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Kedves Olvasó!

Idei utolsó számunkkal befejezzük az Egyházfórum dialó
gus-sorozatát. Az egyházon belüli dialógussal kezdtük (Kato
likus sajtó —  Cenzúra?), majd a munkatársak képzése után 
a zsidók és keresztények közötti párbeszéddel folytattuk. 
Most pedig az egyháznak a „modem” világgal végzett dialó
gusához válogattuk össze súlyponti rovatunk tanulmányait. 
A párbeszédhez arra van szükség, hogy a partnerek elfogulat
lanul megismerjék egymást, esélyt adjanak az előítéletek fel
tárására és kritikájára. Azt tapasztaljuk, hogy a hazai társa
dalmi változás, a „modem” világ jellegzetességeinek hirtelen 
megjelenése aggodalmakat kelt és egyfajta elhárításra, fé
lelemre vagy visszavonulásra épített pasztorációt hív elő. AII. 
Vatikáni Zsinat szelleméhez hűen a modem világgal való bá
tor szembenézést, a monológ lelkipásztorkodás helyett a dialo
gikus tanúságtételt kívánjuk e számunkkal szorgalmazni A  
világról pedig úgy tanulni, hogy benne Isten ujjanyomát, te
remtő szeretetét, az „idők jeleit” alázattal és értőn felfedezzük. 
Azt tapasztaltuk, hogy korra és nemre való tekintet nélkül a 
keresztényekben jelen van egyfajta „sensus socialis” és elfogu
latlanul érdeklődnek világunk keresztény szellemben való for
málásának lehetőségei iránt Keresik azokat a fómmokat, 
ahol ilyen témákról előadásokat hallgathatnak, s véleményü
ket megoszthatják. Ugyanakkor érdeklődésükre sokszor nem 
a keresztény társadalmi tanításnak megfelelő támpontokat 
kapnak, hanem „kegyeskedő” elutasításokat, melyek éppen el
lentétesek azzal a könyörgéssel, amit Jézus búcsúimájában 
János evangélista így örökített meg: „Nem azt kérem, hogy 
vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól” 
(17,15).
A  Megtestesülés ünnepére készülve azzal a szándékkal adjuk 
át idei utolsó füzetünket, hogy valamelyest hozzájárulhatunk 
vele a „modem” világ változásainak árnyaltabb megismerésé
hez és így a keresztények korszerűbb és hatékonyabb társada
lomformálásához.

Boldog Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk minden 
olvasónknak!

1993. december A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT
M o r e l  G y u l a  s  .j.

A szerző az innsbrucki egyetem szociológia tanszékét 
vezeti. Tanulmányát J. Schasching professzor tiszte
letére szerkesztett kötetből bocsátotta folyóiratunk 
rendelkezésére.

Gondban a társadalmi összefüggésekben 
élő emberért

I. Válságok és azok okai

Jean-Paul Sartre Az altonai foglyok című drámájának fő
szereplője szokatlan optimizmussal szólítja meg a jövendő 
évszázadokat: „Szép gyermekeink, tőlünk származtok, a 
mi fájdalmunk szült benneteket. Századunk asszony, va
júdik, elítélnétek anyátokat?”1

Korunk valóban egészen más, válságos megrázkódta
tásokat él át, mint a korábbi századok. Csak néhány 
kulcsproblémát idézzünk fel: mély válságok jelei sokasod
nak a politika (politikai kedvetlenség, az „új világrend”), a 
gazdaság (világgazdaság, piacgazdaság és az igazságos
ság), a család (életközösségek, válások), a vallás (szekula
rizáció, egyházon belüli frontképződés) területén. Még so
hasem volt ilyen élő —  legalábbis sokak tudatában —  a 
következő tézis mint ma: „Minden társadalmi valóság ve
szélyeztetett és minden társadalom a káosz szélén álló 
konstrukció”2

Sok minden szól azon hipotézis mellett, hogy ezeknek 
a válságoknak az egyik legdöntőbb, közös, kiváltó oka ab
ban keresendő, hogy mi (koncentrikus körökben: az első

1 Jean Paul Sartre: Drámák II. Európa Könyvkiadó, Budapest 1968. 
Az altonai foglyok (Les séquestrés d’ Alton) Fordította Hegedűs Zol
tán 331. o.

2 P. Berger — Th. Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion dér 
Wirklichkeit. Eine Theorie dér Wissenssociologie. S. Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main 1969, 111. o.
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világ társadalmainak tagjai, értelmiségiek és e kategória 
kérdéseinek feldolgozására kötelezett szociológusai) nem
hogy megoldási javaslatokat nem dolgoztunk ki, de még 
fel sem fogtuk, hogy az emberiség történetében kereken 
200 éve ugrásszerű minőségi változás következett be, 
amely az emberi együttélés előfeltételeit alapjaiban vál
toztatta meg. E törésvonal legfontosabb elemei a felvilágo
sodás, azaz a fenntartás nélküli kritikai gondolkodás be
vezetése, az emberi észnek és értelemnek megalapozatlan 
megszabadítása a korlátoktól; a francia forradalom, azaz 
a szabadság, egyenlőség és testvériség kritériumainak 
rögzítése az emberek politikai együttélésében; és végül az 
iparosodás, amely az eddig uralkodó életformát radikáli
san megváltoztatta, lélegzetelállító technikai haladáshoz, 
és a széles néprétegek életszínvonalának ugrásszerű 
emelkedéséhez vezetett. Ezek az események egymással 
szorosan összefüggnek, további fejlődést (városiasodás, tu
dományos fellendülés, információrobbanás, földrajzi és tö
megkommunikáció stb.) eredményeztek. Ha ezt a hihetet
len változást kollektív —  pszichológiai és szociológiai —  
szemszögből vizsgáljuk, érthető', hogy egyfelől új igények 
és elvárások keletkeztek, új távlatok nyíltak a modern 
ember számára, mint pl.: a demokrácia és az egyenjogú
ság követelése; másfelől azonban az emberek együttélése 
rendkívül összetetté vált, és sokan a „közép elvesztésétől” 
(H.Sedlmayr) szenvednek.

Az említett törésvonal jelentőségét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. J. Schasching már 30 éve utalt erre, amikor 
felhívta a figyelmet, „hogy a nyugati népek technikai tu
dása csaknem 3000 évig lényegében nem változott. Az eke 
és a kocsi, a kovakő és az olajlámpa, az evezőscsónak és a 
vitorlás a XVIII. században még lényegében ugyanolyan, 
mint a fáraók korában. Azután hirtelen a találmányok és 
felfedezések hulláma jelenik meg. 100-150 év leforgása 
alatt az egyik felfedezés a másikat követi.”3

3 J. Schasching: Kirclie und industríelle GeseUschaft. Herder, Wien 
1960, 225 o.
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n. Válság az egyházban és küldetésében

Szociológiai szempontból vizsgálva nem meglepd, hogy a 
katolikus egyház sem értette meg eléggé az emberiség tör
ténetének alapvető változását; nem eléggé illesztette be 
önértelmezésébe és tevékenységébe.

Az azonban tény, hogy az első világban (és ennek kö
vetkeztében a világ más területein is) éld emberek életkö
zösségeinek és tudatának fent vázolt átalakulása gyökere
sen megváltoztatta a hívd ember elvárásait a vallással 
szemben.

A történelem korábbi korszakainak embere (bármily 
nehéz is ezeket a fogalmakat körülhatárolni és megkülön
böztetni, a vallásban a numinózust a titokzatosat, az „egé
szen mást” kereste —  és csakis ezt kereshette). A  fent em
lített változások oda vezettek, hogy a mai ember —  még 
ha kész is elfogadni az utolsó titkokat, mint a szeretés és 
az élet értelme stb. —  mindenre, ami ésszel felfogható, ér
telmes magyarázatot kíván. (Ez a megállapítás csak a 
nyugati világ vallásaira érvényes. Úgy tűnik a buddhiz
mus, a konfucianizmus és más világvallások nem ezen az 
úton járnak: az iszlám vallásban sem világos, hogy a kü
lönböző országokban miben különbözik és hogyan fejlődik 
tovább). —  Nem szabad figyelmen kívül hagyni az ebből 
következő lényeges megkülönböztetések és megszorítások 
ellenére sem, amit Max Weber a modem emberről megálla
pított: „Az intellektualizmus és a racionalizmus hangsúlyá
nak megnövekedése nem jelenti tehát azt, hogy megnövek
szik azoknak a létfeltételeknek általános ismerete, amelyek
től az ember függ. Hanem valami mást jelent: tudást vagy 
hitet abban, hogy az ember, hacsak akarná, bármikor meg
tapasztalhatná, hogy elvileg nem léteznek titokzatos, kiszá
míthatatlan hatalmak, amelyek közbeszólhatnának, hanem 
minden dolog —  elvben —  kiszámítható, tudható. Ez azon
ban azt jelenti: a varázslat ereje megtört a világban.”5

4 Vgl. P. Valadier: L’Église en procès. Chatholisme et société moderne. 
Calmann Lévy, 1987, 22. o.

5 M. Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen 
1968(3. Auflage), 593. o.
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így vált a racionalitás közös elvárássá a vallásos meg
nyilatkozásokkal és rítusokkal szemben. Pluralisztikus 
társadalmunkban nem várható el, hogy egy többé-kevés- 
bé kívülálló meg tudja különböztetni a nem eléggé mélyen 
megértett vallásos gyakorlatot a vallásszerű vagy mági
kus, babonás praktikáktól (pl.: horoszkóp).

A II. Vatikáni Zsinat a tartalom és a kifejezésmód 
szempontjából is lépéseket tett az új elvárások kielégítésé
re. Hosszú út vezet azonban még odáig, amíg az ember 
fontos tartalmakat úgy tud majd megfogalmazni, hogy 
azok a „belső egyházi körökön” kívül is érthetőek legye
nek. Mivel a címzettek szélesebb körét nem érik el, hatá
suk hasonlóan csekély, mint a j óvóim tatók, az értékek vál
tozásával és a környezettel foglalkozó teoretikusok vagy a 
teológia és vallásszociológia előrelátó szakembereinek ala
posan bebizonyított figyelmeztetései. —  Számomra egyéb
ként úgy tűnik, a probléma közvetlen megoldásában nem 
sokat segít, ha az egyházi életerő legtöbb mutatójának év
tizedek óta tartó csaknem lineárisan negatív irányú fejlő
désénél a „fó okot” keressük (noha elvileg a jövőt illetően 
ez igen fontos). A  zsinatban vagy a zsinat befejezetlensé- 
gében? Túl késón, vagy túl előkészítetlenül jött az „aggior- 
namento” romboló következményekkel járt mint egy duz
zasztás utáni gátszakadás —  vagy félbeszakadt úgy, hogy 
a nép (pl.: liturgiareformok) csak most, saját anyanyelvén 
ismeri fel, hogy a tartalmak érthetetlenek számára?

Talán fontos volna más utat választani, más feladatra 
koncentrálni. Kiindulópontként az egyház helyzetének jó
zan, reális felmérése szolgálna. A tények ismerte: egyre 
kevesebb a pap, egyre kevesebb hallgatójuk van a templo
mokban és az iskolákban, egészen általánosan: a vallásos 
kommunikáció köre egyre szűkebb. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy az egyház ma is világszerte egyedülálló lehe
tőségekkel rendelkezik az emberek megszólítására. Csu
pán néhány szembeötlő adatot idézünk: melyik szervezet 
dicsekedhet azzal, hogy a föld csaknem minden országá
ban több mint 400.000 főfoglalkozású és nagyrészt rendkí
vül motivált és elkötelezett munkatárssal rendelkezik, 
olyanokkal, mint amilyenek a papok a katolikus egyház-
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bán, akik több mint 200.000 plébánián számos emberrel 
állnak kapcsolatban; kereken 50.000 óvodában, 80.000 ál
talános iskolában és 30.000 középiskolában több mint 40 
millió gyereket és fiatalt befolyásolnak nap mint nap?6

Az ember (és nem csak a lelkének gondozása) azt kö
veteli az egyháztól, hogy ezeket a még mindig egyedülálló 
kommunikációs lehetőségeket ne tékozolja el, hanem 
használja ki optimálisan , hogy ezekkel az adottságaival 
élni tudjon, amelyek a fejekben még mindig fennállnak a 
szívekben és a viselkedésformákban végbemenő szekulari
záció ellenére is, de radikális változások nélkül tovább 
csökkennek. Mindaddig nincs hitele az egyház üdvözítő 
hatására hivatkozni, és a gondviselés mindenhatósága 
mögé bújni, amíg nem kezdtek hozzá azokhoz a reformok
hoz, amelyek az egyházi élet és az egyházi igehirdetés né
mely területén már lehetségesek lennének. Példaként a 
következőkben röviden vázolom az emberi kommunikáció 
két központi, egymással szorosan összefüggő területét, 
amelyeken nézetem szerint alapvető változások szüksége
sek és meg is valósíthatók anélkül, hogy hosszú viták 
eredményeire kellene várni, mint amelyek kereken 40 év
vel ezelőtt a bibliamagyarázat terén radikális áttöréshez 
vezettek, és amilyenek most az egyház erkölcstanában 
vannak folyamatban, és mint amilyenek belátható időn 
belül a dogmafelfogás átértékelésében várhatóak egy tu
dományos szociológiai vizsgálat fényénél.

in. Az igehirdetés tartalmai

A II. Vatikáni Zsinat az ökumenizmussal kapcsolatos elvi 
döntésében egy fontos különbséget rögzített. „A tanok 
összehasonlítása során nem szabad elfelejteni, hogy a ka
tolikus tanításon belül az igazságok, a keresztény hit 
alapjával való különböző kapcsolatuk szerint, értékrendet 
vagy ’hierarchiát’ képeznek.” (11. pont) Ennek a felisme
résnek az analógiájára a tartalmak gyakorlati pasztorális 
hierarchiáját kellene kidolgozni, a papképzés során oktat
ni és az igehirdetés minden területén (mindenekelőtt a be-

6 Annuarium stattsticum ecclesiae 1989. Vatican 1991.
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szédekben és a hitoktatásban) állandóan szem előtt tarta
ni.

Egész tudatosan ellen kellene állni a pszichológiailag 
érthető kísértésnek. Egy jó teológiai képzés sorozatos 
„aha-élményeket” vált ki a hallgatókból —  szisztematikus 
összefüggések, világos tudományos magyarázatok és talá
ló szakmai definíciók felfedezése normális esetben vágyat 
ébreszt a szellemi örömnek és kielégülésnek a továbbadá
sára. Egy ilyen szándék csak hosszú szisztematikus tanu
lási folyamatban lehet eredményes, minden más esetben 
félműveltséghez, félreértésekhez és zűrzavarhoz vezet 
vagy olyan kommunikációhoz, ami tulajdonképpen nem is 
kommunikáció, mivel a beszélgető partnert ténylegesen nem 
szólítja meg: „Ahogy nem mondom egy nyári éjszaka után a 
virágokon megjelenő csodálatos hajnali harmatra, hogy az 
H2O (noha ez tökéletesen igaz), ugyanúgy nem tudom elra
gadtatni az emberi szíveket azzal a ténnyel, hogy a meg
szentelő kegyelem accidens physicum.” Ebből a példából jól 
érthető, hogy a vallásos kommunikáció tartalma nem a teo
lógia, mint tudomány kell legyen, nem is egy kijelentés hely
meghatározása a tomista-skolasztikus gondolatrendszer
ben, hanem a hitnek az emberi létet közvetlenül, lényegében 
érintő témája. Igen nagy horderejű a döntés: a legkülönbö
zőbb fajtájú igehirdetéssel az ember „kis teológusokat” akar 
neveim (ami a tudományos képzésben teljesen jogos és 
„nagy teológusok” kifejlődéséhez vezethet), és ezáltal a kom
munikációt egy egyre kisebb exkluzív körre korlátozza —  
vagy fel akaija készíteni a lehető legtöbb embert az evangé
lium megszabadító üzenetének befogadására, és közvetíteni 
akaija számukra a keresztény világnézet és a keresztény hit 
legfontosabb tartalmait?

Rendkívül kontraproduktív, ha a XX. század vége tá
ján egy újonnan kinevezett, jó intellektuális képességek
kel rendelkező püspök első rádióinteijújában, mint hiva
talviselő, kész részletesen azzal a kérdéssel foglalkozni, 
hogy a lányok az eucharisztia ünneplésén miért nem mi- 
nistrálhatnak, aztán még néhány szót szólni az úgyneve
zett „mesterséges” fogamzásgátlás és a női egyenjogúság 
ellen az egyházban —  és meg sem említeni a mai ember
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nagy ill. egyéb nagy problémáit: a békét, a harmadik világ 
éhezését, a kapitalista rendszer igazságtalanságait és 
mindenekelőtt a nők és a külföldiek megalázását és ki
zsákmányolását világszerte. Az ilyen jelenségek kommu
nikációelméleti szempontból hihetetlenül súlyos hibákra 
utalnak az „igazságok hierarchiáját” illetően a vallásos és 
teológiai szocializációban.

Érdemes lenne alaposan meggondolni az ószövetségi 
szövegek olvasmányként való használatát az eucharisztia 
ünneplésekor és a hitoktatásban. Teológiai jelentésüktől 
eltekintve ezek a szövegek kétségtelenül a keresztény hit 
őstörténetét és teológiai alapját képezik. Van értelme és 
helyes az egyre kevesebb, de még mindig sok millió em
bert, aki vasárnap vagy nagyobb ünnepeken templomba 
megy, olyan történetekkel traktálni, amelyekben (a legtöb
beknek) idegenül csengő és ismeretlen nevű személyek és 
népek bizarr és gyakran nem keresztény tetteket hajtanak 
végre azért, hogy utána ezeket a történeteket kínkeservvel 
keresztény és aktuális mondanivaló hordozójaként magya
rázzák —  optimálisan használják ki ily módon a kevés ren
delkezésre álló időt?7 Képzeljünk el —  sit venia exemplo —  
egy menedzsertanfölyamot, amely hetente egy jó félóra 
alatt résztvevők millióit képezi ki, és ennek során 10-20  
percen át arisztotelészi szövegeket olvasnak fel —  amelyek 
ugyan teljesen egyértelműen annak a szellemi kultúrának 
a hátterét képezik, amelyekben a menedzsereknek működ
nie kell —  és a mai viszonyokra alkalmazzák...

Magát az Újszövetséget, a keresztény hit alapját és 
forrását sem lehet alapos megfontolás nélkül közvetlenül 
a mindennapi kommunikációban felhasználni. Mindenki, 
aki teológiát tanult, tudja, mennyi időre van az embernek 
szüksége ahhoz (az exegézis alapproblémájába való hosz- 
szú és részletes bevezetés után), hogy pl. a páli levelek bi
zonyos kijelentéseit valamelyest tárgyilagosan értelmezze 
—  csupán valamilyen „vakmerő bizalom” vezethet ahhoz, 
hogy ilyen szövegeket képzetlen embereknek felolvassa
nak és esetleg röviden megvilágítsanak. Sürgős döntésre 
van szükség. Az első lehetőség az eddigi gyakorlat folyta-

7 H. Rahner: Eine Theologie der Verkündigung. Darmstadt 1970, 10. o.
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tás a a megváltozott elvárások és feltételek mellett az ige 
mind kevesebb hallgatójának fokozottabb beavatásával. 
Ez azt jelenti, hogy a szokásos igehirdeto gyakorlatban 
olyan szövegeket olvasnak fel és magyaráznak szorgalma
san, amelyek újra és újra még az „Örömhír” eredeti meg
fogalmazására is emlékeztetnek, ezért azonban a hit lé
nyeges tartalmainak relatíve könnyű és gyors kommuni
kációjára alkalmatlanok.(Hogy csak néhányat említsünk a 
Máténál feljegyzett példázatokból: ilyenek a világosságról 
és a sötétségről (6,22-23), a disznók vízbefulladásával a 
gonosz lelkek megsemmisítéséről (8,28-34), és a tisztáta
lan lelkekról (12,34-45) szólók). A második lehetősség a to
vábbi szelektálás a cikk zárófejezetének értelmében: a 
közvetítés azt jelenti, hogy a közvetítendő tartalmakat a 
befogadó „hullámhosszára” hangoljuk.

Jellemző a mai korban élő, nyitott és modern embe
rekkel állandó kapcsolatban lévő papoknak a liturgikus 
szövegekben kifejezett tartalmakkal való elégedetlenségé
re az a gyakorlat, hogy bizonyos formulákat elhagynak ill. 
megváltoztatnak (pl.; „...aki Veled él és uralkodik” helyett 
„...aki Veled él és közöttünk van” vagy „...a mi Urunk ál
tal” „...a mi Urunk és testvérünk által”). Akinek közülünk 
vágya az értelmes hit és annak a keresztény kifejezése, 
amely minket „feltétlenül magával ragad”8 annak nincs-e 
rossz érzése, ha a tömegkommunikációs eszközök híradá
saiban egy éhségkatasztrófáról és egy háborús összecsa
pásról szóló tudósítása között Assisi Ferencről az állatok 
védőszentjéről esik szó? Ki tudna közülünk beletörődni 
abba, hogy templomainkban imádságként régi szövegeket 
énekelnek, amelyek mérfóldnyi távolságban állnak sok 
mai ember gondolkodásától és érzéseitől, és hogy azokat 
mind, akik nagy nehezen sem tudnak belehelyezkedni egy 
letűnt kultúrába vagy egy speciálisan meditatív-szerzete- 
si gondolat- és kifejezésmódba, inkább elijesztik és félre
vezetik abban az értelemben, hogy azt hiszik, ezek lenné
nek hitünknek, mai keresztény kultúránknak modern 
megnyilatkozásai?

8 P. Tillich: Die Frage nach dem Unbedingten. Werke, V. kötet Stutt
gart 1964, 136. o.
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Hiba volna a problémát bagatellizálni. Lehet, hogy az 
egyes felhozott példák tényleg nem nagy horderejűek, de 
összességükben ezek, számos más hasonló jelenséggel, az 
összegyházi kommunikáció vészjelzései. Ennek a kommu
nikációs válságnak a mélységeiről akartunk gondolkodni 
E. Drewermann a probléma komolyságának megfelelő 
megfogalmazásához hasonlóan: „Az ateizmus az én sze
memben az istenség torzképeinek a lerombolása; szüksé
ges reakció arra, hogy az ember az Istent azonosítja bizo
nyos hivatali struktúrákkal; bizonyos uralkodási viszo
nyokkal az egyházban és azon kívül; bizonyos erkölcsi fel
fogásokkal, amelyek elavultak; bizonyos tabu alkotások
kal, amelyek az embert butítják ahelyett, hogy élni segíte
nék. Ekkor az ateizmus az ember önmegvalósításának 
szükséges formájává válik, és ekkor kétségtelenül nem 
káros, hanem csupán nagyszerű kacagás a letűnt baboná
kon és egy lépés előre a vallásos kibontakozás sajátos út- 
jón.”9

IV. Az igehirdetés nyelve

Nemcsak a különböző kifejezésformákban megjelenő bizo
nyos tartalmak, hanem maguknak a különböző tartalmak
nak bizonyos kifejezésformái is rendkívül problematiku
sak az egyházi kommunikációban, és számos esetben 
egyértelműen kontraproduktívak. A  háttér ezen a terüle
ten is világos és érthető. Az igehirdetés gyakran olyan 
nyelvet használ (a szó legtágabb értelmében), amelyik 
már nem azoknak a nyelve, akikhez szólnia kellene. A  
megnyilatkozó egyház meg sem értette igazán, még kevés
bé ültette át a gyakorlatba, hogy a modem időben egy 
olyan új nyelvi összezavarodás ment végbe, mint a bábeli 
toronyépítés történetében úgy, hogy egyre kevesebb lett a 
közös fogalmak száma egyfelől a tradíció és a modern em
ber, másfelől a modern emberek közötti érintkezésben is. 
Mi az első asszociációja az ifjú teológus hallgatóknak, ha 
az Istenről mint „actus primus”-ról hallanak; mit jelent az

9 E. Drewermann — J. Jeziorowski: Gespräche über die Angst. Güters
loh 1991,51.0.
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„úr” és „szolga” kifejezés a nagy emancipációs mozgalmak 
áttörése utáni korszak emberének; mit ért „szeretet”-en  
az egyik és mit a másik? Igen sok további példát lehetne 
még felsorolni.

Az (Oröm)hír és az igehirdetés azonban emberi kom
munikációt (is) jelent, amely részben nagyon egyszerű, 
részben komplikált játékszabályok szerint folyik. Egész 
könnyen belátható adekvátságának szükségessége. Közis
mert mennyire felesleges az igyekezete annak, aki vala
mit a gyerekekkel a felnőttek nyelvén akar közölni, és 
mennyire elhibázott lenne felnőttekhez szólni a gyerekek 
stílusában. Éppen úgy belátható, hogy analfabéták és aka
démikusok keveset vagy semmit sem profitálnak a másik 
kategóriának szánt kommunikációból. Végzetes hiba ezt 
az egyszerű szabályt figyelmen kívül hagyni, ahol vallá
sos-teológiai előképzettségük szerint igen különböző kate
góriájú emberekkel akarjuk megértetni magunkat. A  ka
tegóriákat figyelembe vevő lelkigondozás során csak igen 
ritkán figyelhető" meg a helyes alkalmazkodás. Nem ele
gendő" ugyanis az egyes szociális kategóriákat (nők, fiata
lok, munkások stb.) speciálisan megszólítani, mivel eze
ken belül éppen úgy előfordulnak a vallási ismeretek és az 
egyházi közelség fenti kategóriái, mint ahogyan a temp- 
lombajárók vegyes szociális kategóriáiban. Ez nem köny- 
nyíti meg az igehirdeto feladatát. Azonban ez semmit sem 
segít: azt a nyelvet, amelyen a beszélgető partner nem 
(jól) ért, le kell fordítani.

A  jelen értelemben vett nyelv problémája különböző 
mélységű dimenziókat rejt. Egy példa az egyházi kommu
nikáció központi, általános kérdéseihez az a tény, hogy a 
művészi kifejezoerő a vallást messze elkerüli, és hogy az 
egyházon belüli stílus a humort és a szellemességet mesz- 
sze nélkülözi. A  dicséretre méltó ritka kivételek egyike R. 
Stecher püspök éppen megjelent könyve.10

A második példa egy egészen más területen, de az em
berek közötti dialógus mélyebb rétegeit is érinti: az egé
szen különböző dimenziók összekeveredése a párbeszédek -

10 R. Stecher: Heiter-besinnlich rund um den Krummstab. Innsbruck 
1991.
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ben és a kritikai vitákban. Erkölcstelen és tisztességtelen 
(és ezt egyre több gondolkodó ember észreveszi) az egyhá
zi szociológia által felvetett problémákat azzal a jézusi 
mondással elhárítani „Veletek vagyok a világ végéig”; a 
hivatalos egyház hibáinak kritikáira ezzel visszavágni 
„köztudottan a bűnösök egyháza vagyunk”; az egyházi 
szervezet szintjén végzett elemzések eredményeit eklezio- 
lógiai monofizitizmus szemrehányásával elítélni. Az ilyen 
szónoklat szavahihetetlensége, amely elismert ill. elisme
résre méltó igazságokat ilyen idegen dimenziókban hasz
nál, pozitív korrelációban no a különbséget tenni képes 
hallgatók számával.

Számos értelmetlen vagy anakronisztikus kifejezés és 
elnevezés jellemzi —  jelenleg inkább a verbális kommuni
káció felszínén —  az egyházi terminológiát. Épphogy el
hagytuk a kardinálisokra és püspökökre használt „eminen
ciás úr” és „excellenciás úr” megszólítást (micsoda eltéve
lyedés a Názáreti Jézus egyházában!), azonban még min
dig használunk oly megnevezéseket, melyek egy felvilágo
sodott keresztény számára komikusnak, bizarmak, muzeá
lisnak vagy az evangéliummal ellentmondásban állónak 
kell tűnjenek: „fotisztelendő” a Megfeszített egyházának 
tisztségviselőire: „Szent Atya” és „Szentszék”, a Mestert 
háromszor megtagadó Péter utódaira és hivatalára: „Páter 
Magister” a novícius mesterre, akinek közelebb kellene 
hoznia a novíciusokhoz Jézus követelését: „Senkit se ne- 
vezzetek Mesternek... Senkit se nevezzetek Atyának.”

Hasonlóan felül kellene vizsgálni az egyház nonverbá- 
lis kommunikációját. A  többség számára érthetetlen gesz
tusok, mint pl.: a kéz kitárása az eucharisztia ünneplése
kor, vagy a praktikus okokból elidegenített szimbólumok 
(pl.: kenyér helyett ostya). Ezek pasztorális szempontból 
is akadályozzák a kívánt kölcsönös megértést.

A  következő általános érvényű megállapítást alaposan 
át kellene gondolni: „...elég egy felületes pillantás az ipari 
társadalom nyelvezetére, hogy megállapíthassuk milyen 
változásokat idéz elő, és megsejtsük milyen hatást gyako
rol az ember szellemiségére. Ebben az összefüggésben ar-

11 Mt 23,8-10.
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ra kell rámutatni, hogy egy olyan vallásban, amelynek 
kezdetét az „Ige” és a (Jó)hír képezi, döntő fontosságú, 
hogy ez az Ige milyen nyelvi klímába kerül, és milyen csa
tornákon keresztül válik az ember sajátjává.”12 A követ
kező éles, de bizonyítékokkal teljesen alátámasztott és jo
gos megfogalmazás sejteti, mennyire döntő fontosságú az 
egyházi kommunikációról való gondolkodás: „...nemcsak 
az üzenet átadását segítő szimbolika létezik, hanem dia- 
bolika is, amely az üzenet meghallását és felfogását meg
akadályozza.” Az ezoterikus nyelv (verbális vagy non- 
verbális) használata az (egyre kevesebb) beavatott számá
ra a legjobb, mindenki más számára a legkevésbé haté
kony kommunikáció.

V. Zárómegjegyzések

Az egyház krízise válságokkal küzdő' társadalmunkban 
nem csupán a tartalmi és nyelvi kommunikáció most rövi
den felvetett problémáira korlátozódik. Nem véletlen, 
hogy 150.000 példányban rendelték meg a „Christ in dér 
Gegenwart” című folyóiratban megjelent „Leiden an dér 
Kirche” (Szenvedések az egyházzal) című cikket a folyóirat 
által kínált különkiadásban.14 Az aktuális nehézségek 
megoldásának helyes útja és a szekularizáció jelenségeire 
a helyes válasz az alapoktól való újrakezdés és az embe
rekkel való párbeszéd megújítása lenne.

Az egyházi kommunikáció eddigi gyakorlatával az em
berek három kategóriáját éri el. Az elsó', amelyik többnyi
re fiatalokból és értelmiségiekből áll, semmit sem tud kez
deni az ezoterikus közléssel, sőt, vagy botrányosnak vagy 
méltatlannak találja. A  második, amelyhez kritikátlan, 
csak a numinózust kereső', az utóbbi évtizedek hagyomá
nyaihoz erősen ragaszkodó hívők tartoznak, a számára 
felkínált vallásosságot többé-kevésbé babonásan, fetisisz- 
tikusan fogja fel. A  harmadik, a valláskérdéseiben jártas, 
teológiailag képzett és intenzíven gyakorló keresztények

12 J. Schasching, 63. oldal.
13 H. Stenger, Verwirklichung unter den Augen Gottes. Salzburg 1985,

106. oldal.
14 H. Fries, Leiden an dér Kirche. Freiburg 1989, 5. oldal.
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„belső köre” profitál belőle, és az egyház lényeges, megőr
zendő hagyományait fenntartja.

Ha az ember a harmadik csoporttal való kommuniká
ciót ápolni akarja, ami elkerülhetetlen, az első két kategó
riát azonban meg kívánja óvni a jelen gyakorlat káros ha
tásaitól, és a belső körbe való bejutásukat legalább rész
ben lehetővé akarja tenni, akkor —  lemondva az eddigi 
gyakorlat előnyeiről, pl.: a vasárnapi misehallgatás köte
lezettségéről —  az egyház kínálatát amennyire csak lehet, 
differenciálnia kell. A  kevesebb, de megfelelőbb és célsze
rűbb itt is, mint az emberi együttélés sok más területén, 
több gyümölcsöt teremne. Nem ez volna a hű megvalósítá
sa az alkalmazkodásra vonatkozó négyszeres páli felhí- 
vásnak?15

Fordította: Deliné Szita Anna

15 lKor 9,20.
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R E Z S Ő H Á Z Y  R U D O LF

Université Catholique de Louvain szociológia pro
fesszor. Az előadás elhangzott a KÉSZ szegedi cso
portjában. A szerzőnek köszönet a kézirat rendelkezé
sünkre bocsátásáért.

A nyugati kultúra gyökeres változásai

Diagnózis és válaszkeresés

Előadásom célja, hogy bemutassam a nyugati világban a 60—as 
és 70-es években végbement kultúrválságot, amely az érték- 
rendszerek gyökeres változásához vezetett.

Az előadás második részében azután megvizsgáljuk, hogy 
keresztény részről miképp fogadhatjuk a kialakult új társadal
mat, és hogy miképp hassunk rá.

I.

A szóban forgó változások olyan mélyrehatóak, hogy nem túlzás a 
reneszánsz vagy a fölvilágosodás idejében történt alapos fordula
tokhoz hasonlítani... csak éppen sokkal gyorsabban zajlottak le.

A hatvanas évek közepén a Nyugat már mindenütt az ún. fo
gyasztói társadalomban él. A jólét növekszik, de a felnövő új ge
nerációk, amelyek a háborút és a nélkülözéseket nem ismerik, 
egy alapvető kérdést tesznek föl: Mire szolgál a bőség? A törté
nelmi fejlődés nem hordja önmagában értelmét, az anyagi siker 
nem ad az életnek értelmet.

Ennek az új nemzedéknek lelki válságához hozzájárul a viet
námi háború zsákutcája is. Ugyanakkor a fiatalság céltalanság
ban szenved. Nincs olyan eszme vagy ügy, amely érdemes lenne 
arra, hogy megmozdítsák az ifjúságban rejlő erőket és önzetlen 
odaadást. Senkitől senki sem várja el, hogy önmagát túlhaladja. 
Ehhez hozzáadódik még az is, hogy a két fő ideált ajánló intéz
mény belső krízistől szenved: a katolikus egyház a zsinat körüli 
vitákkal foglalkozik, a kommunizmus pedig a desztalinizáció és 
a magyar forradalom következtében hitelét vesztette.
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Tehát egy értelemkereső ifjúság, főleg egyetemi hallgatók, 
lép a porondra és szakít a régi világgal, valamint az azt képvise
lő szülőkkel. A konfliktus így generációkat is szembeállít.

Vigyázzunk azonban. Noha a változások rohamos lépésben 
zajlottak le, előkészületük messze visszanyúlik a múltba. Az új
nak tűnő értékek és cselekvési formák már többé-kevésbé régóta 
meg voltak fogalmazva.

Egy német gondolkodó frappánsan jellemezte a hosszútávú 
fejlődést a XVI. század óta: los von Rom (a reformáció) — los von 
Christus (a folvilágosodás és a racionalizmus) — los von Gott (az 
utóbbi másfélszázad ateizmusa). A 60—as és 70—es éveket befo
lyásoló szerzők ennek a folyamatnak termékei.

Nehéz lenne mindannyiukat megnevezni. Csak egy párat 
emelek ki példaképpen: Darwin, az utópikus szocialisták, Marx 
és Engels (később Mao), Nietzsche, Freud, valamint a freudo- 
marxizmus Wilhelm Reich-hel; közelebb hozzánk Fromm és 
Marcuse; francia oldalról Gide, Camus, Sartre, a szociológia és 
az antropológia, melyek a gondolatok és az erkölcsök relativitá
sát húzzák alá, stb.

Valójában nem egy meghatározott ideológia hat döntőén, ha
nem inkább egy keverék, amelynek elemei az idézett szerzőkhöz ve
zethetők vissza. Egy áramlatról van szó, amelynek fő témái népsze- 
rűsödnek a kultúrjavakat terjesztő hálózat által, ebbe beleértve a 
különböző médiákat is.

Ha a szikra az egyetemeken pattant ki, a tűz az értelmiség 
különböző rétegei által terjedt: újságírók, művészek, a színház és 
a mozi világa, a rádió és a televízió, kutatók, tanárok, tanítók, s 
a papság bizonyos elemei által. Az egyik különösen érdekes kör
nyezet fontos szerepét emelném még ki: a „lelket és testet gondo
zó” foglalkozási ágakét: a pszichológusok, szociológusok, a kórhá
zi személyzet, a társadalmi munkások (social worker), nevelők, a 
kultúrházak vezetőinek és mindenféle kulturális dolgozó (ani- 
mátor)szerepét. A mozgalom beáramlott az iskolákba és a szno
bizmus segítségével a társadalmi felső osztályok szalonjaiba is.

Azelőtt a vallás hivatása volt, hogy az emberek értékrendsze
rét kiépítse és lelkűkbe ültesse. A vallás határozta meg és vette 
körül az élet döntő pillanatait a születéstől a halálig: ő  alakította 
ki a helyesnek vélt cselekvéseket és magatartásokat, ő irányította 
a lelkiismereteket, értelmezte a hétköznap és a történelem ese
ményeit, ő ellenőrizte a társadalmat, ő táplálta a gondolkodást és 
a művészetet, szentesítette a lét minden vonatkozását.

Abban az ütemben, ahogy Európa eltávolodik az egyháztól, 
Krisztustól, Istentől, egyre inkább új gondolatok terjednek el: az 
ember halandó, és halálával minden befejeződik; az ember sza-
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bad és joga van saját magának törvényt szabni: nem teremt
mény, hanem a fejlődés eredménye, tökéletesíthető lény; földi lé
tét javítgatva éri el azt, hogy kibéküljön önmagával és ellent
mondásait leküzdje.

