egyházat, Pé
ter utóda nem átkozott ki, hanem kitárta kezét az „ano
nim keresztények” fölé is. Chardin elmondta a himnuszt
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Pixákosá

PíúikÖsd reggeíéu áz épóstolokMsoraközták 
F^jököh: farmos r^3isafeokkal

r á gombók. ;
Í^ lm ^ 2f a f c - á h á r m a n ;  is, :
Megöntözték bőségesen és ponyvát holtak fölibe, 
Ném sajnálták a vizet.
ITétaelyék fejszét ragadtak, hogy elvágják á ge
rendát há égne. Beáztatott marhábórök fornyq- 
süItak:eldttáL Mások szikracsapéval hadonász
tak, .
Homokos vödröt adtak kézróbkézre. :
Vízzel telve csöpögtek a lajfcok! 
Bátnészkötykókét odébb zavarták,
A z asszony okát vödörrel elküldték a folyóhoz.

: A  parancsnok megtapogatta zsebében a 
Tüzes nyelvek elleni védekezés kéziköny
vét —  4. javított kiadásban.

Végignézett az eszközökön,, 
az apostolok réztáraján, 
az elszánt pofáesontokon feszülő bőrön, 

Majd megkönnyebbülten felsóhajtott:Minden rendben,
Jöhet á Szentlélek,

; Jöhetnek á nyelvek.

az anyaghoz (szinte mint Szt. Ferenc), és a siralom völgyé
ből fölemeltük a szemeinket és eszünkbe jutott, hogy „az 
Isten látta, hogy ez jó”. Meghallottuk, hogy az Atya gyer
mekeinek nevez minket, megtanultuk a bizalmat, és látni 
véltük, hogy az Isten nem rekeszt ki senkit a szeretetéből, 
hanem a teljeset, az egészet bízta ránk és osztja meg ve
lünk. De a konszolidációban rendnek kell lenni. Nem le
het, hogy valaki engedély nélkül birtokolhassa Isten Lel
két. Az Agykontrollról szóló, sommásan elítélő kritikában 
azt írta egy karizmatikus nővér: lehetetlen, hogy valaki 
alfában koncentrálva gyógyíthasson, hiszen ő már 15 éve 
gyógyít, és igazán tudja, hogy mit lehet és mit nem. A  mai
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egyház újra kirekeszt: egyedül én tehetek csodát, a másik 
nem, az nem hiteles. A  Szentlélek csak a birtokon belül lé
vők szavát érti, a másfajta úton járó nem birtokolhatja őt. 
Rendnek kell lenni! Ha Garabandál jósol katasztrófákat 
és int a megtérésre az igaz, ha Kenneth Ring halált túlélői 
számolnak be arról, hogy eltöltötte tudatukat, hogy meg 
kell változnunk és törekednünk kell a teljességre, külön
ben katasztrófák várnak ránk —  az New Age és anatéma. 
Ha Jálics Ferenc írja (1975-ben) a legtökéletesebb ima
módról, hogy teljesen ellazulva, üresítsük ki magunkat, 
érezzük, hogy tagjainkat átjárja a fény és engedjük, hogy 
Isten munkálkodjon bennünk, akkor az Imprimatur, ha J. 
Silva az Agy kontroliban, akkor az a Sátán műve és anaté
ma. Kirekesztés, kirekesztés... Úgy érzem, újra kiskorú
nak akarnak tekinteni, újra előírni számomra, hogy mit 
és hányszor, hogy mire mit kell válaszolnom, és ne mer
jem azt hinni, hogy én megérthetek valamit, hogy felnőtt 
vagyok és Isten elfogad fiának.

Szeretném ha tanítást, vezetést bíznának rám, de leg
többször úgy érzem, hogy a mai pasztoráció újra el akarja 
venni tőlem az örömet, a kiválasztottságom tudatát: azt, 
hogy célja van velem az Istennek. Az örömmel szemben 
hangsúlyt kap a szenvedés, nem a metanoiámat, a teljes 
szabad önátadásomat kérik, csak a szófogadásomat; nem 
a szabad döntésemet, csak a szabályok betartását. Nagy
korú keresztény akarok lenni, de ismét Mauriac: „Péter 
semmi mást nem tudott tenni, minthogy féltékenyen őriz
te a hitletéteményt... és gyanúsította világi, vagy pap 
gyermekeit a kutatószellem miatt”.

Vannak nagyon jó és ígéretes közösségeink, akár a Ka
marás-féle modellre, a Fokoláréra, vagy a Bokorra gondo
lok, de mindegyikben benne érzem a kirekesztés, az egye- 
düluralkodás szellemét. Igényt tartanak a közösség nevé
ben tagjaik minden percére, minden gondolatára, pénzére 
és energiájára. Igazuk van, csak így lehet eredményt elér
ni, csoportmunkát, karitászt stb. megvalósítani. Sajnos 
nem találom benne a helyem, és környezetemben sokan 
vannak ugyanígy. Bántó kicsit bennük az egyedül helyes 
út öntudata, de ez nem is mindig van így, és nem is min-
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dig baj. Csakhogy: „Márta, Márta te szorgos vagy...” és 
nem feltétlenül a már e századfordulón is elmarasztalt 
amerikanizmus hamis prakticizmusára van szükségünk. 
Egész életemben valahogy soha nem sikerült ilyen akciók
kal azonosulnom, de nagyon sokszor őgyelegtem véletle
nül arra, mikor éppen fodrozódott Betsaida tava, és vala
kit bele kellett segíteni. „Csak küldtek, mentem, ennyi az 
egész.” Isten tudja, hogy hol van rám szükség, de rosszul 
tűröm, ha bármilyen nagyszerű közösségek rendelkezni 
akarnak felettem. Szeretnék nagykorú lenni.

„Érted haragszom, nem ellened!” Túl sok és kemény- 
merev a szabály és a törvény. Egyetlen szó erejéig sem 
szeretnék a születésszabályozás körüli vitákba belemenni, 
mert nem vagyok objektív, saját halottam van az ügyben, 
és soha nem fogom megbocsájtani magamnak, hogy vélt 
korrektségem miatt nem világosítottam fel arról, hogy 
mint minden világi törvénynek, ennek a végén is ott van a 
záradék gumiból: „vagy ahogy a lelkiismerete diktálja.” 
Péter kezébe adatott a hatalom: az oldás és kötés. Ezek 
után a Mérlegben (1992.1.) König bíboros és Ratzinger ér
sek véleménycseréjéből egy csörte az enyhébbek közül: 
König:... Ilyen benyomás támadhatott akkor is, ha az egy
házi tekintély, ... a válságkezelés olyan eszközéhez nyúl, 
amely világi téren gyakori, fegyelmi intézkedéseket hoz, 
ahelyett, hogy... az egyetértésért fáradozna. Ratzinger: 
„Ha valaki teljesen biztos a lelkiismeretében, nem kell fel
izgatnia magát a tekintély hangja miatt.” Hogy is van?!

Míg egyrészt a pápai megnyilatkozásokat mind be 
akaiják sorolni a „tévedhetetlenség” kategóriájába, ugyan
akkor nem kell magam felizgatnom a tekintély hangja mi
att? Jaj Péter, oldasz vagy kötsz? Vagy jaj azoknak, kik 
túl súlyos terheket raknak mások vállára! De nem lehet 
egy törvénynek — egy tekintélynek — súlya, ha végsőso
ron nem muszály betartani. Segíts, taníts egyházam, hogy 
legyen biztos lelkiismeretem, hitem és szeretetem ahe
lyett, hogy minden nap újra meg újra megrendszabályo- 
zol.

Több papot ismerek a Szigetköztől Nyíregyházáig, és 
mindegyiknek visszatérő panasza, hogy egyetlen biztos út-

33



Egyházfórum 7(1992)4

mutatást sem kapnak a legmindennapibb alapkérdések 
eldöntéséhez. így aztán akit az egyik pap nem esket meg, 
a szomszéd faluban megparádéztatják; ha nem akar elte
metni, adományért kiadják az írást, hogy a kórházban 
megtért, hisz csak az Úr láthat a vesékbe, és így tovább a 
keresztelés, bérmálás, elsőáldozás esetében is. Mennyi tö
rés ez a papok és hívek lelkében, de legfőképp hová lesz az 
oldás és kötés biztonsága és a belévetett bizalom. Miért 
kéne pont nekem —  és mikor igen, mikor nem —  aláren
delnem magam. Gyümölcseiről a fákat.

Csak még egy gondolat. Hosszabb ideje kísérem fél
szemmel a karizmatikus mozgalmat, viharaikat, csende
sülésüket, s azt is, mi mindent kellett az állam oldaláról is 
elviselniük. Most a 25. évforduló alkalmával belehallgat
tam néhány magnószalagba. Amit róluk tudok, az csak tö
redékes, de hadd mondjam mégis, hogy mindaz, amit taní
tanak, ha eltekintünk a külsőségektől, járulékos formai je
lenetektől, olykor túlzásoktól, olyan végtelenül egyszerű. 
Kár őket ezért szektás mozgalomként, furcsa lelkiségűek- 
ként kirekeszteni. Mindnyájunknak fel kell ismernünk, 
hogy Isten a szerető Atyánk, hogy segít, vezet, jót akar ne
kem. Ezért természetes, hogy átadjam magam fenntartás 
nélkül. Ez nehéz, mert meg kell küzdenem gyarló magam
mal, de végtelen öröm is, mert egyre jobban feltárja előt
tem magát, tehát dicsőítem és szeretem Őt.

Azt szeretném, ha erre tanítana az egyházam, ezért 
volna imakör és karitász, ezért törődnénk a kallódókkal és 
a szükséget szenvedőkkel. Nem az intézményért, nem is 
énértem, hanem Ad maiorem Dei Glóriám!
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K a m a r á s  Is t v á n

Megmaradva változtatni
(beszélgetés katolikus nőkkel helyzetükről 

egyházunkban)

(Képzeletbeli kerekasztal-beszélge
tésre hívtam levélben feltett kérdése
immel három tucatnyi katolikus nőt, 
köztük közelebbi és távolabbi ismrő- 
seimet, akik eléggé sokféle állapotbe
li kötelességet, lelkiségi stílust és 
egyházi tapasztalatot képviselnek.
Tízen időben válaszoltak. Mivel né- 
hányuk nem szívesen szerepelne ne
vével —  csakis azért, mert mondan
dóját nem érzi még eléggé kiérleltnek 
— , foglalkozásukkal nevezem meg 
őket — mint a Stalker útitársait:
Mérnök, Építész, Orvos, Szerzetes, Újságíró, Tanár, Mű
vészettörténész, Vegyész, Teológus, Gyógypedagógus. A  
civilek valamennyien családosak, a gyerekeik száma átla
gosan jóval magasabb az átlagosnál. Módszertani huncut
ságból az idézetek szerzőit illetve forrását a levélben nem 
adtam meg, most viszont közlöm.)

Mennyiben értenek egyet a következő megálla
pításokkal'? Az első: „Az asszonyok legyenek 
engedelmesek férjüknek, mint az Úrnak, mert 
a férj feje a feleségnek, mint ahogy Krisztus is 
feje az egyháznak és megmentője testének. Ám  
az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, kö
vetkezésképpen ugyanígy az asszonyoknak is 
engedelmeskedniük kell férjüknek.” (E f 5,21- 
24)

Vegyész: Bocsánat, de ez azzal kezdődik, hogy „Engedel
meskedjetek egymásnak...”!

Mérnök: Az asszony engedelmességének megvan a folyta
tása a páli levélben: a férfiak pedig szeressék és tiszteljék
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asszonyaikat. Tehát igazi partneri kapcsolatról volt szó. 
Az egyház Krisztus menyasszonya, férjeink viszont nem 
istenek.

Gyógypedagógus: Ha a férj feje feleségének, az asszony 
a nyak, mely forgatja a fejet. Az úszás megfogalmazható a 
víz legyőzésének is, de a víz adta lehetőségnek való enge
delmességgel is. Krisztusnak is így engedelmeskedünk: 
segítségével megkeressük emberségünkből adódó lehető
ségeinket, s ha megtaláljuk — bár legtöbbször lázadozva 
—  megpróbálunk belesimulni.

Mérnök: Isten a nőt és férfit egyenrangúnak teremtette, 
hiszen egyik teremtéstörténet sem utal arra, hogy a fele
ség alárendeltje lenne férjének. A  férfi és nő kiegészítik 
egymást, az általános egyenlőség a férj-feleség viszonylat
ban éppoly káros lehet, mint az élet egyéb területein.

Építész: „Csak” az Úrnak vagyok engedelmes, senkinek 
másnak, még a páromnak sem. Saját lelkiismeretem van, 
nem hordhatom azt senkinek se a zsebében. Istentől ka
pott szabadságunkat nem rendelhetjük alá az engdelmes- 
ségnek. Egymás partnereivé akarunk lenni. Ha azonban 
az egyház Krisztusnak engedelmeskedne, más arcú lenne: 
szegény, szolgáló, hatalom nélküli, „lábmosó”, szelíd, vér
tanú.

Orvos: Ezek a mondatok nem egy jogi kódex cikkelyei, 
hanem hasonlatok és ajánlások szentségi házasságban és 
szeretetben élő házastársak számára. A  Szentírás mind
két nemnek azt köti a lelkére, ami nehéz neki: az asszony
nak az engedelmességet, a férfinak az önfeláldozást. A  fér
finak a fő-ségre jobb képességei vannak. Mire jó egy olyan 
házasság, ahol minden arra megy ki, hogy most ki mutat
ja meg a másiknak. Vajon miért lenne tragikus az a szent 
Pál szerinti házasság, amelyben mindkettő a másik javát 
munkálja?

Szerzetes: Itt nem a főúrnak engedelmeskedő szolga en
gedelmességéről van szó, hanem a másik iránti figyelem
ről és fegyelemről, egy odahajló lelkületről. Vagy Isten és 
a házastársam előtt hajtom meg derekamat, vagy a nagy 
Bálvány előtt, aki lehet „ami” is.
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Pedagógus: Krisztus búcsúbeszédében barátainak nevez
te követőit, és nem szolgáknak. A  tanítványok az Isten
ember kapcsolatból eredeztették az önkéntes alávetettsé
get, s nem az úr-szolga viszonyból. Jézusnak egyetlen 
olyan példabeszédét sem ismerjük, amelyben kevesebbnek 
tartotta volna a nőt, mint a férfit. A  rabbinikus iskolázott- 
ságú Pál a hagyományos ószövetségi szemléletet erősítette 
meg. Bár az egyháztörténelem folyamán mindig is akad
tak kiváló női példaképek, akik mint különleges személyi
ségek és meghívottak áttörték az átlagos szemléletet és 
gyakorlatot, de velük szemben az ószövetségtől örökölt 
szemlélet volt az általános.

„Isten képe megtalálható a férfiban úgy, ahogy 
nincsen meg a nőben. A  férfi ugyanis a nő ere
dete és célja, miképpen az Isten az egész terem
tés eredete és célja. ” (Aquinói Szent Tamás)

Vegyész: Marhaság. így ez nincsen benne a Bibliában.

Teológus: Isten képe a Tér 1,27 szerint mindkettőjükben 
megtalálható, így aztán kizárt, hogy a férfi a nő célja le
gyen.

Szerzetes: Isten képe nem található meg úgy a nőben, 
mint a férfiban, mert Isten különbözőnek teremtette őket, 
de nem első- vagy másodrendűnek. Érdekes, hogy mégis a 
nő irányul jobban Isten felé. Talán azért is, mert Isten az 
élet ura, a nő meg az élet hordozója, s ezért ráhangoltabb 
a transzcendensre. A  nő a féltő szeretet, s ki ebben a leg
főbb társa? A  teremtő Isten. A  férfi az erejében bízik, a nő 
a világ harmóniáját alkotó Istenben. A  férfi Isten-képe, ha 
van neki, csodálatos, de nem magasabbrendű, mint a nőé.

Teológus: Ez a tétel elsősorban azért hamis, mert a férfi 
nem egyenlő Istennel, így aztán nem lehet ő a nő eredete 
és célja. Együtt istenképűek.
Mérnök: A  megállapítás összemossa a két teremtéstörté
netet. A  Tér 2,23 szerint az asszony a férfiból lett, de ez a 
kép éppen az egyenrangúság, az összetartozás kifejezője.
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Ezt támasztja alá az álom, ami azt jelenti, hogy a nő te
remtésének nincs emberi tanúja, csak isteni titka.

„A prédikációk rendszerint azt a nőt dicsérik, 
aki magádra vállalja a háziasszony szerény fe l
adatát. És ez a dicséret rendszerint összefonó
dik azoknak a nőknek a lebecsülésével, akik 
nem illenek bele ebbe a képbe.” (Helga Kauer, 
Mérleg 1988 ¡2.)

Mérnök: Ilyen prédikációkra nem emlékszem, arra vi
szont igen, hogy papok arra figyelmeztettek asszonyokat, 
hogy egészségükre vigyázzanak, ne vállalják magukra a 
család minden gondját>-baját; utazzanak el, kapcsolódja
nak ki.

Gyógypedagóus: Ilyesmit én nem tapasztaltam, de érde
kes módon Krisztus egyháza is egy ilyen nőiesnek tartott 
tevékenységre épül: ez az etetés. Jézus vizet változtat bor
rá, kenyeret és halat szaporít, önmagát adja eledelül.

Új ágíró: A dicsérettel egyetértek, az elmarasztalással 
nem. A Szentírás példája nem előírás, csak tanács és buz
dítás.

Építész: Ha ez így van, elég baj. Különösen akkor, ha a 
„háziasszony” értelmezése „háztartási alkalmazott”, pedig 
ennek a „háziasszony” szónak csodaszép jelentése van: 
olyan nő, aki tanult, gondos feleség, jó szerető, példás 
édesanya. Ilyen esetben a család a szeretet tűzhelye. Első 
ugyan számára a család, de műveltsége és tudása követ
keztében emberközpontú feladatokat láthat el. Csak az 
ilyen nő képes kiváló férfiakat és csodás háziasszonyokat 
nevelni.

Orvos: Az átlag prédikáció ezt a dicséretet egy ókorban 
íródott műből veszi. De egyébként mi rossz lenne egy lel
kiismeretes feleség és háziasszony életében? Ez is üdvös
ségszerző, nem? A  nők nagy része — még a zongoramű
vész és az atomfizikus is, még Thatcher is —  szeret házi- 
asszonykodni. Más kérdés az, hogy a komplex női életfor
mákra kevés modell van, de miért várjuk éppen egy átla
gos igehirdetéstől ilyen elképzeléseket. Ebben a nőknek
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kell lépni! Kikísérletezni iyen életformákat, majd bedobni 
a köztudatba. Egyébként ezek a prédikációk is jelzik a hi
ányt, az áldozatos, befogadó, a világra rácsodálkozó, ked
ves, derűs nőiesség hiányát. Ennek pedig nem az az oka, 
hogy valaki tud számítógépet programozni.

Szerzetes: A  nők kommunisták által meghirdetett egyen
lősége kizsigerelte a nőt, a „kapitalista” felfogásban a nő 
választhat, s értesülésem szerint a gyermekes nők az ott
honmaradás mellett döntöttek, s csak akkor folytatják hi
vatásos munkájukat, amikor már felnevelték gyerekeiket. 
De a szerény háziasszony se fulladjon bele házi teendőibe! 
Olvasson, tanuljon, jáijon hangversenyre, színházba! Nem 
dicsérheti a pap, a tudós, a diplomata vagy színész édesa
nyát, aki gyermekeitől, és férjétől „többet van távol”, mint 
mellettük. Kihűl ez a fészek. Az igaz, hogy az elkötelezett 
közéleti nőkről nem esik szó, mintha nem is léteznének. S 
egyáltalán: papjaink nem igen foglalkoznak mélyebben a 
nőkkel, ami érthető, de nem mindig menthető. Ha nem is 
becsülik le az értékes nőket, de keményen hallgatnak ró
luk.

Vegyész: „Mária a jobbik részt vállalta” ! Mind a kétféle 
nőre szükség van.

Teológus: Inkább az a probléma, hogy ritka kevés prédi
káció dicséri a nőket. Ha mégis így van, szegénységi bizo
nyítvány, hogy ez a dicséret kimerüljön a nőnek a házi
asszonnyal való azonosításában. Ily módon egy robotgépet 
is dicsérhetnénk, holott: „Nem jó az embernek egyedül 
lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő”, „megal
kotta az asszonyt és az emberhez vezette”.

„Ha az egyház komolyan akarja venni a nőket 
és azt akarja, hogy egyenrangúnak érezzék 
magukat, akkor a nyilvánosságnak szánt ige
hirdetésben is önállóságot, felelősségérzetet 
kell tulajdonítani a nőknek, az életvezetés ne
héz kérdéseit pedig meg kell tanácskoznia a 
nőkkel, ahelyett, hogy gyámkodna fölöttük, és 
helyettük oldaná meg problémáikat.” (Helga 
Kauer)
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Teológus, Építész: Teljes mértékben egyetértek!

Vegyész: A  nő társadalmunkban amúgyis ötödrangú ál
lampolgár, az egyházban azonban maximum huszadran
gú, sőt: alig ember. Nem kérdezik véleményét. Ha mégis 
ered valami okos tőle, akkor ez a továbbiakban már papok 
iniciativájaként megy tovább.
Művészettörténész: Ha Krisztus által, Krisztusban és 
Krisztussal nem nyered el szabadságodat, akkor ugyan 
hogyan adhatná meg az egyház? Avagy „Isteni miliő”-nek 
csúfolhatnám-e az akol köré vont karámot? Vagy a rezer
vátum kifutóját?

Pedagógus: Sajnos, így igaz. Mélységesen helytelenítem 
ezt a gyakorlatot. Mindig ellene dolgoztam: szemléletvál
tást szorgalmazó kijelentéseimmel és magatartásommal.

Újságíró: Jobbára egyetértek vele, csak azt jegyzem meg, 
hogy a nőknek több beszélgetésre, tanácskozásra van 
szükségük, hogy dönteni tudjanak.

Szerzetes: Az egyház akaija az egyenrangúságot, de a nő 
nem lehet férfi módon, a férfi meg női módon egyenrangú.

Jó lenne legalább odáig eljutni, hogy legalább meije- 
nek szólni a nők, ha nem egészen az evangélium szelleme 
szerint szól a pap. Ne a csúcson kezdjük a felelősséget. 
Csak az a kérdés, hogy hány dialógusra kész papot talá
lunk. Tapasztalatom elszomorító. Mindenütt övék a böl
csesség és az utolsó szó. Pedig aki nem képes a dialógusra, 
hiányos lesz befelé.

Orvos: Egyetértek, csak azt tenném hozzá, hogy sajnos a 
nők nem érzik magukat nem-egyenrangúaknak az egy
házban.

Mérnök: Nekem csak jó tapasztalataim vannak. Problé
mámat ugyan sosem oldotta meg az egyház, de jó tanácso
kat és önbizalmamat erősítő feladatokat kaptam.

Gyógypedagógus: Mi vagyunk az egyház, EGYÜTT. 
Olyanok, amilyenek. Ha valaki fontosnak tartja, hogy ko
molyan vegyék, tegyen róla.
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JCülönböző korokban különbözőképpen kell 
megoldani az oltár szolgálatának és a papi 
tisztségnek a kérdéseit.” (Helga Kauer)

Építész, Pedagógus, Vegyész: Egyetértek!

Művészettörténész: Meglehet, de nem szívesen beszél
nék az „oltár szolgálatáról” és „papi tisztségről”. Ezekhez 
úgy gondolom, nincs közöm.

Gyógypedagógus: Nehéz megállapítani, hogy egy na
gyon megváltoztatott valami azonos-e azzal, amit csupán
csak másképpen akartunk csinálni. Azt mondják, az tud 
megmaradni, aki változtat. Ha a maradás a lényeg, akkor 
változtatni kell.

Mérnök: Egyetértek. Erre szólít fel a II. Vatikáni Zsinat 
is. Az oltár szolgálatába már ministránsként lányok és 
asszonyok is bekapcsolódnak, s a papság számának csök
kenése talán idővel kikényszeríti a női papság szentségé
nek elfogadását is. Igaz, Jézus Péterre bízta az egyházat, 
de nem beszélt arról, hogy csak férfi rendelkezhet ezzel a 
hatalommal.

Orvos: Nem hiszem, hogy az egyház üdvhozó küldetése a 
női papságon múlna! Vajon maga az áldozatbemutatás, a 
bűnbocsánat és a papszentelés ténye, tevékenysége az, 
ami a nőket annyira vonzaná, hogy ennyire harcoljanak 
érte? És a férfiakat csak ezeknek a funkcióknak az átadá
sa irritálja ennyire? Nem! Itt hatalmi kérdésről van szó! 
Jelen papi modellünkhöz a történelem során hatalmi ra- 
gadványok tapadtak.

Teológus: Ha diakonátus a cél, akkor egyetértek.

Szerzetes: Amíg a pap — ha csak lehet — kihagyja a nő
ket a felolvasásból is, addig nem sokat tudunk tenni. Jó 
lenne, ha a már megengedett szolgálatok megvalósulná
nak!
Újságíró: Az oltár körüli szolgálat, még a ministrálás és a 
felolvasás is, maradjon a férfiaknak. Az oltárdíszítés a nők 
feladata.
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„Az egyoldalúan férfijellegű istenkép és a férfi
szimbolika túlsúlya a férfi felsőbbségét tá
masztja alá az emberképben, a társadalmi 
kapcsolatok terén pedig a patriarchális álla
potok fennmaradását segíti elő. Az egyházban 
a férfijellegű istenkép ténylegesen hozzájárult 
a nő elidegenüléséhez. A  kizárólag férfijellegű 
szimbólumok és az Istenről való férfiközpontú 
beszéd akadálya a nő igazi keresztény önfelfo
gása kialakulásának, továbbá olyan felfogását 
sugallja az isteni és egyházi valóságnak, mely 
kizárja, hogy a nők teljesértékű emberek és ke
resztények lennének(H erlinda Pissarek-Hu- 
delist, Mérleg, 1988/2)

Vegyész, Építész: Teljesen egyetértek!

Művészettörténész: Bizony, bizony. Ilyenkor megértem 
a képrombolókat.

Teológus: Ez nincs teljesen így. Az „Atya” olyan tág értel
művé vált, hogy anyai vonásokat is magában foglal.

Mivel az Egyház Krisztus jegyese, tagjai a női elemet 
valósítják meg. Azt se felejtsük el, hogy Krisztus után Má
ria az első.

Orvos: Az első mondat igaz, de ebből nem következik az, 
hogy a nő elidegenült lenne az egyházban. Új embereket 
szülnek a világra, s ezzel öszekapcsolják a Teremtőt a vi
lággal. A  nőket nem igen zavaija, hogy Istent férfiként 
képzelik el, sőt a másik nemhez való természetes vonzó
dás révén még segítheti is őket az Istennel való kapcsolat
ban.

Gyógypedagógus: Lehetséges, hogy keresztény önfelfo
gásomat elősegítette a férfijellegű istenkép.

Szerzetes: Nem értek egyet az idézettel.

Újságíró, Mérnök: Ez a katolikus egyházban nem áll. 
Mária miatt, aki a női tisztaság és az anyai szeretet meg
testesítője, örök példa, követendő érték.

42



7 (1992)4 Egyházfórum

„Szükség lenne olyan teológiára is, amely meg
próbálja Isten kinyilatkoztatott igéjét az eddig 
férfiak által monopolizált hagyománytól elté
rően értelmezni.” (Jean-Marie Aubert, Mérleg 
1988/2)

Építész, Művészettörténész, Vegyész: Jó lenne!

Újságíró, Teológus: Elég lenne a nőket bevonni a teoló
giába, szót adni nekik is, s tisztelettel meghallgatni őket.

Gyógypedagógus: Gondolom, egyre több női teológus 
lesz a világon, s ők majd nőiesítik a teológiát is, remélhe
tően csak olyan mértékben, hogy ez a férfiakat ne idege- 
nítse el.

Szerzetes: Valóban monopolizált a teológia, de félnék az 
újabb értelmezésektől, ugyanis ebben az eszmei zűrzavar
ban nem hiányzik egy újabb egyházi vagy teológiai zűrza
var. Egy kicsit kiegyensúlyozottabb korban kell majd erről 
a kérdésről újra beszélni.
Orvos: Már van feminista teológia, és jó, hogy van, de 
egyfelől fennáll az egyoldalúság veszélye, másfelől nem 
visz fényévekkel közelebb a kinyilatkoztatás lényegéhez.

„A katolikus egyház nekünk, nőknek olyasféle, 
mint egy csillagkép: sugárzása vonz, de a m i
nimumra szorítkozik, hogy megtartson min
ket, soha nem adott a nőknek semmiféle végle
gesjogi státust.” (Jean-Marie Aubert)

Művészettörténész: Ez az ő baja. Szerencsére Isten ir- 
galmasabb hozzánk, mint az egyház.

Vegyész: Sajnos, most már nem is nagyon vonz, mert 
uralkodni akar, nem ér rá.

Építész: Engem nem vonz, hanem lassan taszít, de ennek 
többféle oka van, nemcsak az említettek.

Teológus: Ki adja a fényt a sugárzáshoz? Mi, az egyház 
tagjai. Nem elég elfogadni a vonzást, nekünk is sugároz
nunk kell. A  maximumra kell törekednünk. De mikor lát
juk mi ragyogni a csillagokat? Állandó éjszakának kell
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lenni ahhoz, hogy mi láthatóvá váljunk? Bár a világ egyre 
sötétebb arcát mutatja, mégis olyanná kell válnunk, mint 
a Nap. „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, 
ahol vagy, de nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél”, 
írja V. Hugó.

Újságíró: Két személlyel tudnék válaszolni. Krisztus 
ugyan férfi volt, de 0  nem férfiideál; a nőnek is példaképe 
emberségében. A  női példakép pedig Mária.

Szerzetes: így is a nők vannak jóval nagyobb számban az 
egyházban, minden területen.

Orvos: Vajon miért van az, hogy a jogfosztott nők sokkal 
nagyobb számban vannak jelen rendszeresen az egyházi 
rendezvényeken? Az is igaz, hogy a nőkkel szakszerűbben 
és személyesebben kellene foglalkozni az egyházban, még
is a női lelkiség belső tartalma sokkal szilárdabb, mint a 
férfié. Éppen a férfiakat taszítja, hogy nincs hiteles férfias 
lelkiség! A  nem nélküli papos duma a férfiakat sokkal job
ban zavarja, mint a nőket, s tömegesen rekednek ki az 
egyházból.

