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Kedves Olvasók!

Szom orú tény adja jelen  számunk súlyponti témáját: Nyíri 
Tam ás professzor halála. Eredetileg a fiatalok egyházáról 
terveztük szeptemberi számunkat. A  Gondviselés azonban 
egy súlyosabb aktualitással szolgált. Nyíri professzor a 
kortárs m agyarnyelvű filozófia és teológia egyik legna
gyobb alakja volt. Azok közé tartozott, akik nem csak fog
lyai, hanem  alakítói is voltak a vasfüggöny mögötti hely
zetnek. Filozófiai és teológiai munkássága, lelkipásztori, 
tanári és tudom ányszervezői tevékenysége szerzett szá
m ára m éltó nevet. M űvének átfogó értékelése a jövő fontos 
feladata. Folyóiratunkat kezdettől kritikus szolidaritással 
figyelte, olvasta, javát kívánva többször bírálta, mint d i
csérte. Innsbrucki előadásait idén mégis az Egyházfórum 
nak kínálta fel, talán kötelező pasztorális végrendelet gya
nánt is. M éltatlan méltatásként álljanak Súlypont rova
tunk tőle és róla szóló írásai, szelíden tanúsítván azt, am i
ben feltétlenül közösek voltunk vele: a zsinati szellemű, 
hívő és dialóguskész egyház reményét.

E rem ény hazai legfőbb m egnyilatkozási területei kö
zül, iskolai évkezdet lévén, közöljük Korzenszky Richárd 
beszám olóját a katolikus iskolákról. Az egyház belső pasz
torális kom m unikációjának súlyos alkalma volt az eszter- 
gom -budapesti egyházmegye szinódusa, m ely a szabadság 
viszonyai között elsőként tett kísérletet egy egyházmegye 
lelkipásztori feladatainak és kereteinek közös feldolgozá
sára. A  jövő  év folyam án m ég két egyházmegyei szinódus 
kezdődik el, m elyek rem élhetőleg felhasználják az eszter
gom i tapasztalatokat is.

Bár az ifjúság téma most elmarad, kívánunk m inden 
fiatal olvasónknak eredményes iskolaévet, jó  barátságo
kat, s m indenekelőtt eredeti fantáziát közös jövőnkről.

1994 szeptem ber
A  SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT
RÓNA-TAS ANDRÁS

A  számos megemlékezésből a barátot és lelkipásztort 
búcsúztató beszédet választottuk. A  szerző 1931-ben 
született Budapesten. Nyelvész, a szegedi egyetem 
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, az Országos Akkreditációs Bizottság elnöke.

Nyíri Tamás temetésére

Drága Tam ás, m élyen tisztelt egybegyűltek, 
tem etni jöttünk m egtört szívvel, de töretlen hittel. Tem et
ni jöttünk  össze, de nem  búcsúzni. Tem etni jöttünk, a fá j
dalm akat hordozó, m úlandó testet, m indazt, ami véges. 
De Te, Tam ás, nem csak az voltál, ami m úlandó. Példakép 
voltál, s a példaképtől nem búcsúzunk, hiszen a példakép 
közöttünk marad. Több m int negyven éve ism ertelek meg. 
Nehéz, em bert próbáló idők voltak. A kkor választottalak 
lelki és em beri vezetőm m é, kalauzzá poklokon és tisztító 
tüzeken át. Köszönöm , hogy szám om ra voltál, hogy m in
dig nyitva volt az ajtód szeretteim  előtt is. A  szem élyed lé 
tének tudata tette sokszor szám unkra elviselhetővé a 
m indennapokat anélkül, hogy akár félszavakat váltottunk 
volna. Te kalauzoltál a filozófia nehéz útján, Te v ilág ítot
tad m eg szám om ra a világm indenségben m agára m aradt 
embert, akit nagykorúvá tett a m agány, az esendő em bert, 
aki, ha rettenetes erőfeszítések árán is, de úrrá tud lenni 
a lét okozta rettegésen, kezét nyújtva ki a k im ondhatatlan 
Isten felé.

Távol állt tőled minden barokkos hom ály, a hallgatósá
gát lebecsülő prim itív egyszerűsítés vagy szám ító szónok
lat. Csak a lényegben voltál biztos, és csak lényegtelen 
dolgokban kételkedtél. Sohasem  titkoltad hogy nem  a k ép 
mutató, a színlelt mindenttudás, hanem  a m egism erni vá-
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9 (1 9 9 4 )3 SÚLYPONT Egyházfórum

gyás alázata a tudós igazi jellem vonása. Azon kivételes 
egyéniségek egyike voltál, aki számára az erkölcs nem 
pusztán a helyes cselekedet parancsa, hanem a szeretet 
m egvalósításának mértéke is.

Példaképem  voltál egy eszeveszett és erőszakkal terhelt 
korban, amelyben a bölcsesség könnyen veszíthette el er
kölcsi tartalm át. Ahol az alázat könnyen válhatott önfela
dó m egalázkodássá, és amelyben a bölcsességet keskeny 
korlát kerítette el a megalkuvástól. Egyaránt idegen volt 
tőled a kihívó, m agamutogató, mindenáron való szereplés 
és a cinkos, cinikus együttműködés. Hidegen hagyott a 
hatalom  hiúsága, de amint a legkisebb esélyt is láttad az 
igazság képviseletére, készen álltái az értelmes párbe
szédre. Érzékeny figyelemm el hallgattad vitapartnereid 
m ondanivalóját, de válaszodban az igen igen volt és a nem 
nem. Egy m egalkuvó korban megalkuvás nélkül, és mégis 
végtelen türelem m el mondtad az igazságot m indig anél
kül, hogy bántottál volna, mindig indulatok nélkül, m in
dig bízva a világos érvek erejében. Szilárd m eggyőződése
det soha nem titkolva vitáztál másként hívőkkel és hitet
lenekkel, nem legyőzni, hanem meggyőzni akarva. A  szen
vedők oldalán álltái a hatalmasokkal szemben, az em be
rit, az antropológiait vállaltad az embertelenséggel szem 
ben. Az egyetem esbe tudtad illeszteni a m agyarságot és 
m agyarként tudtál katolikus lenni. Az egyház örökségét 
és ú julását kutattad, s azokhoz fűzött szem élyes barát
ság itthon és Európában, akik a történelem  szám ára 
dolgoznak. Az egész életeden átvonult a dialógus, 
am elyben a tudás felelőssége feszü lt szem be a felelőtlen 
tudatlansággal.

Nem  különíthetjük el sorsunkat a többiekétől, sem az 
em beriség rendeltetését a világegyetemétől. Term é
szetesen élni fog az egyén, de nem egyedül. Öl ökké tortó 
életet csak az emberi közösség tagjaként nycrh°t, csak 
az egész terem tett világ ölén.
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Sokszor indultam  hozzád tanácsért, de m ár a hozzád 
vezető úton nyugalom költözött lelkembe. Tudtam , hogy 
nem előregyártott sémákat fogok kapni, hanem  a m egértő 
szeretet és a hom ályt oszlató értelem fényét. A  saját uta
m at segítettél m egtalálni és utunk m égis közös volt. 
Együtt küzdöttünk és küszködtünk az ostobasággal, de 
nem  gondoltuk, hogy m indent jobban tudunk. N éha irtóz
va, néha rettenettel figyeltük az emberi gyengeségeket, de 
tudtuk, hogy esendők vagyunk m indannyian. Nem  ítélni 
akartunk, csak segíteni.

Tanárunk voltál, ha a katedrán álltái, ha a rádióban 
vagy a képernyőn szóltál, ha nyom tatásban olvastunk, ha 
a hangodat hallgattuk. Tanítottál itthon és külföldön, 
egyaránt szólva a testben és lélekben fiatalokhoz. S Te 
nem csak beszéltél, hanem  m indig m ondtál is valam it. A  
m ondanivalód m iatt hallgattunk és nem valam ely va lójá 
ban talán nem  is létező cím vagy hivatal iránti tisztelet
ből. A lakod világosan áll előttünk és m égis gyötrődve idéz
zük fel szavaidat. Tudjuk, hogy tőlünk függ, hogy itt m a
radsz-e velünk, tőlünk is függ hogy am it tanítottál őrizzük 
és továbbadjuk-e. Sokan állunk itt ravatalod körül, társa
id a munkában, barátaid, intézm ények, testületek akik 
sajátunknak tartunk. E ljöttünk hogy lázadó szívvel fejet 
hajtsunk.

Lázadunk és ugyanakkor tudjuk, hogy a halál csak a 
test rettegésének és erejének vége. A  lélek, korlátáit 
vesztve, szabadon lép az Isten elé. Őszinték vagyunk és 
kim ondjuk: m inden tem etés egy kissé rettegés is a saját 
halálunktól. Nyújtsd a kezedet Tam ás, hogy enyhüljön a 
félelem  és hajolunk m eg együtt az Ő akarata előtt, m ert Ő 
jelöli ki a pillanatot, Ő, aki felette áll az időnek. Ám en.

A  keresztény derű készség arra, hogy ajándékként fo 
gadjuk el, hogy cinizmus és infantilizm us nélkül szeres
sük m eghasonlott és szétzilált világunkat.
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RÉVÚTI KÁROLY -  BlTSKEY BOTOND

A  szerzők az utóbbi években a Pázmány Péter Hittu
dományi Akadémián és az ELTE Bölcsészettudomá
nyi Karán hallgattak filozófiát Nyíri Tamás előadá
sában.

Végszigorlat után

Volt egy  évfolyamtársunk, Nyíri Tamás. A  beiratkozásnál 
nem  nagyon is figyeltünk föl rá, bár mintha róla beszélték 
volna, hogy m ilyen jó l tanul, és ha -  vizsga előtt problé
m ánk van a matériával tőle nyugodtan lehet kérdezni. A  
hírek később igaznak bizonyultak, persze idősebb volt úgy 
negyven-ötven évvel minálunk. Olvasottabb is volt; ez 
szintén a korral jár.

Hogy hova is jártunk együtt? Néhány egyetemre. Itt 
van mindjárt a Hittudományi Akadémia. Az évet filozófiai 
antropológiával kezdtük, s etikával fejeztük be. Folytattuk 
egy kevés filozófiatörténettel, mondjuk két szemeszterben. 
Különelőadások gyanánt délutánonként: hermeneutika, 
később bikaviadal a „gyanú mestereivel” . Aztán valahogy 
nem engedték őt beiratkozni a teológiára. Sejteni véltük, 
hogy miért. O tudta, hogy m iért nem. Elbúcsúztattuk, 
ahogy illik; majdnem sírt ott a búcsúztatón. Hát ilyet, 
hogy egy egyetemi hallgató, egy öregdiák majdnem sírjon, 
egy férfi...; megilletődtünk mi is, és valam i nagyon fonto
sat tudtunk m eg ott, akkor a világról.

Aztán fölvették őt -  felvételi vizsga nélküli!) -  az ELTE- 
re, filozófiára, és Pécsre is, párhuzam os képzésre. Áthall
gatott a jezsuitákhoz és a ferencesekhez is, Pasarétre. És 
-  nem azért mintha szűk lenne a haza -  de m egjárta kül
földet is. Végül is a tanulást soha nem lehet abbanagyni, s 
a jó  pap holtig tanít.
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Követtük, ahova csak tudtuk. Évekig tanultunk keresz
tény filozófia címen arról, hogy miért nincs keresztény fi
lozófia, m int ahogy keresztény m atem atika sincs; évekig 
tanultunk lebilincselő előadásokon erről a nincsről. A ztán 
az utóbbi időkben Freudról kezdett beszélni. Egy Freud 
nevű filozófusról. (Hogy ez egy m ásik Freud-e? H ogy az 
nem  volt filozófus? Nem, ez ugyanaz. Ú gy látom  kedve
sem, m aga elm ulasztotta ezeket az előadásokat. Idén m ár 
nem hirdetik meg, de tessék akkor elolvasni az utolsó 
könyvét.) Kezdetnek sem rossz, nekünk a végére m aradt.

Bár egy évfolyam ba jártunk, azért mintha egy k icsit 
más lett volna, m int mi. Talán a fiatalsága tette -  elvégre 
attól a negyven-ötven évtől nem lehet eltekinteni -  fr is 
sebb volt, mint mi. Volt benne ambíció, tűz, szenvedély. 
M inden előadáson ott volt, egy biztos pont. M agyarázós 
volt, olyan felkészülős, olyan hozzászólós; olyan em inens 
tanuló, de m égsem  volt az. Vagány volt, nem  m indig 
m ondta azt, amit a tanárok hallani szerettek volna. Nem 
éreztük, hogy ne közénk tartozott volna, m égis felnéztünk 
rá. Volt úgy, hogy 20-30 percig is beszélt egyfolytában, de 
hát ki nézte akkor az óráját?! M eg kell hagyni, ha beszélt 
m indig m ondott is valam it. (Akkor azt hittük, ez a term é
szetes. H am ar rájöttünk, ez m ilyen nagy szó.)

M iért hallgattuk őt? Talán m ert ő volt az ideális diák? 
Sokat beszélgettünk vele a szünetekben. Csak azt nem  ér
ti az ember, m iért állt velünk szóba. Vajon m it szeretett 
bennünk? Talán mi is m ondhattunk neki valam it, ha m ár 
így figyelt ránk. Általában kérdeztük, és ő válaszolt, be
szélt, ha kellett. Vagy erősen hallgatott, ha annak volt az 
ideje. Elvégre m indnyájan egyetem i hallgatók  voltunk.

Néha teljesen úgy viselkedett, m int egy tanár. Szabá
lyosan vizsgáztatott: kérdezett, és nekünk válaszoln i k e l
lett. M ég jegyet is adott. Ezeket a dolgait nagylelkűen e l
néztük; végül is kollega...

Rendszeresen írt is, könyveket, tankönyveket, cikkeket. 
Igaz, ezt kényszerm egoldásnak érezte, Platónnál együtt
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azt vallotta, hogy „az írás szegényes dolog az eleven szó
hoz képest” . Volt olyan könyve -  a Freudról írt am elyi
ket együtt írtuk: ő és mi, úgy tizenöt-húsz hallgató. A  
jegyzetének -  amiből ez a könyv lett -  minden sorát m eg
vitatta velünk a szemináriumokon. Adott a vélem ényünk
re, az biztos. O tudta, mit csinál.

Szeretett önállóskodni. Csak úgy, engedély nélkül írni a 
zsidókérdésről, a papképzésről, m agyarázni a Szenthá
rom ságot; csak úgy (engedély nélkül) gondolkodni. (M ind
azonáltal megfontolt volt. Ha éppen ezt -  a m egfontoltsá
gát -  kérték tőle számon, válaszul Kantot hívta segítsé
gül: „Kétségtelenül igaz, hogy sok m indent gondolok a leg
tisztább m eggyőződéssel..., amit nincs bátorságom  kim on
dani; de sohasem mondok semmit, amit nem gondolok.” 
Em iatt aztán sokan -  itt is, ott is -  elutasították, időnként 
bántották. Úgy tettek, mintha nem értenék meg. Pedig 
m indig érthető volt. Türelemmel, nyugodtan viselte az ér
tetlenséget, de az itteniek részéről talán különösen fájt ne
ki.)

Az előadások után néha elkísértük őt, időnként otthon 
is meglátogattuk. Egy nagy bokorban lakott, egy bokorlep
te házban, madár-utcában, mint a mesében. -  Ü ljenek le, 
urak! -  mondta. -  Meséljenek! Mi m eg meséltünk, kérde
zett, válaszoltunk. A  végén a mi kérdéseinkre alig maradt 
idő... (Köztünk legyen szólva, ezt az egészet nagyon nagy 
megtiszteltetésnek vettük.)

Egyébként professzor úrnak szólítottuk. Persze csak 
úgy megszokásból, a form a  kedvéért. Végül is m indenki
nek van valam i neve... Pedig diák volt, hat éves kora óta 
egyfolytában diák. (Egyszer elmesélte, hogy úgy tíz-tizen
öt évvel ezelőtt, egy szeptemberi napon kérte az édesany
ját, hogy főzzön neki kamillateát, mert rossz a gyomra. 
Erre az anyja elkezdett nevetni a hatvan éves kisfián. 
Kérdezi őt, min nevet. Hát azon, válaszolta, hogy hatéves 
korod óta szeptem berben m indig rossz a gyomrod, mert is
kolába kell menni...)
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A  m inap véglegesen felnőtt lett, befejezte az egyetem et, 
már nem tanul tovább. Átm ent a végszigorlaton, a legke
m ényebb vizsgán, amit valaha is kitűztek. V égére ért a 
szorgalm i időszaknak, és m indent, amit eddig tett, írt 
vagy gondolt, beadott elbírálásra a Professzorok Profesz- 
szorának.

* * *

Kakast ugyan nem  adunk Aszklépiosznak, m égis itt á l
lunk elhagyatva: siratjuk m agunkat, nem őt, hanem  saját 
balsorsunkat, hogy egy ilyen férfiút, ilyen barátot kell e l
veszítenünk.

„Ez volt a vége, Ekhekratészem , a barátunknak, a férfi
únak, aki, elm ondhatjuk, m inden em ber közül, akikkel 
valaha is találkoztunk, a legderekabb volt, és egyáltalán, 
a legokosabb és a legigazságosabb.” (Phaidon 118a)

A Valódi-Valóság olyan hatalmas, 
nagylelkű és elszánt szeretet, 

melyet nem tartóztathat föl semmi, 
még a bűn, még a halál sem, 

és olyan kimeríthetetlen bőségű, 
hogy mindannyian élni 

fogunk belőle.
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A kereszténység keresztútjain 
Emlékezés Nyíri Tamás professzorra

Alábbiakban közreadjuk Zeley László Nyíri Tamással készített ri
portmontázsát, amely 1994. július 26-án a Kossuth Rádióban hang

zott el. A közlés jogáért köszönetét mondunk a szerkesztőnek.

Z.L.: Hogyan lehet, s lehet-e egyáltalán méltó módon elbú
csúzni Nyíri Tamástól, a teológia professzorától a filozófiai tudo
mány doktorától, aki július 21-én váratlanul hagyott itt bennün
ket. 74 éves volt. A magyar és nemzetközi tudományos élet kivá
ló személyiségéről üresen cseng minden megemlékezés. Ezért 
barátját, és munkatársát, a világhírű jezsuita Kari Rahnert idé
zem: „A keresztény remény sokszor talán a beavatottak bizton
ságával beszél, mint az illetékesek köréhez tartozó, aki jobban 
kiigazodik Isten és az örökkévalóság birodalmában, mint a jelen 
sötét tömlöcében. Valójában azonban az abszolút beteljesülés ti
tok marad, akit a maga kimondhatatlanságában kell imádnunk 
csendben és minden képet elhagyva.” Ezt a gondolatot egészíti ki 
Nyíri professzor egy mondata: „Aki pedig szóba is foglalja a feltá
madás reményét, az tudatosan ragadja meg rendeltetését a halá
lon is túlélő nyitottságot, amely kivétel nélkül minden egyes em
ber sajátja.” Nyíri Tamás utolsó könyvének a címe: Mélylélektan 
és ateizmus. Idézzük fel most emlékezésül azokat az utolsó be
szélgetéseket, amelyeket erről a témáról készítettem vele né
hány hete.