Isten és ember immár szét vannak választva. Az embernek 
egyre kevésbé van szüksége Istenre, hogy a mindenséget meg
magyarázza, hogy a földön éljen és boldogságot találjon. A társa
dalom szekularizálódik: a vallás egyre kevésbé kormányozza rit
musát, szokásait, ünnepeit, napi gyakorlatát.

Miképp jellemezhetnénk azt az érték- és cselekvés
egyveleget, amely hirtelen elterjed a 60-as évek közepétől és a 
70—es évek elején?

íme egy első szembeötlő vonás: egy kultúrválságot (az érté
kek krízisét) mindig egy bizonyos iránytalanság jellemzi. Anó- 
mia következik be, azaz eltűnnek az igazítótáblák. A múltból 
örökölt értékeket elvetik, mert nem felelnek meg az új kívánsá
goknak és vágyaknak, vagy mert kényszerűnek tekintik őket.

Azonban ezeket az elutasított értékeket nem helyettesítik. 
Az alapvető magatartás a keresés. A kutatás az autenticitás, a 
hitelesség jegyében történik. Nem szabad csalni. Nem fogadható 
el, hogy valaki mást mondjon, mint amit tesz. A társadalmi és 
gazdasági rendet azért bírálják, mert az embereket hamis játsz
mába viszi bele: a profitért futnak és ezért másokkal küzdenek 
és versengenek, mialatt a nagy szellemi erők a felebaráti szere- 
tetet és igazságosságot hirdetik.

A hitelesség követelménye a burzsoá erkölcs elvetéséhez ve
zet. Ez a látszatok erkölcse: minden rendben van, ha a külsősé
gekben nem esett hiba.

Minthogy a múlttal szakítottak, a tekintélyérvek érvénytele
nek. Általában minden tekintély gyanús és a hatalom minden 
formája elutasítandó, legyen az az állam, az egyház, a fölöttes 
vagy a szülők hatalma. A hatalom elnyom és elidegenít, alienál. 
Az elnyomás nemcsak a törvények vagy a rendőrség eredménye. 
Ez mindenütt jelen van a hétköznapi életben, az iskolában, a 
családban, a munkahelyen. Az élet zárt, kényszerrel teli, tilal
makkal szabályozott.

A hatalom és a tekintély elvetése együtt jár minden dogma 
és transzcendens norma, szabály visszautasításával. Az értékek 
tehát relativizálódnak, viszonylagosak lesznek. Mindenkinek jo 
ga van a különbözőségre. A lényeg már nem az, hogy ki-ki meg
feleljen egy meghatározott szabályrendszernek, hanem az, hogy 
ki-ki magára találjon, személyes sajátosságai szerint éljen, ki
fejthesse egyéni lehetőségeit. Azelőtt ki-ki értékrendszerét egy 
intézmény (pl. az egyház) határozta meg, nevelte bele, ellen -
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őrizte. Ebből kifolyólag az értékrendszerek aránylag homogénak 
voltak. Manapság az „értéktermelő” intézmények sokat vesztet
tek befolyásukból és következésképp az egyének önállóbbak let
tek.

Az erkölcsi választás, a helyes út kijelölése már nem kihir
detett elvekből vezetődik le. Az eljárás inkább induktív (ráveze
tő): a választás személyes tapasztalatok, kísérletezés eredménye. 
Nem engedhető meg, hogy valamilyen hatóság a jót egyetemesen 
előírja, a rosszat megtiltsa. Ki-ki próbálkozzon és határozzon ta
pasztalatai szerint. Az embernek függetlennek kell lennie, legyen 
saját maga „értéktermelője”. Függetlenség Istennel szemben is. 
Még egyes teológusok is Isten haláláról beszélnek. Ez a túlvilág
tól elvágott szemlélet radikálisan megváltoztatja az ember hiva
tását is: neki e földön kell célba érni önmaga megvalósítása és a 
jó emberközötti kapcsolatok (konvivialitás) által.

Társadalmi vonatkozásban a hatalom és tekintélyelv helyébe 
a képzelőerő ünneplése lép. Az alkotóképesség, a spontaneitás az 
új jelszavak. A  központi bürokrácia az ellenség, legyen az a kapi
talizmusban vagy az államszocializmusban. „Small is beautiful”, 
így bizonyos esetekben a szabályokból, merev struktúrákból, a 
szürkeségből, az unalomból való kitörés vágya visszahúzódáshoz 
vagy elkülönüléshez vezet. így jönnek aztán létre mindenféle kis 
ellentársadalmak, mint a hippik, az önellátó mezei közösségek, 
városi lakóközösségek stb. Különbségeik ellenére ezek a kis egy
ségek hasonló „ellenértékeket” helyeznek előtérbe: az egyszerű
ség, a természethez való visszatérés, az ünneplés stb. Hajlékot 
adnak ugyanakkor a névtelenséggel, a tömegesedéssel szemben. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy az egyhangúságból való kimene
külés óhaja a kábítószerek fogyasztásához is vezethet.

Itt találkozunk egy másik fontos kereslettel: az intenzitás, az 
erős belső megélés igényével. Minden pillanatból ki kell hozni a 
maximumot. így érthetjük meg miért futnak kortársaink állan
dóan új élmények után, miért utaznak mindenfelé, miért van 
kultusza az orgazmusnak. Az intenzitás különbözik a mélység
től, más vonalon fekszik, éppúgy, mint az érzés más dimenzió
ban van, mint az érzelem. Az intenzitás keresése olyan hagyo
mányos értékekkel látszik szembenállni, mint a bölcsesség, a hű
ség, az állandóság vagy a lelki nyugalom.

Mindazok mögött amit említettem meghúzódik a döntő, át
ható érték: az individualizmus. Talán jobb, ha neoindividualiz- 
musról beszélünk, hogy megkülönböztessük a múlt hasonló 
áramlataitól. A személyiség kibontakozása, az egyéniség tiszte
lete, az én sajátossága, alapértékekké váltak.
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Az önmaguk keresése — különösképp a fiatalabbak között
— fontos és állandó feladatnak számít. Idősebbeknek is, főleg 
hölgyeknek, hirtelen az az érzésük támadt, hogy eddig minden
féle kötelességeknek engedelmeskedtek, előírásokhoz alkalmaz
kodtak, sokszor lemondtak ahelyett, hogy önmaguknak éltek vol
na. Ezentúl a boldogság az egyén érvényesülését jelenti. Legyen 
mindenki önmagával összhangban, érezze jól magát a bőrében.

Ez a neoindividualista áramlat inkább a műveltebb, tanul
tabb rétegekben található meg, akik inkább foglalkoznak lelki jó 
létükkel, és jobb felkészültséggel rendelkeznek, hogy magukról 
gondolkozzanak. De hamarosan teret nyert másutt is, és az a 
vágy, hogy ki-ki magára találjon, és szabadon kormányozza éle
tét, korunk egyik lényeges vonása lett. Rengeteg jel mutat erre, 
melyből csak néhányat említek meg:
—  A személyes boldogság különböző tényezőit joggá nyilvání

tották. Jogom van, hogy gyermekem legyen (ha másképp 
nem megy, mesterséges termékenyítés útján is); éppúgy jo 
gom van, hogy ne legyen (még magzatelhajtás árán is). 
Nemcsak orvosi kezelésre van jogom, hanem az egészségre 
magára is. Nemcsak a tiszteletre van jogom, hanem a szere
lemre is. Még a halálomra is jogom van: kiválaszthatom azt 
a pillanatot, amikor e siralomvölgyét elhagyom.

—  A pszichológiai egyensúly keresése, idegcsillapítók és alta
tók segítségével is, a pszichiáterrel és a pszichoanalitikussal 
együttműködve. A szakértők azt mondják, hogy korunk jel
legzetes patológiája már nem a hisztéria, mint Freud idejé
ben, hanem narcizmus.

—  Valóban, az önmaga keresése a narcizmusba torkollhat. 
Annyira szeretem önmagamat, hogy nincs másra szükségem 
a boldogsághoz. Ez a nárcisztikus feszültség Christopher 
Lach szerint a legkülönbözőbb színtereken jelentkezik. Kü
lönösen tragikussá válik az öregedéstől és a haláltól való fél
elemben.

—  Nagy népszerűségnek örvendenek mindazok a technikák, 
amelyek az önkifejezést, a lelkiállapot elemzését, a belső 
harmóniát segítik elő: a jóga, a zen, a bioenergia-mozgalom, 
a csoportdinamika, a mindenféle terápiák és gyógytanok.

—  Ehhez hozzátehetjük azt az állandó gondot, amely a fizikai 
formát, a testápolást keresi. A test valódi kultusz tárgya 
lesz. Abban a korszakban, amelyben a fiatalság a mérvadó; 
rugalmasnak, fiatalosnak kell maradni amíg csak lehet, meg 
kell menteni a testet az elcsúfulástól.
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—  Nagyon sokan vannak, akik élvezettel töltött életre törek
szenek. Ugyancsak különböznek őseiktől, akik a rendezett, 
kötelességteljesítő, munkálkodó pályafutást tisztelték. A 
szabadidő persze az az időszak, amikor a hedonizmus kibon
takozhat. Ez a nagy társadalmi mítosz: ami lehetetlen az el
foglaltságokkal teli időben, lehetségessé válik a vakáció 
alatt. A polgár elszökik az álomország felé az exotikumba, a 
paradicsomszigetre, a napos tájra, a szerelmi kaland felé, a 
gondtalan partok irányába.

—  Az elmondottakat jellegzetesen tükrözi vissza a tánc fejlődé
se. A keringő, a tangó, a foxtrott, a menüettől vagy a gavott- 
ról nem is beszélve: szabályoknak engedelmeskednek és pá
rokat igényelnek. Az újfajta táncokat ki-ki egyedül, önma
gának járja (vagy ugrálja), szabadon rögtönözve, partnerre 
abszolút nincs szükség.
Az önmaga keresése és a szabad kibontakozás vágya a sza

badság új meghatározásával jár együtt.
Nemrégen még a szabadság „eszköz”-érték volt. Rendkívül 

fontos, nélkülözhetetlen, mint a só az ételnek. Ám értelmét más 
értékektől nyerte, melyek elnyeréséhez szükséges volt. Eszköz 
volt egy cél szolgálatában, mint pl. a szabad párválasztás a csa
ládi boldogság alapja. Az új felfogás szerint, főleg fiatalabbak kö
rében, a szabadság öncél, „végérték”. Nem eszköz, hanem ke
resett állandó állapot. Mindig szabadnak kell maradni. Ez azt je 
lenti: szüntessünk meg minden kényszert, építsük le a hétközna
pi élet korlátáit. Erős gyanú uralkodik minden olyan szál iránt, 
ami valamihez odaköt: egy fogadalomhoz, a házassághoz, egy in
tézményhez stb. A társadalom olyan sebesen változik, hogy meg 
kell őrizni mozgásszabadságunkat, hogy alkalmazkodni lehes
sen, hogy mindig vissza lehessen szerezni függetlenségünket és 
kezdeményezőképességünket.

Ezek után könnyen megérthetjük, hogy miért küszködik 
annyi nehézséggel a család intézménye és miért nőtt meg azok 
száma, akik függetlenek maradnak vagy csak szabadházasságra 
vállalkoznak, amelyből könnyebb a kiút. Nem áll-e fenn annak a 
veszélye, hogy elvesztettem szabadságomat, ha ketten vagyunk? 
Miképp lehet az adott szót tiszteletben tartani, amikor az élet 
olyan hosszú, tele fordulatokkal, újdonságokkal, változásokkal?

A felszabadítás és a felszabadulás fogalma a kor mottója 
lett. Csak egy pár témát sorolok fel, mely ezt az irányzatot il
lusztrálja a társadalom különböző szektoraiban:
-— A versengés és kényszer nélküli iskolarendszer, melynek 

„Summer Hill” a mintája. A tanárok és a tanulók közti vi
szony úgy alakul ki, hogy nincs szükség fegyelmi kötelezett-
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ségekre. A tanulás minden egyes tanuló érdeklődése és 
egyéni ritmusa szerint halad.

—  Az olyan igazságszolgáltatás, melynek gyakorlata sokkal in
kább a társadalmi felelősségre, mint az egyéni felelősségre 
utal. Valójában az ember természeténél fogva jó: a hatalmi 
viszonyok, az elnyomás, az intézmények rontják el. Tehát a 
börtön nem lehet a bosszú vagy a bűnhődés helye. Az utat 
tévesztettet vissza kell kalauzolni a társadalomba.

—  Az őrültség is társadalmi betegség. Következésképp meg 
kell változtatni a kórházi és pszichiátriai intézményeket, 
azok kapuit ki kell nyitni.

—  A hadseregre nincs szükség. Amíg fennáll, ki kell kerülni a 
katonai szolgálatot. Ez a pacifizmus azonban nem zárja ki, 
hogy ne tekintsék elfogadhatónak a harmadik világban ví
vott felszabadító háborúkat.

—  Amint megjelent a környezetszennyezés problémája, kiala
kult a tiszta természet tisztelete és védelme. A táj, a víz, a 
növények, az állatok megóvása, a kémiai szerek nélkül ter
melt ételek egyre nagyobb érdeklődést keltenek, és új moz
galmakat szülnek.

—  Egy olyan közhangulatban, amely a nők felszabadítását és a 
test felfedezését szorgalmazza, a szexualitás is új meghatá
rozást kap. Már nem egy ösztön, amit fékezni vagy korlátoz
ni kellene, hanem élvezetet és boldogságot teremtő energia. 
A nemi élet sikeressége is immár az új jogok közé tartozik, 
része lesz a teljességét elérő életnek. Ezen az úton fel kell 
tehát oldani a gátlásokat, lerombolni a mesterséges akadá
lyokat, eltávolítani a tilalmakat. A tabuk e téren társadalmi 
termékek. Rendeltetésük az, hogy védelmezzék a társadalmi 
rendet a nemi kicsapongásoktól. Ezért oltják bele az embe
rek lelkiismeretébe a szent parancsolatokat. E téren nincse
nek se egyetemes érvényű elvek, se ún. normalités. Csak 
társadalmilag megfogalmazott, relatív szokások vannak. 
Mindazok a tilalmak, amelyek a hűséget, a meztelenséget 
vagy a homoszexualitást övezik, nem rendelkeznek abszolút 
érvénnyel. A szexualitás különböző formájú megélése pusz
tán ízlés kérdése, és azt egyformán el kell fogadni. A telje
sen biztos fogamzásgátló szerek felfedezése és elterjedése je 
lentősen hozzájárult az új, engedékeny (permisszív) erkölcsi 
felfogás szabad kibontakozásához. Időközben a magzat
elhajtás lehetősége is bevonult a törvényhozásba, így a fo
gamzásgátlás esetleges sikertelenségét is ki lehet javítani 
büntetőjogi következmények nélkül.
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Ha az elmondottakon elgondolkodunk, úgy tűnik, hogy a ki
fejezett érzelmek, hiedelmek és elgondolások egy bizonyos pesz- 
szimizmust sugároznak. Ennek valószínűleg az a magyarázata, 
hogy a kritikák és a tagadások gyakoribbak bennük, mint az ál
lítások.

A 68—as (diák)mozgalom intézményesen kevés nyomot ha
gyott. Igazat megvallva nem volt pontos politikai programja, 
mint egy klasszikus forradalmi erőnek. Nem volt elismert veze
tője vagy vezető gárdája, sem hódító stratégiája. Nem kereste ki
fejezetten az államhatalomhoz vagy a gazdasági hatalomhoz ve
zető utat.

E téren egyetlen hagyatéka a környezetvédő és a békemoz
galom, ahol megtaláljuk a hatvanas évek élgárdáját. Végered
ményben állíthatjuk, hogy társadalmunk politikai és gazdasági 
szerkezete érintetlen maradt, sőt a későbbi neoliberális offenzíva 
során jobboldali színezetet kapott. A fogyasztói társadalom, ame
lyet egy időben erősen kritizáltak, győztesen újjáéledt. A marxis
ta szocializmus összeomlott és a diktatúrájából kiszabadult or
szágok a piacgazdaságtól várják fellendülésüket.

Ezzel ellentétben a mérleg egész más a szellem terén. A 60- 
as és 70-es évek gyökeres fordulója mélyen megváltoztatta kul
túránkat és egy ozmózis jellegű folyamat által döntően rányomta 
bélyegét gondolatvilágunkra, gyakorlatunkra, értékeinkre és 
magatartásunkra.

Az évek folyamán persze a túlzások és excentricitások lekop
tak, de az időszak alapvető hagyatéka tovább él, és számos lé
nyeges kérdést intéz a keresztényekhez.

II.

Első pillantásra úgy néz ki, hogy a leírt kultúráramlatok ugyan
csak távol állnak a keresztény világszemlélettől. Igen erős lehet 
tehát az a kísértés, hogy velük szemben gyanakvó, sőt ellenséges 
álláspontot foglaljunk el. Az egyház a múltban hasonló esetben 
gyakran tanúsított negatív magatartást.

Hosszú ideig ellenállt a kibontakozó modem tudo
mányoknak. A szabadságeszméket még a XIX. században is el
ítélte. Csak lassan és későn ismerte fel az ipari forradalom kö
vetkezményeit, a munkásosztály kialakulásának vagy a városok 
gyors növekedésének fontosságát.

Ezekben a döntő történelmi fordulókban az egyház tehát 
nem játszott sem kezdeményező, sem vezető szerepet. Más tár
sadalmi erők voltak azok, amelyek az új világnézeteket kidolgoz
ták és a követendő utat megjelölték.
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Az ehhez hasonló nagy mulasztásokat kell most elkerül
nünk. Miképp? Hogy a gondolkozásunkat és a válaszadást meg- 
könnyítsem, kiválasztottam tíz pontot. Mindegyikük megfelel 
egy kérdésnek és kihívásnak, amelyre választ kell adnunk.
1. kihívás: legyünk próféták vagy kötelezzük el magunkat 
a világban? Hosszú történelmi vándorlása során az egyház 
mindig ingadozhatott két, látszólag ellentétes magatartás kö
zött: profétikusnak lenni, a kor fölött állni, az uralkodó áramla
tok ellen úszni, kiáltani az igazságot még annak a kockázatnak 
árán is, hogy türelmetlennek minősüljön; vagy beleolvadni a vi
lágba, ott megtestesülni, még annak a kockázatnak árán is, hogy 
e világ halandó vonásaival is azonosítja magát.

Alapjában véve a két eljárás nem kizárólagos, hanem kiegé
szítő. Lehetünk ugyanakkor és egyszerre a történeleméen és az 
idő fölött.

A prófétai magatartás azt jelenti, hogy hívek vagyunk iden
titásunkhoz, a Mester tanításából semmit el nem hagyunk, még
ha kárunkra is válik: követelményeinket mindig magasabbra 
emeljük, „non possumus”-szal válaszolunk a hatalom és a jöve
delem kísértéseivel szemben: Szent Benedekeket, Szent Ference- 
ket, Szent Ignácokat, s annyi más óriást termelünk, akik a törté
nelmi keresztutaknál az irányt mutatják.

A világgal hasonulni először is azt jelenti, hogy igyekszünk 
megérteni a környező társadalmat, főképp a tudomány segítsé
gével; jelenti továbbá, hogy minden újdonságban keressük a jót, 
a pozitívumot, és ezekkel az elemekkel építjük a jövőt; jelenti azt 
is, hogy felismerjük minden kultúra sajátosságát, és az emberek
kel ott találkozunk ahol vannak, és úgy közeledünk hozzájuk, 
amint vannak.

A kérdés tehát nem az, hogy az egyház, azaz mi mindannyi
an, legyen—e prófétikus vagy épüljön bele a meglévő világba, ha
nem az, hogy miképp vegyítsük egy—egy meghatározott esetben 
az egyik és a másik tendenciát?
2. kihívás: Legyünk „értelemtermelők”. Láttuk, hogy a kul- 
túrválság anómiával jár, azaz az emberek elvesztették iránytű
jüket: helyzetükből nem látnak kiutat, mert nincs biztos érték
rendjük, amely tájékoztatná őket. A kísérletező módszer, mely 
ma népszerűségnek örvend, általában barkácsoláshoz vezet, és 
ennek eredménye nem éli túl a következő élettapasztalatot.

Ilyen körülmények között az, aki azt mondhatja, hogy ő „az 
út, az igazság és az élet”, valóban jó hír hozója. Az evangélium 
sosem olyan időszerű, mint azokban a korokban, amikor az em
beriség tévutakon kocog és kiutat keres. Ilyenkor kell az egyház-
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nak „értelemtermelőnek” lennie. Kik az „értelemtermelök”? In
tézményekre és egyénekre gondolok, akik hivatásuk és hivata
luk által az emberek és a társadalom számára a végső célokat je 
lölik ki. Szerepük az, hogy az életnek értelmet adjanak, az érték- 
rendszerek alapjait megvessék, hogy válaszoljanak a nagy kér
désekre: „Hol van a boldogság?”, „Hogyan kell élni?”, „Mit jelent 
a halál?”; valamint a közösségnek terveket javasoljanak, hogy ez 
sorsát uralni tudja.
3. kihívás: a vallási étvágytalanság. Természetesen a krisztu
si jóhírnek fülekre van szüksége. Ám a mai társadalom viszony
lag kevésbé fogékony a másvilág távlatai iránt. Kortársaink val
lási étvágytalanságban szenvednek, a metafizika nem hozza őket 
izgalomba. Ha az okokat keressük, talán leginkább a fogyasztói 
társadalmat, a tudomány által táplált mentalitást, valamint a 
neoindividualizmust kell megjelölnünk. Ez utóbbi és a fogyasztói 
társadalom is az azonnali kézzelfogható boldogság felé terel.

Azonban akár tetszik, akár nem, a vallás nem érhető el a kí
sérletező, tapasztalatokra építő módszerrel. Ha a hasznosat és 
eredményest keressük, nem találunk rá. Lényegében a vallás el
lentétben áll minden olyan értékrendszerrel, amelynek végső 
mértéke az emberi ész. Álapjában véve kinyilatkoztatás, revelá- 
ció. A megélt tapasztalatok és az elmefuttatások elégtelenek, 
hogy fölfedezzük és megéljük. Ehhez több kell: a végtelenség irá
nyában nyitott kapu, no és a kegyelem ingyen ajándéka. A vallás 
azt sugallja a földön kereső embereknek, hogy kibontakozásuk 
és boldogságuk a halál után teljesedik be, a soha el nem enyésző 
szeretetben.

Nem hiszem, hogy létezik valamiféle metódus, amely csalha
tatlanul fölébresztené a hitet és legyőzné kétkedés nehézségeit. 
Azonban valószínűleg vannak olyan eljárások, amelyek jobbak 
mint mások. A magvető példája sok mindent megvilágít, ezért 
tovább léphetünk, és kereshetjük a magvetés legjobb módszereit.
4. kihívás: az erkölcstan megújítása. A mai társadalom nem 
fogadja be az egyház erkölcsi tanításának jó részét. Sőt, valódi 
válás történt, egyrészt sok hívő véleménye és cselekedete, más
részt, a magisztérium hivatalos állásfoglalásai között. Főleg 
olyan kérdésekre gondolok, mint a szerelem, a házasság fölbont- 
hatatlansága, a nemi élet, a születésszabályozás vagy a mester
séges megtermékenyítés.

Ha konkréten figyelem az egyház életét, háromféle erkölcsöt fe
dezek föl. Itt nem ellentétekről, vagy többlakiságról van szó; mint 
látni fogjuk, e három erkölcs kiegészíti egymást.
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Elsőnek megemlítem a parancsoló és tiltó erkölcsöt. Kiváló 
példa erre azok a kötelességek, amelyeket a tízparancsolat előír 
embertársaink iránt. Társadalmilag szükséges normák ezek. Ha 
nem engedelmeskedne nekik a közösség, ennek nagy rendetlen
ség lenne a következménye. Ez teszi érthetővé miért bízzák szí
vesen még a vallástalan államok is az egyházra az erkölcsi okta
tást és az erkölcsök felügyeletét.

Másodiknak utalok a bocsánat és a könyörület erkölcsére. 
Azt mondanám a gyóntatószék erkölcse. Gondolom, hogy szent
atyánk is másképp viselkedik, amikor enciklikát ír és amikor 
gyóntat. A törvény szemében bűnös a pap személyében figyelem
re, megértésre, bátorításra, bocsánatra talál. Ha a parancsok 
nyelve szigorú és határozott: a bűnök feloldása jóakarattal és 
részvéttel van telítve.

Harmadiknak marad a legfontosabb: a tökéletesség erkölcse 
„Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 
5,48). Ez a boldogság és az üdvösség erkölcse. A szeretet erköl
cse. Sokkal igényesebb, mint a parancsoló-erkölcs, mert míg ez 
utóbbi azt mutatja, hogy miképp kerülhetjük el a bukást, a töké
letesség erkölcse a magasba emel.

Az elmondottakból egy fontos következmény folyik. Úgy vé
lem, hogy amikor az egyház nyilatkozik, jó lenne, ha mindeneke
lőtt a tökéletességet és a szentséget hirdetné, amelyre Krisztus 
hív minket. Manapság sokszor az a hírneve, mintha elsősorban 
ítélőszék lenne. Persze ehhez a hírnévhez a médiák is szépen 
hozzájárultak. De ez csak egy érvvel több, hogy beszéde legyen 
teljesen pozitív és lelkesítő.
5. kihívás: a hatóság és a hatalom az egyházban. A hatva
nas és hetvenes években az ifjúság kétségbevont minden tekin
télyt és hatalmi formát. Ennek örvendetes következménye is 
lett. Mindenütt, az egyházban is, arra sarkallt, hogy megvizsgál
juk min alapszik a hatalom. Hogy tisztán lássunk, különböztes
sük meg a hatalom forrását, célját és gyakorlatát. Az egyházban 
a hatalom forrása Krisztus és ez a hatalom átszáll az apostoli 
utódlás szerint. Ebben az értelemben nem demokratikus, hiszen 
a hatalmat nem a népfenség alapozza, hanem azt az apostolok 
utódjai adják át.

Ám a hatalom célja a szolgálat, gyakorlata pedig lehet nem 
önkényes, hanem megosztó: a papság és a hívek is részt vesznek 
a döntések meghozásában. Épp ezen a területen újított a zsinat. 
Azóta nincsenek azok, akik mindent tudnak és azok, akik hall
gatva követik őket: azok, akik megmondják mit kell tenni, és 
azok, akik ezt engedelmeskedve végrehajtják. Vigyázzunk, itt
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nem arról van szó, hogy a pásztor szétosztja felelősségét, és vé
gül is senki sem felelős. Arról van szó, hogy elismeijük: a Szent
lélek ott fúj és ihlet, ahol akar; a karizmák és a hivatások, mint 
szent Pál mondja, sokfélék és alkalmat kell adni nekik arra, 
hogy érvényesüljenek.
6. kihívás: a relatívum és az abszolútum az egyházban. Kor
társaink afelé hajlanak, hogy mindent relativizáljának: Az érté
kek viszonylagosak; a törvények a napi gyakorlattól függenek; ha 
a szokás változik, újat kell hozni; az erkölcsöt a helyzet szabja 
meg; a társadalom határoz meg bennünket, tehát azzá válunk, 
amit a környezetünk, a korunk, a befolyások csinálnak belőlünk.

Nem kívánom pillanatnyilag azt kimutatni, hogy ezek az ál
lítások mennyire túlzottak, és hogy vannak olyan értékek, me
lyek egyetemesek, állandóak, az idő fölött állnak.

Inkább azt szeretném aláhúzni, hogy ennek az uralkodó re
lativizmusnak van egy hasznos mellékterméke is: rákényszerít 
arra, hogy világosan válasszuk szét ami hitünkben általános ér
vényű (abszolútum) és ami viszonylagos (relatívum).

Már régóta föltettem magamnak a kérdést: mi lett volna a 
kereszténységből, ha az apostolok nem Athénba vagy Rómába 
mentek volna, hanem Indiába vagy Kínába. Igen biztosnak lát
szik, hogy a keleti civilizációkkal való összeházasodás vallásunk
nak más öltözéket adott volna, mint amit a görög-római kultúrá
tól kapott.

A hit és az egyház, mely ezt őrzi és fejleszti, állandóan szer
ves kapcsolatban vannak egy meghatározott kulturális és politi
kai környezettel. így például az adott filozófiából kölcsönzi azo
kat a fogalmakat, amelyek hit és erkölcsi tételei megfogalmazá
sához szükségesek. Ugyanakkor kölcsönös függőségbe is kerül 
ezzel vagy azzal a társadalmi renddel. Ebben a helyzetben rela- 
tivizálni azt jelenti, hogy az evangéliumi üzenetet megtisztítjuk 
a ráragadt befolyásoktól, hogy megtaláljuk eredetiségét, mely a 
századokon és a nemzeteken túl beszél hozzánk.

Minden vallás legfőbb kísértése a türelmetlenség. A kapott 
kinyilatkoztatott ige igazsága oda vezethet, hogy magunkat az 
ortodoxia birtokosának tekintsük, a többieket pedig megtéríten
dő eretnekeknek tartsuk. Az út nagyon keskeny a meg nem al- 
kuvás és a vétkes hajlékonyság között. Az egyensúly ott van va
lahol az igazsághoz való ragaszkodás és az emberek szeretete és 
véleményük tisztelete között.

A misztériumok olyan mélyek és Isten annyira végtelen, 
hogy a biztos hit mellett hatalmas hely marad a kérdések és a 
kutatások számára.
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7. kihívás: a hitelesség (autenticitás) keresztény értelme.
A hitelesség, láttuk ezt, fontos érték. Követelménye az, hogy 
amit mondunk és amit teszünk, egybehangozzanak. A gondolat 
és a cselekvés egysége. Hányszor vádolták a történelemben egy
házunkat, hogy elárulta Mesterét? Egy olyan társadalomban, 
amely szívesen ítél az őszinteség nevében, a keresztények csak 
akkor hitelesek, ha különböznek a többiektől. Hitelük akkor van, 
ha hűségesek az utolsó vacsorán mondott krisztusi szavakhoz: 
„Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy 
szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35). Azt hiszem, hogy e 
téren még igen hosszú utat kell megtennünk.
8. kihívás: a tapasztalat keresztény értelme. Egy másik el
gondolkodtató modern érték a tapasztalat. Úgy mondatik, hogy 
az életet a szerzett tapasztalatok szerint kell irányítani. A mai 
ember, és főleg a fiatal, nem fogad el egy elvet vagy egy tilalmat 
csupán azért, mert egy tekintélyes személy vagy intézmény fo
galmazta meg. Saját maga akarja megtapasztalni, hogy az mi
lyen eredményre vezet.

Én nem gondolom, hogy az életünk folyamán fölhalmozott 
tapasztalatok, önmaguk erejéből, a hit fölfedezéséhez vezetnek. 
Szükséges, hogy valamikor ezek az élmények megvilágítást kap
janak. Fényforrásra van szükségük, mely nekik rajtuk túlmutató 
értelmet kölcsönöz, őket égbenyúló perspektívába állítja.

Ezzel párhuzamosan állítható, hogy a hit a tapasztalatból 
táplálkozik: Akkor erősbödik, ha az élettel van állandó kölcsön
hatásban. A hit úgy nyer igazolást, ha az általa ihletett választá
sok és cselekedetek helyesnek bizonyulnak. A gyümölcséről is
merjük föl a fát.
9. kihívás: a szabadság és az önmegvalósítás keresztény 
értelme. A két, korunkat főképpen jellemző érték a szabadság 
és az önkibontakozás, amelyek formájukban el vannak vágva 
minden transzcendenciától, minden isteni vonatkozástól. Ám 
nyilvánvaló, hogy fontos helyük van egy keresztény ihletésű ér
tékrendszerben is. Ezen is el kell gondolkodnunk.

Mit jelent a boldogság keresztény távlatban? Mit jelent a 
szabadság? Milyen kapcsolatok találhatók az önmegvalósítás és 
az üdvözülés vagy a tökéletesedés vagy a szeretet között? Mi a 
viszonya a szabadságnak az igazsággal vagy a felelősséggel vagy 
a helyes cselekvéssel?

Bizony ezek régi kérdések, de ezekre ismét meg kell felel
nünk a kor adottságait figyelembe véve.
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10. kihívás: a társadalmi bajok elleni harc. A keresztények 
különösképp érzékenyek a körülöttük látható bajokra és ártal
makra. A kábítószerek, a bűnözés, a prostitúció, az AIDS, a mag
zatelhajtás, az iszákosság, a megvesztegetés stb., nemcsak egyé
neket érintő tények, hanem társadalmi problémák is.

Az elvek és a célok terén az egyház beszéde világos és hatá
rozott. Csakhogy az ártalmakat tényleges módon is kezelni, sza
bályozni, csökkenteni kell. így azután átlépünk az eszközök te
rületére, s itt már a politikai cselekvés a mértékadó. E téren 
többféle megoldási lehetőség kínálkozik, és mindegyiknek meg
vannak az előnyei és a hátrányai. A kérdés az, hogy melyik a 
leghatásosabb módszer. Tehát a kereszténynek szabadon kell ki
keresnie, hogy az eszközöknek mely csoportjától várható a leg
jobb eredmény.

*  *  *

Természetesen a tíz kihíváson túl más dilemmákat is fel lehetne 
sorolni. A lényeg azonban az, hogy lássuk tisztán, milyen idő
szakban élünk, milyen feladatok várnak ránk, és miképp vállal
juk el Őket. A siker nem egyik napról a másikra köszönt be, ha
nem hosszú, mélybenyúló munka gyümölcse. Valószínűleg más 
lesz akit vet, és aki arat. Az Isten malma lassan őröl, mondja a 
keleti bölcsesség. De itt az idő, most kell kezdeményezni. Ehhez 
kívánok erőt és áldást mindnyájuknak!
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Tegnapból a holnapba 
Interjú Gyulay Endre megyéspüspökkel

Modem világ, maradi egyház?

Egyházfórum : Sokan beszélnek ma arról, hogy a világ 
modern, a társadalom modern, az egyház pedig nem az, 
hanem inkább modern-ellenes. Püspök úr hogyan fogal
mazná meg, mi az a modern? Milyen pozitív vagy negatív 
jelentést tulajdonít ennek a fogalomnak ?

Gyulay Endre: Azt hiszem, hogy ez minden korban telje
sen más. Modern volt a clunyi szellem, mert egy olyan vi
lágot váltott fel, ahol nem az elmélyedés volt a fontos, ha
nem valami egészen más. Modem volt Assziszi szent Fe
renc, bár senki sem tartotta annak, hanem inkább különc
nek, mert a maga szegénységével fölkiáltó jel volt korában 
a gazdagok és a szegények felé egyformán. A modem vala
mi olyan, amelyik a tegnapból a holnapba megy át, de ma 
még nem elfogadott és nem kikristályosodott. Valami 
olyan, ami ellenpólusként következik az előzőek hibáiból, 
de magán hordja a mának a hibáit is, hogy valami igazi 
holnapi következhessék belőle.

Egyházfórum : Ezek szerint a modern valami olyasmi, 
mint megújulás, reform.

Gyulay Endre: Ha a szó nemes értelmében veszem, ak
kor igen. Ha egyszerűen a korszerű értelemben veszem, 
akkor benne van a kornak minden forrongása, minden 
gyötrelme, amivel valami mást szeretne. Mondhatnám 
azt, hogy minden fiatal modem, mert szakítani akar az
zal, amit a szülei vagy nagyszülei képviselnek. Lázad 
minden ellen, ami a múltban volt, mert volt benne egy 
nemzetiszocializmus, meg kommunizmus, egy nyugati ka
pitalizmus. Mindezzel egyszerre szakítani akar, mert lát
ja, hogy ez a világ nem volt jó és nem olyan, amilyent ő a 
saját életének jövpjeként biztosítani akar. Ez az átmenet a 
modem, amelyik majd olyan eredményt szül, ami már el
fogadható. Erre ismét megjön az új reakció és a ma fiatal-
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jai, amikor majd édesapák és édesanyák lesznek, akkor az 
ó gyermekeik és unokáik is azt mondják, hogy nagy buta
ságot csináltatok, mert mi már jobban tudjuk, mi vagyunk 
a modemek, amit ti csináltatok, az elavult és félre kell 
dobni.

Zsinati szellemű magyar egyház?

Egyházfórum : Ha egy pár példát tudna mondani erre a 
magyar egyház pasztorális ténykedéséből? Hol vannak 
azok a fordulópontok a mai magyar egyház életében, ahol 
ez a modernizáció tettenérhető?

Gyulay Endre: Azt hiszem a 2. Vatikáni Zsinat egyház
képe az, ami abszolút modem, pontosabban mivel egészen 
krisztusi és egészen apostoli, ezért modem. A  modem egy
házképben nem az az elsőrendű, hogy ki tartozik jogilag 
az egyházba, ki van megkeresztelkedve. Elsősorban az a 
fontos, hogy ki van közel életével Jézus Krisztushoz. Az 
egyik koordináta ez az erkölcsi, a másik a hitbeli, hogy va
laki például teljes egészében elfogadja a katolikus taní
tást. Az egyik szempontból lehet valaki egészen közel, a 
másikból nézve egészen távol. Ez az új egyházkép, amely
ben a keresztség küldetést jelent. Még nagyobb fóladatot 
és kötelességet megbérmáltnak lenni és még teljesebb 
szolgálatot a szolgálati papsághoz tartozni —  legyen az 
diakónus, pap vagy püspök. Ennek a modem egyháznak 
legkisebb tagja, akár egy elsőáldozós gyerek, vagy egy ci
gány putriban lakó fiatal, pontosan olyan jogú és rangú 
mint bármelyik püspök. Tehát az új egyházképben a mél
tóság az istengyermekség, ami egy rettenetesen átfogó és 
modem szemléletet kell, hogy elősegítsen. Ezt az egységet 
és testvériséget, amit a francia forradalom is álmodott, 
csak kicsit másképpen gyakorolta, tehát ezt a Krisztus 
szemében való egységet és testvériséget, egyértékűséget 
jelenti az egyház modernsége.