Gyógypedagógus: Nem vágy ok sem véges, sem végleges 
jogi státusra, sem az egyházban, sem máshol. Az én fela
datom, hogy akarjak megtartódni, és olyan módon alkotni 
az egyházat, hogy vonzó legyen hozzá tartozni, nem bele
esve a nihilizmus, vagy éppen a bebetonozás bűnébe. 
Hamvassal vallom: egyszerűen csak vessük meg lábunkat 
az égben.

Hogyan látják a nők helyzetét a világegyház
ban és itthon?

Gyógypedagógus: Nem látom, mert nem tudom, milyen 
nem egyházban lenni. És legalább annyira nem tudom, 
milyen másik nőnek lenni. Mint embernek, itt a földön, jó 
a közérzetem.

Mérnök: A világegyházat nem ismerem, a hazaiban ked
vezőek a tapasztalataim. Úgy látom, az egyház papjai szí
vesen dolgoznak együtt világiakkal, köztük nőkkel is.
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Szerzetes: A  nők helyzete sokat alakult egyházunkban a 
zsinat óta, hazánkban azonban csak ott, hol a pap is akar
ja. Püspökeink is fékezően hatnak az ügyre, nem akaiják 
túlságosan szabadlábra engedni a nőket. Tudják értékei
ket, de félnek tőlük, mert a) ígérik segítségüket, de nem 
mérik jól fel erejüket, b) szeretnének feltűnni vagy a kö
zéppontba kerülni, c) ujjuk köré csavarják a papot, d) 
könnyen fuiják-maiják egymást. Mindezekkel a tulajdon
ságokkal tudni kellene bánni, s erre meg kellene tanítani 
a papokat.

Pedagógus: A  zsinati egyházkép nagyban segített az át
törésben, különösen a világegyházban, azon belül is a né
met nyelvterületen. Hazai egyházunkban nem egyöntetű 
a szemlélet, s még inkább a gyakorlat. A  regnumi papok 
nyitottabbak, ók természetesnek veszik a nők munkavál
lalását, az egyházon belül pedig a teljes kölcsönösségen 
alapuló együttes életvitelt, ahol nincs női szerep meg férfi 
szerep, ki-ki azt játssza, amire éppen megfelel. Az átlagos 
plébános, káplán vagy püspök viszont beosztottnak vagy 
alávetettnek tekinti a nőket, még a hitoktatónót, a kán
tort vagy más plébániai munkatársakat is. Az önálló kez
deményezés súlyos következményekkel jár. A  teológiai és 
hitoktatói diplomával is rendelkező értelmiségiek, ha nők, 
sok esetben csak a templom takarítását kaphatják meg.

Újságíró: A  világi nők szerepe a plébánián a legtöbb eset
ben a fizikai munkára szorítkozik, bár újabban egyre több 
helyen látják őket szívesen az irodában, talán mert a pa
pok nem győzik a munkát.

Építész: A  nőknek csak perifériális szerep jut az egyház
ban mindenütt. Ennek okai a patriarchális istenkép, fé
lelem a szextől, a nem nélküli klerikusok, a nők félreért
hető egyenjogúsági kívánalmai.

Művészettörténész: Számunkra itt, Kelet-Európábán 
kellemetlen felhangja van a „nókérdés” firtatásának. Szo
morú dolog ez mindenütt, de az egyházban különösen, 
„aki” lassan kétezer éve hivatkozik a késői judaizmus fel
fogására e kérdésben, szemben Jézus Krisztus örömhíré
vel. Ezt is árnyalja persze az egyház mindenkori társa-
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dalmi szerepvállalása, viszonya a világi hatalomhoz, az 
éppen aktuális társadalmi formákba való betagozódás, a 
társadalmi mikrostruktúrák jellege, és belső erőviszonya
ik alakulásától függően egészen másképpen éli meg egy nő 
a katolikus egyházhoz való tartozását egy adott időpont
ban Kalocsán és Magdeburgban.

Teológus: Lényegi kérdésekben ma még a nőknek nincs 
döntő — sokszor még beleszóló — szavuk sem egyházunk
ban.

Vegyész: Honi helyzetünkről lesújtó a véleményem. Ha 
egy pap belép egy helyiségbe, ahol nők is vannak, többnyi
re örömmel üdvözli paptársait és a többi férfit is, de a nő 
mellett legtöbbször köszönés nélkül elmegy. Az egyház 
egészen a férfiakon alapul, főleg a papokon. A  nők általá
ban csak alantas munkát végezhetnek a pap körül, és ta
lán —  ha nincs férfi — lehet belőlük kántor vagy hitokta
tó.

Orvos: Úgy vélem, a nők helyzete általában van válság
ban. Az a tény, hogy nagyon kevesen mondanának le ma
gasabb célokért önként a hitvességről és az anyaságról, 
döntő mértékben határozza meg a nők egyházban elfoglalt 
helyét. Az egyház és a nők között csak a szüfrazsett-típu
sú nők, a templomtakarítással meg nem elégedő, önálló 
gondolkodású értelmiségi asszonyok, valamint a helyüket 
nem találó, többnyire lelkileg sérült nők esetében van 
konfliktus. Ez elsősorban a férfi mentalitású egyháziak 
számlájára írható, akik ezekben a nőkben riválist látnak. 
Az egyház tehát nem általában a nőkkel áll konfliktusban, 
hanem csak a női társadalom kisebb részével, s ez is min
dig az egyházi munkában vállalt szerepükkel kapcsolatos.

Milyen feladatokat kaphatnának, vállalhatná
nak, vehetnének át a nők egyházunkban? M i
lyen irányban lehetne tevékenységüket kiszéle
síteni?

Építész: Szervezés, oktatás, nevelés, igehirdetés, női 
egyetem, teológiai képzés, diakonátus, igeliturgia stb.
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Teológus: Adminisztráció, hitoktatás, ministrálás, felol
vasás: ezt már nálunk végezhetik. Angliában a nők áldoz- 
tatnak, esketnek, temetnek, s ezzel nagy terheket vesznek 
le a papokról.

Szerzetes: Képviselőtestületi tagság, karitász munka, 
gyermekőrzés, kirándulás gyerekekkel és felnőttekkel, ad
minisztráció, betegek áldoztatása, megkeresztelt gyerekek 
és szüleik felkeresése, gyászoló családok látogatása, Ró
zsafüzér Társulat, ifjúsági vagy felnőtt egyesület. Vagyis a 
nő ne a pap körül forogjon, hanem az emberek körül.

Mérnök: Emocionálisabb alkatuk fogékonyabbá teszi őket 
a misztériumra, a szeretet közvetítésére, a közösségépí
tésre. Tehát karitatív tevékenység, szeretetszolgálat, taní
tás, misszionálás, zarándoklatok, közös imádkozások, lel
kigyakorlatok. Egyre többen végzik el a teológiát, s így be
kapcsolódhatnak a tudományos munkába is. Ezzel kapcso
latban tevékenységi körük ki is bővülhet: szentségeket 
szolgáltathatnak ki, pasztorációs munkát végezhetnek. 
Számukra egyetlen zárt terület marad: a papi hivatás, va
lamint az ezzel járó szentségek kiszolgáltatása. Lehet, 
hogy én szerencsés környezetben élek, de úgy érzem, ez a 
modern szemlélet másutt is kezd uralkodóvá válni.

Pedagógus: Végzettségük, családi állapotuk és szabadi
dejük szerint sokféle tevékenységet el tudnának látni. 
Csak néhány példa: igeliturgia, fília-vezetés, családi lelki
vezetés, karitász-munka, kisközösség-vezetés, hitoktatás. 
A  szentségek kiszolgáltatása még nem vezethető be ná
lunk, mert nincsenek meg az átmenetet jelentő, többszin
tű és többféle önálló szerepvállalás mintái.

Újságíró: Az első és talán a legsürgetőbb feladat az irodai 
és egyéb adminisztrációs munkák elvállalása lenne. Eh
hez a nőknek nagyobb türelmük van. Nőknek való feladat 
még az idegenvezetés a műemlék templomokban. A  máso
dik terület a hitoktatás, harmadik pedig a lelkivezetés, 
mert sok ember esetében egy nő nagyobb sikert érhet el, 
ha nem is okossága és következetessége, de empátiája és 
kedvessége miatt.
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Vegyész: A  tanácsadó, a „gondolkodó” központokba bele 
kellene venni a nőket, asszonyokat és nem csupán a szer
zetesnőket. A  nő lehetne a kapocs és közvetítő az egyház 
és a társadalom között, hogy az utóbbi átalakulhasson 
szolgáló intézménnyé.

Orvos: Miben nem jutnak szerephez a nők? Gondolom, 
templomtakarításban korlátlanok a lehetőségek. Nem tó
dulnak a klérus tömegei a betegápoláshoz, szegénygondo
záshoz sem. A  karitászmunkát is csaknem egészében a 
nők végzik. A  teológia ma már érdekszférákat kevéssé 
érintő terület. Bőven van női hitoktató is. A  lelki gondo
zásban nem hiszem, hogy az akadályoztatottság miatt ke
vés a nő, ma még sok férfi számára nehezíti a megnyílást 
női mivoltunk, s a nők egy részének is nagyobb a bizton
ságérzete, ha férfi gyógyítja, vigasztalja. A  liturgiát illető
en a zene területén semmi gond sincs. Az igehirdetés vo
natkozásában ma még élesebb az ellenállás. A  közösség
gondozást és a közösség-vezetést ma még nehezebben adja 
át a férfi-társadalom, az is igaz, kevés nőt tudok elképzel
ni erre a feladatra. A  közöség-vezetést illetően a nők he
lyét leginkább férjük mellett tudnám elképzelni. A  női 
papságot illetően már szóltam.

Művészettörténész: Alkalmasság esetén ugyanazokat a 
feladatokat elvállalhatják, mint a férfiak. Úgy látom, egy
házunkban nem itt van a gond, hanem egyáltalán a „lai
kusokkal” . Ha laikus vagy, legfeljebb „kedves hívő” le
hetsz. Úgy látom, hogy a civileknek kijelölt területen nők 
és férfiak egyenlő eséllyel indulhatnak, a diszkriminációk 
nemre való tekintet nélkül azonosak. Családomban több 
pap van, elfogulatlanul és idegenkedés nélkül tudok oda
fordulni a klérus bármely szintjén lévő tagjához. Ha vala
ki egyházunkban felszabadításra szorul, tapasztalataim 
szerint az nem a nő, hanem a pap. A  klérus fél, s félelmé
ben zárkózott, félelmében titkolózik, félelmében ragaszko
dik kiváltságaihoz, félelmében modortalan és gőgös, félel
mében leereszkedően atyai, félelmében irtózik a nőktől is, 
akinek képében a gonosz ólálkodik körülötte, hogy legfőbb 
erényére törjön. Csakis a velünk, civilekkel való párbe-
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szód segíthet túllépni a ma már kevesek által dekódolható 
nyelvi sztereotípiákon, csak a mi szerepvállalásunk teheti 
őket szabaddá az önképzésre, a szellemi-lelki energiák ge
nerálására, hogy valóban lelkipásztoraink, lelki vezetőink 
lehessenek.

Gyógypedagógus: Azt tartom a férfi és a nő legnagyobb 
kalandjának, ha maga keres, talál és ragaszkodik ahhoz, 
amire rábukkant. Nem mástól kapni, elvenni vagy kicsit 
izzadságszagúan vállalni. Semmiből sem kívánom férfitár
saimat kirekeszteni, ezért nem sorolok föl tipikusan női
nek tartott tevékenységeket. Szerintem minden tevékeny
séget végezhet akárki, s ugyanazon tevékenység nem lesz 
ugyanolyan, ha férfi vagy nő végzi. Állandóan arra törek
szünk, hogy utat építsünk, szélesítsünk. Melegedjünk fo
lyadékká vagy légneművé, és akkor réseken, repedéseken 
is be tudunk szivárogni mindenhová. Rések és repedések 
pedig vannak.

Kedves Nővéreim és Húgaim, köszönöm gondolataitokat!
Köszönöm kedvességteket, bátorságotokat, ihletettsége- 

teket és bölcsességeteket! Sokat tanultam Tőletek, s meg
próbáltam — o terjedelem és a műfaj szabta határok között 
— szemléleteteket és meglátásaitokat egyházunk számára 
tolmácsolni. Remélem, ezek a sorok egyértelműen bizo
nyítják majd az illetékeseknek, hogy Nálatok nélkül ugyan 
továbbra is lehetséges, de nem érdemes, hogy sok mindent 
ti tudtok jobban, hogy több mindenben a Ti bölcsességtekre 
érdemes hagyatkozni.
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PERSPEKTÍVA
Összeállította: Dévény István

Milyen szerep vár a nőkre a jelen és a jövő egyházában —  de ne
héz téma! A  két szélen álló vélemény nagyjából ismert: a szent
ségek világában, kormányzati teendők ellátásában, igehirdetés
ben teljesen háttérbe kell húzódniuk, illetve —  a másik nézet 
szerint — teljes joguk van a részvételre. A  „nem” mögött egyház
történeti tények magas falai állnak, ezért az „igent” akaróknak 
ezt a várat kell ostromolniuk, s ezt nem egyszer lázasan, izgatot
tan. forradalmi hangulattól fűtötten teszik. Jönnek a hírek a 
protestáns lelkésznőkről, sőt püspökről, mindez izzítja a hangu
latot. Ebben a kérdéskörben minden újabb tanulmányt szívesen 
fogadnak a folyóiratok, minden könyv eleve számíthat arra, hogy 
„nagy piaca” lesz. Az utolsó harminc év irodalma —  nők szerepe 
az egyházban, nők felszentelésének kérdése, nők által formált 
teológiai gondolkodásmód (feminista teológia) áttekinthetetlen. 
A  háttérben az utolsó kétszáz év emancipációs törekvései állnak: 
a nőknek, az egyházat kivéve, mindenütt sikerült egyenrangú 
pozíciójukat biztosítani (persze sokszor csak elméletben, de még- 
is).
Miért került erre ilyen későn sor? Az európai gondolkodás törté
netére (az elmúlt 2500 esztendőre), a két nemmel kapcsolatban 
kialakított antropológiai szemléletmódra kellene visszapillanta
nunk. Ezekre a döntő állomásokra mégsem terjedhet ki figyel
münk, mert elvesznénk az adatok tömegében. Szinte csak uta
lásként említek egy jelentős művet. Az ókort és a középkort te
kintette át egy kanadai, görögül és latinul nagyszerűen értő tu
dós nő —  szerzetesnővér:

Kr.e. 750-től Kr.u. 1250-ig te
kinti át a „nő fogalmát” a filozó
fiai irodalomban. Az alcím jelzi, 
hogy szerinte Arisztotelész, gö
rög bölcselő (Kr.e. 384-322) „for
radalmasította” a férfiről és nő
ről vallott felfogást, de azt is, 
hogy a virágzó középkor filozó

fiai műveiben ez érvényesült. A  két nem szembeállításáról, az 
értelmi és erkölcsi képességek különböző megítéléséről van szó. 
A  férfi ebben az új szemléletmódban Jobban” sikerült, mint a nő. 
„Ugyanaz az értelmi képesség található ugyan a férfiben és a nő
ben, mégis az a helyzet, hogy a nőben a magassabbrendű észerő 
nem képes uralkodni az irracionális erők felett. Ennek eredmé-

Prudence Allén,The concept of woman.
The Aristotelian revolution 

750 BC-AD125Ö. 
Monfcreal/London,

Eden Pr„ 1985. 577 o.
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nyeként a nő okoskodása alacsonyabbrendű. Helyes véleményük 
lehet ugyan, de szoros értelemben véve nincs tudásuk (=nem 
tudnak logikusan bizonyítani). Arisztotelész számára a nő böl
csessége nem állhat olyan fokon, mint a férfié — a nők elől el 
van zárva az út, hogy filozófusok, bölcselők lehessenek” — foglal
ja össze Prudence nővér (prudentia=okosság) a Kr.e. 4. századi 
helyzetet.
Aquinoi szent Tamás (1224-1274) számára Arisztotelész a „filo
zófus”, tekintélye a legtöbb bölcseleti téma területén csorbítat
lan. Érvényes ez az antropológia világára is. „A nő, természetét 
tekintve hiányosabb létező, mint a férfi”; „A nő sajátos helyzete 
az, hogy alá van rendelve a férfinek, mert a férfiben erősebb az 
értelem megkülönböztető ereje, mint a nőben” —  írja szent Ta
más (Summa theol. 1,92,1). Ez az alapállás átvetül az erkölcsi 
életre is. Fölteszi többek között ezt a kérdést: Vajon a magasabb 
poszton állóknak van nagyobb szükségük a mértékletességre? 
Válasza: „A mértékletesség erényére inkább a fiataloknak és a 
nőknek van szüksége. A  nőkben ugyanis nem elég erős a szellem 
ahhoz, hogy vágyaiknak ellenálljanak” (S.th. 2-2,149,4). Mindez 
persze filozófiai és nem teológiai ítélet, hiszen az egyetemes em
beriség üdvözülési lehetőségét, tehát a két nem természetfeletti 
egyenlőségét — az isteni erények (hit, remény, szeretet) egyen
rangú képességét és az egyetemes feltámadást keresztény ala
pon határozottan védelmezi. A  teremtés rendjében azonban nem 
csupán a kettősség princípiumát állítja fel, hanem a természetes 
alá- és fölérendeltségi viszonyét is. „Méltányos, hogy az első nő 
az első férfiből vétetett. így ugyanis a férfi bizonyos méltóságban 
részesült, mert miként Isten a világegyetem forrása, úgy az első 
férfi, Istenhez hasonlóan, az egész emberi faj gyökerévé vált” 
(S.th. 1,92,1).
Nem szabad itt tovább időznünk, röviden mégis érinteni kellett 
ezt az ősi világot, gondolkodásmódot, hiszen innen válik érthető
vé, milyen „mélységből” kellett (s talán még mindig kell) a nők
nek felkapaszkodniuk, amikor nem csupán az egyenjogúságért, 
hanem az egyenlő értékelésért harcolnak. Az alaposabb felvilá
gosítás érdekében pásztázta végig Prudence Allén nővér is a 
nőkről szóló bölcseleti állásfoglalások világát, s befejező szavai 
szerint reméli, hogy a „filozófiai gondolatokban világot formáló 
erők rejtőznek”. Ehhez hozzáfűzhetjük: a gondolkodás (tehát a 
bizonyítékok) történetének leleplezése is sokat segíthet, ha ide
jétmúlt antropológiai, biológiai vagy pszichológiai előítéleteket 
kell felszámolnunk. Az egyház látható közösségében, szervezeté
ben sem könnyebb a helyzet. Évszázadokon át begyökerezett 
gondolati sémák bénítják meg a mozgást, mert nehéz elkülöníte-
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ni az örökérvényű igazságokat az adott korhoz —  vagy korokhoz
—  szóló utasításoktól. Vajon minden időkre érvényes mindaz, 
amit a kinyilatkoztatásban (akár csak az Újszövetségben) talá
lunk a nő helyzetéről? „A férfi nem köteles fejét befödni, mert Is
ten képmása és dicsősége, az asszony viszont a férfi dísze ... 
Ezért viselje az asszony annak jelét, hogy hatalom alatt áll” (1 
Kor 11,7.10). „Azt nem engedem meg, hogy az asszony tanítson, 
sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem maradjon csöndben” (1 
Tim 2,12). Van még jónéhány, ezeket csak szemléltetésül idéz
tem. Mennyi rárakódástól kellett megszabadítani a „nő fogal
mát” keresztény berkekben is, amíg kialakult a nők méltányos
—  vagy legalább méltányosabb —  megítélése. Az újkori „küzde
lemről” nyújt jó áttekintést egy teológiai doktorátussal rendelke
ző, s előadóként tevékeny nő:

Harcos könyv. Eleve azzal kell 
számolnunk, hogy a múltból és 
a jelenből inkább a negatív té
nyeket gyűjtögeti össze. Ezeket 
természetesen nem szabad el
hallgatni, mégis legalább futó
lag említeni lehet, hogy elhiva
tott nőknek —  mint pl. Sienai 
Katalinnak, vagy Avilai Teréz- 

nek (mindkettő „egyháztanító” lett 1970-ben), de rajtuk kívül 
még nagyon soknak —  mekkora szerep jutott az egyház életé
ben! Nem csupán eszményként állnak ők a férfiak előtt is, ha
nem aktív munkájukkal hatékonyan közreműködtek abban, 
hogy az egyházszervezet megfeneklett hajója újra a nyílt vízre 
indulhatott.
A  fékezett közreműködés helyzete általában ismerős, a számta
lan megdöbbentő réaszlet azonban kevésbé. Ida Raming többek 
között X. Piu8 pápát idézi, aki egy magánbeszélgetésben (1906) 
messze túlment ugyan a korábbi „skatulyákon”, de a nők elől el
zárt terület határát a mainál sokkal tágabban húzta meg. 
„Helyesnek tartom a nők mozgalmi szervezeteit, ha nem állnak 
ellentétben a keresztény erkölccsel ... A  nők végezzenek nyugod
tan egyetemi tanulmányokat, kivéve teológiát. Legyenek ügyvé
dek, vagy orvosnők —  különösen ez utóbbiak. Nők és gyermekek 
gyógyításában jelentős szerepet játszhatnak. Működésük nagyon 
áldásos akkor is, ha tanítónő lesz belőlük. De szavazati jog, vagy 
akár képviselői hivatal? Nem! Még csak az hiányzik, hogy nők a 
parlamentbe kerüljenek. Isten őrizzen bennünket a politikus élű 
feminizmustól!” Ma már ezektől a korlátoktól is messze kerül-

Xda Raming,Frauenbewegung und Kirche.
Bilanz eines 25jährigen 

Kampfes für 
Gleichberechtigung und 

Befreiung dér Frau seit dem 2. 
Vatikáni »álen Konzil.
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tünk. Még az egyetemek teológiai fakultásai is megnyíltak a nők 
előtt, sőt, horribile dictu, „professzornők” tevékenykednek ilyen 
egyetemeken. A  szoros értelemben vett egyházi szolgálat kapuja 
azonban továbbra is zárva van. Kapun kopogtatókban azonban 
nincs hiány. Amerikában alakult 1975-ben a „Priest for equa
lity”, papok az egyenjogúságért nevű szervezet, amelyhez 15 év 
után 34 országból már 2500 diakónus, pap (néhány püspök) és 
szerzetes tartozik. A  2. vatikáni zsinat lezárásának huszadik év
fordulóján, 1985. december 8-án egy hosszú „pasztorális levél
ben” foglalták össze szándékukat, törekvéseiket. Ebből idézzük a 
következőket:
Mi, a „papok az egyenjogúságért” szervezet tagjai, arra törek
szünk, hogy azt a kiengesztelődést szolgáljuk, amelyet Jézus hir
detett és élt. Egyházunk számára következő gondolatokat szeret
nénk kifejezésre juttatni.
A  dialógus szellemében beszélünk, s kísérletet teszünk arra, 
hogy közösségünkben felismerjük Isten Lelkének működését. 
Kérdéseink szeretett egyházunk számára döntő jelentőségűek, 
ezért nem maradhatnak válasz nélkül.
Észak-Amerikában, de a világ számos más országában is az egy
házaknak kevés olyan döntő jelentőségű, komoly kihívást jelentő 
problémája van, kevés kérdés okoz oly nagymértékű elidegene
dést a hittől, mint az a felismerés, hogy egyházunkban az életet, 
a döntéseket, a hivatalokat férfiak uralják és birtokolják. 
Gondolataink nem teljesen újak. Egyházunkat nem akarjuk fe
nyegetni. Imádkozva, gondolkodva, beszélgetve haladunk előre 
ebben a nagyjelentőségű kérdésben. Az egyház közössége előtt 
újból tanúságot akarunk tenni Jézus üdvösséget hozó jóhíréről. 
Az egyenjogúság melletti kiállásunkat az evangéliummal való 
megújított találkozásra, az idők jeleinek felismerésére, az igaz
ságosságért folytatott küzdelmünkre, az egyházközösségért való 
aggódásunkra, az emberi méltóság iránti tiszteletünkre építjük. 
A  püspökök 1981-es pásztorlevele nagyon bátran fejezte ezt ki: 
„Téves hit, vagy téves meggyőződés, ha valaki azt állítja, hogy 
valamelyik nem —  a nők vagy férfiak — a teremtés vagy a ter
mészet rendje alapján a másik fölött áll. Ha valaki azt állítaná, 
hogy a férfi természete alapján a nő fölött — vagy viszont, a nő a 
férfi fölött —  áll, az a szexizmus bűnének áldozata. Biológiai, 
szociológiai és lélektani felismerésekkel továbbá magával az 
evangélium igazságával szegül szembe, aki ezt a tételt hirdeti.” 
Egyházunkban a férfiak uralkodnak, s ez ellen harcot indítunk. 
Ez azért annyira sürgető feladat, mert lelkipásztorokként felis
mertük azt a szükséghelyzetet, amelybe a katolikus egyház kö
zösségei jutottak: — A  vallásosság szolgálatára vállalkozó nők
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közül sokan éreznek bensőséges hivatást, hogy egyházi hivatalt 
tölthessenek be. — Lelkipásztori szempontból nagyon sok sürge
tő, de ki nem elégített igénynek a mai egyházi hivatali szervezet 
nem tud megfelelni. —  A  nők ugyan részt vehetnek a lelkipász
tori munkában, azonban a férfiak uralta hivatali szervezet meg
gátolja, hogy a nők karizmáikkal teljes értelemben beállhassa
nak az egyházközség szolgálatába.
Egyre erősödik a tudat, hogy egyházunk szerkezete patriarkális. 
Ez kivetül az (Istenről való) beszédre, az alkalmazott szimbólu
mokra, az egyházi hivatalok ténykedésére, a vitatott kérdések
ben való döntésekre. A  mélyen vallásos nőket és férfiakat elide
geníti, amikor azzal a ténnyel találkoznak, hogy az egyház veze
tői az ellentétes egyházi tanítás ellenére ragaszkodnak a nemek 
megkülönböztetéséhez.
Az egyház ugyanis hivatalosan azt tanítja, hogy az ember alap
vető jogait tekintve a nemek megkülönböztetése ellentétben áll 
Isten teremtő tervével (Egyház a mai világban, 29). Megdöbben
tő, hogy képtelenek vagyunk ezt a tételt az egyház életében és 
szervezetében megvalósítani...
Eddig idéztük a „Papok az egyenlőségért” megnevezésű mozga
lom 1985-ös lelkipásztori írását. Ida Reming könyvében az 
egész dokumentum 32 oldalon olvasható, de ennek közléséről itt 
le kell mondanunk. Érdemes viszont meghallgatnunk egy másik 
nagytekintélyű nyilatkozót, Kari Rahnert, aki 1977-ben egy 
kongregációs döntéssel kapcsolatban fogalmazta meg gondolata
it. A  Hittani Kongregáció 1976. október 15-én nyilatkozott a 
„nők papságának” kérdésében. Ez a nyilatkozat, Rahner refle
xiói, majd egy vele folytatott beszélgetés szövege egy kis köny
vecskében található meg:

Hogyan kell értékelnünk a ró
mai döntést? —  ez Rahner első 
kérdése. A  pápai tanítóhivatal 
tekintélye minden bizonnyal 
mögötte áll, ezért nem lehet és 
nem szabad pusztán érzelmi 

alapon, vagy szedett-vedett teológiai érvekkel „nekiesni” . Ugyan
akkor nem tarthatjuk végérvényes, definitív döntésnek sem. A  
hagyományra, az eddigi szokásjogra való hivatkozás önmagában 
elégtelen. Perdöntő az, hogy isteni kinyilatkoztatás áll-e a nők 
kizárása mögött, vagy pusztán emberi, történelemben kialakult 
hagyománnyal állunk szemben.
A  római dekrétum bizonyítási eljárása itt megkérdőjelezhető — 
mondja Rahner. „A nyilatkozat abból indul ki, hogy az aposto-

Anita RöperIsi Gott ein Maim? 
Ein Gespráeh mit Kari Kahner. 
Düsseldorf, Patmos, 1978.102
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lók, amikor nem választottak nőt egyházi szolgálatra, nem a ko
rabeli társadalmi-kulturális adottságoktól miatt cselekedtek így, 
hanem Jézus kifejezett akaratának feleltek meg ezzel. Ez azt je
lentené, hogy a történelemtől és a mindenkori társadalomtól füg
getlenül örök időkre érvényes ez az akarat, s ezt az egyháznak 
mindenkor hűségesen kell fogadnia.” Ez a bizonyítási eljárás 
azonban problematikus. Nagyon magától értetődőnek tartja az 
átmenetet a „Tizenkettőtől” a papokra és püspökökre, s ez nem 
felel meg teljesen annak, amit az ősegyház alakulásáról, az első 
egyházközségek szervezeti felépítéséről, a hatalmi struktúrák 
kialakulásáról ma tudhatunk. Problematikus az is, hogy a pap
ságot beszűkíti a „szentségi konszekráció” hatalmának körébe, 
ebből viszont az következne, hogy a nők ezen kívül minden más 
ténykedésre (igehirdetésre, egyházközség vezetésére) meghívha
tok. A  dokumentum viszont ezt a bizonyítási ugrást magától ér
tetődőnek tartja.
A  döntő kérdés azonban az, hogy társadalmi adottságoktól függő, 
vagy ezektől független volt a nők kizárása az ősegyház közössé
geinek szolgálatából. „A zsidóság Jézus idejében egyértelműen a 
férfiak uralmára épült, s így egyszerűen gondolni sem lehetett 
arra, hogy Jézus vagy az apostolok ettől függetlenedjenek.” Tár
sadalmi vonatkozásban csak egyetlen „forradalmi” lépés történt, 
s ez a házasság felbonthatatlansága. Minden másban a hátteret 
— tehát az alapvető teológiai és lelkiségi alapot — tisztázták. Ez 
történt a bennünket érdeklő területen is: a nők egyenlősége és 
egyenjogúsága a vallásosság értékrendjében Jézus nyomában 
alapvetően megváltozott. A  nő egyenértékűvé vált, de a rabbini- 
kus hagyomány által is szentesített társadalmi lehetőségei nem 
változtak — akkor nem változhattak meg — forradalmi módon, 
mint ahogy a rabszolgaság is embertelen, de a hellén világgal ta
lálkozó Pál apostol is csak az alaphelyzet tisztázására vállalko
zott (ld. Filemonhoz írt levél), de a társadalmi berendezkedést 
nem borította fel.
Ebben a helyzetben Jézusnak „nőket szolgálatból kizáró” akara
tát külön kellene igazolni — ezt viszont a római döntés elmu
lasztja. Nem meglepő ezért, hogy a keresztény ókorban, majd a 
középkorban (mint láttuk) inkább a „teremtett világ berendezke
déséhez” nyúltak vissza önkényes értelmezéssel a teológusok — 
így akarva-akaratlanul a nők alacsonyabbrendűségét hirdették 
— , hogy a szoros értelemben vett közösségszolgálatot kizárólag 
férfiaknak tarthassák fenn. Ezt a bizonyítékot azonban ma már 
mindenki elveti —  de akkor milyen bizonyítékunk marad egyál
talán?
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A  teológia joggal nyomoz tovább, választ keres a „miértre”. Nem 
állhat meg a római dekrétum határozatánál. „Egyesek remélik, 
hogy ebben a kérdésben is egy olyan tisztulási folyamat előtt ál
lunk, mint amilyen a zsinat vallásszabadságáról szóló nyilatko
zatában található, XVI. Gergely vagy EX. Pius tanításával szem
ben. Erre a tisztulási folyamatra türelemmel kell várnunk. Csak 
ne terheljék túl ezt a türelmet, mert az idő sürget, s önmagának 
okozna kárt az egyház, ha erre is —  mint az említett témakör
ben —  száz esztendőt kellene várni.”
A  háttérben azonban egy nagyon jelentős, mondhatnánk radiká
lis teológiai problémakör áll —  Istenről és a megváltásról való 
beszédünk. Kérdezhetjük —  s ezt teszi Anita Röper is Rahner- 
rel szemben: Vajon állít-e valamit Isten lényegéről (és nem csu
pán antropomorf beszédmódban Isten tulajdonságairól) az a 
tény, hogy „Atyának” nevezzük őt, tehát Vele való kapcsolatunk
ban kizárólag az apa és a gyermek, s nem az anya és a gyermek 
közötti viszonyt tartjuk jelképértékűnek?
Rahner az őt jellemző élesen elemző gondolatokkal közelíti meg 
ezt a témát. Lassan lépegetve halad előre, hogy végül a hívő 
meggyőződés történetére támaszkodva megállapítsa: Istenről ha
gyományosan így gondolkodunk, de ebből nem vezet út a nemek 
megkülönböztetéséhez. Istent Atyának nevezzük, de ez azt jelen
ti, hogy „tőle érkezünk, ő a teremtőnk, bizonyos értelemben tőle 
származunk, mert gondoskodik rólunk, mert hiszünk gondviselé
sében, biztonságot teremtő szeretetében. Mindezt jogosan kap
csoljuk az Atya fogalmához, anélkül viszont, hogy éles megkü
lönböztetést tehetnénk az anya fogalmával szemben”. A  szülői 
háttér az Istenre mutató jelkép, nem az, hogy az apa vagy az 
anya világával kapcsoljuk össze. A  néhány hétig uralkodó I. Já
nos Pál pápától származik ez a néhányszavas imádság: „Isten, 
Atyám és Anyám.”
Itt talán jobb egy egyszerűbb könyvhöz, egy evangélikus teoló
gus-házaspár írásához fordulnunk:

Jürgen Moltmann münsteri 
egyetemi tanár, az egyik legis
mertebb protestáns teológus és 
felesége, aki szintén teológiai fo
kozatot szerzett, egy ökumeni
kus konferenciát (Sheffield, 
1981) párbeszédes formában 

nyitottak meg. Ennek szövegét hozza könyvük első fejezete. Eb
ből idézem (kihagyásokkal) a következőket:

Elisabeth és 
Jürgen Moltmann,Als Frau und Manii von Gott reden.