NY.T.: Felszabadítás. Ez talán a legfontosabb vezéreszme az 
egész freudi gondolatban. Emancipáció: elsődlegesen mint orvos 
fel akarja szabadítani a betegség okozta elnyomás alól, és na
gyon hamar arra a belátásra jut, hogy az emberi élet alapvető 
összeütközésben folyik és történik az ösztönök és a kultúra kö
zött. Tehát a felszabadítás az, amely elindult a felvilágosítással, 
ugyanakkor a kultúráért hozandó szükségszerű lemondások és 
áldozatok, ez az a kettő, ami állandóan átjárja az emberi életet. 
Az öröm és a biztonságérzet, ti. a biztonságérzet hiánya abból fa
kad, hogy az ember szabad lesz. Tehát, hogy az ember nem il
leszkedik bele úgy a környezetébe, ahogyan az állatok beleillesz
kednek -  ezt Freud nem mondta így, de ez az értelme - :  hogyan
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lehetséges az ember felelősségét, emancipációját összhangba 
hozni éppen a biztonságérzet hiányával.

Z.L.: Igen, az Ön gondolatmenete, illetve a könyvének a gondo
latmenete az valahol a felvilágosodásnál kezdődik, amikor az ate
izmusról beszél, és úgy kezeli a felvilágosodást, mint választópon
tot, mint amikor elvesztettünk valamit, és innen jut el „az Isten 
halott”, vagy „meghalt az Isten” gondolatig, ami talán egyidős is, 
hiszen a Golem történetével kezdődik, de Heidegger, Buber, Jas
pers, Nietzsche, De Sade márki 1797-ben, de hát sorolhatnám 
még, akik kimondták ezt. Miért tartja Ön a felvilágosodást ilyen 
fontos fordulópontnak, a könyv ateizmus vonalát követendő'?

NY.T.: Azért, mert ebben a korban változik meg döntően az 
európai emberiség szellemi horizontja. Úgy gondolom, hogy egé
szen a felvilágosodásig a szellemi horizontunk lényeges megha
tározó eleme az istenhit, az isteni gondviselés az ember örök éle
tének a hite volt. A felvilágosodásban változik ez meg, ettől fogva 
már korántsem magától értetődő az istenhit; ekkor már az em
berek nagy része úgy értelmezi emberi léthelyzetét, mint akinek 
metafizikai magányban kell élnie, és neki magának kell biztosí
tania az életét és az élet-fenntartását, illetve az emberhez mél
tóbb életnek a lehetőségét. Említette a Golem-legendát, ott pon
tosan arról van szó, hogy a XIII. században keletkezik, hogy ak
kor, amikor az emberek bizonyos technikai fogásokat már el tud
nak sajátítani, amikor az emberek bizonyos értelemben autonóm 
módon tudják már megszervezni az életüket, akkor egyszerűen 
fölösleges és terhes lesz számukra az istenhit. Kétségkívül, hogy 
a felvilágosodás az ember nagykorúságát tűzte ki célul, az ember 
szabadságát, emancipációját, ha tetszik, azt mondhatom, hogy 
ekkor vált igazán szubjektummá, alannyá az ember, önmagáért 
felelős személlyé, aki tevékenyen alakítja sorsát. Ha valaki ezt 
az emberi szubjektivitást úgy értelmezi, hogy mindenért neki 
magának kell felelnie, akkor ez egy elviselhetetlen terhet ró az 
embereknek a vállára. Ezért kezdődik ez az egész szellemtörté
neti mozgalom a felvilágosodással. És véleményem szerint ennek 
a gondolati fejlődésnek nemcsak hogy az egyik legnagyobb képvi
selője Freud, és talán -  ahogy írtam -  hogy az argumentativ ate
izmus utolsó nagy kísérletét hozta létre, hanem bizonyos érte
lemben már túlmutat ezen a modernitáson, ami a felvilágosodás
sal indul, és már bizonyos posztmodern eszméket is hirdet anél
kül, hogy annak nevezné őket.
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Z.L.: Ön viszont azt írja, és érdekes, részben amit elmondott 
abból magyarázható is, hogy az ateizmus tulajdonképpen poszt
keresztény jelenség. Vajon miért pont a nyugati civilizációban kell 
keresnünk a megjelenését ?

NY.T.: Most itt szeretném először tisztázni -  mert bizonyos 
leegyszerűsítésekkel éltem a könyvemben is -  elsődlegesen, hogy 
az euro-amerikai ateizmussal foglalkozom. Talán írtam is vala
hol azt, hogy ez az ateizmus nem azonos a pogánysággal. Tehát 
azzal a jelenséggel foglalkozom, ami a kereszténység ellenhatá
saként jött létre.

Meggyőződésem, hogy a kereszténység az egyetlen olyan val
lás, vagy eszmerendszer vagy mozgalom, amelyik igazi szabad
sággal ajándékozza meg az embert, és az a hívő számára nagyon 
nehezen felfogható dolog, hogy a keresztény ember még Istenre 
is nemet mondhat, ez pontosan ennek a szabadság-történetnek a 
következménye. Ugye léteznek ún. ateista vallások is, ezekkel 
nem foglalkoztam.

Z.L.: Átlag értelmiségiként az ember a vatikáni zsinat bizo
nyos dokumentumait néha csodálkozva olvassa. Ön idéz valamit, 
amit nagyon csodálkozva olvastam, eszerint a II. Vatikáni zsinat 
azt mondja, hogy az ateizmus kritikus ellenhatás, melyet általá
ban a vallás vált ki, kiváltképp a kereszténység. Ugyanakkor nem 
elsődleges jelenség, és nem önálló jelenség. Hogy értette ezt vajon 
a zsinat?

NY.T.: Ez a két másik, hogy nem elsődleges és nem önálló je
lenség, ez logikailag következik abból, hogy kritikus ellenhatása 
a kereszténységnek. Azért, mert ezt a fajta ateizmust, ami tény
leg az emberi szubjektum szabadságából fakad, ezt csakis eze
ken a területeken tapasztalhatjuk, csakis a keresztény, vagy volt 
keresztény országokban és civilizációkban. A modern technikai 
civilizáció az lassan elterjed az egész világon, és mégis a modern 
technikai civilizációval nem járt együtt, ott, az a fajta szekulari
záció, ami a keresztény országokban.

Nálunk, az előbb már említettem, tulajdonképpen nagyrészt a 
technikai civilizáció tette lehetővé az emberek emancipációját, 
felszabadulását, és ez tette lehetővé a szembefordulást az isten
hittel. Az iszlám országokban nemhogy szembefordulás történ
nék, hanem a modern technika elterjedése egészen erőteljes, 
szinte fundamentalista iszlám áramlatokat vált ki. Tehát ezért 
mondom, és ezért mondja a zsinat, hogy reakció-kritika. Kritikus
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ellenhatás, mire? -  a zsinat kifejti -  arra a rossz gyakorlatra, 
amit a keresztények, amit a kereszténység, adott esetben a ke
resztény egyház is megvalósított, ami ellentétben állt mindazzal 
az evangéliumi üzenettel, amellyel Jézus és követői 2000 éve 
meghódították a világot.

Z.L.: Ha már itt tartunk, akkor mondhatjuk azt Freud val
láskritikájára, hogy ő elméleti ateista volt ? Itt az Egy illúzió jövő
jére gondolok, ami ugye 27-ben jelent meg.

NY.T.: Hű, de nehéz kérdést tett fel. Hogyha Freud életét 
nézzük, akkor mi jellemezte ezt az életet? Először is egy szünte
len, soha ki nem elégedő, mindenen túlszárnyaló tudásvágy. Ket
tő: hallatlan erkölcsi puritanizmus. Az a Freud, aki elméletileg 
megpróbálja leleplezni az erkölcsöt, és megpróbálja az erkölcsöt 
visszavezetni az ösztönkielégülésre, és az ösztönkielégülés gátlá
sára, az a Freud abszolút korrekt erkölcsi életet él.

Kevesebben tudják azt, hogy fiatal kora óta nagyon érdeklő
dött a filozófia iránt. Az a Freud, aki nagyon sok írásában tév
eszmeként leplezi le a filozófiát, aki a tudományos -  értsd termé
szettudományos -  világnézet hívének vallja magát, az fiatal ko
rában mint medikus két féléven keresztül filozófiát hallgat. Ez a 
Freud nagyon sokat beszélget az akkori híres Brentanóval, aki 
Heideggerre is nagyon nagy hatással volt; ez a Freud lefordítja 
németre Stuart Mill egyik munkáját, és idős korában azt íija, 
hogy „végre, most ismét visszatérhetek ifjúkori szenvedélyem
hez, a filozófiához”. Azt mondotta, a filozófia felhígított vallás -  a 
filozófián metafizikát értett - ,  hogy lényegében ugyanaz a szere
pe a metafizikának az értelmiség számára, mint a vallásnak a 
köznép számára. Hát akkor most tessék eldönteni, hogy elméleti 
vagy gyakorlati ateista volt-e?

Gyakorlati ateistának semmiképpen nem lehet nevezni. Ami
kor a svájci protestáns lelkész barátja, az Oscar Pfister pontosan 
az Egy illúzió jövőjével kapcsolatosan levélváltásukban ír erről a 
könyvről, többek között anonim kereszténynek nevezi -  a Pfister 
-  Freudot. Részint az előbb elmondott életviteli értékek miatt, 
részint pedig enyhíteni akarja mindenáron az emberi nyomorú
ságot. Boldogabb jövőt kíván az emberiségnek; nagyon nagy elis
meréssel viseltetett akkor a katolikus és a protestáns egyházak 
iránt, mert ezek voltak az egyedüli intézmények Freud szerint, 
amelyek szembefordultak a nácizmussal. Egy ember életében szó 
sem lehet igazi ellentmondásosságról; végesek vagyunk, partiku-
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lárisak vagyunk, mindent csak egy bizonyos szempontból látunk; 
egyik szempontból ezt látjuk, a másik szempontból azt.

Az ő pszichoanalízise tulajdonképpen az emberiség nárciszti
kus önszeretetének harmadik nagy meggyalázása, vagy megsér
tése. Az első nagy sértést akkor szenvedte a nárcisztikus önsze
retet, amikor Kopernikusz és hát Galilei kiderítette, hogy a vi
lágegyetemnek nem mozdulatlan középpontja a Föld, követke
zésképpen nem kitüntetett hely; az ember nem egy kitüntetett 
bolygónak a lakója, nem kitüntetett lény. A másik nagy megsér
tés Darwintól származott, aki -  ahogy Freud írja -  azt mutatta 
ki, hogy lényegében semmiben sem különbözünk a többi élőlény
től, tehát az ember istenképmásiságáról rántja le a leplet; a har
madik, amit Freud a saját elméletéről mond, hogy miután kide
rült, hogy az ember nem ura a földnek és a világegyetemnek, sőt 
nem ura az élőlényeknek, önmagának sem az ura, mert hiszen 
az ösztönök sötét szövedéke irányítja, amelyben nagyon keskeny 
fénycsóvát tud csak belevinni az ész. De szeretném hangsúlyoz
ni, maga Freud nem az ember megalázásáról beszélt, hanem az 
ember nárcisztikus, tehát eltúlzott, fejletlen, infantilis önszere- 
tetéről, amely még nem fejlődött az érett személyiségre jellemző 
szeretetté, amelyik a másik emberen keresztül kívánna vissza
jutni önmagához.

Z.L.: Ön Freud és Marx között több hasonlatosságot vélt a kü
lönbségek mellett fölfedezni.

NY.T.: Igen.
Z.L.: Ez hogy létezik ?
NY.T.: Hát tudniillik a gondolati struktúra lényegében 

ugyanaz, mind a kettő hermeneutikát végez: Freud meg akarja 
érteni az emberi viselkedést, Marx is meg akarja érteni az embe
ri viselkedést. Marx a társadalom makro viszonyait kívánja meg
érteni, Freud pedig az egyénnek a viselkedését, és az egyén ne
hézségeit és gondjait. Marx is meglehetősen voluntarista, Freud 
is; mind a kettőnél jelentkezik a redukció, a visszavezetés, hogy 
az, ami a felszínen megnyilvánul, az tulajdonképpen a mélyben 
lejátszódó eseményeknek a következménye. Az ellentét, ezt is ír
ja szintén a Mózes, a férfi és az egyistenhit című művében, de a 
többiben is, az Egy illúzió jövőjében is, meg a Rossz közérzet a 
kultúrában is, írja azt, hogy ő nem tudja elfogadni és elviselni 
azt a terrort és a szabadságnak a hiányát, ami a Szovjetunióban 
kialakult. Tehát ő voltaképpen a marxizmus gyakorlata miatt
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fordult szembe, de -  ahogy az előbb is mondtam -  ugye Freud 
számára a tulajdonképpeni létező' az individuális egyéni, egyedi 
ember volt, Marx számára pedig hát a nembeli lény.

Z.L.: Akkor érdemes most rátérnünk tulajdonképpen az isten
képre. Kényszerneurózisnak tartja a vallást.

NY.T.: Ez a valláskritikájának a rövid foglalata, számára evi
dens volt. O is az elé a feladat elé került, mint Feuerbach vagy 
akár Marx vagy a többiek: én evidensnek látom, hogy nincs Is
ten, és az emberek mégis hisznek Istenben, hogy lehet ezt a je
lenséget tudományosan megmagyarázni? Mikor ennek a magya
rázatát kereste, akkor ő úgy vélte, hogy nagyon sok hasonlóságot 
talál a vallás és bizonyos neurotikus jelenségek között.

Z.L.: Professzor úr, egyetlen kérdésem van, amit Ön tett fel ön
magának a végén, nehézségek, ellenvetések címén. Nevezetesen, 
hogy a projekció gyanújába kerül minden ellenvetés, tehát egy el
hárítási stratégiába, ami afreudi tanokkal kapcsolatos. Miért1?

NY.T.: A freudi elméletben óriási szerepet játszik az elhárítás 
fogalom, amikor ő a terápiát leírja, akkor ő azt tapasztalja, hogy 
az elemzéssel minél inkább megközelíti az elemző és a beteg azt 
az igazi konfliktust, az igazi komplexust, annál inkább tiltakozik 
az igazi komplexus elfogadása ellen. Ezzel kell mindenkinek, aki 
Freudot bírálja szembenéznie, hogy vajon, amikor én Freudot bí
rálom, akkor nem a saját komplexusaimat, vagy a saját neuroti
kus helyzetemet vetítem-e ki Freudra. Tehát ezzel tisztában kell 
lennünk,

Z.L.: Igen,
NY.T.: a másik kérdés azonban az, hogy honnan veszi magá

nak Freud azt a biztonságot, hogy az, amit ő mond, az nem kive
títés. Honnan veszi magának azt a biztonságot, hogy az analiti
kusok fölötte állnak a köznépnek, és egyedül ők azok, akik nem 
hamis tudattal gondolkodnak.

Diadalmaskodik-e a halál az életen? Nem.
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PERSPEKTÍVA
Összeállította: Dévény István

Ha ném ileg kitágítjuk az élet
korok határait, talán m ondhat
juk , hogy a fiatalabb nemzedék 
nevében szólalhat m eg Kurt 
Koch. 1950-ben született, már 
hat éve a svájci „Hochschule Luzern” teológiai fakultásán 
a dogm atika professzora. Legújabb könyvének címe provo
katív fogalm azású kérdés: Az egyház -  jövő nélkül?

Koch fiatalon a m ég fiatalabbakra tekint. Lehet-e még 
arra szám ítani -  kérdezi -  hogy a keresztény világszem lé
let hitigazságai és erkölcsi normái életalakító módon fog
nak elérkezni a most felnövekvő, s az utánuk következő 
nem zedékhez. Hagyományos „tanulóhelyeknek” lehetett 
tartani két évezreden át az istentiszteletet és a családot. 
Később ezekhez társult az iskola. Papok, hittanárok és 
szülők viszont szinte kórusban panaszkodnak arról, hogy 
m unkájukat alig koronázza siker. Ennek okait sokan ku
tatják, a nagyon m eggondolkodtató eredményt azonban 
nem  lehet tagadni. W alter Kasper, rottenburg-stuttgarti 
püspök szavaival kifejezve abba a helyzetbe kerülhet a h í
vő világnézet, hogy „elolvad, mint a télen leesett hó utolsó 
maradéka, am ikor rásüt a tavaszi nap” (Theologie und 
Kirche, 1987).

A  „panaszkórus” viszont sehová sem vezet, sőt inkább 
riasztóan hathat -  elsősorban a fiatalokra. Felelős vezetők 
ezt is jó l látják. Kari Lehmann, mainzi püspök,a német 
püspökkari konferencia elnöke ezt így fogalmazta meg: 
„Ha az egyház túl sokat foglalkozik önmagával, önmagába 
zuhan vissza és saját maga állja útját annak, hogy igazi 
feladatait teljesítse. Megdöbbentő, milyen nagy helyet fog
lalnak el életünkben el saját problémáink. A  mai világ 
igazi kihívásaival szem ben ... olyan ez, mintha ’hom okozó’ 
já tékba  merülnénk. Fájdalmas ez, mert egy ilyen, mindig 
csak önm agára néző egyháznak nem lehet vonzóereje nyi-

KurtKoch: 
Egyház jövő nélkül
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tott szellemű és felelősségtudattal rendelkező fiatalokra”
(Was ist mit dér Kirche los?, in: Brauchen wir noch Zeu- 
g en ? 1992).

Koch professzor kísérletet tesz könyvében arra, hogy 
a”betegséget” részletesen elem ezze (Diagnose), de a gyó
gyulás útjait is feltérképezze (Therapie). E lsőként VI. Pál 
pápát idézi, aki húsz évvel ezelőtt a jelenkor igazi drám á
járól, a m odern kultúra és a kereszténység evangélium a 
közötti szakadásról beszélt (Evangelii nuntiandi, 1975). 
Ezt a szakadást ma szokás az évszázadokon át érlelődő 
szekularizációs folyam at végeredm ényének tartani. A  
helyzet azonban nem annyira tragikus, ha az „elvilágiaso- 
dást” nem  tartjuk azonnal „elkereszténytelenedésnek” . 
M ár a felvilágosodás is, -  am ely bizonyos szem pontból a 
m odern kor, így a szekularizáció kezdetének tartható -  
egyházellenes volt ugyan, de igazi keresztény értékeket is 
„m agába szippantott” . Ha őszintén és elfogultság nélkül 
nézünk a tényekre, ez annyit jelentett csupán, hogy az, 
ami eddig egyházi privilégium nak tűnt (pl. a szem élyes 
szabadság, az em berek közötti alapvető egyenlőség, a hit 
m ellett az ész jogainak védelm ezése stb.), az m ost „világi 
tulajdonba”ment át.