Ezek után kezdődik a szóródás, hogy mi az én felada
tom az istengyermekségben: az egyik családapa, a másik
nak pedig ilyen olyan amolyan feladata van. A  mai ma
gyar egyházban ennek a tudatosítására volna égető szük-
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ség. Sok pap nem tud együttműködni a világi hívóvei, 
mert azt hiszi, hogy csak o ért hozzá, csak ó tudja, csak, 
csak, csak... Sok világi hívó pedig azt fogja mondani, hogy 
én vagyok az okosabb, mert ezt tanultam, meg azt tanul
tam, ezt el tudom intézni, ó meg nem, tehát akkor majd én 
veszem át az irányítást, az meg menjen a csudába, vagy 
misézzen csak valahol a sarokban és hagyjon engem mű
ködni, mert én vagyok az egyházközség. Ez sem igaz, mert 
ó is csak az egyházközség egyik oszlopa lehet, akinek ezt 
meg azt kell végrehajtania. Ügy gondolom, hogy a mai mo
dem egyházban először is meg kellene mindenkinek talál
nia, hogy mi a feladata és kötelessége és a felelősséggel 
végrehajtott kötelességteljesítés jelenti az egyházon belüli 
elsődleges feladatát. Ez pedig nem csak imádság, hanem 
karitatív munka, képzés, hiszen helyt kell állnom a mun
kában, vagyis felöleli a teljes életet. Ha tetszik a politikai 
életet is, mert a társadalomban is be kell töltse a maga 
életszeletét és vállalnia kell a maga felelősségét a szociális 
kérdésekben is. Tehát egy nagyon komplex kép, mindegyi
künk személyisége és kereszténysége együttesesen, ami 
személyreszabottan kötelességekkel és felelősséggel jár. 
Ha ezt valaki látja és teljesíti, akkor nagyon jó magyar, 
nagyon jó ember és nagyon jó keresztény.

Lassú modernizáció

Egyházfórum : A  zsinat egyházképének érvényesülését 
tartja tehát a modern lelkipásztorkodás egyik legfontosabb 
területének. A  magyar egyházról viszont eléggé kritikusan 
nyilatkozott, hogy ti. ez a testvéri egység nem működik. Hol 
vannak ennek a tulajdonképpeni okai, szemléletbeli ül. 
gyakorlati magyarázatai. A  papokat klerikalizmussal, a 
laikusokat pedig tudálékossággal vádolják. Ennél azonban 
árnyaltabban kellene erről gondolkodni.

Gyulay Endre: Visszamegyek az elózó példámhoz. Vajon 
a clunyi szellem, amit szent István már ismert és élt, 
mennyire hódította meg a magyar népet? Pedig akkor fris
sen keresztelkedtek, pedig akkor egyik-másik misszioná
rius ebben a szellemben működött közöttük. Tehát a mo-
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dem szellem átáramlása a világba és szétteijeszkedése 
nagyon lassú folyamat. Papjaink nagyrésze jóval a zsinat 
előtt tanult. A  világi hívek közül sokan abban a tudatban 
élnek, hogy a pap engem szolgáljon ki, mert ahhoz ért, 
egyébként pedig hagyjon békét. Kifizetem az egyházi hoz
zájárulást és ezzel én eleget tettem az egyháznak. Abszo
lút komoly átnevelésre van szükség mind a két irányban. 
Ahol egy társadalom el tudja majd fogadni az egyházat 
olyannak, amilyennek kell lennie, ahol egy hívő az egy
házban megtalálja a föladatát és nem csak azt nézi, hogy 
kritizáljon, hanem azt, hogy hol segítsen, egy pap nem azt 
nézi, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon. Ebben a 
pillanatban minden a helyre kerül. A  papságra nevelés az 
elmúlt 20 vagy 50 évben azt jelentette, hogy te most pap 
vagy és a feladatod az, hogy uralkodj és kormányozz, mert 
a te felelősséged, hogy merre vezeted a népet, stb. Ez telje
sen igaz, csak nem a hitleri vagy sztálini parancs
uralommal és bizonyos elnyomással vagy egyébbel. Ponto
san a világi hívőnek a szerepe, hogy határokon belül meg
határozza, hogy mi az, ami neki most igénye. Ezt a határt 
tulajdonképpen az evangélium és az egyház tanítása adja 
meg.

Egyházfórum : Válaszában azt mondja, hogy a magyar 
egyház személyi állománya részben a zsinatelőtti szellem 
miatt, részben a hívek konzummentalitása miatt egyszerű
en nem képes sebesen átalakulni, hanem csak nagyon las
san. Az a bibliai kép asszociálódhat, hogy Mózes és az ő 
nemzedéke nem juthatott be az ígéret földjére, hanem csak 
a teljesen új generáció, amely már megtisztult Egyiptom 
szellemétől. Vajon ez az igaz mai egyházunkra is, hogy a 
jelenlegi generációnak ki kell halnia, és csak a következő 
juthat el a modern magyar egyház kánaánjába?

Gyulay Endre: Hajói értjük, akkor így van. Ha egyesek
re lebontjuk és azt állítjuk, hogy éppen aranyborjút imád
nak, az már túlzás lenne. A  modernségbe belejátszik egy 
nagyon fontos momentum —  sajnos vagy hála Istennek —  
a szekularizálódás. Ez egy világszemlélet. Ma már egyet
len államfő sem tulajdoníthat magának szentistváni ural-
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mat. A  szekularizálódásnak sok az értéke is, de az egyház 
életében sok a hátránya is, mert nem Isten áll a központ
ban, hanem éppen a gazdasági élet, vagy másvalami. Ez 
nagyon is evilági beállítottság, ugyanis nem eszközként 
tekint ezekre, hanem sajnos nagyon gyakran célként. Itt 
kezdődnek az egyházon belüli problémák: hogyan tudjuk 
kinevelni a mai kor emberéből ezt a szekularizált szelle
miséget, és megtanítani arra, hogy ne csak evilági távla
tokban gondolkozzék. Egy sereg ember pontosan ezért 
megy a szekták felé, mert ott talál valami transzcendenst. 
Egy kicsit úgy, hogy közben evilági életében is jól elboldo
gulhat, mert azért vannak engedmények. Vagy éppen el
lenkezőleg, olyan a szigor, hogy kétségtelen biztonsággal 
gondolhatja, ha ezt teljesítem akkor üdvözülök és boldog 
leszek. Valamiféle transzcendens igény van ezek mögött. 
A  cél helyes, de az eszközök és az utak nem a legalkalma
sabbak. Az utakat az egyház már kétezer éve mutogatja 
—  több-kevesebb sikerrel. Itt volna jó, ha az egyház olyan 
súllyal tudna odaállni a ma emberéhez, hogy a transcen- 
dens vágyára, amit esetleg magának sem mer bevallani, 
sőt nagyon is materialistának akaija látni magát, fel tu
dunk kínálni valamit, amitől boldogabb lesz és nyűgöd- 
tabb.

Hány nyelvet beszélünk?

Egyházfórum : Nem kommunikációs problémáról van itt 
szó? Hogy a világ olyan nyelvet beszél, amit az egyház nem 
ismer. Az egyház nyelve elveszítette költőiségét, amely ösz- 
szekapcsolta az Igével. A  transzcendens távlatokat egyhá
zunk azért nem tuja sokszor bemutatni, mert nem ismeri 
ezt az új nyelvet.

Gyulay Endre: Egy példával, ha szabad. Adva van a gre
gorián ének, meg a gitáros ének. Ez két nyelv. A  mai fia
talok jórészének idegen nyelv a gregorián. Saját nyelve a 
gitáros zene és annak a néha kicsit bárgyú, de mégis so
katmondó és transzcendens mondanivalója, ő t  ezen ke
resztül lehet rávezetni, hogy fogalmai tisztuljanak. S ha a 
gregoriánt esetleg sohase éri el, Istennel mégis találko-
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zott. Ez érvényes a teológiai fogalmakra is: pl. mennyire 
mást ért lelkiismeret alatt egy keresztény ember vagy egy 
másik, mondjuk a múlt gondolkozásában. A  fogalmak tisz
tázása és a dialógus lelkülete az, ami a modem pasztorá- 
ció szelleme lehet. Ha valaki kimond egy szót, tudnia kell, 
hogy hányfélét jelent annak, aki hallja. A  reakciók pedig 
attól függenek, hogy mit értenek szavainkon. Lehet ez a 
szó Isten, Jézus Krisztus, egyház, stb. Körülbelül sejthet
jük, hogy a negyven év alatt milyen tartalmat tulajdoní
tott a magyar társadalom annak, hogy „egyház”. Ha ma 
azt mondom, hogy pl. egyházi vagyon, abban a pillanatban 
borsózik a háta, mert az 6 egyházfogalmában benne van a 
csalás, a tudománytalanság, a reakció, stb. A  modern 
nyelv azt jelenti, hogy ugyanazt értsük a szavakon.

Egyházfórum : Püspök úr hogyan látja, értik a mai embe
rek, amit mond'? Nemcsak a papok vagy a körleveleket 
hallgató hívek, hanem azok is, akik tájékozatlanok vagy el
lenségesek az egyház dolgaival, mert csupa negatívum 
asszociálódik számukra. Sikerül a modern világ nyelvét 
beszélni'?

Gyulay Endre: Nehéz kérdés, közvéleménykutatást kel
lene csinálni erról, fölméréseket. Akkor lehetne rá vála
szolni. Ha én prédikálok, általában nem szaladnak el az 
emberek, s ha tudják, hogy valahol én misézek, el szoktak 
jönni, s nem a püspöksüvegért vagy a botért. Azt hiszem, 
nincsen olyan nagy szakadék közöttünk. A  múltkor össze
futottam Újszegeden egy asszonnyal, aki sajnálkozott, 
hogy valamelyik programon nem én voltam ott, mert —  
mint mondta —  amit én mondok, azt mégiscsak megértik. 
Mondjuk, a hívóit nyelvén esetleg tudok beszélni. Nem  
biztos, hogy ez kifele is igaz. Bár ebben a dolgozószobában 
Miklós Imre nagyon jól megértette a szentelésem utáni fo
gadáson egy finom kis célzásomat, s ha nagyon akarják, 
mások is megértik. A  pasztorális terveket vagy határoza
tokat papjaim megértik, de az másik kérdés, hogy erővel 
bírják-e a végrehajtást ill. a körülmények megengedik-e. 
Ez sokkal tágabb kör, igennel vagy nemmel nem lehet rá 
válaszolni.
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Egyházfórum : Azért tettem fel ezt a kérdést, mert püspök 
urat az egyházmegyében és a tömegkommunikációs eszkö
zökben országosan is nagyon felkapták. Notesze tele van 
meghívásokkal. Azért lenne ez, mert értik a nyelvét vagy 
azért, mert püspöktársai nem tudnak ezen a hétköznapi 
ember által érthető nyelven beszélni?

Gyulay Endre: Azt hiszem, hogy ha valakit a püspöki 
karban megkérdeznek, akkor az nyilatkozik. Ebben az 
egyházmegyében én ismertebb vagyok, mert itt én vagyok 
a püspök, de a saját területén mindenki ismert. Nem hi
szem, hogy nagy eltérés volna. A  különbség talán az, hogy 
én magamtól is jelentkezem ha felmérgesítenek valami
lyen témában, akkor nekiülök és verem a gépet. Ez egyé
niség dolga. Nagyon vegyes reakciókat kapok. Hogy iga
zam van-e abban, amit írok vagy mondok, azt Istennel át
beszélem, s amíg úgy érzem a lelkiismeretemben, hogy o 
meg van elégedve, addig folytatom.

A modem lelkipásztor

Egyházfórum : Egy másik témacsokorra áttérve, püspök 
úr hogyan határozná meg az előbbiek alapján, milyen a 
modern lelkipásztor?

Gyulay Endre: Roppant egyszerű: pontosan olyan le
gyen, mint az apostolok. Először is legyen istenszerető, Jé
zust szerető, imádságos életű. Másodsorban legyen erköl
csileg feddhetetlen, hogy súlya legyen annak, amit mond. 
Harmadsorban tudjon mindenkit szolgálni, a vezetésben 
is szolgálnia kell. A  dialógus szellemét vigye, amiben ben
ne van a családlátogatás, a kisközösségi munka, mindaz, 
ami a dialógusnak bármilyen lehetőséget ad. Adjon helyet 
azoknak, akik az egyházon belül működni akarnak, lehes
sen vele együttműködni. Adjon olyan feladatokat, hogy 
mindenki, aki a maga területén valamihez ért, az vállal
hasson munkát az egyházközségben. Lehetőleg azt juttas
sa szóhoz, aki hitelesen tud beszélni valamilyen témáról: 
házasságról házaspár, gyermeknevelésről szülők, stb. Ki
ki kapja meg a maga szerepét, hogy fontosnak érezze ma
gát ebben az egyházban.
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Egyházfórum : Modern pap egyenlő apostoli pap. Az előbb 
elég sötét képet festett a tényszerűen és kényszerűen lassú 
modernizációról. Ha most szeme előtt végigfutnak egyház
megyéjének papjai vagy kispapjai, akkor mivel vigasztalja 
magát? Reményei szerint az apostoli papok mikor alkotják 
majd a többséget?

Gyulay Endre: A  modernség akkor jó, ha a holnapot biz
tosítja, mert a ma vajúdás. A  bor is lassan tisztul le. Hogy 
ebben hányán működnek közre, az fontos is, meg közöm
bös is. Fontos, mert minél többen, annál jobb. Közömbös, 
mert Isten csodákra is képes. Hiszen egy szem Assziszi 
szent Ferenccel vagy Don Bosco szent Jánossal olyanokat 
is meg tudott oldani, amit a történelem egy-kétszáz évig 
sem tudott megoldani. A  kegyelmet és a kegyelmi eszközö
ket nem lehet kihagyni. Minden papomról elmondhatom, 
hogy jószándékkal törekszik. Hogy ki mennyit lát belőle 
fontosnak és mennyire tudja magát túltenni a beidegzö- 
döttségein és mennyire tud ilyen értelemben modern len
ni, ez egyéniségén múlik, kívülről nem lehet belepumpál
ni. De ha minden pap buzgón csinálja, s a gondolkodásá
ban is át tud állni erre, akkor még mindig itt van az a pár 
százezer hívó, akinek ugyanígy át kell formálódnia, hogy 
ez a bizonyos csodálatos egyház kialakuljon. A  mag el van 
vetve, hogy májusi fagyot kap, vagy akkora termést hoz, 
amire nem is számítunk, azt nem tudom megjövendölni. 
Egészen biztos, hogy a jövő egyháza nem lesz azonos a 
mai egyházzal.

Kérlelhetetlenség és engedékenység

Egyházfórum : Ebben a vajúdásban vannak konkrétan 
körülhatárolható konfliktusok, tettenérhető véleménykü
lönbségek. Ezek közül mondjon példát, ha lehet.

G yulay Endre: Sokat lehetne mondani, de én csak egyet 
akarok, mert ebból talán sokminden kikövetkeztethető. 
Ha pl. egy lelkipásztor nem veszi figyelembe az elmúlt 
negyven évet. Bejön hozzá egy hívó, aki valamit szeretne. 
0  pedig elkezdi faggatni és nyaggatni és mindent meg
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akar tóle követelni, amit egy mintakatolikustól 50 évvel 
ezelőtt természetesen meg lehetett követelni. Ha nem tu
dom bekalkulálni, ami 40 év alatt történhetett s csak a jog 
szerint közelítek, akkor nem vagyok modern, akkor na
gyon is elmaradott lelkipásztor vagyok. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy ha megjelenik valaki, akkor azt 
sem kell tóle megkérdezni, hogy katolikus-e vagy sem, s 
máris minden szentségben részesíteni lehetne. Ez az a 
modernség, ami nagyon szépen fest és biztosan növeli az 
egyháznak a létszámát, de a hívószámát biztosan nem. 
Valahol a modernkedés engedékenysége és a jogi kérlelhe- 
tetlenség között van a megoldás. A  szélsőség konfliktuso
kat okoz.

Erkölcsi tükör és tőke

Egyházfórum : A  modernség tehát tanuláskészséget és tü
relmet jelent. Az elmúlt fél évben egyre többet emlegetik a 
nyilvánosság előtt, hogy az „egyház türelmetlen”. Az épüle
tek, az iskolák, a hitoktatás, a lelkipásztori követelmények 
felállítsa, stb. ügyében mindig türelmetlen. Püspök úr tü
relmetlenséget lát-e, vagy pedig inkább úgy véli, hogy az 
egyház tanul is meg türelmes is, csak az állapotok tűrhetet
lenek?

Gyulay Endre: Erre egy nagyon egyszerű dologgal sze
retnék válaszolni. A  kádári, pláne a rákosi időben minden
kinek azt kellett bizonyítania, hogy ó ártatlan. Nem azt, 
hogy bűnös, mert ók eleve ebből indultak ki. Ma újra itt 
tartunk, az egyház bizonyítsa be, hogy ártatlan. Inkább 
bizonyítsák be ezek a nagyhangú újságírók vagy mások, 
hogy az egyház türelmetlen, maradi, stb.! A  bűnünket mu
tassák be. Az esetek legalább 90%-ában ki lehet mutatni, 
hogy az egyház a maga módján tisztességesen csinál min
dent, de van egy olyan ellenzék, amelyik nem azt óhajtja, 
hogy az egyház ártatlan legyen.

Egyházfórum : Azt lehet gondolni, hogy mostanában a 
szervezett vagy legalább is öngerjesztő egyházellenesség 
vette kezdetét, amely a modernizmus zászlaját hordja, de
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tulajdonképpen a sekrestyeegyház modelljét akarja állan
dósítani?

Gyulay Endre: Inkább arról van szó, hogy egyetlen olyan 
intézményes erkölcsi bázis van, amelyik bármelyik párt
nak tükröt tud tartani, ki tudja mutatni, hogy programjuk 
vagy magatartásuk nem egyezik a humanizmussal, az 
egyház tanításával, a helsinki elvekkel, stb. —  ez az egy
ház. A  pártok egymásra nem mondhatják, mert mind
egyiknek van valami a füle mögött. Az egyházra nem 
mondhatják, hogy ugyanebben sáros, mert nem politikai 
párt, hanem erkölcsi tekintély. Ezt az erkölcsi tekintélyt 
még az egyház megszólalása előtt igyekeznek lerombolni, 
mert csak így lehet megúszni azt, hogy a pártok és a tár
sadalom lelkiismerete felé tükröt tartson.

Ösztönös védekezést látok jobboldalt, baloldalt, közé
pütt, minden oldalon. Ebben benne van az előző negyven 
év, hiszen az újságírók nagyrésze ebben a szellemben ncítt 
fel. Benne van az, hogy az egyháznak nincsen olyan napi
lapja, amely azonnal reagálni tudna, hiszen az Új Ember
be például már 10 nappal a megjelenés előtt le kell adni a 
cikket, s mikorra megjelenik, már senki sem emlékezik, 
hogy miről is volt szó két héttel ezelőtt. De pl. a Népsza
badság is a Püspöki Kar nyilatkozatának csak a második 
részét hozta le, amiben arra buzdítottunk, hogy az embe
rek menjenek el szavazni, de az első részét, amelyben 
azokról az állapotokról szóltunk, amelyekért éppen a Nép- 
szabadság olvasókörének is egy rétege felelős, azt lehagy
ták. így nem lehet tájékoztatni, s így nem lehet az embe
reknek átadni, amit szeretnénk.

Egyházfórum : Ez az érem egyik oldala. De nézzük meg a 
másik oldalt! Úgy látja, az egyház Magyarországon való
ban szembenézett a saját negyvenéves múltjával, valóban 
megtisztult a kényszerhelyzetéből fakadó erkölcsi foltoktól 
és megszerezte azt az erkölcsi tőkét, ami alapján a fentebb 
említett tükröt tarthatja?
G yulay Endre: Azt hiszem az egyház —  elkövetett hibái
val együtt is —  még mindig a legerkölcsösebb volt az 
egész társadalomban. A  másik pedig, nekünk van gyónta-
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tószékünk, ahol ha nem is a társadalom, de az Isten előtt 
rendezhetünk dolgokat és utasításokat is kaphatunk, 
hogy most azután tényleg másképpen kell élnünk. Ha a 
társadalom ma nem talál súlyos kivetnivalót x-ben vagy y- 
ban, akkor tovább dolgozhat múltjával együtt is. Ha talál, 
akkor ki lehet pellengérezni, akár félre is lehet állítani. Az 
előző negyven évben véleményem szerint a legstabilabb 
mégiscsak az egyház volt, oda is tartozott azok közé, aki
ket a legjobban nyírtak. Az emberi gyöngeségeket persze 
nem merném dicsőségnek mondani. Az első háromszáz év 
üldözése idején is voltak a lapsik, akik külön utakat ke
restek a hatalommal, de botlásaik után bűnbánatot tartva 
mégiscsak visszatértek az egyház életébe.

A  magam egyházmegyéjében megcsináltam a körleve
lemben azt, hogy akikkel szemben elődeim vagy bárki 
nem viselkedett a megpróbáltatás súlyának megfelelően, 
amikor börtönben voltak vagy hasonló, azoktól próbáltam 
bocsánatot kérni. Nem biztos, hogy erre szükség volt, én 
úgy éreztem, hogy igen, de nem kötelező, hogy ezt min
denki ugyanígy érezze. Én úgy éreztem, hogy ez egy bizo
nyos gesztus feléjük, s az esetleg még meglévő sebek gyó
gyítására alkalmas lehet. Nem tudom és nem is érdeklőd
tem iránta, hogy ez milyen visszhangot váltott ki. Nem 
akartam sem tapsot, sem kiabálást. Mások is csináltak 
ilyesmit, például Marosi püspök. Nem szükségképpen 
ezen múlik, hanem azon, hogy akik nagyon ilyen-olyan- 
amolyanok voltak, azok ne működjenek túl nagy felelős
ségű fórumban. Egyébként akik igazán érintve voltak, 
azok nagyrésze már nem is él. A  lényegesebb az, hogy ma 
tudjanak olyan becsületes munkát nyújtani, amilyen csak 
tőlük telik, s úgy érzem, ezt meg is teszi mind.

A „modern” főparancs

Egyházfórum : Befejezésül és kicsit az egész beszélgetést 
összefoglalva, arra kérem, jelölje meg azt a néhány erényt 
vagy intézkedést, amit a magyar egyháznak elsősorban el 
kellene sajátítania és meg kellene hoznia, hogy a vázolt po
zitív értelemben modern legyen.
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Gyulay Endre: Egy farizeus egyszer megkérdezte Jézust, 
hogy melyik a főparancs, O pedig azt válaszolta: szeresd 
Uradat Istenedet teljes szívedből és minden erődből, és 
szeresd felebarátodat mint önmagadat. Még az írástudó 
farizeus is azt mondta, jól feleltél. Valóban, ebben benne 
van a szolgálat, a törekvések, az Istennek való odaadott- 
ság, ennek kontrollja a felebaráti szeretet, erőfeszítések a 
lelkek felé a megújulás és megtisztulás segítésében, a 
gyóntatószéki tanácsoktól kezdve a keresztelési oktatáson 
át a jegyeskurzusig. A  családlátogatásokon keresztül a fe
szültségek feloldásáig, az egyházközségi képviselőtestüle
tek megújulásáig, stb. Ennek az egésznek a gyökere az Is
ten és a felebaráti szeretet. Hogy ezt ki hogyan bontja ki, 
az más kérdés, de a főparancs megmarad, s amíg az egy
ház él, nem is változhat.

Egyházfórum : Püspök úr, köszönjük ezt a beszélgetést!
(Máté-Tóth András)

A fenti interjú egy 
a modern világ jellegzetességeit 

tárgyaló és a korszerű pasztorális 
választ kereső sorozat első tagja.

A további részeket következő 
évfolyamunk füzeteiben tesszük közzé.
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H E G Y I G Y U L A

Kampány és párbeszéd

Az új választások közeledtével ismét kiújultak a viták egyhá
zunk közéleti szerepvállalásáról; és várható, hogy a következő 
hónapok felfokozott hangulatú kampányidőszakában e viták 
még hevesebbek lesznek. Az egyház közéleti szerepéről a külön
böző zsinati, pápai és püspökkari állásfoglalások eltérő hang
súllyal szólnak, s belőlük még jóindulattal is lehetséges egymás
nak részben ellentmondó mondatokat, gondolatokat kiemelni. 
Némi rosszindulattal, vagy egyszerűen pártosan elfogult szenve
déllyel pedig egészen szélsőséges módon manipulálhatóak mind 
az önjelölt „keresztény pártok”, mind az egyházellenességre épí
tő erők által.

A nyugat-európai és latin-amerikai egyházak eltérő történel
mi tapasztalatai, a magyar egyház negyven esztendős megpróbál
tatásai, az önkormányzat helyenként változó erőviszonyai, a pa
pok és a hívek egyéni élményei együttesen formálják a katoliku
sok „választási stratégiáját”. A demokratikus választás termé
szetéhez tartozik, hogy a politikai erők hónapokig, olykor évekig 
készülnek rá, a kampány a legteljesebb nyilvánosság előtt folyik, 
s a választót minden oldalról befolyásolni igyekeznek — ezzel 
együtt a fülkében mégis egyedül kell döntenie; szavazása bizal
mas és titkos aktus, s ilyen tekintetben szuverén lelkiismereti vá
lasztás. Az egyháznak, mint a keresztény lelkiismeret közvetítő
jének ezért különös felelősséggel kell híveihez szólnia. Ha taná
csát kérik, komoly és megfontolt választ kell adnia: de tragikus 
lenne, ha hangja összemosódna a kampány lármájával, a szük
ségszerűen vásári és felszínes pártpropagandával. A választások 
napja ugyanis hamar elmúlik, a megváltónak kikiáltott pártokról 
könnyen kiderülhet, hogy felelőtlenül ígérgettek, vagy éppen a sá
táninak bélyegzett erők bizonyíthatják be jószándékukat és ráter
mettségüket a társadalom előtt. Az egyháznak választásoktól füg
getlenül mindennap szembe kell néznie híveivel, és Krisztustól 
örökölt hitelét e mai kétkedő, kiábrándult világban különösen sú
lyos hiba lenne politikai kampányokban elfecsérelnie.

Nem akarok végtelen citátumokba bonyolódni, de e témában 
fontos és friss állásfoglalásként mégis érdemes II. János Pál pá
pa 1993. július 28—i, A pap és a politika címen közreadott beszé-
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déré utalni. Ebben a Szentatya egyértelműen leszögezi, hogy 
„egyetlen politikai pártot sem lehet azonosítani az Evangélium 
igazságával, ezért (a pap) nem tartozhat kizárólagosan egyetlen 
párthoz sem, mert akkor az Evangéliumtól távolodik el. A pap
nak tehát számolnia kell ezzel a helyzettel, még akkor is, ha a 
keresztény állampolgárok, dicséretes módon, kifejezetten az 
Evangélium által inspirált politikai pártokat támogatják. A pap 
ugyanakkor tegyen erőfeszítéseket, hogy Krisztus tanítása vilá
gítsa meg a többi párt és társadalmi csoport programját.” II. Já
nos Pál szerint a papnak lehetőleg azt is el kell kerülnie, hogy 
„politikai állásfoglalásai miatt ellenségeket szerezzen, akik meg
vonják bizalmukat tőle, és emiatt eltávolodnának az egyháztól”.

Mindez egyébként logikusan következik a II. Vatikáni Zsi
nat Gaudium et spes címen közreadott konstitúciójából is, amely 
a keresztény közéleti szerepvállalás zsinórmértékéül kínálkozik 
minden elkötelezett katolikus hívő számára. Eszerint a közélet
ben munkálkodó keresztények között „gyakorta és egészen jogo
san megtörténik, hogy nem kisebb őszinteséggel másképp véle
kednek ugyanarról a dologról... ilyen esetben senkinek sem sza
bad az egyház tekintélyét a maga véleményének támogatására 
lefoglalni. Mindig őszinte párbeszéd útján iparkodjanak magu
kat a másikkal megértetni, a kölcsönös szeretetet gyakorolva és 
a közjóval törődve mindenekfelett.” Mert hiszen „az egyház sem
miképpen sem elegyedik a politikai közösséggel és nincs kötve 
semmilyen politikai rendszerhez”. Ha a magyar katolikus egy
ház minden klerikusa közvetlenül, és minden laikus tagja köz
vetve ezekhez az alapelvekhez tartaná magát 1994-ben, akkor 
egyházunk a pártok eredményeitől függetlenül, mindenképpen 
győztesként kerülne ki a választásokból. Ha a demokratikus pár
tokhoz és azok rokonszenvezólhez a „kölcsönös szeretet” remé
nyében közeledik, ha különböző színeket preferáló híveit nem ki
taszítja, hanem választásukat megelőlegezett bizalommal fogad
ja, ha a társadalom felé az „egység a sokféleségben” nyugodt és 
kiegyensúlyozott légkörét árasztja, abban az esetben biztosan 
nem veszíthet. Az igazi vesztesek ugyanis hosszú távon a türel
metlenek lesznek, akik a történelmi tapasztalatok szerint elobb- 
utóbb bizonyosan maguk is a türelmetlenség áldozatává válnak.

Természetesen nehéz türelmesnek lenni akkor, amikor leg
különbözőbb irányokból „vadásznak” az egyházra: ki a túszul ej
tés, ki a leterítés önző és sanda szándékával. Bizonyos szélsőjob
boldali mozgalmak szívesen használják a „keresztény-nemzeti” 
jelzőt, ami mögé általában a „nemzsidó”, „álja”, netán „hungaris
ta” kifejezéseket gondolják. Van, aki a nevezetes szárszói konfe
rencián a „keresztényszocialista” fogalmat magyarázta olyanfor-
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mán, hogy a mozgalom követőinek „keresztény alázattal” kell szol
gálniuk — no nem Krisztust, hanem a nemzetet. Egyes mérsékel
tebben jobboldali „keresztény” pártok pedig az egyháznak juttatott 
bőkezű adományokkal felejtetnék azt, amit a szociális igazságosság 
ellen sűrűn és súlyosan vétettek. A címkéknek és jelszavaknak 
ezeknek a forgatagában az egyháznak már az „Evangélium által 
inspirált” pártokat sem könnyű kiválasztania; nemhogy ezeken túl 
a többi pártot is jótékonyan befolyásolni tudná.

Másrészt a legnagyobb türelem mellett is érzékelnünk kell, 
hogy egyesek valódi ellenszenvvel támadják egyházunkat. A ma
gyar katolikus egyház érthető okokból nehezen tápászkodik fel a 
négy évtizedes, kényszerű bénultságából: ám esetleges ügyetlen 
lépéseit időnként túlzó és félelmetes össztűz fogadja. Ellenséges 
politikai szándékok mellett ebben valószínűleg avitt előítéletek is 
közrejátszanak. Már a Monarchia korában megfigyelhető volt, 
hogy egyes politikusok számára a valódi szabadelvű tanítás köve
tése helyett egyszerűbbnek látszott a liberalizmust a katolikus 
egyház elleni Reménykedésre” leszűkíteni. Ez a „liberális” hagyo
mány az elmúlt években sajátos másodvirágzásnak indult. A fél
reértelmezett marxizmus „tudományos világnézetéből” keserűen 
kiábrándultak olykor jellegzetes valláspótlékként élik meg az ate
izmust és az egyházellenességet. Az előítélet hajszálgyökereiben 
ott érződnek bizonyos kurucosan „pápistaellenes” hagyományok 
is. Az ilyen eredetű vádaskodásokra egyházunk képviselőinek 
higgadtan, türelmes érveléssel, az atavisztikus indulatokon felül
emelkedve kellene válaszolniuk. Sajnos sokszor ennek az ellenke
zőjét látjuk: jószándékú, de a nyilvános vitára képzetlen és alkal
matlan emberek a katolikusok türelmetlenségéről szóló vádakra 
olyan szerencsétlen módon és türelmetlenül válaszolnak, ami 
csakis ellenfeleinknek okozhat érdemtelen örömöt. Ezt a helyze
tet tovább súlyosbítja, ha a türelmetlenség csapdáját felismerő 
katolikusokat saját testvéreik már-már „árulással” vádolják.

Noha a püspöki kar még csak előzetes véleményt nyilvání
tott a választásokon való katolikus részvételről, egy befolyásos 
bulvárlap máris tömény rosszindulattal magyarázta félre egyhá
zunknak, vezetőinek állásfoglalását. A püspökkari nyilatkozat 
szellemén és tartalmán túl — igen átlátszó módon — annak da- 
tálását is meghamisították. Mivel a hamis értelmezés szerint e 
nyilatkozatában a püspöki kar a miniszterelnököt és pártját tá
madta, a nyilvánvaló hazugságot cáfolva a püspökök könnyen 
abba a látszatba keveredhettek volna, mintha önmagukat men
tegetve a kormányfő és pártja mellett állnának ki. Ez esetben 
szerencsére a püspöki karnak lényegében sikerült elkerülnie a 
csapdát. Ám aki a politika mezejére téved, az sajnos szükségsze-
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rűen ki van téve ilyen csapdáknak. Ha az egyház politikai jelle
gű nyilatkozatokat tesz, akkor arra is számíthat, hogy szavait a 
politikai élet más közszereplőihez hasonlóan kiforgatják, egyér
telmű csúsztatással különböző önös célokra használják fel. Bár 
mindez a mai magyar közéletben szomorú szükségszerűség, az 
átgondolt sajtópolitika, a külső szereplés összehangolása, a türe
lem és a szelíd határozottság érvényesítése valamelyest csök
kentheti a rosszakarat manipulációs lehetőségeit.

Ami az egyház lehetséges választási stratégiáját illeti, min
denki egyetérteni látszik abban, hogy az egyháznak alapvető er
kölcsi joga a választásokon való részvétel fontosságára figyel
meztetni híveit.

Mint Paskai László bíboros érsek fogalmazott egy októberi 
interjújában, „mindenkinek lelkiismereti kötelessége részt venni 
a választásokon”. A nagy kérdés az, hogy ezen túlmenően az egy
háznak érdemes-e bizonyos pártok és pártszövetségek mellett 
„kampányolnia”? Paskai László szerint a katolikus választónak 
arra kell tekintettel lennie, hogy az egyes pártok hogyan viszo
nyulnak az egyház működéséhez, a hitoktatáshoz, a fiatalok ne
veléséhez, az egyházi iskolákhoz.

Mindez valóban nagyon fontos, de ezt a sort meggyőződésem 
szerint még hosszan folytatni lehetne. Hiszen az egyház feladata 
a világban nem kizárólag az, hogy önmaga számára biztosítsa a 
működési feltételeket. A bíboros úr által felsorolt problémák lo
gikusan úgy folytatódnak, hogy az egyes pártok hogyan viszo
nyulnak a fokozódó szegénység és a pazarló gazdagság botrányá
hoz, a milliós munkanélküliséghez, az egész társadalmat irritáló 
korrupcióhoz, az antiszemitizmushoz és más rasszista kilengé
sekhez, a szomszéd (egyébként keresztény) nemzetek elleni uszí
táshoz, a menekültekkel szembeni hangulatkeltéshez, a politikai 
hisztéria szításához és más kérdésekhez. Bár a politikai pártok 
megítélésénél fontos erkölcsi szempont lehet az, hogy miként vi
szonyulnak az egyház anyagi támogatásához, másfelől olyan er
kölcsi kérdésekről sem feledkezhetünk meg, mint például a kü
lönböző embercsoportok elleni gyűlölet, illetve a megbékélés di
lemmájában gyakorolt tevékenységük. Ha az egyház bármilyen 
párt vagy politikai erő mellett kizárólagosan állást foglal, akkor 
óhatatlanul magára vállalja, hogy a közvélemény az adott párt 
minden állásfoglalása és gyakorlati cselekedete mögött ott lássa 
az egyház helyeslését is. Másfelől — mint erre II. János Pál pápa 
is figyelmeztet — az egyház által egyértelműen elutasított pár
tok katolikus hívei komoly lelkiismereti válságba kerülnek, úgy 
érezhetik, hogy az egyház nem hitelvi, hanem politikai okokból 
eltaszította Őket magától. Mindehhez olyan gyakorlati következ-
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mény is hárul, hogy az egyház „átkától kísért” és a választáso
kon mégis sikerrel szerepelt pártok maguk sem tartanak igényt 
az egyház jóindulatára, sót, könnyen abba a helyzetbe kerülhet
nek, hogy egyházellenes fellépésüktől várnak további politikai 
sikereket. Míg ha előzetesen legalább tartózkodó jóindulatot 
éreznek az egyház részéről, akkor azt — hosszútávú érdekeik 
miatt — az esetleges győzelem után is igyekeznek megtartani.

Ha a magyar katolikus egyháznak 1994—ben sikerül meg
őriznie a politikával szemben nehezen kivívott autonómiáját, s 
ha a választások utáni kormánnyal — legyen bármilyen színeze
tű — képes lesz korrekt módon együttműködni, akkor közelebb 
kerülhet apostoli küldetéséhez és ugyanakkor értékes példát 
szolgálhat a politikailag megosztott társadalomnak. Ehhez, mint 
a már idézett zsinati konstitúció is hangsúlyozza, nincs más út, 
mint a „kölcsönös párbeszéd” és az „őszinte szeretet”. Első lépés
ben legalább a különböző pártszínekben politizáló keresztények 
között.