München, Kaiser, 1991.11? o.
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Elisabeth: Az egyház története azzal kezdődik, hogy egynéhány 
nő útrakel, mert Jézusnak —  aki jóbarátnak nevezte magát — 
akarnak szeretetszolgálatot tenni. Azzal kezdődik, hogy néhány 
nő a józan megfontolás, s a reménytelenség ellenére „államel
lenes bűncselekményt” hajt végre, s azt teszi, amit helyesnek 
tart. Azzal kezdődik az egyház története, hogy Jézus elébük siet, 
üdvözli őket, s azt az utasítást adja nekik, hogy közöljék az ese
ményt a férfiakkal.
Ez a történet — ahogy Máté elbeszéli —  a nők húsvéti törté
neteként ismerős, de nem szokás azt az egyháztörténet igazi 
kezdetének tartani. Az egyháztörténet hivatalosan a férfi-apos
tolok küldetésével kezdődik, s itt nem jut nőknek szerep. Azóta 
férfiak vezetik az egyházakat, férfiak határozzák meg útját. Is
tenről is az ő kategóriáik szerint gondolkodunk: Isten bíró, ki
rály, uralkodó, harcos, törvényhozó ... A  nők tapasztalata ellen
ben: Jézus barát, aki megosztja életét; életmeleget, gyengédséget 
sugároz az elhagyatottság és tehetetlenség idején — feledésbe 
merült. A  nyugati világban feléledt női mozgalmak sokunkat fel
bátorítottak arra, hogy önmagunkat felfedezzük, istenélményün
ket újra kifejezzük, a bibliát új szemekkel olvassuk, a nők ősere
deti evangéliumi szerepét újra megtaláljuk.
Az utolsó tizenöt év társadalmi és kulturális forrongásai máso
kat is arra a gondolatra ébresztettek, mintha Isten a patriarká- 
tus oldalán állna. Igaz, a patriarkátus évezredes életforma, a 
kultúra és a gazdasági élet sok eredménye elképzelhetetlen nél
küle. Az elmúlt kétszáz évben azonban szoros kapcsolatba került 
a gyarmatosítással, a hódító háborúkkal, a faji türelmetlenség
gel, a korlátlan kapitalizmussal és a szexizmussal. Gondolkodni 
kezdtünk, hogy mi itt az alapvető hiba. Megrendülve állapítot
tuk meg, hogy ebben az elferdülésben a patriarkálisan berende
zett kereszténységet nem lehet teljesen felmenteni.
Jürgen: Kérdezed, hogy Isten a patriarkátus oldalán áll-e? Ön
kritikusan próbálok feleletet keresni. —  A  patriarkátust nem a 
kereszténység találta ki. Sokkal ősibb, szerte a világon elterjedt 
uralkodási forma ez. A  kereszténység sem tudott ettől megszaba
dulni. Egészen korán kizárólag férfiak álltak élre, s a patriarká
tus felé terelték. A  kereszténység mindenkit felszabadító ereje 
megbénult. A  nőknek, egyúttal a férfiaknak kiszabadítása a pat
riarkátus kötelékeiből annyit jelent, hogy újra felismerjük Jézus 
szabadságát, s megtapasztaljuk a Lélek erejét. Magunk mögött 
fogjuk hagyni a „férfias”, monoteista uralkodó, istenképet. Felfe
dezzük a kereszténység eredetén megismert Istent, akinek lé
nyegéhez tartozik a közösség, aki velünk tud szenvedni, aki kö
zöttünk is a teljes egységet akarja. Ez az élő Isten, az élet Istene,
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akinek arcát a patriarkális szemléletmód elhomályosította, mert 
az uralkodást helyezte mindenek fölé. A  férfi is fölszabadul, ki
szabadul a patriarkátus által okozott elidegenedésből.
Hogy miben áll ez az „elidegenedés”, s hogyan változik ma a fér
fiak társadalmi helyzete, egyúttal önértékelése, érdekesen mu
tatta be Walter Hollstein, berlini szociológia-professzor egy kato
likus felnőttképző intézetben tartott előadásában:

„Szívesen beszélgettünk eddig a 
nőkről, a politikáról, a gazdasági 
helyzetről, időről-időre a környe
zetről, de hogy mi magunk is té
ma lettünk, ez új.” A  férfiak meg
változott társadalmi helyzetéről, 
az eddig jól játszott szerepek 
megváltozásáról van szó. A  férfi 

eddig uralta a helyzetet, ő volt a családfő és családfenntartó, ő 
irányította a társadalom életét, tőle függött háború és béke, ő 
hozta a törvényeket stb. Ez a kizárólagosnak látott férfiszerep 
ma radikálisan megváltozott. Jónéhány okot lehetne felsorolni 
— Hollstein megtette ezt előadásában —  itt viszont elegendő 
magával a ténnyel számolni. Befejező helyzetértékeléséből fordí
tok le néhány mondatot.
„A hetvenes évek elején egy német szociológus(nő) a következő
képpen összegezte vizsgálódásait: A  férfiak emelvényen állnak, a 
nők a dobogó alatt. —  Erről a „lenézésről” és „felnézésről” ma 
már nem lehet beszélni. Rendkívül nagy változásoknak lehet
tünk tanúi. Ez érvényes pl. a nőkkel szemben támasztott elvárá
sokra is. A  hatvanas, még inkább az ötvenes években a férfiak 
azt várták el leginkább a nőktől, hogy legyenek ragaszkodók, 
gondoskodók, áldozatkészek. Ma inkább a következő tulajdonsá
gok szerepelnek a listán: intelligencia, érzelmi gazdagság, önál
lóság —  s negyedik helyen szerepel az erotikus vonzerő. A  közel
múlttal összehasonlítva a férfiak ma jobban elvárják, hogy 
feleségük is dolgozzon és elsősorban már nem azt igénylik, hogy 
feleségük otthon legyen, amikor hazaérkeznek, ajtót nyisson, 
hozza a papucsot és a hideg sört.
Fiatal férfiak is sokkal önállóbbak, mint régen. Nagyon sokan 
tudnak főzni, takarítani, mosni-vasalni. Ez azt jelenti, hogy a ré
gi értelemben véve már nem azért van szükségük feleségre, mert 
a házi munkában járatlanok. Ezért a mai férj jóval többet vesz 
részt a háztartásban is, mint a régiek. De nem csupán több segít-

Walter HoHstein,Mámierveránderímg.
Díe m&nnlíche Roll© ín 

Aufiösung; Luzern,
• . ■ . v'
fRomaro-Hau s-Pmtokoííe, 33).

58



7(1992)4 Egyházfórum

ségről, hanem a gyermeknevelésben is a felelősség megosztásá
ról is szó van.”
Ez a profán-társadalmi helyzetkép — nagyon vázlatos vonalak
kal rajzolva (magyar feleségek és férjek számára talán már ma
gától értetődő?!). Hogy mit hoz a jövő a nők egyházi helyzetével 
kapcsolatban, nehéz előrelátni. A  már bemutatott könyvekhez 
befejezésül még Gottfried Bachl, salzburgi dogmatika profesz- 
szor írásának utolsó bekezdését idézem:

„Teológiai és lelkiségi szövegek 
tanulmányozása közben egyre 
jobban megdöbbentett, mekko
ra intellektuális fegyverzettel 
védelmezik a férfi teológusok a 
férfiak magasabbrendűségét 
— Kari Barth-ig és Hans Urs 
von Balthasar-ig. Meglepett 
az is, hogy ugyanabban az agyban születnek gondolatok és 
ugyanaz a száj hirdeti: egyházi hivatalok betöltésében a férfit ki
zárólagos helyzet illeti meg, de a nőkről ugyanakkor nagy szere
tettel kell beszélni. Jézus viszont nagyon egyértelműen mondta, 
hogy az elsőkből lesznek az utolsók. Szárnyaló gondolatát az in
tézményes sakklépések, a kiválóságot igazoló következtetések 
már régen behálózták. Az a boldogság, hogy egyáltalán van kö
zös ügyünk Istennel, úgy látom, nem elég erős ahhoz, hogy meg
fékezze az elsőbbség utáni vágyat.”

Gottfried Bachi*Der beschädigte Eros»
Mann und Frau im 

Christentum,
Frabtug^Basel-Wian, Herder, 

1989.93.
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Civilek a zsinatért

Október 10-én a városmajori templomban mintegy 
száz résztvevővel megtartotta első nyilvános fórumát 
az eddig elsősorban állásfoglalásairól ismert Zsinati 
Kör. Az alábbiakban az egyik vitaindítót adjuk közre.
A  Zsinati Kör tagjai a fórum sikerén felbátorodva el
határozták, hogy évente három alkalommal rendez
nek hasonló nyílt napokat. A  legközelebbi ilyen talál
kozóra előreláthatólag 1993 februárjában kerül sor, 
témája pedig: laikusok szerepe az egyházban. A  pon
tos dátumot és helyszínt az egyházi lapokban teszik 
közzé.

A  zsinat, mint szervezési feladat
Magyarországon elterjedt az egyházmegyei szinódusok 
egyházjogilag helytelen elnevezése, zsinat néven emleget
jük éppúgy, mint az esetleges egyházközségi megújulás fó
rumait. A  továbbiakban alkalmazkodni fogok a hazai szó- 
használathoz. A  következőkben tisztán a szervezeti racio
nalitás szempontjából foglalkozom a zsinattal, akár egy
házmegyei, akár egyházközségi szinten szerveződjön. A 
célom az, hogy ebből a szemszögből felvessek néhány álta
lam fontosnak tartott problémát, aminek alapján a jelen
leg folyó egyházmegyei zsinatok sikeressége előrejelezhe
tő, ill. támpontot adhatnak a későbbiekben szervezendő 
zsinatok előkészítőinek.
1. Mielőtt azonban bekapcsolódnánk a zsinati folyamat

ba, két kérdésre őszintén válaszolnunk kell.

a. Miben gyökerezik a hitünk? A  Názáreti Jézusban 
vagy egy itt és most konkréten létező, valamiféle 
biztonságot nyújtó egyházszervezeti formában? Ha 
nem tudunk tiszta szívből az első lehetőség mellett 
dönteni, akkor először magunkkal kell rendbe jön
nünk, különben csak a zsinat kerékkötői leszünk, 
hiszen minden változással a saját identitásunkban 
érezzük veszélyeztetve magunkat.
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b. Mit féltünk, amikor az egyház tekintélyéért szél
iünk síkra? Ezt a kérdést a mai zaklatott társadal
mi életben különösen időszerű feltennünk. Sokszor 
ugyanis félreértelmezzük az alázatot, az Isten ügye 
iránti odaadottságot, s elnyomjuk magunkban az 
egészséges becsvágyat, a vágyat az elismerésre, 
hogy egy konkrét közösségben fontosak lehessünk. 
Persze az ember ember marad, és az elnyomott vá
gyainkat belevetítjük az egyházba. Amikor az egy
házat kritika éri, saját személyünk elleni támadás
ként éljük meg. Aki ezeket a motívumokat össze
mossa magában, képtelen valódi partneri együttmű
ködésre, ráhagyatkozni a másik munkájára.

2. Bármilyen szintű zsinatról van szó, összehívása előtt 
tisztázni kell a zsinat célját. Elvileg alapvetően két 
súlypont képzelhető el:

a. Készítsünk egy olyan szakszerűen megalapozott do
kumentumot, amely hosszabb távon útmutató lehet;

b. Minél több emberben ébresszük fel az elkötelezett
séget Isten ügye mellett. Ha az első megoldás mel
lett döntünk, a dokumentum végrehajtása nagy va
lószínűséggel egy szűk csoport magánügye marad. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy a második megoldás 
önmagában elegendő, és ne lenne szükség igényesen 
megalapozott dokumentumra, de véleményem sze
rint a második célt kell középpontba állítani.

3. Akár egyházmegyei, akár egyházközségi zsinatot szer
vezünk, pontosan meg kell terveznünk a zsinat hatás- 
mechanizmusát. Ez nem azt jelenti, hogy a zsinati fo
lyamat lépéseit időrendben végiggondoljuk, hanem azt, 
hogy igyekszünk felmérni a valóságos egyházi közeget, 
reálisan mit várhatunk pl. a papoktól vagy az egyház- 
községi tanácstól, stb. A  zsinat az első perctől kezdve 
csapatmunka. A  püspöknek vagy a plébánosnak első 
lépésként egy szűkkörű csapatot kell gyűjteni, amely
nek már vannak világi szakértő tagjai is. Ha a kezdeti 
stratégia nem egy intenzív közös gondolkodás eredmé-
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nyeként alakul ki, a zsinat születése pillanatában ha
lálra van ítélve. A  szervezés egész folyamatára igaz, 
hogy eleve bele kell építenünk a visszacsatolás lehető
ségét. Lépésről-lépésre ellenőriznünk kell, hogy a folya
matok a kívánatos irányba haladnak-e. Ha nem, módo
sítanunk kell az elképzelésünket.

4. A  vezetéselméleti könyvek mondandóját tömören úgy 
foglalhatjuk össze: Isten őrizzen meg a hősies vezető
től! Ez a vezetótípus hősiesen a vállára veszi a vezetés 
minden gondját, mindenütt ott akar lenni, mindent 
kézben akar tartani. Ezzel persze megöli a csapatmun
kát. A  közép-kelet-európai országokban, de az itteni 
egyházakban kiváltképp hemzsegnek a hősies vezetők. 
Ennek okait nem áll módunkban itt elemezni, inkább 
irányítsuk figyelmünket a kívánatos modellre, a csa
patvezetőre. Ez a típus belátja, hogy hatalmát meg
osztva saját hatalma növekszik, nem fél tehát annak 
megosztásától, képes hatékony változtatásra.

5. A  zsinati folyamat elején fel kell tárnunk azokat a 
problémákat, amelyek a közösséget foglalkoztatják. 
Nem elegendő azt tudnunk, hogy a vezető funkcionári
usok milyen problémákat látnak, hanem hogy a közös
ség minél szélesebb körét mi foglalkoztatja. A  felvetődő 
problémákat jól elhatárolódó területekre kell osztani. A 
bizottságok munkarendjét úgy kell kialakítani, hogy 
megtervezzük a kapcsolattartásukat. így a felesleges 
párhuzamosságok időben kiderülhetnek. A  bizottságok 
vezetőit maximálisan a zsinat hatékonyságának szem 
előtt tartásával kell kinevezni, a lehető legkevesebb en
gedményt téve a presztízsszempontoknak. Ha ez mégis 
elkerülhetetlen, strukturális biztosítékokat kell beépí
tenünk, hogy a bizottság vezetője ne lúgozhassa ki a 
szakértői javaslatokat. Általában meg kell tanulnunk, 
hogy hatékony szervezést nem lehet a személyes kap
csolatokban elvárható normák kivetítésére alapozni. 
Egy szervezet minden tagjának igyekezete és tisztessé
ge mellett is működhet csapnivalóan.

6. Az egyes bizottságokban is azzal kell kezdeni a mun
kát, hogy az adott témakörön belül világosan meghatá-
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rozzuk a céljainkat. Nagy kudarclehetősége a zsinatok
nak, hogy minden területen minden problémára ki 
akarnak térni. A  végeredmény igaz, de mégis semmit
mondó általánosságok halmaza lesz. A  legjobb, legsike
resebb zsinat is csak a problémák kisebbik hányadára 
tud megoldást találni. Fel kell tudnunk állítani határo
zott prioritásokat, megjelölve milyen időtávon tudunk 
elképzelni előrelépést. Egyértelműen szét kell válasz
tani azokat a feltételeket, amelyekre tudunk hatni és 
amelyekre nem. Sok olyan problémánk van, amelynek 
megoldása világegyházi keretbe tartozik (pl. ilyen a 
paphiány). Sok csalódás és időveszteség forrása lehet, 
ha olyan kérdéseket akarunk megoldani, amelyek nem 
tartoznak a hatókörünkbe.

7. A  lehetőleg empirikus vizsgálatokkal is megalapozott 
helyzetmeghatározás után jöhet a kívánatos állapot és 
a jelenlegi állapot közötti átmenet megtervezése. Soha 
nem szabad megelégednünk célmeghatározásokkal, 
mindig meg kell fogalmaznunk a hozzávezető eszközö
ket.

8. A  zsinat egész folyamatában különös gondot kell fordí
tanunk a kommunikációra, ami magában foglalja az ál
landó sajtómunkától kezdve a folyamatos kapcsolattar
tást az egyházmegye, ill. az egyházközség tagjaival.

Ezzel a néhány gondolattal talán sikerült érzékeltet
nem, hogy a zsinatok sikere érdekében bizony ilyen egé
szen földhöz ragadt szempontot is tekintetbe kell ven
nünk. A  jó szervezés tanulható, és véleményem szerint er
kölcsi kötelességünk, hogy az e téren megtanulható isme
retekkel előmozdítsuk a zsinatok eredményességét, végső
soron az egyház épülését.

Farkas Beáta

*  *  *
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Állásfoglalás
a magyarországi antiszemitizmussal és 

rasszizmussal kapcsolatban

A  bécsi parlamentben 1992. október 7-9 között tartott 
„Változó Kelet-Európa és Dél-Afrika” című konferen
cián. A  konferenciát az AW EPPA (Association of 
West Europians Parlamentarians fór Action against 
Apartheid = nyugat-európai parlamenti képviselők 
apertheid ellenes társulása) szervezte az osztrák kor
mány, az osztrák parlament, az Entwicklungszu- 
sammenarbeit Bécsi Intézete, az osztrák Püspökkari 
Konferencia Fejlődésügyi és Missziós Bizottsága, az 
Osztrák Anti-Apartheid Mozgalom, a Fridrich Ebért 
Stiftung, a DANIDA, az EN SZ apartheid elleni kü
lönbizottsága és az osztrák Afro-Európai Intézet köz
reműködésével.

Az utóbbi hetekben Magyarországon aggodalomra adott 
okot, hogy a legnagyobb kormányzó párt, a Magyar De
mokrata Fórum elnökhelyettesének, Csurka István úrnak 
egy tanulmánya antiszemita és rasszista gondolatokat 
propagált. Úgy tűnik, a kormány és az MDF nem osztja 
ezeket a nézeteket. Csurka úr azonban a lakosság bizo
nyos rétegeire támaszkodhat, amelyeknek a gazdasági és 
politikai átalakulás következtében egyre több terhet kell 
viselniük, és ezért egyre elégedetlenebbek. Számunkra 
különösen fájdalmas, hogy részben a keresztény egyházak 
is magukban hordozzák az antiszemitizmust.

Ezért, mint az Egyházfórum alapítvány elnöke — 
amely alapítvány egy katolikus laikus szervezet, és így az 
egyházi hivatalt nem képviselheti — , szükségesnek tar
tom, hogy határozottan elítéljük az antiszemitizmus és 
rasszizmus minden formáját. Sem az egyházak, sem poli
tikai pártok nem hivatkozhatnak arra, hogy ápolják a ke
resztény hagyományokat és védelmezik az emberi jogokat 
és az ember méltóságát, ha megtűrik soraikban az anti
szemitizmus és rasszizmus bármilyen megnyilvánulását.
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Ezzel ugyanis kezet nyújtanának egy olyan politikának, 
amely hosszú távon fasiszta vonásokat vehet fel, és nem
zeti katasztrófához vezethet. Éppen ellenkezőleg, a II. Va
tikáni Zsinat tanítása értelmében az egyházaknak az a 
kötelességük, hogy szorgalmazzák a zsidóság és más nép
csoportok megismerését és tiszteletét.

Másrészt a nyugati kormányoknak és a gazdasági élet 
felelőseinek kötelességük, hogy lehetőségeik szerint eny
hítsék a közép-európai országok lakosságának terheit, ne
hogy a társadalmi feszültségek ellenőrizhetetlen folyama
tokba torkolljanak és a térség politikai stabilitását veszé
lyeztessék.

Bécs, 1992. október 8.

Dr. Wildmann János
Az Egyházfórum Alapítvány elnöke

Megjelent
Éliás József református lelkész:

Auschwitz mint Golgota,
Golgota mint Auschwitz

c. könyve.

Megrendelhető a szerző cím én:
4032 Debrecen, Egyetem sgt. 70. (52/26-537), 240,- Ft 

átutalása fejében. Lakossági folyószámla száma:

380 21 555-3
A szerző köszönetét mond mindazoknak, akik e munkájá
nak megjelenését adományaikkal támogatták. Kéri azo
kat, akik következő művét is támogatni szeretnék, hogy e 

könyv árát fölözzék meg adományaikkal.

Előkészületben:
Örök és korszerű kérdések, bibliai feleletek 

ökumenikus felnőtt káté.
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Keresztény — zsidó párbeszéd 
a lelkiismeret tükrében

E sorok megjelenésekor remélhetőleg már végétért a Ke
resztény-Zsidó Társaság párbeszédének átmeneti csöndje.

Magyarországon a rendszerváltás után jött létre a Ma
gyar Keresztény-Zsidó Tanács, majd a Keresztény-Zsidó 
Társaság. Előbbi hivatalos egyházi képviseletek együttmű
ködése, utóbbi lelkiismereti alapú társadalmi szerveződés, 
amely tennivágyásával jelentősen ösztönözte a hivatali kö
telékeiben nehezebben mozgó Tanácsot is, —  bízva, hogy 
közös erővel helyrehozhatunk valamit a vészkorszak 
drasztikus mulasztásainak következményeiből.

Két év jelentős programjaival — elsősorban a mindkét 
teológiában egyaránt jártas dr. Szécsi József áldozatos 
munkája nyomán —  úgy tűnt, el is indultunk ezen az úton. 
A  hazai politikai események torzulása azonban az évadnyi
tó ülést új megvilágításba helyezte.

Szeptember 9-én a Zsidó Hitközség székházában az 
osztrák alkancellár és a magyar művelődési miniszter mél
tatta a zsidóság jelentős kulturális szerepét az Osztrák- 
Magyar Monarchia történelmében. Osztrák részről a vész
korszak, a kelet-európai közös történelmi feltárás; magyar 
részről a zsidóság megértéséhez nélkülözhetetlen kulturá
lis megismerés feladata került a középpontba.

Ez a két kulcs-értékű szempont azonban még mindig ke
vésnek bizonyul a háttérben zajló nagyvonalú áttekintések 
és kisstílű gáncsoskodások következményeinek orvoslására.

Megbékélésre ugyanis csak akkor számíthatunk, ha 
mind az Egyház, mind a Világ kiveszi részét a feltáró mun
kából. Önmagában azonban az önkritikus részvétel és az 
objektív feltárás is kevésnek bizonyul. Mert a Tudás még 
nem maga az Emlékezet!

Végre tudnunk kellene már, mi is történt —  és végre 
tudnunk illene már, milyen is az a Másik! Ehhez viszont 
nemcsak történészi hitelességre van szükség, hanem hite
les hit-közvetítőkre is. Olyanokra, akik végre meghallják a 
kor feladatát, és vallásukat nem a többi vallás beámyéko-
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lásával fényesítik, hanem azzal a tisztelettel ismertetik 
meg a Másikat, ami minden Istenhez törekvést megillet.

Mert a Tragédia nagyságához méltón emlékezni csak 
akkor tudunk, ha át tudjuk élni azoknak a lelkiállapotát, 
akik ma a hajdani Iszonyat emlékét kénytelenek újraélni. 
Nem önkéntes választás kérdése, hogy kiben indul el az 
emlékezet sötét lavinája, hanem a lélek tudattalanul is 
működő felépítéséből fakad az a tény, hogy a harmadik, sőt 
a negyedik generáció is tovább hordozza a sebeket. Idehaza 
dr. Virág Teréz pszichológus munkájával indult el a KÚT 
rendelő, amely elsősorban a Holocaust lelki sérültjeit gyó
gyítja, de éppen ebből nyert tapasztalatai irányítják figyel
mét a más társadalmi traumában sérültekre is. A  Vészkor
szak feldolgozásának felelőssége ilyen messzire mutat. Vá
rathat-e még magára?

Ahogy a Gratz-Maria-Trostr-i keresztény-zsidó biblia
hét nagyszerű példájából tanulhatnánk (vö. Egyházfórum 
19., 125-126.),  ̂nagy szükség volna keresztény munkatár
sakra is a KÚT rendelőben. A  távolmaradást ugyanaz az 
értetlenség látszik magyarázni, ami a háború utáni gene
rációt gyakran megriasztja. A  ránk nehezedő tartozást 
ugyanis gyakran a ránk kent bűnrészesség kényszerének 
értelmezzük, ahelyett, hogy felismernénk benne a nagyko
rúvá érlelődő keresztény lelkiismeret lehetőségét! Eszerint 
már nem lehet kérdés, hogy a szenvedőt — különösen a 
jogtalanul szenvedőt — minden előzékeny figyelmünk és 
segítőkészségünk megilleti.

Azok számára pedig, akiknek a zsidó és keresztény lét 
kettős kötelessége adatott —  mi különösen tudjuk — , hogy 
miért nem lehet késleltető alku tárgyává tenni: kell-e szót 
emelni a hatalomért eszüket vésztők gonosz játszmái köz
ben?

Szeptember 9-én, a már régóta időszerű, közös szót- 
emelés helyett mégis alkudozás folyt, az ügyrendi nehézsé
gekre hivatkozva.

Nemcsak a Rabbiság nyilatkozat-javaslatára nem 
hangzott el válasz a sebeket hordozó nyilvánosság előtt, 
hanem elmaradt az önálló állásfoglalás is, mivel a Társa
ság csak a Magyar Keresztény Zsidó Tanács okt. 3-i nyilat-
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kozatához fűzte csatlakozását okt. 9-én. Erre az sem 
mentség, hogy a Tanács és a Társaság elnöksége részben 
azonos. Mert a Tanács Nyilatkozatának névtelensége bő
ven hagyott helyet arra, hogy a Társaság nevesített elnök
ségének lelkiismereti jog szerinti megnyilatkozása, és az 
ünnepi ülés résztvevőinek száma, illetve társadalmi súlya 
újabb sorompót képezhessen a faji előítéletekkel szemben.

Mindannyian — ki-ki a fáradtság vagy a félelem nehéz
ségeit cipelve —  megszenvedjük az átalakulás nehézségeit. 
Reflexeink bizonytalanságán és lassúságán, árnyék-képző 
előítéleteink torzításán azonban életek és korszakok érték- 
vesztése múlhat! így számolnunk kell a mulasztás felelős
ségével!

A  Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége szeptember 
15-én felfüggesztette részvételét a Társaság munkájában. 
A  Tanács nyilatkozata mellett felemelte szavát a dr. Vár
szegi Asztrik szellemi vezetésével működő Zsinati Kör 
(lásd: Egyházfórum 19., 126-127.), és dr. Kiss György, a 
„Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával” cí
mű antijudaizmussal foglalkozó könyv neves szerzője (aki
nek könyvét az Egyházfórum Könyvkiadó most jelentette 
meg német nyelven). Majd az október 23-án történt esemé
nyek szomorú visszaigazolásul szolgáltak, miszerint nem 
volt alaptalan a Rabbiság nyilatkozatot sürgető aggodal
ma. 1992. okt. 26-án végre a Katolikus Püspöki Kar is köz
zétette testületi tiltakozását az antiszemitizmus és a faji 
megkülönböztetés ellen.

Mindezek után a Társaságnak el kell döntenie, talál-e 
magának olyan ügyrendi formát, amelyben nem a hierar
chikus egyeztetések időrabló labirintusában tévelyeg, ha
nem akkor szól, amikor az egyéni és társadalmi lelkiisme
ret parancsa egyaránt készteti erre.