Bennünket, keresztényeket túlságosan zavart az, hogy 
az azóta eltelt korszakot az előbb em lített egyház- 
ellenesség is jellem ezte. Kurt Koch itt figyelm eztet, hogy 
európai gondolkodók és politikusok ném i joggal tekintet
tek az elm últ néhány évszázadban, bizalm atlanul az egy
házakra. Túl sok erőszakra, tolerancia-hiányra em lékez
hettek, nem is beszélve a késői inkvizícióra vagy a vallás- 
háborúk pusztításaira. W olfhart Pannenberget lehet idéz
ni: „Ha az újkori szekularizációval együttjárt a keresz
ténységtől való eltávolodás, akkor ez nem sorscsapásként 
érte az egyházakat. Az egység ellen elkövetett bűnök k ö
vetkezm ényét kell ebben látnunk. A  XVI. század egyház- 
szakadása, a XVI. és XVII. század vallásháborúi a vegyes 
felekezetű területek lakossága szám ára nem  engedett m ás
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lehetőséget, mint hogy társadalmi együttélésük érdekében 
a keresztény hittől teljesen független alapokra építsék éle
tüket” (Ethik und Ekklesiologie, 1977).

Joggal zavar azonban bennünket, ha tudomásul kell 
vennünk, hogy az egyház, s vele együtt az evangélium 
egyre jobban  a sokaság életének peremvidékére szorul. A  
védőfalakat egyre m agasabbra emelni a „maradék” körül 
(szélsőséges konzervatívok) éppoly abszurditás lenne, 
mint m inden elhatárolást megszüntetni (szélsőséges prog
resszívok).

Az adott világhoz közeledni azonban csak úgy lehet, ha 
készek vagyunk a dialógusra. Ez érezhető a zsinati doku
mentum okból, de ezt fejezte ki VI. Pál pápa is első körle
velében (Ecclesiam  suam, 1964): „Az egyháznak párbeszé
det kell folytatnia azzal a világgal, amelyben él, az igehir
dető szónak, az evangéliumi üzenetnek dialógusban kell 
m egjelennie.” Ezt viszont nem most kell kitalálnunk. Pél
daszerű lehet, ahogyan az első századok keresztényei kö
zeledtek a hellenista világ kultúrájához, filozófiájához 
(platonizm us) és erkölcsi szem léletmódjához (sztoiciz- 
mus). A  dialogizáló készség azonban alázatot kíván. Ha 
eleve mint abszolút igazság birtokosai lépünk fel, elvágjuk 
a párbeszéd fonalát, mielőtt kifeszült volna. A  készségnek 
is aktivitásban kell jelentkeznie. Nem várhatjuk mindig, 
hogy hívnak, nekünk kell mennünk. Kasper püspök sza
vaival fogalm azva: „A jöjjetek  hozzánk (várakozó) egyház 
helyett legyünk inkább hozzátok megyünk (közeledő) egy
ház.”

„Odam enni” viszont -  általában -  csak egyesek tudnak. 
Elsősorban ezért nem az egyház nagy intézményéről van 
szó, hanem  egyes küldöttjeiről. W ilhelm Zauner linzi 
pasztorálteológus ezt így fogalmazta meg: „Az egyházat 
terjeszteni (az evangéliumot másokhoz közelebb vinni) 
nem  G óliát páncéljával, hanem Dávid fürgeségével és b i
zakodásával kell. M eggyőződést nem sugárzunk azzal, 
hogy tökéletesítjük az egyházszervezet működését, moder-
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nizáljuk a struktúrát. Meggyőzni egyes em berek tudnak, 
teljesen függetlenül az egyházban elfoglalt helyüktől” (L e
bensnerv Caritas, 1992).

Az viszont, hogy valaki szilárd a hitében, hogy m eggyő
ződés „birtokosa” , az nem erőlködés, értelm i belátás vagy 
akarati elhatározás dolga. Döntő szerepe van annak a lel
kiségnek, amely a keresztény aszketika (az önfegyelm ezés 
erkölcstana) m ellett oly sokáig a „kivételezetteknek” fenn 
tartott helyre szorult. A  m isztikáról van szó, arról az „is
tentapasztalatról” , am elynek első lépcsőire m indenki fe l
léphet. Vagy, Avilai Szent Teréz hasonlatával élve, arról a 
„várkastélyról”, am elynek legalább első szobáiba m inden
ki beléphet. Az ilyen háttérrel rendelkező igehirdető -  is 
m ét VI. Pál pápát idézve -  „szó nélkül is tanúságot tesz” .

Talán Kurt Koch szóötlete az, am ikor m indezzel k ap 
csolatban jelzi: őrizkedjünk az „aszpirin-lelkipásztorko- 
dástól” . M agyarázata: az aszpirin gyógyszer ugyan, de 
csak tüneteket csillapít, a betegséget radikálisan nem  gyó
gyítja. N agy veszély ma, hogy felületes m arad az egyház 
helyzetének diagnózisa, ezért a terápia is felületes lesz. 
Csillapítja „egyházfájdalm unkat” , azzal vigasztalhatjuk 
m agunkat, hogy tettünk valam it, a „gyökérkezeléstől” 
azonban m essze maradunk.

A  szem élyes, „m isztikái” készség, és -  ezt követően -  a 
szóval m eghirdetett evangélium  nem  m aradhat az egye
sek lelki páncélszekrényébe bezárva. A  kollektív felelős
ségnek a jelenkor kihívásaira kell felelni. Ennek atm oszfé
ráját Koch hosszan elemzi, itt csak a cím szavakra szorít
kozunk. Kérdés tehát, hogy mi jellem zi a mai gondolko
dást? Elég sok veszély zónát lehet megjelölni:

- Pluralizm us: ez abból a szem pontból jó , hogy m eg
szűntek az értékeket, a gondolkodást és cselekvést m egha
tározó diktatúrák, ugyanakkor veszélyes, m ert lassan alig 
található közm egegyezés abban, hogy mi a jó  és m i a 
rossz.
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- Sem legesség : világnézeti közömbösség van terjedőben, 
m indenki azt a nézetet vallja, amit akar, „nem illik” vitáz
ni m ásokkal, hogy miért ilyenek és miért nem olyanok.

- Teljesítm ény-túlértékelés1, ez mozgásba hozza ugyan a 
társadalmat, a gazdasági fejlődés motorja lehet, ugyanak
kor egyre növekszik azoknak száma, akik lemaradnak, 
„versenyképtelenné” válnak. Ezt különösen az induló fia
talok és a harckészségben gyengülő idősebbek érzik.

- Patriarchális berendezkedés: „még m indig” a férfiak 
uralják a gazdasági, politikai, kulturális pozíciókat, a nők 
sajátos értékvilága (jobb esetben) csak a családokon belül 
tud érvényesülni.

Említést lehet m ég tenni a technika és a médiumok egy
re erősödő uralm áról: az első azt a hitet ébreszti, hogy az 
ember a valóság alakításában mindenre képes, a m ásodik 
viszont elfedi a valóságot, mert lassan már minden csak 
hír, csak egy esemény a képernyőn. Hogy a technika ve
szélyes lehet (példa: „világszennyeződés”), arra már sokan 
ráébredtek. A  „képernyős” problém át azonban nagyon ke
vesen látják. Ez nem csupán abban mutatkozik meg, hogy 
növekszik az analfabéták száma: bár m egtanultak írni-ol- 
vasni, de nem írnak és nem olvasnak, csak „néznek” . N a
gyobb veszélyt jelent a hírközömbösség: tudomásul vesz- 
szük a világproblém ákat, de a m egoldást rábízzuk a politi
kusokra, vagy a karitatív szervekre. A ” látás” tudom ásul
vételt jelent, de nem felszólítást.

Talán nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a fiatal nem ze
dék különösen veszélyeztetett helyzetbe került. A  felsorolt 
problémák elsősorban az ő köreikben jelentkeznek. Ilyen 
körülm ények között azonban az evangélium hitvilágával 
nem lehet a társadalm i realitások felett lebegni. Le kell 
ereszkedni a veszélyben levő alapvető emberi értékek vilá
gába. Itt kell a „védelmi stratégiát” kidolgozni: A  term é
szetfeletti csak akkor közelíthető meg, ha a természetes 
többé-kevésbé rendben van.
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János Pál pápa is oly sokszor hangsúlyozza azt, hogy a 
mai világban a keresztények elsődleges feladatai közé so
rolható, hogy felsorakozzanak „az em beri m éltóság védel
m ében” . Van jövője az egyháznak? -  kérdezte a dogm ati
kus. Van, feleli, ha az egyház a világ fölöttire figyelve a v i
lágban él, „ebben a valóságban zarándokol” . (Kurt Koch, 
Kirche ohne Zukunft? Plädoyer für neue W ege der Glau
bensvermittlung. Freiburg/Basel/Wien, Herder, 1993. 158 o.)

* * *

Irányt m utató m ódon és pozitív 
értékekre figyelve -  és már 
nem  kérdőjelesen -  beszéltek a 
fiatalokról a salzburgi egyetem  
katolikus teológiai fakultása ál

tal szervezett konferencia előadói. „A  fiatalok m egváltoz
tatják az egyházat” címen olvashatjuk előadásaikat és a 
fiatalokkal folytatott beszélgetéseikről készült jegyzetei
ket. A  könyv alcíme: „A fásult beletörődésből kivezető 
utak” .

„M ilyennek képzelem  el egyházam at?” -  erre a kérdés
re érkeztek válaszok egyik közös istentisztelet alkalm á
val. Kis „csokor” a válaszokból: -  Legyünk egy tarka k ö
zösség, am elyre ha m ások néznek, ezt mondják: én is ilyen 
szeretnék lenni. -  Legyünk mi a kezdem ényezők, ne csu 
pán válaszoljunk a kihívásokra, hanem  kérdezzünk is. -  
Találjon az egyházban helyet az is, ami bennünk proble
matikus, pl. kételyeink, erőtlenségünk. Ne kelljen attól 
félnünk, hogy m egfenyítenek. -  A lm om  egy olyan egyház, 
amely elsőrendű feladatai közé sorolja az igazságosságot, 
a béke m egőrzését és a veszélybe került term észet védel
mét. -  Remélem, hogy a papképzés felnőtt, önálló em berek 
form álására törekszik, hogy a papok egyáltalán képesek 
legyenek a közösség igazi szolgálatára. -  O lyannak látom  
az egyházat, hogy benne papokat és laikusokat, férfiakat

A  fiatalok 
másik egyháza
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és nőket, öregeket és fiatalokat, szakértőket és gyalogjáró
kat ugyanaz a tisztelet övezi, mert mindenkit egyenrangú
nak tartanak. -  Az én álmaimban az egyház úgy jelenik 
meg, hogy otthon érzem magam benne.

Érdekes kérdést tett fel az egyik előadó, W erner 
Tzscheetzsch: Beszélhetünk-e a fiatalok teológiájáról? E l
sősorban nem arról van szó, hogy van-e fiatalokra -  tehát 
egy körülhatárolt életkorra -  vonatkoztatható teológia, 
hanem  hogy van-e fiataloktól jövő teológia. „Arról az élő
eleven teológiáról van szó, amely fiatalok fejében és szívé
ben születik meg. Problematikus eltúlzásokkal és kiha
gyásokkal egy ilyen teológiában természetesen szám ol
nunk kell. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy mégis rendkí
vül jelentős az, amit a fiatalok adnak, mert ők a hitre épít
ve értelm ezik sajátos élettémáikat. Ez a szemléletmód te
szi láthatóvá, hogy egyáltalán mi érdekli és mi foglalkoz
tatja őket, életük értelmezésében mire fektetik a hang
súlyt. Ösztönző erő rejtőzhet itt az egyház egész közössége 
számára -  ha a ’többiek’ egyáltalán képesek arra, hogy ezt 
m eghallják és komolyan vegyék.”

Ha ez -  valam i csoda folytán -  megtörtént, akkor na
gyon fontos, hogy a fiatalok „hangsúlyozó teológiáját” nem 
szabad eleve megszelídíteni. A  hitélet dialógusába csorbí
tatlan éllel kell „bedobni” gondolataikat, hogy ők is igazi 
résztvevői legyenek a földön zarándokló, tehát mindig ön
magát is kereső egyháznak. A  teológia tudományos m íve - 
lése számára sem jelentéktelen, amit a fiataloktól kap. 
„M egújulásának lényeges elemeivel találkozhat, ha az 
újonnan form ált problémakört bevonja ismeretének vilá
gába, s a fiatalokban beszélgetőtársat lát. A  teológus így 
nem kizárólag az íróasztal mellett fog dolgozni, hanem be
veszi m unkájába a fiatalság élethelyzetéből származó is
m eretanyagot is, s így velük együtt dolgozhat Isten földi 
országának megújításán.”

Paul M. Zulehner professzor előadásának címe ogyetlen 
szó: „Prophetisches” -  s ezt egy magyar szóval nem lehet
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visszaadni. Jövőbe irányuló látásról, eligazodásról vagy e l
igazításról van szó. Első tétele m ég a profán világra irá 
nyul: Prófétai látomás nélkül az em beriség súlyosan v e 
szélyeztetett helyzetbe kerül. A lapvető kérdésekre kell 
(kellene) választ adni: M ilyen jövőt kívánunk m agunknak 
és utódainknak s m it kell (kellene) ezért a jövőért m a ten 
nünk. A  felgyorsult világban „rohan felénk a jöv ő” , sok idő 
nincs a tervezgetésre. A  tervkészítés egy része a jelenben 
működő erők felmérése, m ásik -  egyúttal lényegesebb -  
része a lehetséges (és szükséges) cél szinte prófétai m egér
zése.

Ez a „prófétai” szerep azonban nem jelent álm odozást, 
vagy a fantázia szabad szárnyalását. Három , nagyon 
konkrét szerepe van:

1) Tájékozódás. A  hatvanas években született a m on
dás: „Nem  tudom  hová m egyek, de ham arább érkezem  
oda” . Nem csupán a társadalom , az egyház is könnyen 
esik áldozatul ennek a kísértésnek. H ajnaltól éjfélig tevé
keny mindenki, de senki sem tudja, hová vezet a sok m un
ka.” Egyházi m unkások között m ily sokan vannak, akik 
kim erültén buknak ágyba, m ert nem  képesek arra, hogy 
m érlegeljék a teendők közötti rangkülönbséget. Messzire 
néző látom ások nélkül nincs kritérium a annak, hogy mi 
vezet a jövőbe és mi nem .”

2) A  prófétai előretekintés m ásik szerepe a kritika. „Ha 
látom , hogy m ilyennek kellene lennie az egyháznak, akkor 
látom  azt is, hogy m iben hiányos ma. A  m egálm odott és a 
valóságos egyház közötti szakadék szélesebb lesz. Az egy
ház legélesebb kritikusai a szentek voltak, nem  az átlagos 
’h ivatalnokok’. Érzékük volt arra, hogy Isten tervei felől 
nézzenek az egyházra, s m egrendültek azon, am it láttak, 
amivé az em berek form álták (vagy ma form álják) az egy
házat.”

3) A  prófétai látom ások nem csak utakra és tévutakra 
m utatnak rá, hanem  m ozgásba  is hoznak. „Az em berek 
akkor nem hajlandók semmire, ha nincs gondolatuk, el-
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képzelésük arról, hogy miért. A  ’m iért’ birtokában azon
ban annál inkább. Eltávolodnak az egyháztól, ha nincs lá 
tom ásuk róla. De ha van, akkor minden mozgásba jön  
bennük, nem vonulnak vissza, hanem harcolnak.” (Jugend 
verändert Kirche. Wege aus der Resignation. Szerk. A. Bie- 
singer és P. Braun. München, Kösel, 1989.160 o.)

* * *

Tíz évvel ezelőtt egyházmegyei 
zsinatot hirdetett Georg Moser, 
a rottenburg-stuttgarti egyház
megye akkori püspöke. Másfél 
évig dolgozott egy „előkészítő 
különítm ény” , amíg végre 1985 októberében és 1986 feb
ruárjában két nagygyűlésre kerülhetett sor. A  keresztény 
fiatalság jelene és jövője a középpontba került. Nem nél
külük, hanem  velük együtt beszélték m eg a részleteket (a 
legfiatalabb zsinati résztvevő 23 éves volt, és sokan jelent
keztek levélben is). Mindez néhány tanulmány kíséreté
ben a következő m unkában jelent meg:

A  dokum entum  20. és 21. pontjából veszek néhány idé
zetet -  ezeket nem csupán gondolat-, hanem tettébresztő 
szándékkal fogalmazták:

„A  fiatalok között végzett egyházi tevékenység az evan
géliumi jóhírhez gyűjti a fiatalokat, s segítséget nyújt ne
kik, hogy életük értelmét megtalálják. Istennel kerülnek 
ezáltal kapcsolatba, de arra is készek lesznek, hogy a h it
ben meggyökerezve építsék az evilági élet jövőjét. A  fiata
lokért végzett munkát ezért abból a szempontból kell m eg
ítélni, hogy képzi-e őket arra, hogy keresztény szellemben 
küzdjenek egy igazságosabb világért. Ezt lehet így is fo
galm azni: m inél ’m isztikusabb’ (Istennel kapcsolatban le
vő, D.I.) keresztények vagyunk, annál politikusabbak 
(ezért a világért m unkálkodók D.I.) leszünk. Mindenkinek 
fel lehet tenni a kérdést, aki a fiatalokkal dolgozik: van-e

Fiatalokkal 
istent keresni
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politikai iránya lelkiségének, s politikai elkötelezettsége 
Istenben gyökerezik-e. (Félreértések elkerülése végett ezt 
leírom  németül is, hogy a fordítást össze lehessen hasonlí
tani az egyházmegyei zsinat eredeti szövegezésével: „Je
der Träger von Jugendarbeit muss sich fragenlassen, ob 
seine Spiritualität politisch genug ist, undob seine Politik 
aus der Gottesverwurzelung lebt”).

„Az egész egyházmegye, s m inden fiatalokkal foglalkozó 
lelkipásztor kötelessége, hogy a evangelizációs m unkájuk
ban új utakat keressen, új m egoldásokkal legalább kísér
letezzen. Tettekkel tegyenek tanúságot, m ert a fiatalok 
csak így láthatják meg, m ennyire gazdagítja az evangéli
um az életet. így  tudnak majd felzárkózni Jézus Krisztus
hoz, így tudják evangélium i szellem ben form álni életüket 
és környezetüket.”

„Ebben a lelkipásztori m unkában azokat az élettapasz
talatokat és problém ákat kell szem előtt tartani, am elyek 
a legkülönbözőbb, sokszor ellentm ondásos form ában fog
lalkoztatják és nyugtalanítják a fiatalokat. A  szolgálat 
m ellett ne feledkezzenek m eg missziós és hitoktatói fel
adatukról sem, hiszen hívő eligazításra van szükségük ... 
Szervezzenek bibliai vagy kateketikai kurzusokat, am e
lyek által a fiatalok elm élyíthetik hívő tapasztalataikat és 
hittudásukat. A  következő kérdéseket sem szabad elha
nyagolni: az élet értelm ének felfedezése, saját szem élyisé
gük és szárm azásuk elfogadása, férfi és nő közötti kapcso
lat kialakítása, a szülői házhoz való tartozás, m egfelelő 
életkorban a szülőktől való függetlenedés, a katonai szol
gálattal kapcsolatos egyéni döntés, a m unkásélet tapasz
talatai, a fenyegetett jövő (béke, környezet, m unkalehető
ség) -  de mindebben az első feladat: Isten keresése.”