47



Összeállította: D évény István

Mi a monológ? „Egy személynek önmagában folytatott beszéde”. 
Ez lenne a szótári definíció: valaki önmagának, önmagában, s 
alapjában véve önmagáról beszél. Előadó, téma, hallgatóság — 
önmaga. Ha ez még hangosan is történik, kész vagyunk az ítélet
tel: „ez az ember nem normális”. Jogos az ítélet, hiszen a beszé
det sajátos rendeltetése alapján a kommunikáció eszközének 
tartjuk. Nem is lehet másként magyarázni a nyelv (nyelvek) ere
detét, mint hogy egy alapvető igény konkretizálódott: az ember, 
hogy élni tudjon, másokra szorul rá, másokkal kell együttmű
ködnie, s ezt valamilyen módon ki kell fejeznie. Életszükséglet a 
beszélgetés, azonban nem csupán a mindennapi igények világá
ban. József Attilát sokan oly szívesen idézik, minden bizonnyal 
azért, mert nagyon igaznak tartják: „Csak másban moshatod 
meg arcodat.” Az „Én” igazi felfedezése — sőt megvalósulása — 
történik a „dialógus” világában.

Ez, mutatis mutandis (a megfelelő tényezők megváltoztatá
sával) érvényes a világnézetek esetén is. Nincs a filozófia törté
netének egyetlen jelentős alakja sem, kezdve a görögöktől napja
inkig, aki ne „dialogizált” volna másokkal. Nem egyszer kritizál
va, ez igaz, de ez jelzi: a konfrontációban érlelődik ki — érik meg 
— az egyéni vélemény, kristályozódik ki az egyéni világnézet. 
Ennek a másokkal vitázó, másokkal beszélgető magatartásnak 
azonban törvényei vannak, s ha ezek eltűnnek, iszonyú követ
kezményekkel kell számolnunk. Akik felnőtt korban éltek át dik
tatórikus rendszereket „hivatalos világnézetükkel”, pontosan 
tudják, miről beszélek. Amikor az érvek helyét a nyers erőszak 
foglalja el, amikor a más véleményen lévőt legjobb esetben társa
dalmilag megbélyegzik, de inkább eltüntetik, vagy a közösségből 
(börtön, kiközösítés), vagy az életből (kivégzés).

A közelmúltat említettem, mert a múltat és a régmúltat már 
csak könyvekből ismerjük. Aki valamennyire tájékozódott ebben 
a „múltbeli világban”, tudnia kell, hogy az egyházak, a különbö
ző vallások kivétel nélkül a vádlottak padjára ülhetnek. Az erő 
és erőszak korszakában mindegyik csak önmagával volt hajlandó 
beszélgetni, monologizáltak a dialógusra való készség nélkül. 
Sajnálatos módon még ma is érkeznek hírek erről az időzített 
bombáról, „pokolgépről”: megrendítő és őrült terrorcselekmé
nyektől sem riadnak vissza a kor fundamentalistái — legyenek 
azok katolikusok, ortodoxok, protestánsok, zsidók vagy mohame
dánok. Minden normális ember viszont inkább azt kívánja, hogy 
beszélgessünk, akár vitázzunk egymással, de érvényesüljön vég
re közöttünk a dialógus elve: magyarázzuk egymásnak hitünket,
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világnézetünket, esetleg tanuljunk is egymástól, de ne verjük be 
egymás fejét, ne égessük el egymást máglyatűzben. Ennek a té
makörnek óriási irodalmából itt csak néhányra futja.
A szerzó' Amerikában a vallástudományok pro
fesszora, számos könyvvel jelentkezett már eb- LöOteftfá 
ben a témában: „Dialógus a vallások és világné- 
zetek között”. Egy alapvető tévedést kellene ki- 
irtani az emberekből, kezdi értekezését: ne i i m M K  
tartsuk ellenségnek, hanem „partnernek” azt, -tjUST
akinek más a véleménye. Nem kell messzire re« 
visszamennünk a történelemben, hogy beis- mm
merjük: elődeink legtöbbje előtt ellenség (jobb esetben csak el
lenfél) volt minden másként gondolkodó. Szinte szakadék vá
lasztja el ettől a világtól a „Nemhívők Titkárságának” 1969-ben 
fogalmazott felszólítását: „Tehetségéhez képest minden keresz
ténynek ápolnia kell a dialógust... Ez a testvéri szeretetből faka
dó kötelesség, ez felel meg mai érettebb emberi mivoltunknak. A 
dialógusra való készségben mutatkozik meg az egyház egyete
mes megújulása, hiszen a szabadság nagyobb értékelését rejti ez 
magában.” A gyakorlati szükségességen túlmenően a hitben való 
gazdagodás lehetőségével is kell számolnunk: „A tanról való dia
lógust az őszinteség szenvedélyes szeretetével, igazi szabad
ságban és a partner elismerésével kell folytatni. Elsősorban 
olyan igazságokról, amelyek mindkét fél számára jelentősek. El
térő véleményük lehet ugyan, de törekedniük kell arra, hogy egy
mást jobban megértsék, felfedjék azt, amiben megegyeznek, s a 
közösen vallott igazságokat elmélyítsék. A párbeszédben résztve
vők így gazdagíthatják egymást.”

Leonard Swidler professzor, miután így a Tanítóhivatal téte
leivel biztos hátteret teremtett magának, az igazság fogalmát 
fejtegeti: az igazságot szavakban kell megfogalmazni, az emberi 
szó jelentéstartalmában azonban a történelmi, társadalmi, lélek
tani tényezőknek döntő szerepe van. Történelemtől független 
igazság-megfogalmazás egyszerűen nem lehetséges, hiszen a szó 
a történelemben álló ember szava. Ez mindenre, minden tudo
mányra érvényes, így abszurd dolgokhoz juthat az, aki ezt a „tör
ténetiséget” tagadja és az egyszeri megfogalmazást abszolutizál
ja. Ebben a nyelvi atmoszférában elkerülhetetlen, hogy a kifeje
zéseket, fogalmakat újra mérlegre állítsuk, s dialógusba bocsát
kozva keressük, hogy amiben „tegnap” nem értettünk egyet — 
talán csak azért, mert félreértettük egymást — „ma” esetleg kö
zeledhetünk egymáshoz, mert tisztáztuk a fogalmakat. Swidler
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összeállította a dialógus tízparancsát. Ezekből szeretnék néhá
nyat felsorolni.
1. A párbeszéd elsődleges célja ne a meggyőzés legyen, hanem 

a tanulás, hogy jobban fogjuk fel, jobban értsük és jobban fe
jezzük ki a valóságot.

2. Ne csupán a más világnézetitekkel dialogizáljunk, hanem 
saját hitünk, nézetünk képviselőivel is. Csak így remélhet
jük, hogy a párbeszédre való készség egyre növekszik közös
ségünkben.

3. Nagyon becsületesen és őszintén kell elkezdeni minden dialó
gust. Ez azt jelenti, hogy csak azt képviseljünk, amit meggyő
ződésünk szerint képviselni tudunk saját világnézetünkből.

4. Törekedjünk áttetsző, világos beszédre, fogalmazzuk nagyon 
érthetően azt, amit mondani akarunk. Ez intellektuális fe
gyelmet kíván. Ha partnerünk álláspontjáról beszélünk, ne 
csűrjük-csavarjuk tételeit. így remélhető, hogy ő fölismeri 
magát abban, amit róla mondottunk.

5. Dialógusra csak egyenlő partnerek között kerülhet igazán 
sor. Eleve egyenlő értékűnek kell egymást tartanunk, hiszen 
nem lehet jobban megsérteni mást, mintha lekicsinylőén be
szélünk róla, s felmagasztaljuk saját hitünket.

6. Különböző vallások vagy világnézetek képviselőiben kell, 
hogy minimális önkritika is éljen, de arra való készség is, 
hogy saját hitünket vagy világnézetünket érő kritikára ne fel
háborodottan válaszoljunk. Mindegyik múltjában vagy jele
nében vannak dolgok, amelyek jogosan kerülnek „ítéliŐbíró” 
elé.

7. Kísérletet kell tennünk mindig arra, hogy partnerünk egész 
világát belülről is értsük. A vallás nem csupán az ész, ha
nem a szív műve is, „belülről” sokkal közelebb tudunk kerül
ni másokhoz, mint ha csak a száraz, elméleti struktúrára fi
gyelünk. (Im Dialog der Religionen und Weltanschauungen. 
Regensburg, Pustet; München, Kaiser, 1992. 104 o.)

Az angol eredeti (Towards a new relationship, 
1986) előszavában olvashatjuk a következőket: 
„Az elmúlt hét évben nintegy 80.000 kilométert 
utaztam évente. Teológiám nem világtól elzárt 
munkaszobában keletkezett, hanem útközben. 
Feleletet kerestem azokra a kihívásokra, aggód
va feltett kérdésekre, amelyekkel a vallási plura

lizmussal átitatott világban találkoznak a ma élő keresztények. 
Hálával emlékezem mindazokra, akik kemény kérdésekkel ost
romoltak a keresztény gyülekezetekben, akik az evangelizáció-

m m
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ról, missziós munkáról, lelkipásztori és szociális munkáról, val
lásos nevelésről, a laikusok teológiai képzéséről faggattak. Hálás 
vagyok azoknak is, akik kizárólagosnak tartott keresz
ténységemet kérdőjelezték meg, azoknak a férfiaknak és nőknek, 
akiknek hite, vallásos odaadása más formában nyilatkozik meg. 
Rengeteget tanultam ezektől az emberektől.”

Könyvének főbb fejezetcímei, témái a következők: Dialógus 
az újszövetségben, — A vallási pluralizmus krisztológiája, — A 
vallások közötti dialógus etikája, — Útban egy újfajta lelkiség 
felé. Most a másodikra, a „krisztológiai” témakörre szeretnék 
jobban figyelni. Elsősorban azért, mert innen érkeznek a legsú
lyosabb ellenvetések. A probléma hátterét Krisztus egyedüli 
megváltó-szerepe képezi, amelyet Péter apostol így fogalmazott 
meg: „Nincs üdvösség senki másban, Mert nem adatott más név 
az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének” (ApCsel 
4,12). A hitvallás mögött áll az a kijelentés, amelyet János evan
géliuma szerint Jézus tett Tamás apostolnak: „Senki sem juthat 
az Atyához, csak általam” (Ján. 14,6).

Cracknell most kísérletet tesz arra, hogy úgy tágítsa a 
„krisztológiát” az átfogóbb, nyitottabb — tehát más tanítókat is 
elfogadó — szemléletmód felé, hogy az idézett szentírási helyek, 
egyúttal az ősi hitvallások csorbát ne szenvedjenek. Az alapvető 
kérdés, amelyet nagyon józanul, tradicionális beszűkülés nélkül 
kell vizsgálnunk, így hangzik: „mi köze” Jézus Krisztusnak a te
remtett világ egészéhez, a természethez és történelemhez, a kul
túrát (művészetet, tudományt ...) alkotó emberiséghez, a társa
dalmak kialakulásához és konkrét irányításához (politika, gaz
daság ...)? A kereszténység nagyjait sorolhatnánk fel, akik képvi
selői ennek a meggyőződésnek: ami Jó” az ember életében, 
mindaz nem csupán az ember műve, hanem — elsősorban — Is
tené. Azé az Istené, aki istenségének személyes valóságába 
emelt egy emberi természetet. Radikális közeibe került így az 
ember teljes valósága. Innen kiindulva érthető, hogy „Isten-em
beri” jelenlétét útnak, az egyetemesség útjának nevezi. Épült és 
épül ez az út — olyan széles, hogy az egész emberiség, a Teremtő 
által „útnak” indított emberiség rajta jár.

Ennek megfelelően „a különböző vallásokban nem intézmé
nyeket és gondolatrendszereket kell látnunk, hanem utakat. Va
jon nem az Ú r útjairól’ beszél oly sokszor az Ó - és Újszövetség? 
Nem azt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy az első ke
resztények ’ennek az útnak’ követői voltak? A Korán első szúrája 
nem ’igaz útról’ beszél? A hinduizmus nem keresi a megváltás 
’három útját? Nem emlegeti a buddhizmus a helyes élet ’nyolc 
ösvényét? Úgy tűnik, itt az igazi dialógusnak megfelelő kiindu-
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lópontra találtunk. De nem csupán a dialógushoz jutottunk köze
lebb. A vallások keresztény teológiájához is ... A keresz
tényeknek tudomásul kell venniök, hogy Ők azok, akik a názáreti 
Jézusban megtestesült Logos kozmikus jelentőségét felismerhe
tik. Azt is remélhetjük, hogy az egyetemességre érvényes ’út’ 
egyszer majd az ő ’Útjára’ kanyarodik be.” (Für eine Beziehung  
zu M enschen anderen Glaubens. Frankfurt, Lem beck, 1990. 160
o.)

Nagy kérdés, hogy mennyire tudunk nyitottan tekinteni az 
„idegenek” — a számunkra idegenek — kanyargós útjaira. Döntő 
fontosságú felismerést jelentene azonban, hogy nem leereszkedő 
,jótét-lélekkel” kell rájuk tekintenünk (a háborúzás, vallásirtás 
ma már lekerült a műsorról), hanem nyitottan: Istennek ezeken 
a „kivüllevő” utakon is lehet mondanivalója. Ehhez a szemlélet- 
módhoz azonban elég lassan közeledünk. Erről beszél L. Boff le
gújabb könyvében:

Könyvének összefoglaló fejezetét érdemes 
részletesebben megismernünk, amelyben „a 
világot átölelő kereszténység jövőjéről” beszél. 
A történelem nagyon jelentős fordulópontján 
élünk. Mindaz, ami az emberi tapasztalat vi
lágába tartozik, az egész emberiséget kezdi 
átitatni. Kultúrák találkoznak, a vallások fel

fedezik egymást. Ha ma egy-egy részterület — legyen az a gaz
daság, a piac, vagy a vallás nemzetközi szinten akar egyedural
kodóvá válni, az csak erőszakkal történhet, ennek megfelelően 
imperialista gondolkodásmód állhat csak mögötte.

Ha megfelelően közeledünk a pluralizmus tényéhez, akkor 
benne nem valami ősi egység széttöredezését kell látnunk, ha
nem a valóság teljesebb tükröződését. Ezt a valóságot nem lehet 
egyetlen jelképbe, egyetlen tanrendszerbe vagy intézménybe be
erőszakolni. Keresztény megfogalmazásban: Isten Országa any- 
nyira mindent átölelő érték, hogy egyetlen történelmi ténybe 
sem lehet bepréselni. S ha sokan is törekednek arra, hogy tette
ikkel valósítsák az Országot, akkor is csak részben történhet 
meg az, amit Krisztus ígért.

Az emberi tapasztalatkor kiterjedése az egész földkereksé
gen relatívvá teszi az eddigi elképzelést a kereszténység helyze
téről. Eljött a pillanat, amikor a kereszténységnek valóban kato
likussá kell lennie. Ez azt jelenti, hogy ki kell nyílnia az egyete
mes emberi tapasztalatvilág felé, másrészt önmagát is olyanná 
kell alakítania, hogy minden kultúra képessé váljék a keresz
ténység elfogadására anélkül, hogy önmagából ki kelljen vetkőz-
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nie. A centralizmus túlhangsúlyozása, bárminemű hegemóniára 
való törekvés azt jelentené, hogy hódítókként akarunk megjelen
ni, s saját kultúránkat tesszük mértékké.

A jelen történelmi pillanatban is érvényesnek kell elfogad
nunk azt, amit Jézus mondott Nikodémusnak és a Szamariai 
asszonynak. „A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem 
tudod, honnan jön és hová megy.” „Hidd el nekem asszony, eljön 
az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fog
ják imádni az Atyát... Az igazi imádók lélekben és igazságban 
imádják az Atyát.” Sokan lennének kész a kereszténység elfoga
dására, de nem hajlandók elfogadni annak európai-nyugati vál
tozatát. A kereszténység legnagyobb kihívása ma az, hogy ké
szen kell lennie — nem csak ünnepélyes kijelentésekben — a kü
lönböző kultúrákba való beépülésre. Vagy készségesen beismeri, 
hogy dogmatikája, erkölcstana, a kinyilatkoztatásról vallott fel
fogása és monopolhelyzetre való törekvése a nyugati kultúrvilág- 
ba való beépülésének is köszönhető, vagy fel kell készülnie arra, 
hogy perifériára szorul, s benne csupán egy régi uralkodórend
szer maradványát fogják látni.

A helyes választás elsődleges jele az lesz, ha a keresztény 
élet és nem az intézmény kerül középpontba. Mérhetetlenül je
lentős azonban, hogy a keresztény közösségi életben egy-egy 
kultúra szimbólumai, értékei, életformái megfelelő helyre kerül
jenek. Ezeket a régi kultúrákat egyfajta Ószövetségnek tarthat
juk, amelyekkel való dialógusban érlelődik meg a keresztény ta
nítás. Ennek a dialógusnak eredményeként születhet meg a 
„kultúrák” újszövetségi állapota, de úgy, hogy mindkettőben — a 
régiben és az újban is — Istennek valódi „önleleplezését”, kinyi
latkoztatását látjuk, s értékelőén el is fogadjuk.

Nagyon jelentős végül, hogy létrejöjjön a „kommunió”, a kö
zeledés, találkozás, és egyesülés kultúrája, elsősorban a keresz
ténység különböző formái között. Egyik se állítsa önmagáról, 
hogy neki — neki egyedül — sikerült megvalósítania Krisztus el
képzelését. Jézus mérhetetlen gazdagságát egyetlen egyház sem 
tudta kimeríteni. A különböző keresztény közösségek hol az 
egyik, hol a másik értékvilágot valósítják meg jobban, vagy ép
penséggel kevésbé jobban. A kereszténység különböző formáival 
úgy vagyunk, mint az evangéliumokkal. Mindegyik bemutatja 
Jézust, de mindegyik — Máté, Márk, Lukács, János — a maga 
módján teszi ezt. Az ökumenikus munkának ez a gondolkodás- 
mód az alfája és ómegája.

A nem keresztény vallások teológiai értékelése is felszólítást 
jelent a közeledéshez. Ha Jézus megjelenése a „Szó”, akkor te
kintsük őket legalább „Elő-Szónak”, amely adott történelmi és
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társadalmi keretek között született meg, s jele marad (talán még 
nagyon sokáig) annak, hogyan közeledik Isten az emberekhez. 
Ezekkel a vallásokkal együtt egy közös feladat vállalói és hirde
tői lehetünk, a velük való közösség — a velük való dialógus — 
nem csupán jóindulatú „politika”, amelyet kényszerhelyzetben 
vállalunk. Leonardo Boff befejező szavai: Ha a kereszténység az 
életet szolgálja, mindig lesz jövője, nem zsugorodik „kisded nyáj
já.” Mindettől függetlenül: ha körülnézünk a világban, akkor 
nem annyira saját jövőnket kell féltenünk, mint az emberiségét. 
Ha nem önféltés vezérli tetteinket, akkor mondhatjuk, hogy „Jé
zus álmát” valósítjuk, az egyetemességnek Isten Országába való 
beérkezését. (Wege in die Zukunft aus dér Erfahrung Lateiname- 
rikas. F reibu rg /B a sel/W ien , Herder, 1993. 157  o.)

Befejezésül a vallások közötti dialógus egyik munkájára ér
demes még felfigyelnünk:

„Szeresd a te Uradat, Istenedet és szeresd fele
barátodat”, hangzott és hangzik a főparancs. 
Tíz, különböző vallási irányokhoz tartozó teoló
gus és vallástudós ebben a Herder-kiadványban 
most kísérletet tesz arra, hogy a kettőt egymás- 
baépítve vizsgálja meg: „Szeresd felebarátod Is
tenét is”. Nem tudományos mérlegelésekkel ta

lálkozik itt az olvasó, nem a különböző teológiák megértéséről 
van szó, a szerzők nem akarnak bevezetni más vallások szokása
iba, tanításába, Istenről való elképzeléseibe. Baráti kapcsolatok 
kiértékelésével találkozunk inkább. Európában és Ázsiában ba
rangolhatunk velük együtt — mindig kettős irányból: hogyan be
szél egy mohamedán, egy hinduista, egy buddhista, egy kínai a 
kereszténységről és viszont. Az egymáshoz való közeledés ta
pasztalatvilágában merülhetünk meg segítségükkel.

A tíz beszámoló együttesen érdekes, ezért vagy mindről be
szél az ember, vagy önkényesen válogat, de ezzel megcsonkítja 
az egységes képet. Ezért inkább az előszóból vett gondolatokra 
szorítkozom a következőkben.

„Egy későbbi korban talán úgy fogják jellemezni századunk 
utolsó harmadában a szellemi légkör alakulását, hogy ez volt az 
az idő, amelyben a számszerűen legnagyobb vallás, a keresz
ténység megnyílt a nem keresztény vallások felé, ezeknek vallási 
tanításait komolyan vette, Isten felé való törekvésüket elismer
te, s előítéletektől mentesen törekedett arra, hogy párbeszédbe 
bocsátkozzék velük. Ennek a változásnak ’címszava’ a dialógus.”

Ezt az átalakulást a nagy tömegek ma még alig tapasz
talják. A „médiák”, a tömegkommunikációs eszközök szíveseb-
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ben beszélnek a botrányokról, az Észak—Írországban egymást 
felrobbantó katolikusokról és protestánsokról, a mohamedán val- 
lású államokban jelentkező terrorista cselekményekről, ame
lyeknek kiagyalóit és végrehajtóit elegáns módon „fundamenta
listáknak” szokás nevezni. A lényegre kell figyelnünk, s ez nem 
csak a vallások párbeszédében jelentkezik.

A vallások közötti dialogizálás lelkületének hátterében egy 
általános „mozgás” figyelhető meg, s ez már jobban feltűnhet: 
nyíltabbak lettek a kapuk a szellemtudományok és a termé
szettudományok között. Akiket néhány évtizeddel ezelőtt még 
szakadék választott el, s nem értették egymás nyelvét, ott most 
talán csak mélyebb árokról lehet beszélni, s a két parton állók 
szót tudnak érteni egymással. Nem hiába tolódott el az értékelés 
ezen a téren: a „szaktudós” megjelölés régen kitüntetés volt, aki 
viszont ma „csak szaktudós” és semmi más, arra minden nyelven 
megfogalmazódott a „szakbarbár” kifejezés.

A kereszténységben is megérlelődött a tudat, hogy nem élhet 
magabiztosan és elszigetelten a világban. Itt elsősorban a távoli 
tapasztalatok segítettek. Egy Japánban élő keresztény lassan 
magától értetődőnek tartotta, hogy buddhista rokonain keresztül 
a buddhizmushoz is valamiféle kapcsolat fűzi. Indiában is közös
séget kellett vállalnia a hinduista vallásúakkal, ha nyitott szem
mel felismerte — legalább társadalmi téren — a közös feladato
kat. „Távolkeleti példák”, mondhatná valaki. Az érlelődéshez 
azonban itt nálunk, nyugaton is hozzásegítettek ezek a tapasz
talatok.

„A vallások közötti dialógus Krisztus missziós parancsát 
nem érvénytelenítette — nem érvénytelenítheti de hangsúlyát 
elcsúsztatta. Nem lehet többet szó olyan térítési munkáról, ame
lyet egyházpolitikai stratégiával kell érvényesíteni. Inkább a 
mélységi dimenziók felé kell eltolódnunk: Jézus Krisztus szemé
lye, a keresztény egyéni és társadalmi értékrend iránt kell ér
deklődést kelteni. Mindezt nem tudjuk a többi vallás szemlélet- 
módjával és erkölcsi értékvilágával összehasonlítva egyedül jár
ható útnak tekinteni. Csak azt tehetjük, hogy megmutatjuk: a 
kereszténység milyen gondolatokkal, erkölcsi szemléletmóddal 
tud hozzájárulni az emberiség fejlődéséhez — amelyhez a többi 
vallás is megteheti a magáét. Hogy más vallásokból hányán 
szánják el magukat, hogy kifejezetten Krisztushoz csatlakozza
nak, ez egyes-egyedül Krisztustól magától függ.” (Lebenserfah
rungen beim Dialog der Religionen. Szerk. Martin Kämpchen. 
Freiburg, Herder, 1989. 207. o.)
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Házunk tája —
Egyházfórum zárszámadás 1993

Szokásunkhoz híven, évente egyszer tájékoztatjuk meg
rendelőinket és olvasóinkat az Egyházfórum  A lapít
vány helyzetéről. Tesszük ezt azért is, mert szeretnénk, 
ha Álapítványunk elsősorban nem szolgáltatás lenne, ha
nem alkalom és eszköz arra, hogy a magyar egyház zsina
ti szellemű megújulásáért tenni vágyók kifejezhessék és 
megvitathassák gondolataikat, felajánlhassák szolgálatai
kat és a felnőtt és felelős katolikusok fórumán hangot ad
hassanak kritikájuknak is.

Előfizetőink

Mindenekelőtt köszönetét 
mondunk minden megrende
lőnknek, akik dacára az or
szágos inflációnak, amely el
sősorban a kulturális kiadá
sok csökkentését vonja maga 

után, hűségesen megrendelik folyóiratunkat. A  bevezetett 
10%-os FA és néhány egyéb hátrányos pénzügyi intézke
dés miatt 1994-től kénytelenek vagyunk az előfizetési dí
jat az eddigi 300 forintról 360-ra emelni. Ugyanakkor a ta
valyi évhez hasonlóan most is kéijük előfizetőinket, hogy 
aki csak teheti, fizesse felül ezt az összeget, mert ebből 
tudjuk a folyóiratot azoknak is elküldeni, akik nem tudják 
még ezt az előfizetési díjat sem befizetni. Azoknak, akik 
ezt az előző évben olyan szép számban megtették és akik 
idén is megteszik, hálás köszönet —  a kedvezményezettek 
nevében is.

Nagy változás, hogy 1994-től az E gyházfórum  folyó
iratot m inden postahivatalban elő  lehet fizetni, s
már az előző számunktól kezdve a Posta kézbesíti. Ez 
gyorsabb, anyagilag is előnyösebb, mint az eddigi postázá
si módszerünk volt, s rengeteg nehéz munkától kíméli 
meg munkatársainkat, akik szabadidejük terhére, szere-
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tétből foglalkoznak az előfizetők, ellátásával. A  Posta nevé
ben is elnézést kérünk azoktól az előfizetőinktől, akik több 
példányt rendeltek. Ezeket az igényeket a Posta tévedés
ből nem vette figyelembe, de jelzés után pótolta a hiányos
ságokat.

Október végétől kezdve Szegeden és Budapesten ki
próbáltunk egy közvetlen reklámakciót, hogy előfizetőink 
számát szaporítsuk. Néhány frekventáltabb templom be
járatánál fiatal barátaink a szentmisére igyekvőknek elő
fizetési szelvényeket osztottak, kis ismertetővel. Az érin
tett plébánosokat előre tájékoztattuk, nem is emeltek kifo
gást a kísérlet ellen. A  fiatalok azt jelezték vissza, hogy a 
legtöbben úgy vélték, szektások, mert a kisegyházak al
kalmaznak ilyen „szórólapos” technikát. Eddigi adatok 
szerint néhány tucat új előfizetőt sikerült gyűjteni. Ennél 
többre számítottunk, s talán lesz is az akció végére. Szin
tén előfizetőgyűjtő szándékkal ismertetőt és előfizetési 
szelvényt küldtünk minden nagyobb könyvtárnak. Tőlük 
még nincsen visszajelzés.

Terjesztés

Eddigi terjesztőnk és üzletvezetőnk —  Mohos László —  
kitartó és áldozatos évek után a magyarországi Kolping 
Szövetséghez került. Hiánya fájón érintette Alapítványun
kat, hiszen jó kapcsolatai és elkötelezett szorgalma bizto
sította eddig a terjesztés menetét. Egyelőre nem sikerült 
utódot találnunk, de alkalmi segítőkkel kötöttünk jutalé
kos szerződéseket, aminek bíztató eredményei máris meg
látszanak. Olvasóink erről a terjesztési lehetőségről a bu
dapesti telefonszámon érdeklődhetnek Mohos Lászlóné- 
nál: 272 -24 -05

Kísérletet tettünk egy polgári szolgálatos alkalmazá
sára. Néhányfordulós levélváltás után (július 1. és október 
11. között) végül Pálfi Ferenctől, a Művelődési és Közokta
tási Minisztérium Ágazati Biztonságszervezési Önálló 
Osztály főosztályvezetőjétől kaptuk meg a végleges eluta
sítást tartalmazó levelet, amelyben ugyan biztosított ar
ról, hogy „az Alapítvány nemes célkitűzéseivel messzeme-
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nőén egyetért”, de a jogszabályok nem teszik lehetővé, 
hogy kérésünket teljesítse.

Támogatóink

Hálával és köszönettel tesszük közzé azok listáját, akik 
1993-ban Alapítványunkat anyagilag támogatták. E támo
gatások nélkül már megszüntethettük volna működésün
ket. Ismét csak megerősítjük, hogy az alapítványok támo
gatása nem csorbítja munkánk szabadságát.

Humanitás Civitatis Alapítvány 
Illyés Alapítvány 

József Attila Alapítvány 
Katholische Sozialakademie Wien 

Nős Papok osztrák egyesülete 
Soros Alapítvány

valamint magánszemélyek, akik nevük 
titokban tartását kérték.

Köszönetét mondunk továbbá azoknak a szerzőknek, for
dítóknak, különböző segítőknek, akik a munkájukért járó 
tiszteletdíjról lemondtak és akik rendkívül méltányos ju 
talékért terjesztik lapunkat.

Tervek

Folyóiratunk jövő évi számainak súlyponti témái a követ
kezők lesznek (zárójelben a lapzárta dátuma):
1. Ki a keresztény (február 20.)
2. Lelkiismeret és erkölcs (május 1.)
3. Fiatalok az idős egyházban (augusztus 15.)
4. Pénz (október 30.)

Továbbra is várjuk olyan szerzők jelentkezését is, akik ta
lán még sehol sem publikáltak, akiknek esetleg csak ötle
tük van arra, hogy miről, hogyan kellene írni. Továbbra is 
szívesen felhívjuk olvasóink figyelmét olyan kiadványok
ra, amelyeket a pasztorációban jó lehet hasznosítani, de
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ennek feltétele az, hogy lehetőleg rövid ismertetésekkel 
együtt küldjék meg nekünk az illető kiadványt, tanul
mányt, lemezt, kiállítási tájékoztatót, stb.

Könyvkiadásunk még mindig nyögi Kamarás István, 
Júdások és Péterek c. könyvének kudarcát. Hiába igye
keztünk minden lehetséges módon az elfogult ellenpropa
ganda egyoldalúságaira rámutatni, laptársunk, a Távla
tok, hiába indított tiszteletreméltó vitát a könyvről, az 
egyházi könyvterjesztők legnagyobb része továbbra is me
reven elzárkózott a könyvtől. A  kiadásba fektetett holt tő
kénk miatt le kellett mondanunk egy, már beharangozott 
könyv kiadásáról: Hans Küng: Örök élet?

Terveink között szerepel, hogy még nyárig megjelen
tetjük a következő műveket:
1. Turgonyi Zoltán: Bevezetés a filozófiába (középiskolai

tankönyv)
2. Hans Küng: Világetosz
3. Bernhard Häring: Egyház, történelem, erkölcs
4. Karl Rahner: Az egyház szerkezetváltozása
5. Karl Rahner: Fundamen tálteológiai olvasókönyv

Nyaraljon családjával világhírű 
üdülőhelyeken!

Még mindig hihetetlenül olcsón! 
Egyházfórum utazási lehetőségek 

Részletes információk: 
Kirchenforum für Ungam,

Dr. Wildmann János, 
Postfach 6415, CH-6000 Luzern 6. 

Telefon: 0041-4347-1112.
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Szabó Ferenc 
Egyházfóram kritikája

A  veszprémi Napló c. napilap egyik nyár eleji hétvégi mellékleté

ben (H it-Világ) interjút közölt Szabó Ferenc jezsuita atyával, a 
Vatikáni M agyar Rádió volt szerkesztőjével. 

Kijelentette: JEgyházfórum című folyóirat, meg a Várszegi Aszt- 
rik főapát körül kialakult Zsinati Kör is — kicsit hasonlóan, 
mint Bulányiék — folyamatosan éles bírálat alá veszik a ma

gyar egyházat, ami pedig nem segít. Állandóan nyugati kritiká
kat idéznek, s még talán sok tekintetben igazuk is van, de nem 
érzik át, mennyit ártanak ezzel az egyháznak. Ez még jobban 

bemerevíti a hierarchiát, ahelyett, hogy oldaná a feszültséget.” 
A  cikkel kapcsolatban később Várszegi Asztrik megkereste Szabó 
Ferencet levélben. Folyóiratunk kérésére pedig Toldi Éva, a N ap

ló vallásos mellékletének szerkesztője aki a szóbanforgó interjút 
is készítette, kritikájának bővebb kifejtésére kérte 

Szabó Ferencet.

Szabó Ferenc: Nekem meggyőződésem, hogy most erőinket 
összefogva az újraevangelizálásba kell fektetni. Ebben a helyzet
ben ugyanis nem segít az, ha továbbra is csak vádjainkat zápo
rozzuk az egyházra. Ezek a fórumok, melyeket említettem, rá
adásul elsősorban a nyugati születésű negatív kritikákkal bom
bázzák a hierarchiát, és folyamatosan felerősítik elmarasztalá
sát.
Toldi Éva: Úgy érti, hogy ezek a fórumok egyöntetűen és kizáró
lag ezzel a kérdéssel foglalkoznak?

Szabó Ferenc: Mikor az Egyházfórumot vagy a Zsinati Kört 
említettem — de ilyen tulajdonképpen bizonyos vonatkozásban a 
Mérleg című folyóirat is — akkor ez nem azt jelenti, hogy egyön
tetűen elítélem munkájukat. De voltak lapjukban, megnyilvánu
lásaikban olyan kritikai élű gondolatok, amelyek igazságtalanul 
vagy joggal, folyamatosan elmarasztalták egyházunkat. Ugyan
akkor a bírálat mellett kevés helyet adtak-adnak az itt történt 
pozitív jelenségekről szóló híradásoknak.
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Toldi Éva: A tya , én tudom, hogy Ön is gyakran bírálja a jelenleg  
is m űködő hierarchiát. A z  Ön szerkesztésében megjelenő Távlatok 
című folyóirat 1991.13. számában pl. András Imre rendtársával 
folytatott diskurzusban így vélekedik: „Magában a Püspöki K ar
ban sincsen meg az egység. A  Zsinat határozatai vagy a pápaláto
gatás során kapott útmutatások megadják a nagy keretet; de 
mindezeket lehet különbözőképpen értelmezni és megvalósítani.... 
Különben hiába beszélünk arról, hogy mit kellene a Püspöki K ar
nak csinálni. Régen bevallották, hogy valójában Püspöki Kar M a 
gyarországon nem létezik, s a tanácskozások csak az egymástól el
szigetelt főpásztorok találkozásai voltak. Sürgető szükség van a 
püspökök egymás közti, a püspökök és a papok egymás közti egy
ségére, a bizalom légkörének helyreállítására...”
A  helyzet valamelyest talán változott azóta, de nem sokat. Én úgy 
gondolom, a kritika nagyon fontos az egyháznak, mert hacsak bó- 
logatást, jótékony ráhagyó cirógatást kap megint, felléphet újra a 
stagnálás, egyfajta C andide-i „világ legjobbikának” képzelt egy
házkép alakulhat ki, alaptalanul...

Szabó Ferenc: Nem így van. A kérlelhetetlen, folyamatos kriti
kai hadjárat ma különösen káros az egyházra. Például annak 
felerősített hangoztatása, hogy a zsinati reform elmaradt, beme
revíti az egyházvezetést. Mert lehet, hogy hazánkban valóban 
még nem valósult meg az olyan formában, mint másutt, de en
nek sok visszatartó politikai tényező volt az oka. Magam ezt úgy 
szoktam megfogalmazni, hogy az üldöztetés, az elnyomás miatt 
alakult ki az a tudat, hogy a hűség konzerválást jelent. Ennek 
következtében a kommunizmus alatt élő egyházak meglehetősen 
konzervatívok maradtak. Éppen, mert minden változtatást hűt
lenségnek gondoltak.
Toldi Éva: Ezt ma is így gondolják .... /

Szabó Ferenc: Igen, ez a jelenben is érvényes, ez tény. Pedig az 
igazi hűség a helyes haladásban van. S az is tény, hogy a magyar 
hierarchiának nem alakult ki az egységes állásfoglalása a zsina
ti szellemben való határozott előrehaladásban. Ma már ez alaku
lóban van, de ha a negatív kritika nem szűnik meg, bemerevedik 
megint. Én a dialógust az említett „fórumokkal” már megkezd
tem az újraevangelizálás és a zsinati reform érdekében.
Toldi Éva: Akkor tehát a bírálatot, mint olyat, Ön a közeljövőben 
mellőzni szeretné? Vajon mi okozza Önben ezt a változást? Szen- 
nay ny. főapát Úr és Balás Béla püspök Úr pl. mindig a kritika 
kulcsfontosságát hangsúlyozzák megnyilvánulásaikban. Bizonyos
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vélemények szerint az új pápai enciklika (Veritatis Splendor) épp 
a leghaladóbb szemléletű papok megfegyelmezésére született. L e
het tehát számítani rá, hogy mások is visszalépnek m ajd korábbi 
véleményeiktől?

Szabó Ferenc: Ennek nincs köze az enciklikához. A körülmé
nyek módosultak előnyösen. Hisz máris láthatók az egyház éle
tében bekövetkezett változások. Rengeteg új kezdeményezés 
van. Elindultak a szerzetesrendek, katolikus iskolák alakulnak, 
illetve karizmatikus mozgalmak élénkülnek fel. A papok túlter
heltek, de ennek ellenére nagyon szépen dolgoznak. Mindezt ész
re kellene venni, elismerni, hangoztatni! Ha valaki szereti az 
egyházat, szereti az édesanyját, mindamellett, hogy észreveszi a 
hibáit meglátja az eredményeit is!
Toldi Éva: Kérem  sorolja fel, milyen konkrét bírálatokat tart Ön 
károsnak, rombolónak az Egyházfórum  hasábjain!