Abban is döntenie kell, hogy a politikai történelemfor
málás színtere akar-e lenni, mert ez esetben még inkább 
elvárható, hogy megnyilatkozzon a „forró” helyzetekben. 
Erre azonban, hivatalánál fogva, a Tanács alkalmasabb. 
Utánzás helyett viszont feladata lenne a halaszthatatlan 
történelmi számvetés illetékeseinek kerékasztalhoz készte
tése.
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Vagy pedig visszatérhet eredeti célkitűzéséhez, ami sze
rint az antiszemitizmus teológiai, pszichológiai, szocio-törté- 
neti tanulságainak aprólékos feltáró munkáját folytatja. 
Úgy, ahogy többnyire eddig is tette, vagyis a lélek — hitben 
is — önvizsgáló képernyőjére hívja az eseményeket, hogy 
tettenéije a múlt és a jelen bűnbakképző mechanizmusainak 
születését.

Csak ettől remélhető, hogy nem ismétlődik meg a törté
nelem olyan paradoxonja, amelyben pl. a zsidó születésű ke
resztény munkaszolgálatost nem temették el a katolikus te
metőben, mert zsidó; és azért nem írták fel a zsidó mártírok 
emléktáblájára nevét, mert keresztény!

A  további teendőkhöz kiindulópontnak ajánljuk R. Neu- 
decker Az egy Isten sok arca című könyvét, amely a Keresz
tény-Zsidó Párbeszéd Könyvtára első köteteként jelent meg 
a Tanács és a Mérleg című katolikus folyóirat kiadásában. 
Azonban nemcsak olvasmányul, hanem az elkésett cselek
vés gyakorlatához is ajánljuk, hogy a fentihez hasonló csön
dek többé ne ismétlődjenek.

Egy leköszönő elnökségi tag, aki egy megújuló Társaság 
születését váija:

Ranschburg Ágnes

*  *  *

Fórum Szegeden

Az Egyházfórum 19. számának témájáról nyitott beszél
getés volt Szegeden, amin résztvettek néhányan a szer
kesztők, szerzők és érintettek közül. A  minden szegedi és 
környékbeli egyházközségnek küldött meghívóra kb. 60- 
an jöttek el: plébánosok, aulisták, képviselőtestületi tagok 
és érdeklődők. A  fórum díszvendége Gyulay Endre Sze- 
ged-Csanádi megyéspüspök volt, akinek hozzászólásából 
az alábbiakban idézünk.
Egyházközségi zsinat
Az Aszalós János által fölvetett egyházközség-kép nagyon 
szép dolog, csak rettenetesen ideális. Ma nem ideális dol-
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gok kellenek, s nem egy helyen megvalósulhatok, melyek 
csak 100 embert érintenek, hanem egy leromlott egész 
egyházközséget, amelynek tagjai eltávolodtak az egyház
tól, kell visszahívni az életbe. Mindenki felé megszólító 
jelleggel kell lenni, és mindenkit hívni kell vissza abba a 
közösségbe, amely széthullott. A  túlidealizálttal nem fo
gunk boldogulni, mert az csak húszakat, százakat köt 
össze, csak azoknak biztosít meleg otthont, de a mi külde
tésünk „minden néphez” szól.
Egyházfórum és tradicionális egyházközségek 
Sokaktól elhangzott, hogy az én egyházközségem nagyon 
jó, tradicionális. Ez az én elképzelésemben a lehető leg
rosszabb felfogás, mert ma a csak tradicionális egyházköz
ségek a legrosszabbak. Nem abban az értelemben, hogy 
kevesebben járnak templomba, mint az elidegenedett ré
szeken, hiszen többen járnak —  ma még. De amit az Egy
házfórum képvisel, az tönkre teszi a csak tradicionális 
keresztényeket. Miért? Mert az a folyamat, ami Nyugaton 
a zsinat előtt is már, de utána még jobban elindult, hoz
zánk csak néhány éve jutott el —  akár az ökumenizmus 
témakörét, akár a Biblia értelmezésének dolgait tekintem. 
Az Egyházfórumnak egy nagy előnye, hogy a nyugati 
szellemet behozza, hátránya az, hogy nincs felkészülve rá 
a világi hívők 70-80 vagy 90%-a, és a papoknak is legalább 
40-45%-a. Itt szavakat kell átértelmezni, mert ahogy 
Chardint nem értették meg, mert a szókészlete egészen 
más volt, mint a megszokott teológiáé, úgy az Egyházfó
rumot sem értik. Ha nem tudjuk megoldani az átvezetést 
az Egyházfórum szemlélete és a mai tradicionális hívek 
között, ha nem tudjuk felnevelni a fiatalokat egyéni hittel, 
akkor nagy baj lesz. A  szószerinti hívó, aki csak a hagyo
mányban él, nem átgondolt hittel, rettentő veszélyes, mert 
a ma fiataljának nem tud segíteni, s ezért azok elszakad
nak ettől a tradicionális iránytól. S ha ma nem tudom a 
fiatalokat megfelelően értelmileg is saját hitre épülő ke
reszténnyé tenni, akkor nagyon nagy baj van.
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Munkatársak
Ha nem biztosítunk világi híveket munkatársaknak, akik 
nem a pap megbízásából, hanem kereszteltségükből ka
pott joguknál és kötelességüknél fogva apostolkodnak, ak
kor be lehet csukni a boltot, ez biztos. Főképpen az eljö
vendő 20 évben, amikor a papjaink száma összemegy. Á t
lagéletkoruk valahol a 60 és a halál között. Ha egy község
be nem tudok találni egy-két-három olyan segítséget, aki
re építeni lehet, akkor nem lesz segítőm. Az egyházközsé
geknek meg kellene tanulnia azt a szót, hogy adni, mert a 
szeretet adás. Amíg nincs olyan ember, aki megszólítsa a 
családokat, aki bekopogtat az ateistákhoz is, persze nem 
Jehova tanúja módjára és nem invitálja meg őket például 
egy ilyen dialógusra, vagy bibliakörre, addig nem lesz ér
deklődés. Ezeket a munkatársakat nekünk kell kinevel
nünk, mert nem születnek meg magukról. Mindenütt ott 
lenni a papnak őrült dolog, esztelen dolog, nem megy és 
nincsen értelme. Kell valaki, aki a közösséget tartja össze, 
akinek van áldoztatási engedélye, legrosszabb esetben fel
olvassa a plébánostól kapott prédikációt, vagy bemutatja 
a sajátját. Ha ma nem építkezünk előre, akkor a holnap
utáni szükségben teljesen reménytelen helyzetbe jutunk.
Tervezett társadalmi rovatunkhoz
Pontosan erre való a keresztény értelmiségi agytröszt, 
amelyik szakértői munkát végez, amit a püspök elolvas és 
nem dob ki, majd pedig szétküldi a plébánosoknak, hogy 
ezt érdemes elolvasni. Nem a püspöknek kell ezt kidolgoz
nia. A  társadalmi irányú dolgokra való felkészítés az agy
tröszt dolga. Nem azokkal a teológiai kérdésekkel kell fog
lalkozni, amik vitatottak, hanem a ma problémáját teoló
giailag kell teríteni az egyház vezetői és közössége számá
ra.
Személyét ért kritikáról
Előre megmutatták nekem azt a cikket, amit közölni 
akarnak. Mondtam, nyugodtan közöljék le. Nyugodtan ál
lok bármelyik vád előtt. Engem nem zavar a kritika, 
mindegyiket lelkiismerettel végiggondolom, ahol lehet ja 
vítok.
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BALOGH BÉLA AND RÁS

1925-ben született debreceni nyugdíjas főiskolai ta
nár. A  Debreceni Tudom ányegyetem en történelem 
földrajz szakos tanári diplom át szerzett (1948). 42 ta
n á ri éve során úgyszólván m inden iskolatípusban ta
nított. Felesége ugyancsak középiskolai tanárnő, 
nyugdíjasként tizedik éve a Svetits Katolikus Gimná
zium ban. Őt, m ár felnőtt korú gyerm ekük van.

A  KATOLIKUS ISKOLÁKRÓL 
MÚLT-, JELEN- ÉS JÖVŐIDÖBEN1

Napjainkban a magyar társadalmat foglalkoztató kérdések egyi
ke az egyházi iskolák újraindításának a lehetősége. Nagyon ösz- 
szetett problémakör ez, miért is egy ilyen rövidke tanulmány ke
retében semmiképpen sem vállaikozhatom arra, hogy valami na
gyon széles alapon kidolgozott és biztos sikert ígérő koncepciót 
terjesszek elő. Mindössze azt tűztem ki célomul, hogy néhány, 
töprengésre ösztönző gondolatot és kérdőjelet fogalmazok meg 
abban a reményben, hogy az adható válaszok segítségével reáli
sabb alapokra helyezhetők a katolikus iskolák újraindítását 
szorgalmazó törekvések. Mindehhez elöljáróban tegyük fel a kér
dést: miért szükséges a katolikus iskola? Ezzel természetesen 
azt is kérdezzük, miért szükséges bármilyen felekezet szerinti, 
vallásos világnézeti alapon működő iskola.

A  hetedik, nyolcadik évtizedükben járó idősebbek nemzedé
ke a történelmileg ugyan nehéz esztendők ellenére is szépnek, 
lelkesítő eszmékkel telítettnek éli meg a régi —  éppen egyházi 
gimnáziumban töltött —  diákéveit. Ez a nemzedék a fegyelemre, 
maximális tanulmányi teljesítményre ösztönző, ugyanakkor sok 
romantikával, érzelmi töltéssel, s főként vallásos buzgóságtól át
hatott iskolai légkört szeretné visszavarázsolni unokái számára.

1 A tanulmány szövege kisebb módosításoktól és kiegészítésektől elte
kintve — azonos a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége debreceni 
csoportjának közgyűlésén, 1991. december 13-án elhangzott előadá
sával. (Korzenszky Richárd OSB miniszteri biztos hivatalának tájé
koztatása szerint jelenleg (1992. november) összesen 148 egyházi in
tézmény működik Magyarországon. — Szerk.)
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A  középkorúak nemzedékének jó része ebben az új politikai 
helyzetben is csak két alternatívában gondolkodik. E szerint: az 
1948-89 közötti évekhez hasonlóan lehetséges egy állami és nem 
vallásos, sőt ateista oktatási/nevelési alapon működő iskola, és 
lehetséges egy olyan istenhitre épülő, vallásos iskola, amely 
1950 után a megmaradt nyolc katolikus gimnáziumban élt to
vább. Az így gondolkodó szülők az első lehetőség csődjét mind az 
ország, mind egyéni életük vonatkozásában átélték, s ezért csak 
a második lehetőségben van reményük, abban nevezetesen, hogy 
gyermekeik tartalmasabb, emberibb életének a megalapozására 
a vallásos iskolai nevelés, az egyházi iskola biztosítja a kedvező 
feltételeket.

Többekben az fogalmazódott meg, hogy hazánkban ma nem 
csak gazdasági, hanem erkölcsi válság is van. Egy megingott ér
tékítél etű világ alakult ki, amelyben mindent a pénz, a pornóvá 
alacsonyított szex és a hatalomvágy mozgat, nem kevés erőszak
kal párosulva mindegyik. Ezért szükség van a vallásos nevelés
re, annak hivatásos műhelyeire, az egyházi iskolákra. Ugyanis 
ezek segítik az ifjúság örök emberi értékekre alapozott szemléle
tének és magatartásának a kialakítását. Úgy vélik ezek az em
bertársaink, hogy a keresztény/egyházi iskolák nevelése menthe
ti meg a mai fiatal nemzedéket a kiüresedéstől, a szenvedélybe
tegségektől, a deviáns magatartástól, s általuk az egész nemze
tet mind az erkölcsi, mind a fizikai megsemmisüléstől.

Az egyházi iskolák melletti ilyen érvek jól érzékeltetik azt az 
igényt, hogy a társadalmi együttélés harmóniájának biztosí
tására stabil etikai normákra van szükség, olyanokra, amelyek 
nem egy párt, társadalmi csoport, vagy osztály változó politikai 
érdekeinek állnak a szolgálatában. A  jól körvonalazott, minden
ki által ismert és törvényekkel szavatolt etikai normák hiánya 
ugyanis uralomra juttatja az önzést, a gátlástalanságot, a kis és 
nagy lopást, a védtelenek és jóhiszeműek kifosztását, az erősza
kot, ez utóbbi szélsőséges megnyilvánulási formáit, a terrort és a 
diktatúrát.

A  fenti, igen tiszteletre méltó elképzelésekben valós társa
dalmi igények és remények keverednek a megvalósítási lehető
ség illúzióival. Azt feltételezni ugyanis, hogy kizárólag az iskolai 
nevelés hatására és rövid időn belül megváltozik az egész társa
dalom etikai magatartása — ez bizony irreális. Sokkal bonyolul
tabban ható tényezőkről van itt szó, s ezeknek egyike kétségtele
nül az iskolai nevelés, de csak egyike és talán nem is a legfonto
sabb. Gondoljunk csak arra, hogy a két világháború közötti Ma
gyarországot a hárommillió koldus országaként szoktuk emle
getni. Hogyan fért össze a szociális nyomor ilyen mérete az álta-
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lánosan is kötelező vallásos világnézettel, a működő tekintélyes 
általános iskolai hálózattal és a majd félszáz katolikus gimnázi
ummal?

Úgy vélem, szerényebb, de egyben reálisabb választ kell ad
nunk a kérdésre, hogy miért is szükséges a keresztény világné
zetű, közelebbről a katolikus iskola. Karl-Heinz Weger ezzel 
kapcsolatban azt fejti ki, hogy világfelfogásunkat, világnézetün
ket más emberektől vesszük át, s ez attól marad számunkra hi
hető, ha környezetünkből megerősítést nyer. Ezért szüksége van 
az embernek olyan közösségre, amely hitét állandóan megerősí
ti.2 Talán kevésnek tűnik ez az indoklás első pillanatra. De gon
doljunk arra, hogy sem a fejlett európai országok társadalma, 
sem hazánké nem olyan barátságos a hittel szemben, mint aho
gyan azt remélni szeretnénk. Nálunk ugyan nincs már a sztálini 
korszak nyílt, brutális ateizmusa, de van alattomos, „fűalatti be
tartás”, s hallatlan méretű közömbösség, anyagiasság és a hívő 
ember nyílt vagy burkolt megmosolygása. Ennek kivédésére és 
ellensúlyozására legalább annyira szükség van ma a hitigazsá
gokat oktató iskolára és a hitet erősítő közösségre, mint az előző 
évtizedekben. Az egyik ilyen lehetséges és hatékony közösség a 
tanuló gyermek számára az iskola.

Mindannyian tapasztalhattuk: az elmúlt négy évtized folya
mán azok tudtak egy viszonylagos tisztességben is megmaradni, 
akik nemcsak önmaguk hite, hanem egy kisebb-nagyobb közös
ség segítségével kapaszkodtak meg Krisztus köntösében. Ugyan
akkor az egyedül maradás, a közös hitben és üldöztetésben is 
sorstársak szétszéledése sokszorosan megnehezítette a hűségben 
továbbélést.

A  racionális érvek sorában természetesen hivatkozhatunk 
arra is, hogy az ún. ^szabad világ” országaiban — Ausztriától az 
Amerikai Egyesült Államokig —  szinte mindenütt vannak fele
kezeti fenntartásban működő iskolák. A  vallásszabadság törvé
nyi biztosítása ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy ki-ki elmehet 
templomba, egyházi szertartásokra a fenyegetettség veszélye 
nélkül, s megvan a lehetősége a hitbeli ismeretek megszerzésé
hez (= hitoktatásban való részesedés). A  vallásszabadság azt is 
jelenti, hogy törvényileg biztosított lehetőségei vannak a hitbéli 
ismeretek gyakorlásának és a saját világnézet szerinti iskolai 
nevelésnek, az egyházi iskolák alapításának is.

Bármilyen elméleti, vagy gyakorlati álláspontból táplálkozik 
is az egyházi iskolák újraindításának igénye, hallatlan felelős
ségével és terhével a megvalósítás gondja az egyházak vállára

2 Karl-Heinz WEGER S.J.: Mi ma a jelentősége és az értelme a keresz
tény iskolának? MÉRLEG, 1990.1. 28-39.pp.
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nehezedik. Történelmi léptékű elvárás ez, amellyel kapcsolatban 
különös gonddal szükséges mérlegelnünk a megvalósítható célt, 
a lehetőségeket, valamint a követendő módszert.

A múlt tükre
Sajnos, a katolikus köztudat előtt különösen, de még a szakem
berek előtt is eléggé homályos, kellően nem tisztázott, hogyan is 
oldották meg az egyházi iskolák gondját azokban az európai de
mokráciákban, ahol az egyház és az állam szétválasztása már jó
val korábban megtörtént. Nincs tehát előttünk világos, követhe
tő európai minta. Ezért elsősorban a magyar múltba tekintünk 
vissza. A  múlt viszont sohasem másolásra való, hanem inkább 
csak tanulságul szolgáló példatárak egyike. Ilyen megközelítés
ben érdemes csak az adatok tükrében áttekintenünk, hogyan is 
alakult az egyházi iskolák száma, aránya az 1948-as államosítás 
előtt. (1. táblázat)3

A z  egyes iskolatípusok megoszlása fenntartók  
szerint: 1946-47.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
skotákx

száma az összes 
%-ában

Állami, községi, egyesületi 1720 1670 41'8 40 7
Római katolikus 1588 38,7
Görög katolikus 82 2,0
Református 496 12,1
Evangélikus 156 3,8
izraelita 15 0,4
Eavéb hitvallásos 49 1.2
Összes felekezeti 2386 58,2
Mindössze Í Ü M I S I i l : 100.0%

3 Az 1946-47. tanév adatai abszolút értékben eltérnek az 1930-as éve
kétől. Ez az iskolaszervezeti módosítások következménye, amelyek 
viszont a százalékos részesedési arányokat nem érintették, s csak az 
általános iskolák vonatkozásában jelentkezik. Lényeges eltérés — az 
1930-as évekhez viszonyítva — az izraelita iskolák esetében van, 
mert a deportálások következtében elpusztult nagyszámú népesség 
miatt minden iskolatípus száma csökkent 1946-ra.
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Az iskolák

• - száma ;; ¡¡¡¡llilllllli

GIMNÁZIUM
Állami* egyesületi és rmili; 87 49,7
Római kaloÉais : 49 28,0

24 13,7 |
Evangélista 11 6,3
Izraelita 4 2,3
Összés felekezeti 88 50,3

iliiiiill
TANtTÓflMŐ/KÉPZí

Állami 14 24,1
RórHáf é i görög kaloifktIS \ 31 53,5

8 13,8
Evangélikus:: : - 3 0,2 j
Jzraelita.::'r;.-r\::. '̂..:/-C'. 1 1,7

44 75,9
Mliridósszé •; •

Forrás: M a gya r  Statisztikai Zsebkönyv X V . évfolyam, 1948. 
M a gya r Központi Statisztikai H ivata l, Budapest, 1948.

1946-47-ben, az államosítás előtti utolsó, az iskolahálózat vonat
kozásában még „érintetlen” tanévben az összes általános iskola 
közel 41 %-a —  szám szerint 1670 —  volt a római és a görög ka
tolikus egyház kezelésében. A  többi egyház további 716 iskolát 
tartott fenn, s ezáltal az általános iskolák mintegy 58 %-ában 
folyt valamilyen felekezet szerinti vallásos nevelés.

A  gimnáziumoknak —  a közhiedelemmel ellentétben — az 
ország katolikus népességéhez viszonyítottan (67-68 % )  arány
lag kis hányada, mindössze 28 %-a volt katolikus. Ezek döntő 
többségét szerzetesrendek irányították, a 49 katolikus gimnázi
umból 41-et. A  többi felekezet további 39 gimnáziummal rendel
kezett, s ezáltal az ország gimnáziumainak éppen felében folyt 
vallásos világnézeti alapon történő oktatás és nevelés.

Az akkor középfokú oktatási intézménynek számító taní- 
tó/nő/képző intézetekből viszont magas volt a római és görög ka-

76



7 (1992) 4___________________________________ Egyházfórum

tolikus (53,5 %), valamint a többi egyház fenntartásában műkö
dők aránya. Együttesen az egyházak birtokában volt a tanító
képző intézetek döntő többsége, mintegy 76 %-a.

Az 1948-ban bekövetkezett államosításkor egyetlen iskola 
sem maradt meg egyházi kezelésben. A  szerzetesrendeket felosz
latták (ill. működésüket betiltották), tanáraik többségét inter
nálták. Majd az 1950-ben kierőszakolt „egyezmények” által meg
határozott keretek között újra indulhatott 8 katolikus, szerzetesi 
gimnázium. A  többi felekezet részéről hosszabb-rövidebb műkö
dés után egyetlen egy, a debreceni református gimnázium érte 
meg az 1980—as esztendőket.

Ez a megmaradt nyolc, katolikus, szerzetesi gimnázium volt 
hivatva arra, hogy őrizze, ápolja néhányszáz katolikus fiatal hi
tét, s bennük az idősebbek reménységét. A  félelem legnehezebb 
esztendeiben csekély létszámú érettségizőt bocsátottak ki ezek a 
gimnáziumok, de később a fenyegetettség oldódásával fokozato
san elérték az engedélyezett, párhuzamos osztályonkénti 40-40 
fő körüli létszámot. Ezek az intézetek az elhallgatás körülmé
nyei között is tiszteletreméltó oktató-nevelőmunkát végeztek. 
Meggyőződésem — ami a debreceni Svetits Katolikus Gimnázi
umban tanárként eltöltött éveim során alakult ki bennem, — 
hogy az új gimnáziumok indítása, működtetése folyamán sokkal 
inkább ennek a nyolc gimnáziumnak az oktatási és nevelési ta
pasztalataira kell építenünk, mintsem kizárólag a külföldi, vagy 
éppen az 1945 előtti iskolákéra.

Ez az az alap — elsősorban gimnáziumi vonalon —  amelyről 
az 1989-es politikai fordulatot követően indulni lehet. De! Sem
miképpen sem azzal az illúzióval, hogy akár 3-4 évtizeden belül 
sikerülhet az egykori iskolahálózat visszaállítása. Nagyon való
színű, hogy a történelem az elkövetkező évtizedekre egészen más 
utat jelölt ki számunkra. S ma éppen az a nagy felelősségünk, 
hogy erre a jövendő más útra, ennek a lehetőségeire rátaláljunk. 
Nem a rózsaszínben ködlő múltat kell kergetnünk, hanem a 
megvalósítható jövőn kell ábrándok, önhittség nélkül munkál
kodnunk.

Feltételek
Melyek is ennek a megvalósítható/megvalósítandó jövőnek, az is
kolák újraindításának a feltételei?

1. Épület. Napjaink érdeklődésének és tevékenységének a 
középpontjában az épületvisszaadásí problémák állanak. Arra 
már törvény született, hogy az egyházi ingatlanok — közöttük az 
iskolaépületek —  tíz éven belül fokozatosan visszakerülnek ere
deti tulajdonosaik birtokába. Mégis van némi —  talán nem is

77



Egyházfórum 7 (1992)4

megalapozatlan —  aggodalom, nevezetesen az, hogy a sokszor 
emlegetett politikai váltógazdálkodás következtében nem kerül- 
e hatalomra olyan irányzat, amely módosítja ezt a törvényt az 
egyházak hátrányára.

A  közelebbi nagy gond az, hogy az államosítás óta eltelt évti
zedekben ezeket az ingatlanokat számottevő állagi változások 
érték, miáltal eléggé bonyolult, nagy körültekintést kívánó meg
oldási lehetőségek és helyzetek alakultak ki.

Példák és részletek említése nélkül is helytállónak vélem, 
hogy az épületek visszaadásának az ügye hosszú lejáratú, mind
két fél részéről nagy türelmet és főképp megegyezési készséget 
kívánó eljárás. Közös jóakarattal megtalálhatók a csereingatla
nos megoldás lehetőségei, vagy végső esetben anyagi kompenzá
ciós egyezség módjai. —  Mindenképpen nagy tapintatot, rugal
masságot igénylő folyamat ez az egyházak részéről azért is, mert 
egyes jószándékú és buzgó, de olykor türelmüket vesztő testvére
ink magatartása ellenszenvessé tehet bennünket ebben a ma 
igencsak közömbös társadalomnak a szemében. Nagy feladat 
számunkra, hogy pl. a velünk szemben nyilvánvalóan akadékos
kodó városi vezetéssel szemben megőrizzük azt a krisztusi, ke
resztényi méltóságot, amely példa lehet a világnak a szelídség és 
a békét-akarás demonstrálására.

2. Tanulók. Sajnálatosnak tartom, hogy az egyházi iskolák 
újraindításával kapcsolatban kevés szó esik arról, kikkel népe
sülhet be egy katolikus általános iskola, vagy gimnázium. A  leg
több település, város esetében nem „költői” kérdés ez: lesz-e, len
ne-e elegendő tanuló! Hiteles felmérés hiányában bizonyos sta
tisztikai megközelítéssel juthatunk egy hozzávetőleges pontossá
gú adatbázishoz.

Tomka Miklós vallásszociológus felmérése szerint ma a ke
resztelésük alapján a katolikus egyházhoz tartozóknak kb. 1/7-e, 
azaz 14 %-a alkotja a liturgikus közösséget.4 Abszolút számban 
és országosan ennek megfelelően kb. 800-900 ezerre tehető a va
sárnapi templombajárók száma. Budapesten és a katolikus tér- 
ségű városokban (pl.: Pécs, Szeged, Eger stb.) valószínűleg eléri 
a 14 %-ot a rendszeres, vasárnapi templombajárók aránya. De 
Debrecenben ez az érték — becslések és részleges felmérések 
szerint —  inkább c-.ak 8 % körüli. Ennek megfelelően —  a város 
össznépessége 27 -át számítva katolikusnak — itt mintegy 
4500-4800 vasárnapi, rendszeres temlombajáróval számolha
tunk. Ha ezt az értéket az általános iskolás és a gimnazista ko
rdákra vetítjük (12, ill. 7 %-os részesedéssel), figyelmen kívül

4 TOMKA Miklós: Magyar katolicizmus 1991. OLI.KTA, Budapest, 
1991.
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hagyva, hogy a templombajáróknak mintegy fele még ma is a 
nyugdíjas korosztályból adódik, akkor kb. 540-580 fő általános 
iskolás és 320-340 fő gimnazista korú létszámot kapunk. Hogy 
ezek az elméleti úton számított adatok mennyire fedik a valósá
got, azt részben a hittanra járók, főként pedig a vasárnapi mise
hallgatók pontos felmérése alapján lehet megmondani.

Egyébként, ha tovább elemezzük az elméleti számítás alap
ján kijött értékeket, azokból az derül ki, hogy ma Debrecenben 
egy esetleges piarista gimnázium négy osztályában kb. 60-70 fi
útanulóra lehet számítani. (A  320-340 gimnazista korúból 
ugyanis fele leány, a megmaradó 160-170 fiú kb. 60 %-a pedig — 
az országos átlagnak megfelelően — ■ szakmunkásképzőben és 
szakközépiskolában tanul tovább.) Összehasonlításul: az 1930- 
43 közötti tanévekben, az akkori piarista gimnáziumban a négy 
felső osztály — a mai I-IV. gimnáziumnak megfelelő korosztály
— létszáma 270-350 fő között mozgott.5

Ez a négy gimnáziumi osztályra számított 60-70 potenciális 
tanuló rendkívül kevésnek tűnik. S ha az évi —  különösen az 
1991. évi — keresztelések, vagy egyházi házasságkötések szá
mát vesszük számításunk alapjául, akkor a fenti érték 2-4-szere- 
sére is gondolhatunk. —  Ha azt a tényt vesszük kiindulási ala
pul, hogy az évtizedek óta Debrecenben működő Svetits Katoli
kus Gimnázium tanulóinak csak igen kis töredéke — osztályon
ként átlag 2 fő, az egész iskolában, az utóbbi évek átlagában 16- 
20 fő — a debreceni tanuló, akkor még igen optimista a statiszti
kai becslés adata. Ugyanakkor az egész beiskolázási körzetben
— ami eddig magába foglalta az egész Tiszántúlt, Észak- Ma
gyarországot és a Duna-Tisza közét —  rendre legalább három
szoros a túljelentkezés, azaz a katolikus leánygimnázium iránti 
valós igény van, csak nem éppen Debrecenre koncentráltan. Mi 
tehát a valós helyzet, hol az igazság? Szubjektív érvelésekkel 
semmire sem lehet jutni, ezért szükséges az olyan felmérés, 
amely a valóságot megközelítő pontosságú tényeket tár fel.

Nem csupán elvileg felvethető kérdés: reménykedhetünk-e a 
közeljövőben a tanulói létszám növekedésében? A  közelmúlt de
mográfiai hulláma már levonulóban van, az általános iskolai 
korosztálynál kézzelfoghatóan jelentkezik a gyermekhiány. 
Ugyanis a születések megcsappant száma következtében 1980- 
90 között országosan mintegy 300 000 (!) fővel kevesebb gyermek

5 Forrás: A Magyar Kegyestanítórend debreceni Kalazanci Szent Jó
zsef Intézete gimnáziumának évkönyve az 1942-43. iskolai évről. 
Debrecen, 1943.
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van —  ill. a közeli években lesz —  az iskolaköteles korban, mint 
az 1961-72 közötti évek átlagában volt. (1. ábra)6

Ez az igazi oka az állami iskolák gyermekhiányának is, s 
nem az, hogy az alakuló egyházi iskolák úgymond „elszívják a 
tanulókat”. És ennek a ténynek a vetülete az is, hogy sokezer (!) 
pedagógus válhat feleslegessé a következő években, s a süllyedő 
hajóról menekülők egy része „damaszkuszi fordulatot” színlelve 
az egyházi iskolákban keres biztonságosabb elhelyezkedési lehe
tőséget.

év

1974-79. születési 
"többlete ’ | 

1962-72 átlagához 
+ 123 437 gyermek
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3. Tanerők. Nézzük meg, hátha optimistábbak lehetünk a 
személyi ellátottság másik tényezőjét, a tanítókat és tanárokat 
tekintve. Mivel az államosítást követően egyetlen egyházi fenn
tartású általános iskola sem maradt, semmiféle konkrét bázisa
dat nincs, mennyi hitének gyakorlásában megmaradt általános 
iskolai tanítóra és tanárra lehet ma számítanunk. Nagyon való
színű, hogy a szükséglethez képest igen kevésre. Ezt a feltevést 
támasztja alá pl. az, hogy annak idején az általános iskolai taní
tók és tanárok voltak leginkább kitéve a közvetlen és közvetet 
üldöztetésnek, megnyomorításnak. Egyébként már a felvételi 
vizsgákon megkezdődött a „rostálás”: akik egyházi gimnázium
ban érettségiztek, vagy az állami gimnáziumból olyan jellemzés
sel érkeztek, amely vallásosságukra utalt, azok első „nekifutás
ra” be sem kerülhettek pedagógusképző intézménybe, bármilyen

6 Adatforrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1990. Központi Statisztikai 
Hivatal, Budapest, 1991. - Az ábra saját szerkesztés.
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jó vizsgateljesítményt nyújtottak. Csak az 1980-as évek közepe 
táján változott meg ez a felvételi szelekció, a hátrányos megkü
lönböztetés.