A  stuttgart-rottenburgi egyházm egye zsinati dokum en
tum ának utolsó, 54. pontja: „Évente egyszer ta lá lkozza
nak az egyházközségi tanácsok a fiatalok között m űködő 
lelkipásztorokkal, hogy együtt beszélgessék át problém ái
kat.”
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A  Bleistein/Zulehner-könyv válogatást közöl azokból a 
levelekből, am elyek az előkészítő bizottsághoz érkeztek. 
Egyet em elek ki csupán:

,A Z istentiszteleteknek csak akkor kezdtem értelmét 
látni, amikor fiataloknak tartották, s megsejtettem, mi 
rejlik a m egszokott liturgia, a begyakorolt formák mögött. 
Csak így vált lehetővé számomra, hogy közelébe kerüljek. 
Szám om ra a csend, a szentírásból vett olvasmány és az el
m élyedt gondolkodás a lényeges. Sajnos ritkán hallok 
olyan prédikációt, amelytől kapok valamit, amelyből fel
szólítás érkezik. Legtöbbje langyos és erőtlen beszéd, arra 
jó, hogy m egnyugtassa lelkiismeretemet, ha egyáltalán 
rossz lelkiism eretem  lenne. Nagy ritkán fordul csak elő, 
hogy világosan látom, milyen kapcsolatba került konkrét 
életem Jézus Krisztussal, s szinte sohasem látom, milyen 
erőbefektetést és áldozatot kíván tőlem a hit.”

Ehhez és m ég néhány, ebben az összefüggésben idézett 
levélhez a következő megjegyzést fűzték a szerkesztők: 
„Az istentiszteleteken elhangzó szó sokak számára alig 
érthető. Ennek eredménye az, hogy unatkoznak. A  szent
mise valódi ünneppé csak akkor válhat, ha a fiatalok 
problém áiról van szó, s ha a fiatalok maguk is kifejezhetik 
magukat, zenéléssel, imádsággal, kéréseikkel. Ahogy sok 
helyen m a tapasztalják a fiatalok az istentiszteletet, az 
m inden más, de biztos nem igazi ünnep.” (Mit dér Jugend  
Gott suchen. Petspektiven für die christliche Jugendarbeit. 
Szerk. R. Bleistein és P. M. Zulehner. München, Kösel, 
1987. 175 o.)
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KAMARÁS ISTVÁN

A Katolikus Újságírók Szövetségének egyik múltévi 
ülésén ismertette a szerző a katolikus sajtóval foglal
kozó véleményét, szakértői elemzésekkel megerősítve. 
Az azóta többször támadott referátumot dokumen
tumként adjuk közre. A  szerzőhöz társulva magunk 
is kívánjuk, hogy a témáról további, az itt ?negfogal- 
mazott szempontokat is figyelembe vevő elemzések 
készüljenek.

Katolikus média Magyarországon: 1993

Kívül is vagyok, belül is vagyok. Olvasom, nézem és hallg
atom, ugyanakkor csinálom is (írok fél tucat katolikus lapba, fo
lyóiratba, és közreműködtem tucatnyi katolikus tévéműsorban). 
Egyfelől mint egykor olvasásszociológiát művelő alkalmas lehet
nék vizsgálatukra, másfelől rendkívül elfogult vagyok: jó néhány 
orgánumnak szurkolok, egyiknek szerkesztőivel együttműkö
döm, másokkal hevesen vitázom. Mindezt figyelembe véve való
színűleg nem vállaltam volna el, hogy a Katolikus Újságírók Szö
vetsége konferenciáján mondjam el véleményem a katolikus mé
diáról, ha nem Boór János kér fel erre. Hogy végülis igent mond
tam, annak a baráti kérésen kívül még háromféle oka volt:

1) számomra a katolikus médiumok már vagy még nem kriti
kán aluliak, tehát kritika tárgyává tehetők;

2) a remény, hogy mondandómat közreműködésnek, segít
ségnek fogják fel a címzettek;

3) ilyen-olyan elfogultságimat megpróbálom szakértői véle
ményekkel ellensúlyozni.

A hatásvizsgálatra, amihez igazából értek valamit, kevés volt 
az idő, valamint pénz, paripa, fegyver. Megkértem ugyan vagy 
kétszáz katolikus diplomást és diákot, többségük azonban nem 
vagy alig-alig tudott véleményt mondani a rádió és televízió ka
tolikus műsorairól, elsősorban azért, mert nem hallgatja és nem 
nézi őket, és az írott katolikus sajtóról is eléggé töredékes képük
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van. Nem foglalkoztam a katolikus médiák szervezetével, mun
katársaival és irányításával sem. Egyrészt azért, mert erről na
gyon keveset, másrészt azért, mert túl sokat is tudok, de tudá
som inkább doxa, mint episztemé jellegű. Maradtam az 1993- 
ban leadott rádió- és tévéműsorok, valamint az Új Emberben és 
az Igenben megjelent írások, vagyis a szövegek vizsgálatánál. 
Ebben 9 szakértő felkérésemre készített tanulmányára támasz
kodhattam. Köztük rádiósok, tévések és újságírók, valamint 
könyvtáros, filozófus és szociológus, vallásosok és nem valláso
sok egyaránt; olyan kiváló szakemberek mint Bohár András, 
Bögre Zsuzsa, Hegyi Gyula, Mesterházi Márton, Révai Edit, Sár
kány Klára, Schnelbach László, Szikora József és Szitányi 
György.

Ami ebben az írásban olvasható, végül is előfeltevéseim szem
besítése a szakértői véleményekkel, vagyis általuk formált véle
ményem. Ez tehát még nem olyan szaktanulmány, amilyenekre 
minél előbb nagyon nagy szükség lenne. E tanulmányok szerzői 
remélhetően majd sokkal alaposabban és szakszerűbben vizsgál
ják a katolikus médiák tevékenységét és hatékonyságát ilyen és 
hasonló szempontokat is figyelembe véve: Milyen értelemben ka
tolikus a katolikus média (mennyire tükrözi a „hivatalos” véle
ményt, mennyire a katolicizmus különféle árnyalatait, mennyire 
ökumenikus)? Milyen értékekre reflektál, mit tart jónak és 
rossznak? A keresztény értékrend mely változatát (vagy változa
tait) képviseli? Kinek az érdekei, nézetei és szándékai működte
tik (egyházunk vezetése, egy katolikus referencia csoport vagy a 
dialógikus-kapcsolaton keresztül másféle rétegek is)? Kiket szó
lít meg (szűk vagy szélesebb csoportot; kiket a katolikusok, a ke
resztények, a vallásosak és a nem vallásosak köréből)? Milyen a 
szakmai színvonala (profi vagy dilettáns)? Közvetlen vagy közve
tett módszerekkel térít, tanít, evangelizál, vagy információkat, 
híreket és hiteles véleményeket nyújt hitünkről és egyházunk 
életéről? Milyen a viszonya a modernhez (konzervatív vagy az 
idők jeleire érzékenyen reagáló válasz ad)? Milyen a viszonya a 
politikai hatalomhoz és a pártokhoz? Az igazság birtokosának 
tartja-e magát vagy a másik igazságára is kíváncsi, azt is elfo
gadni kész dialógust folytat? Egyfélét, keveset vagy többfélét kí
nál műfajokból, témákból, hangnemekből? Van-e sajátos arcula
ta, valamilyen típust képvisel, álarcot hord vagy arctalan? Gada- 
meri fogalmakat használva, mennyire jellemzőek textusaira a
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szituációt jelző antitextusok, a töltelékanyagban bővelkedő psze- 
udotextusok és az elleplezett gondolatokat tartalmazó pretextu- 
sok (Bohár A.)?

A textus elemzése előtt még néhány mondat a kontextusról. 
Egy meglehetősen lepusztult egyház most régi emlékeiből, rom
jaiból, valamint az illegalitásban és féllegalitásban szerzett eré
nyeiből és leleményeiből lassan elkezdi újraépíteni magát. Veze
tőit, tagjait, médiáit egyaránt megszédítette a „felszabadultság 
mámora” (Bohár A.) és elbizonytalanította a hirtelen megnövek
vő szabadság tériszonya. Bizonytalanságát, olykor kishitűségét 
nem ritkán túlzott magabiztossággal és pátosszal kompenzálja.

A Magyar Televízió katolikus adásai

Ez a meglehetősen kevés heti 33 perc (mellesleg nem akármi
lyen, sokra kötelező szám!) jelentett talán a legnagyobb lehetősé
get és kihívást a katolikus médiák legeslegújabbkori törté
netében. A televízió, a kívülállók számára érthetően az a „tömeg
kommunikációs paradicsom” (Hegyi Gy.), melynek meghódításá
ért ismét csak érthetően a legkeményebb küzdelem folyik. Szük
séges jeleznem, hogy a kihívás megválaszolásába háromfélekép
pen is belekeveredtem. Először is a kezdet kezdetén jelen voltam 
egy-két ötletelő összejövetelen, (amelyen sajnos nagyjából ugyan
azok vettek részt, akik egészen másféle ügyek és vállalkozások 
ötletelésében is). Másodszor is ha nem is egy műhely tagjaként, 
de megbecsült alkalmi munkatársként közreműködtem a Ma
radjatok meg a szeretetben című műsor tucatnyi adásában. Ez az 
együttműködés számomra váratlanul megszakadt, s alapos 
okom van azt hinni, ennek nem Téglássy Ferenc, e műsorok min
denese az oka. Harmadszor pedig nem sokkal a kezdet kezdete 
után a Magyar Televízió elnöksége kérésére rövidem megírtam 
véleményem. Mivel megállapításaim többségét ma is vállalható
nak és aktuálisnak érzem, és mivel ez árulkodik beállítódásom 
elfogultságairól, némiképpen rövidítve ide másolom:
1) Szerencsésebbnek tartanám, ha az összes vallásos műsorok kollektív 

munkával egy műhelyben szerkesztó'dnének, ökumenikus alapon, zsi
dó és keresztény (továbbá buddhista, hinduista, mohamedán és ami 
még nálunk meggyökerezik) együttműködés keretében. Úgy vélem a 
műsorok 40-70 százaléka ökumenikus műsor lehetne. Például a Bib
lia-sorozat, az életkérdések, a gyermekhittan. Olykor, ha szükséges,

32



9 (1994 )3 Egyházfórum

persze érzékeltetni lehetne, hogy ebben-abban eltérnek a különböző 
vallások és felekezetek megközelítései. Ennek az egységes vallási 
műsornak lehetnének aztán 30-60 százalék időben katolikus, refor
mátus, evangélikus, zsidó stb rovatai, figyelembe véve az arányokat.

2) Nagyon fontosnak tartom, hogy a műsorok a nem vallásos (közömbös, 
kereső stb) embert is megszólítsák, ehhez újtípusú erőszakmentesen 
evangelizáló műsorok kellenek. Legelőször is szólni kellene a az em
berről, aki szóma, psziché és pneuma egysége.

3) Fontosnak tartom, hogy ezeket a műsorokat ne kézivezéreljék az egy
házak, hanem bízzanak meg az általuk jóváhagyott szakemberekben, 
s csak távolból irányítsák, időnként véleményezzék stb. őket. Szóval 
lehetőleg ne klerikalizálódjanak ezek a műsorok a kelleténél jobban.

4) Igazi műhelyt kellene létrehozni, amelyhez csatlakozni lehessen, 
melyben fiatal munkatársak nevelődnek. Újra kellene gombolni a 
mellényt, s pályázatokat kiírni különböző műsorokra. Az Igét csak a 
legjobb színvonalon szabadna közvetíteni.

5) Egyelőre nem tartom szükségesnek lényegesen megemelni a vallásos 
műsorok idejét, hanem inkább arra kellene késztetni a Magyar Tele
vízió szerkesztőségeit, hogy ők is tudósítsanak vallásos eseményekről, 
ültessenek le vallásos embereket is a kerékasztalokhoz stb.

A legutolsó javaslatomban ma már könnyen megingatható va
gyok, már csak azért is, amiről Hegyi Gyula így ír: ,J\díg a valódi 
katolikus programok (az ünnepi alkalmakból sugárzott szentmi
se-közvetítésekkel együtt) igen szerény arány tesznek ki az össz- 
müsoridőben, addig a hírműsorokba erőltetett rengeteg val
lási anyag miatt a közvélemény egy része szerint a tévé ’csak 
szenteltvizet áraszt’. Ha az egyháznak beleszólása lehet a televízió 
ügyeibe, azt kellene kérnie, hogy az egyházi témájú híradások, 
vallásos megemlékezések döntően a nyíltan katolikus műsorokba 
kerüljenek, akár azok műsoridejének növelésével is: cserébe vi
szont a politikai hírműsorokban jelentősen csökkenjen az amatőr 
ájtatoskodások, egyértelműen politikai indítékú álprédiká
ciók száma.” A másik megoldás természetesen a tisztes profiz
mus: tömjénszag, reverendasuhogás és egyéb felhang nélküli tu
dósítás és katolikus nézőpont szerepeltetés a nem vallási műso
rokban.

Valamennyi szakértő megegyezik abban, hogy a jelenlegi 33 
perc struktúrája szűkös, de szakmailag szerencsés.
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A családi és iskolai színhelyeken Játszódó” Engedjétek hoz
zám értékközvetítése két formában jelentkezik. Közvetlen úton, 
szájbarágósán, amikor valamelyik gyerekszereplő „felmondja a 
keresztény tanítás tételeit”. (Bögre Zs.) Egyetértek Bögre Zsuzsá
val, hogy ennél már az is szerencsésebb, ha egy klerikus kiáll a 
képernyő elé, s elmondja, mit tart az Evangélium a gyermek
ekről, s azzal, is, hogy a tanítás tételszerű felmondása hitelesebb 
a szakember szájából. Szerencsésre közvetett módon is megjelen
nek az értékek, amelyek egy része alapvető emberi érték, és 
ezért széles körben vehetők gond nélkül. Egybehangzó vélemény, 
hogy a szülők „túlságosan ideális”, „elkészült” keresztények 
(Bögre Zs.), hogy kérdés és kétely csak a gyerekekben van, akik 
nagyon is világiak, pedig mintha a valóság inkább a fordítottja 
lenne. Nem is beszélve arról, hogy ez meglehetősen ellene mond 
a műsor Jézust idéző címének.

A Veletek vagyok mindennap krónika-műsorral elégedetteb
bek a szakértők. Az alaposan elemzést végző Bögre Zs. úgy véli, 
a szerkesztőség a II. Vatikáni Zsinat szellemében zajló egyházi 
események közül válogat, tehát nem igazán hírműsor (mert a hí
rek nem az egyház belső életéről szólnak), hanem a zsinati szel
lemű kezdeményezésekről, egy megújulásra elszánt, világiakkal 
együttműködő, fiatalokra nyitott, optimista és dinamikus egy
házról szól, vagyis a szó legjobb értelmében vett propaganda, 
szebb szóval szemléletformáló műsor, amire óriási szükség is 
van, de nem egy hírműsor helyett.

Ismét több kritizálni valója akad a szakértőknek a Maradjatok 
meg a szeretetben című műsor esetében. Bögre Zs. színvonalas, 
de kifejezetten értelmiségi rétegműsornak érzi. Schnelbach 
László ugyan hitelesnek érzi a közreműködő klerikusokat, 
azonban hiányolja a gyakorlati életvezetéshez szükséges ta
nácsokat, és a válságba jutott családok, a szenvedélybetegek, a 
kallódó fiatalok ügyében hitelesen szólni képes keresztények 
megjelenítését. Bohár A. kifogásolja a nem ritkán érzelgős han
got és a túldidaktizálást. Hogy az organikus szituációk je
lenvalóvá tétele mennyire segítheti elő a textusok értékeinek 
megmutatkozását, azt kétfelé műsorral szemlélteti, mindkettő
ben Barsi Balázs szerepel. A rovatban Barsi az antropológia és 
etika tankönyvet is író Bohár A. interpretációja szerint „az érté
kek mibenlétéről beszél tőle teljesen idegen környezetben, áldialó
gusra kényszerítve, majdhogynem hiteltelenül”. Ezzel szemben a
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noviciátus életét bemutató filmben „a kolostorban már minden 
élővé és nyitottá vált, alapvető keresztény értékek váltak jelenvaló
vá”. Magam úgy vélem, hogy nagyon biztató előzmények után ez 
a műsor ma meglehetősen egyenetlen. Időnként hitelesen jelenít 
meg olyan fontos és forró témákat, amelyek alig-alig bukkan
nak elő mind az egyéb katolikus médiákban, mind templomok
ban és más vallási színtereken. Máskor a műsor valóban erőlkö
dik, óvatoskodik, áldialógizál vagy szenteskedik.

A katolikus tévé lelke, Téglássy Ferenc jó filmes és tévés, de 
annak, hogy nem ritkán egyszemélyben ő a műsor szerkesztője, 
riportere, dramaturgja, operatőre és rendezője, sok előnye mel
lett sok hátránya is van. Nem szokása az emberek és nézőpontok 
szembesítése, viszont remekül ért az arcokhoz, és bizony a hi
teles arcokról a Magyar Televízió mindmáig is hajlamos le
mondani a cselekmény, a blikkfang és a mesterségesen megter
mékenyített párbeszéd vagy vita kedvéért.

Összegezésképpen az egymásra szellemi és pedagógiai te
kintetben szerencsésen összeépülő műsorok erényeként Szi
tányi György a normális, hétköznapi beszédet és a derűt, vala
mint a műsorok kirekesztésmentes értékrendjét említi, amely
nek egyik központi értéke őszerinte az egység. Hibájául egyfelől 
a civilek rovására kelleténél többet szerepelteti a klerikusokat, 
másfelől a statikus kamerával szembenülők ellehetetlenítését 
rója fel. Bögre Zs. azt emeli ki, hogy kettős értelemben is réteg
műsorok: a katolikus társadalomhoz és azon belül is az egyházi 
megújulás iránt elkötelezett értelmiséghez (és gyerekeikhez) 
szólnak. Bohár A. szerint ezek a műsorok a katolikus polgáron 
kívül a szélesebb értelemben vett elit tagjait is megcélozzák, és 
ez akkor sikerül hitelesen, amennyiben az élethelyzetből adódó 
problémák megfogalmazására vállalkoznak.

A Magyar Rádió „Tanúim lesztek” című műsora

Az újságíró (Hegyi Gy.) számára nyugdíjasoknak, háziasszo
nyoknak és munkanélkülieknek szóló jól szerkesztett műsor
nak tűnik. A könyvtáros (Schnelbach L.) szerint a papoktól az 
egyszerű hívekig mindenkihez szól, ismereteket közvetít, részt 
vesz az újraevangelizálásban és a szociális gondok sem kerü
lik el a szerkesztő figyelmét. O mindössze a megszólaltatott vilá
giakat kevesli. A filozófus (Bohár A.) ’’magyarázó-értelmező-
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ismeretterjesztő” műsornak hallja, ám ezen kívül sem jót, sem 
rosszat nem tud róla mondani.

A két műsor felvételén is résztvevő szociológus (Szitányi Gy.) 
a műsor ismeretterjesztő részéről így ír: ”a felolvasott szöveg in
dokolatlanul kenetteljes, egy-egy pillanatában szarkasztikus já 
tékfilmek simlis papjainak ’szentbeszédeit’ idézi.” Amikor ezt fel
rótta a műsort készítőknek, az a választ kapta, hogy műsorukat 
öreg nénik hallgatják, nekik ez kell. A Magyar Gallup Intézet 
hallgatottsági mutatói ezt alátámasztják: a műsor hallgatói kö
zött a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők és az öt
ven évnél idősebbek vannak legnagyobb arányban.