Szabó Ferenc: Folyamatosan bombázzák az egyházat, hogy 
nincs a világiaknak kellő szerepe benne, hogy hiányzik az egység 
az egyes püspökök és papok között. Hogy a zsinati tanítások ter
jesztéséért nem tesznek meg mindent, hogy dialógusképtelenek. 
Hogy hiányzik a belső információáramlás, hiányzik az átfogó lel
kipásztori koncepció, hogy a főpásztorok még nem látják eléggé a 
szerzetesrendek szerepét...
Toldi Éva: Léteznek ezek a problém ák?

Szabó Ferenc: Hát persze, de nem lehet ezzel piszkálódni foly
ton.
Toldi Éva: Ön is mondta, nem m inden írás kritikus, azaz nem  
folyam atos ez a téma az Egyházfórum ban sem ! Sőt, ismeretes, 
hogy a folyóirat hasábjain gyakran írnak püspökök is...

Szabó Ferenc: Csak azt mondhatom, váltani kell szemléletün
kön! Én a Távlatokban is erre fogok törekedni. A negatív érvek 
megszellőztetése már csak azért sem volna ildomos most már, 
mert látható, hogy a liberálisok és az egyház ellenségei úgyis 
mindent kihasználnak a támadásra. Ezért adták ki pl. A pápa
ság árnyoldalai című könyvet, Drewarmann Klerikusok című 
könyvét, mert ami bomlaszt, az nekik jó. S erre most még a kato
likusok is rásegítsenek?!
Hogy ez a néhány megjegyzésem helytálló, azt majd egy, a Táv
latok jövő őszi számában írandó tanulmányomban — szövegekre 
támaszkodva! — alátámasztom. Az ún. „Róma-ellenes komple
xus” (Hans von Balthasar) magyarországi vetületére szeretnék
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rávilágítani. Az világos, hogy a Zsinat leszögezte: az Egyház 
Krisztus Teste is, de látható társaság is. Tehát bűnös tagokból 
áll (az egyszerű hívőtől a hierarchia csúcsáig), ezért állandó tisz
tulásra szorul, s a bűnbánat útját kell járnia, míg a földön ván
dorol.

Szerkesztői válasz:

Kedves Feri bátyám!

A fenti interjút mintegy hivatásszerűen, az Egyházfórum nyi
tottságát tanúsítandó készíttettük és tettük közzé. Nem hallgat
hatom el azonban mély megdöbbenésemet az egyoldalú és alap
talan vádjaid megerősítése miatt. Megszámoltam az elmúlt né
hány évfolyam „kritikus” írásait, de csak 10 százalékát adják az 
egyház életét és eredményeit bemutató írásoknak. Csodálom, 
hogy azonosulsz a még az ÁEH-korszakból átörökített Egyházfó
rum ellenes jelszavakkal és az egyházkritikát egységbontással 
felcserélő sematikus beállításokkal. A Vatikáni Rádió magyar 
adásainak egykori szerkesztőjétől, aki évtizedeket töltött a „plu
rális Nyugaton”, azt várnánk, hogy serkentse a zsinati szellemű 
párbeszédet, amelynek fontos része az egyház önkritikája is.

Az Egyházfórumot illető bírálatodnál azonban sokkal veszé
lyesebbek és csalókábbak a magyar püspökök védelmében mon
dott szavaid. Miközben Magad is tisztában vagy az elmaradott 
állapotokkal, miért javaslód, hogy ezeket ne mondjuk el, „mert a 
hierarchia bemerevedik”? Ennél sokkal többre kell tartanunk a 
magyar főpásztorokat. Magunk részéről egyáltalán nem félünk 
attól, hogy szeretettel és árnyaltan fogalmazott kritikáinkat és 
észrevételeinket ne értenék úgy, ahogyan írjuk. Elég edzettek, s 
nem betegek vagy gyermekek, akiket meg kell óvni a korrekt 
diagnózistól. Inkább úgy véljük, hogy Isten népének tagjai éppen 
kritikus lojalitásukkal és egyenességükkel tűnhetnek ki — akár 
az „egyház ellenségei” felé is tanúsítva ezzel Isten országának al
ternatíváját. Ebben továbbra is számítva kollegiális együttműkö
désünkre szeretettel köszönt

Máté-Tóth András
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DIALÓGUS
Előző számunkból anyagtorlódás miatt kimaradt írások szAmára 

ideiglenesen rovatot indítottunk. Szerzőink és olvasóink 
türelmét köszönjük!

Ranschburg Ágnes: A Notre Dame de Sión

Ha ma Magyarországon valaki a Sión apácákról érdeklődik, 
többnyire azt mondják neki: „Ja, azok, akik térítik a zsidókat...” 
Ez a megállapítás így még az alapítóra és a rend múlt századba 
visszanyúló kezdeteire sem érvényes. Alphonse Ratisbonne, aki 
vallás nélküli humanitásban, zsidó kereskedő családban nő fel. 
Anyja és apja korai elvesztésének vigaszát is megnyeri abban a 
Mária-jelenésben, melynek részese lesz 1842-ben, Rómában.

Beavatása mélységeiről azt vallja: „Mária itt van. Három
szor próbálja meg, hogy felnézzen arca felé, de a világosság fénye 
mindannyiszor arra készteti, hogy lesüsse szemét. De jelenlété
ben teljesen biztos, ő  Isten gyengédségének jele: ’Mária, mondja 
később, nemcsak Istenhez vezet. Széttárt karja a megbékélést 
hirdeti, ő  kinyilatkoztatja az isteni kegyelem minden titkát’. 
Élete alkonyán így ír barátjának: ’Sohasem szűntem meg látni 
Mária jelenését, mely Isten keze, nem a büntető keze, de a kö- 
nyörületé. Ebben bíztam még a legnehezebb napokban 
is.’...Azonnal megérti a kimondhatatlan titkot: ’A  Mi Urunk Jé
zus Krisztus misztériuma az alázatosságot jelképezi.m (A.R.: DE 
ROMÉ A JERUSALEM, 6 .0.)

Missziója, — amely ezek után természetesen a Szent Földre 
vezetett — nem másokat kívánt a saját hitére formálni, hanem 
teste-lelke-szelleme minden emberségét a rászorulók szolgálatá
ba állította. „Temperamentuma és az 1842. január 2 0 -i kegyelem 
szabadabb, újabb területet kíván, mint a párisi: vágyik egy szo
rosabb kapcsolatra, a teljesen szegény népességgel, a zsidókkal, 
a muzulmánokkal; nem akar nagy modem fővárosban élni, de a 
sivatag kapujában, Jeruzsálemben, őseinek városában, ott, ahol 
Mária élt, ott, ahol Jézus, a Názáreti meghalt és feltámadott. ’ ... 
Milyen boldog lennék, ha egy napon össze tudnám szedni Jeru
zsálem és a Szent Föld összes árváját, ahogyan a mi Urunk is 
óhajtotta őket összeszedni, ahogyan a tyúk szedi szárnyai alá.’” 
(A.R.: DE ROMÉ A JERUSALEM, 27, 30. o.)

A II. Vatikáni Zsinat után megújuló egyházban természetes 
helyét és terét nyeri vissza ez a misztikus szolgálat. A rend 
konstitúciójából szeretnénk néhány fő gondolatot bemutatni, lát
tatva azt az új arcot, az apostoli szolgálat új feladatait, amelyek
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jelentősen hozzájárultak a Nyugat Európában már hosszú múlt
ra visszatekintő keresztény—zsidó párbeszédhez.

Azt a hívást a teljes szeretetre, melyet Isten Izrael népéhez 
intézett, mi Jézus Krisztusban halljuk, az Ő egyházában 
mint egy személyes hívást, hogy kövessük őt a vallásos élet
ben. „Ha akarod... — jöjj és kövess engem”.(Mt 19,21) (20.)
E szerint az inspiráció szerint mindannyian arra vagyunk 
hivatva, hogy kövessük Krisztust egy olyan életbe, amely 
egyszerre kontemplatív és apostoli. (11.) Hivatásunk azt a 
különös felelősséget ruházza ránk, hogy elősegítsük a meg
értést a zsidó közösség irányába, és hogy emlékeztessük a 
keresztényeket: misztériumszerüen a zsidó néphez vagyunk 
kötve a kezdetektől a végső tökéletességig bezárólag. Min
den provinciában megragadjuk annak eszközeit, hogy ez a 
prioritás ténylegessé váljék. (14.) A világ eseményei és saját 
tapasztalataink sürgetnek bennünket, hogy halljuk meg 
„az elnyomottak kiáltását”, és új erővel rezonáljunk Isten 
hívására: „teljesítsd be az igazságot” Napjaink egyháza ezt 
mondja nekünk újra meg újra. A zsidó nép története külö
nösképpen érzékennyé kell tegyen bennünket a kisebbségek 
és szegények jogait illetően, s mindazok iránt akik társa
dalmunk peremére szorultak. Ezek helyzete gondolkodásra 
és imára kell késztessen, és konkrét elkötelezettséget kíván 
tőlünk. Ma — ez előtt az egyházi közösség előtt elkötelezem 
magam szabad akarattal, hogy mindenkor Krisztust köve
tem — a közösségben, felszentelt cölibátusban, szegénység
ben és engedelmességben. ( 1 5 . A judaizmus tanul
mányozása és tapasztalása a maga történelmi realitásá
ban akár Izraelben, akár diaszpórában — új dimenziókat 
nyit imáink, Biblia-megértésünk és apostoli elkötelezettsé
günk számára. (87.) A folyamatos nevelődésnek az a célja, 
hogy segítsen mindünknek növekedni az Isten megtapasz
talásában, a közösség életében való részvételben és mások 
szolgálatában. (84.)2

Ennek „külső” jelentőségét teljes súlyával felismerni legin
kább az képes, aki maga is részese a megalapozó és megújuló

1 A Notre Dame de Sión nó'vérek alapszabályában álló, folyamatos to
vábbképzésre szóló kötelezettség éppen arra szolgál, hogy követői ér
tó' részesei legyenek Isten műve történelmi megnyilatkozásának.

2 Ahogy azt egyébként a zsidó hagyomány is értelmezi (lásd: Femando 
Joames: A zsidó vallás. A világ nagy vallásai című Gondolat könyv- 
sorozat).
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Szövetség szenvedő' születésének, az talán a végsőkig odaszánja 
életét a Párbeszéd hídjának építésére.3

A Sión nővérek által vezetett lelkigyakorlatok is a párbeszéd 
egyik új megközelítései: az Ószövetség nő-alakjainak, az Isten 
képnek elmélkedő megismerését nemcsak elmélyült egyéni mun
kával érhetik el a résztvevők, hanem fontos szerepet kap az egy
más és önmagunk megismeréséhez jelentősen hozzájáruló cso
portmunka. Milcsinszky Éva magyar Sión nővér remélhetőleg a 
közeljövőben ismét vezet ilyen lelkigyakorlatot, ahol már termé
szetesen nemcsak a volt SION-növendékek örülhetnek a lelki ön
művelés korszerű formájának, hanem minden érdeklődő résztve
vővé lehet.

Ilyen nővér-vallomásba avat be minket Kőbányai János ri
portjának részlete. A szerző a Szövetség mindkét arcára nyitot
tan kutatta a hit Életfájának gyökereit Jeruzsálemben. Nem
csak ilyen kétszeres nyitottsággal írta meg Jeruzsálem útiköny
vét, hanem szerkesztője, szerzője egy egyedülálló folyóiratszám
nak is. A Múlt és Jövő Jézus-száma (1991/4) mind a keresztény, 
mind a zsidó önazonosság határmezsgyéjén született, hazai szin
ten kimagasló, nemzetközi szinten ugyancsak jelentős állomásá
vá válva a testvéri kézfogásnak.
—  Hogy érzi magát itthon? Ugye itt, a saját országunkban a

legjobb?
Ilyen kijelentést csak negyven éve itt élő, vagy éppen két- 

éves(se)-nyeretlen, neofita cionistáktól hallottam idáig.
—  Hogy tetszik érteni?

Ibolya nővér szeme kigyúlt, arcán büszke, ráncokat simító 
mosoly futott végig, törékeny-nagymamis teste valóságos suga
rakat kezdett kibocsátani magából, akár a bennünket körülölelő, 
s egyre sötétülő hegyvonulatokról fölszálló bíbor pára.
—  Zsidó vagyok — tört fel belőle a vallomás. — A szent népből,

mint maga, kedveském.
Nem mai gyerek; 1918-ban született Budapesten. Ott is járt 

iskolába, a Kazinczy utcai polgáriba. Az iskola mellett laktak. 
Édesapja Erdélyből, Ilosfáról származott. Örökölte meg vette is a 
földet, Bács megyében, Jánoshalmán volt földbirtoka. (Nyáron a 
család is a birtokon lakott.) Borszakértőként nemcsak termelt, 
hanem külföldre is exportált. Szabad idejében kántorkodott; az 
ünnepeken gyakran hívták énekelni. Nagyapja Talmud-tudós

3 Reméljük, további számainkban már hírt adhatunk a közismert — 
közszeretetnek örvendő' Hedwig Wahle nővér könyvének magyar for
dításáról is. Aki egyik legjelentősebb tagja Párbeszéd kitartó munká
sainak.
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volt. Komhausernek hívták. A Tátrában, Késmárk városában la
kott, ahol az édesanyja gyerekeskedett. Heten voltak testvérek, 
ő  középsőnek született.

...Tizenöt éves volt, amikor legidősebb nővére férjhez készült 
menni, és elkísérte egy zárdába, ahol az apácák gyönyörűen hí
meztek. A nővére ott rendelte meg a stafírungját, a monogramok 
hímzését. Soha életében nem látott apácákat. Amíg a testvére 
megrendelte a munkát, és különböző utasításokat adott — mit 
és hogyan szeretne —egy fiatal apácával beszélgetett, akiből 
csak úgy sugárzott a boldogság és a béke. Annyit tudott az apá
cákról, hogy nagyon szigorú az életük. Megkérdezte a kedvesnő
vért, hogyan lehet az, hogy ilyen vidám tud lenni, amikor olyan 
nehéz az élete. „Ha ismernéd Jézust, te is ilyen vidám lennél.” 
Kinevette. „Hogy ismerhet az ember valakit, aki már kétezer éve 
meghalt?” „Jézus nagyon is él!” „Akit nem látok, azt nem ismer
hetem.” „Ha igazán meg akarod ismerni, akkor ő megismerteti 
magát. Elolvashatod az életét is. Kölcsönadhatok egy példányt 
az élete történetéből, de szeretném, ha visszaadnád, csak egy 
példányom van.” „Rendben van, elolvasom és visszahozom.” ...A 
Jóisten azt akarja, hogy minden ember részt vehessen az örökké
valóságban. Mert az ember nemcsak erre az életre lett teremtve, 
hanem arra, hogy a Jóistennel örvendezzen az örökkévalóságon 
át. Megérdemli az örök életet. A Jóisten nem azért teremtette az 
embert, hogy meghaljon és a létezésből eltűnjön. Az ember lelke 
soha nem szűnik meg. Itt él boldogan, vagy szenved. A zsidó né
pet pedig azért választotta ki, hogy ezt az egész emberiséggel tu
dassa.

Nem sikerült. Ez szomorú.
—  Egy zsidó attól zsidó, hogy nem ismeri el, hogy már eljött a 

Messiás.
—  A zsidóságnak ki kell békülnie a kereszténységgel!
—  És a keresztényeknek nem kell kibékülniük a zsidókkal?
—  Mi azért dolgozunk, az a célunk, hogy a kereszténységet 

megtérítsük. Ez még nehezebb, mint a zsidókat kibékíteni a 
kereszténységgel. Azok a zsidók és keresztények, akik elég 
szabadok és nyíltak, hogy felfogják a Jóisten sugallatát: ké
szek a kibékülésre. Egymástól kell tanulniuk.4

A küldetés pedig: arra vagyunk hivatottak, hogy tanúskodjunk 
Istenhez hű életünk által az ő szeretetéről a zsidó nép iránt. És 
tanúskodjunk azokról az ígéretekről, melyeket kijelentett a pát
riárkáknak, Izrael prófétáinak és az egész emberiségnek. Krisz-

4 Kőbányai János: ő  él. MÚLT ÉS JÖVŐ. Zsidó kulturális folyóirat 
’91/4. 76. o.
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tusban adott nekünk mindezek végsó beteljesülése. Ez a hivatás 
magába foglalja azt, hogy a mi apostoli életünket hármas elköte
lezettség jellemezze: az egyház iránti, a zsidó nép iránti és a vi
lág iránti elkötelezettség. A világ a béke, az igazságosság, a sze
retet világává váljék. Bármely feladatra is vagyunk hivatva — 
arra vagyunk hivatottak, hogy apostoli életünknek ezt a három 
dimenzióját valamiképpen integráljuk. (13.)5

* * * * *

Apárbeszéd hivatalos 
fórumai

A Magyar Keresztény—Zsidó Tanács 
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

T el:1227-870

A Keresztény—Zsidó Társaság 
1052 Budapest; Deák tér 4.

5 OEURS DE SIÓN AUJOUR D’HUI [A Sión apácák mindennapjai]
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^Felm érés a vallásgyakor
lásról
Budapest: A magyar népesség 
kétharmada katolikus, egyötöde 
református, 4 százaléka evangé
likus — ez tűnik ki a Központi 
Statisztikai Hivatal 1992 évvégi 
állapotot tükröző felméréseinek 
most közzétett eredményeiből. 
Ilyen felmérésre 1949 óta elő
ször került sor, amelyet most a 
14 éves és ennél idősebb népes
ség 0,5 százalékát kitevő minta 
alapján készítettek el. A feleke
zetek arányában 1930 óta nem 
történt jelentős elmozdulás — 
olvashatjuk a KSH-jelentésében. 
Talán a legszámottevőbb válto
zás az, hagy 1949 és 1992 között 
0,1 százalékról 4,8 százalékra 
nőtt a felekezeten kívüliek ará
nya. A második világháborút kö
vető rendszerváltozás hatását 
tehát alapvetően a felekezeten 
kívüliek arányának növekedé
sén mérhetjük le. Feltehetően 
ennek hatására, 1960 és 1990 
között visszaesett a keresztelé
sek gyakorisága. Ha összehason
lítjuk a születéskor bejegyzett 
vallást és a jelenlegi vallásgya
korlás módját, akkor észrevehe
tő eltérések mutatkoznak az 
egyes felekezetek között. Az egy
házban történő vallásgyakorlás 
a görög katolikusok felére jel
lemző, a római katolikusoknál 
38 százalék, az evangélikusok
nál 32 százalék, a reformátusok
nál csupán 28 százalék a megfe
lelő arányszám.
A népességen belül a nemhívők 
és a tudatos ateisták aránya 
együttesen 24 százalékot tesz

ki. A nők 20 százaléka, a férfi
ak 29 százaléka ateista. A nők 
39 százaléka az egyház keretei 
közt gyakorolja vallását, a fér
fiaknak csak 27 százaléka. 
Korcsoportok alapján is jelen
tős különbségek figyelhetők 
meg: a 3 éven aluliak 24 száza
léka vallását az egyház kerete
iben gyakorolja, a 60 éven fe
lüliek esetében ez az arány 49 
százalékra emelkedik. A tele
püléstípusok szerint Budapes
ten a legkisebb az egyház sze
repe a vallási életben: az egész 
fővárosi lakosságot tekintve 22 
százalék. A községekben ez az 
arány eléri a 45 százalékot. A 
fővárosban az ateisták 34, a 
községekben 14 százalékos 
részarányt képviselnek. A töb
bi város adatai e szempontok 
alapján a főváros és a községek 
adatai között helyezkednek el.
A társadalmi réteghelyzet is 

meghatározónak bizonyul a 
vallási élet és a vallásgyakor
lás elterjedtségében. A két 
szélső pólust a vezetők, illetve 
a mezőgazdasági fizikai réte
gek alkotják. Az előbbiek köré
ben a leggyengébb az egyház 
szerepe, miután a vezetőknek 
csupán 22 százalékára jellemző 
az egyházban gyakorolt vallási 
élet, a mezőgazdasági fizikaiak 
csoportjában viszont 51 száza
lék a megfelelő érték. Ha az a- 
teisták arányát vesszük alapul, 
akkor a kapott arányok nagyjá
ból követik a társadalom hier
archikus felépítését, azaz lega
lacsonyabb a részarány (10 
százalék) a mezőgazdasági fizi-
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kaiak, valamint a segédmun
kások (16 százalék) és legma
gasabb (36 százalék) a vezetőit 
körében. Úgy tűnik tehát, hogy 
más tradicionális értékekhez 
hasonlóan a valláshoz való kö
tődés a legkedvezőbb társadal
mi helyzet rétegben veszített 
leginkább az erejéből. Ugyan
akkor a szellemi értékeket ha
gyományosan őrző-alkotó, nem 
vezető értelmiség körében a 
legmagasabb — a mezőgazda- 
sági fizikai foglalkozásúak 
után — a vallásukat egyházon 
keresztül rendszeresen gyakor
lók aránya (15 százalék).
A vizsgálat bizonyos tájékoz

tatást nyújt az egyes feleke
zetek „megtartó” képességének 
bemutatására is. A tények arra 
utalnak, hogy viszonylag kevés 
az olyan eset, hogy valaki el
hagyva a kereszteléskori fele- 
kezetét, más vallásra tér át. 
Még a legnagyobb felekezethez, 
a katolikusokhoz csatlakozók 
esetében sem haladja meg — a 
más felekezetiül belépők ará
nya — a 2 százalékot. Számot
tevő különbség inkább csak az 
időközben nem hivővé ateistá
vá váló, illetve a csupán „hivő”, 
de vallását nem gyakorló né
pesség arányában figyelhető 
meg. Az időközben nem hivővé, 
ateistává válók aránya a refor
mátus felekezethez tartozók 
körében a legmagasabb, tehát 
az egyház „megtartó” ereje itt a 
leggyengébb, a másik póluson 
a görög katolikus egyház áll, 
ahol a „lemorzsolódók” hánya
da a legkisebb. A különbsége

ket jól érzékelteti az a tény, 
hogy a görög katolikusoknál 57 
százalékra tehető a többé-ke- 
vésbé aktív vallásgyakorlók 
részaránya, a reformátusoknál 
csupán 40 százalékra.
A felvétel során megkérdezték 
azt is, hogy a válaszadók része
sültek-e gyermekkorukban va
lamiféle vallásos nevelésben, 
ugyanis ez a körülmény fontos 
lehet a mai vallásos élet szem
pontjából. A válaszokból az de
rült ki, hogy meglehetősen szo
ros a kapcsolat a gyermekkori 
hittantanulás és a mai vallásos 
élet között. Azok között talál
ták a legtöbb vallásgyakorlót, 
akik gyermekkorukban szerve
zett hitoktatásban részesültek. 
Azok többsége pedig, aki nem 
emlékszik rá, illetve nem ka
pott semmiféle oktatást ezen a 
téren, ma nem hivőnek, illetve 
ateistának mondja magát. 
Mindemellett meglepően ma
gas azoknak az aránya, akiket 
nem oktatott sem hitoktató, 
sem a szülő semmilyen vallás
ra, és ma mégis hivőnek (nem 
vallásgyakorlónak) vallja ma
gát (26 százalék), sőt ezen kí
vül további mintegy 9 százalé
kot ér el azok hányada, akik 
gyakorolnak valamilyen val
lást. (Magyar Kurír) I
•/Vallásszabadság és pluraliz
mus címmel tartottak konfe
renciát 1993 szeptember 24-25- 
én a Fővárosi Közgyűlés dísz
termében a TEDISZ (Teljes 
Evangéliumi Diák és Ifjúsági 
Szövetség) és a DAC Alapít-
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vány (Democracy After Commu
nism: Demokrácia a kommuniz
mus után) rendezésében. A szer
vezők meghívásának a neves, 
szakmájuk legjobbjai között szá
mon tartott előadók szinte kivé
tel nélkül engedtek: ez is mutat
ja, hogy a téma napjainkban 
mennyire fontos — és nem csak 
a hívők, hanem a jogosságot 
kedvelő világiak számára is. 
Konrád György író nyitotta 
meg felolvasásával a kétnapos 
konferenciát péntek délután, 
írásában egyszerűen és egye
nesen fogalmazta meg a val
lásszabadság európai, polgári 
felfogásában alapvetőnek szá
mító elveit, hitet tett a toleran
cia, a lelkiismereti szabadság 
mai érvényessége mellett, 
majd személyes, saját életéből 
fakadó gondolatokkal és kérdé
sekkel „adta fel a labdát” az el
őadóknak és hozzászólóknak. 
Hanák Péter történész előa
dásában az 1543-as tordai or
szággyűléstől a múlt század vé
géig megalkotott vallási tör
vényeket és azok hátterét vizs
gálta. Az Európában szokatla
nul korán jelentkező vallási tü
relemről tanúskodó ország- 
gyűlési határozatok hátterét 
abban látta, hogy Magyaror
szágon nem csak hét nagy 
nemzetiség, hanem egyben hét 
vallás együttélését kellett biz
tosítani, sőt az egyes nemzeti
ségek számára a nemzeti lét 
fennmaradása elválaszthatat
lanul összefonódott a vallás
gyakorlat kérdésével. Szabó 
Miklós történész előadásában

a vallásszabadság és a feleke
zeti egyenlőség kérdését vizs
gálta a két világháború közötti 
időszakban. A kor vallásos ma
gatartási típusait négy kategó
riába sorolta: „perfekcionista 
vallásosság” (életük minden lé
pésénél figyelembe veszik a 
vallásos értékeket); „vasárnapi 
vallásosság”, (elválasztja a 
templomba járást a hétközna
poktól); „konvencionális vallá
sosság” (mely csak a kereszte
lésre, esküvőre, temetésre szo
rítkozik) és „politikai vallásos
ság”, amikor az érvényesülés 
érdekében ölti fel valaki magá
ra a vallásos mezt.
Trapp István, filozófus, a Lel
készképző Főiskola tanára, elő
adásában Eötvös József,a múlt 
század végi magyar liberális 
politikus a korabeli közélet 
meghatározó és máig is ható 
egyénisége egy érdekes élet
rajzi eseményét a nazarénu- 
sokkal való kapcsolatát vizs
gálta. Az este tervezett utolsó 
előadása Ladányi Sándor tör
ténészé lett volna, ő azonban 
az utolsó pillanatban levélben 
határolta el magát a konferen
cia céljától és rendezőitől — he
lyette Csepeli György mond
ta el eredetileg szombat dél
utánra időzített összefoglalását 
az előítéletek működéséről. A 
szombat délelőtt főként a filo
zófiáé volt: Rugási Gyula filo
zófus (szintén a Lelkészképző 
tanára) „Apológiák” című len
dületes előadásában az ókori 
párhuzamokat vizsgálta. Lu- 
dassy Mária (szintén filozó-
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fus) időben közelebbi esemé
nyeket vett nagyító alá: az an
gol polgárosodás valláshábo
rúkkal bonyolított időszakát, 
amelyben a mai liberális alap
eszmények: az egyház és az ál
lam elválasztása, és az egyhá
zak jogi egyenlősége kikristá
lyosodtak. Gerő András törté
nész ugyanennek magyar vo
natkozásait foglalta össze: a ki
egyezés utáni Deák Ferenc 
politikai állásfoglalásait.
A délelőtt befejező előadása ön
kéntelenül is tökéletesen illesz
kedett az eddigi gondolatme
netbe: id. Trócsányi László 
jogász dolgozatát olvasta fel — 
a szerző betegsége miatt — ve
je. Ebben rendkívül tényszerű
en, alapos kutatómunka ered
ményeképpen vázolta fel a 
nyugat-európai országok egy
ház- és iskolaügyi szabályozá
sának jellemzőit.
Szombat délután először Kis Já
nos filozófust hallgatták a jelen
levők, aki elméleti-filozófiai ol
dalról igyekezett megközelíteni 
a tolerancia problematikáját, fel
vetve a nehéz kérdést: hogyan 
lehet toleráns egy valamiben hí
vő ember egy annak ellenkezőjé
ben hívővel szemben? Horváth 
Zsuzsa szociológus azt vizsgál
ta, van e valamilyen alapjuk a 
kis vallási közösségek ellen fel
hozott vádaknak, veszélyesek-e 
ezek valóban a társadalomra. 
(Vö. Egyházfórum 93/2 97-101) 
Végül Mészáros István jogász, 
országgyűlési képviselő ismer
tette az egyház és állam elvá
lasztásának gyakorlati aspektu

sait az egyházak jelenlegi álla
mi támogatási rendszerét ille-
tően.M
✓ 25  éve halt meg Romano 
Guardini A huszonöt évvel eze
lőtt, október 1-én elhunyt teoló
gus és filozófus, Romano Guar
dini az egyház és a teológia lám
pásaként él tovább a jelenkor 
emlékezetében. Guardini, egy 
olasz—német család fiaként 
1885—ben Veronában született. 
Többszöri kitérő után jutott csak 
el a teológiai tanulmányokig, és 
lépett később az egyetemi oktató 
pályájára, amely minőségében 
már 1923-ban átvette a berlini 
egyetem katolikus vallásfilozó
fiai és világnézeti tanszékének 
vezetését.
Környezetének bizalmatlansá
ga ellenére Guardini hallatla
nul sikeres oktatói tevékeny
ségbe kezdett, amelyet publi
kációk gazdag sorával — töb
bek között a világszerte elisme
rést és sikert aratott „Éter Her” 
(1937) című művével — alapo
zott meg. (Az Ür, Szent István 
Társulat, 1986.) A  nemzetiszo
cialisták fosztották meg tan
székvezetői állásától; ezt köve
tőén Guardini belső emigráció
ba vonult. A háború befejezése 
után azonnal tovább folytatta 
oktatói tevékenységét, először 
Tübingenben, 1948 után pedig 
1968-ban bekövetkezett halá
láig Münchenben, ahol hírneve 
egyre növekedett ugyan, de 
belső és külső szenvedései, va
lamint fokozódó elmagányoso
dása egyre nyomasztóbbá vál-
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tak a számára. (Nem érdekte
len megemlíteni, hogy a mün
cheni egyetemen utóda Kari 
Rahner lett, sokak szerint szá
zadunk legnagyobb katolikus 
teológusa).
Azt a kérdést, hogy miben gyö
kerezik Guardininek halálát 
messze túlélő lenyűgöző egyéni
sége, csak feltételezésekkel lehet 
megválaszolni. A lényében rejtő
ző ellentétek által keltett fe
szültség volt-e az, aminek kö
vetkeztében nevelőként kereső, 
tudósként pedagógus, tanítóként 
kérdező és teológusként prédiká
ló ember maradt? Vagy a megér
zései voltak azok, amelyek a szó 
legjobb értelmében időszerűvé 
tették őt? Talán az a páratlan 
képessége, amellyel bevonta 
hallgatóit és olvasóit látásmód
jának komplexitásába?
Vagy pedig az a tény, hogy 
mint teológus, a világot oly mó
don szemlélte, hogy világlátása 
szétfeszítette az addigi hagyo
mányos katolikus világkép ke
reteit? Számos elemzést szen
telt olyan, az egyháztól távol 
álló személyiségek nézeteinek 
és életművének is, mint pl. 
Pascal, Dosztojevszkij, Nietzs
che, Rilke vagy Hölderlin. Va
lamennyiükről írt monográfiát, 
az ezekben megvalósuló lé
nyeglátása mindmáig időszerű. 
Minden kétséget kizáróan mű
vei adják a legmegbízhatóbb 
választ arra a kérdésre, ki is 
volt ő valójában.
Hatását, de koncepcióit és cél
kitűzéseit tekintve is Guardini 
a közvetítés embere volt. Ke

reste a megbékélést a tradíció 
és a jelen, a hit és a világ, a 
teológiai jelentés és az egyházi 
tanítás, a szabadság és a rend, 
az individualitás és a közösség, 
az idő és az örökkévalóság kö
zött. Intuitív gondolkodásmód
ja következtében azonban el
lentétbe került az uralkodó 
teológiai nézetekkel, pedagógi
ája miatt eltávolodott az egye
temi oktatás rendszerétől, a 
néphez közelálló liturgia ter
jesztésében végzett tevékeny
sége miatt konfliktusba került 
az egyházi tekintélyekkel, non
konformista beállítottsága mi
att pedig feszült viszonyba a 
korszellemmel. Ma 25 évvel 
halála után, az egyház szünte
lenül fokozódó válságának ide
jén Romano Guardini személye 
a közvetítő szerepét jelenti, 
amely az egyházi tanítóhiva
talhoz való teljes hűséggel, de 
a legnagyobb nyomatékkai 
szorgalmazza a dialógus szelle
mét, a keresztények szabad
ságát és nagykorúságát, és a 
mai kor életének megértését, 
illetve az arra való reflektálást. 
Ismertetésünk jórészt Eugen 
Biser professzornak, aki sok 
éven át vezette Romano Guar
dini müncheni tanszékét neves 
elődje alakját és életművét 
méltató megemlékezésén alap-
szik.(Magyar Kurír) H
t/M oral-Enciklika
Budapest: II. János Pál pápa 
Veritatis splendor című encik- 
likáját nem csak Rómában mu
tatták be sajtótájékoztató kere-
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tében, hanem egyidejűleg több 
más európai városban is. A ré
gen várt és most egyszerre köz
ismertté vált enciklikáról szá
mos főpásztor és teológus nyi
latkozott a tömegtájékoztatás 
eszközein keresztül.
Joseph Ratzinger vatikáni 
bíboros az október 5-én. Rómá
ban megtartott sajtótájékozta
tón leszögezte, hogy az új mo
rál enciklika nem fosztja meg a 
teológusokat feladatuk szabad 
gyakorlásától, az erkölcsi ala
pok tisztázása nem vonja meg 
a szót tőlük, hanem szabaddá 
teszi az utat munkájukhoz. A 
bíboros hangsúlyozta, hogy a 
pápai köriratban a katolikus 
egyházon belüli morál teológiai 
párbeszéd mellett mindeneke
lőtt a szabadság és az igazság 
kérdése kapja a legnagyobb 
hangsúlyt. A kommunista dik
tatúrák bukása után fontos 
kérdés áll előttünk: Hogyan ta
nuljunk meg helyesen élni a 
szabadságban? Napjainkban 
sokkal inkább, mint valaha, az 
erkölcs problémája az emberi
ség túlélésének kérdése — 
mondotta Ratzinger bíboros.
Az enciklika bemutatásakor a 
bíboros azt is hangsúlyozta, 
hogy a dokumentum a pápá
nak az emberiség sorsa miatt 
érzett aggodalmát fejezi ki. Ez
által messze túlmutat az egy
házon belüli teológiaierkölcsi 
párbeszéden. A pápa elsősor
ban a püspököknek címezte az 
enciklikát, konkrét erkölcsi 
esetproblémákat nem tárgyal.