Mivel az újraindítási szándék talán a gimnáziumok terén a 
legerősebb és 1950-től nyolc katolikus gimnázium folyamatosan 
létezett, ezek tanári állományának vizsgálata nyújthat némi 
támpontot arra vonatkozóan, hogy honnan is indulhatunk. (2. 
táblázat)

A  katolikus gim názium ok tanári testületéinek 
néhány jellem zője az 1989-90. tanévben

! I I I ! : ^ I | Í Í ÍÉ Í Í : | Í I Í I ; Í

. Á tanán; testület létszáma A VtíágF j 
:-ak.$zá-J 
zatékos 
aránya ’

•.••;ÖSéZê ...
., sén. - •szerze-

tes : Vítá0i:

7 .Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium 34 21 13 38,2 % *

Czuczor Gergely:; 
Bencés Gimnázium, Gyí1 24 17 7 29,2 %

Temesvári Pélbárt 
Ferences G.imnázioov 

Esztéraom: .
|  29 15 14 48,3 %

Ferences Gim názium 
. Szentendre • 8 25 13 12 48,0 %

Piarista Gím názium 
Budapest 30 23 7 23,2 %

Piarista Gimnázium 
"Kecskemét 28 20 8 26,6 %

1 Patrorta Hüngánáé 
Leánygimnázium, 

Budapest
29 14 13+2 44,8 %

Svetits Katolikus 
h Gimnázíu hu Debrecen 1 30 15 13+2 43,3 %

| , ö s s z e s e n 229 13B Ö7+4 I l i l l
Forrás: Katolikus Középiskolák N évtára  1989-90. 

Katolikus Középiskolai Főhatóság, Budapest, 1989.
(Megjegyzések: A  két leánygimnáziumnál a világiak sorában sze
replő 13+2 fő a nem szerzetes hittanár. A  világi tanárok egy ré
sze részfoglalkoztatott, többnyire nyugdíjas, tehát nem teljes 
óraszámban tanít.)
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Az 1989-90. tanévben a szerzetesrendek fenntartásában mű
ködő nyolc gimnázium tanári testületének 38 %-át világi tanárok 
alkották. A  kecskeméti piaristáknál csak 23,3 %  volt ez az arány, 
a két ferences gimnáziumban viszont megközelítette az 50 %-ot. 
Ez önmagában még nem kritikus állapot, de az elgondolkodtató, 
hogy a nyolc gimnázium szerzetestanárainak/szerzetesnőinek 
összlétszáma 1989-ben kevesebb volt (138 fő), mint 1945 előtt 
egyetlen tanító rendé, a piaristáké (kb. 170-180 fő).

Ezek az adatok az értő, az iskolai oktatásban jártas ember 
számára egyértelműen mutatják, hogy a mai katolikus gimnázi
umok szerzetestanárok szűkében vannak. Ezért látom megala
pozottnak azt a véleményemet, hogy az esetleges, szerzetesi ve
zetésű iskolák újraindításánál nem is az épülethiány az elsődle
ges probléma, hanem a szerzetestanárnők és -tanárok csekély 
száma. 1989 ősze óta némileg javuló folyamatnak örvendhetünk, 
de ez rendenként eltérő mértékben jelentkezik. A  ferences atyák
nál ez jóformán semmi változást nem figyelhetünk meg a szerze
testanárok javára, mert az orosz szakosok egy része eltávozott 
Kárpátaljára, lelkipásztori munkába. Ilyen helyzetben jogosan 
vetődik fel a kérdés: hogyan tovább?

Egyeseknek az a véleményük, hogy haza kell hívni a tanító
rendek külföldön élő tagjait. Ehhez csak Takács Nándor székes- 
fehérvári püspök úr nyilatkozatát idézem: „Az elmúlt 40 év alatt 
a szerzetesek 60-70 %-a meghalt, a jelenleg élők 70-75 %-a már 
jóval túl van a nyugdíjkorhatáron.”7 Saját információim szerint a 
tanításban még hasznavehető, külföldön élő rendtagok száma 
rendenként alig 2-3 fó.

Mások abban bíznak, hogy a megváltozott politikai viszo
nyoknak lesz olyan pozitív hatása, hogy átalakul a társadalom 
értékítélete, s kedvező feltételek alakulnak ki a szerzetesi hiva
tás vállalásához. Sajnos ez a remény sem minden kérdőjel nélkü
li. Abban az Európában, amelyhez felzárkózni oly nagyon szeret
nénk, a papi és szerzetesi hivatások csökkenése figyelhető meg. 
A  piacgazdaságú, jóléti társadalom —  amely Nyugat-Európában 
kialakult —  nem kedvez a nagy áldozatot, önmegtagadást kívá
nó papi/szerzetesi hivatás vállalásához. Hazai viszonyaink sem 
valami kedvezően alakulnak ebből a szempontból. Mert milyen 
is ez a társadalmi háttér? Heller György —  a Szent István Tár-

7 Újraélednek-e a szerzetesrendek Magyarországon? - A TEOLÓGIA 
munkatársának beszélgetése TAKÁCS Nándor székesfehérvári püs
pökkel. TEOLÓGIA, XXIV. évf. 1990.1.25-30.pp.
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sulat elnöke — szerint: „... a mai magyar társadalom a keresz
ténységhez viszonyított hozzáállásában széles spektrumot al
kot... a kemény vallásellenes magtól kezdve, a nagy közömbös tö
megen, a jószándékú keresőkön, a vasárnapi és az elkötelezett 
keresztényeken át az egzaltált rajongókig mindenféle árnyalat 
megtalálható.”8 Egy átmeneti növekedés minden bizonnyal el
képzelhető, de a távlati és a mai kérdőjelek ettől még nem szűn
nek meg. A  szerzetestanárrá válás egyébként is időigényes: aki 
ma belép egy szerzetbe, abból a legjobb esetben 6-7 év múlva lesz 
a tanításba bevonható középiskolai tanár.

A  gyakorlatban már terjedő, reális és gazdaságos megoldás, 
ha a már meglévő iskolában harmadik párhuzamos osztály in
dul. Ezzel a legkézenfekvőbb lehetőséggel eddig már több iskolá
ban éltek (pl.: Budapest, Kecskemét, Győr, Debrecen). Az iskolák 
száma ugyan ezzel a módszerrel nem gyarapodik, de a felvehető 
tanulók száma igen.

További lehetőség: Arra is van példa, hogy egy-két osztállyal 
indulnak új szerzetesgimnáziumok (pl.: Vác, Szeged, Eger), min
denütt számottevő létszámú világi tanárral. Ez a mai körülmé
nyek szülte szükségmegoldás. Az ugyanis a szerzetesrendek na
gyon érthető fenntartása, hogy a többségében nem szerzetesta
nárból álló tanári testület nem tudja kialakítani és továbbadni 
azt a sajátos rendi szellemiséget, ami a piarista, a bencés, a fe
rences stb. iskolának egyéni, megkülönböztető arculatot ad. Ezt 
a fenntartást külföldi példák, európaiak és amerikaiak eléggé 
alátámasztani látszanak. A  mi sajátos viszonyaink között még 
egy olyan tehertétellel is számolnunk kell, hogy ha a szerzetesi 
iskolavezetés nem elég tapintatos és bölcs, akkor kialakulhat — 
a régi pártvezetés és pártonkívüliek ellentétének mintájára — a 
szerzetesek és világiak közötti feszültség.

A  fenti és más szempontok tekintetében is figyelemre érde
mes kezdeményezés a Szegény Iskolanővérek vezetése alatt 
megindult makói általános iskola. Ott három szerzetesnővér irá
nyításával és 12 olyan világi tanárnő részvételével indult meg a 
tanítás, akik az előző években mind elvégezték a Hittudományi 
Akadémia levelező tagozatát.

Egyes városokban —  különösen ahol ennek hagyománya is 
van — járható az a megoldás, hogy tisztán világi tanárokból álló 
tantestülettel induljon katolikus gimnázium. Nem minden törté
neti előzmény nélküli ez a szervezeti forma. A  két világháború 
között éppen Debrecen szomszédságában, Nyíregyházán műkö-

8 HELLER György: Mint Eger a török után — A magyar egyház és a 
távolállók viszonyának kilátásai TEOLÓGIA, XXV. évf. 1991. 4. 242- 
246.pp.
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dött egy ún. királyi katolikus gimnázium. A  hírek szerint éppen 
most fáradoznak 1992. szeptemberi megindításán.

Könnyen lehetséges, hogy mind általános iskolai, mind gim
náziumi vonalon éppen ez a nem szerzetesi, de katolikus iskola a 
jövő legígéretesebb lehetősége. (A  neves református és evangéli
kus gimnáziumok is világi tanárokkal dolgoztak a múltban és 
azokkal szerveződnek újjá a jelenben.) Mire alapozom ezt a véle
ményemet?

a. Katolikus testvéreink által elképzelt, igényelt szerzetesi 
gimnáziumokat három-négy évtized alatt sem lehetséges kellő 
létszámú szerzetestanárral/tanárnővel ellátni.

b. Az 1980-as évek közepétől már felvették a pedagóguskép
ző intézetekbe az egyházi gimnáziumokban végzetteket és az ál
lami gimnáziumokban érettségizett, vallásos tanulókat is. Első 
évfolyamaik már diplomát szereztek, s továbbiak készülnek a ta
nári, tanítói hivatásra. Ezek egy részének határozott igénye, 
hogy katolikus iskolában tanítson. Mind ezekből, mind a tanító- 
és tanárképző főiskolák hitoktatói képzésében résztvevőkből, a 
Hittudományi Akadémia levelező tagozatát végzettekből és vég
zőkből már ma kitelne néhány kisebb tantestület.

c. A  világiak növekvő szerepére buzdít és teremti meg az el
vi-teológiai alapokat a II. Vatikáni Zsinat két konstitúciója is, a 
Lumen gentium és az Apostolicam actuositatem. Sajnos, ha
zánkban a sztálinista időszak mintegy konzerválta a világiak 
szerepének múltbeli elméletét és gyakorlatát (amit „kihegyezve” 
birka szerepnek szoktunk nevezni), s ezért ma különösen nehéz 
az új tömlőbe az új bor töltése.

Az a megoldási változat, amely szerint az egyház épülettel, 
tanulókkal, tanárokkal együtt saját kezelésbe vesz egy egész is
kolát, első pillanatra nagyon tetszetősnek tűnik.9 De idegenke
dem tőle. Úgy vélem ugyanis, hogy az iskola szellemében a kívá
natosnál lassabban megy végbe a szükséges belső változás, egye
lőre inkább csak a „cégtábla átfestése” történik meg. S amint 
gyakorlati példa is igazolja, a régi vezetés betörése az új „igába” 
nem egyik évről a másikra és nem könnyen megvalósítható fo
lyamat.

A  tanári ellátottság terén vannak tehát jogos kérdőjelek, 
amelyek erősségben, színben nagy területi, településenkénti el
téréseket is mutatnak. Debrecennel szemben pl. feltétlenül elő-

9 Félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom a konkrét iskola 
megnevezését: Hajdúdorogon valósult meg ez a változat, ahol a görög 
katolikus egyház nemcsak az épületet, hanem — egy önként távozó 
tanár kivételével — a teljes tanári testületet és a tanulói állományt 
vette át az államtól.
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nyösebb helyzetben van Budapest, de még Szeged is. Nemcsak 
azért, mert az egyik az ország fővárosa, a másik pedig püspöki 
székhely, hanem azért is, mert Szegeden pl. lényegesen nagyobb 
a katolikus népesség aránya (1941-ben 88,7 %), s nagyobb a val
lásukat gyakorlók száma, kedvezőbb a korösszetétele.

Az iskolai nevelés kizárólagossága ellen
Ezeket a gondolatokat, töprengéseket olvasva bizonyára úgy 
tűnhet, hogy nagyon pesszimistán ítélem meg a katolikus isko
lák újraindításának lehetőségét. Én nagyon tudnék örülni, ha pl. 
Debrecenben újra elkezdődne a tanítás a piarista atyák vezette 
gimnáziumban. De kétségtelenül van bennem egy féltő aggódás, 
félelem a kudarctól. Úgy gondolom ugyanis, hogy ha a ma tanító 
szerzetesrendek hagyják magukat belehajszolni egy erejüket 
meghaladó vállalkozásba, vagy ebben a felszabadító érzésekkel 
tele lélektani helyzetben önmaguk értékelik túl saját lehetősége
iket, félő, hogy eredményeik elmaradnak a várakozástól, ami 
hallatlanul nagy csalódás, kiábrándulás lélektani feltételeit te
remti meg. Ennek a veszélye azért is fennáll, mert a társadalmi 
elvárásokban jócskán vannak irreális elemek.

Az egyik ilyen illúzió pl. az, hogy a meginduló vallásos isko
lák szinte egyik évről a másikra képesek megváltoztatni az ed
dig más szellemben nevelkedett gyermekeket, sőt kisugárzásuk 
révén néhány éven belül az egész magyar ifjúság jelentős hánya
dát. A  másik megalapozatlan elvárás, hogy a szülők minden egy
házi gimnáziumot olyan második pannonhalmi bencés, vagy bu
dapesti piarista gimnáziumnak álmodnak meg, azaz olyannak, 
hogy oda beíratott gyermekük számára garantált az egyetemi 
felvétel. Sajnos, a szülők elég nagy hányada nem látja át, hogy 
az egyházi iskolák értékét nem az adja meg, hogy milyen magas 
színvonalon oktatják a tudományokat. Természetesen törekedni
ük kell a minél igényesebb, színvonalasabb oktatásra. De igazi 
szerepkörük az, hogy közvetítsék a krisztusi értékeket, keresz
tény szellemben neveljen, tudjon példát mutatni a szerető közös
ség kialakítására, s adjon életmintát, útravalót. (Maradandó él
mény volt számomra, amikor az egyik szülő nem azt kérte szá
mon a katolikus gimnáziumtól, hogy gyermekét nem nevelték 
kellő önismeretre, szerénységre, kötelességteljesítésre, hanem 
azt, hogy a közepes képességű, változó szorgalmú, reálisan csak 
főiskolai felvételre esélyes kislányt az iskola nem tanította meg 
úgy, hogy egyből felvegyék az általa választott egyetemi szak
párra.)

Amikor napjainkban a katolikus iskolák újraindítási lehető
ségeiről töprengünk, fel kell figyelnünk arra, hogy itt nem kizá-
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rólag, talán nem is elsősorban az iskola, mint oktató-nevelő in
tézmény a fő probléma, hanem a keresztény nevelés új alapokra 
helyezése. A  nevelésnek ugyanis —  mint a gyermek személyiség- 
fejlesztésére irányuló tevékenységnek —  nem az iskola az egyet
len meghatározó tényezője és intézménye. Nevel mindenekelőtt 
a család, azután az iskola és napjainban egyre hatékonyabban a 
társadalom.

Legyen szabad „halkan és szerényen” megjegyeznem, hogy 
az iskola és az iskolán keresztül az állami nevelésnek a szerep
körén felüli hangsúlyozása, azaz túlhangsúlyozása a totalitárius 
diktatúrák —  a nacionálszocializmus és a sztálinizmus —  peda
gógiai ideológiájának öröksége. Ugyanis a túlhangsúlyozott sze
rep biztosította a „törvényes” hatalmat a családdal szemben az 
állam számára a gyermeknevelésben, s könnyítette meg a család 
nevelési feladatainak átvállalásával —  megtoldva még a női 
egyenjogúságról szóló szép szövegekkel — a nők kényszerű mun
kavállalását.

Mindezek alapján nem győzöm eléggé hangsúlyozni, szinte 
belekiabálni ebbe a mai magyar világba, hogy időben és fontos
ságban messze az első helyen áll a családi nevelés, amely a szop
tatással és a pelenkázással kezdődik. „... igenis, a családban ta
nulja meg mindenki... az alapélményeket, amelyek szükségesek 
az élet minden posztján, az én és a mi helyes összhangját, az al
kalmazkodást, mások elfogadását. Otthon idegzi be a gyermek 
az elemi viselkedési formákat... Az otthon ad személyisége fejlő
déséhez érzelmi hátteret... A  kétségtelenül érvényesülő elsze- 
mélytelenedési folyamattal szemben a család mindenki számára 
az ellenpólus, mert közvetlenebb, érthetőbb környezet” — írja 
Cselényi István Gábor.10 La Haye amerikai lelkész-pszichológus 
pedig még konkrétabban fogalmaz, azt állítva, hogy „... a gyer
mek alapvető jellemvonásainak 50 %-a életének első három évé
ben, 75 %-a első öt évében alakul ki.”11 Erre a családi nevelésre 
épül az általános iskola —  főképp alsó tagozati —  nevelői tevé
kenysége, s mire a középiskolába jut a gyermek, nem is félkész, 
de majdnem felnőtt, akin kiegészítő Javítások” végezhetők a sze
mélyiségfejlődés vonatkozásában, de gyökeres módosítás már 
ritkábban.

A  családi nevelés elsődlegessége miatt kell odafigyelnünk ar
ra is, hogy az 1950 óta működő nyolc szerzetesi gimnázium több-

10 CSELÉNYI István Gábor: A Hit párbeszéde, Antikva, Budapest,
1990. 149.

11 Tim LA HAYE: How To Win Over Depression The Zondervan Corpo
ration... New York, 1974. 21. pp. — Az idézet az erdeti mű kéziratos
fordításából származik.
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ségéhez diákotthon is kapcsolódik, azaz olyan nevelőintézmény, 
amely a családi nevelés egyes területeit képes továbbfolytatni és 
átvállalni. Ebből a szempontból is az látszik tanácsosnak, hogy 
az újrainduló egyházi gimnáziumok diákotthonnal együtt kezd
jék el munkájukat.

A  múlt statisztikai adatai (1. táblázat) az életkor és a neve- 
lés/nevelhetőség szempontjából is érdekesek, tanulságosak: nem 
a gimnáziumokból volt magas az egyházi iskolák részesedése, 
hanem az általános iskolákból. Ez kézenfekvő: „addig hajlik a 
vessző, amíg fiatal” —  mondták bölcsen eleink. A  fiatal vesszők 
hajlítgatásában pedig a szülők mellett a lelkiismeretes és áldo
zatos tanítónőknek és tanítóknak volt és lesz meghatározó szere
pük. Ezért is volt tehát magas az egyházi tanító/nő/képzők része
sedése annakidején. És erre alapozom ama véleményemet, hogy 
a legsürgetőbbnek és legszükségesebbnek látom néhány olyan 
katolikus tamtó/nő/képző intézetnek a megindítását, ahol a hit
oktató- és kántorképzésnek is helye lenne. Református testvére
ink ezt a lépést már meg is tették Nagykőrösön.

A  nevelési folyamatban a harmadik, napjainkban egyre ha
tékonyabban szerepet játszó tényező a szűkebb és tágabb társa
dalom: a család és a gyermek barátai, ismerősei, a lakókörnyezet 
és a templom; ez utóbbi címszó alatt miíjden vallási jellegű ráha
tás a családon kívülről, a szertartásoktól a prédikáción át a hit- 
tanos csoportig. És igen hatékony társadalmi nevelőhatások köz
vetítője a sajtó, a rádió, különösképpen a televízió, majd a mozi, 
kevesebbek számára a színház és a hangversenyek. —  Ez a 
társadalmi közeg azért fontos, mert bár többnyire indirekt mó
don, áttételesen nevel, mégis nagyon hatékonyan közvetít maga
tartástípusokat és értékítéletet. Megítélésem szerint a társadal
mi — vagyis a családon és az iskolán kívüli —  ható tényezőknek 
a nevelést befolyásoló szerepére alig figyelünk oda.

Ha visszaidézzük Karl-Heinz Weger megállapítását, mely 
szerint szüksége van az embernek hite megőrzéséhez egy támo
gató, megerősítő közösségre, akkor számomra az is egyértelmű, 
hogy a nevelés alapbázisa, a család számára is múlhatatlanul 
szükségesek olyan vallási, világnézeti indíttatású egyesületek, 
társulatok, (kis)közösségek, amelyek az ő hitük megerősítését 
szolgálják. Szükségesek olyan csoportok, társaságok, amelyek
ben fiatalok és idősebbek között emberi kapcsolatok szövődnek. 
Rá kell döbbennünk, hogy a kollektív társadalmi rendszer az 
emberi elmagányosodást alakította ki, miáltal az embertársaink
tól magunkra hagyatottság korában élünk, nemcsak az öregek, 
hanem a fiatalok is. Mindezek következménye, hogy egyedül
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nemcsak hitvallónak nehéz lenni, de a szeretetet sem tudjuk 
gyakorolni.

Mi tehát a végső következtetésem? Nagyon fontosak a kato
likus iskolák! De hosszú távon és önmagukban kudarcra vannak 
ítélve, ha nincs mögöttük a működésüket, létüket, hitüket is 
megerősítő családi és társadalmi háttér. Ez a nevelés hárompó
lusú jellegéből egyértelműen következik. Ezért ebben a hármas 
feladatkörben és nem kizárólag iskolában kell gondolkodnunk! A 
siker érdekében meglehetősen sok tényezőre kell odafigyelnünk. 
Ezek közül csak hármat említek:

1. Egy-egy iskola újraindítása érdekében a szerzetesrendek 
mellett több szervezet is tevékenykedik (Pl.: KESz, Piarista 
Öregdiákok Szövetsége stb.). Ezeknek a tevékenységét feltétle
nül össze kellene hangolni, kialakítani valami katolikus iskola- 
bizottságot, közös információs és irányító bázist a tapasztalatok 
és a feladatok koordinálására. Valahol rendelkezésre kellene ál
lania az információknak, hogyan történik pl. a sátoraljaújhelyi 
vagy nagykanizsai piarista gimnázium szervezése, milyen iskola 
indul be Budakeszin vagy Kisvárdán, hol tart a régebben emle
getett miskolci bencés gimnázium ügye stb. Ehhez az is szüksé
ges, hogy ne szerzetesrendben, hanem katolikus iskolákban gon
dolkodjunk, hogy az Pletékes szerzetesrendek, egyházi szervek 
nyíltak, információke^szek legyenek a világiak törekvéseivel 
szemben, s természetesen fordítva is!

2. Az eddigi szokás szerint évente van egy (!) templomi gyűj
tés a katolikus iskolák számára. Önmagában szép summa a be
gyűlő összeg, de csak a nyolc katolikus gimnázium között is el
osztva már bizony elég szerény összeg. A  debreceni Svetits Kato
likus Gimnázium pl. a reá jutó pénzből az évi gázszámla (fűtés) 
egy töredékét tudta kifizetni. Egy gyarapodó iskolahálózat szá
mára pedig ez az egyszeri adomány csepp a tengerben. Ha tehát 
katolikus iskolákat akarunk, akkor nem kerülhetjük el a kelle
metlen feladatot: a jövőben gyakrabban és jobban ki kell nyit
nunk még a kevesbedő garasú pénztárcánkat is. Annál is inkább 
erre kényszerülünk, mert idővel a külföldi segélyek megcsappan
nak, esetleg el is apadnak.

3. Többször imádkozunk évente a papi hivatásokért, s min
den szentmisében a pápáért, az egyházmegye püspökéért, papja
iért. Nem kellene egy „kicsikét” imádkoznunk —  akár a szentmi
sék könyörgéseiben is —  a meglévő és az „úton levő” katolikus 
tanítókért, tanárokért? Hiszen itt is érvényes az írás szava: „Az 
aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés.” A  jó munkás nagyon 
kevés! És ez a katolikus iskolák újraindításának legfontosabb 
kérdése!
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M A LIN A  JÁNOS

1948-ban született Budapesten m ate
matikusi, m ajd zenetörténészi diplom át 
szerzett. A  reneszánsz és barokk zene  
szakértőjeként szerkesztői, zeneirói és 
zen ei újságírói munkát végez. A z  em be
r i jogok problém aköre a 70-es évek vé
ge  óta foglalkoztatja. A z  Am nesty Inter
national budapesti csoportjának egyik 
m egalapítója ésjelenlegi szóvivője.

A remény összeesküvése 
— Amnesty International —

Az Amnesty International az üldözöttek, megkínzottak és 
megnyomorítottak talán legutolsó reménysége a világ szá
mos olyan országában, ahol az emberi jogokat csak papí
ron, deklarációkban és szónoklatokban, vagy esetleg még 
ott sem tartják tiszteletben. Az Amnesty International ál
tal az emberi jogok érvényre juttatása terén kifejtett erő
feszítéseknek nem csupán az ENSZ-beli megfigyelői stá
tus, a Nobel-békedíj vagy az Olof Palme-díj jelenti valami
féle elismerését, hanem az az általánosan elterjedt, ideali
záló, sőt misztifikáló kép is, amely a szervezetet egy nagy
hatalmú, jóindulatú, általános igazságosztó „apafigura
ként” láttatja. „Karácsony, szeretet, Amnesty Internatio
nal” — ezzel a felkiáltással bocsátotta útjára barátomat 
egy-két évvel ezelőtt a karácsony előtti napokban a német 
vámos, akinek barátom frissen vásárolt számítógépét tu
lajdonképpen meg kellett volna vámolnia, csak éppen úrrá 
lett rajta az ünnepi jóindulat.

Pedig az Amnesty International céljai eléggé speciáli
sak, pontosan körülhatároltak. Tevékenysége elsősorban 
különböző hatóságok által őrizetben tartott foglyokra irá
nyul. Jelesül:
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-  Igyekszik elérni a lelkiismereti foglyok szabadon bo
csátását. Ok olyan emberek, akiket bárhol a világon 
politikai vagy egyéb meggyőződésük, bőrük színe, 
nemük, etnikai hovatartozásuk, anyanyelvűk vagy 
vallásuk miatt fogva tartanak, föltéve, hogy nem al
kalmaztak és nem is pártoltak erőszakot.

-  Korrekt és késedelem nélküli bírósági eljárást sürget 
minden politikai fogoly, továbbá mindazok számára, 
akiket vádemelés és tárgyalás nélkül tartanak őri
zetben.

-  Fenntartás nélkül ellenzi a halálbüntetést és a kín
zást, továbbá mindenfajta más kegyetlen, emberte
len vagy megalázó bánásmódot és büntetést.

A  szűkebb értelemben vett foglyokon kívül (ideszámít
va a fegyveres politikai mozgalmak foglyait és túszait is) 
fellép a szervezet azon menekültek érdekében is, akiket 
visszatoloncolás veszélye fenyeget olyan országba, hol va
lószínűsíthetően lelkiismereti fogollyá, kínzás vagy kivég
zés áldozatává válhat. Küzd ezenkívül a bírósági eljárást 
mellőző kivégzések (magyarul a halálbrigádok tevékeny
sége) és az állam által kényelmetlennek ítélt állampolgá
rok „eltüntetése” ellen. Fontos tudni, hogy az Amnesty In
ternational céljainak döntő többségét nemzetközi jogi do
kumentumok, közülük is elsősorban az ENSZ Emberi Jo
gok Egyetemes Nyilatkozata előírásaira alapozza.

Nem véletlen, hogy a fentiekben nem található utalás 
a jogot sértő ország politikai, társadalmi berendezkedésé
re vagy az áldozat vallási, politikai vagy egyéb meggyőző
désére. Az Amnesty International ugyanis nem — mond
juk —  „a kommunista diktatúrák koncepciós pereit” vagy 
„a fasiszta rezsimek haláltáborait” ellenzi, hanem a nem 
korrekt bírósági eljárás, illetve a kegyetlenkedés bármely 
formáját általában. Nem minősít: dokumentál. A  szerve
zet ezért nem támogat és nem ellenez semmiféle kor
mányt vagy politikai rendszert mint olyant, ahogyan nem 
támogatja és nem ellenzi azoknak a foglyoknak a nézeteit 
sem, akiknek a jogaiért síkra száll. Úgy véli: jogaink épp 
azért jogok, mert nézeteinktől vagy bármi mástól függetle
nül megilletnek minket. Az Amnesty International tehát
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az emberi jogok eszméje mellett a tolerancia vírusát is ter
jeszti.

A  mozgalom, mint láttuk, hátsó gondolatok nélkül, 
pusztán emberiességi megfontolásból és következetesen 
lép fel bizonyos emberi jogok védelmében — ritka jelenség 
ez a mai világban, amikor szinte minden, az emberi jogok 
amúgy gyakran emlegetett ügye is, gyakran csupán ürü
gyül és eszközül szolgál a hatalmi-ideológiai harcban, a 
közvélemény manipulálásában. Az Amnesty Internatio- 
nal-nek abban az értelemben vett igazmondása és idealiz
musa a szervezet egyik fő vonzereje. Tegyük még hozzá, 
hogy amint nem fogad el semmiféle anyagi támogatást 
kormányoktól, ugyanúgy semmilyen alkuba sem hajlandó 
bocsátkozni velük, és teljesen érzéketlen bármiféle nyo
másgyakorlás vagy zsarolás iránt.

A  pártatlanság és az objektivitás olyan alapvető krité
riumai a szervezet munkájának, amelyek garanciák egész 
sorával vannak körülbástyázva. Ezt célozzák a munka fi
nanszírozására vonatkozó szabályok — közülük egyre az 
imént utaltam —, azután az, hogy gondosan különbséget 
tesz valószínűség és bizonyosság között; hogy az egyes or
szágokról kiadott jelentéseit előzetesen elküldi az érintett 
kormánynak véleményezés céljából; hogy a mozgalom 
minden szintjén, le egészen a legkisebb helyi csoportig, 
ügyelnek arra, hogy egyidejűleg foglalkozzanak a különbö
ző politikai berendezkedésű, ideológiai hátterű, más-más 
földrajzi régióhoz tartozó országok emberi jogi visszaélése
ivel. Igen fontos szabály, amely az objektivitásnak is egyik 
garanciája, de a szervezet zsarolhatóságát is lényegesen 
csökkenti, hogy az Amnesty International helyi szerveze
tei sehol sem foglalkozhatnak a saját országukban történő 
jogsértésekkel, sőt a sajátjukkal konfliktusban vagy fe
szült viszonyban álló országok ügyében sem nyilváníthat
nak véleményt.