A másik szociológus (Révay E.) hallatlanul igényes elemzése 
kimutatja, hogy a műsor kifejezetten olyan témákat választ, 
amelyekkel a katolikus hallgatókat szólítja meg. Ezzel szem
ben a Nemzetközi vallási híradóban közel azonos arányban van
nak a katolikus és protestáns hírek. Kifejezetten értelmiséget 
megcélzó témák mindkét műsorban nagyon ritkák. Ami ennél lé
nyegesebb: a különböző korosztályokat egyik műsor sem szóltja 
meg sajátosan jellemző problémák tárgyalásával. A hallgatóktól 
megkívánt vallási műveltségi szint mindkét műsor esetében át
lagos, a katolikus adás azonban jóval nehezebben (csak a témák 
felében), képes megszabadulni a vallási zsargontól. A megszó
lalók mindkét műsorban fele-fele arányban világiak és papok. A 
katolikus műsorban kétszer annyi az interjú, mint a hír, a má
sikban úgyszólván csak hírek vannak. A szociológus elgondol
kodtatónak tartja, hogy az interjúk harmadában a megkérdezet
tek nem érvelnek, csak közölnek. Az elemző a témák egyötö
dét minősíti időszerűnek, a másik műsorban viszont a felét. A 
vallási híradóból hiányzik a kenetteljes hang, a katolikus műsor
ban azonban ennek aránya majdnem eléri a 40 százalékot. A ka
tolikus műsorban egy témára átlagosan 3 hivatkozás esik, amit 
a szociológus úgy kommentál, hogy „a nyilatkozó maga kíván az 
idézett személyek, szentírásrészletek segítségével mondandójának 
hitelt szerezni”. A műsor értékrendjéről azt állapítja meg Révay 
E., hogy a témák fele értékre irányított, egyharmada parancs-, 
egyötöde pedig hasznossági erkölcsöt képvisel.

Két kitűnő, öreg rókának mondható rádiós is meghallgatta 
ezeket a műsorokat. Mesterházi Márton egyéb rádiós műfajokra 
is élesen fülelő dramaturg, Sárkány Klára pedig a dialogizáló, 
beszélgető, vitatkozó kulturális műsorok mestere, aki maga is jó
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néhány vallási témájú műsort szerkesztett a rádió más rovatai
nál. Sárkány Klára Rapcsányi László Nemzetközi vallási híradó
ját a kívülálló számára is érdekesnek és korrektnek tartja, 
amely szerinte jól hallgatható, profi munka. Ami a katolikus mű
sort illeti, korántsem elégedett. Úgy véli, a műsor készítői nem 
döntötték el, hogy kinek, mit és hogyan. Nagyon egyhan
gúaknak, lassú ritmusúaknak érzi a műsorokat, a riportere
ket dilettánsoknak, akiknek a hangjából nem érződik öröm, 
kíváncsiság, együttérzés vagy egyet nem értés, kérdéseik az 
„alákérdezés” szintjén vannak. Ezek után ő nem csodálja, ha az 
alanyok „a szituációnak megfelelően nyilatkoznak, azaz nem 
meggyőznek, hanem kioktatnak, többnyire személytelenül, nagyon 
gyakran fölülről és mindig kívülről” . Úgy véli, ha ezek a műso
rok nem az egyházé (és a Rádió számára csak technikát, időt és 
embert ad), hanem a Rádióé, akkor a műsorok gyakran túllépik 
az etikai kódex által meghúzott határokat ideológiai töltetük 
és politizálásuk módja miatt. A műsorok hangvétele és formai 
megoldásai az ötvenes évek legszerencsétlenebb szájbarágós mű
soraira emlékeztetnek. Az emberi magatartásminták és az elkö
telezett emberek helyett agresszív vagy kenetteljes kinyilat
kozókkal találkozott ebben a műsorban.

Mesterházi Márton írása roppant élvezetes, tanulságos és 
meggyőző olvasmány, hiszen ő egyes műsorokat is részletesen 
elemez. Akár Sárkány Klára, ő sem ismeri a műsor hallgatóságá
nak összetételét. O a katolikus hívők legkülönbözőbb rétegeit 
számítja a lehetséges megszólítottak közé. Oszerinte „a műsor 
alapvető paradoxona az igazság kötelező birtoklása és az 
alázatos szeretet között feszül”. És ezt számos illusztrációval 
igazolja. Például imigyen: ,jKz anyag szelídségre törekszik, de 
sejtteti, hogy aki mást vall Mária testi menny bevételéről, az nem 
érti a lényeget.” Megmagyarázom nekik a jegyesoktatáson, hogy 
a hívő ember sokkal több, mint a természetes ember” hallja meg
döbbenve a dramaturg (aki maga is csak természetes ember) egy 
provikárius atyától, aki azt is megemlíti, hogy minden oktatás 
előtt névsorolvasást tart. Ugyanez az atya Mesterházi nagy örö
mére azt is hangsúlyozza, hogy „a füstölgő mécsest nem kioltani, 
hanem meggyújtani kell”. Szigorú, „szaharinos”, de azért hiteles 
hangokat is hall. Ami igazán sérti a fülét, az a dilettáns aláze- 
nélés. Hallott „tisztes informatív anyagot”, ,jzenetes dogmatikus 
jegyzetet”, „hiteles, tartalmas történetet”, „erős gondolatot”, „szén
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velgő, dilettáns fogalmazványt”, „Tomka Miklóst, aki rövid tusa 
után lerázza magáról a riporteri nyűgöket, s a hallatlanul kényes 
témáról példás fölkészültséggel, szeretni való emberséggel, impo
náló reformeri hevülettel szól’ és a. „riporter minden kurzuslovag
ló igyekezete és a szerkesztő ízléstelen vágása ellenére kiemelkedő 
műsorrészt”. Összegezve úgy véli, hogy „a műsor felső irányítása 
nem jelenti akadályát a. kibontakozásnak és a fejlődésnek, mert a 
magyar és a nemzetközi kalolikusság képzett, rokonszenves, oly
kor kiugróan tehetséges képviselői is meghívást kapnak a mikro
fon elé.” Ezzel szemben határozottan úgy gondolja, hogy súlyos 
kárt és ártalmat okoz a műsor egyházi felelőse, Papp Tamás, 
mert az ő  vétke, hogy a műsor nem egyszer az izmos meggyőződé
sű szekta házi show-jává, olcsó kurzuslovaglássá züllik. (...) El
őnytelen, kissé heréltes orgánumán abszolút bennfentesként 
konferál (...) és sejtelme sincs róla, hogy nehezebb téma esetén el
őre beszélgetni kellene a riportalannyal. (...) Publicistaként és szé
píróként dogmatikus, bántóan hierarchizál és vastagon tehet
ségtelen”.

Az írott katolikus sajtó

Amikor nyolc évvel ezelőtt Tomka Miklóssal az akkor a legjobb 
magyar folyóiratok egyikeként számontartott Vigilia olvasótábo
rának véleményét vizsgáltuk, megállapíthattuk, hogy olvasói 
legalább hatféle lap egy színvonalas magazin, egy irodalmi lap, 
egy Valóság-típusú társadalomtudományi lap, teológiai folyóirat, 
tallózó és kritikákat közlő lap „szolgáltatásait” várnák el ettől a 
folyóirattól. Azóta kétségkívül bővült a kínálat, de még mindig 
hiányzik a katolikus sajtóból a napilap, a képes hetilap és a 
tallózó lap. Igaza van Hegyi Gyulának: komolyan vehető katoh- 
kus napilapot még Nyugat-Európában sem sikerült fenntartani, 
a hazai képes hetilap kísérletekbe pedig dörzsölt szakmai rókák 
is belebuktak. Heti-kétheti lapból többféle is van, komoly folyói
rat már tucatnyi, igényességre és népszerűségre törekvő hitbuz- 
galmi lapok is megjelentek, s akad már alternatív katolikus saj
tótermék is. Éppen ezért vitathatónak érzem viszont ugyanő ab
béli vélekedését, hogy a nyomtatott katolikus sajtóban továbbra 
is meghatározó maradt kommunizmus évtizedeiben összerázó
dott hármas az Új Ember, a Vigilia és a Teológia”.
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Fontos része az egyházi sajtónak a már száznál is több egy
házközségi lap. Ezek persze csak olyanok lehetnek, mint egy
házközségeink: kevés bennük az információ és az élet, kevés szó 
esik benne a közösségről, többségük nagyon személytelen. Gya
korta terjedelmük jelentős részét egyáltalán nem oda való olykor 
meglepően színvonalas, máskor kétségbeejtően dilettáns írások 
teszik ki.

Jelentős szerepet töltenek be a különböző katolikus szerve
zetek, mozgalmak, közösségek lapjai elsősorban híreikkel, 
megfelelő kommunikációs formáikkal és műfajaikkal. Közöttük 
olyan színvonalasak is vannak, mint a regnumiak Galambja 
vagy a debreceni ökumenikus Vándor. Persze az amatőrök mel
lett dilettánsok is akadnak, és főleg ez utóbbiakban gyakori a 
léptéktévesztés, amiről Hegyi Gy. így ír: „Az országos sajtóval 
perlekedő közleményeik kissé komolytalannak látszanak”. Vilá
gos, ha nincs a közösségnek a közösség számára elegendő mon
dandója, megjelenik a pótcselekvés.

A heti-kétheti lapok között, de talán az egész katolikus sajtó
ban szerencsére csak egy olyan akad, amely kritikán aluli, a Ma
gyar Vetés című „keresztény közéleti hetilap”, mert nyíltan szél
sőjobboldali, helyenként egyértelműen antiszemita írásokat kö
zöl. Míg az Új Ember a köztársasági elnök imáját adja közre, ez 
a lap így ír Göncz Árpádról: „a bányászbéka feneke hozzá képest 
az Eiffel-torony magasságában honol.” És ez a lap templomok
ban is felbukkan.

Új Ember
Katolikus hetilap. Szikora József figyelemre méltónak tartja, 
hogy az impresszumban nem szerepel kiadó vagy tulajdonos 
szervezet. Pontosítsuk: szerepel egy felelős kiadó személy (Lu
kács László) és az Új Ember Kiadóhivatal, mint olyan hely, ahol 
elő lehet fizetni. „Félhivatalosan” a katolikus egyház lapja, és a 
bennfentesebb berkekben úgy tudják, hogy a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar áll a felelős kiadó személye mögött. Több megkérde
zett elemző úgy érzi, a hetilap a lehetetlenre vállalkozik, amikor 
„egyszerre kíván értelmiségi és néplap lenni, olyanformán, mint
ha egymaga lenne a katolikus Elet és Irodalom és a katolikus 
Szabad Föld” (Hegyi Gy.).

Többen legelsősorban stabil és kiegyensúlyozott lapnak érzik. 
Schnelbach L. Barcsról úgy látja, hogy jól szolgálja a hívők tájé-

39



Egyházfórum 9 (1994)3

koztatását ez a „tényfelm utató, indulatm entes és tárgyila 
gos” lap. bejáratott, biztos talajon álló p ro fi lap, melynek világ
szemléleti alapját csaknem fél évszázad szerkesztőségi rutinja ad
ja ” , írja Szitányi Gy. és még azt is hozzáteszi, hogy a „földi” dol
gok mértéktartó tudomásul vétele jellemzi és mentes minden 
acsarkodástól. Bohár A. szerint a polgárság és a katolicizmus kö
zeledésével és például Szent István és Prohászka hangsúlyos fel
idézésével megszakadt kontinuitás összefoldozásán fárado
zó lap. A magaméhoz legközelebb Szikora J. véleményét érzem, 
aki szerint jellegzetes arculata van, de jellegzetessége éppen az, 
hogy nem határozott, mert sem az egyházi, sem a világi, sem a 
mindkét szempontból jelentős eseményekkel kapcsolatban való
ságban nem fogla l állást. Igyekszik politikai szempontból sem
legesnek maradni, de az a baj, hogy a távolságtartás nem határo
zottan kinyilvánított elveken alapul, és nem is valósul meg követ
kezetesen. Ha néha megjelenik egy-egy, a langyos-keresztény-poli- 
tikai stílustól eltérő szempontokat képviselő írás, azt hamarosan 
dörgedelmesen hívő olvasói levelek hadrendbe állításával ellensú
lyozzák”. Még azt tenném hozzá, úgy érzem, mintha az egyéb
ként általam igen nagyra becsült irodalmár és újságíró nem fő
szerkesztője, hanem csak főszerkesztő vezér- és egyéb cikkírója 
lenne a lapnak. Olybá tűnik többünk köztük a főszerkesztő jó ba
rátai számára, mintha Rónay László azzal próbálná lapját és ön
magát a felsőbbség számára kellemetlen írásoktól megvédeni, 
hogy teleírja azt bravúrosan ártalmatlan írásokkal.

Schnelbach L. úgy véli hogy az Új Ember a lelkiség elmélyí
tését szolgálja és a katolikus mindennapok sokféle gondját segí
ti eligazítani krisztusi szellemben és türelemmel. Hasonlókép
pen látja Szitányi Gy. is, amikor értékrendjét elemezve kiemeli, 
hogy e lapban a rossz nem ördögi személyekre vonatkozik, ha
nem a bűnre vezető alkalmakra, negatív értékei pedig nem kire
kesztésből vagy előítéletből származnak. Bohár A. azt bizonygat
ja, hogy az Élő Egyház, a Kultúra és a Vita rovatokban pszeudo- 
és pretextusok lépnek működésbe, s „ekkor még az olyan karita
tív és emocionális-lelki segélynyújtás is hitelét veszíti, ami egyéb
ként a katolicizmus alaperényei között tartható számon”. Ugyan
akkor azt is elismeri, hogy „a valóságközeli textusok a viták, a 
vallás tudományos megközelítése felé mutató írások, az őszinte 
hitbéli megnyilatkozások nyitottá teszik a a történelmi hangsú
lyok által beárnyékolt kommunikációs közeget”.
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Véleményem szerint Szikora J. mindannyiuknál árnyaltab
ban látva ezt a lapot egyfelől ő is következetességét és kiegyen
súlyozottságát hangsúlyozza, másfelől állandó késésben lévő, 
óvatos langyosságát. O is észreveszi a lap munkatársainak 
nyíltságra és szélesebb látókörre törekvését, de azt is fontos
nak tartja kijelenteni, hogy az Új Ember adós marad a sokféle 
egyedi és egymástól különböző érték bemutatásával, valamint 
annak elemzésével, hogyan integrálódhatnak ezek a katolikus 
egyetemességbe.

Igen
Számomra a legellentmondásosabb és ezért talán a legizgalma
sabb katolikus sajtótermék. Mivel érzem és tudom mindkét el
őjelű elfogultságomat, a legszerencsésebb, ha csak a szakér
tőknek adok szót. Véleményemet másutt egyébként is többször 
megírtam már.

A szakértők megszólaltatása előtt még hadd idézzek két véle
ményt. Először egy fiatal olvasónak, Lelkes Orsolyának az Igen
ben megjelent leveléből: „Az én baráti köröm nem olvassa az 
IGENt. Egyikük sem. Több más lapot olvasnak, de ezt rossznak 
tartják. Másra nyitottak, erre nem. (...) Mit jelent az, hogy az 
IGEN a ’miénk’? Milyen jogon nyilatkoztatja ki magát az én kép
viselőmnek a belegyezésem nélkül? Szemléletesebben indokolva: és 
ha ezt találná mondani a Szent Korona újság? Arra hivatkozva, 
hogy én is magyar vagyok? (...) Nem vitatom, hogy az IGEN mun
katársai csapat, baráti társaság szellemiségét tükrözi. Politikai 
állásfoglalása is ennek megfelelően ’pártos’, így szubjektív. Ekkor 
azonban nem állíthatja magáról, hogy a ’mi véleményünknek egy 
kis szigete’, nem sugallhatja, hogy az elkötelezettsége a katolikus 
fiatalság mint egész meggyőződését tükrözi. Nem sugallhatja, 
hogy elkötelezettsége keresztény alapon kizárólagos. (...) A hazai 
liberalizmusról írt cikkeket megalapozatlannak, gyűlölködőnek 
tartom. ”

Másodszor Tillmann József esztétáét, aki azért tiltakozik írá
sa engedély nélküli leközlése miatt, mert ”az újság kezdeti, ígére
tes indulása után a címlapján szereplő katolikus (egyetemes) jel
zővel szöges ellentétben a „nemzeti szellemű” kirekesztés és hangu
latkeltés orgánumává vált.” A „gyűlölködő” é̂  a „kirekesztés” ta
lán túl erős kifejezések, a rájuk való könnyedén vicces, azaz kife-
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jezetten infantilis szerkesztői reagálás viszont egyenesen meg
hökkentő.