A német püspökök véleménye 
szerint a pápa az enciklikával 
alapvetően hozzájárult a hu
mán és keresztény etosz meg
alapozásához.
Kari Lehmaxm, a német püs
pöki kar elnöke rendkívül ak
tuálisnak tartja a köriratot. Az 
együttélés etikai alapjai Né
metországban is megrendültek 
a pluralizmus a társadalmi jó 
léten kívül nem sok közvetlen 
eredményt hozott. Az egyre na
gyobb elszigetelődés növeli an
nak a veszélyét, hogy az egyéni 
megfontolás az erkölcsi dönté
sek kizárólagos mércéje lesz. 
Ez a tendencia fokozza az önző 
cselekvésmódokat, a szolidari
tás hiányát és az erőszak előre
törését. Lehmann püspök azt is 
hangsúlyozta, hogy az értékek 
nélküli demokráciát veszély fe
nyegeti. A jelenlegi ökológiai 
krízist sem lehet kizárólag gaz
daságpolitikai intézkedésekkel 
legyőzni, hanem szükség van a 
társadalom etikai alapjainak 
megújítására.
Waltér Kasper, Rottenburg- 
Stuttgart püspöke az új morá- 
1 enciklikát .sok szempontból ké
nyelmetlen. de szükséges szó
nak* tartja. Amennyiben a Ven
ta tis splendor az erkölcsi nor
mák egyetemes és abszolút érvé
nyességét hangsúlyozza, akkor 
ezzel alapvetően csak az általá
nos emberi jogok érvényességét 
védelmezd, amelyek figyelmen 
kívül hagyása esetén az igazság
ban, békében és szabadságban 
való együttélés nem lehetséges.
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Josef Homeyer, Hildesheim 
püspöke kiemelte, hogy az en- 
ciklika a szellemi és kulturális 
helyzet átfogó vizsgálata után 
azt rögzíti, milyen értékrendet 
képviselnek az „egyetemes és 
megváltoztathatatlan erkölcsi 
normák az emberi személy és a 
társadalom szolgálatában ” Ez
zel kapcsolatban az egyháznak 
az a legfőbb küldetése, hogy az 
embereket elvezesse az igazság 
és a szabadság összefüggésé
nek újrafelfedezéséhez. A püs
pök egyben utalt a keresztény 
erkölcsnek a köriratban is fel
mutatott értelmezésére, amely
hez az egyéni etika éppúgy 
hozzátartozik, mint a társadal
mi etika. Az a szemlélet, hogy 
nemcsak az egyénnek, hanem 
a társadalomnak is van etikai 
felelőssége, a mai társada
lomban szerinte még nem ter
jedt el. Homeyer püspök hozzá
fűzte, hogy az enciklika „lefor
dításához” idő kell. Ha II. Já
nos Pál pápának hat évre volt 
szüksége ahhoz, hogy megírja 
enciklikáját, akkor „mi is hagy
hatunk egy kis időt a Szentlé
lek számára magunkban és 
magunk között”.
Az emberi méltóság kérdését 
emelte ki az enciklika tanításá
ból Joachim Meisner bíboros, 
kölni érsek. Az enciklika meg
fogalmazza az „emberi méltó
ság” fogalmának átfogó és tel
jes keresztény értelmezését. Az 
emberi méltóság alapja Isten
nek Krisztus által tanúsított 
szeretete minden egyes ember 
iránt. Ezt nem lehet felosztani

és nem lehet kiosztani. Az 
igazságra és az emberi méltó
ságra való visszautalással a 
körirat alapot ad az ember sza
bad döntéséhez. Az ember fel
adata, hogy megtalálja ezeket 
az erkölcsi normákat, ne pedig 
kitalálja őket. Az enciklika le
hetőséget nyújt ezek világos 
felismeréséhez, valamint a lel
kiismeret képzéséhez az egyes 
emberek számára éppúgy, 
mint a társadalom számára. 
Olyan folyamat ez, amely nem 
ebben a világban fejeződik be. 
Többnyire bizonyos távolság- 
tartással, de sok esetben egyet
értőén nyilatkoztak a német 
morálteológusok is az encikli- 
kával kapcsolatban. A Német 
Katolikus Hírügynökség (KNA) 
által feltett körkérdésre beér
kezett válaszok alapján megál
lapítható, hogy megkönnyebbü
léssel vették tudomásul, hogy 
az enciklika a morálteológiai 
megfogalmazásokat nem „té
vedhetetlen” tanításnak állítja 
be. Ennek fényében tehát a 
teológusok nem érzik magukat 
közvetlenül fenyegetve, hang
súlyozta Alfons Auer, tübin- 
geni etikaprofesszor.
Auer, akit az úgynevezett „au
tonóm erkölcs” kidolgozása 
atyjának tartanak, a köriratot 
nem annyira diszciplináris ta
nításnak tekinti, hanem a mo
dern erkölcsteológiai álláspon
tok félreértésének. A lelkiisme
retet az enciklika az erkölcsi 
cselekedetek legmagasabb nor
májának tekinti, ám a lelkiis
mereti döntést és a lelkiisme-
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rét szabadságát nem méltá
nyolja kellően — állítja Auer 
professzor.
Brúnó SchüUer münsteri mo
rálteológusnak is az a vélemé
nye, hogy a morálteológusok
kal szembeni kritika félreérté
seken alapul. Egyes esetekben 
bizonyos teológiai álláspontjaik 
olyan beállításban szerepelnek 
a köriratban, ahogy „ők ezeket 
egyáltalán nem képviselik.” 
Johannes Gründel müncheni 
morálteológus szerint a teológu
soknak arról kellene párbeszé
det folytatniuk, hogy a körirat
ban bírált álláspontokat „helye
sen értelmezték-e.” Alapvető vé
leménye az, hogy az enciklikával 
Jól együtt lehet élni.”
Dietmar Mieth tübingeni eti
kus véleménye szerint fontos, 
hogy a körirat a lelkiismeret 
döntését végső soron nem zárja 
korlátok közé, és a tévedhetet
lenség témáját még csak nem 
is érinti.
Az olasz morálteológusok egye
sületének elnöke, Luigi Lo- 
renzetti előrelépésnek tekinti 
az enciklikát: „A dokumentum 
az erkölcsről folytatott dialó
gust előbbre viszi és nem hát
ra” — mondta az „II Messagge- 
ro"-ban megjelent interjújá
ban. Különösen azokra a feje
zetekre utalt, amelyek a sza
badsággal, a lelkiismerettel és 
a cselekvés motívumaival fog
lalkoznak. Véleménye szerint 
az enciklika nem jelent „száj
kosarat” a teológusok számára. 
A teológus helyesnek tartja azt 
a kívánságot, hogy a vélemény

különbségek konstruktív mó
don, szakmai folyóiratokban 
kapjanak nyilvánosságot, nem 
pedig a manipulált tömegtájé- 
koztatásban.(Magyar Kurír) B 
•/25 évvel a Humanae Vitae 
megjelenése után 
A Kathpress nevű osztrák ka
tolikus hírügynökség a Huma
nae vitae enciklika megjelené
sének 25. évfordulója alkalmá
ból sorozatot közölt, amelyben 
neves egyházfők és teológus 
professzorok nyilatkoztak az 
enciklikáról.
A fogamzásszabályozás és az 
emberi szexualitás méltósága 
körül felmerülő kérdések 
Bernhard Häring német mo
rálteológus véleménye szerint 
széleskörű párbeszédet tesznek 
szükségessé, méghozzá nem 
csak az egyházi tisztségviselők, 
hanem a világiak bevonásával. 
A Lateráni Egyetem nyugal
mazott professzora, napjaink 
egyik vezető morálteológusa a 
„Die Furche” 29. számában fel
vázolta az előzményeket és azt 
a hátteret, amelynek alapján 
25 évvel ezelőtt megszületett 
VI. Pál pápa körlevele, a Hu
manae Vitae. 1930-ban jelent 
meg XI. Piusz pápa körlevele, 
a Casti connubii. Häring sze
rint ez e körlevél felháborodott 
válasz volt az anglikán Lam
beth Konferencia döntésére, 
amely szerint a fogamzásgátló 
módszerek a házasság konflik
tusos helyzeteiben erkölcsileg 
elfogadhatók. A pápa körleve
lét nem előzte meg semmiféle
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kollegiális tanácskozás vagy 
megkérdezés. Tartalmában is 
és hangsúlyában is teljesen és 
egyoldalúan Szent Ágoston 
házasságról vallott felfogását 
követi. Pedig ekkor már majd 
két évszázada helyet kapott az 
egyház életében Ligouri 
Szent Alfonz ellentétes néze
tű és árnyaltabb tanítása. 
Szent Ágoston abból indul ki, 
hogy a házassági aktus lealázó 
és kizárólag a nemzés tényle
ges szándéka teszi erkölcsileg 
elfogadhatóvá. Szent Alfonz 
viszont nyomatékkai tanítja 
azt — akárcsak később a II. 
Vatikáni Zsinat — hogy maga 
a házassági aktus, mint a köl
csönös szeretet és hűség kifeje
zése, j ó  és tiszteletre méltó.” 
Míg azonban a Casti connubii 
Szent Ágostont kimerítőén 
idézi, Szent Alfonzt nem emlí
ti, annak ellenére, hagy a nyu
gati egyház jó 150 éven keresz
tül ismerte már tanítását. A 
Casti connubii nagy zavart kel
tett a házaspárok és a lelki- 
pásztorok körében is és katoli
kusok milliói vonultak vissza a 
szentségi élettől.
A II. Vatikáni Zsinat alatt és 
az azt megelőző időszakban a 
Szent Officium szándéka a 
Casti connubii radikális továb- 
bírása volt. Ez azonban nem si
került, mert az illetékes zsinati 
bizottságok szükségesnek lát
ták a változást. A tervezetek
ből egyértelműen kitűnik, hogy 
a szeretetnek és a hűségnek a 
házastársi aktus által történő 
ápolása magas rangot kap és

semmiképpen sem tekinthető 
mellékes célnak. Mikor ezek az 
égető kérdések a zsinat plénu
ma elé kerültek, azok a befo
lyásos egyházatyák — Döpf- 
ner bíboros, Suenens bíbo
ros, Maximus pátriárka — 
akik a házastársi szeretet ápo
lásának éppen a házastársi ak
tus által is nagy fontosságot tu
lajdonítottak, és eltávolodtak a 
Casti connubii tanításától, 
nagy sikert arattak.
Ekkor történt meg az első pri- 
mátusi közbelépés: VI. Pál pá
pa félbeszakíttatta a vitát, 
azonban az illetékes bizottság
nak teljes szabadságot biztosí
tott. A zsinat befejezése előtt 
született meg a következő dön
tés: elvetették a Casti connubii 
olyan értelmű továbbírását, 
amely szerint minden törekvés 
elvetendő, amely a házastársi 
aktus termékenységét akarja 
meggátolni, de kimondták, 
hogy a bizottság munkájának 
befejezése után a pápa maga 
dönt a kérdésben.
A népesedési probléma kérdé
seit vizsgáló reprezentatív bi
zottság felállításával a pápa 
Newman bíboros javaslatát 
követte: ebben nemcsak a püs
pökök, hanem a hívők konzul
tációjára is mód nyílt. A bizott
ság feladata az volt, hogy a pá
pa világos utasításai alapján, 
de a legnagyobb szabadságban 
keresse meg a legjobb megol
dást. A pápa a Crowiy házas
párt, a Keresztény Család Moz
galom megalapítóit hívta meg 
a bizottságba. Széleskörű vizs-
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gálódásuk eredményei nem 
maradtak hatás nélkül a bi
zottság tagjaira.
A bizottság 90 százalékban 
amellett volt, hogy a pápa a fo
gamzásgátlásnak a Casti 
connubiiban rögzített általános 
tiltását lehetőség szerint vonja 
vissza. Bízza a házaspárok fe
lelősségére, jóérzésére, hogy el- 
d önthessék, mi szolgálja legin
kább szeretetük ápolását és 
szülői felelősségüket. VI. Pál 
pápa kollegiális eljárása volt az 
is, amikor ezt az eredményt 
megkapva bíborosokból és püs
pökökből álló ellenőrző bizott
ságot hívott össze (köztük volt a 
jelenlegi pápa is). Ez a testület 
az előző bizottság döntését két
harmados többséggel jóváhagy
ta. A  Humanae Vitae enciklika 
kibocsátása önálló, primátusi 
cselekedet volt, és figyelmen kí
vül hagyta azt az irányvonalat, 
amely a kollegialitás jegyében 
törekedett a megoldásra. Akár
csak a Casti connubii, ez az en
ciklika is azt a nehezen teljesít
hető normát írta elő, hogy min
den házastársi aktusnak nyi
tottnak kell lennie a nemzésre 
(illetve erre kell irányulnia). 
Ennek fényében nehezen látha
tó be, hogy a kifejezetten jónak 
tartott természetes családterve
zés ténylegesen az utódnemzés- 
re irányul-e, amennyiben a há
zasélet pontos számítások alap
ján a terméketlen napokon tör
ténik.
VI. Pál pápa primátusi dönté
sét az tette árnyaltabbá, hogy 
szóvivője, Lambruschini által

tudatta, nem változtathatatlan 
vagy tévedhetetlen döntésről 
van szó.
Az egyház főpásztorainak kol
legialitása nyilvánult meg ab
ban, hogy az enciklika megjele
nése után több nagyrabecsűlt 
püspökkari konferencia, szám
talan püspök és teológus segí
tette a jószándékú hívőket az 
enciklikával kapcsolatban ki
adott lelkipásztori nyilatkoza
taival, hogy békében élhesse
nek saját lelkiismeretükkel, 
még akkor is, hogy ha minden 
jószándék ellenére a szigorú 
normákat vagy nem látják be, 
vagy nem tudják az életükbe 
átültetni. VI. Pál pápa nagysá
gát jelzi az a tény, hogy ezzel 
az utólagos, az enciklikája 
után megmutatkozó erős kolle
giális megmozdulással meg tu
dott békélni. Közismert, hogy 
I. János Pál pápa határozott 
szándéka volt az, hogy a Hu
manae vitae következtében be
álló görcsös feszültséget a lehe
tő leghamarabb, a kollegialitás 
jegyében feloldja. Az igazi ka- 
tolicitás védjegyét és jellegze
tességét a hatékonyan gyako
rolt kollegialitásban látta. A 
Humanae Vitae körül kialakult 
teljes kérdéskör operatív közös
ségi fellépést igényel és egy való
ban ökumenikus irányzatú ta
nuló közösséget, teljes nyitott
ságban a Szentlélek felé, aki 
mindenkiben és mindenki által 
működik. (Magyar Kurír) I  
\ /Y elszentelték a cigányok 
templomát Kántoijánosi: Ok-
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tóber 3-án került sor Kántorjá- 
nosiban a cigány közösség 
templomának felszentelésére. 
Az ünnepségen jelen volt töb
bek között Keresztes Szilárd 
görög katolikus megyéspüspök 
és Giovanni Cheli érsek, a 
Vándorlók és Útonlévők Pápai 
Tanácsának elnöke.
A cigányok új, görög katolikus 
temploma a helybeli cigányok 
adományaiból, társadalmi 
munkájából, az európai segély - 
szervezetek, a görög katolikus 
egyházmegye, a Művelődési 
Minisztérium, a Közoktatási 
Minisztérium, az etnikai hiva
tal és más egyházközségek se
gítségével épült fel.
A templom alapkövét 1990-ben 
helyezték el. Zolcsák István 
paróchus, aki 1986 óta lelki- 
pásztora a kántorjánosi görög 
katolikusoknak, elmondta, 
hogy már 1987-ben felvetődött 
a cigányoknak az a kívánsága, 
hogy templomuk legyen a lak
helyükön. (Magyar Kurír) I
l/M unkásifjú-tal álkozó 
Gyálaréten
Október 30-án ^SZAKMUN- 
KÁSIFJÜ és SZAKMUNKÁS- 
TANULÓ” napot tartottak. Ez a 
találkozó, melyet Szászi Ba
lázs, a helyi egyházközség világi 
vezetője szervezett, — egészna
pos rendezvény, amelyre első
sorban a helyi kisközösségek 
munkásfiataljait hívták egybe, 
hogy alkalmuk legyen a kölcsön
ös ismerkedésre, közös gondjaik 
megbeszélésére.

Nem ez volt az első alkalom 
ilyenféle összejövetelre, de 
ilyen népes sereg eddig még 
nem jött össze sohasem. Itt vol
tak Szeged valamennyi közös
ségéből, a környező települé
sekről, sőt Budapestről és 
Kisvárdáról is. Szászi Balázs 
alig győzte számbavenni, hány
féle szakmából érkeztek. 
Ácsok, asztalosok, tetőfedők 
mellett kereskedők, beteg
ápolók, a gazdasszonyképző is
kola tanulói, motorszerelők, 
esztergályosok, géplakatosok, 
járműjavítók, motorszerelők, 
elektroműszerészek és szaká
csok voltak a részvevők. A gi
tárzenével, énekelve gyülekező 
fiatalok között ott láthattuk az 
alsóvárosi ferenceseket éppen 
úgy, mint a jezsuiták és világi 
papság képviselőit is.
A közel 60 fiatal három cso
portra oszolva tárgyalta meg 
legfontosabb gondjait. Ebbe a 
beszélgetésbe kapcsolódott be, 
az időközben odaérkező, Gyu- 
lay püspök úr is. Jelenléte még 
csak fokozta azt az izgalmas 
párbeszédet, amely egészen dé
lig folyt.
AKIOE vezetői ebéd után kap
tak szót. Örömmel köszöntöt
ték a szegedi fiatalokat, hiszen 
a városban régi hagyományai 
vannak a katolikus munkásifjú 
mozgalomnak. Olyan zászlóvi
vői voltak ennek itt, mint a 
Londoni körúti püspöki tanonc- 
otthon volt igazgatója, Magyar 
Károly, a papi lelkiségi moz
galom kiváló képviselője, P. 
Hunya Dániel SJ, vagy a
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nemrégen gyilkosság áldozatá
vá vált Gimes Gyula, őűk ve
zették azt a virágzó mozgal
mat, amelyet a Rajk-féle felosz
latás bénított meg.
Az egyház első szociális encikli- 
kájának szerzője, XJLLÍ. Leo pá
pa ezt mondta: „Századunk leg
nagyobb botránya, hogy szaka
dék támadt az egyház és a mun
kásság között.” Ezt a szakadékot 
kell nekünk megszüntetnünk, 
hogy sorainkban az egyház is
mét visszanyerje az öt megillető 
helyet, hogy a Munkás-Krisztus 
a munkások megváltója legyen! 
A boldogabb magyar jövőnek 
egyedüli záloga a társadalom 
lelki és erkölcsi megújulása. 
Ezt szolgálta a gyálarétiek ifjú
sági találkozója. (Hollai Ferenc 
a KIOE szervezője) H
l/P asztor álteológiai konfe
rencia — Leitershofen (Ba
jorország)
A kétévente ülésező Németaj
kú Pasztorálteológusok 
Konferenciája idén ősszel a 
„Tervezés és vízió” témáról ta
nácskozott. Az elméleti előadá
sokon kívül a mintegy 200 
résztvevő részletesen megis
merkedhetett három egyház
megye (Linz, Basel, Passau) 
pasztorális tervével és ennek 
teológiai hátterével. Magyaror
szágról Csanád Béla profesz- 
szor, a Pázmány Péter Katoli
kus Hittudományi Egyetem 
pasztorális tanszékének veze
tője és az Egyházfórum folyó
irat főszerkesztője, Máté-Tóth 
András vettek részt. A konfe

rencia elnökségével folytatott 
megbeszélések eredményekép
pen, amennyiben Magyarorszá
gon is megalakul a pasztorál
teológusok szakmai fóruma, 
akkor egy főt delegálhat a kon
ferencia tanácsába, ami a nem
zetközi pasztorálteológiai vér
keringésbe való bekapcsolódást 
segítené. A konferencia megvá
lasztotta a hazánkban is is
mert elnök, Zauner profesz- 
szor, utódját, Leó Karrer lu
zerni professzor személyében, 
akinek megbizatása két évre 
szól. H
•/M agyarajké pasztorálteo
lógusok szakmai fóruma
A magyar pasztorálteológusok
nak egyenlőre még nem alakult 
meg szakmai fóruma. Ezért 
hosszú várakozás után Máté- 
Tóth András (Egyházfórum) 
megkereste levélben az összes 
magyar pasztorálteológust és 
felajánlotta, hogy az első, alaku
ló találkozást megszervezi. A 
címzettek több mint fele levél
ben vagy szóban örömét és rész
vételi készségét fejezte ki a ta
lálkozó terveivel kapcsolatban, s 
azt fontosnak és időszerűnek 
vélte. Bosák Nándor megyés
püspök, aki korábban szintén 
pasztorálist oktatott az egri sze
mináriumban, elvállalta az első 
találkozó megnyitását. Tomka 
Ferenc professzor előkészítés
ként tájékoztatta a tervekről a 
Püspöki Kart, ahonnan azt az 
értesítést kapta, hogy az ilyen 
szakmai találkozó megalakítá
sát és összehívását a többi teoló-
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gusi szakmához hasonlóan 
Szendi József veszprémi ér
sek, a Püspöki Kar teológiai re
ferense végzi. A szervezők ezzel 
megküldték Szendi érseknek a 
szükséges dokumentumokat és 
egy kísérőlevélben abbéli remé
nyüknek adtak hangot, hogy a 
hivatalos találkozó mielőbb meg
szervezésre kerül.
Szendi érsek úr november 12-i 
tájékoztatása szerint a Püspöki 
Karból hárman illetékesek eb
ben a kérdésben, Dr. Dankó 
László érsek vezetésével 6 és 
Dr. Dékány Vilmos segédpüs
pök. Szendi érsek javaslata sze
rint a szokásos januári teológiai 
napokhoz kellene csatlakoztatni 
a teológiai tanárok szakmák sze
rinti találkozását, ahol „az álta
lános keresztény kérdésekre kí
váncsi laikusok” és a teológiai 
tanárok külön is üléseznének. 
Erről a kérdésről december fo
lyamán még tárgyalni fognak, s 
ha sikerül, a januári teológiai 
napokat már ilyen módon rende
zik meg. n
•/Egyházmegyék átszervezé
se A bécsi székhelyű Magyar 
Egyházszociológiai Intézet (Un
garische Kirchensoziologische 
Institut), melyet András Imre 
magyar jezsuita páter vezet, a 
nyár végén egy tanulmányt tett 
közzé, melyben a magyar katoli
kus egyházmegyék átszervezé
sét mutatja be és értékek. Ebből 
közöljük a legfontosabb részlete
ket. A szigorú titoktartás mellett 
előkészített újjászervezést az or
szág határainak megváltozása 
és bizonyos pasztorális szempon

tok indokolták. A Pünkösdkor 
nyilvánosságra hozott új rend a 
tanulmány szerint maga alá te
mette és teljesen új helyzet elé 
állította a leginkább érintette
ket: Balás Béla, Bosák Nán
dor, Dankó László, Keszthe
lyi Ferenc és Szendi József 
főpásztorokat. Az átrendezés el
sősorban a jogi szempontokat 
vette figyelembe és csak ezek 
után nézett szembe a problé
mákkal. így például hatálybalé
pése után nyomban módosítani 
is kellett, mert a székesfehérvári 
püspök kijelentette, hogy nem 
tart igényt arra a területre, amit 
az elcsatolt budapesti területek 
fejében kapott egyházmegyéje. 
Az esztergom- budapesti mam- 
mut-egyházmegye létrehozása 
ellentmondani látszik annak az 
alapvető rendezési elvnek, hogy 
a püspök és a hívek könnyen 
tarthassanak egymással kapcso
latot. A budapesti területeit el
veszített két egyházmegyétől pe
dig az új határok megvonták azt 
a lehetőséget, hogy a nagyvárosi 
lelkipásztorkodás tapasztalatait 
elsajátíthassák. A tanulmány 
szerint Jeszenszky Géza kül
ügyminiszter kifogásolta, hogy a 
Püspöki Kar szakított a szentist- 
váni hagyománnyal és a Vati
kánnal együtt évtizedek óta — 
pl. 1960-ban kismartoni püspök
ség létrehozásával — nincs te
kintettel a történelmi összefüg
gésekre. A Püspöki Kar ezzel 
szemben a korszerű lelkipászto
ri igényeknek kívánt az új ren
dezéssel megfelelni. (KAP Info- 
Dienst 200. )H
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Összeállította: D évény István

Hiányzó útmutatás

„Mennyi felbomlást tud az ember elviselni?” —  kérdezte 
lakonikus rövidséggel Ulrich Beck, müncheni szociológus 
legújabb könyvében (Die Erfindung des Politischen. 
Frankfurt, Suhrkamp, 1993). Nem csupán politikai vagy 
gazdasági rendszerek bomlanak fel, nem csupán a —  ta
lán csak minimális szinten, mégis megőrzött —  szociális 
biztonság tűnik el, hanem az az értékvilág is alapjaiban 
rendült meg, amelyhez alkalmazkodni lehetett, s így az 
életet többé-kevésbé szilárd keretbe lehetett foglalni. Egy
re többen kényszerülnek így arra, hogy maguk fabrikálják 
élettörténetüket, életprogramjukhoz válogassanak a kü
lönböző „ajánlatokból”, mintha a világnézetek nagy vásár
csarnokában járnának. Nem nagyon élvezetes foglalkozás 
ez, hiszen mindenki rákényszerül arra, hogy döntsön. Még 
a döntéstől való menekülés is döntést kíván. Ma az egyén 
teszi azt, amitől a korábbi nemzedékek szinte teljesen 
megmenekültek, hiszen csak a társadalmi szokásokhoz 
kellett alkalmazkodniuk.
Egy látszólag idejétmúlt fogalom —  az „eszménykép” 
(vagy akár „vezéreszme”) kerül így előtérbe. Theodor W. 
Adomo 1960-ban a leszerepelt gondolatok raktárába te
hette még ezt a fogalmat, mondván, hogy „túlságosan ka
tonai kicsengése” van. A  nyílt társadalmat köszöntötte, 
amely az egyén számára teret nyitott a régi feudális vagy 
polgári kényszerekkel szemben. Jó három évtizeddel ké
sőbb már világos: az ember nem képes a gyors „feloldódá
sokkal” ritmust tartani. „Talán valami alapigény él ben
nünk, hogy életet irányító képek —  eszmények álljanak 
előttünk? Szükségünk van talán ezekre, hogy életalakítá
sunk fáradságos munkájában valami könnyítést kap
junk?” Úgy tűnik, hogy nem csupán tükörre van szüksé
günk (amelyben magunkat látjuk), hanem képekre is, 
amelyek valamiféle iránymutatást adnak. Dülöngélünk az 
autóbuszban, s nincs mibe kapaszkodni.
Igaz, nagyon sok „útmutató-táblában”, vagy éppen „ka
paszkodóban” kellett az elmúlt időben csalódnunk. Eltűn-
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tek a régi eszmények, eltűnt a társadalom szilárd formáci
ója, s hiába tekintgetünk jobbra vagy balra, nem találunk 
magbízható újakat. Ma már semmi sem magától értetődő, 
annak ellenére —  vagy talán éppen azért, hogy minden 
rendelkezésünkre áll. „Hiányzanak az irányelvek, hiány
zik az útmutatás, nincsenek már olyan erkölcsi értékek, 
amelyekhez ha nem is mindenki, de legalább a sokaság al
kalmazkodik, s így valamennyire számíthatunk társadal
mi érvényére.”
Hogy „dicső múlt után diadalmas jövő áll előttünk”, ebben 
már senki sem hisz. Fejlődés, haladás, fokozódó gazdago
dás (nem csupán anyagiakban) olyan szavak, amelyeket 
legfeljebb vállvonogatva hallgatunk. A  történelem halad 
ugyan tovább, egyik nap követi a másikat, de senki sem 
tudja hogyan, senki sem tudja hová, azt sem tudja senki, 
hogy miért. Négy évvel ezelőtt még mindenütt óriási volt a 
lelkesedés, azóta keleten és nyugaton egyaránt „kicsit” ki 
kellett józanodnunk. Úgy tűnik, hogy a „valami van” elve 
mellé még betársult egy másik hasonló, hogy „valami 
lesz.”
Ebbe a helyzetbe került ma mindenki: életet irányító, so
kak számára érvényes vezető eszmék nélkül kell életét 
„barkácsolnia”. Pluralizmust jelent ez a javából, mindenki 
a maga módján ténfereg az életben. Ténfereg a különböző 
„ideológiai ajánlatok” között is. Ma már nem ritkaság, 
hogy valaki kereszténynek vallja magát, de elfogadja a re
inkarnáció tanítását is, vagy természettudományos beállí
tottsága ellenére foglalkozik az ezoterikával is, egy kicsit 
„baloldali”, de egy kicsit elfogadja a kapitalizmust is ... 
Nem kellene a mai társadalomnak a kaméleont választa
nia totem-állatként?
Politikusaink mesterien mutatják be nekünk ezt az élet
stílust. Úgy tűnik, náluk ez az elv érvényesül: „Mit érde
kel engem ma az, amit tegnap fecsegtem?” Hol van az kö
zöttük, aki megbízható erkölcsi ütemet diktál, akire nem
csak ma, hanem holnap is érvényes, amire tegnap kötelez
te el magát? Hitelre méltó „példaképek” eltűntek életünk
ből. Tanácstalan tanácsadók uralják a helyzetet. Nap 
mint nap „hajlékony példaképek” kerülnek szemeink elé,
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nem csoda, hogy a „hajlékonyság” vált eszménnyé politi
kában, gazdasági életben, s sajnos, nem egyszer az egyhá
zak világában is. A  felülről érkező utasításokra nagyon 
sok esetben még hívő keresztények is kritikus füllel hall
gatnak: az egyháziak szólnak, a hívek „mérlegelnek.”
„Ki hallgat még ránk? Ki figyel még fól azokra az irányadó 
elvekre, amelyekkel mi rendelkezünk? Higgadt nyugalom
ra van szükség. Bátran kell várni tudni. A mindig új élmé
nyekre törekvő társadalom felemészti eszményeit: a diva
tok, az új irányzatok, az új guruk, bálványok és csillagok 
jönnek és mennek. Előre látható, hogy ez a tempó egyre 
elviselhetetlenebbé válik, s felébred az igény: le kellene 
szállni erről a ’vonatról’, s át kellene szállni.” Ehhez azon
ban az is szükséges, hogy az egyház tanítói, vezetői (nem 
csupán a püspökök!) önmagukba tekintsenek: Vonzóvá 
tudjuk tenni az evangélium eszményeit? Látható számuk
ra az eszmény-„kép”? Valósítható úgy, ahogyan hirdetjük 
—  és követeljük? Magyarán: Ott tartózkodunk-e, ahol a 
mai ember található? (Hans Joachim Petsch, Leitbilder ex und 
hopp, in: Lutherische Monatshefte, 1993. 9. szám, 2-4. o.)

Egy püspök gondolatai a hatalomról

„Az egyházban meg kell változtatni a vezetés és tanítás 
stílusát” —  írja Reinhold Schneider, Innsbruck püspöke. 
Gondolkodásra nem csupán a tömegtájékoztató eszközök 
által felfújt konfliktusok kényszerítenek bennünket, ha
nem az a tény is, hogy az egyház népének tömegei távo
lodtak el a hierarchikus tekintélytől. Néhány „égető kér
désről” van ugyan itt szó, de erősödik az általános bizal
matlanság. Mint egy mélytengeri hideg áramlat, befolyá
solja az egyházon belüli klímát, ezt érzik sokan, nem csu
pán gimnáziumok hittanárai. Kritikus helyzetbe került a 
tekintély hordozója. Úgy tekintenek rá, mint valami „ván
dorkőre”, amely a gleccserek —  tehát évmilliók eltelte —  
után valahol a sík földön fennmaradt. Jó lenne emlékezni 
arra, amit már az Aquinói mondott: aki csak tekintélyi 
elvre hivatkozva bizonyít, annak bizonyítéka gyenge lába
kon áll.
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„Püspöki szolgálatban állok, ezért nem tehetem meg azt, 
hogy intellektuális magasságba felrepülve gondolkodjam 
el a dolgok állásán ... A  színpadon állok, benne vagyok a 
játékban. Jól tudom azonban, hogy nincs egyszerű válasz, 
a helyes stílusért folytatott küzdelem nem mondható egy
szerűnek.” Mégis, néhány gondolat:
1. Vannak esetek, ahol nyugodtan-higgadtan lehet visel

kedni, s vannak, ahol szólni kell, még akkor is, ha 
egyesek „parancsolgatásnak” tartják. Példa: Nagy kü
lönbség, ha valaki Jézus feltámadását tagadja, vagy 
pedig azt akarja, hogy lányok is ministrálhassanak. 
Be kell ezért gyakorolni a megkülönböztetés képessé
gét: mi az ami lényeges, mi kevésbé lényeges, s mi lé
nyegtelen.

2. Történelmi nyitottsággal kell önmagunkra tekinteni. 
Ki tagadhatja azt ugyanis, hogy a pápa vagy a püspö
kök évszázadok során sok mindent átvettek abból a 
vezetői stílusból, amelyet a fejedelmek alakítottak ki 
udvartartásukban. Ki állíthatja még ma is, hogy en
nek a stílusnak valami köze van azokhoz a pásztorok
hoz és halászokhoz, akik a Genezáreti tó mellól vagy 
Galilea hegyei közül jöttek és csatlakoztak Jézushoz?

3. A  „fejedelmi” kormányzás a politikai életből eltűnt, a 
tekintélyi elv a mai demokratikusan szervezett jogál
lamokban gyökeresen megváltozott. „Alázatos szolgái” 
ma már egyetlen vezetőnek sincsenek, spontán tiszte
letre egyetlen korona vagy jogar sem számíthat. Ezt az 
egyházon belül is tudomásul kell venni. Új „utak” ke
resésében az evangélium segít: talán meglepő, de való
ban így van, hogy Jézus többet beszélt a hatalom gya
korlásának módjáról, mint a hatalom tényéról. Tudta, 
hogy iszonyú kísértések forrásává válhat.

4. Jézus utasításainak főbb vonalai: nem úgy kell ural
kodni, amint azt korának (és minden kor) hatalmasai 
teszik, hanem szolgálatként kell azt vállalni. Néhány 
órával halála előtt mondotta: „Példát adtam nektek ...” 
Vigyáznunk kell azonban a puszta titulustól. Becsvá
gyó, hataloméhes vezetők is szívesen nevezik magukat 
a nép „szolgáinak”. Nem megnevezésről van szó, ha-
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nem igazi vezetői stílusról. Ennek leglényege: a tekin- 
télyi-parancsoló stílus adja át helyét az integráló (kü
lönböző erőket összegyűjtő) és motiváló (előírásokat 
megindokló) stílusnak. Nem hiányzanak ugyan, akik 
az „erős kéz” politikájára számítanak, ez azonban csak 
elodázza, sőt adott esetben elmérgesíti a problémát, 
nem oldja meg. Az ilyen vezető képtelenné válik a dia
lógusra, megmerevedik saját véleményében, s kikap
csolja az egyház életében a termékeny energiákat. Túl
erőltetett tekintélyi módszer inkább fanatikusokat ter
mel ki, nem lelkiismereti döntésre építő meggyőződött 
híveket.

5. Mit jelent tehát ez a két bűvös szó: integráló és moti
váló stílus?
„A hatalom gyakorlása akkor integratív, ha nem ma
gányosan ül valaki küldetése trónján, hanem annak 
tudatában van, hogy beleszövődik az egészbe. Mit je
lent ez az egyházban? Szünet nélkül annak tudatában 
kell élni, hogy a Lélek vigasztaló, egybegyűjtő, megőr
ző erő, de mindig új partok felé sodorja az egyházat. A  
Lélekről van szó, aki ugyan megerősíti a hivatal hor
dozóit másokkal fel nem cserélhető helyzetükben, de 
aki ugyanakkor nem ismer egyirányú utat és monopol
helyzetet akkor, amikor a megismerés és a hit növeke
déséről van szó.”
A  motivációval kapcsolatban pedig a következőket le
het mondani: Ha Jézus Péter apostolhoz intézett sza
vát „Te majd megerősíted testvéreidet” —  a mai nyelv
re fordítjuk le, akkor ez így hangozhat: „Légy munkád
ban másokat indító-ösztönző erőforrás.” „Örömet és 
bátorítást sugározz. A  tekintélyi elv túlhangsúlyozása 
és a dirigálás bénít. Megbénítja az önállóságot igénylő, 
kezdeményezésre vállalkozó embereket. Azokra épít, 
akik alkalmazkodni tudnak (az engedelmesség nagyon 
értékes szavát ebben az összefüggésben nem is aka
rom említeni”).

6. Jézus idézett szavánál nem lenne szabad megfeledkez
ni a bevezetésről: „Amikor megtérsz ...” A  jelentkező 
nagy önérzetet akarta ezzel letörni. A  hatalom gyakor-
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lásához az egyházon belül hozzátartozik az a készség, 
hogy képesek legyünk elismerni: kudarcot vallottunk. 
„Élettörténetünk figyelmeztet arra, hogy alázatosak 
legyünk. Az egyházban és az egyházi vezetőkben ezen 
túlmenően kell, hogy jelentkezzék az egyháztörténetre 
épülő szerénység: növekszik az alázat, ha tárgyilago
san ismerjük az egyházi tekintély ballépéseit az el
múlt történelemben ... A  tekintélyi elvet túlhangsúlyo
zó, parancsolgató stílusú egyháziak hajlamosak arra, 
hogy mindezt tagadják, pusztán azért, mert félnek te
kintélyük csorbulásától. Ugyanakkor éppen emiatt 
csökken a tekintély értékelése azokban, akik gondol
kodva, kételkedve, keresve-kutatva, őszintén bírálva 
közelednének az egyházhoz ... A  hivatalviselők emberi 
gyengesége ma sem szűnt meg. De még a legnagysze
rűbb vezetési stílus sem fogja feloldani a hit nehézsé
gét, nem fogja megszüntetni a kereszt botrányát. De 
eltávolíthat az útból jónéhány fölöslegesen felállított 
sorompót.” (Herder-Korrespondenz. 1993, 10. szám. 511- 
514. o.)