Szó esett az imént helyi csoportokról. Ezek a mozga
lom alapsejtjei, melyek egy-egy településen, városrészben, 
munkahelyen, gyülekezetben, iskolában stb. legalább öt 
személy alakít, akik szabadidejükben, önkéntes alapon 
dolgoznak az Amnesty International céljainak megvalósí-
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tásáért. Legfontosabb tevékenységük a (külföldi) jogsértő 
hatóságokra való nyomásgyakorlás; legfontosabb eszkö
zük a nyilvánosság. Az adott „célország” különböző szintű 
vezetőit levelekkel, táviratokkal, petíciókkal bombázzák, 
míg saját országuk, illetve közvetlen környezetük nyilvá
nosságát rendszeresen és változatos formában (sajtó, 
elektronikus média, röplapok, utcai akciók, aláírásgyűj
tés) tájékoztatják és mozgósítják. Részt vesznek egyes or
szágra, esetleg speciális problémákra összpontosító világ
méretű kampányokban (így a budapesti csoport az 1992. 
március 25-én elkezdődött India-kampányban, amelynek 
központi témáját az indiai börtönökben előforduló halál
esetek, kínzás és nemi erőszak alkotják). Az azonnali cse
lekvést igénylő ügyekben leveleket, faxokat küldenek, 
vagy „adoptálnak” egy lelkiismereti foglyot, s amíg az fog
ságban van, lankadatlanul megtesznek minden tőlük tel
hetőt a szabadon bocsátása érdekében. Ahol nincs helyi 
csoport, ott egyéni tagként is csatlakozni lehet a szerve
zethez, sőt pártoló (= csupán fizető) tagnak is lehet jelent
kezni.

A  helyi csoportok munkáját negyvenegynéhány or
szágban^ országos irodák, az úgynevezett szekciók koordi
nálják. Ok tartják a kapcsolatot a londoni Nemzetközi T it
kársággal is, amely kiadványokat publikál, kutató mun
kát végez szerte a világon, és a sürgős akciókhoz, a fo
golyadoptáláshoz, általában a napi munkához szükséges 
információt „szétteríti” az egész világon. A  szervezet tagja
inak száma —  a pártoló tagokat is számításba véve — im
már meghaladja az egymilliót.

Amennyire a mozgalom szellemével és szabályaival tö
kéletesen összeegyeztethetetlen az, hogy valamelyik cso
port egyoldalúan, mondjuk csak a jobboldali diktatúrák
ban üldözött szakszervezeti vezetők vagy a kommunista 
országokban bebörtönzött keresztények védelmére „speci
alizálódjon”, annyira természetes, sőt örvendetes, ha egy 
helyi csoport valamilyen szerves közösségre épül. Az Am- 
nesty International humanitárius céljai világnézetileg, po
litikailag teljesen semlegesek: tagjai és támogatói körében 
éppúgy találunk szerzeteseket, mint ateistákat, kommu-
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nistákat csakúgy, mint arisztokratákat. Mi több, a szerve
zet tudatosan törekszik a társadalmi és civilizációs sokszí
nűségre. Úgy gondolja, erejét növeli, céljainak elutasítha- 
tatlanságát még jobban kihangsúlyozza, ha kétkezi mun
kás és háziasszony csakúgy található a soraiban, mint 
egyetemi tanár vagy vezető üzletember, s a harmadik vi
lágbeli országoknak a Fülöp-szigetektől Tunéziáig ug
rásszerűen növekvő tagsága pedig egyre jobban elhomá
lyosítja a szervezet nyugat-európai, értelmiségi eredetét. 
Jellemző, hogy a mozgalom egyik régi jelszavát -— „Egy 
mozgalom, egy hang” — nemrég „Egy mozgalom, sok 
hang, egy alapgondolatára változtatta.

Nagy súlyt fektet az Amnesty International a legkü
lönbözőbb rétegszervezetekkel kialakított együttműködés
re. Különösen fontosak az egyházak és a szakszervezetek; 
ezek hívei, illetve tagsága általában könnyen mozgósítha
tók egy távoli országban üldözött hittestvérük (vagy álta
lában hívő testvérük), illetve szakszervezeti aktivisták ér
dekében való kollektív fellépésre. De említhetjük ügyvédi, 
orvosi kamarák, művészeti szövetségek stb. hasonló szere
pét is. Az egyes csoporthoz visszatérve: számos helyi cso
port kötődik részben vagy teljes egészében a helyi gyüle
kezethez; sokszor a templomban vagy egyházi helyiségben 
tartják összejöveteleiket, vagy éppen papjuk révén, az is
tentiszteleteken, a helyileg terjesztett körlevelekben kap 
az általuk felkaroltak ügye nyilvánosságot. (Az termé
szetesen gyülekezeti, bázisközösségi stb. csoport esetében 
is érvényes marad, hogy nem lehet egy bizonyos típusú ül
dözöttekre specializálódni.)

Végezetül még néhány szó az Amnesty International 
magyarországi történetéről. A  szervező munka 1989 ele
jén indult meg nálunk, miután az előző ősszel Budapesten 
is vendégeskedett az a „Humán Rights Now” elnevezésű 
koncertsorozat, amelyet az Amnesty International az Em
beri Jogok Nyilatkozata elfogadásának 40. évfordulója al
kalmából szervezett. A  pártállam felbomlása, a sajtó- és 
postai cenzúra felmorzsolódása révén ugyanis végre meg
teremtődtek a feltételei a szokásos csoportmunkának. A  
budapesti csoport 1990 májusában — a kelet- és közép-eu-
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rópai régióban másodikként — nyerte el a hivatalos cso
port státusát; ugyanazon év augusztusa óta dolgozik egy 
adoptált lelkiismereti fogoly, egy idős iráni jogász kiszaba
dítása érdekében. Tagjai és szimpatizánsai számos or
szágba küldtek tiltakozó levelet és petíciót, részt vettek 
egy kisebb kampányban a pekingi demokratikus diákmoz
galom vérbefojtása, vezetőinek üldözése ellen tiltakozva. 
Részt vettek az ezévi nemzetközi India-kampányban, és fi
gyelemmel kísérik a hazánkban tartózkodó menekültek 
egyre súlyosbodó problémáját, készen arra, hogy ha szük
séges, felemeljék szavukat a tervezett kitoloncolások el
len. Azt is szeretnék elérni, hogy —  a szomszédos orszá
gokhoz hasonlóan — nálunk is jöjjenek létre vidéki csopor
tok, egy későbbi magyar szekció létrejöttét lehetővé téve.

Itt tart a budapesti csoport jelen pillanatban — az 
alábbi felhívás talán hozzájárul ahhoz, hogy hamarosan 
még előbbre tartson.

A  csoport kéri mindazokat, akik a szervezet munkája 
iránt érdeklődnek, vagy további információt szeretnének 
kapni, hogy jelentkezzenek telefonon (134-24-00 —  a cso
port irodájának száma, ill. 115-87-79 — a csoport szóvi
vőjének, a fentebbi írás szerzőjének a száma) vagy levél
ben:

Amnesty International, budapesti csoport, 
Budapest, Pf.: 701/343,1399.

Mindenkit szeretettel várunk!

Hlozd; számunkban a jftébánó^i^ 
leírásban; a 39. oldalon szeiepift 
.rádd^Idjfe^ .

János jelenlegi 'plébános;eÉdj$n^ 
káját lebecsülné. Éppen ellenkezőleg, amint az 
égész bekezdésből kiderül, elődjé szoros ̂ szemé
lyes :: szálakat: sz$W pásztoráciő}át at hívekkel 
égyéteréivénagyra értékeli. Az idéző)éljél á •" ta
nulmány ̂ gSfdlyán: lélkibááztod stftu^á k
utalni, amelyre nem létezik találó szakkifejezés. 
Talán ez sem az. Az esetleges félreértésekért a 
zéfz'ő elnézést M r;;:
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W lL D M A N N  JÁNOS

Felelőtlen eladósodás — felelős 
kiútkeresés?

(Az Egyházfórum Alapítvány konferenciája)

Magyarország súlyosan eladósodott fejlődő és közepesen 
fejlett országok között 21 milliárd dolláros külső adóssá
gával a 10. helyet foglalja el, az egy főre jutó adósságot te
kintve pedig az élen jár. Az ország eddig pontosan eleget 
tett fizetési kötelezettségeinek és, amint a kormány képvi
selői és a gazdasági élet illetékesei hangoztatják, ennek a 
jövőben is eleget kíván tenni. Nemcsak az a kérdés azon
ban, hogy az ország képes-e erre, hanem az is, hogy mi
lyen áron. Ez volt a témája az Egyházfórum Alapítvány 
„Felelőtlen eladósodás — felelős kiútkeresés?” c. konferen
ciájának, amelyre 1992. szeptember 16. és 17-én került 
sor Budapesten.

Elképzelésünk az volt, hogy az adósság kérdését nem 
kizárólag gazdasági szempontból szemléljük, hanem figye
lembe vesszük társadalmi vonatkozásait is, mint a növek
vő munkanélküliség, elszegényedés, szociális feszültségek 
vagy fokozódó bűnözés. Amíg azonban mérvadó gazdasági 
és humán szakemberek viszonylag könnyen vállalták a 
részvételt, addig politikai körökben bizonyos ellenállásba 
ütköztünk. Úgy tűnt, hogy különösen a felelősség kérdésé
nek feszegetése, amit az előzetes programba is fölvettünk, 
váltotta ki úgy a hatalom mind az ellenzék nemtetszését. 
Hiába hangsúlyoztuk, hogy nem személyes, hanem struk
turális felelősségről kell beszélnünk, vagyis, hogy mennyi
ben felelős a volt kommunista kormányzat, a gazdasági 
vezetés és a hitelező nyugati bankok Magyarország eladó
sodásáért, mégsem sikerült senkit sem megnyernünk ezen 
kérdés taglalásának. A  kormányhoz közel álló körök való
színűleg attól is tartottak, hogy a jelenlegi adósságpolitika 
kerül tűz alá és az adósság visszafizetésének megtagadá
sára szólítunk fel. Ahelyett azonban, hogy minderről nyíl
tan beszéltünk volna az előkészítés során, arrogáns hall-
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gatásba vagy elutasításba ütköztünk. Vajon megtudjuk 
valaha, hogy a gazdasági élet egyik-másik prominens kép
viselője valóban azért lépett vissza az utolsó percben, mert 
—  mint egyikük mondta —  a kormánykörök nyomást gya
koroltak rá; hogy miért kapta meg az egyik legnagyobb 
párt meghívónkat a konferencia befejezése után, holott 
azokat hetekkel korábban helyben —  Budapesten —  pos
táztuk; hogy miért adott a hotel személyzete több esetben 
is hamis információt az érdeklődőknek?

Mindezek ellenére számos jelentős szakembert sike
rült megnyernünk a konferencián való részvételre. Az első 
nap a gazdaság és pénzvilág képviselői domináltak.

R iecke  W em er, az MNB főosztályvezetője az adósság 
kialakulását magyarázta elsősorban pénzügyi szempont
ból. K opátsy Sándor, a Pénzügykutató Intézet munka
társa a hibás gazdálkodás politikai előnyeit helyezte el
őtérbe: szerinte ennek a rossz gazdaságpolitikának „kö
szönhető”, hogy létrejött a második gazdaság és ennek kö
vetkeztében kialakulóban van egy erős polgári réteg, 
amely minden politikai és gazdasági változás sikerének 
feltétele. Surányi György, a Közép-Európai Nemzetközi 
Bank jelenlegi és a MNB volt elnöke védelmébe vette a 
kormány adósságpolitikáját, amely egyedül alkalmas ar
ra, hogy megőrizze a tőke és nyugati világ bizalmát Ma
gyarország iránt. Az újabb gazdasági mutatók, különösen 
a külföldi beruházások mértéke és az ország növekvő devi
zatartalékai optimizmusra adnak okot. Szerinte az a leg
olcsóbb, ha időben és pontosan fizetünk. Már az adósság 
egy részének leírásáról vagy eltörléséről kezdendő tárgya
lások is megrendítenék a belénk vetett bizalmat és csak 
kárt okoznának az országnak. Arról, hogy ez az út világvi
szonylatban csődöt mondott, mert egy tönkrement gazda
ságot nem lehet növekvő terhekkel (mint csökkenő hazai 
beruházások vagy a vásárlóerő visszafogása) lábra állíta
ni, Szakolczai György, a KDNP gazdasági szakértője be
szélt. A  terheket mindazoknak viselniük kell, akik felelő
sök érte, így a nyugati bankoknak is. G ida i Erzsébet, a 
Társadalomtudományi Kutatóintézet igazgatója szerint 
sem szabad folytatni az eddigi adósságkezelést, mert ez a
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megváltozott világgazdasági helyzetben (a keleti piacok 
összeomlása, a tőkeszűke vagy a magas kamatok) és 
ugyancsak megváltozott hazai gazdasági, társadalmi és 
politikai feltételek mellett (a politikai rendszerváltás és a 
piacgazdaságra való áttérés) az egészséges gazdaságfej
lesztést akadályozza és a társadalmi feszültségeket növeli. 
Gerhard Pfister, a svájci külügyminisztérium egyik 
munkatársa a legszegényebb országok adósságának elen
gedésére kidolgozott svájci modellt és annak nehézségeit 
ismertette. A  hitelező bankok és kormányok csak legvégső 
esetben fogadják el ezt az utat, így Magyarországnak nem 
sok esélye lenne az ilyen irányú tárgyalásokon. Minden 
kiútkeresés feltétele viszont a felelősség kérdésének tisz
tázása éppúgy a múltra, mint a jelenre és jövőre vonatko
zólag. Pfister úr nem tudta megérteni, miért kerülik a ma
gyar szakemberek és politikusok oly kínosan ezt a kér
dést.

A  konferencia másnapján elsősorban a humán tudo
mányok képviselői jutottak szóhoz. Kemény István szo
ciológus, Budapest Főváros polgármesterének tanácsadója 
azokat a társadalmi folyamatokat elemezte, amelyeket a 
hibás gazdaságpolitika —  ennek csak része az ország el
adósodása — váltott ki és amelyek fokozódó társadalmi fe
szültségekhez vezetnek. A  kormánynak az 1990-es vá
lasztások után lett volna lehetősége tárgyalni a hitelezők
kel és korántsem kellett volna elfogadni, a kommunizmus 
teljes adóssághalmazát, amit például Bős-Nagymaros ese
tében sem vállalta a ráhagyott örökséget. Az új kormány 
azonban ezt a lehetőséget elszalasztottá. (Ez a mulasztás 
bizonyos értelemben sajnos az Egyházfórumra is árnyékot 
vet: az adósság-konferencia 1990-ben felmerült, de politi
kai megfontolásból akkor elvetettük.) Fekete Sándor 
pszichiáter a gazdasági visszaesés, az eladósodás, az el
szegényedés valamint a deviáns magatartások közötti 
összefüggésekre mutatott rá.1 Az ország eladósodásának 
semmi köze a társadalmi feszültségekhez, hangoztatta 
Kovács Almos államtitkárhelyettes, aki a Pénzügy-

1 Fekete Sándor tanulmányát e számunkban teljes teijedelmében kö
zöljük.
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minisztérium részéről váratlanul mégiscsak megjelent a 
tanácskozáson. Az adósságok illetve kamataik törlesztése 
szerinte nem jelent terhet a gazdaság számára, mert val
utánk van elég, inkább a förint hiányzik. Boros János fi
lozófus vitába szállt az államtitkárhelyettes kijelentésével 
és példák hosszú sorával bizonyította, hogy nagyon is 
szükség lenne azokra a milliárdokra, ami kiáramlik az or
szágból. Az egyházak társadalmi felelősségére hívta fel a 
figyelmet Nyíri Tamás teológiai professzor. Különösen a 
társadalom peremére szorultak hatékony lelkipásztorko
dására lenne szükség, hogy ezek az emberek és csoportok 
ne veszítsék el a talajt a lábuk alól. Ezen a területen még 
nagy az egyházak deficitje, így a katolikus egyházé is, 
mondta Farkas Beáta közgazdász. Az egyházak segítsé
gével hatékonyabb lehetne az a szociális háld, amely jelen
leg még gyakran esetleges és koordinálatlan. Sajnálatos, 
hogy ezen a második napon a médiák képviselői már nem 
voltak olyan nagy számban jelen, mint a téma gazdasági 
megközelítésénél.

Alapítványunk zárónyilatkozatában, amit alább köz
lünk, megpróbálta figyelembe venni dz előkerült legfonto
sabb szempontokat. Mindezeket alaposabban is — mégis 
röviden és közérthetően —  ki szeretnénk fejteni egy na
gyobb példányszámú brossúrában, amennyiben még füg
gőben lévő, anyagi támogatásra vonatkozó kérvényeinkre 
pozitív választ kapunk. (Pénzügyi helyzetünk sajnos nem 
teszi lehetővé, hogy az előadások teljes anyagát megjelen
tessük, de egyiket-másikat az Egyházfórumban közölni 
fogjuk.) Ezáltal talán a magunk szerény eszközeivel hoz
zájárulhatunk ahhoz, hogy elkerülhető legyen egy társa
dalmi robbanás, amelynek előjeleit egyre inkább tapasz
talhatjuk a mai Magyarországon. Ettől függetlenül jelen
tősnek tartom, hogy sikerült egy asztalhoz ültetnünk gaz
dasági és humán szakembereket, és állást mertünk foglal
ni egy olyan bonyolult kérdésben mint az ország eladóso
dása. Ezzel minden bizonnyal azon az úton járunk, ame
lyet a II. Vatikáni Zsinat jelölt meg a világi hívők és szer
vezeteik számára.
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F e k e t e  S á n d o r — K e l e m e n  G á b o r

A -szerzők pszichiáterek Pécsett az Orvostudományi 
Egyetemen. Előadásuk elhangzott az Egyházfórum 
Alapítvány „Felelőtlen eladósodás — felelős kiútkere
sés?" című konferenciáján Budapesten, 1992. szep
tember 17-én.

Eladósodás, elszegényedés, devianciák

A dolgozat címe, a témakör, melyhez kapcsolódik, s a szer
zők pszichiáter mivolta összefüggést, sőt talán direkt kap
csolatot is sejtet gazdasági-politikai folyamatok, az eladóso
dás" és az elszegényedés, valamint egyes negatív társa-dalmi 
jelenségek, devianciák alakulása közt. Az utóbbiak alatt el
sősorban az elmúlt 20 évben társadalmi beilleszkedési zava
rok néven áposztrofált jelenségcsoportra: öngyilkosság, alko
holizmus, drogfogyasztás, bűnözés és a nem szervi eredetű 
mentális betegségek nemzetközi összehasonlításban is. szin
te katasztrofális módon súlyosbodó, immár megkerülhetetle
nül előtérbe tolakodó jelenségeire gondolunk, melyek igen je
lentős arányban csapódnak le az egészségügy és pszichiát
riai ellátás rendszerében, amelyek így ezekkel megbirkózni, 
ezeket kezelni képtelenek.

Le kívánjuk szögezni, hogy semmiképpen sem direkt, li
neáris összefüggésekre gondolunk. E negatív társadalmi je
lenségekben többtényezős, egyéni, szocio-kulturális, társada
lmi, gazdasági meghatározottságról van szó, ha ezeknek a 
tényezőknek egymáshoz viszonyított aránya, szerepe a devi
anciák alakulásában vitatott is, róluk rendszerben, cirkulá
ris okságban gondolkodunk. A  felelőtlen krízishez, a jövő föl- 
éléséhez vezető eladósodás előfeltételeivel és létfeltételein 
keresztül, áttételesen, minősítésében az egyén szubjektu
mán átszűrődve jelenik meg rövidtávú és kumulálódó, hosz- 
szútávú hatásaival.
Adatok, trendek
A  magyar eladósodás társadalomra gyakorolt káros hatásai
nak problémáját a következő sajátos vonatkozásokban látjuk 
megfoghatónak:
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I. Egyes pontokon valószínűsíthető a közvetlen kapcso
lat a kritikus társadalmi-gazdasági helyzet és a devi
ancia, példánkban az öngyilkosság, között. Alátá
masztja ezt az 1931-33-as gazdasági világválság ide
jén az öngyilkosságok arányának kiugrása, 1953-56 
közti lényeges esése, s erre utalhat a rendszerváltás 
utáni csökkenő arányszám is.
—  A  munkanélküliség aránya és az öngyilkosságok 

alakulása közti egyértelmű kapcsolatot az utóbbi 
időben számos korszerű metodikájú vizsgálat iga
zolta Európában (Prichard, 1992).

—  A  devianciákban felülreprezentáltak az alsó, a 
legszegényebb rétegek, melyeket a romló gazdasá
gi helyzet is elsősorban érint: a fokozódó önki
zsákmányolás ellenére is reménytelenné váló 
helyzetük révén.

II. A  válság és következményeinek tagadása, bagatellizálá- 
sa, mely az értékválság és a közösségek szétverése ré
vén védekezési lehetőségeitől megfosztott, kiskorúság
ban tartott társadalomban a helyzet nyilvánvalóvá válá
sával a sokkszerű reménytelenség érzését idézte elő.

III. A  devianciákat kezelő rendszerek módszeres elhanyago
lása; a drága, pazarló, diszfunkcionálisan működő, 
struccpolitikát folytató egészségügyi rendszerbe utalt 
problémakör; az orvosi és rendőri kérdéssé degradált, 
azonban időközben jégheggyé növekedett „beilleszkedési 
zavar” —  probléma, mely kifejezésben a nyelvhasználat 
önmagában is a hatalom attitűdjéről árulkodik. 

Nemzetközi összehasonlításban sem tűnnek érvénytelen
nek ezek a megállapítások, hiszen a latin-amerikai vagy a 
lengyel eladósodás más vonatkozású, sok szempontból 
enyhébb társadalmi következményeit egészen más kultu
rális, történelmi tradíciók, vallási, közösségi háttér jellem
zi. Sajátos például szolgálhat a korábbi NDK csak az utób
bi 1-2 évben hozzáférhető igen magas deviancia adataival, 
melyek az NSZK hasonló statisztikai adatait lényegesen 
felülmúlják. Az öngyilkosságok száma közel kétszerese a 
nyugati országrészben észleltnek, mely még, ha a szászor
szági tradicionálisan magasabb értékeket vesszük is figye-
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lembe, a „halálos” csendben tartott, tagadott jelenség poli
tikai, társadalmi függését demonstrálja egy közös német 
kultúrán belül.

A  hólabdaként növekedő magyar eladósodás és a társa
dalmi rendszer fokozódó krízisének következményei —  a „hi
telben élés”-ből és a tagadásból adódóan — nagyrészt fázis
késéssel, a politikai rendszerváltás után érték el a lakossá
got, bár a tagadott-bagatellizált, legfeljebb óvatos kutatás 
tárgyául szolgáló devianciák számának rendkívüli növeke
dése, vagy például a viszonylag lassan csökkenő reáljövedel
mek mellett is a lakosság egészségi állapotának lényeges 
romlása jelzésértékű lehetett (komolyan romló mortalitási 
adatok a keringési rendszer, a tumorhalálozás vagy a csecse
mőhalálozás vonatkozásában az utóbbi évtizedekben, me
lyek például az önkizsákmányoló életmóddal, vagy az elha
nyagolt környezetvédelemmel meglehetősen szoros kapcso
latba hozhatók).

A  fáziskéséssel, a népesség tömegeit a rendszerváltás 
után elérő rohamos szegényedés, a korábbiakból következő 
munkanélküliség, a megjelenő, sokszor igazi teljesítménykü
lönbségeket nem tükröző szélsőségek a jövedelmekben, élet- 
lehetőségekben, nagy tömegek számára hoztak reményte
lenséget, céljaik immáron elérhetetlen távolságba kerültek. 
Mindez a devianciák, az öngyilkosság, alkoholizmus, drogfo
gyasztás vagy éppen a bűnözés alakulásának vonatkozásá
ban ellene hat az új, demokratikus társadalmi formációból 
adódó, új, potenciális védelmet nyújtó lehetőségeknek, a sza
porodó kisközösségeknek, egyházi és világi szerveződések
nek, a nyílt, más típusú problémakezelésnek. így a fent tár
gyalt negatív társadalmi jelenségek, beilleszkedési zavarok 
alakulásában a legutóbbi években kettős hatás érvényesül. 
Automatikus, kizárólag a rendszerváltozásból adódó javulás
ra aligha számíthatunk, és ezzel kapcsolatosan a probléma- 
kezelés újbóli elhanyagolása a megelőző rendszer, a kommu
nizmus alatti apologetikus alapállás ideologikus ismétlődése 
lenne, hogy ti. az új rendszerben automatikusan megszűn
nek a devianciák.

Tekintsük át a továbbiakban konkrét számokon ke
resztül is a devianciák alakulását Magyarországon az
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utóbbi évtizedekben. Az alábbi táblázatban a múlt század 
végétől rendelkezésre álló összesített adatok szerepelnek 
ebben az összefüggésben.
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1887"* "■ 9,5
1892-18951 13,1

1896-190C1 17,8
I 1925-192$1 29,7 — 24 7 — — 47 — _

1930*19341 32,9 — 33 2 — — 41 — —

1935-193$1 29,2 7,4 35 3 1,65 5,5 49 — _

1940-19421 24,2 — — — — 62 — _

1945 i  33,3

1952 1 25,3 6,1 28 13 0,90 4,7 152 »— —

1953 1 20,8 6,2 22 18 1,05 4,2 94 — 37

•1954: -: - • i  17,7 5,4 23 21 1,45 4,5 68 — —

1955. 1 20,5 5,5 19 24 1,51 4,5 99 — —

1958- : i 19,4 8,3 20 25 1,03 4,2 69 — —

1960 1 26,0 8,9 30 37 1,42 6,1 56 — —

1970 !  34,6 12,9 38 59 2,70 9,1 49 60 78

1980 : 1 44,9 27,7 35 86 4,64 11,7 56 101 132

198© 1 45,3 42,8 23 99 5,23 11,4 66 110 169

1987 1 45,0 44,2 22 100 4,70 10,7 66 110 168

1988.. 1 41,3 43,9 22 101 4,45 10,5 64 115 170
1.1989 • ;. I  41,6 51,8 20 103 4f75 10,7 60 118 1721

(A  táblázatban szereplő rövidítések jelentése a következő: 
Ögy.: Öngyilkosság;
Mzs.: Májzsugorodás;
P.: Pszichiátriai gondozókban nyilvántartott beteg;
E.: Elme- és ideggyógyintézetből elbocsátott beteg)
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A  meglehetősen pontos adatfelvételi rendszerben 
nyert adatok szerint az öngyilkosságok száma Magyaror
szágon a századforduló táján a jelenleginek mintegy fele 
volt, az 1931-34-es gazdasági világválsághoz és a II. világ
háború utáni időszakhoz köthető emelkedések, majd az 
1954- és 56-os évek reményeihez valószínűleg köthető lé
nyeges csökkenést követő időszakban folyamatos, gyors 
emelkedést mutatott, trendjében, mértékében úgy tűnik, 
hogy Európában egyedülálló módon, és ebben csak az 
1988-as év után következett be rövid stagnálás után némi 
csökkenés. Az ábrákon a jelzőszámok százezrelékben van
nak megadva, ez a szám az utóbbi években is 4000-nél 
több öngyilkos halált jelentett évente. Az alkoholizmus el
terjedtségét mutató májcirrhozisos elhaltak száma (mely 
a II. világháború után tízszeresére nőtt) és az egy főre jutó 
alkoholfogyasztás mértéke alapján a súlyos alkoholisták 
száma ugyancsak folyamatosan növekedett és jelenleg 
mintegy félmillióra tehető.

A  1. sz. ábra néhány nyugat-európai országgal össze
hasonlítva mutatja az öngyilkosság arányszámait 1930 
óta, míg a 2. sz. ábrán az alkoholizmusra és az öngyilkos
ságra vonatkozó adatok alakulása együttesen, nemek sze
rinti bontásban is látható (Ozsváth, Kóczán, 1991.).

Öngyilkos halálozás és alkoholfogyasztás 
1950-1988

ö n g y ilk o s s á g  100 .000  fo re  a b szo lú t a lko h o l l í t e r / f ö

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988

Evek
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Öngyilkosságok gyakorisága
1930 - 1989

100.000 főre

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1989

Évek
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A  bűnözés vonatkozásában az első táblázat az elítéltek 
számát mutatja, nem jelzi azonban a rohamosan növekvő 
számú felderítetlen bűnesetet, melyek száma 1975 óta 
megnégyszereződött és aránya az összes bűncselekmény
hez képest 40 % fölé emelkedett. 1975 óta az összes is
mertté váló bűncselekmények száma mintegy megduplá
zódott.

A  nem organikus mentális, lelki megbetegedések szá
ma, és főleg a változások mértéke nehezen határozható 
meg pontosan. Mindazonáltal az 1. sz. táblázatban jelzett, 
a pszichiátriai gondozókban nyilvántartott és az intéze
tekből elbocsátott betegek száma, mely feltehetően alsó 
határértéknek tartható a reális számokhoz képest, lassú 
növekedést mutat. A  mentális zavarokkal küszködök szá
ma felső határértékének Kopp M. 1992-es vizsgálati ada
tai tekinthetők (Kopp, Skrabski 1992.), melyek szerint a 
lakosság 34 %-a panaszkodik neurotikus tünetekről, ezen 
belül 16 % súlyos, kezelésre szorul. Más vizsgálatok a dep
ressziók lényegesen nagyobb számára utalnak, mint ami a 
statisztikákban és a kezelő rendszerben megjelenik. Ko
rábbi, 1978-ban, 1983-ban nyert vizsgálati eredményeket 
tekintve a helyzet lényeges romlását láthatjuk.
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A  kábítószer és gyógyszerfüggőségben szenvedők tény
leges arányáról csak becslések állnak rendelkezésünkre, 
melyek tízezres nagyságrendre utalnak. Itt az olcsó — 
nem kevésbé kártékony — szerves oldószerek, a „szipu
zás” speciális kelet-európai jelenségét kell kiemelnünk.

Az eddig leírt adatok, jelenségek értelmezése és az e 
vonatkozásokban megítélésünk szerint lehetséges kiveze
tő utak, alternatívák felvázolása előtt fontosnak tartjuk 
néhány sajátos szempont felvetését, mely a magyar gazda
sági-társadalmi krízis, eladósodás, elszegényedés és társa
dalmi következmények vonatkozásában a hasonló gondok
kal küszködő, elsősorban kelet-európai társadalmakkal, 
kultúrákkal szemben releváns eltérő vonást jelenthet.