Ezek után nyilván érdekli az olvasót, hogyan látják az Igent 
az elemzők. Hegyi Gy. nem másképpen: „Politikai propagan
da-eszközzé válásával a katolikus sajtót komoly veszteség érte, 
hiszen a lapot kezdetben mind a szerzők, mind az olvasók részé
ről nagy érdeklődés fogadta. A legtöbb katolikus médiát csak di
csérő Schnellbach L. az Igen esetében megtorpan: „Kissé nehéz 
helyzetbe hozza magát a lap azzal a hozzáállással, amit a meg
talált bizonyosság túlzó hangsúlyozásának nevezhetnénk. 
Nem kevéssé válhatna előnyére az is, ha a közvetlenebb politizá
lást háttérbe szorítaná.” Szitányi Gy. összegyűjtötte, mi az, ami 
az Igen szerint leginkább jó 1993-ban: a legfőbb Jó, a hit, a kor
mány, a prófétaság, a civilizáció, Csurka kiválása az MDF-ből, a 
hittérítés, a közösség, a papi rend, a gyerek, a megváltás, a haza, 
a Duna TV, Horthy liberalizmusa, az RMDSZ, a hierarchia, a 
szerzetesség, az igazság, a béke, az élet. Ezzel szemben ami leg
inkább rossz: a szekták, Iványi Gábor, Bulányi atya, az SZDSZ, 
az MSZP, az abortusz, az abortusz-törvény, a hberalizmus, a 
szabadgondolkodás, a szabadkőművesség, a FIDESZ, „az ellen
zékiség csábfátyla”, a Népszava meg a Népszabadság és szerző
ik, Fodor Gábor, a világnézeti semlegesség és a világnézetileg 
semleges oktatás, Haraszti Miklós, Landeszman György, az Álla
mi Egyházügyi Hivatal, az adócsalás, az újgazdagok, az öngyil
kosság, egy Lenin-szobor megvásárlása, a paráznaság. Szitányi 
Gy. szerint törvényeket és a jogszabályokat, de még a választott 
parlament működését is jó-rossz kettősségben látja és láttatja 
az Igen. Szerinte ez nem az eredeti keresztény erkölcsi világkép 
megfelelője, hanem az ellenreformációé. Stílusa számára a Pest 
megyei Hírlapra, szóhasználata pedig a 20-as-30-as évek bulvár
lapjaira emlékezteti, acsarkodása pedig a háború alatti szélső
jobb és a rákosista demagóg újságíráséra, azzal a megszorítás
sal, hogy a hajdani szélsőjobb újságírás szellemesebb és művel
tebb is volt. A filozófus (Bohár A.) jóval megértőbb, amikor úgy 
ítéli, hogy a lap fiataloknak szóló, karitatív szemléletű, az ’első 
lelkesültségre apelláló’ fórum, melyben ’középiskolás fokon’ 
közvetített, aktualizált, sokszor túlaktualizált, didaktikus ka
tolikus értékek jelennek meg az üdítő és valóságközeli színfol
tok társaságában”.
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Nem vitatva ezeknek a szigorú írásoknak az igazságát a ma
gam véleményét Szikora Józseféhez érzem legközelebb. O is 
hangsúlyozza, hogy „a két leginkább jellegzetes állandó rovat ala
posan beszűkült világlátásról tanúskodik”, s hogy a fiatalos 
kedvet és lelkesedést „a szellem esen szem ellenzős stílus szol
gálatába állítja, s ez fiatal még lehet úgy-ahogy, de katolikus ke
véssé”. Mindemellett elismeri, és ezzel szintén egyetértek, hogy 
kitűnő a rovat-szerkezete és a nem ritkán be-becsúszó hamis 
hangok ellenére is van stílusa. Jól látja Szikora J., hogy az ala
csony díjazásért lapot szerkesztők kitűnő szórakozásnak, életfor
mának tekintik a lapkészítést, viszonylag kevés felelős
ségvállalással. A szerzők nem honoráriumért, hanem lelkesedés
ből írnak, és Szikora J. szerint „ez eredményezi az időnként meg
jelenő lelkes, szellemes, de tartalmatlan hőbörgést”. Tagadhatat
lan a katolikus értékek megjelenése, ám ez egy katolikus cso
port, a szerkesztők és barátaik lazán összeálló értékrendje. 
Rendkívül érdekes és meggyőző ahogy Szikora J. a szerkesztők 
kormánypártiságát értelmezi: „A kormánytól igazában függet
lenek, a szlogenek a magukat a kormányhoz közelállónak tekintő 
baráti kör tagjaitól és barátaiktól származnak. Egy-egy ilyen ve
zérelv nagyon gyorsan kialakul, anélkül, hogy pontosan megfo
galmazódna, és addig él és hat, amíg nem fogalmaznak meg 
újabbat”. Igazat adok abban is az Igent meglehetős empátiával 
bemutató elemzőnek, hogy „a politikával való játszadozás helyett 
a hívők közéleti szereplésének sokféle lehetőségét és felelősségét, 
valamit a katolikusság egyetemességét kellene képviselni és közve
títeni”. Mindemellett én azt is hangsúlyoznám, hogy a katolikus 
lapok közül még mindig az Igen az, amelyik eléggé gyakran fog
lalkozik kényed vagy tabunak tekintett, ám nagyon fontos 
témákkal, valamint azt is, hogy mindig nyitott a vitára, s tisz
tességesen leközli az ellenvéleményeket, ami azért nem kevés.

Egyéb lapok
A továbbiakban már nem elemzések, hanem csak jelzések követ
keznek, hogy valamiképpen kikerekedjen a kép. Sokan vannak 
ugyanis katolikusok, akik mellőzik a rádiót és tévét katolikus 
adásait és az Új Embert meg az Igent sem olvassák, ugyanakkor 
katolikus gyermek, ifjúsági vagy hitbuzgalmi lapot és/vagy kato
likus folyóiratot szívesen.
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A lapok közül a Bocs, a Zászlónk és a Szív szerepelt azok kö
zött, amelyekről általában elismeréssel szóltak mind a szakér
tők, mind az általam megkérdezett olvasók.

A Bocsról elég annyit mondani, hogy megszólalt a gyerekek 
nyelvén, hogy elképzelése és kivitelezése majdnem telitalálat. 
Nem tudom, hogy mennyire veszik a lapot a hátrányos helyzetű 
és a nem vallásos gyerekek, de úgy vélem, a Bocsnak körükben 
is nagyobb az esélye, mint mondjuk, a Zászlónknak vagy az 
Igennek.

A Zászlónk tökéletesen beszéli egy réteg nyelvét a regnumit, 
márpedig ez nem kevés, mert a Regnum Marianum tud valamit 
a kamaszról. Ezt a tudást azonban hallatlanul nehéz átadni a 
bocsárlapujtői hetedikesnek, a józsefvárosi szakmunkástanulók
nak, főleg akkor, ha még csak nem is kerülgeti a templomot. 
Koncepciója és stílusa is van a lapnak. Igazat adok Szikora 
Józsefnek: az is érdeme Zászlónknak, hogy megszólalnak benne 
az olvasók, hogy nagyobb részben élményre és nem szent szö
vegre épít, hogy ízlésesen, érdekesen és mértékletesen kapcsoló
dik a hagyományhoz, hogy nívós a katekézise, hogy életközeibe 
hoz klerikusokat. Gondot okoz belterjessége, a kényesebb té
mák túlontúl óvatos kezelése, az időnként izzadságszagú ke
délyeskedés és „diákoskodás”. Nem jó, hogy alig-alig esik szó hit
béli kételyekről, erkölcsi problémákról, hogy időnként nem lát
tatják a dolgoknak többi oldalát, egyszóval világképe kissé le
egyszerűsített. Úgyszólván hiányzó téma az iskola, a tanulás, a 
tanár-diák kapcsolat, a hitoktatás.

A Szív kínálatával és hangjával eléggé jól megtalálja az átla
gos katolikus családot, főleg annak hölgy tagjait. Majdnem min
dig sikerül színvonalasan népszerűnek lennie, ami azért óriá
si fegyvertény, és ha mégsem, akkor inkább leegyszerűsít (oly
kor, sajnos, nagyon), mint túlbonyolít. Persze azért is ilyen ki
egyensúlyozott és oldott, mert nem „idegesíti fel sem önmagát 
sem olvasóit, ugyanis az igazán rázós témákat kerüli, vagy nem 
mélyed el bennük. (A tanulmány írásakor még nem létezett a 
Keresztény Élet és az Új Áldás c. hetilap, s az IGEN még nem 
havonta, hanem kéthetente jelent meg. -  a szerk.)

Folyóiratok
A választék ma már eléggé bő: a fundamentálistól az avantgar- 
de-ig, a jezsuitától a domonkosig, az egyházi vezetéssel tetőtől
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talpig szolidáristól a vele vitatkozóig. A szakértők és az olvasók 
eléggé egybehangzóan az Egyházfórumot, a Mérleget, a Pannon
halmi Szemlét, a Távlatokat és a Vigiliát emelték ki. A kívülálló 
értelmiségiek, de sok katolikus olvasó számára is a Mérleg és a 
Pannonhalmi Szemle tűnik legszínvonalasabbnak, méghozzá 
nem csak a katolikus folyóiratok között, amire szerkesztőik jog
gal lehetnek büszkék.

Kétségkívül a Vigilia helyzete a legnehezebb. Ez a lap ugyan
is a politikai változások előtt mérvadó körökben a legjobbak 
egyikének számított. Ma már számos nem vallásos és jó néhány 
vallásos konkurensével kell lépést tartania, és ez csak váltakozó 
sikerrel megy. Azokkal értek egyet, akik úgy érzik, hogy egy ko
moly hullámvölgy után ismét emelkedőben van, elsősorban Ho- 
rányi Özséb jóvoltából. Méltatói egyetemességét, nyitottságát és 
többnézőpontúságát emelik ki. Még inkább hangoztatják mind
ezt a Teológia esetében, hozzátéve még azt is, hogy „semmi sem 
idegen tőle, ami emberi”. A Távlatok pedig sokakban azt a re
ményt kelti, hogy az Egyházfórum mellett talán ez a folyóirat 
meri majd felvállalni a kényes témákat. Az Egyházfórum eré
nyei között ezen kívül az érted haragszom szellemében megírt 
egyházkritikát is említik. A Pannonhalmi Szemle legértőbb ol
vasói jól érezték, hogy egy szellemi szabad vámterületen működő 
műhely áll mögötte, amelynek tagjai minden jóakaratú értelmi
ségit partnerüknek tekintenek, s kizárólag csak tiszta és tömény 
forrásokból merítenek. A Mérleg az egész magyarországi katoli
kus sajtó számára kihívás, ez a lap a leginkább zsinati szellemű, 
mert ez nyitja ablakait legszélesebbre és állítja be antennáit leg
pontosabban az idők jeleire.

Záró megjegyzések

A bevezetőben feltett kérdések többségére érdemi választ még 
nem adhatok, ehhez alaposabb kutatásokra és még sokkal több 
vélemény összegyűjtésére és elemzésére van szükség. Valami 
azért már sejthető és legalábbis hipotézisként megkockáztatha
tó:

A katolikus médiák nem mindegyike egyetemesen katolikus, 
egyike-másika rendszeresen vagy olykor csak egy-egy katolikus 
csoport szócsöve, és ez még a jobbik eset, mert az sem ritka, hogy

45



Egyházfórum 9 (1994)3

nem lehet tudni kit vagy mit képvisel az adott lap, műsor vagy 
közlemény.

Egyfelől nem minden orgánum esetében tisztázott, hogy kiket 
szólít meg, másfelől gyakori, hogy a megszólítottak nyelvét még 
középfokon sem ismerik a megszólítok.

Elsőre úgy tűnhet, hogy a tartalommal nincs komolyabb baj, 
csak a megformálással, a hangvétellel és a módszerrel. A gondo
sabb elemzés után úgy láthatjuk, mint Woland Lévi Mátét (a 
Mester és Margaríta című Bulgakov regényben): ,,Megmondom, 
miben van a hiba: a hanghordozásodban. Úgy ejtetted ki a szava
kat, mintha nem ismernéd el az árnyékot”.

A rutinos, de nem eléggé eredeti, túl óvatos, ezért unal
mas profizmus, a kevéssé felelősségteljes amatörizmus és a merő 
dilettantizmus egyaránt megtalálható. Az igazi profizmus a sző
kébb értelemben vett médiumok esetében nem, csak a folyóira
tok körében mutatkozik.

A szerkesztők és közreműködők jelentős része az igazság 
birtokosaként kinyilatkoztat, tanít, és nem a vándorló nép 
tagjaként tájékoztat és dialogizál.

Több médium kvaterkázik vagy kacérkodik a politikai 
hatalommal.

Eléggé ritka a sajátos arculat, a közvetítés olykor a közve
tített egyéniségeket is elszürkíti.

Ritka a textust hitelesítő antitextus, gyakori a pretextus és 
a pszeudotextus.

A nagy lehetőség a katolikus médiumok többségét megragadta, 
most őrajtuk a sor. Arra is van komoly esély, hogy a médiumok ezt 
nem szalasztják el. Bízom benne, hogy még a vesékbe látó Woland- 
ra is rácáfolva igenis, lehet még Lévi Mátéból jó evangéhsta.
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TRENKA MAGDOLNA

Budapesten született, mérnöki és jogi diplomát 
szerzett Budapesten és Miskolcon. 1989-ben végez
te el a Hittudományi Akadémia levelező tagozatát. 
A Regnum Marianum tagja, tanulmányát felkéré
sünkre írta.

Esztergom-budapesti zsinat 1994✓
(így láttuk mi, fiatalok)

Nagyszerű dolog, hogy ötvenhárom év után ismét zsinata1 
volt főegyházm egyénknek. És nagyszerű volt ebben a fo
lyam atban fiatalként részt venni.

Kellett ez a zsinat. Nagyon kellett. És úgy gondolom, 
éppen m ost volt itt az ideje. Korfordulón élünk, amikor el
engedhetetlen, hogy egyházunk reflektáljon önmagára és 
a változó világra. Hazánk és a m agyar egyház sok m inde
nen m ent keresztül az elm últ évtizedekben. Az új helyzet 
pedig új kihívásokat, új lehetőségeket hozott, új kérdése
ket vetett fel.

M inden zsinat célja valam iképp az egyház megújítása. 
A  m egújulás elsősorban m indig valam i benső dolog, az 
egyház tagjainak szívében kell végbemennie. Ezért volt 
zsinatunk jelm ondata: „Éljünk méltóan Krisztus evangéli
um ához” (Fii 1,27).

Szent Pál szavai a szív m egtérésére szólítanak fel. A r
ra, hogy szakítsunk a bűnnel, elkötelezettebben kövessük 
Jézus Krisztust, és engedjük, hogy egyre inkább Szentlel
ke töltsön el, O vezessen minket. A  zsinati folyam at alkal-

1 Egyházjogi értelemben zsinatunk nem zsinat=concilium=törvény- 
hozó gyűlés volt, hanem szinódus=tanácsadó gyűlés. A gyakorlat
ban mindkét kifejezést használtuk.
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mát adott -  egyének és közösségek szám ára -  az egyre ko
m olyabb Krisztus követésre. Épp ez által lehet eszköze az 
egyházm egye -  az egész m agyar egyház -  m egújításának. 
A  zsinati dokum entum , annak rendelkező része, az erre 
épülő ötéves lelkipásztori terv, az ezt elősegítő külső kere
tek korszerűsödését szolgálják.

Az esztergom i egy hétre, m agára a zsinatra kétéves el
őkészítő szakasz után került sor. Az előkészítés tizenhét 
bizottságban folyt, ezek egyike volt az Iíjúsági Bizottság. 
Ú gy gondolom, érdemes m egism erni azok nevét, akik 
részt vettek ebben a munkában:

Gál Edit (hitoktató ciszterci obláta)/  Q
Kisdi Ágnes (angol-olasz tanár, a CL tagja)
Bárány Béla (káplán)
H egyi Balázs (káplán, az RM '! tagja)
Aszalós Zoltán (közgazdász)
Erdöcsény András (cserkésztiszt, a Szt. Ignác koll. igazgatója) 
Puchard Zoltán (mérnök, a HÁLÓ és a K IM 4 tagja)
Dr. Trenka M agdolna (m érnök-jogász, az RM tagja)
Mi, az Ifjúsági Bizottság tagjai, az előkészítés során a 

legfontosabbnak azt tartottuk, hogy a zsinati folyam atba 
m inél több fiatalt kapcsoljunk be. M unkánk alapvetően 
ebben különbözött a többi bizottságétól. Zsinati beszélge
téseket, találkozókat szerveztünk a fiatalok (tizenöt-har
m inc évesek) számára. Az elm últ két év során több mint 
száz plébánián jártunk. A  legtöbb helyen nagy öröm m el és 
szeretettel fogadtak. A  lelkiségi m ozgalm ak közül sikerült 
találkoznunk a Regnum M arianum , a H it és Fény, a Neo- 
katekum enális út, a Cusillio és a Ferences V ilági Rend kö
zösségeivel.

Voltunk a Patronéban, a Kalocsai Iskola N ővéreknél és 
a Piaristáknál, ahol az egyházi iskolákba já rók  tapasz
talatait hallgattuk meg. A  szerzetesrendek közül elsősor-

CL= Communione e Liberazione (Lelkiség) 
RM= Regnum Marianum (Lelkiség)
KIM= Katolikus Ifjúsági Mozgalom
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bán azokkal kerestük a kapcsolatot, ahol nagyobb létszá
mú fiatal növendékkel találkozhattunk. így  m eglátogat
tuk a szalézieket, karm elitákat mint a férfi rendek képvi
selőit, m íg a női rendek közül a Don Bosco nővérekkel, a 
Szociális Testvérek fiataljaival és a Sacré Coeur Társaság 
növendékeivel beszélgettünk. Jártunk továbbá az eszter
gomi szem inárium ban, és találkoztunk a pesti teológia 
esztergom -budapesti egyházmegyés kispapjaival is. A  hívő 
fiatalok között rétegvizsgálatot is végeztünk: külön foglal
koztunk a munkás- és parasztfiatalok helyzetével. Összes
ségében m integy három ezer ifjú katolikust kerestünk fel 
személyesen. A  zsinati folyamat legnagyobb értékének 
ezeket a találkozásokat tartom. Úgy érzem ugyanis, hogy 
ezeken az alkalmakon, ezekben a személyes beszélgeté
sekben született m eg igazán a zsinat. Mert ezeken keresz
tül a fiatalok csoportjai sajátjuknak, magukénak érezhet
ték a zsinatot. A  személyes m egkeresésnek ezen túl kettős 
célja volt: Egyrészt átjárható kommunikációs csatornát k í
vántunk létrehozni. Mi tájékoztattuk a közösségeket a zsi
nat céljáról, öröméről, értékéről, a szinódus történéseiről. 
Ugyanakkor kíváncsiak voltunk a fiatalok véleményére. 
Bár m agunk is fiatalok vagyunk, a találkozások alkalm á
val kikértük a jelenlévők javaslatait, ötleteit. Ezeket kéré
seikkel, problém áikkal együtt tolm ácsoltuk a zsinatra.

M ásrészt szerettük volna, ha látogatásaink katalizátor 
szerepet töltenek be a helyi közösségek életében. Azaz tö
rekedtünk arra is, hogy ezek nyomán, maguk is gondolják 
végig az egyház és saját kis közösségük életét.

A  katolikus fiatalokon kívül m egkerestük protestáns 
testvéreinket és különböző csatornákon keresztül m egpró
báltuk m egszólítani a nem hívőket is. A  testvéregyházak 
képviselői m egfigyelőként a zsinaton is részt vettek.5 A

5 Zsinati tagok: az egyházjog előírásai szerinti személyek alanyi jo
gon, a többiek a fópásztor választása szerint, mindenki a főpásztor 
személyes meghívása alapján vett részt. Az előkészítő bizottságok
ból a vezető és még két-három fő kapott meghívást.
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szervezett vallásgyakorlat szem pontjából sehova nem tar
tozók közül kb. ötszázötven fiatallal találkoztak m unka
társaink szem élyesen. A  m agukat egyik felekezethez sem 
soroló különböző társadalm i szociológiai csoporthoz tarto
zók igen örültek, hogy a katolikus egyház kíváncsi a véle
m ényükre.

A  fiatalokkal való m inden találkozást m i ajándékként 
éltünk meg, de úgy gondolom , vendéglátóink szám ára is 
sok öröm et hozott. Ú gy érzem, kölcsönösen gazdagítottuk 
egymást.

A  Hívő Ifjúsággal kérdőívet is kitöltettünk. Azért, hogy 
objektív inform ációt, konkrét ism ereteket, adatokat sze
rezzünk életükről. A  kérdőív kérdései három  csoportba so
rolhatók: a gyakorló hívő életre vonatkozó kérdések köré
ben elsősorban a szentségekkel kapcsolatos gyakorlatuk
ra, im aéletükre kérdeztünk rá; a m ásodik kérdéscsoport 
keretében a keresztény m orális tanítás gyakorlati alkal
m azását próbáltuk tesztelni; végezetül vizsgáltuk az egy
házi kis közösségekhez tartozás hatását életükre, gondol
kodásukra.

A  m integy három ezer kitöltött kérdőív számítógépes 
feldolgozása alapján, összefoglaló értékelést készítettünk 
e korosztály helyzetéről egyházunkban.

A  kétéves m unka lezárásaként m inden bizottság elké
szítette előkészítő anyagát, am ely három  részből állt: a vo
natkozó tém ában az egyház tanításának rövid összefogla
lása, helyzetelem zés, az előző kettő összevetése alapján k i
dolgozott j avaslatok.