A szentségek kiszolgáltatásának krízise

Nem csupán papok konferenciáján, hanem az egyházköz
ségi üléseken is egyre gyötrőbb erővel jelentkezik ez a té
ma: az első áldozás és a bérmálás után nagyon sok plébá
nia átéli, hogy a gyermekek (vagy a fiatalok) nem épültek 
be a közösség vallási életébe —  annak ellenére, hogy a hit
oktatók óriási munkát fektettek az előkészítésbe. Valami
féle vallási „légüres térbe” zuhannak vissza, mert nem 
épült beléjük a hit és a hivő közösség utáni igény. (Ha ezt 
esetleg még kényszerítő lépések is kiegészítik —  aláírásu
kat követelik, hogy ezentúl rendszeresen járulnak szent
ségekhez —  akkor pánikszerű menekülést tapasztalhat a 
lelkipásztor).
Mindazok, akik felelősséget éreznek ezért a tényért, fólte- 
szik a kérdést: magyarázható ez a szekularizáció növekvő 
erejével, vagy „házi (egyházi) készítmény” a problémának 
nem jelentéktelen része? Egyre többen ébrednek erre a 
felismerésre: a szentségekhez járulás krízise a nagyon hi-
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ányos keresztségi előkészítéssel van összefüggésben. Nyil
vánvaló, hogy az elsoáldozási és bérmálási előkészületek
kel összehasonlítva a keresztségre való készítés „nagyon 
satnya állapodban” maradt. Legtöbbször egyetlen találko
zás ez a lelkipásztor és a szülők között. így a gyermekek 
legtöbbjét egyszerűen „belekeresztelik” az egyházba. A  
mag köves talajra hull, nem tud gyökeret ereszteni, a 
gyermek abba a változatlan légkörbe kerül, amelyet ezek 
a szülők teremtenek. Olyan ez a keresztelő, mintha egy 
halat tennénk az akváriumba, amelyből előzőleg már ki
folyt a víz. Ilyen körülmények között abszurd dolog abban 
hinni, hogy az intenzív elsoáldozási (vagy bérmálási) okta
tás majd segít. Ha nem alakul-formálódik a keresztelői 
előkészítés lelkipásztori munkája által a szülők hozzáállá
sa, akkor számolhatunk azzal, hogy minden marad a régi
ben. A  gyermeket megkeresztelik —  ennek ünnepélyes 
„névadó” jellegét még sokan igénylik —  utána megy az 
„egyháztalan” (nem mondom azt, hogy szükségképpen hi
tetlen) élet tovább.
A „siker esélye” azonban nem reménytelen, hiszen a szülésre 
és születésre való készülés általában várakozó, nyitott lélek- 
állapotba helyezi a szülőket, elsősorban az anyát. A  „prena- 
tális” korszakot jellemzi, hogy a nő pszichoszomatikus és or
vosi gondozásban részesül, esetleg autogén tréningre jár, kü
lön tomagyakorlatokat végez. Mindezzel összehasonlítva „ti
szavirág-életű” mindaz, ami az egyház részéről a leendő 
anyával (és apával) történik. Vagy talán gyakorta megtörté
nik, hogy a pap többszörös élményszem találkozásra tudja 
őket hívni, kísérleteket (nem csupán kísérletet) tesz a hit éb
resztésére, lassan és figyelmesen a hivő közösségbe próbálja 
őket beépíteni, hozzájuk hasonlókkal hozza őket össze, szá
mukra készít liturgikus ünnepet...?
Ha valahol, akkor éppen itt kellene felkészült laikusokkal 
együttműködni, esetleg —  horribile dictu, „szörnyűséges 
dolog kimondani” —  azzal is megbízni őket, hogy végül ők 
szolgáltassák ki a keresztséget. „Egyházjogi” alapon min
denki keresztelhet —  érvényesen! így adódna arra lehető
ség, hogy a gyermek és a szülők hosszú időn át maradja
nak kapcsolatban a keresztelővel, hiszen papok, diakonu-
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sok (már ahol vannak) jönnek és mennek. Különösen érvé
nyes ez a mai paphiányos időben, amikor sok kisebb egy
házi gyülekezetnek nincs is saját papja, hanem a szom
szédból jár át „valaki” —  talán csak havonta egyszer vagy 
még ritkábban.
A keresztelés utáni időszaknak sem kell szükségszerűen 
eltűnni az éjszaka sötétjében. Kisgyermekes szülők általá
ban szívesen keresik hozzájuk hasonlók társaságát, erős 
bennük a szolidaritás igénye. Ezek között különböző lehet 
a vallásosság intenzitása, de az „erősebbek” által talán kö
zelben lehet tartani a „gyengébbeket” is. Mindannyiuk 
számára találkozókat, beszélgetéseket, kisebb ünnepeket, 
adott esetben liturgikus töltésű együttlétet szervezni —  ez 
talán nem teljesen illuzórikus. Talán sikerül így ha nem is 
mindannyiuk, de legalább sokuk számára megépíteni azt 
a keskeny hidat, amely összeköti a keres ztséget az első ál
dozással, az áldozást a bérmálással. Ha sikerült, akkor ki
emeltük a keresztelőt abból a „pontszerű” eseményvilág
ból, amelybe a mai (vagy inkább a tegnapi) lelkipásztori 
gyakorlat űzte.
Ha nem figyelünk erre a munkaterületre, akkor számol
nunk kell azzal, hogy a keresztség is egyre inkább fölös
legessé válik. Statisztika szerint a mai Németországban 
már húszmillió „polgár” nem részesült keresztségben. (Le-
bendige Seelsorge. 1993. 4. szám. 172-174. o.)

A kereszténység és Európa

A mai világhelyzetben szinte illuzórikusnak tűnik az az 
elképzelés, hogy a keresztény isteneszme mentheti meg az 
emberiség —  ezen belül az európai népek —  egységét. Ér
demes mégis pillantást vetnünk a következő diagnózisra 
és terápia-ajánlatra.
„Európa jelenkori politikai fejlődésében két ellentétes 
irányzatra kell felfigyelnünk” —  kezdi fejtegetését Eckart 
Ottó. „Tanúi vagyunk annak, miként egyesülnek Nyugat- 
Európa népei, s miként szakad nemzeti és etnikai dara
bokra a Szovjetunió és Jugoszlávia. De a nyugateurópai 
társadalomban is érvényesül a szétszakadás. Az országok 
közti korlátok (szinte teljesen) megszűnnek, ugyanakkor
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egymástól független részegységek jönnek létre: akik politi
kai döntéseket hoznak, a gazdasági életet irányítják, a 
közigazgatás adminisztrációját végzik, a jogrendszert kép
viselik, a kultúra és a tudomány világában tevékenyked
nek, alig (vagy egyáltalán nem) állnak kapcsolatban egy
mással. A  részeknek önálló működésrendszere épül így ki, 
s ez magával hozza azt is, hogy az elkerülhetetlenül több 
’egységhez’ tartozó ember is (legalább) kettősségnek van 
kitéve, ’meghasad’: munkájában és szabadidejében külön
böző logikáknak van kitéve. Az említett zárt rendszerek 
—  amelyek a modem ipari társadalmakban szükségszerű
en alakultak ki annyira bonyolultak, oly mértékben enge
delmeskednek saját törvényeiknek, hogy külső behatásra 
érzéketlenné válnak. Ilyen körülmények között a társa
dalmi lét egészével kapcsolatban már alig lehet etikai el
vekre figyelni. Egy példa: a közgazdasági elméletekben oly 
nagymérvűvé vált a politikától és az erkölcsi irányelvektől 
való függetlenség, hogy ma már alig lehet a piac törvényét 
összhangba hozni az igazságosság elvével.”
A  szerző folytatja még a keserű szájízt okozó diagnózist, 
de elég bonyolult volt már eddig is, nem akarom még job
ban megnehezíteni az olvasást. Mindennapi életünkből 
azonban jól tudjuk, hogy az egyéni érdekkört egyre nehe
zebb összhangba hozni a közösségi érdekekkel. Ez a tény 
mintegy „mikro-laboratóriumban” mutatja, hogy miről 
van szó, amikor átfogóbb —  az előzőekben felsorolt —  tár
sadalmi egységekről, politikáról, gazdasági életről, jogal
kotásról, kultúráról, tudományos kutatásról van szó. Mint 
az individuális életben, úgy ezekben is szinte egyetlen „át
fogó”, egységesítő (valójában a többi részektől elszakító) 
erő működik —  s ez a hasznosság elve. „Az a veszély fe
nyeget bennünket, hogy csak a piac logikája fogja össze a 
társadalmi lét különböző tartományait, ennek a ’logiká
nak’ viszont semmi köze sincs valamiféle világnézethez, 
vagy erkölcsi elvekhez. Legsúlyosabban az igazságosság 
elve szenved ezalatt.” Erős centrifugális energiák szaba
dulhatnak így fel, a hőn óhajtott „európai egység” mérhe
tetlenül törékennyé válik.
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Az európai (és közel-keleti) vallásosság „őstörténetének” első 
szakaszában mitológiai istenkép élt. Ez nem csupán nemze
tek és népek számára jelentett külön „istenséget”, hanem 
egy-egy nép eseményvilágát (politikai vezetést, mezőgazda
ságot, ipari vagy kulturális tevékenységet, betegséget, halált 
...) külön istenek védő, vagy éppenséggel büntető „szárnyai” 
alá helyezte. A  monoteizmusra való törekvés első jelei már a 
mózesi vallásosságot megelőzően jelentkeztek, átütő erővel 
mégis csak itt, Izraelben tudott győzni. Évszázadok múltán 
fogalmazódik meg a parancs: „Én vagyok az Úr, a te Istened. 
Ne legyenek más isteneid. Aki szeret és megtartja parancsa
imat, annak megmutatom jóságomat az ezredik nemzedé
kig” (MTörv. 5,6-10). „Jahwe, Izrael Istene nem oldódik fel a 
tapasztalt valóság egyetlen részletében sem. 0  több, mint az 
életet megtöltő bármelyik pozitív érték (jólét, biztonság, sta
bilitás), több mint bármelyik romboló hatalom (szegénység, 
társadalmi zűrzavar, háború, betegség, halál). Ugyanakkor 
minden az O uralma alatt áll: végtelenül távol van, de végte
lenül közel mindahhoz, ami az emberrel —  sőt a mindenség 
egészével —  történik.” Jahwe-Isten vált így az ószövetségi, 
majd ezt követően az újszövetségi hitvallásokban az „egyete
messég, az egybegyűjtés, az egységesítés” elvévé. Ide sorol
hatjuk még az iszlám monoteizmusát is, hiszen szent köny
vük, a Korán e szavakkal kezdődik: „Allahnak, az irgalma- 
zónak nevében! Dicséret és dicsőség legyen Allahnak, aki a 
föld minden lakójának ura ...”
A zsidóságban Jahwe, a kereszténységben Isten, az isz
lámban Allah (a felsorolás nem mossa el a teológiai hatá
rokat!) nem csupán elismerést kíván, hanem jelen akar 
lenni az élet totalitásában. Elsősorban a társadalom sze
gényeit, a peremvidékre szorultakat védelmezi az erősek
kel és hatalmasokkal szemben, de egyre szélesebb körben 
kerül az emberi és közösségi világ az Isten által meghatá
rozott jog alá. „A társadalom egységének hátterében az 
engedelmességet követelő isteni akarat áll. A  népek egysé
gét is az egyetlen Isten valóságában alapozzák meg.” Éz a 
szemléletmód az újkori fejlődéstörténetben lassan kilúgo- 
zódott. Az egységesítő, minden emberi, közösségi, népkö
zösségi eró't egybefoglaló isteneszme a szekularizáció fo-
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lyamán eltűnt, s helyét nem foglalta el más. „Istene” már 
nincs ennek a világnak, de kicsiny „istenei” annál számo
sabban. „Titáni küzdelem” folyik az átfogó európai —  első
sorban gazdasági —  közösség megteremtéséért, az erőket 
nem foglalja össze ma már semmi. Minden részlet a maga 
törvényei szerint működik, a pillanatnyi döntések mögött 
alig (vagy egyáltalán nem) áll felelősségtudat, erkölcsi 
hozzáállás, koordinációra való készség. Ugyanakkor tud
nunk kell: ilyen fejlődéstörténet után valamiféle „egyházi 
teokráciára” való törekvés a legabszurdabb illúziók világá
ba tartozik. Különböző erőket összefogni és egyetemes el
kötelezettségbe állítani ma már egyetlen szervezet sem 
képes. Ha ma valamiben remélni lehet, az az egyes embe
rek felelősségtudata.
„A tízparancs elsői felszólítása erre az útra terel. Az ’egysé
gesítés’ csak az egyesek személyes életében valósítható 
meg. Az, hogy egyedül Istent szabad imádni azt jelenti, 
hogy Isten egyedül Isten, a világ pedig világ. Ez a világ Is
tennel szembeállítva mindig profán világ marad. Az egyes 
ember lelkiismeretében történhet meg egyedül az, amit 
egységnek, egybefoglalásnak nevezünk. Istenre, mint egye
düli Urra való lelkiismereti tudatban válhat egységessé 
mindaz, amit az élet szétszakított politikára, jogra, gazda
ságra, kultúrára ... A  munka és a termelt áru piacának kö
nyörtelen uralmát csak innen kiindulva lehet valamennyi
re egyensúlyban látni —  s (esetleg) egyensúlyba hozni ... 
így merülhet fel a gazdasági életben az igazságosság gon
dolata, amely eleve nyitott a szolidaritásra: nyitottnak len
ni a Harmadik Világ —  és a saját társadalom —  szegényei 
felé, s így megkérdőjelezni a piac törvényének egyedural
mát. ... A  jogrendszerben, a törvényhozás és ítélkezés terü
letén érvényre juthat a jog és igazságosság, a jog és erkölcs 
kapcsolata, s eleve a gyengéket veszi védelembe.”
Talán nem reménytelen óhajtozás ez, hiszen egyre növek
szik a csalódottak, ugyanakkor az emberi harmóniát fél
tőik tábora. Talán egyre többen felismerik, hogy az „idegen 
istenek” nem csupán bajt hoztak, hanem végsői katasztró
fák felé sodorhatják a világot. (Informationes theologiae Eu
rópáé, 1. évf. [1992], Frankfurt, Ed. Láng. 45-57. o.)
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Mit akart a II. Vatikáni Zsinat

IV. rész: A világiak apostolkodása
Az egyház történelmében a II. Vatikáni Zsinat volt az első 
ökumenikus zsinat, amely külön foglalkozott a világiakkal 
és apostolkodásuknak egy dokumentumot szentelt. Mél
tán mondja II. János Pál pápa, hogy „a II. vatikánumot 
joggal nevezhetjük a laikusok zsinatának.”2 Jelen tanul
mányunkban mindenekelőtt azt vizsgáljuk meg, hogy a 
zsinat tanítása szerint kik azok a világiak és mi az egyhá
zon belüli helyzetük. Majd hivatásukról és sajátos szere
pükről lesz szó.

1. .Am i Isten népéből megmarad”

Kik a világiak? Egy neves holland teológus, Edward Schil- 
lebeeckx, ironikus megjegyzésével élve azt mondhatjuk, 
hogyha nem számítjuk a papokat és szerzeteseket, akik az 
egyházban számítanak, akkor az Isten népéből megma
radnak a világiak, akik az egyházban nem számítanak.3 
Tény, hogy a köztudatban az egyházat sokszor még min
dig a klérussal azonosítják, mintha a világi hívők, a laiku
sok velük szemben valami egészen más kategóriát alkot
nának az egyház peremén. Pedig a laikus kifejezés erede
tileg nagyon is tiszteletre méltó volt, hiszen a néphez, Is
ten népéhez tartozást jelentette. A  laikus szónak azonban

1 A jelenlegi tanulmány a „Megújuló egyház a megújuló társada
lomban” címmel 1993. április 14-én Vépen rendezett 35. Magyar Pax 
Romana Kongresszuson elhangzott eló'adás rövidített változata.

2 Wojtyla K.: Quellen der Erneuerung, Freiburg 1981, 293.
3 Schillebeeckx E.: Die typologische Definition des christlichen Laien, 

in: Baraúna G. (Hg), De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution Über die 
Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils (2. k.), Freiburg 1966, 
269-288, itt 272.
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még ma is furcsa mellékzöngéje van, amennyiben arra 
utal, hogy valaki dilettáns, nem ért valamihez, sót olyan
ba üti az orrát, ami nem rá tartozik. Isten népének ezt a 
fölöttébb kétes megosztását nevezi Zulehner professzor az 
egyházban „alapvetőpasztorális szakadásnak”, mert mint
egy „hasadás, titkos demarkációs vonal húzódik a ‘klérus4 
és a ‘laikusok4 között. Nevezték ezt már ‘két osztályból álló 
egyháznak4 is.”4 Ebben az értelmezésben a klérus az aktív, 
a gondoskodó, az ellátó, a laikusok pedig passzivak, gon
dozottak, ellátottak. „Az egyházért és munkájáért itt nem 
az emberek felelnek, hanem a plébános, a püspök, a pá
pa.”5

A  II. Vatikáni Zsinat éppen ezt a szemléletet, ezt a 
„alapvető pasztorális szakadást” kívánta megszüntetni és 
a világiakat is úgy tekintette, mint az egyház szerves, ak
tív tagjait. Megmaradt ugyan a világiak definíciója, misze
rint a „világi hívókön az összes keresztényeket kell érteni 
az egyházi rend és az egyházban jóváhagyott szerzetesség 
tagjainak kivételével”, de ez már nem az egyházért felelős 
papsággal és szerzetesekkel való szembeállítást jelenti. A  
Lumen gentium konstitúció hangsúlyozza, hogy a világiak 
„az egész krisztusi nép küldetésében járnak el az egyház
ban és a világban, hiszen a keresztség Krisztus testébe 
építette be őket, Isten népének tagjaivá, és Krisztusnak 
papi, prófétai és királyi tisztének részeseivé tette” (LG 
31). Mennyivel másként hangzik ez, mint egy régebbi egy
házi lexikonban, ahol a következőket olvashatjuk: „A lai
kusok papságát senki sem állíthatja komolyan. Nagy íz
léstelenség és egzegetikai eltévelyedés jele, ha valaki az 
lPt 2,5-9... alapján ilyesmit akar konstruálni. Világos, 
hogy itt a hívőknek csak egy nem tulajdonképpeni, legföl
jebb másodlagos papságáról van szó, ami feltételezi egy 
igazi és valódi papság létezését”.6

A  zsinati konstitúció leszögezi: „Egy tehát az Isten vá
lasztott népe... Egyenlő a tagok méltósága, mert Krisztus
ban újjászülettek. Közös az istengyermekség kegyelme,

4 Zulehner P.MTFischer JTHuber M.: „Népem lesznek”. A gyülekezeti 
hit alapjai (Egyházfórum Könyvei 5), Luzern 1990, 27-28.

5 Zulehner P.MTFischer J./Huber M.: im. 18.
6 Zulehner P.MVFischer J./Huber M.: im. 25.
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közös a hivatásuk a tökéletességre.” Bár a szolgálatok kü
lönbözőek, „mégis teljesen egyenlő mindnyájuk méltósága 
és tevékenysége minden hívó közös feladatában: Krisztus 
teste építésében. (LG 32). Ezt a közös küldetést hangsú
lyozza a világiak apostolkodásáról szóló „Apostolicam ac- 
tuositatem” kezdetű zsinati dekrétum is (AA 2). Érdemes 
itt odafigyelnünk a zsinat nyelvére, mert ebben is az Isten 
népe közösségi jellege tükröződik. A  püspökök vagy papok 
világiakhoz való viszonya nem atyai, főleg nem atyáskodó 
többé, hanem testvéri. Közöttük atya-gyermeki kapcsolat
ról csak nagyon szűk, hivatalos területen beszél a zsinat. 
Amint „a világi hívüknek az isteni kegyelem alapján test
vérük” Krisztus, olvassuk a konstitúcióban, „ugyanúgy 
testvéreik” a fólszentelt pásztorok is (LG 32). A  már meg
halt neves bécsi pasztorálteológus, Ferdinánd Kloster- 
mann még hozzáteszi, hogy a pásztorok és világiak testvé
ri viszonya mindkét oldalon természetszerűleg új viselke
dési stílust követel meg. Sőt ezen túl a testvériségnek 
minden estben „a kölcsönös tiszteleten, bizalomon, segít
ségen és szereteten” kell alapulnia.7

Többről van itt szó, mint egyszerű kozmetikázásról. A  
zsinat előtt a világiak egyértelműen a hierarchia gyámsá
ga alatt és megbízásából tölthettek be egyházi feladato
kat. Ezzel szemben a zsinat kifejezetten hangsúlyozza, 
hogy a világi hívők „—  akárkik is —  arra szólítja hivatá
suk, hogy élő tagként az Egyház növekedésére és folytonos 
megszentelésére fordítsák egész erejüket... A  világiak 
apostoli tevékenysége részesedés magának az egyháznak 
üdvözítő küldetésében”, amire „maga az Úr rendeli őket a 
keresztséggel és a bérmálással” (LG 33). Hasonlót olvas
hatunk a világiak apostolkodásáról szóló dekrétumban is: 
„A világiak apostolkodása ugyanis keresztény hivatásuk 
közvetlen következménye, ezért sohasem hiányozhat az 
egyház életéből” (AA 1). Egy másik helyen: „A világiaknak 
azon a címen kötelessége és joga az apostolkodás, hogy 
egységben vannak Krisztussal a Fővel... Felszentelésben 
részesülnek: királyi papsággá és szent nemzetséggé lesz-

7 Klostermann F., Kommentár zum IV. Kapitel dér Dogmatische Kons- 
titution über die Kirche, in: Lexikon fúr Theologie und Kirche 
(=LTjIiK) 12, Freiburg Sonderausgabel986, 260-283, itt 267-268.
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nek... A  hívóikét apostolkodásukhoz különleges adomá
nyokkal is ellátja a Szentlélek” (AA 3). Legyen elég ennyi 
idézet annak bizonyítására, hogy a zsinat a világiakat nem 
az egyház peremén akarta többé tudni, hanem mint az 
egyház aktív, szerves tagjait, be kívánta őket vonni az egy
ház általános küldetésébe. Apostolkodásuk jellemzője vi
szont éppen az, hogy laikusok. Azáltal vállalhatnak ugyan
is sajátos feladatokat, hogy nem fólszentelt papok vagy 
szerzetesek. így kap végül is a negatív csengésű laikus 
meghatározás kifejezetten pozitív jelentést. Az ismert té
tel, miszerint a szolgálati papság nemcsak fokozatban, ha
nem lényegileg is különbözik az összes hívő általános pap
ságától, ennek értelmében megfordítható: a világiak apos
tolkodása nemcsak fokozatban, hanem lényegileg is külön
bözik a szolgálati papság vagy a szerzetesek apostolkodá
sától. „Következésképpen az egyik karizmából nem vezet
hető le a másik. Mindegyik a Lélek sajátos ajándéka.”8

2. A világiak apostolkodásának területei

Többször használtuk az eddigiek során az apostolkodás ki
fejezést, anélkül, hogy megmondtuk volna, mit is értünk 
alatta. A  világiak apostolkodásáról szóló zsinati dekrétum 
2. pontja az egyház célját abban jelöli meg, hogy „Krisztus 
országát az Atyaisten dicsőségére a föld végső határáig el- 
teijessze” és ezáltal egyrészt „minden embert részesítsen a 
megváltásban és üdvösségben”, másrészt „az emberek által 
Krisztushoz kapcsolódjék a világmindenség. Apostolkodás
nak nevezzük a titokzatos testnek minden tevékenységét, 
amely erre a célra irányul, s amelyet minden tagja által 
gyakorol az egyház... A  keresztény hivatás ugyanis —  ter
mészete szerint —  apostoli hivatás” (AA 2). Kézenfekvő 
lenne itt a tevékenységi területeket mintegy fölosztani a 
szolgálati papság és a világiak között és az egyházon belü
li feladatokat a papság, a világ Krisztushoz rendelését pe
dig a laikusok hatáskörébe utalni. Az ilyen leegyszerűsí
tett felosztás azonban újra a papság és laikusok éppen 
megszüntetett szembeállításához vezetne. A  zsinat állás-
8 Zulehner P. M., Isten népének lelki hivatala (Futurológiái vázlat), in: 

Egyházfórum 1990/4, 20-33, itt 28.

96



8 (1 9 9 3 )4 ZSINAT Egyházfórum

pontja azonban árnyaltabb ennél és a világiak apostolko
dásának három területét különbözteti meg: az egyik a lai
kusok nem hivatalos egyházi tevékenysége, a másik hiva
talos egyházi tevékenységük és a harmadik a világi „dol
gok intézése és Isten szerint való rendezése” (LG 31). Néz
zük egyenként ezeket.

2 .1 . A  világiak nem hivatalos egyházi tevékenysé
ge
A laikusoknak erre az apostolkodására zsinat szerint első
sorban olyan körülmények között van szükség, „ahol csak 
általuk lehet az egyház a föld sója” (LG 33). A  dekrétum 
szerint számtalan lehetőség nyílik arra, hogy keresztény 
életükkel tanúságot tegyenek, sdt hirdessék az evangéliu
mot. A  zsinat ezért buzdítja a világi hívőket, hogy „vala
mennyien —  képességeiknek és képzettségüknek megfele
lően —  egyre odaadóbban tegyék meg, ami rajtuk áll: a 
keresztény alapelveket fejtsék ki, védelmezzék és alkal
mazzák helyesen a jelenkor problémáira, az egyház szelle
me szerint” (AA 6). Éppen szakképzettségük és a világban 
elfoglalt helyzetük következtében értékes segítséget nyújt
hatnak a szolgálati papságnak is, az egyszerű káplánnak 
éppúgy, mint a püspöknek. Ha tapasztalt világiak baráti 
tanáccsal, jóindulatú kritikával a pap vagy a püspök mel
lett állnak, és természetesen, ha ez utóbbiak mindezt elfo
gadják, akkor a lelkipásztori munka, kezdve a prédikáció
tól a gyónáson, lelkipásztori tanácsadáson és oktatáson 
keresztül egészen a közösség vezetéséig, konkrétabb, biz
tosabb és hatékonyabb lesz. Érdekes epizód, hogy a zsina
ton néhány püspök módosító javaslatot terjesztett be, mi
szerint a világiaknak erre az apostoli tevékenységre csak 
a hierarchia megbízásából lenne joguk. A  zsinat azonban 
kifejezetten visszautasította ezt a módosítást. A  nem hiva
talos egyházi tevékenység ugyanis nem kötődik egyházi en
gedélyhez, de azt sem jelenti, hogy a világiak önkényesen 
bármit tehetnek.9 A hierarchia és a világiak viszonyára 
később még kitérünk.

9 Klostermann F., Einleitung und Kommentár zum Dekret über das 
Apostolát dér Laien, in: LThK 13, 587-699, itt 624-625.
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Az egyházról szóló konstitúció szintén megerősíti, 
hogy a laikusok joga, hogy „pásztoraik előtt tárhassák fel 
szükségleteiket és óhajaikat, mégpedig azzal a szabad
sággal és bátorsággal”, amely megilleti őket, „sőt olykor 
kötelességük is, hogy véleményt nyilvánítsanak az egyház 
javát illető dolgokban.” Tehetik ezt „az egyházban erre a 
célra alapított intézményeken keresztül”, ha egyáltalán 
van ilyen, vagy más úton, de „mindig igazlelkűen, bátran, 
okosan és szerető tisztelettel.” A  felszentelt pásztorokat 
pedig felszólítja a zsinat, hogy „ismerjék el és gyarapítsák 
a világi hívők megbecsülését, tekintélyét és felelősségét.... 
használják fel okos tanácsukat..., hagyjanak nekik sza
badságot és teret a cselekvésben, sőt bátorítsák őket, hogy 
kezdeményezzenek is.” Továbbá „figyelmesen vegyék fon
tolóra... a világiak javaslatait, véleményeit és előterjesz
tett kívánságait” (LG 37).10

Külön említést kell tennünk arról, hogy a zsinat teoló
giai tanulmányok végzésére és művelésére buzdítja a laiku
sokat, sőt hangsúlyozza, hogy csak akkor teljesíthetik fel
adatukat, ha nekik is biztosítva van „a kutatás, a gondol
kodás és a szerény, de bátor véleménynyilvánítás jogos 
szabadsága mindabban”, amiben szakértők (GS 62, vö. LG 
35). Mindezzel a zsinat megnyitotta az utat a civilek, bele
értve a nőket is, magasabb teológiai végzettsége és tudo
mányos tevékenysége felé is. Természetesen nem elegendő 
a világiaknak csupán lehetővé termi, hogy teológiai tanul
mányokat folytassanak, hanem az egyházi vezetésnek ar
ról is gondoskodnia kell, hogy őket is megillessék azok a le
hetőségek, amelyek a papi hivatásra készülő társaikat 
megilletik, különös tekintettel a képzés anyagi támogatá
sára és rendelkezésre álló intézmények használatára, 
mint pl. kollégiumok, könyvtárak, lelkipásztori gyakorla
tok. Ezek nélkül ugyanis a világiak megbecsülése, tevé
kenységük, kezdeményezésük elismerése a legjobb eset-

10 Ezt erősítette meg a közelmúltban II. János Pál pápa, amikor felhív
ta a püspökök figyelmét, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a vilá
giak javaslatainak és ötleteinek, valamint általában a laikus mozgal
maknak. Papst: Bischöfe müssen Vorschläge von Laien beachten, in: 
Kathpress, 1993. okt. 10., 5.

98



8 (1993) 4________________ ZSINAT____________ Egyházfórum

ben is csak jó szándék marad, aminek kevés gyakorlati fo
ganatja lesz.

2.2. A világiak egyházi tevékenysége
A zsinat szerint annak is fennáll a lehetősége, hogy a lai
kusokat „különféle módon” bevonják „a hierarchia apostoli 
munkájába”, sót „felvegyék őket olyan egyházi munkakö
rökbe, amelyek lelki célt szolgálnak” (LG 33). Elvileg a vi
lágiak csak olyan hivatalokat nem tölthetnek be, amelyek 
a papszenteléshez kapcsolódnak. Hogyha egy egyházi 
megbízatás betöltésére „a hierarchia a civilek között kvali
fikáltabb személyt talál, mint a papság soraiban”, akkor 
„az egyház és a lelkek érdeke”, hogy a világi hívőt nevez
zék ki, írja ezzel kapcsolatban egy zsinati teológus.11 Az 
imént volt szó arról, hogy a civilek előtt is megnyílt az út a 
magasabb teológiai tanulmányok előtt. Nyugaton, ahol a 
zsinati reformok megvalósításával talán előrébb vannak, 
mint Magyarországon, nem egyszer világiakat neveznek 
ki professzornak a teológiai fakultásokon, vagy rájuk bíz
zák a katolikus egyházi sajtó szerkesztését és vezetését. A  
tudományok, így a teológia művelése is ugyanis nem a 
szentelés, hanem a képesség kérdése, ami a Lélek ajándé
ka.

A világiak apostolkodásának ebbe a kategóriájába tar
tozik mindaz a lelkipásztori tevékenység, amelyhez hosz - 
szabb időre szóló hivatalos megbízás szükséges és „közvet
lenebbül kapcsolódnak a lelkipásztorok munkáihoz”, így a 
hitoktatás, bizonyos liturgikus cselekmények, a civil lelki
pásztorkodás, különböző lelkipásztori kisegítő tevékeny
ség (mint a jegyesoktatás, vagy szociális gondozás), kari- 
tász, az egyházi javak kezelése stb. „E küldetés nevében a 
világiak tisztségük gyakorlásában teljesen alá vannak 
rendelve a felettes egyházi vezetésnek” (AA 24). Az „Apos- 
tolicam auctuositatem” dekrétum külön említést tesz az 
un. katolikus akcióról (actio catholica), amelynek bizonyos 
országokban jelentős szerepe van a lelkipásztori koncepci
ók kidolgozásában és végrehajtásában (AA 20).

11 Koser C., Mitwirkung der Laien im Apostolat der Hierarchie, in: Ba- 
raüna 2., 308-326, itt 318-319.
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Nem mehetünk el szó nélkül azok mellett a különböző 
tanácsok és bizottságok mellett sem, amelyek a laikus 
apostolkodás intézményes kereteit teremtik meg, de füg
getlenek a hierarchia apostolkodásától. Ezek adott eset
ben plébániai, egyházmegyei vagy országos szinten dol
goznak. A  legközismertebbek valószínűleg a plébániához 
kapcsolódó egyházközségi tanácsok,12 Az egyházról szóló 
zsinati konstitúció „egyik legkonkrétabb és legfontosabb 
következménye, hogy az egyházi javak kezelésének min
den szinten, legalábbis részben, a laikusok kezébe kell ke
rülni.”13

Különösen egyházmegyei és országos szinten lehet je
lentőségük az olyan bizottságoknak, amelyek egy-egy 
konkrét lelkipásztori kérdésnek szentelik tevékenységü
ket, mint a liturgia, hitoktatás és katekézis, világiak apos
tolkodása stb. (AA 10). illtalában országos szinten működ
nek a Justitia et Pax bizottságok, amelyek szociális, gaz
dasági, politikai, társadalmi kérdésekkel foglalkoznak és 
a püspökök ilyen jellegű nyilatkozatait, pásztorleveleit ké
szítik elő. Képzett világi szakemberek nélkül ezek haté
kony működése elképzelhetetlen.14

12 Svájcban egy-egy ilyen tanács „6-20 tagból áll, magában foglalja az 
aktív csoportok, egyesületek, de a plébánia különböző' társadalmi ré
tegeinek képviselőit is. Egyes helyeken a plébániai tanács mint min
den tevékenység koordináló testületé fogható fel, és természetesen 
mint irányító központja minden, a plébániát érintő' feladatnak. Más 
helyeken a plébánia minden tevékenységét közvetlenül a tanács ke
zeli. Általában több, mint csupán a plébános tanácsadó testületé. Sok 
helyütt a lelkigondozásban aktív szervezetnek tekinti magát. Jogilag 
a plébános fölött áll, akit szavazás útján választ”. Schuler K.: Ho
gyan él egy svájci plébánia? in: Egyházfórum 1 (1986/1), 43-57, itt 
48-49.

13 Gozzini M.: Die Beziehungen zwischen den Laien und dér Hierar- 
chie, in: Baraúna 2. k., 327-348, itt 344.

14 Svájcban például ez a bizottság 21 tagból áll, akik között teológusok, 
szociáletikusok, jogászok, közgazdászok és egyéb szakemberek van
nak. Elnöke egyébként nó'. A bizottság ezen kívül 20 külsó' szakér
tővel dolgozik együtt és a püspöki konferencia elé terjesztendő' állás- 
foglalásait alapos felmérések és tanulmányok eló'zik meg, amelyekbe 
bevonják a hívők széles rétegeit is. Az elmúlt évek során több doku
mentumot adtak közre, amelyekben fontos politikai, gazdasági és 
szociális kérdésekkel kapcsolatban (pl. béke, politikai élet, fegyver
kereskedelem, lakáshiány, géntechnológia, bankügyek) fejtették ki a 
keresztény etikai álláspontot.
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2.3 . A  világ m egszentelése
Ezzel elérkeztünk a világiak apostolkodásának harmadik, 
sajátos területéhez, a világ megszentelésének feladatához. 
A zsinat elismerte a földi dolgok önértékét és méltóságát. 
Ez nem abszolút, hanem Krisztushoz van rendelve. „Ám 
ez a rendeltetés nemcsak hogy nem fosztja meg az evilági 
rendet autonómiájától, saját céljaitól, törvényszerűségei
től”, olvassuk a dekrétumban, hanem „tökéletesíti” és „ér
tékszintre emeli.” Arról van szó, hogy „az élet és család ja 
vai, a kultúra, a gazdaság, a művészet, a foglalkozási 
ágak, a politikai közösségek intézményei, a nemzetközi 
kapcsolatok és más effélék... nem csupán eszközök az em
ber végső céljának elérésére, hanem ezen felül saját érté
kük is van” (AA 7). A  világi dolgok ilyen szemlélete az egy
házban egy hosszú történelmi folyamat eredménye. Mivel 
a „világi hívólmek sajátos és megkülönböztetett vonása a 
világba tartozás”, ezért „sajátos hivatásuk alapján” az a 
dolguk, „hogy az ideigvaló dolgok intézése és Isten szerint 
való rendezése által keressék az Isten országát” (LG 31). 
Más szóval: a világiak sajátos apostolkodása nem abban 
áll, hogy világi dolgokkal foglalkoznak, hanem abban, 
hogy a világban teljesítik speciális egyházi küldetésüket, a 
világ megszentelését. Tevékenységük ezért lehet a világ
ban történő apostolkodás. A  zsinat szavaival: „Különleges 
módon órájuk vár tehát az, hogy az evilági dolgokat, ame
lyekben benne élnek, mindenestől úgy világítsák meg és 
úgy rendezzék, hogy e dolgok mindig Krisztus szerint 
menjenek végbe s fejlődjenek és váljanak a Teremtő és 
Megváltó dicsőségére” (LG 31 vö. LG 36).

Ezen cél érdekében, mondja egy jelentős zsinati teoló
gus, a laikusoknak mintegy „inkarnálódnia kell a világba, 
ezáltal közösséget vállalva vele. Be kell ágyazódnia a vi
lágba, magáévá téve annak bajait, részt véve annak ne
mes törekvéseiben... és mint Krisztus, kovászként kell át- 
járnia a világot” (vö. AA 13). A  világba való beágyazódás 
adott korban, helyen és adott szociális, kulturális feltéte
lek mellett történik, amely feltételeket az egyháznak nem

15 Chenu M.-D.: Die Laien und die consecratio mundi, in: Baraúna 2. 
k., 289-307, itt 301.
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megtűrnie, hanem aktívan, de kritikusan magába kell 
szívnia. Ez az inkulturáció, amelynek profilja és célja van. 
Az inkulturáció természetszerűleg sokféleséget jelent az 
egyházban, hiszen különböző korok, népek, csoportok kul
turális értékei különbözőek. Ezen túlmenően azonban az 
inkulturáció termékeny dialógus is az egyház és világ kö
zött. Az inkulturáicó ugyanis egyrészt számos kérdést vet 
fel, amelyeket az egyháznak az adott társadalomban meg 
kell válaszolnia, másrészt az egyház küldetéséhez tarto
zik, hogy kritikusan szemügyre vegye a társadalmi folya
matokat. Mindez elsősorban a laikusok feladata.

Itt nem részletezzük ezt a sajátos világi apostolkodást, 
amelynek a zsinat a Gaudium et spes kezdetű lelkipászto
ri konstitúcióval egy külön és jelentős dokumentumot 
szentelt, és később még megtárgyalásra kerül, csupán 
címszavakba foglaljuk azokat a területeket, amelyeket a 
világiak apostolkodásával foglalkozó dekrétum említ. Ide 
tartozik a hitvestársak és családok apostolkodása, beleért
ve a laikusok politikai erőfeszítéseit is, hogy „az állami 
törvényhozás tartsa tiszteletben” a házasság és „család 
méltóságát és autonómiáját”, a kormányzat „vessen szá
mot a családok szükségleteivel a lakás, a gyermeknevelés, 
a munkakörülmények, a társadalombiztosítás és az adó
zás kérdéseiben” vagy „áttelepítés esetén” minden esetben 
„biztosítsák a családi együttélést.” A  családi apostolkodás 
része az árvákról, a menekültekről és egyéb bajba jutot
takról történő gondoskodás stb. is (AA 11). Egy másik te
rület a „társadalmi környezetben történő apostolkodás. ” A  
világi hívő jobban tud segíteni embertársainak „munkájá
nak, hivatásának, tanulmányainak, lakóhelyének, szabad
idejének vagy társadalmi életének a színhelyén* (AA 13). A  
dekrétum végezetül a nemzeti és nemzetközi életben végzen
dő apostoli munkáról szól és fölszólítja a katolikusokat, 
hogy „ne hárítsák el maguktól a közügyek intézését... A  
hivatalok betöltése által ugyanis a közjót szolgálják, az 
evangélium útját egyengetik” (AA 14).
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Válogatta: W inkler Lajos

A közgazdaságtan társadalmi és etikai 
vetületei

N em zetközi tanácskozás a Vatikánban Vatikánvá- 
ros, 1 9 9 2  —  Budapest, 1 9 9 3  Egyházfórum

Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa 1990. nov. 5-én 
konferenciát szervezett a közgazdaságtudomány nemzet
közi élvonalába tartozó tudósok részvételével. II. János 
Pál később a Centesimus annus kezdetű enciklikájában 
megfogalmazta azt a gondolatot, amely miatt a konferen
cia megrendezését is szorgalmazta: szükség van „az em
berrel foglalkozó különböző tudományszakokkal való pár
beszédre.” Az egyház társadalmi tanítása csak akkor felel
het meg a mai kor követelményeinek, ha eleven párbeszé
det folytat, pl. a közgazdaságtan szakértőivel.