Elsősorban a kulturális, történelmi gyökerekre, gon
dolkodásmódra, a makró-társadalmi folyamatok sajátos 
szubjektív minősítésére, sajátos pszichológiai tényezőkre 
utalunk a probléma természetéből is adódóan termé
szetesen hypotetikus jelleggel.
Rendszer-pesszimizmus
Hogyan gondolkodik az egyes ember, a sokat emlegetett 
nép saját helyzetéről, a gazdasági válság, az adósság okoz
ta, sokak számára csaknem reménytelen élethelyzetről, 
saját devianciáiról, hogy minősítheti önmagát, saját törté
nelmét? A  vonatkozó igazi, mélyen rejlő attitűök a szoká
sos és lehetséges empirikus vizsgálati módszerekkel, kér
dőívekkel, inteijúkkal alig érhetők el. A  szociálpszicholó
giai érdeklődésű pszichiáter a nagymérvű, reménytelen
nek tűnő eladósodás és a megjelenő-követő devianciák, be
tegségek széles ívét tekintve zz utóbbi pólus környékét: a 
szegénységet, betegséget, az ellátó rendszer inszufficien- 
ciáit látja elsősorban, de testközelből érzékeli egyre több 
kliense erre vonatkozó gondolkodását, attitűdjeit, a hely
zet szubjektív megélését is. Találkozik krízishelyzetekben 
a megküzdés stratégiáival, de a passzivitás, bénultság, 
helyzetből való kilépés reakcióival is, mely viselkedésmó
dok minták, modellek formájában a mindennapi kultúra 
hordozóiban megjelennek, tettenérhetők, ugyanakkor atti
tűdformáló tényezőként visszahatva fontos orientációs 
szerepük van.
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Az öngyilkosságok vonatkozásában világelsőségünket 
illetően általánosnak tekinthető az egyetértés a szakem
berek közt, mégha más országok adatközlésének statiszti
kai artefaktjaival számolunk is. Mi voltunk a „legvidá
mabb barakk”, a „legpesszimistább nép” Európában-szlo- 
gen újra és újra előkerül a médiában, élbolyban foglalunk 
helyet az alkoholfogyasztásban, a válások számában, a 
„legtöbb veszteség” minket ért talán a trianoni csonkítá
sok, a vesztett háborúk nyomán —  és az egy főre jutó 
adósság szempontjából sem kétséges előkelő helyezésünk.

Német pszichiáterkollégák megjegyzése, hogy a ma
gyarok mintha büszkék lennének az öngyilkosság-világel
sőségükre.

A  magyarok nem kérnek adósságátütemezést, s ami
kor a rendszerváltás után Havel és Walesa pénzügyi se
gítségért utazott Amerikába, a magyar miniszterelnök ha
sonló utazása során elhangzott: mi nem kérünk pénzt. 
Nem tudjuk, hogy gazdaságpolitikai szempontból ez el
őnyös vagy előnytelen dolog volt-e, nem is a mi feladatunk 
ebben állást foglalni, mindenesetre az esemény interpre
tációja a médiában a sajátos magyar attitűdöt tükrözi, mi 
nem kérünk, vagy ha kérünk is, maradjon a látszat, hogy 
nem kérünk.

Stierlin, a német pszichiáter szóhasználatával, aki az 
USA társadalmát „rendszer-optimistának” minősítette, a 
magyar társadalmat „rendszer-pesszimistának” nevezhet
nénk, mely az eseményeket sötét szemüvegén keresztül 
nézi, kultúrájában a veszteségek, a szégyen, a bűntudat 
(ld. Himnusz), az önpusztítás elemei mellett is egy sajátos 
büszkeség, heroikus önértelmezés érhető tetten, ahol a 
„kilépési szindróma” az önpusztítás is elfogadott érték le
het (Kézdi, 1987).

Magyar-német összehasonlító vizsgálatainkban (Feke
te, Schmidtke, 1992), ahol a média öngyilkosságra vonat
kozó közléseinek tartalomelemzését végeztük, a német új
ságok pszichiatrizálók-riminalizáló minősítéseivel, a 
hangsúlyozott negatív következményekkel szemben a ma
gyar médiát az öngyilkosság iránti sokkal inkább elfogadó 
attitűd, tragédiává vagy politikai tiltakozássá minősítés,
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inkább pozitív konzekvenciák megjelenítése jellemezte, és 
az attitűdökben a rendszerváltás előtti 1981-es és az azt 
követő 1991-es újságévfolyamok elemzésekor kevés válto
zás látszott. (Megjegyezzük, hogy kelet-német 1981-es 
központi újság elemzésekor egyetlen híradás nem volt ta
lálható az öngyilkosságokkal kapcsolatosan.)

Érdekes párhuzam vonható az ismételten emlegetett 
bizonytalan magyar identitás, a sem igazán Nyugat-, sem 
Kelet-Európához való tartozás kulturális-társadalmi ha
tárhelyzete és az a kettősség közt, mely az utóbbi évtize
dekben a kelettől való politikai függés és az eladósodás ré
vén nyugattól kialakuló gazdasági függés révén jött létre. 
Felvethető az adósságon, a gazdasági függésen túl az ér
zelmi, spirituális eladósodás lehetősége, tudniillik hogy ki
nek köteleződünk el, kinek az értékrendjét, rítusait vesz- 
szük át, kitől maradunk függésben. A  múltban a stabilitás 
lehetőségét jelentette, hogy a „testünket elvehetik ugyan, 
de a lelkünk megmarad” — a spirituális eladósodás az 
utóbbi elvesztését jelenthetni. Alternatíva ezzel szemben 
ha saját forrásaink, értékeink megtalálásával megtanu
lunk a saját lábunkon járni.

Összegezve — a gazdasági-társadalmi krízis, az adós
ságból, elszegényedésből, vesztésekből adódó kritikus élet
helyzetek és azok szubjektív megélése, valamint a hosszú
távú szociokulturális tényezők együtthatása határozza 
meg a tárgyalt, az eddigi módon nem kezelhető negatív 
társadalmi jelenségek, devianciák alakulását.
Közösségi kiutak
Milyen kiutakat találunk, a rendszerváltás adta lehetősé
gek milyen kezelési alternatívákat adnak a kezünkbe 
ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban? — tehető fel a kér
dés. A  problémával foglalkozó szlovén szakemberek ez évi, 
kongresszuson elhangzott beszámolója intő példa lehet: a 
devianciák, az öngyilkosságok rendszerváltás utáni szlo
véniai átmeneti csökkenését a kormány önnön tevékeny
ségének igazolásául felhasználva szinte blokkolja a média 
vonatkozó híradásait, mintha az újbóli romlás a rend
szerváltozás legitimációját kérdőjelezné meg.
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Az igazság kinrnndását annyi elkendőzés után kulcs
kérdésnek tartjuk. Érdekes a sorrend, ahogy a devianciák
ról fokozatosan lehetővé vált a nyíltabb beszéd. A  60-as 
évek végétől talán először az alkoholizmusról, a 70-es 
évektől a neurózisokról, a 80-as évektől az öngyilkosság
ról, a drogról, a szegénységről lehetett óvatosan beszélni, 
az eladósodásról, a társadalmi krízisről talán utoljára.

A  vasfüggöny megszűnt létezni, a bezárkózás, újabb 
elválasztó fizikai és szellemi kerítések felhúzása Európa 
felé tragikus következményekkel járna, ugyanakkor a sa
ját gyökerek, tradíciók az eligazodást segítő értékek meg
találása ránk kényszerített vagy kölcsönvett ideológiákkal 
szemben valódi erőforrás lehet. A  rendszerszemlélet alap
ján a korábbi politikai-gazdasági szisztéma a devianciák
nak nem lineárisan levezethető okozója, hanem, egyéb té
nyezők mellett a devianciák valószínűleg újra is termelik 
a rendszer elemeit (a kontrolláló intézményrendszernek 
egy idő után szüksége van a devianciára önnön létének 
igazolására), ez az ördögi kör megszakítása válik lehetővé 
az új, más elvek alapján működő rendszerben. A  devianci
át, a deviáns embert csak az adott kontextusban, környe
zetében látó hálózati szemlélet képes kezelni.

Ezek a lehetőségek nagyrészt a konkrét problémakeze
lő rendszer kiépítésével válhatnak valósággá; az öngyil
kosság, alkoholizmus, drogprobléma mentális betegségek 
megelőzésére és kezelésére —  Buda Bélával egyetértve 
(Buda, 1992) —  szükségesnek tartjuk korszerű krízisam
bulanciák, depressziókezelő osztályok létesítését iskolák
ban, az egészségügyi alapellátásban nyugati országokban 
eredményesen alkalmazott nevelő-felkészítő programok 
bevezetését, a neurózisokat kezelő pszichoterápiás hálózat 
kiépítését (mely jelenleg reálisan legfeljebb Budapesten és 
az elit számára hozzáférhető). Számolni kell az előző rend
szer örökségeként hosszútávú, késleltetett hatásokkal, az 
eladósodásból, a struktúraváltásból adódó nagymérvű és 
növekedő munkanélküliség másodlagos devianciagerjesztő 
hatásaival, melyek kezelése az öngyilkosságok, alkoholiz
mus, mentális betegségek vonatkozásában várhatóan je 
lentős erőfeszítéseket igényel. Az új rendszernek, a ver-
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senynek vesztesei is vannak, a fokozódó feszültségek nyo
mán a helyzet romlásával megjelenő ismert pszichológiai 
jelenség a bűnbakkeresés, mely könnyen találja meg tár
gyát a „mások”, a deviánsok közt.

Az egészségügy és mentálhigiéné lehetőségein túl épí
teni az önsegítő kisközösségek megjelenésére és elterjedé
sére lehet, még ha Miltényi szavaival magas „csecsemőha
landóságuk” újabb frusztrációk lehetőségét rejti is magá
ban, és ha a deviánsok egy része ezeken átmenetileg kí- 
vülrekedtnek is tűnik. Az önszerveződő — hatékonyan, 
nem pazarlóan működő — önsegítő közösségek („névtelen 
alkoholisták”, volt drogosok, pszichiátriai betegek közössé
gei) egyházi és alapítványi segítő szervezetek, laikus tele
fonszolgálatok működése, ha élni hagyják őket, ha, mint 
nem egyszer tapasztaljuk, a szegénységre, pénztelenségre 
hivatkozva nem kívánják alávetni őket sajátosan értelme
zett piaci szempontoknak, esélyt adhat arra, hogy megsza
badulhassunk kétes, vagy nem is kétes értékű világelsősé
geinktől. A  lehetőséget a változásra az elnyomás alól fel
szabadult, belülről igent mondani tudó kisközösségek léte 
adja meg.
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ZÁRÓNYILATKOZAT

1. Mielőtt magáról az eladósodásról nyilatkoznánk, 
szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy a jelenlegi gaz
dasági válságnak csak az egyik és nem is legfontosabb 
összetevője az ország eladósodása. A  fő okok elsősor
ban az elavult gazdasági struktúrában, a keleti pia
cok összeomlásában, a megváltozott világpiaci hely
zetben, a politikai rendszerváltással és a piacgazda
ságra való áttéréssel járó nehézségekben keresendők.

2. Ezért a legfontosabb feladatnak azt tartjuk, hogy a 
kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 
mielőbb megteremtődjenek egy egészséges és műkö
dőképes gazdasági struktúra feltételei. Különösen 
fontos a privatizáció fokozott elősegítése, de lehetőleg 
meg kell gátolni gazdasági monopóliumok kialakulá
sát.

3. Ami pedig Magyarország nagyméretű külső eladóso
dását illeti, le kell szögeznünk, hogy ez a múlt, a szo
cialista rendszer öröksége. Felelősség terheli ezért az 
eladósodásért az akkori gazdasági és politikai vezető
ket, mert egy elavult struktúrájú gazdaságban gyak
ran rosszul fektették be a kölcsönöket, aminek követ
keztében a magyar gazdaság még hátrányosabb hely
zetbe került. Felelősség terheli ugyanakkor a hitelező 
bankokat és kormányokat is, mert egyedüli szempont
juk a minél nagyobb profit elérése volt, és nem törőd
tek azzal, hogy ezek az országok képesek lesznek-e a 
hiteleket törleszteni.

4. Az előző pontból következik, hogy a magyar nép egé
szét nem terheli felelősség a hibás gazdasági döntése
kért, és az eladósodásért. Ezért erkölcsileg helytelen, 
hogy ennek terheit és következményeit a magyar nép
nek kell vállalnia. A  gazdasági élet törvényszerűsége
it figyelembe véve azonban félő, hogy a pontos fizetés
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megtagadásából az országnak több kára, mint haszna 
származna.

5. Az adósság, bár a válságnak nem elsőrangú tényezője, 
mégis súlyos teherként nehezedik az országra, ami az 
egyéb, részben említett tényezőkkel együtt, súlyos 
társadalmi feszültségek forrása lehet. Ezért a kor
mányzatnak és különösen a jelenlegi gazdaságpoliti
kának fokozottan tekintettel kell lennie a lakosság 
szociális helyzetére, annál is inkább, mert a gazdasá
gi élet törvényei nem abszolútak, hanem viszonylago
sak. Ezenkívül ahhoz, hogy ez a gazdaságpolitika cél
ravezető legyen, noha már valóban fel tudja mutatni 
első eredményeit, széles társadalmi konszenzusra van 
szüksége.

6. Mindezek után úgy tűnik, új adósság-stratégiára 
nincs szükség, viszont az eddigi adósságkezelésben fo
kozottabban kell hangsúlyozni bizonyos szemponto
kat:

a. Az adósságállománnyal kapcsolatos adatok kapja
nak nyilvánosságot, hogy a felvett hitelek felhasz
nálása társadalmilag ellenőrizhető legyen.

b. Lehetőség szerint növelni kell a felveendő kölcsö
nöknél a kormánygaranciákkal fölvett hitelek ará
nyát, és a szerződésben rögzíteni kell az esetleges 
kockázat és veszteség igazságos felosztását.

c. Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni új külföldi piacok 
megszerzése, illetve az exportkontingensek bővítése 
érdekében.

7. Kérjük a magyar egyházak képviselőit, hogy a nyuga
ti egyházakhoz fűződő kapcsolataikat használják fel 
az ottani közvélemény tájékoztatására a Magyaror
szágon meglévő társadalmi problémákról, amelyek a 
feszültségek növekedéséhez vezethetnek. A  külföldi 
egyházaknak és a kormányoknak ugyanis lehetősége
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ikhez mérten segíteniük kell megakadályozni, hogy a 
fokozódó feszültségek ellenőrizhetetlen társadalmi fo
lyamatokat váltsanak ki, és a politikai stabilitást is 
veszélyeztessék. A  de stabilizáció az ő érdekeikkel is 
ellentétes.

8. A  magyarországi egyházak társadalmi felelőssége a 
jelenlegi helyzetben különösen nagy. Ezt a felelős
séget tudatosan kell vállalniuk, különös figyelmet for
dítva a társadalom peremére szorultak lelki gondozá
sára, és —  a különböző társadalmi szervezetekkel kö
zösen —  a szociális védőháló hatékony megerősítésé
re.

Budapest, 1992. szept. 17.

Egyházfórum Alapítvány
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FOLYÖIRATSZEMIE
Ö ssz eállította : Dévény István 

Piacgazdaság — valláspótlék
A vallás latinul religio. Lactantius, akit a hagyomány „ke
resztény Cicerónak” nevezett el (+317), ezt a fogalmat a 
religare” igével hozta kapcsolatba. Jelentése így az lenne, 

hogy az ember odakötődik, odakapcsolódik a megtapasz
talt természeten túli személyhez — Istenhez. Ahol az em
ber evilági valóságban találja meg életének értelmét és 
célját (tehát teljes mértékben ehhez a világhoz kötődik), 
ott hamis útra terelődött vallásosságról, adott esetben val
láspótlékról kell beszélnünk. Az emberiség története bősé
gesen mutatja, miféle valláspótlékai lehetnek az ember
nek. Götz Planer-Friedrich professzor a modern kor 
„bálványát” próbálja leleplezni: A  szekularizált Európa 
valláspótléka a vagyon, pontosabban a termelés” állandó 
növelésére való törekvés (Ökumenischer Rundschau, 
Frankfurt, 41 (1992), 3 305-314).
A világ lakosságának közel 40 százaléka részesült a „kom
munista kísérletben”, — s ez a kísérlet szinte kivétel nél
kül mindenütt megbukott. Győzött a másik rendszer, „a 
szociális piacgazdaság”, s ennek bírálatáról már senki sem 
akar hallani. Megfeledkeznek arról, hogy Marx és Engels 
társadalomelmélete és gazdaságelemzése „tövis” volt a ka
pitalizmus testében, s hogy ezt a tövist kitépjék, alapos 
változásokat kellett végrehajtani a kapitalizmus működé
sében. Ez a kritikus — bár negatív — erőforrás most meg
szűnt, most mindenki a piacgazdaságba akar visszatérni: 
Kelet azt hiszi, hogy Nyugaton minden rendben van. Itt vi
szont egy alig érthető „termelési neurózis” uralkodik — 
ugyanakkor a Harmadik Világ nyomora egyre növekvőben 
van, a környezetben okozott károk már alig mérhetők, a 
fejlődés határait már nem csupán elértük, hanem túl is 
léptük. Ebben a helyzetben kevés, ha az egyházak csak 
„evangelizálni” akarnak. A  teremtett világ és az egész em
beriség érdekeit is képviselniük kell, szociális, gazdasági 
és környezetvédelmi témákat is be kell építeniük igehirde-
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fésűkbe és politikai magatartásukba. Egyúttal egy „ideoló
giai” feladattal is szembesülniük kell.
Kétszázéves hagyománnyal kell szembeszállni. Adam  
Smith angol közgazdász és (a lexikon szerint) erkölcsfilo
zófus óta érvényesül ez a liberális törvény: a közjó nem 
más, mint az egyesek javának összessége, így ha minden
kiben erősen él —  fogalmazzuk így —  a hírvágy, akkor 
mindenkinek jól megy. A  közösség emberi értékei, s ezek
kel együtt az erkölcsi rendezőelvek eltűntek a gazdasági 
életből, s a gyakorlati beállítottságú, egoista, „cinikus ész” 
vette át az uralmat. A  vagyon társadalmi, kulturális elkö
telezettségéről ugyan sokat írtak, s kényszerűségből vagy 
szabadon sokat tettek már, az alapvető erkölcsi hozzáállás 
azonban hiányzik a gazdasági életből.
Az egyházak feladatkörét ebbe az irányba kell tágítani. 
Kevés a vigasztaló vagy csupán figyelmeztető szó. A  kom
munista rendszerek is boldogan fogadták, ha a beletörő
dés és pesszimizmus ellen szóltak prédikációk. Amikor a 
„népi tulajdonban” levő üzemekben a hanyag és felelőtlen 
munka mindennapivá vált, a pártfunkcionáriusok még az 
evangélium idézésétől sem riadtak vissza. Dicsérték az 
egyházak szolgáló szerepét is, s önmagukat tehermentesí
tették, amikor rájuk terhelték a fogyatékosokról, a társa
dalom peremére kerültekről való gondoskodást, a súlyos 
betegek és haldoklók vigasztalását. Az egyház a rendszert 
erősítette így, akár akarta, akár nem.
Ehhez hasonló érvényesül a „szabad piacgazdaság” orszá
gaiban is: az egyháznak rendszerstabilizáló ereje van, ha 
kritikájával nem lép porondra. Arról sem szabad megfe
ledkezni, hogy az egyházi adó révén a gazdagodás az egy
házak javát is szolgálja. Ebből az adóból finanszírozhatók 
a szervezett jótékonysági és kulturális intézmények, a 
szociális szervezetek, a Harmadik Világba irányuló beru
házások is. A  háttérben mégis a meggazdagodás elvének 
valláspótléka található, s radikális bírálatra alig van vál
lalkozó. Teljesen jogosan hangzott el már 1983-ban, a 
Vancouver-ben tartott ökumenikus tanácskozáson ez a kí
vánság: „Nem csupán a fajok megkülönböztetése és a tö
megpusztító fegyverek, hanem a halálos gazdasági rend, s
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ennek alapvetően téves elméleti háttere ellen kell hitval
lást tennünk. Ez nem csak tettekre szólít bennünket. Is
tenbe vetett hitünkről van szó, és arról, hogy Krisztusban 
élünk-e, s továbbadjuk-e ezt az életet.”
Latin-amerikai kritikusok a „piacmetafizika” ellen tilta
koznak, bírálják azokat, akik a piacgazdaság „termé
szetjogára” hivatkoznak, s az embert kiszolgáltatják a 
nagy pénz (a tőke) áramlásának. Ebben a szemléletmód
ban büntelennek érzi magát, aki a „természetes” piaci tör
vényeknek engedelmeskedik: olyan magától értetődő ez, 
mondják, mint az apály és dagály változása, vagy hogy a 
telet a tavasz követi.
Alapjában véve azonban rejtett, s talán éppen ezért veszé
lyesebb bálványimádásról van szó. „Gazdasági, társadal
mi, politikai, kulturális és vallási szempontból a bálvány
imádók világában élünk.” — „Egy igazságtalan rendszer 
bálványai tipornak bennünket.” —  „Imádás tárgyává vált 
a láthatatlan társadalmi-gazdasági mechanizmus, az áru, 
a pénz, a piac és a tőke fogaskerékrendszere.” —  „Ez a 
szinte vallási áhitat a piac erényévé avatja a hírvágyat. 
Aki aláveti magát a piac törvényének és a meggazdagodás 
’erényét’ tartja szem előtt, azt gazdasági csoda jutalmazza 
meg, akik a piac mellé termelnek, nem figyelnek a piac 
törvényére, azok kárhozatra jutnak.”
E bálványok papjainak persze esze ágába sem jut, hogy 
valamiféle valláspótlékkal manipulálnak. Nem egy közü
lük tisztességes kereszténynek tartja magát, s arra hivat
kozik, hogy adójával támogatja az egyházat. Úgy vélik, 
hogy gazdasági tevékenységüknek semmi köze sincs a hit
hez, inkább jótékonyan segítik annak terjedését.
Világosan kell látnunk. Minél messzebbre távolodik az 
egyház a társadalmi kérdésektől, a legtöbb ember számá
ra annál érdektelenebbé válik. S ha ezt a fontos feladatot 
mások végzik el, akkor egyre erősödik a szekularizált, 
„valláspótlékszerű” gondolkodásmód. Érvényes ez a gaz
dasági életre is. A  közgazdászok mintegy a próféták kön
tösében jelennek meg, ők a bölcsek, akiket tisztelet övez. 
Ha az egyház nem leplezi le őket, akkor felelős azért, ha 
„új hitek” váltják le a keresztény hitet.
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Nem kétséges: a negatív jelenségeket mindenki látja. Az 
egyházak hivatalos képviselői is érzékenyen reagálnak, 
amikor növekszik a nyomor, a természet kincseit kizsák
mányolják, a környezetet tönkreteszik. Mégis megállnak 
az egyesekhez szóló etikai törvények hirdetésénél. A  sza
bad piacgazdaság „kedves híveinek” valláspótlékát azon
ban nem leplezik le. A  szekularizált Európa új evangelizá- 
ciójára tett kísérletek viszont jelentéktelenné válnak, ha 
nem vesszük célba a gazdasági életet alapvetően befolyá
soló gondolkodás- és magatartásmódot. A  nyugati világ
ban ennek hamis vallási töltete van, s nagy veszély, hogy 
„Kelet” ezt minden kritika nélkül átveszi. Teológiailag ezt 
kell leleplezni. Ez a felvilágosodás és felvilágosítás, vagyis 
a jelen bálványai ellen való nyílt küzdelem a mai idők 
egyik legjelentősebb parancsa.

Az egyházjog értékvilága

Közel 75 éve már, hogy az egyetemes egyház számára kö
telező erejű egyházi törvénykönyv jelent meg (1918), közel 
tíz éve, hogy ennek új, a szándék szerint zsinati döntése
ket szem előtt tartó megfogalmazására került sor (1983). 
Knut Walf, nijmegeni (Hollandia) egyházjogász kétrészes 
tanulmányban tette most közzé ezzel kapcsolatos megfi
gyeléseit (Orientierung, Zürich, 56 (1992), 186-189, 201- 
204.)
Az első Codex kihirdetése után először protestáns teológu
sok (Rudolph Sohm, Ulrich Stutz) jelentkeztek bírálat
tal. Kritikájukban magától értetődően a jogi-törvényhozói 
karakterrel szemben az egyház üdvösségközvetítő szere
pét hangsúlyozták. Katolikus részről Joseph Klein, bon
ni egyházjogász nevét érdemes említeni, aki 1946-os egye
temi székfoglaló előadásában „Az egyházjog alapjairól és 
korlátáiról” beszélt. (Ez egy évvel később könyv formájá
ban is megjelent, s római időszámításhoz viszonyítva meg
lehetősen gyorsan, már 1950-ben indexre, a tiltott köny
vek jegyzékére került.) Alapgondolata: a világi jogrend
szerrel összehasonlítva hiányzik az egyházjogból a végső 
kényszerítés ereje, elsősorban azért, mert a hívő lelkiis
mereti döntése fölött nincs hatalma. Hitében mindenki
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egyedül áll Isten előtt, s ez a felelősség akkor sem szűnik 
meg, amikor felzárkózik az egyház közösségéhez. A  római 
figyelmeztetés ellenére ezt a gondolatot vitte tovább Gott- 
lieb Söhngen, müncheni teológus, aki „Törvény és evan
gélium” (1957), majd „A jog teológiájának alapkérdései” 
(1962) című műveiben magyarázta: az egyházjog az üdvös
ség szolgálatában áll ugyan (kell, vagy kellene állnia), de 
alapjában véve megmarad az együttélést szabályozó tör
vényrend világában. Üdvözítő ereje csak Isten kegyelmé
nek van, ezért az egyházban is lényegesebb a „kegyelmi 
közösség”, amit a II. Vatikáni Zsinat szavaival az „egyház 
misztériumának” nevezhetünk (Lumen Gentium 1. fejeze
te).
Ennek a közösségnek gyűjtőfogalma „Isten Népe” (LG 2. 
fejezete), amely eredetileg még nem ismeri az alá- és fölé
rendeltségi kapcsolatot. Ebből kellett volna kiindulni az új 
törvénykönyvben is, ehelyett azonban a „societas perfecta” 
— tökéletes társaság fogalma vette át az uralmat (can. 
204). Ez azt jelenti, hogy a jogviszonyok tisztázása került 
előtérbe, ahol azután a felülről lefelé haladó vezetés vált 
mérvadóvá. Ebben a helyzetben nem lehet elégszer olvas
ni ezt a zsinati mondatot: „Bennük és általuk (a részegy
házakban és részegyházak által) valósul meg az egy és 
egyetlen katolikus egyház” (LG 23). Vagy azt, hogy „a ré
szegyházaknak saját fegyelmi rendjük, saját liturgikus 
gyakorlatuk, saját teológiai és lelkiségi örökségük van” 
(LG uo). Mindez természetesen az egyetemességet össze
foglaló egyház közösségében, mégis valóságosan.
Hogyan néz most ki mindez a konrétumok világában? VT. 
Pá l pápa 1969-ben megerősítette a pápai követek (nunciu- 
sok) szerepét, annak ellenére, hogy a zsinaton nem egy al
kalommal kemény hangok hangzottak el ellenük (Sue- 
nens bíboros szerint nevüket is meg kellene változtatni: 
ne legyenek nunciusok, küldöttek, hanem — erőltetett 
magyaros fogalmazásban — „denunciusok”, följelentők). A  
törvénykönyv (can. 362-367) részben átvette V I. Pá l előí
rásait. —  A  377. kánonban változás nélkül szerepel az 
1918-as törvénykönyv tétele: „A pápa szabadon nevezi ki a 
püspököket ...”, bár annak idején a zsinati bizottság még
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ezt ajánlotta: „Be lehetne vezetni azt a korábbi szokást, 
hogy püspökök kinevezésekor megkérdezik a keresztény 
népet”. A  tényleges helyzet az, hogy ha nem a népnek, leg
alább a meglévő püspököknek joga van ugyan „neveket 
felterjeszteni” Rómába, a püspöki felteijesztések kulcsem
berei mégis a pápai követek maradtak. —  Két évtizede 
(1972 óta) a kinevezetteknek esküt kell tenniök, s ebben 
hosszan kell részletezniük a pápához való szoros ragasz
kodásukat: Mindig hűséges leszek és engedelmes, legna
gyobb tiszteletet tanúsítom iránta, ellene irányuló igazta
lan támadásokat elhárítom, jogait és tekintélyét védelme
zem, őszintén jelentem, ha akármilyen helyről támadás 
érné ... (a teljes szöveg ennek többszöröse). Kissé távol áll 
ez a kollegiális vezetés zsinati elképzelésétől. Ugyanez az 
elv —  a részegyházak feletti hatalom gyengülése, a köz
ponti hatalom erősödése —  érvényesül a 333. kánonban: a 
pápának joga van eldönteni, hogy hivatalát személyesen, 
vagy kollegiális közösségben akarja gyakorolni, tehát tel
jesen szabadon avatkozhat be minden egyházi ügybe. Eh
hez hasonló nincs az 1918-as törvénykönyvben, még ke
vésbé a zsinat döntéseiben —  állapítja meg a nijmegeni 
egyházjogász.
Következtetése: „Az említett, s jónéhány meg sem említett 
rendelkezés jelzi, hogy a mai katolikus egyházban a súly
pontot a kormányzati hatalom intézményeiben látják. 
Már a túl erős centralizáció is elég rossz lenne. Az egyház 
további fennmaradása szempontjából azonban sokkal ve
szélyesebb, hogy túl erősen érvényesül a jogi szemlélet- 
mód. Jézus Krisztus egyházának legbensőbb szerkezete 
kezdet óta apostoli, később egészen konkrétan püspöki je l
legű. Ennek a legsajátosabb szerkezetnek hátterében az 
ordo, a szentelés áll. A  felszentelésben rejtőző hatalom 
(potestas ordinis) áll ezért az első helyen, nem a kormány
zói (potestas iurisdictionis). Érthetetlen, hogy a különben 
annyira éber Hittan! Kongregáció még nem jelentke
zett, hogy megállítsa azt a fejlődést, amely a kormányzati 
hatalmat túlhangsúlyozza, így a szentelésből eredő hata
lom a háttérbe szorul.”
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Komoly feladat vár itt az egyházjogászokra: a jogrendet az 
egyház lényegi valóságához kell közelíteni, a korszerű igé
nyeknek megfelelően (s nem a középkor vagy a 19. század 
kategóriájában gondolkodni). „Egzisztenciális kérdés ez: 
folytassák-e munkájukat a kritikus egyházjogászok, támo
gassanak-e tovább egy korszerűtlenné vált egyházi jogren
det? Tegyenek bíráló megjegyzéseket anélkül, hogy képe
sek lennének legalább a külső kereten valamit változtatni, 
vagy akár javítani? Úgy tűnik, hogy a címzettek kissé na
gy othallóak.”
Az idő kényszerít a cselekvésre. Azoknak száma, akik 
készségesen beilleszkednek az egyházi törvénykönyv által 
meghatározott keretekbe, egyre csökken. S egyre többen 
vannak azok, akik a kereten kívül — adott körülmények 
között kisebb, a „területi princípiumtól” (plébániáktól) 
függetlenül élik vallásosságukat, ápolják ill. ápolnák hitü
ket. Nagy a veszély, hogy a szigorúan centralista és a sza
badon alakított egyházi közösségek egyre jobban eltávo
lodnak egymástól. Egyik oldalon a merev jog- és törvény
rendszer, a másik oldalon egyre erősödő improvizáció, a 
szilárdabb intézményes keretet biztosító egyházjog, egy
házi életrend teljes hiánya. Közeledést nem csak a „kiskö
zösségektől” kell várni.