A  tizenhét bizottság írásaiból a koordinációs bizottság 
(ők hangolták össze a két év során a bizottságok m unká
ját) m egszerkesztette az ún. M unkadokum entum ot, m ely- 
lyel az Ifjúsági Bizottság -  m ásokkal együtt -  nem  igazán 
volt elégedett. Mi úgy éreztük, a ránk ju tó  öt oldal nem 
tudta tükrözni az előkészítő anyagunk szellem iségét. A  
M unkadokum entum ot m inden zsinati tag kézhez kapta, 
és hozzá m ódosító indítványokat nyújthattunk be. Ezeket
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a koordinációs bizottság tagjai rendszerezték, és készítet
ték elő a m ajdani vitákra. Ezután került sor jú lius elején 
a szinódusra.

Ez a zsinat alapjaiban volt más, mint a megelőző összes 
többi. A  m agyar egyház történetében először vettek benne 
részt világi férfiak és nők. Lassanként kezd a gyakorlat
ban is érvényesülni a megváltozott egyházmodell: ez az 
egyház valam ennyiünk egyháza, a mi egyházunk, és nem 
csak a klérusé. Éppen ezért m inden katolikus feladata, ál
talános papságából fakadó küldetése növelni, építeni egy
házunkat. Szám unkra -  akik dolgoztunk az üldözött egy
házban is -  a zsinati folyam at annyiban hozott újat, hogy 
más dim enzióban kezdtük látni küldetésünket. Nem csak 
a saját kisközösségünkben, lelkiségi m ozgalmunkban, ha
nem szélesebb horizonton az egész magyar egyházért kell 
tevékenykednünk. Ez néha nem könnyű. Mert m íg a lelki
ségekben term észetes, hogy atyák és civilek barátként, 
testvérként szolgálnak együtt, egymás mellett, addig ez a 
nagy egyházban nincs m indig így. Bár a zsinat nyomán 
m egkezdődött a különböző falak (főpapság, alsó papság, 
világiak és papok közötti) lebontása, éppen a két év során 
ül. m agán a szinóduson is találkoztunk olyan papokkal, 
akik nem szívesen fogadnak el világi m unkatársakat. Kü
lönösen nem fiatalokat vagy nőket. M indezek m iatt a zsi
nati folyam at nagy eredm ényének tartom, hogy a legkü
lönbözőbb korú, felfogású, hivatású, pozíciójú világi és pap 
testvérek képesek voltak a közös munkára, dialógusra. A  
viták ellenére tudtunk szeretetben együtt gondolkodni, 
dolgozni. Az, hogy meghallgattuk egymást, már önm agá
ban is előbbre viheti ügyünket, m ert rákényszerít egy m á
sik -  az enyém től különböző -  vélem ény átgondolására. A  
két év alatt együtt kerestük az új helyzetnek, a holnapnak 
m egfelelő válaszokat, hiszen a jövőért közös a felelős
ségünk. A  közös m unka és felelősség pedig hozzásegít egy
más elfogadásához. Mindez term észetesen nem jelenti azt, 
hogy nem érték m eglepetések, csalódások a zsinaton mun-
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kálkodókat. A  m eg nem értések, félreértések sok feszült
séget okoztak. Ezeket azonban sikerült keresztény m ódon 
feloldani. Új elem ként m egjelent a zsinaton a közösségi 
egyház képe, gondolata is. Ezt tükrözte a lelkiségek és 
m ozgalm ak bevonása a m unkába. N agy öröm volt szá
momra, hogy képviselőik jelen  lehettek a szinóduson. Úgy 
gondolom  a különböző lelkiségek a Szentlélek külön aján
dékai a XX. század em bere számára. A  szerzetesrendek 
m ellett az egyház palettáját gazdagító, nélkülözhetetlen 
színfoltot jelentik  sokunk szerint.

A  zsinat a felújított vízivárosi tem plom ban ülésezett. A  
nap ritm usát a közös liturgia adta meg: reggel, esete zso
lozsma, délben szentmise. Délelőtt plenáris, délután szek
ció ülések voltak. A  tárgyalásra kitűzött tém ák négy cso
portba tartoztak: Helyünk Krisztus tanítói (I.), papi (II.), 
pásztori (III.) küldetésében, és külön a küldetésünk a v i
lághoz (IV.). Az egyes csoportokba az előkészítés különbö
ző (18 db) tém ái kerültek. Talán soknak tűnik a kitűzött 
anyag mennyisége. Én azonban úgy látom, ötven évvel a 
zsinat után szükség volt egy átfogó, feladatainkat a leg
szélesebben áttekintő tanácskozásra. Először a relátorok a 
m unkadokum entum  alapján bem utatták az egyes tém á
kat, és a hozzákapcsolódó m ódosító javaslatokat. Sajnos 
nem minden relátor ismerte az általa felvezetett téma előké
szítő anyagát. (Nem az ő hibájuk.) U gyanez elm ondható a 
zsinati tagok egy részéről is. Jó volt, hogy az előkészítés
ben résztvevőknél szélesebb kör6 döntött a felm erült kér
désekben, de hatékonyabb lett volna a m unka, ha m inden
ki ism eri az előzm ényeket. Em iatt előfordult, hogy elbe
széltünk egymás mellett, m áskor m eg korábban m ár túl
tárgyalt, lefutott tém ák kerültek újból elő. Ráadásul a 
résztvevők nem egyform a m élységgel ism erték a II. V ati
káni Zsinat tanítását, a Codex rendelkezéseit. U gyanak
kor sok új szem pontot is kaptunk a zsinati folyam atba a

6 Szélesebb kör= a zsinati tagokkal.
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szinódúson bekapcsolódó testvérektől, melyek a végső do
kum entum ot tovább színesítették, gazdagították. A  szek
cióüléseken történt az érdemi munka. Az adott tém ákat 
itt lehetett m egvitatni, esetleg újabb m ódosításokat beter
jeszteni. Mindenki szabadon elmondhatta véleményét, 
melyből néha parázs vita kerekedett. Előfordult viszont, 
hogy az ülést vezető koordinációs bizottsági tagok hatalmi 
szóval m eggátolták bizonyos javaslatok jegyzőkönyvbe ke
rülését. Ezektől az esetektől eltekintve a szekcióülések vé
gére általában konszenzus alapján a módosító indítványok 
új változata született meg. Ezt m ég aznap este szám ító
gépre vitték, hogy a másnapi ülésen mindenki kézhez 
kaphassa a végleges előterjesztést. Ezután a plenáris ülés 
keretében került sor a szavazásra; a munkadokum entum 
eredeti szövege, ill. a m ódosítások között lehetett válasz
tani. Sokan a szavazás módját form álisnak éreztük. A  m ó
dosítás utolsó szövegváltozatához a plenáris ülésen már 
nem lehetett hozzászólni. Úgy gondolom, bármilyen rövid 
idő állt is rendelkezésünkre, legalább az előkészítést vég
ző bizottságok képviselőinek m eg kellett volna adni -  mint 
a parlam entben -  a lehetőséget, hogy jelezzék egyet
értésüket vagy ellenvélem ényüket az egyes beterjeszté
sekkel kapcsolatban. Ennél is nagyobb hiányosságnak ér
zem, hogy az eredeti szöveg néhány szakaszához benyúj
tott m ódosító indítványok a szekcióülést követően az utol
só előterjesztésbe már nem kerültek be. Ezeket a szakaszo
kat szavazásra sem tették fel; így adott esetben nem volt le
hetőség az eredeti -  kifogásolt -  változat elvetésére sem.

A  m egszavazott szövegváltozat a főpásztor aláírásával 
emelkedik törvényerőre.

Végezetül néhány személyes benyomás a zsinatról. Az 
esztergom i egy hét mindvégig oldott, meleg, baráti hangu
latban zajlott. Azt hiszem  a háttér im ák m ellett ez a kivá
ló szervezésnek tudható be. A  szervezők munkájáról 
egyébként is csak felsőfokban lehet beszélni. Az alkalm a
zott technika kiválóan működött, a résztvevők ellátása
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igen m agas színvonalú volt. Egyszóval igazán profi m ó
don, „európai szinten” alakították a hátteret szám unkra. 
Em ellett gondoltak az ülések feszültségeit levezető prog
ram ok (sport, kulturális) beiktatására is. Ettől volt a zsi
nat term észetesen emberi, életszerű, kereszténységet su
gárzó. Különösen ilyen alkalm at jelentettek  az esti sörpar
tik a prím ási palota udvarán, és az utolsó napi „görbe tü
kör” , m elyet a zsinat tréfás kedvű, ténylegesen és lélekben 
fiatal tagjai tartottunk a résztvevők elé. M ókás jelenetek 
keretében m utattuk be a zsinat történéseit. Kikarikíroz- 
tuk a vitákat, visszásságokat, de m egjelenítettük az ered
m ényeket, a zsinat öröm eit is. így  született m eg a szinó- 
dus indulója is. M int a szerzők egyike, büszkén kijelenthe
tem, közsikert aratott. Azt hiszem  ilyen sem volt m ég egy
házm egyés zsinaton.

Szám om ra az egy hét legértékesebb m om entum ait a je 
lenlévőkkel való beszélgetés adta. Sok új barátot szerez
tem , és a régiekkel is alkalm am  volt kom oly és kötetlen 
beszélgetésre egyaránt.

Voltam  jó  néhány szakm ai és egyházi konferencián, 
kongresszuson, de ilyen em beri léptékű, testvéri összejö
vetelen kévésén. N agyon örülök, hogy az életszerű, életvi
dám kereszténység -  m elyet én a Regnum ban m egism er
tem  -  m egjelent a nagy egyházban is.

Ú gy gondolom , m inden résztvevő szám ára sokáig em lé
kezetes m arad a közös zsinatolás. Történelm i-egyháztör- 
ténelm i esem ények részesei voltunk, m ely további kötele
zettséget ró ránk: kovász szerepünket kom olyan véve, 
m inden nehézség ellenére építeni a jövő  egyházát, ott, 
ahol éppen vagyunk.

Jézus rem ényének m egkülönböztető vonása, hogy in 
kább a jelenre irányul, mint a jövőre. Bár Isten országa 
m ég eljövendő, bár az ítélet napja m ég nem  virradt föl, 
m égis inkább arra épül az öröm hír, ami m ár itt van, és 
nem arra, ami m ég nincs itt.
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m e r é n y i-M e t zg e r  G á b o r

Dr. Pacha Ágoston emlékezete

Az idén november 4-én lesz halálának negyvenedik 
évfordulója dr. Pacha Ágoston temesvári megyéspüs
pöknek.

A temesvári egyházmegye első és hosszú ideig egyetlen püspöké
nek személye megérdemli egy rövid visszaemlékezés erejéig a fi
gyelmet és a kegyeletet.

Augustin Pacha 1870. november 26-án látta meg a napvilágot 
a Temes vármegyei Móricföldön (jelenleg a romániai Maureni). 
Szülei a Bánátba betelepített svábok leszármazottai voltak. Az 
elemi- és középiskolai tanulmányai elvégzése után a Csanádi 
Papnevelde növendéke lett. A szeminárium elvégzése után, 
1893. augusztus 12-én szentelték pappá Temesváron. 1893-1894- 
ig Mezőkovácsházán teljesített kápláni szolgálatot, majd 1894. 
október 1-től a Temesváron székelő Csanádi püspöki udvarban 
tevékenykedett. Időközben teológiai doktorátust is szerzett. Te
hetségére és szorgalmára csakhamar felfigyelt a felsőbb egyházi 
vezetés, és 1901-ben már püspöki titkárrá nevezték ki. 1906-ban 
elnyerte a tiszteletbeli kanonoki címet és még ugyanebben az év
ben megkapta a „pro Ecclesia et Pontifice” pápai kitüntetést. 
1911-ben lett a Csanádi székeskáptalan tényleges tagja, mint 
székesegyházi kanonok. Ebben az évben a püspöki udvari tiszt
ségében is előlépett, titkárból a püspöki iroda vezetője lett. Négy 
évvel később 1915-ben elnyerte a Szt. Erzsébetről nevezett sze
pesi címzetes prépost címet.

A trianoni békeszerződés alapján Pacha egyházmegyéjének -  
a Csanádi püspökségnek -  területét három ország között osztot
ták fel (Magyarország, Jugoszlávia, Románia). A román király
sághoz jutott a legnagyobb rész, a temesvári székhely, valamint 
160 plébánia, 450.000 hívővel. Az akkori Csanádi püspök Glatt- 
felder Gyula kezdetben Temesváron tartózkodott, majd a soroza-
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tos zaklatások és a román állammal való nézetelétérések miatt 
az országot elhagyva, kénytelen volt 1923-ban Magyarországra 
költözni. A Csanádi egyházmegye új székhelye ekkor lett Szeged. 
Az egyházmegye romániai részén egy apostoli kormányzóságot 
állított fel a Szentszék, melynek vezetőjévé -  1923. március 12-i 
dátummal -  dr. Pacha Ágoston kanonok, püspöki irodaigazgatót 
nevezte ki. Négy évvel később XI. Pius pápa, 1927. április 3-án 
lebedói címzetes püspökké nevezte ki. Püspökké szentelésére 
május 10-én került sor a temesvári székesegyházban, ahol a 
szertartást M. Dolci pápai nuncius celebrálta. 1930. június 5-én 
a pápa a temesvári apostoli kormányzóságot egyházmegyei rang
ra emelte. Az így létrejött püspökségnek az első fopásztora pedig 
-  október 16-i dátummal -  Pacha kormányzó lett.

Pacha püspök minden elődjénél nagyobb súlyt helyezett a hí
vekkel való közvetlen érintkezésre. Hivatali ideje alatt ő maga 
huszonegy templomot szentelt fel, bérmaútjain pedig a legtávo
labb eső kis falvakat is felkereste. Szívesen vett részt zarándok
latokon, de jelen volt az 1926-os Chicago-i és az 1932-es Dublin-i 
eucharisztikus világkongresszuson is.

Nagy nyilvánosság előtt tartott beszédeiben -  így a svábok le
telepedésének kétszázadik évfordulóján rendezett nagygyűlésen, 
vagy a Banatia nevű német tanítóképző felszentelésekor -  a svá
bokat hagyományaik és kulturális értékeik megőrzésére szólítot
ta fel.

1948-ban a román állam a temesvári püspökséget megszűnt
nek nyilvánította. Az egyházmegyét csupán foesperességként 
volt hajlandó elismerni. Az ekkor már hetvennyolc éves Pacha 
Ágoston nem fogadta el egyházmegyéjének megszüntetését és ál
lami nyugdíjaztatását. A román állam azonban idős korára való 
tekintet nélkül, 1950. július 20-án letartóztatta a püspököt. Le
tartóztatásának oka, hogy nem fogadta el egyházmegyéjének fel
számolását, és a temesvári székesegyházban ő hirdette ki a 
Szentszék állásfoglalását, melyben a román államot ítélte el. Az 
1951. szeptember 10-e és 15-e között lezajlott bírósági tárgyalá
son azonban hazaárulással és kémkedéssel vádolták meg a 
nyolcvanegy éves püspököt. Az ítélet tizennyolc évi fogházbünte
tés volt. Pachát a máramarosszigeti börtönbe szállították, ahol 
egy cellában raboskodott Márton Áron erdélyi püspökkel, dr. Bo
ros Béla titokban felszentelt temesvári segédpüspökkel, Ale-
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xandru Todea görög katolikus püspökkel, valamint a szintén ti
tokban felszentelt Joseph Schubert püspökkel.

1954 nyarán a román kormány „könyörületet gyakorolt” az 
akkor már 84 éves, majdnem teljesen vak és súlyos rákbetegség
ben szenvedő Pacha Ágostonnal szemben, és állapotára való te
kintettel szabadon engedte. Az idős püspök ismét kézbe vette 
egyházmegyéjének ügyeit, és szinte haláláig szolgálta egyházát 
és híveit. A megváltó halál azonban nem váratta sokáig és 1954. 
november 4-én magához szólította a Teremtő. Temetésére a te
mesvári székesegyházban került sor, melynek falai a mai napig 
őrzik a mártírsorsú főpap földi maradványait. A temesvári egy
házmegyének egészen 1990-ig nem volt püspöke és csak a Romá
niai Forradalom után, 1990. március 16-án nevezte ki II. János 
Pál pápa Sebastian Kráutert megyéspüspökké.
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FOLYAMATOK
| /  Apostoli nuncius az evan- 
gelizációról
(MTI) Szükséges a médián ke
resztüli evangelizáció; első
sorban az általános hangvé
tel, valamint értékek tekinte
tében, amelyeken a tömeg
tájékoztatás által közvetített 
üzenet alapul. Nagy szükség 
van arra, hogy ez az üzenet 
pozitívabb legyen, pozitív, 
mondhatni keresztény érté
keken alapuljon -  hangsú
lyozza Angelo Acerbi. A 
Szentszék magyarországi 
nagykövete a Szent István-i 
ünnepek alkalmából exkluzív 
interjút adott a Duna Televízi
ónak. Hozzáfűzte: kívánatos, 
hogy e tekintetben az egész 
világon javulás következzen 
be a médiumok munkájá
ban, a médiatulajdonosok és 
vezetők felelősségtudatában. 
A beszélgetést ma este sugá
rozza a Duna TV az Esti kér
dés című műsorában*