A meghívottakat úgy válogatták ki, hogy a vélemé
nyek, gondolkodásmódok, iskolák eltérő álláspontjai való
ban szembesüljenek, ütközhessenek. Az elmélet világában 
nagyra becsült tudósok mellett (mint pl. a Nobel-díjjal el
ismert Kenneth Arrow professzor) megtaláljuk a kelet- 
európai országok gazdasági átalakításában nemzetközileg 
ismert Jeffrey D. Sachs professzort. Egy előre összeállított 
kérdéssorra vártak választ, amely a gazdasági magatartás 
és az erkölcsi követelmények kapcsolatát kutatta.

A résztvevőik többsége azon az állásponton volt, hogy a 
gazdaság nem választható el a moráltól, a közgazdaság- 
tannak vannak etikai vetületei. A  magyar olvasót különös 
érdeklődéssel töltheti el, hogy a tanulmányok szerzői 
többször kitérnek a kelet-európai átalakulás kérdéseire.

Az Egyházfórum ezzel a kötettel szeretne hozzájárulni 
ahhoz, hogy a saját átalakulásunk során tudatosuljon, a 
gazdaságpolitika; az üzleti élet nem kezelhető pusztán 
gyakorlatias alapon. Ezúton mondunk köszönetét Kindler 
József professzornak és Zsolnai Lászlónak, a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem tanárainak, hogy kezde-
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ményezték a kötet magyar nyelvű kiadását, és avatott for
dításukkal elérhetővé tették a szélesebb hazai szakmai 
körök számára is (Farkas Beáta).

Egy s z ív  egy lélek 

Szent Ágoston Regulája

—  Az Ágoston által megrajzolt életeszmény olyan mérték
ben tükröződik vissza, amilyen mértékben az ember a sze
retet távlataiban megnyílik Istennek és testvéreinek. Az 
ágostonos szerzetesi élet így válik ragyogó tanúságtétellé 
és a remény üzenetévé —  hangsúlyozza a könyvi előszó.

Értéséhez emberi, keresztényi érettségre van szükség: 
humán, erkölcsi, hitbeli alapok kellenek, mert ez a könyv 
magasabb követelményeket támaszt, mint a mai, hazai 
társadalmi realitás. Korunk feszültségei közt, feloldó for
rás értékű eligazítást ad a keresztény világképről szóló ta
nításról, a vallásról, mint elsődleges emberi igényről. Ele
ven, plasztikusan megjelenítő információkat tartalmaz, s 
áttételesen arra is utal, mit jelenthet, mit hordoz az én 
szolgálatom abban az egyházban, melyhez tartozom.

Szent Ágoston (aki a Római Birodalomban 354. novem
ber 13-án született a mai Algéria földjén: Thagasztéban, 
és 430. augusztus 23-án Hippóban hunyta le szemét. Á  
püspökséggel járó terhek mellett megírt 113 művet, leve
lek százait és ki tudja hány beszédet) rendkívüli élete so
rán átélt élményei és azokban szüretelt életbölcsességét 
maradéktalanul, sűrítve fejezi ki. Szinte ösztökél, hogy 
hasonlóképpen mi is fogalmazzuk meg a sorsunkból adódó 
egyedi tanulságainkat. Az új nemzedéket önismeretre ösz
tönzi, s arra, hogy egyháza tanítása szellemében éljen.

A  Szent István Társulat most az égjük nagy törvény
hozó, Szent Ágoston Reguláját njrújtja át olvasóinak. Áz 
esztétikai értékeket hordozó kötet magát Ágostont beszél
teti. Életszabályokat ismertet, amelyeket a szerzetesek
nek kell megtartaniuk. Kiindulópontja a főparancs: Isten 
és felebaráti, testvéri szeretet. Minden ennek van aláren-
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delve és ennek teljesítésére irányul. Az ágostonos szerze
tesi élet célja: Isten kezében legyenek a testvérek, szívbéli 
egységben: egy szív és egy lélek.

A  szerzetesi életvitelt taglalva nem elsősorban az 
egyéni életszentség elemeire, hanem a közösségi istenke
resés előfeltételeire mutat rá. Az első keresztények példá
ját követve ők is mindent a közösbe adtak, és a köz javait 
mindenkinek szükséglete szerint osztották szét.

A  Regula tartalmazza a másik nemmel kapcsolatos vi
selkedési normákat, s azt is, hogy a hibázót miként kell 
jobbítani, figyelmeztetni, s mindebben milyen szerepet 
tölt be az elöljáró.

Ágoston tudta jól, minden emberi közösségben előfor
dul hiba, viszály vagy sértés. Ezért külön fejezetet szentel 
a bocsánatkérés gyakorlatának. Tanácsolja a Regula gya
kori olvasását s megvalósítása ellenőrzését. A  Regula 
rendkívül tömör: az Evangéliumot értelmező és alkalma
zó, filozófiai alapozottságú etika. Továbbgondolásra ösztö
nöz. Ésszerű út Istenhez. Derült jövőbenézés... Hitvallás 
és kiengesztelődés a mai keresztényeknek is. Szent Ágos
ton Regulája —  Szent Benedek Regulájával párhuzamo
san —  évszázadokra meghatározta a nyugati szerzetesség 
arculatát. A  középkortól fogva sok szerzetescsalád építke
zett az Ágostonos Regula alapvetéseiből. Ma 354 az ágos
tonos férfi és női közösségek összlétszáma. Az ágostonos 
Regulára épül a premontreiek, a domonkosok, az irgalmas 
testvérek, a szerviták, a pálosok rendi szabályzata. A  ma 
működő női rendek és kongregációk közül Magyarorszá
gon ágostonos szelleműek a II. rendi Domonkos apácák és 
a III. rendi Domonkos nővérek, az Isteni Szeretet Le
ányai, az Isteni Üdvözítő Nővérei, a Miasszonyunk Kano
nokrend, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővé
rek s a Kalocsai Iskolanővérek, az Orsolyita nővérek, Pre
montrei nővérek, Szervita nővérek, a Szűz Mária Látoga
tásáról nevezett Rend, másképp Vizitáció.

A jelentős vallástörténeti-művelődéstörténeti értéket 
képviselő Regula jelen fordítását —  P. Luca Verheijen 
O .S A . által Párizsban, 1967-ben közzétett kritikai kiadás 
alapján Puskely Mária jeles magyar író-műfordító készí-
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tette. (Puskely Mária Kordia SSND nővér, író, a Vatikáni 
Rádió volt munkatársa, akinek eddigi munkásságát szá
mos lelki, kanonizált és még nem kanonizált szentről szó
ló életrajzi és művelődéstörténeti munka —  cikkek, köny
vek és fordítások — fémjelzik).

A  könyv első része a szerző, Aurelius Augustinus biog
ráfiáját ismerteti. A  fordító bevezető' tanulmányában ad 
áttekintést, hogyan épült be az ágostonos Regula a ma
gyar szerzetesség történetébe.

A  visszakeresést szolgáló részletes tartalomjegyzéken 
kívül magyar nyelvű irodalom-mutató bibliográfia segíti 
az eligazodást. A  függelékben található kritikai kiadás 
szentírási jegyzetei révén a témában katolikus szemszög
ből való további elmélyülésre is lehetőség nyílik. A  kötet 
színpompás rajzait egy olasz ágostonrendi apáca, Maria- 
rosa nővér készítette.

A magas színvonalú könyv a hazai könyvkiadás szép 
példája, amelyet a keresztény szakértők mellett a szellem- 
i nyíltsággal rendelkező, művelt nagyközönség egyaránt 
haszonnal forgathat. Várhatóan sokan fogják keresni. 
(Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadó
ja Budapest) (Domonkos János).

Szabadkőművesség — IGEN

Sok keresztény ember számára a szabadkőműves olyan 
címke, ami az egyház, sőt az emberiség fő ellenségeinek 
egy csoportját jelöli. Ennek kialakításában sokan tevé
kenykednek. Benedek István íija: „... a negyvenes évek 
lelki fertőzöttségére jellemző, hogy a szabadkőművesség 
fogalma divatba jött, mint becsmérlő jelző ilyen összetétel
ben: zsidó —  plutokrata —  cucilista —  szabadkőműves —  
kommunista —  hazaáruló.” A  rémtetteikről írt könyv ma
gyar fordítását Endre László előszavával gyermekkorom
ban én is olvastam.

A „divat” azóta is tart. Folytatódnak a Horthy, Rákosi 
és Kádár rezsim által egyaránt betiltott mozgalom megbé
lyegzésére irányuló kísérletek. Egy újkeletű mozgalom szó-
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noka szerint nem engedik soraik közé a zsidókat, szabad
kőműveseket és homoszexuálisokat. Egy hivatalosan be
tiltott, ám helyenként mégis árusított könyv is felmelegíti 
a nemzetközi összeesküvés vádját. Külföldön is találunk 
ilyen megnyilatkozásokat. Az Opus Dei olaszországi kép
viselője, Francesco Angelocchini jelentette ki nemrég, 
hogy a kereszténydemokrata politikus Andreotti elleni 
vizsgálat „a maffia és a nemzetközi szabadkőművesség 
összeesküvése.”1 Legutóbb laptársunk, az Igen festi le úgy 
a szabadkőművességet, mint az Isten és Egyház főellensé
gét.2

Előre kell bocsátanom, hogy nem vagyok semmiféle 
titkos társaság tagja, s nem is szimpatizálok túlzottan az 
efféle mozgalmakkal. A  róluk való gondolkodásra a Ma
gyar Hírlapban Uhrman György tollából megjelent kétré
szes tanulmány indított. A  zenével foglalkozó írás'1 felsorol 
néhány világhírű zeneszerzőt a mozgalom tagjai közül. (A 
világ talán legnagyobb szaklexikona, a húszkötetes New 
Grove Dictionary of Music & Musicians hatalmas szócik
ket szentel a témának, s mérhetetlen számú muzsikus ne
vét sorolja fel).

Mi lenne az európai és egyetemes kultúrával e nevek 
nélkül? Mennyivel szegényebb lenne, ha oly neveket akar
nék törölni, mint mondjuk Goethe, mivel a feltételezések 
szerint a szabadkőművesek legfőbb célja a hatalom meg
szerzése, és minden egyéb tevékenységüket ennek rende
lik alá... Vagy ellenségünknek kell-e tekintenünk Kossuth 
Lajost, Kazinczyt, Kosztolányit és Márait? Költői kérdé
sek helyett vegyük inkább sorra a vádakat, amelyek alap
ján a keresztény ember nem tekinthetné beszélgető part
nerének a szabadkőműveseket!

Első mindenképpen az, hogy a szabadkőművesség a 
felvilágosodás, a francia forradalom eszméinek hirdetője.

1 A Panorama című olasz képeslap ez év júniusi első' száma idézi.
2 Sztrilich Ágnes: Szabadkőművesség: a pápának fenntartott bűn. Igen 

V/20, 1993. október 15.
3 Uhrman György: Az együgyű lelkek félelme, avagy a szabadkőműves 

titok. Magyar Hírlap 1993. május 23., május 29.
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E kérdés megítélését illetően azonban soktat változott 
a világ. a II. Vatikáni Zsinat befejezte a katolikus gon
dolkodásnak azt a hosszú és fáradságos erőfeszítését, 
amellyel végeredményben sikerült átvennie a felvilágoso
dás és a francia forradalom nagy értékeit.” -írja Nyíri Ta
más professzor.4 (Ugyanez a gondolat vádként hangzik el 
a pápával szembehelyezkedő' Lefebvre püspöktől). Eszmei 
síkon nem lehet akadálya hát a párbeszédnek.

Tagadhatatlan történelmi tény, hogy a szabadkőműve
sek sokat ártottak a katolikus egyháznak (és viszont). De 
nézzünk körül! Mindazok, akikkel az egyház párbeszédre 
törekszik, vagy párbeszédet folytat, ugyanúgy adtak és 
kaptak sebeket. Voltak pl. kassai vértanúk, és volt negy
ven prédikátor. Ezért hát ez sem emelhet falat a dialógus
ra törekvők közé.

Ami világuralmi terveiket illeti. Nos, úgy gondolom le
hetnek köztük is, mint más világméretű mozgalom tagjai 
közt olyanok, akik ilyen hagymázas terveket szövögetnek. 
De bizonyos jó értelemben sikerült is az uralmat megsze
rezniük: gondolataik mindenütt iskolai tananyagként sze
repelnek. Az emberi jogok eszméje, a viták alatt sok átala
kuláson átment liberalizmus eszméje, részei közgondolko
dásunknak. Zenéjük pedig „betört” legszentebb helyeink
re. Lemezeim között őrzöm azt a felvételt, ami 1985-ben a 
Szent Péter Bazilikában készült, s amelyen azt a misét 
rögzítették, amelyet II. János Pál mutatott be az apostol
fejedelmek ünnepén. A  zene pedig Mozart Koronázási mi
séje volt. A  szabadkőműves Mozarté. Karajan interpretá
ciójában a zene felejthetetlen vallási élményt nyújtott. 
Legalábbis ezt írta Casaroli bíboros a nagy karmesterhez 
írt köszönő levelében.

Végezetül vizsgáljuk a helyzetet a jog oldaláról. A  régi 
Egyházi Törvénykönyv, a Codex Iuris Canonici név sze
rint említi az egyház ellen „mesterkedők” között a „sza
badkőműves szektát” Aki ennek tagja, automatikusan a 
Szentszéknek egyszerűen fenntartott kiközösítés bünteté
sét vonja magára (can.2335). Sztrilich Ágnes idézi e bün
tetést, s a korábbi pápák nevét, akik elítélően nyilatkoz-
4 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése.

3. kiad. Szt. István Társulat, Budapest,. 251.0.
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tak a szabadkőművességről, majd hozzáteszi: a kiközösí
tést „...mind a mai napig nem vonta vissza az egyház.” 
Nos, éppen tíz évet téved. Az új Egyházi Törvénykönyvet 
1983. január 25-én hirdette ki II. János Pál pápa. Az ere
deti szöveg Erdő Péter nagyszerű magyar fordításával 
1986 óta nálunk is kapható. Ebben a „mesterkedőkróT ezt 
olvashatjuk;,1374. kán. —  Aki belép olyan társulásba, 
mely az egyház ellen mesterkedik, megfelelő büntetéssel 
büntetendő; aki pedig ilyen társulást előmozdít vagy vezet, 
egyházi tilalommal büntetendő.”

Tehát már nincs név szerinti említés, nem a Szent
széknek (pápának) fenntartott büntetés, nem kiközösítés, 
hanem a súlyosabb esetben is a jog által „levior poenának 
(kisebb büntetésnek meghatározott „egyházi tilalommal” 
(interdictum) sújtható. A  többi igaz...

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az egyház áldását 
adná a szabadkőművességre, vagy saját tagjainak a belé
pést ajánlaná. Erról szó sincs. De úgy tűnik, már nem 
tartja a Sátán földi helytartójának a „szektát.” így tehát 
—  ha meglenne a kölcsönös készség —  ez sem lehetne gát
ja a párbeszéd megindulásának.

Az egyházban meglévő hajlandóságot pedig jól mutatja 
annak a hazánkban is működő Rotary Clubnak az esete, 
amelyet az Igen cikkírója a szabadkőművesség egyik fajtá
jaként ír le. (Tehát amibe belépni, szerinte, „pápának 
fenntartott bűn”)! Éppen ezért szeretném idézni egy 1968- 
ban Rómában megjelent, meglehetősen konzervatív er
kölcsteológiai szótár megállapítását, s idézni ugyanonnan 
VI. Pál szavait. (Konzervatívnak azért nevezem e kiad
ványt, mert hiányzik pl. belőle többek között egy szócikk a 
dialógusról...). „Mivel a R.C. minden téren vallási hitval
lás nélkül az emberi szolidaritás társulása lett, az egyház 
gyakorlatilag engedte a tilalmak megszűnését.” Majd VI. 
Pál 1965. március 20-án elhangzott szavait idézi, amelyet 
a R.C. vezetőihez intézett: „Az egyház fenntartásának 
alapja az a félelem volt, hogy az Önök programjából szüle
tő mentalitás a különböző ideológiák befolyása alá kerül... 
De Önök szerencsére bebizonyították a Rotary bölcsessé-
5 Dizionario di Teológia Morálé. (Szerk.: F.Roberti bíboros és Mons. P.

Palazzini.) 4. kiadás. Ed. Stúdium, Róma 1968. II. köt 1453 a o.
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gét: pont azért, mert nyitott a különféle szellemi áramla
tokra, felismerte saját korlátáit; tiszteletben tartja tagjai
nak gondolkodását, és nem utasítja el esetenként, hogy hi
telesen hangot kapjon a keresztény filozófia és tanúságté
tel saját kebelén belül is.”

Nézetem szerint a dialógus nem azt jelenti, hogy a 
frontvonalakat távolabbra —  a protestáns, zsidó és moha
medán testvéreinken túlra —  tolom, s ott keresek megfe
leld ellenséget, hanem hogy mindenütt lebontom az aka
dályokat. A  nagy világszervezetek közötti hivatalos párbe
széd természetesen a „nagyok” dolga. Nekünk csak egy a 
feladatunk: saját lelkűnkben ne betonozzunk, aknásít- 
sunk új Maginot-vonalakat. (Winkler Lajos)

Seres Ferenc:
Mihalovics Zsigmond élete és művei.

Egy szubjektív élménnyel kezdem e kitűnő könyvecske ol
vasása utáni reflexiómat. Mihalovicsot minden pesti kato
likus sok esetben láthatta, a Bazilikában folyó nagyobb 
rendezvényektől a kongreganisták továbbképzéséig. Emel
te egy tanfolyam színvonalát, ha o nyitotta meg vagy zár
ta le, és ugyanakkor a szóban forgó esemény nem vált fe- 
szélyezetten ünnepélyessé, mintha ugyanerre egy püspö
köt hívtak volna meg. NÉGYSZEMKÖZT azonban csak 
egyetlen esetben beszéltem M. Zs.-dal. Édesapámat 1946. 
júliusában letartóztatta az AVO. A család engem küldött 
be, mint legnagyobb fiát, hogy jelentsem, mint illetékes
nek, bizonyára valami katolikus szervezeti ügyben akar
ják faggatni. M. Zs. komoly felnőttként fogadta a 16 éves 
diákot, és megígérte, hogy van forró vonala, ki fogja sza
badítani. Ugyanakkor azt is meghagyta, hogy menjek át 
az Érseki Helynökségre és Witz Bélának is mondjam el 
ezt a dolgot, továbbá azon gyárban, ahol tisztviselő volt 
apám, hívassam össze az Üzemi Bizottságot. Jó apámat 
csakugyan már aznap este kiengedték, és o sürgősen még 
az éjjel megmondta a Katolikus Népszövetség Elnökének, 
Ötvös Lajosnak, és M. Zs.-nak is, hogy minél előbb menje-
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nek valami kis faluba plébánosnak, mert ha őt nem is si
került beszervezni, majd másvalaki katolikus mozgalmi 
embert állítanak rájuk.

Ez a könyv nyomon követi M. Zs. életét, kisgyermek- 
korától pappá szenteléséig. Megtudjuk belőle, hogyan lett 
aránylag fiatalon egyik eszköze Csemoch prímásnak. Az 
elhanyagolt pesti peremvidékek, a munkáskerületek 
templommal és lelkésszel való ellátása képezte a kommu
nizmus bukása után, a 20-as években az egyházmegye 
legfőbb gondját. Ebben pedig nem a papi évek száma, ha
nem a hozzáértés, szervezőképesség, néppel bánni tudás 
volt a mérce. A  Hermina úti kis műemlékkápolna volt M. 
Zs. kiindulópontja. A  Városliget felé szép luxusvillák övez
ték, de mögötte, a vasúti sínek után, hatalmas „banliő”- 
negyed alakult már ki. M. Zs. remekül értett először is ah
hoz, hogy szociális segítséget nyújtson; felnőtteknek éle
lem- és ruhasegéllyel, gyermekeknek nyaraltatással. Majd 
szintén remek munkatársakat toborzott, akikkel az apró 
kápolna helyett, és annál inkább a munkáskerület közepé
re, egy szép templomot és parókiát építsen. Tehetségét 
igénybe vette az Actio Catholica, amelyben egyre több 
munkát bíztak rá. A  24-59 oldalakon szinte lépésről-lépés- 
re látjuk, hogy a pápák elgondolását, a világi apostolság 
gyakorlatát M. Zs. hogyan hozta létre ügyesen a magyar 
viszonylatok között. Az A. C. mint csúcsszerv nem szün
tette meg a már jól működő sokféle vallási egyesület auto
nómiáját, hanem koordinálta. M. Zs., mint városatya, so
kat tett egész Budapest hitélete ébresztésében. Az I. világ
háború előtti szabadkőműves jellegű városvezetés nem 
csupán Horthy politikai irányvonala miatt változott át ke
resztény és nemzeti gondolkozásává, hanem azért is, mert 
a Hock János-típusú pap helyett Szent Pált tipizáló papok 
lettek a példák.

Hogy miben volt példás pap ?
Erre sok területet idéz szerzőnk. A szociális empátiában 
és segítségben. A  rövid, de velős apologetikai kiadványok 
szerkesztésében. Más lelkivezetők segítségére könyvek 
összeállításában. Apostolságban, szónoklásban, szervezés
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ben. Amiben szinte egyedülálló volt: az ifjúságot a sport 
révén is tudta fogni, hiszen az általa naggyá tett HAC 
(Herminamezei Atlétikai Club) egy ideig még az NB I-ben 
is futballozott, és más szakosztályai is voltak.

A mai olvasót meglepi, ami több helyen is előbukkan a 
munkában: nem fogadta el kanonoki kinevezését, és ami
kor volt hatalom a kezében, azt se mások elnyomására 
használta. Mint Csanádi megyés pap, külön sajnálom, 
hogy az a terv nem sikerült, amit e könyv hoz először 
nyomtatásban nyilvánosságra: Glattfelder püspök ót sze
rette volna utódjának, illetve már segédpüspökének is, 
amikor megbetegedett. Mindenesetre jobban jártunk vol
na, mint amit a történelem utána hozott....

Nagyon igaza van a könyvet ajánló Várplébános úr
nak, akinek sorai a hátsó kolofonon olvashatóak: M. Zs. 
életrajza a magyar katolikus egyház XX. század első felé
nek kortörténete is.

Recenziók írásakor szoktak LEG-eket is írni. Alkal
mazva e könyvre:
LEGtalálóbb jellem zése M. Zs.-nak: Ő az A.C. magyar 
ideológusa. (146.0.)
LEGm eglepőbb része: a szerzó azon szókimondása, 
hogy (129.0.) megírja: a magyar közéletben „Stefi”-nek hí
vott úr fúrta ót Serédinél, és ezért késett az egyházi elis
merése.
LEGérdekfeszítőbb része: (100., 135. o.) Mindszenty 
prímással való együttműködése.
LEGnosztalgikusabb 60 év távlatából: az Euchariszti
kus Kongresszus megszervezése.
LEGnevetségesebb: amikor Rajk László belügyes felszó
lította, hogy mutassa be az A.C. alapszabályait. (75.o.) Én 
hallottam akkor a rádióban is Rajk gúnyolódását, ez „RE- 
ACTIO CATHOLICA.”

Sajnos két másik LEG-et is írnom kell.
LEGinkább miben változott át a pártállam idején M. 
Zs. szelleme? Abban, hogy az A.C. lefokozódott egy ünnep- 
ségrendezó szervvé, szakosztályai elsorvadtak, a külföldi 
segélyek pedig ismeretlen lukakba elfolytak.
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LEG nagyobb hiányérzetünk, amit a szerzó nem is na
gyon titkol: vajon mit csinált M. Zs. a külföldre menetele 
utáni 11 évben? Ilyen aktív szellem bizonyára ott sem 
üdült.

Ahogy kezdtem, egy ugyancsak egyéni emlékkel is zár
nám a könyv ajánlását és értékelését. M. Zs. ha megtisz
telt egy katolikus egyletet, akkor annak minden szobáját 
meg is nézte, a gyűlésén mindvégig ott is maradt. Két her
cegprímásnak is bizalmasa volt egy másik protonotárius 
is, Beresztóczy Miklós. Ha azt kértük fel valami egyház- 
községi, vagy diákköri rendezvényre, akkor még csak el
jött, de 10 perc után el is ment. Kirívóan sértő volt példá
ul, hogy Máriaremetén, a templomi szertartás után a 
Kegytemplom mellett jó akusztikával többször volt a MIF- 
nek (Missziós Ifjúsági Front) zarándoklattal egybekötött 
találkozója. Ahol M. Zs. az előadók, vagy szavalok mellett 
végig a pódiumon ült. B. M. viszont beült a Balázs vendég
lő asztalai mellé sörözni, és onnan nézett minket. Micsoda 
különbség! Hát még ami később kettőjük sorsa között be
következett! (Dr. Lotz Antal -  teológiai tanár)

Az egyház társadalmi tanítása

Két évvel ezelőtt emlékezett meg a katolikus egyház a Re- 
rum Novarum, elsőnek mondott szociális enciklika száza
dik évfordulójáról. Erre az alkalomra jelentette meg II. 
János Pál pápa a Centesimus annus kezdetű enciklikáját. 
Az évfordulót ugyan két évvel lekésve, mégis ettől és a né
hány éve felgyorsult társadalmi változásoktól ihletve a 
Szent István Társulat kiadója végre megjelentette a kato
likus társadalomtan legfontosabb dokumentumait. A kötet 
címe ugyan nélkülözi a katolikus jelzőt, de csak katolikus 
dokumentumokat közöl. A  kiadvány kézikönyvnek ké
szült, minden, a társadalmi kérdések iránt érdeklődő ke
resztény asztalára való. Bár mára már kiment a divatból 
a „kötelező olvasmány” kifejezés, a Biblia és a II. Vatikáni 
Zsinat dokumentumai mellett biztosan ez is kötelező ol
vasmány. Különösen egy olyan korban fontos végigbön-
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gészni egy évszázad katolikus társadalomtanát, amikor a 
politikai élet csordultig telt a keresztény tanításra és er
kölcsre való hivatkozással.

A  kiadvány szép, keményborítású, a nehéz szövegek 
olvasását könnyítőén szedett. Ha azonban széles olvasótá
borra számított, akkor a 954,- forintos árat harmadára 
kellett volna csökkenteni, még akkor is, ha emiatt le kel
lett volna mondani az esztétikai igényességről. A  kézi
könyveket általában nem végigolvassuk, hanem mindig 
olvassuk. Italában nem évszám szerint, hanem szűkebb 
témákat keresve. Ezt a munkát igen megkönnyítette vol
na, ha a kötet végéhez mutatókat illesztettek volna a szer
kesztőit, ami a számítógépes kiadványkészítés világában 
már nem okoz különösebb technikai nehézséget.

A kézikönyv anyagának válogatásához bizonyára hoz
zájárult a sok hasonló célzatú külföldi gyűjteményes kö
tet. Talán így kerülhetett bele a felszabadítási teológia 
kapcsán kiadott két Hittani Kongregációs dokumentum is, 
melyek egyébként, szigorú értelemben nem tartoznak a 
szociális enciklikák sorába, ugyanakkor kimaradt II. Já
nos Pálnak a munkáról szóló 1981-ben kiadott enciklikája, 
amely sokkal közelebb áll a kötet pápai enciklikák által 
meghatározott fő vonalvezetéséhez. A  hasonló nyugat-eu
rópai kiadványoktól jelentős eltérés, hogy a gyűjtemény
ben hiába keressük a hazai, magyar dokumentumokat, 
holott az elmúlt száz év, ha nem is bővelkedve, kínálna 
ilyeneket, gondoljunk csak a társadalmi próféták műveire, 
Giessweinre, Prohászkára, akár Mindszentyre is. Mind
ezek a hiányok és következetlenségek szinte kötelezővé te
szik, hogy e megjelent kötetet továbbiak kövessék. Csak 
egyetértve ajánlhatjuk e gyűjteményt Paskai László bíbo
ros előszavával: „Szükséges, hogy a most megváltozott 
helyzetben a keresztény társadalmi tanítás hazánkban is 
közismertté váljék és gazdagítsa közösségi életünket a jö
vő formálásában.” (mta)
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OLVASÓINK LEVELEIBŐL
A  legutóbbi 93/3-as szám párját ritkítóan izgalmas, érde
kes és (sajnos mindörökké?) aktuális összeállítás. Minden 
izraeli testvérünk kezébe kellene kínálnunk, bár sokan 
készen lennének a keresztények közül megszabadulni az 
előítéletektől, örökölt determináltságuktól. Éliás József 
könyve és tanulmányai kapcsán hadd éljek két észrevétel
lel, javaslattal. A  „zsidó” szót le kellene cserélni „izraeli
re, mert nem csak a Júda törzsebeliekról van szó. Bár 
minden júdai zsidó izraeli, de nem minden izraeli júdai. 
Hasonlóan az elterjedt „antiszemita” kifejezést „Izrael-el- 
lenességre”, „Izrael-gyűlöletre” kellene változtatni. A  „sze- 
mita” szó Sém törzsére utal, amelyhez azonban az arabok 
is tartoznak.

M.Z. Szigetszentmiklós

Egy megrendelőlapon az alábbi „kedves” levelet küldte egy Jó katolikus” testvérünk:
MIT AKARTOK TI SZEMETEK! SZŰNJETEK MEG! JÓ 
KATOLIKUS NEM OLVASSA A TI SZENNYLAPOTO
KAT! az aláírás elmaradt

Októberben tiszteletpéldányt küldtünk minden magyar 
püspöknek az Egyházfórum Alapítvány legújabb könyvé
ből: A  közgazdaságtan társadalmi és etikai vetületei, 
amely a Justita et Pax pápai bizottság 1991-ben tartott 
konferenciájának előadásait tartalmazza (ismertetését Id. 
a Szemlézgető rovatban). Az alábbiakban örömmel közöl
jük néhány püspökünk köszönőlevelét.

A Bíboros Úr megkapta és köszönettel vette az Egyházfó
rum Alapítvány legújabb könyvének tiszteletpéldányát. 
További munkájukhoz sok sikert és Isten áldását kívá
nom.

Németh László, érseki titkár

Az Egyházfórum Alapítvány legújabb kiadványának tisz
teletpéldányáért hálás köszönetemet fejezem ki. Legköze
lebbi körlevelemben örömmel fogom a Paptestvérek és a 
hívek figyelmébe ajánlani. Életükre és munkájukra Isten 
bőséges áldását kérem.

Dr. Dankó László, Kalocsa-Kecskemét érsek
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Megköszönöm az Egyházfórum Alapítvány legújabb kiad
ványát és gratulálok is egyúttal hozzá. Igen hasznos ez az 
Alapítvány, hogyha ilyen és ehhez hasonló témájú művek
kel gazdagítja igen hiányos irodalmunkat. Isten áldását 
kérem további munkálkodástokra.

Asztrik főapát, Pannonhalma

Köszönettel vettem és nagy érdeklődéssel olvastam a szá
momra megküldött Egyházfórum Alapítvány legújabb ki
adványát. Valóban fontos témákat ölel át, mind a keresz
tény szociális tanítás, mind a gazdaságetika aktuális terü
letén, ami a kiváló fordítás segítségével még érthetőbbé 
vált, talán a laikusabb olvasók számára is. Szívből gratu
lálok az íróknak, fordítóknak, a kiadvány gondozóinak és 
mindazoknak, akik áldozatos munkájából megjelenhetett 
ez az összeállítás. Jó szívvel fogom ajánlani az érdeklődők
nek. Önöknek pedig sok erőt, kegyelmet és lehetőséget kí
vánok a további hasonló feladatokhoz, magyar keresztény 
népünk tanításában és nemzetünk szellemi, lelki művelé
sében. Köszönettel és őszinte tisztelettel

Keszthelyi Ferenc, váci püspök
* * * * *

„A hét végén érkeztünk haza navisi nyaralásunkból, ami 
nagyon jól sikerült. Mi, akik egy füstös nagyvárosban Mis
kolcon élünk, el sem tudtuk képzelni, hogy Tirol ilyen 
szép. Képeket ugyan láttunk már róla, de a navisi völgy 
minden képzeletet felülmúlt. Hálásan köszönjük, hogy ezt 
az utazást lehetővé tette számunkra. Nagyon meg voltunk 
elégedve a lakással is. Csodálatos helyen van, hideg-me
legvíz állandóan volt, sőt az első este —  mivel hideg volt 
—  még fűtés is. Remek kirándulásokat tettünk a környé
ken, átmentünk Olaszországba, megnéztük Brixent és Ne- 
ustiftet. Voltunk Svájcban, St. Moritzban. Csodálatosan 
szép tájakat láttunk. A  gyerekek is nagyon jól érezték ma
gukat. Összebarátkoztak a navisi gyerekekkel.”

S A . Miskolc
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Nagyon köszönjük a nyaralási lehetőséget. Igen jól éreztük 
magunkat St. Prex-ben. „Megköszönjük a lehetőséget, 
amihez egyébként az Egyházfórum Alapítvány segítsége 
nélkül nem tudtunk volna hozzájutni. Csak elcsépelt frázi
sokkal tudom magam a köszönet kifejezésében ismételni, 
valójában pedig lelkem legmélyéig hálás vagyok az Alapít
ványnak, és az Isten segítségéért is hálát adok, hogy ebben 
az élményben egész családomnak része lehetett.”

Sz. L. Zalaegerszeg

Nagy öröm számunkra, hogy az Egyházfórum svájci egye
sülete révén egyre több, 1993-ban már több mint száz Olva
sónk juthatott Nyugat-Európában viszonylag olcsó üdülési 
lehetőséghez. Üröm az ürömben, hogy a svájci „Familien
herberge” 1993-ban már nem személyre, hanem lakásra 
bontva állapította meg a bérleti díjat, amit a vártnál jelen
tősebben meg is emelt. Ezután mi is lakások bérét közöljük 
az érdeklődőkkel. Kivételt képeznek a tömegszállások, ahol 
az ár további'a is személyenként lesz megadva. Az új árkal
kuláció az üdülni szándékozóknak sajnos kb. 50-100 %-os 
drágulást jelent. Ezért a jövőben előbb közöljük az érdeklő
dőkkel a bérleti díjat, akik ennek alapján dönthetik el, 
hogy igénylik-e a lakást, és csak ezután történik a meg
adott lakás esetleges foglalása. A  bérleti díj felét 1994. ja 
nuár 1-től forintban, felét viszont valutában kell fizetni. 
Ennek részleteit majd mindig közöljük az érintettekkel. Az 
üdülni szándékozókat hadd vigasztaljuk azzal, hogy egye
sületünk még mindig a legolcsóbb nyaralási lehetőséget kí
nálja Nyugat-Európában és olvasóinknak nem kell megfi
zetnie az egyébként drága tagdíjat sem. Ezen túlmenően 
1994-től újra közvetítünk lakásokat az olasz Riviérán és az 
Adrián is. Kérjük, hogy az érdeklődők közvetlenül a svájci 
egyesülettel vegyék fel a kapcsolatot:

Kirchenforum für Ungarn,
Postfach 6415, CH-6000 Luzern 6. 

Telefon: 0041-4347-1112. Dr. Wildmann János
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P. M. Zulehner: Együtt és egyedül
(Házasok, elváltak, élettársak az egyházban.) 

( 1 7 5 ,-Ft)
A szerző m egértésre és tám ogatásra szólítja felolvasóit, 

hogy a z igazán nehéz helyzetben lévők ne csak elviselhető, 
hanem  éppen boldog életet élhessenek együtt vagy egyedül. 

A jánljuk m indazoknak vagy barátaiknak, akik hasonló 
problém ával küszködnek.

H. Büchele: Keresztény hit és politikai ész
(A katolikus társadalmi tanítás új megközelítése) 

(2 5 0 ,- Ft)
M a is égető kérdés, hogy m iért csekély a  katolikus társadalm i 
tanítás hatása. „M it tesznek a h ívőka társadalom  szétesése, 
a közösségeket fenyegető ú j veszélyek ellen ? M it tesznek a 

gazdasági életünk és életm ódunk á lta l beprogram ozott 
ökológiai öngyilkosság ellen? M it je le n t szám unkra Jézus 

tanítása, egyházunk tanítása, a katolikus társadalm i tanítás?” 
A z innsbrucki egyetem  szociáletika professzora nem  
kevesebbre vállalkozik, m int e hatástalanság okainak 

feltárására.

A közgazdaságtan társadalmi és etikai 
vetületei

(Nemzetközi tanácskozás a Vatikánban) (2 5 0 ,- Ft)
A könyv a z Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa á lta l 

szervezett közgazdász találkozó írásos anyagát tartalm azza. 
Erkölcs, piac, állam i beavatkozás, gazdasági hatékonyság, 
elosztási igazságosság és ú jraelosztás- olyan szavak ezek, 

m elyek fogalm i tartalm ának hazai jelentőségét s főként 
időszerűségét aligha vitathatja bárki is. E lism ert és híres 

közgazdász tudósok jó l m egválasztott szőkébb köre adott 
választ a  korunk égető problém áit m egfogalm azó és a  

résztvevők á lta l előzetesen átgondoltan m egfogalm azott, a  
problém ák lényegét tükröző kérdésekre.

M indkét kötet világnézettől függetlenül tarthat szám ot a 
társadalm i problém ákra érzékeny és nyitott szellem i em berek 

érdeklődésére.
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