A hitoktató és a mindennapok misztikája

Rendkívüli lelki élményekre gondolunk, ha a „misztikus” 
szót halljuk. Ilyen élményekre —  elmerült szemlélődés, 
belső kinyilatkoztatások, lelket magávalragadó istenélmé
nyek —  pedig csak távol a hétköznapoktól kerülhet sor. 
Hogy sokan közeledni szeretnének ehhez a világhoz, 
amelyben legalább hasonló élményeik lesznek, látható ab
ból, hogy mekkora vonzóereje van a híresebb búcsújáróhe
lyeknek, mint Lourdes, Fatima, s újabban (amíg egyál
talán menni lehetett) Medugore. A  megszokott lelkipász
tori munka éles határvonalat húz a vasár- és ünnepnapok, 
s a hétköznapok közé: el kell távolítani a híveket minden
napjaik világától ahhoz, hogy találkozhassanak Istennel. 
Ily módon azonban egyre gyakoribbak a „vasárnapi ke
resztények”, akiknek hétköznapjaiból teljesen hiányzik Is-
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ten. Világtalan, vagyis világ nélküli, evilági élettől telje
sen független lesz ez a kereszténység.
A  hitoktató szempontjából ezt a problémakört vizsgálja 
Ralph Sauer professzor (Lebendige Katechese 14 (1992), 
1, 14-21.). Hétköznapjainkat nagyon sok esetben rutinos 
módon intézzük el, s ez nagy könnyebbséget jelent, mert 
amit megszoktunk, azon már nem gondolkodunk. Ugyan
akkor nagy veszélyt is jelent, mert otthoni, munkahelyi, 
közlekedési, bevásárlási ... cselekvéseink rutinná válnak. 
Némi figyelemmel azonban át lehet tömi ezt a zárt — 
vagy zártnak tűnő — rendszert. A  spekulatív teológia 
nagymestere, Kari Rahner nagyon „hétköznapi” gondola
tokkal közeledett ehhez a témához. A  banálisnak tűnő élet 
telve van rejtett utalásokkal — mondja — , elsősorban az 
emberi kapcsolatok világában. Kezet nyújt valaki környe
zetünkben annak, aki megbántotta őt minden „ellenszol
gáltatás” nélkül, kötelességét lelkiismeretesen teljesíti va
laki akkor is, ha senki sem ellenőrzi, igazságtalanság ér 
valakit, de nem kiabál azonnal rendőr vagy bíró után ...: 
mindez, s még számtalan emberi élmény figyelmeztet a 
többre, az értékesebbre. Kivezethetnek minket a minden
napi, rutinos életből a művészi alkotások (festmények, 
szobrok, épületek, zene) is, vagy egy ritkaszép naplemen
te, a természetben átélt egy-egy csodás pillanat. Nem is 
beszélve arról, hogy mit jelenthet a szenvedés, a betegség, 
a halál, a bűntudat az embernek, hogy megnyíljon a sze
me a transzcendens, a megélt életen túli világ felé. „A vi
lág híd, haladj át, de ne építs magadnak rajta házat” —  ír
ta Simoné Weil. Ezt úgy kell értenünk, hogy a minden
napok eseményeiben is fel lehet fedezni az „átívelést”, a 
„másra”, a „túlra” való utalást.
A  hitoktatónak elsősorban önmagában kell kialakítania 
azt a képességet, hogy át tudja törni a hétköznapi „banali
tások” világát. Látnia kell a nyomokat, a jeleket. Diákjai, 
hallgatói megérzik, hogy belülről beszél-e, vagy csupán a 
hagyományosan örökölt és megtanult hitrendszert tanítja. 
Tanítói munkája még így sem válik magától értetődően 
hatékonnyá. Az ő világa más, mint a nála 20-30-40 évvel 
fiatalabb iskolásoké, feladata viszont éppen abban áll,
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hogy nekik segítsen a mindennapokban „transzcendens 
nyomokat” találni. Nagy kérdés, hogy képes-e megnyerni 
tanítványainak bizalmát, hogy így bepillantást nyeljen az 
ő világukba. Nagyon nagy segítséget jelent, ha fiatalok 
vallomásai állnak rendelkezésére, melyekhez nála ügye
sebb, felkészültebb „inteijúkészítők” jutottak hozzá. (Sau- 
er professzor néhány ilyen gyűjteményre fel is hívja a fi
gyelmet, németül tudóknak talán nem jelentéktelen, ha 
ezeket felsorolom: Jugendliche und Erwachsene ’85: Gene- 
rationen im Vergleich. 5 kötet. Opladen, 1985; K. Lenz, 
Alltagswelten von Jugendlichen, Frankfurt, 1986; K. Al- 
lerbeck és B. Hoag, Jugend ohne Zukunft? Einstellungen, 
Umwelt, Lebensperspektive. München, 1985).
A kidolgozott módszer alapján nálunk is lehetne — kelle
ne — hasonló „közvéleménykutatást” végezni a fiatalok 
között, hogy a hitoktatók a rájuk bízottak valódi világában 
el tudjanak igazodni, s az ószövetségi történethez hasonló
an oda állítsák az égbe vezető létrát, ahol Jákob feje nyug
szik a földön. Hogy a fiatalok követni fogják-e „szemnyito- 
gatását”, kinyílik-e szemük, hogy mindennapjaik sajátos 
,jelzőrendszerét” észrevegyék, az más kérdés. Erre az útra 
azonban rá kell lépni a hitoktatóknak. V I. Pá l pápa írta 
JEvangelii nuntiandi” kezdetű körlevelében: „Korunk drá
mája kétség kívül abban áll, hogy törés támadt a kultúra 
és az evangélium között”. Azt is mondhatnánk, hogy 
nincs, vagy alig található híd, amely összeköttetést terem
tene a hit és a mindennapok élményvilága között. Ezen a 
hídépítésen kell fáradozniok a hit oktatóinak.

Nyomkeresö hitoktatók

Sauer professzor egy másik tanulmányában tovább elem
zi ezt a gondolatot (Theologie dér Gégénwart 35 (1992), 2, 
118-126.). Fiatalok panaszait idézi írása első soraiban. A 
legutóbbi ausztriai pápai látogatása alkalmával, Salz
burgban ezzel a néhány szóval fordultak hozzá: „A fiata
labb nemzedék háromnegyed része nem érzi magát meg
szólítva, amikor Ont, a katolikus egyház fejét hallja” . Ezt 
a megállapítást alátámasztja az a közvéleménykutatás, 
amelyet Trier-egyházmegye 18 éves gimnazistái között vé-
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geztek: „70 százalékuk közömbös a katolikus egyház konk
rét utasításaival, előírásaival szemben.” Még egy vallo
mást érdemes idézni: „A vasárnapi istentiszteletek annyi
ra ómódúak, hogy egyszerűen nem találok kapcsolatot az 
egyházhoz.” Élettelenek a prédikációk, bonyolult szövege- 
zésűek az imádságok. Ez utóbbira még egyházi példát is 
lehet említeni: Flórian Kunter bécsi segédpüspök mon
dotta egyszer, hogy a hivatalos dokumentumokat három
szor kell elolvasnia, ha egyszer meg akarja érteni. 
Latin-Amerika itt is példaként szerepelhet előttünk. A  
„nép” hívő tapasztalatait, életében, a mindennapokban va
ló eligazodását komolyan vették. A  katekizmust ezért nem 
papi dolgozószobákban állították össze, hanem kis közös
ségekkel együtt szerkesztették meg. A  szövegek összeállí
tásában, a „felfelé” mutató szimbólumok, jelképek, továb
bá a képanyag kiválasztásában jelentős szerepet játszott 
így a nép. így született meg a „Vamos caminando” —  Kel
jünk útra — című, a hit tanításában eligazító könyv (né
metül: Machen wir uns auf den Weg, Freiburg/Schweiz, 
1983).
Sauer professzor is kísérletet tett arra, hogy felfedezze a 
fiatalok élményvilágában azokat a jelenségeket, amelyek, 
az ő megfogalmazásában „lyukasak”, vagyis amelyekben 
lehetségessé válik az áttörés egy „másik világba”. Példá
kat sorol fel: „A zene átélése, kortárs csoportok közösségi 
élete, a szeretet és szexualitás megtapasztalása, a turiz
mus és szabadidő, a sport és játék élményvilága, az újsze
rű közeledés a természethez, a test — az érzékszervek — 
sajátosabb átélése, szociális feladatok iránti nyitottság, 
sőt még a science-fiction, a fantasztikus regények iránti 
lelkesedés is kiindulópont lehet.” Felfedezni a fiatalok 
mindennapjában a nem-mindennapit, ez a hit tanítóinak 
mai feladata.
Ez azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek első 
pillanatra tűnik. Az élmények kettősek, pozitív vagy nega
tív irányba is mutathatnak. Megtörténhet pl., hogy a ze
nei élményt valaki éppen menekülésnek fogja fel, „gyógy
szert” keres az élet szürkeségére. De akkor sem jut pilla
natok alatt Jézus Krisztushoz, vagy a háromszemélyű egy
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Istenhez, ha a zenében a harmonikus jövő ígéretét, lehető
ségét látja. Értelmező segítségre mindenképpen szüksége 
van. A  hit oktatójának kapcsolatot kell teremteni a fiata
lok által megélt valóság és a hit igazságai között. Ennek a 
hídépítésnek nincs receptje. A  biblia, a keresztény művé
szet, s maga a liturgia is kifogyhatatlan a jelképlátásban 
— itt kereshető a híd másik pillére. De rengeteget számít 
az élő tanúbizonyság is: művészek, szociális munkában fá- 
radozók, iszonyú életterhek ellenére is hitet megőrzők, sőt 
adott esetben politikusok, sportolók vallomásai, életpéldá
ja általában érdeklődésre számíthat a fiatalok között.
„Ha át akarjuk hidalni azt a szakadékot, amely a fiatal 
nemzedék élettapasztalata és a hit igazságai között tá
tong, akkor nyomkeresésre kell indulnunk. Ezt megfogal
mazhatjuk Martin Buber szavaival: Ami éppen most vá
lik valóra, ott kell keresnünk az örök Istent, mindenben 
az 0  jelenlétére kell ráéreznünk, mert életünk minden ré
tege a maga módján Oróla tanúskodik.”

Agresszivitás és hitoktatás
Ha az elmondottakat a mai fiatalok konkrét életével hoz
zuk kapcsolatba, akkor sok minden illúziónak tűnik. So
kan vannak, akik nem csupán Istenhez, de embertársaik
hoz — iskolatársaikhoz — sem találnak utat. Alig van pe
dagógiai témákkal foglalkozó újság vagy folyóirat, amely 
ne foglalkozna a növekvő agresszivitás kérdésével. A  sok 
közül egyet emelek ki (Henrietté Wolf, Prügeln, Protzen, 
Pöbeln. Die Gewalt unter deutschen Schülern nimmt zu, 
in: Lutherische Monatshefle 31 (1992), 10, 440-442.).
”A  new-yorki iskolabizottság az iskolaév első felében 56 
esetről tud, amikor fiatalok az iskola területén lőfegyvert 
használtak. Öt tanító, egy rendőr, két szülő és 16 tanuló 
sebesült meg, ez utóbbiak közül öt halálosan.” Itt még 
nem tartunk, állapítja meg Henrietté Wolf, a brutalitás
ra azonban sajnos nálunk is található elegendő példa. Már 
a kis elsősök is „harci játékokban” fitogtatják erejüket. Az 
idősebbek napirendjéhez — elsősorban az óraközi szüne
tekhez —  rendszeresen tartoznak a rúgások, ütések, vere-
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kedések, fenyegetések, leszámolások, a legvadabb szidal
mak.
A  hetvenes években még sokan azt remélték, hogy a „te
kintélyellenes” nevelés békességet szerető gyermekekhez 
vezet. Valójában a könyöklők társadalmához vezetett: 
mindig az erősebbnek lett igaza. Erkölcsi nihilizmus lett 
lassan úrrá rajtuk, elkötelezettséget nem ismertek. Akik 
ebben a légkörben nőttek fel, azok most szülők —  s nem 
mernek szembeszállni gyermekeik akaratával. Ez a hamis 
tolerancia felszabadítja az agresszív ösztönöket —  s az 
eredmény az iskolaudvaron figyelhető meg. Otthon kiszol
gálják őket, minden igényüket kielégítik, nehézségeiket 
eltakarítják helyettük az útból. Eredmény: a gyermekek a 
közösségi értékvilággal (és dologi értékekkel) szemben kö
zömbösek, s ha még brutális tévéfilmek is ingerlik őket, a 
vandalizmustól sem riadnak vissza.
Reménytelennek látszó feladat, mégis ez az egyetlen lehe
tőség: a pedagógusnak a brutalitás és erőszak legkisebb 
jelére is reagálnia kell, különben áradattá dagad a „vere
kedés, az erőfitogtatás és durvaság’’ (ez H. Wolf tanul
mányának címe). Ez esetben a gyengébbekben állandóan 
növekszik a félelem, s ez az érem másik oldala —  az erő
szak iránt tanúsított csodálat. Az erőkultusz megfékezés
hez azonban hozzá kell járulnia az értékvilággal való meg
ismerkedésnek is. „Csak úgy” senki sem hajlandó mássá 
válni, mint amilyen. Ebben a fárasztó nevelői munkában 
nagy szerep jut a hitoktatóknak, mert ők talán jobban 
meg tudják indokolni, miért „érdemes” lemondani az erő
szakról, agresszív viselkedésről, mit „nyer” az ember, ha 
másokkal szemben türelmes, s már az alsó tagozatban 
megtanulja, hogy „demokratikus” légkörben embersége
sebb az élet. Ha kizárólag a hittételekkel foglalkozik a hit
oktató, akkor homokra építi a házat.

124



Válogatta: Winkler Lajos

Új rovattal szeretnénk olvasóinkat meglepni. Hazai köny
vekre és folyóiratokra akarjuk figyelmüket ráirányítani. 
Olyan kiadványokra, amelyek megjelenését talán nem 
előzte meg nagy és költséges reklámhadjárat, belső érté
keik miatt mégis úgy gondoljuk, érdemes felfigyelni rájuk. 
A  kínálat persze annyira gazdaggá lett az utóbbi években, 
hogy minderre csak a teljesség igénye nélkül vállalkozha
tunk. Egyben olvasóink segítségét is kérjük. Hívják fel fi
gyelmünket a folyóiratunk profiljába illő kiadványokra: 
könyvekre, folyóiratcikkekre.

^űdások -̂ s.gy Péterek?
Kamarás István űj könyveiről a szerzővel

Máié-Tóth András beszélgetett.

H on na n  veszi a bátorságot, hogy a cölibátus kényes 
kérdéséről könyvet ír jon? Ö n  is beállt az antikleriká- 

lisok kórusába?

Kamarás: Sokan próbáltak lebeszélni erről a könyvről.
„Nagyon fontos, de ne írjad meg, roppant fontos, de ne 

jelentesd meg” — mondták többen is. Am a cölibátus csak 
egyeseknek kényes téma. Más pályákon is összeütközhet 
egy hagyományos szerep és a történelem. Az teszi a témát 
pikánssá, hogy tabuizálják. Én vállalkoztam a mítosztala- 
nításra és szeretném a cölibátus kérdését kiemelni a papi 
hálószobákból. A  papoknak sokkal többet árt a kritikátlan 
hódolat és az olyan kritika, amely mögött nincsen közös
ség. Én felkerestem és beszéltettem őket. Legtöbbjükkel jó 
barátsággal váltunk el. A  cölibátus kérdéskörének termé
szetesen csak egyik szeletének bemutatására vállakoz
tam: a jelenség leírására, szociológiai értékelésére. Az egy
házjogászok és teológusok más szempontok szerint foglal
koznak ezzel a témával. Abban azért nagyon bízom, hogy 
aki a könyvet elolvassa, megérzi benne, hogy nem kívülál
ló a szerző.
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M ilyen  lesz a könyv fogadtatása? N e m  fél a kiátko-
zástól?

Kamarás: A  könyv elkészítésében a legelismertebb ma
gyar teológusok és püspökök támogattak. A  cölibátu

son túl arról is szól, hogyan küzdöttek a papok és a hívek 
is a kor kihívásaival. Éppen azért, hogy a kép árnyaltabb 
lehessen egy másik könyvemmel együtt jelentette meg az 
Egyházfórum kiadó, melynek címe Egyházközségépítők. 
Mindkét könyv egyházunk múltjáról, küzdelmeiről, ku
darcairól és sikereiről szól. Átlagról, mintákról és szélső
ségekről is. Tükörnek és mankónak szántam őket.

N e m  akar válaszolni arra, hogy kiátkozzák-e érte?

Kamarás: Akik ezekben a könyvekben csámcsogni és 
botránkozni valót találnak, azoknak nincsen egyházi 

hatalmuk a kiátkozáshoz. Akiknek megvan a hatalmuk 
hozzá, azok —  hitem szerint — kinőtték már a középkort.

* * *

Egyik városunkban gyümölcsdézsmáló cigányokat lőt
tek agyon. Nem sokkal később, egy másik városban, 

baseball ütőkkel vertek agyon egy cigány férfit. Kelet-Eu- 
rópa egyházi vezetői Nyíregyházán tanácskoznak, hogyan 
lehetnének az egyházak a cigányság segítségére. A  pápa, 
a püspökök nyilatkoznak, elítélve a cigányokat is sújtó 
rasszizmust. Á  megszaporodott információk jelzik, hogy 
térségünk egyik égető kérdéséről van szó. Uj alkalom, 
hogy az individualista vallásosságon túlemelkedve vizs
gázzunk kereszténységből. De hogyan?

Századunk közepén a verduni plébános, egy bizonyos 
André Barthélémy, elhatározza, hogy elmegy a földrajzi 
határok nélküli Cigányországba, és elviszi az örömhírt az 
egész világon szétszórva élő, többségében a társadalom pe
remére szorult népnek. Két éve bekövetkezett haláláig fá
radhatatlanul dolgozik. Bejárja a világot, s az általa be
szélt hat nyelv mellé megtanulja az egymástól jelentősen 
eltérő sok-sok cigány nyelvjárást is. Több alkalommal ha-
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zánkban is járt; volt Máriapócson és Csatkán. Kelet-euró
pai útjai során gyakran cigányok tolmácsolnak közte és a 
helybéli papok közt, mivel a latint a fiatalabbak már nem 
ismerik...

Érzelgősségtől mentes, de nagy empátiát tanúsító, sok 
humorral megírt (és ízes magyarsággal lefordított) köny
vének legfőbb tanúságát talán az alábbi néhány sor foglal
ja össze a legtalálóbban: „ Papnak lenni elnyűhetetlen bol
dogság... Másik örömöm, amiért hálát adok, hogy egy 
egész papi életet szentelhettem a cigányok szolgálatára. 
Nem voltam érdemes erre a feladatra. Ok jobban megér
demelték. ”(11. o.)

(LÁM PÁS KIADÓ , Abaliget) 

* * *

A népek közötti megértés és megbékélés nehéz feladatá
ban kíván résztvenni az ELTE Román filológiai Tan
székén, Miskolczy Ambrus szerkesztésében indított soro

zat: az Encyclopaedia Transsylvanica (Erdélyi enciklopé
dia).

A  cím először 1787-ben Nagyszebenben született, ahol 
egy nagyszabású, közös: magyar, román, szász munka el
készítését tervezték, amelyben Erdély múltját, emberi és 
természeti világát akarták bemutatni. Ez akkor kivihetet
lennek bizonyult. A  mai utódok azonban ennek szellemé
ben úgy gondolják, „hogy az ún. kényes kérdésekről folyta
tott párbeszéd, bennünket, Kárpát-Duna-táji állampolgá
rokat inkább összeköt, mintsem elválaszt” — útjára bocsá
tották a sorozat első két darabját. Az Egyház és forrada
lom című könyvet, ami a Kiskörösjenőn 1849 tavaszán 
tartott, és azóta szinte agyonhallgatott, ortodox román 
egyházi zsinat mindeddig lappangó Jegyzőkönyvét tartal
mazza román és magyar nyelven. E nagyjelentőségű ok
mány „annak közvetlen tanúságtevője — írja a kötet elő
szavában Szabad György — , hogy a magyar kormányzat 
(éles ellentétben nemzetiségpolitikájának számos leegy- 
szersűítő képviselőjével) legális fórumot és működési kere
tet igyekezett biztosítani a hazai román görögkeleti egy-
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háznak a legsúlyosabb próbatételek idején is.” A  zsinat je 
lentőségének megértésében a szintén kétnyelvű, alapos 
bevezetés segít.

(Encyclopaedia Transsylvanica) 

* * *

A rendszerváltást követően ismét szabadon működő Do
monkos Rend folyóiratot indított, amelynek címe a 
rend jelszava: Veritas, (azaz Igazság). Alcíme pedig: F ilo 

zófia, teológia, világnézet. Beköszöntőjében P. Dr. Dóczy 
Zsigmond tartományfőnök így ír: „A világnézeti vákuum
ban élő emberek, tömegek igazságszomjának kielégítése 
sürgető, fontos, lényeges feladat! —  A  most induló folyói
ratunk célja éppen az, hogy hozzásegítse az Igazság után 
kutató embereket a szilárd alapokon nyugvó keresztény 
világnézet kialakításához.” Az első két szám szerzői közt 
találjuk a nemrég magas kormánykitüntetésben részesült, 
ismert teológust, P.Mehrle Tamást is. Reméljük, hogy a 
tomista filozófiát és teológiát képviselő laptársunk egész
séges pezsgést hoz a hazai (hit)tudományos életbe!

M EGJELENT  
az ESÉLY 1992/4-es száma

A  tartalom ból:
Miroslaw Ksiezopolski: A  szociálpolitika fejlődésé
nek kilátásai Lengyelországban a következő években

Georg Vobruba: Kapitalizmus és demokrácia. A  rend
szerváltás szociális előfeltételei Kelet-Európábán

Madíena Erzsébet — Zsoínay János: „Lakáspoliti
ka” és közöss_égi szociálismunka___________

Az E SÉ LY kapható 
a nagyobb könyvesboltokban 

Budapesten.
Előfizethető a szerkesztőségben:

Cím: 1083. Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 1-33-77-97

Előfizetés egy évre: 300,- Ft Egy szám ára: 50,- Ft
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OLVASÓINK LEVELEIBŐL
Most érkeztünk haza kéthetes laiquelia-i nyaralásunkból. 
Kitűnően éreztük magunkat. Szombat este 18:10 körül ér
keztünk, és a már bezárt iroda előtt egy német család kö
zölte, hogy a kulcs a lakásajtóban. A  lakás egyébként ra
gyogó volt: tágas, szeparált szobákkal ellátott. Csak egy 
napot voltunk a napernyős Bagui-ban, mert túl drága volt; 
a móló környékén megfelelően lehetett strandolni. 

Egyszóval, köszönjük a nyaralási lehetőséget! 
Megragadva az alkalmat, kérnénk, amennyiben lehe

tőség van rá, hogy a jövő évben is igénybe vehessük az 
Egyházfórum svájci egyesülete nyaralási lehetőségét.

(F .I., Budapest)

„Hálás köszönetünket szeretném néhány sorban tolmá
csolni. Felejthetetlenül szép hetet töltöttünk csodálatos 
természeti környezetben. A  lakás minden igényünket ki
elégítette. Teljes mértékben hozzájárult ahhoz, hogy na
gyon jól érezzük magunkat ezen a szép vidéken.

Újabb kéréssel szeretnénk zavarni. Amennyiben lehet
séges, 1993. évben is szeretnénk Svájcban nyaralni.”

(S .E ., Budapest)

Örülünk, hogy néhány olvasónknak kellemes nyaralást 
biztosíthattunk az Egyházfórum által közvetített nyugati 
lakások révén. Természetesen a jövőben is szívesen állunk 
rendelkezésükre. Kérjük azonban, hogy mielőbb küldjék el 
foglalási lapjukat, hiszen 1993 nyarára sok lakást már ki
adtak. Egyúttal sajnálattal tudatjuk, hogy az olasz Rivié
rán és a Garda tó mellett egyelőre nem bérelhetők lakások. 
Katalógusunkból azonban, amely az Egyházfórum buda
pesti címén rendelhető meg, még így is közel ezer lakás kö
zül választhatnak.

1993-as áraink a következők: Felnőtteknek naponta: 
AA  = 650,- Ft, A  = 550,- Ft, B -  450,- Ft, C = 400,- Ft; 
Gyermekeknek (16 éves korig) naponta: AA  = 500,- Ft, A  = 
450,- Ft, B = 350,- Ft, C = 250,- Ft.

(A  Szerk.)

A  napokban szereztem tudomást évnegyedes folyóiratuk 
létezéséről. A  Keresztény hit és politikai ész címmel meg
jelent kötetük utolsó oldalán lévő hirdetés hívta fel a fi-
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gyelmemet az Egyházfórumra. Ebben a hirdetésben közlik 
az 1990. és 1991. évi kiadványok tematikáját. Érdekes és 
aktuális témákról lévén szó, szívesen megvenném az el
múlt két évfolyam példányait, ha lehetőséget biztosí
tanának az árengedményes vételre.

(F .J . B uda pest)

Folyóiratunk előbbi számait továbbra is —  akár árenged
ménnyel —  szívesen kínáljuk olvasóinknak. Nagycsaládo
soknak, polgári szolgálatosoknak, nyugdíjasoknak, mun
kanélkülieknek szívesen adunk előfizetési engedményt. 
Minthogy csak előfizetőinkre és támogatóinkra számítha
tunk, tisztelettel kérjük tehetősebb olvasóink kiemelt támo
gatását, melyről Alapítványunk igazolást küld, s így adó
alapjukból levonhatják. (A Szerk.)

EGYHÁZFÓRUM ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATOT HÍRDET
az Egyházfórum negyedéves fo lyó ira t szerkesztői 

valamint
az Egyházfórum könyvei sorozat felelős szerkesztői 

munkakörére.

Mindkét munkakör fél-fél állást jelent, melyek külön-kü- 
lön is betölthetők vagy kombinálhatók.

Feltételek: Felsőfokú végzettség, legalább egy idegen
nyelv tárgyalóképes ismerete. Újságírói vagy 
szerkesztői tapasztalattal rendelkezők el
őnyben.

Az Egyházfórum  a II. Vatikáni Zsinat szemlélete és a 
magyar egyházak megújulása iránt elkötelezett 

pasztorális folyóirat.
Feladatok, bérezés és egyéb részletek megegyezés sze

rint.
Jelentkezés 1992. december 31-ig az 

Egyházfórum  cím én (csak!) levélben,

1158 Budapest, Thököly ut 74. (Tel.: 272-24-05)
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Köszönetnyilvánítás

A z Egyházfórum Alapítvány ezúttal mond köszöne
tét minden támogatójának. Anyagi segítségük nélkül 
az Alapítvány kiadványai nem jelenhettek volna 
meg, s nem tarthatták volna meg viszonylag ala
csony árszintjüket.

L e g fő b b  tám ogatóink :

Bencés Kiadó 
FIDESZ

József Attila Alapítvány 
Mustó Péter SJ 

Nemesapáti Tamás 
Papp Vilmos 

PRINTKER Kft.
Rimler Iván örökösei 

Soros Alapítvány 
valamint azok, akik nem kívánják 

megnevezni magukat.

A z Egyházfórum Alapítvány továbbra is egyedül 
olvasóira és támogatóira számítva folytatja munká
ját, amihez változatlanul nélkülözhetetlenek az ado
mányok. A z APE H  engedélyezte, hogy az adományo
kat az adóalapból leírhassák, amihez a szükséges 
igazolást azonnal megküldjük.

Számlaszám: MHB 325-11626



Die Nummer 20 von Egyházfőmül behandelt ein Thema 
von großer Bedeutung: Frauen in der Kirche. Diese 
Problematik, die in der westeuropäischen theologischen 
Literatur breit diskutiert wird und gewissermaßen in Mode 
ist, wurde in der ungarischen Pastoraltheologie noch nicht 
zum Thema gemacht, obwohl die Frauenfrage auch in 
Ungarn, besonders seit dem politischen Wechsel, eine Rolle 
spielt. Nach einer internationalen Sammlung von 
Frauengebeten und Meditationen berichtet der junge 
Theologe, Attila Jakab aus Siebenbürgen, über die 
Entwicklung der Dienste, die Frauen in der Urkirche 
ausübten. Der namhafte Kirchensoziologe István
Kamarás, hát etwa 30 ungarische Frauen zu einem 
Gespräch eingeladen, wobei er danach fragte, wie sie sich in 
der Kirche fühlen. Eine Rentnerin, Frau Dr. Becker aus 
Budapest, plädiert für mehr Lebendigkeit und
Glaubwürdigkeit in der ungarischen Kirche der 
nachkonziliaren Zeit.
Erfreulicherweise bekommt die Redaktion immer mehr 
Beiträge von ungarischen Verfassern, und so kann diese 
Nummer weitverzweigte aktuelle Themen aufgreifen. So 
bringen wir über die Probleme der wieder eröffneten oder 
neueingerichteten kirchlichen Schulen eine Analyse von 
Béla András Balogh (Debrecen), und ein Bericht über 
die Tätigkeit und Zielsetzung von Amnesty Internatio
nal in Ungarn.
Die Stiftung Egyházfórum organisierte eine internatio
nale Tagung unter dem Titel: Verantwortungslose Ver
schuldung — verantwortliche Schuldenbehandlung. Wir 
publizieren den Kongreßbericht des Präsidenten der Stif
tung, Dr. János Wildmann, die Abschlußstellungnahme, 
sowie einen Vortrag von zwei Psychiatern von der Medizi
nischen Universität in Pécs, Sándor Fekete und Gábor 
Kelemen, über die Zusammenhänge zwischen Devianz 
und Verarmung.
In dieser Nummer starten wir eine weitere Rubrik: Aus
lese, in der wir Rezensionen über ungarischen Bücher, 
Zeitschriften und andere Kulturgüter bringen, die die Ori
entierung in der Fülle des Angebots erleichtern möchten
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