%/ Az újságírói szabadságról
Klagenfurt: A közös Európa 
gondolatának jegyében zaj
lott le május 26. és 29, között 
az Alpok-Duna-Adria orszá
gokban tevékenykedő katoli
kus újságírók újonnan meg
alakult munkaközösségének 
(ADA) első összejövetele a 
karintiai St. Georgenben, az 
ADA központjában. A sza
badság témájával foglalkozó

tanulmányi napokon kereken 
70 katolikus újságíró vett részt 
Bajorországból, Olaszország
ból, Horvátországból, Ausztriá
ból, Szlovákiából, Szlovéniából 
és Magyarországról.
A tanácskozás végén meg
fogalmazott, „Szabadságra 
hivatva" című St. Georgen-i 
nyilatkozatban a résztvevők 
szabddságot követelnek az 
újságírói hivatás minden terü
letén, egyházi és nem egy
házi vonatkozásban egya
ránt. A szabadság „megoszt- 
hatatlansága", valamint a 
vele való felelősségteljes élés 
mindenki számára feladat. A 
nyilatkozatban utalnak arra, 
hogy a II. Vatikáni zsinat az I. 
Vatikáni Zsinatra hivatkozva 
„elismeri a kultúra területei
nek szabadságát és szabad 
kibontakozását valamint a 
vélemények és információk 
szabadságát".
Az információ szabadsága 
magában foglalja minden 
ember jogát a szabad véle
mény-nyilvánításra, továbbá 
azt a jogot, hogy „szabadon 
lehessen az igazság után ku
tatni" -  ahogy a II. Vatikáni 
zsinat is kifejezte. Ez termé
szetesen a tévedések terje
désének rizikóját is magában 
foglalja. A hívő keresztények 
azonban bíznak abban, 
hogy az igazság kibontakozik 
a szabadságban.
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Az autoritativ szabályozás 
nem alkalmas arra, hogy az 
igazság hozzásegítse őt meg
illető jogához -  állapítják 
meg nyilatkozatukban a ka
tolikus újságírók. A zsinat sza
vai szerint Krisztus evangéliu
ma tiszteletben tartja „a lelki
ismeret méltóságát és sza
bad döntést".
A keresztények joga és köte
lessége, hogy hozzájárulja
nak Krisztus üzenete elmélyí
téséhez és elterjesztéséhez és 
nézeteiket kinyilvánítsák az 
egyház ügyeiben.
A Világkatekizmus az infor
máció és vélemény-nyilvání
tás szabadságát a szabad
ság jelentős ismérveinek tart
ja. A tanítás és a hitélet ta
pasztalatainak állandó kicse
rélése az egyházban a hiva
tali papság és a hívők között 
hozzásegíti a tanítóhivatal 
képviselőit ahhoz, hogy a hit 
és az erkölcs tanait autenti
kusan hirdethessék. A hívőket 
pedig megóvja attól, hogy 
az egyház közösségét szub
jektív lelkiismereti döntések
kel veszélyeztessék.
A közvélemény alakításának 
„elengedhetetlen feltétele" 
az egyházban is „az informá
ciók szabad áramlása" -  ol
vasható továbbá a nyilatko
zatban. II. János Pál pápa az 
egyházról, mint üvegből ké
szült házról beszélt, ahol a le

hető legnagyobb nyitottság
nak kell uralkodnia. „Amíg 
ezt elérjük, még sok bepiszko
lódott üvegfalat kell megtisz
títanunk és homályos ablak
üveget kicserélnünk" állapí
tották meg a katolikus újságí
rók. Az embereknek „az igaz
ságot hűen tükröző, átfogó 
és pontos információkra van 
szükségük, hogy megértsék a 
világot és benne a saját sze
repüket". Mint minden sza
badság, az információ sza
badsága is felelősséget kö
vetel: „az igazságnak megfe
lelő tájékozódást, mások tá
jékoztatása előtt".
A St. Gerogen-i nyilatkozat 
hangsúlyozza, hogy az egy
házi sajtóban „isten népe vé
leményének és törekvései
nek sokféleségét" kell megje
lentetni. A médiumokat illető
en a jelenlévő újságírók kö
vetelik „a médiahatalom túl
zott koncentrációjának meg
akadályozását", a közjogi és 
magán rádióadók program
jában „az egyházak megfe
lelő figyelembe vételét", a 
„reformországok újságíró
csoportosulásainak tisztelet
ben tartását" valamint szel
lemi és anyagi támogatásu
kat, hogy munkájukat sza
badságban végezhes- 
sék.KAP/MK*
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^ 3 0  évvel ezelőtt, 1964. 
szeptember 15-én írta alá a 
Magyar Népköztársaság és a 
Vatikán képviselője (Prantner 
József miniszter, az ÁEH elnö
ke és Mons. Agostino Casa
ron, a szent Külügyi kongre
gáció helyettes titkára) az 
ún. „részleges megállapo
dást", melyben vitás kérdé
seket rendeztek és vélemé
nyeket, igényeket és fentar- 
tásokat rögzítettek. Az aláírt 
iratok egyik része egy doku
mentum, másik része pedig 
egy jegyzőkönyv volt. A 
megállapodás fordulatot je
lentett a kommunista ország
vezetés és a Vatikán viszo
nyában. Mindkét fél az eny
hülés lépéseként értékelte a 
dokumentum aláírását. A ha
zai egyházpolitikában azon
ban inkább az Állami Egyhá
zügyi Hivatal egyházpolitiká
jának vatikáni megerősítése
ként hatott. Öt évvel ezelőtt 
az Egyházfórum kezdemé
nyezte, hogy hozzák nyilvá
nosságra a dokumentumot 
és a jegyzőkönyvet. Eddig 
ugyanis csupán az Osserva- 
tore Romano hivatalos vati
káni lap sajtóközleményéből 
olvashatók ki homályos uta
lások a szövegek tartalmára 
(vö. Magyar Kurír 1964. szept. 
15. 263. sz. l.o.). A vatikáni 
Államtitkárságra és az Egyhá
zügyi Hivatalhoz többszáz

aláírást mellékelve küldtük el 
ezirányú kérésünket. Sarkadi 
Nagy Barna, az ÁEH akkori 
vezetője válaszlevelében 
nem látta akadályát az 1989- 
ben gyakorlatilag érvényét 
veszített megállapodás pub
likálásának, „amennyiben a 
vatikáni fél is belegyezését 
adja". A 25. éves évforduló 
alkalmából elhangzott hazai 
és vatikáni értékelések a Va
tikán ún. keleti politikájának 
sikereként emlegették a 
megállapodást amelyet az
óta sem publikáltak sehol, s 
amelynek szakszerű és ár
nyalt elemzése még ma is 
várat magára.*

l /  A kaposvári egyházme
gyében keletkezett pénzügyi 
konfliktus (Egyházfórum 94/2 
85.o.) egyhézjogi intézkedé
sekkel folytatódott. Balás Bé
la kaposvári megyéspüspök 
f.év április 18-án visszavonta 
a Lipien Mihálynak 1990-ben 
kiadott joghatóságot és 
Maczkó Gyula esperest ne
vezte ki adminisztrátornak. A 
Tübingenben doktori tanul
mányait folytató Kocsi 
György plébánost pedig Ba
lás Béla püspök felmentette 
és külföldi tanulmányai idejé
re, meghatározatlan időre 
tanulmányi szabadságot en
gedélyezett számára. Gyulay 
Endre megyéspüspök Szen-
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tesre disponálta a kaposvári 
külszolgálat alól felszabadí
tott papját, aki ezt az állo
máshelyet, a konfliktus meg
oldásáig nem kívánja el
hagyni. Többszöri hiábavaló 
felszólítás után a püspök 
1994. június 23-án felfüggesz
tette Lipien Mihályt, aki az 
egyházjog adta lehetőségé
vel élve ezellen a római Papi 
Kongregációhoz fellebbe
zett. A fellebbezésnek halasz
tó hatálya van. A Magyar 
Kurír és az Új Ember értesülé
sei szerint Balás Béla megyés
püspök saját kérésére a Ma
gyar Katolikus Püspöki Kar ki

vizsgálta a fiatal egyházme
gye vezetésének pénzügyeit, 
melyet „példásnak" talált. 
Kocsi György és Lipien Mi
hály számos illetékes fóru
mon kérte a jegyzőkönyvbe 
való betekintés lehetőségét, 
amelyet eddig nem kaptak 
meg.»

| /  30 évvel ezelőtt alapítot
ták a Mérleg c. lapszemlét, 
amelyet magas színvonalá
val a katolikus folyóiratok leg- 
kiválóbbjaként olvasnak és 
rendelnek meg sokan. Kollé
gáinknak és barátainknak to
vábbi sikereket kívánunk.»

A mustármag, a kovász, a növekedő vetés 
és a türelmes magvető példázata a rendít

hetetlen bizalmat tanítja. A hangsúly mind
egyikben a folyamat szükségszerűségén 

van. A kifejlet nem függ sem az emberek 
szembenállásától, sem kishitűségüktől. Is

ten belenyúlt a történelembe, új korszak kö
szöntött be s halad előre a maga útján, bár

mit teszünk vagy mulasztunk.
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Beszélgetés Halász Plusszal a papi 
hivatásról

1991 tavaszán azzal a céllal kerestem fel őt, hogy 
megbeszélhessek vele néhány kérdést, amelyek a pá
lyamódosító papok életútját vizsgáló kutatásom kez
detén felvetődtek. Ekkor találkoztam vele először (és 
sajnos utoljára), addig csak gépelt egyházi szamizda- 
tok egyéni hangú szerzőjeként. Bár több ajánlóm volt 
hozzá, erre hivatkoztam. Szívesen, kedvesen fogadott, 
nem kellett magyarázkodnom, „vette a lapot", s 
azonnal a tárgyra térhettünk. Örültem, hogy nem 
került sor a tegeződésre, mert igen jólesett őt atyának 
szólítanom. Szerkesztőségünk ezzel a beszélgetéssel 
tiszteleg a idén elhunyt atya előtt.

Miben látja okát Piusz atya, hogy az elmúlt évtizedekben egyre 
kevesebben választották Magyarországon is a papi pályát?

Ez összefügg azzal is, hogy az egyház is csökkent létszámá
ban. Erősen. Az egyházhoz tartozás máma: meggyőződés. Felzár
kózás az Evangéliumhoz. Ennek szükségszerű következménye, 
hogy mindazok leválnak az egyház testéről, akik számára csu
pán családi indítás, hagyomány, s maradnak az Evangélium 
mellett elkötelezettnek. Ez régen, a tömeg-egyház idején is a ki
sebbik rész volt. Örülhetünk is annak, hogy lesodródtak azok, 
akik felszínesen voltak keresztények, akik felszínesen tartoztak 
az egyházhoz. Ez normális jelenség.

Vajon a létszámon kívül csökkent-e a hivatások minősége is?
Ehhez nehezen tudnék hozzászólni, hiszen nem ismerem a 

mai hivatásokat. Ezt a szemináriumok elöljáróinak kell eldönte
ni. Nevezetesen, hogy csak odasodródtak-e belső meggyőződés 
nélkül, mondjuk, a baráti kör és más külső tényezők hatására. 
Az illetékesek feladata ezt megvizsgálni, s csendesen kiszűrni 
azokat, akik mellékes szempont alapján csatlakoztak. Megjegy
zem, ez a szó, hogy hivatás, eléggé problematikus. Tulajdonkép-
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pen annyit jelent, hogy valaki önmagában meghallja, vagy ráéb
red arra, hogy őt a Jóisten valami magasabbra hívja.

Elég-e a hivatás a papsághoz, vagy kell-e még valami ? Pályára 
alkalmasság, képességek?

Ez is kell. Egy bizonyos rátermettség. Például egy dadogó em
ber nem számolhat hivatással ebben az értelemben.

A papság tapasztalatom szerint nagyon összetett szerep, ponto
sabban szerepegyüttes. Köztük eléggé ellentétesek is, mint például 
a publikum előtt szereplő prédikátor, a gyóntatószékben meghall
gató pap. Vegyük még hozzá a közösségszervezőt, a menedzsert és 
tanítót. Hogyan lehet meggyőződni arról, hogy én minderre alkal
mas vagyok-e ?

Ezt a szemináriumi elöljáróknak kell eldönteni, nekik kell er
re alkalmasnak lenni. Magam is prefektus voltam tíz évig, és jó- 
néhányat eltanácsoltam. Beszélgetések közben rávezettem őket, 
hogy maguk mondják ki, hogy nem alkalmasak. És megegyez
tünk, hogy a rendet elhagyja...

Volt miből válogatni, de most aluljelentkezés van, s kémeim 
azt jelentik, hogy eléggé ritka az eltanácsolás.

Pedig a mérték ma is ugyanaz. Szent Benedek regulájában 
van egy nagyon szép passzus arról, hogy az Istent keresi vagy 
önmagát. Szerepelni szeret és más egyéni szempontok. Ezeket 
ma éppúgy ki kell szűrni, mint régen, amikor még nagyobb 
számban jelentkeztek.

Többen mondják, bennfentesek, hogy minimum 50-700pap hi
ányzik ma országunkban. Ugyanők azt is mondják, hogy felszen
telt papok egyharmada, ha szigorúbb mércét alkalmaztak volna, 
nem csúszott volna át elégségessel. Ha viszont feljebb emeljük a 
mércét? Akkor mégis csak szabad kompromisszumot kötni?

Szerintem itt roppant jelentősége van a civilek szerepvállalá
sának. Egészséges civil gárdát kell kinevelni, akik között sokan 
vannak olyanok, akik felülmúlják a papok egy részét. Nagyon 
sok civilt kellene pappá szentelni. És akkor itt van a cölibátus 
kérdése, amit fakultatívvá kell tenni. A szemináriumban együtt 
voltam görögkatolikus kispapokkal, aki igazán lelkes, igazán hí
vő emberek voltak, de jövőjüket nem cölibátusban képzelték el.

Számoljunk azzal, hogy egy ideig még nem engedélyeztetik a 
válaszható cölibátus és ugyanakkor a mérce is magasabbra helye
ződik. Ez esetben a jóval kevesebb pap idejének nagy részében mi
sézik és gyóntat, a civilek esketnek, temetnek, és -  ami a pap fő
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feladata lenne -  közösséggé formálják a híveket. Nem torzulhat el 
ebben az esetben a papi hivatás profilja ?

Le kell szögezni, hogy az ilyen döntés kockázattal jár, ám ahol 
nincs kockázat, ott nincs élet. Számolni kell bizonyos konfliktus- 
helyzetekkel. A püspököknek és más elöljárók nem söpörhetik 
ezt a dolgot a szőnyeg alá. A pap nem lehet ide-oda rohangáló 
masina, szentség-szolgátlató automata, hanem csak egyéni érét
keit kibontakoztató lelkipásztor.

Szociálpszichológusaink szerint fiatalságunk infantilizálódott. 
Várhatunk-e felelős döntést a papi hivatással kapcsolatban 17-18 
éves korban? Elég-e a tisztázáshoz a szeminárium falai között el
töltött 4-5 év? Nem lenne-e szerencsés még négy-öt próbaév után 
felszentelni őket?

Gondolom igen. Csak érett személyek vállalhatják a papsá
got. És ebben az elöljáróknak nagy a felelősségük. Ha kell, tolják 
ki a határokat. Ehhez azonban nemcsak szociológiai, hanem lé
lektani fogékonyság is szükségeltetik részükről. Itt van a baj, 
hogy ilyenek kevesen vannak a papképzésben.

Az elmúlt években mintegy száz pappal beszélgettem különböző 
kérdésekről, s mindüket megkérdeztem hogyan látják a papi pá
lyára való felkészítést. Elmondták, nagyon kevés segítséget kap
tak a hitoktatáshoz, a közösségalakításhoz, még kevesebbet ah
hoz, hogyan kell megélni magányban a cölebsz életformát, hogy 
ezzel kapcsolatban milyen nehézségekre számíthatnak, s ez eset
ben mit tehetnek. Ebben a tekintetben a szeminárium gyökeres re
formját tartották szükségesnek.

Feltétlenül szükség lenne rá. Bár az élet sok mindenre megta
nítja az embert, de ez teszi feleslegessé az életre felkészítést, és 
ebben a tekintetben, úgy látszik nem megfelelőképpen történik a 
szemináriumi elöljárók és tanárok kiválasztása.

Sokan hiányolták a szociológiát, a pszichológiát. Piusz atya 
szerint belefér a papképzésbe a társadalmi terepismeret, a megfe
lelő önismeret?

Föltétlenül. Be kell építeni a teológiai tanulmányokba.
És ha erre nem akad megfelelő klerikus, elképzelhető, hogy eze

ket a tárgyakat civilek tanítsák?
Föltétlenül.
Akár nők is?
Hogyne! Azt kell nézni, ki a rátermett, ki a szakember. Egy 

példát mondok erre. Egy urológusra van szükségem állandóan.
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Kéthetenként katéter-csere stb. Pestről kijár egy fiatalember, 
aki materialista, ateista. És nagyobb áldozattal teszi a dolgát, 
mint nagyon sok katolikus és keresztény, mert van hozzá hivatá
sa. Próbáltam anyagilag..., és hát a benzinköltség is..., de szó 
sem lehetett róla.

Visszatérve a cölibátusra. Többekben felvetődik a kérdés, hogy 
megélhető-e tisztességesen a cölibátus manapság egy világi pap 
számára?

Igen, igen. Ha a papi hivatás cölibátusra való hivatást is jelenti, 
és ha tisztességesen felkészül rá. Az egész kérdést azonban nem le
het megkerülni. Ráadásul Magyarország olyan szerencsés helyzet
ben van, hogy itt vannak a görögkatolikus papok, akik igazán hiva
tásszerűen papok, noha házasok. És igazán szép papi és lelkipász
tori életet élnek. Ez a nyugati egyházakban ismeretlen.

Úgy látom, hogy a papi, a lelkipásztori karizma és a cölibátus 
karizmája két különféle karizma.

Úgy van!
És akkor a szerzetesek esetében ehhez járul hozzá a közösségre 

alkalmasság karizmája? Van ilyen is? Ez esetben a szerzetesek 
háromféle karizmára lenne szüksége?

Igen, igen. Magam is szerzetes voltam, méghozzá Borsodpusz- 
tán, egészen szemlélődő. Amikor feloszlattak, püspököm lelki- 
pásztornak nevezett ki. És én abban a pillanatban észrevétlenül 
átálltam valami egészen másra, s gondolom mint lelkipásztor is 
megtettem a magamét. A falut nagyon szerettem, s a falusiak is 
engem.

Hadd legyek egy kissé szemtelen, mondván, hogy Piusz atyáé 
szerencsés eset. Másoknak ez jóval nehezebben, vagy egyáltalán 
nem ment, pedig becsülettel próbálkoztak, öt-tíz-tizenöt évig is. Es 
köztük ciszterek is akadtak. Például olyanok, akik csakis szerze
testanárnak tudták magukat elképzelni. Gondolom, esetük más
képpen ítélhető meg, mint egyéb pályaelhagyóké.

Igen. Esetenként kell megvizsgálni. Én magam is nagyon sok 
esetben tartottam kapcsolatot olyanokkal, akik, mondjuk el
hagyták a cölibátust, s polgárilag megesküdve családos életet él
nek. Végeredményben ezek is keresztény kategóriák. Szerintem 
ők is az egyházhoz tartoznak, és, ugye, ha ezt a kifejezést vesz- 
szük, hogy egyházon kívül nincs üdvösség, akkor vagy az egy
házat kell nagyon kitágítani, vagy az üdvösséget kell másként 
értelmezni, mint hagyományosan.
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A zsinat után ezt másként is értelmezik.
Csakhogy a zsinat után sok minden elakadt. Sajnos mai Szent

atyánk, Isten áldja meg őt, sok mindenben maga is visszahúzó erő.
Ha jól vettem ki Piusz atya szavaiból, osztja azt a nézetet, hogy 

a papság összekötése a cölibátussal, kétféle karizma erőszakos 
összekapcsolása.

Igen. Ugyanis a házas pap ellen és a cölibátus mellett nincs 
teológiai érv. Az érveket a hagyományból merítik általában.

Arra szoktak hivatkozni, hogy Jézus is cölebsz volt...
Hát akkor sok minden másban is kopírozni kellene Jézust, 

amit értelemszerűen nem teszünk meg. A valóságos életben nem 
eszmények, ideálok döntenek, hanem tények.

Milyen érvek vannak a választható cölibátus mellett?
Hogy nem megosztott az illető. Teljes bevetéssel, két vállal 

tudja vállalni a papi életet, hiszen a családosnak szükségképpen 
kell alkalmazkodni élettársához és gyerekeihez. Az osztatlan 
odaadás a legfőbb érv. Persze attól is függ, hogy a házas pap mi
lyen fokban és energiával tud lelkipásztor lenni. És az se feled
jük, hogy egy jó feleség két káplánnal is felér.

Akkor kijelenthetjük azt, hogy a cölebsz és nem cölebsz pap kö
zött igazából minőségi különbség nincsen, csak mennyiség, 
amennyiben a nem megosztott -  de ő is csak szerencsés esetben -  
több energiát tud fordítani a papi tevékenységre ?

Igen.
Nem lehetséges mégis, hogy a cölebsz pap áldozata kedvesebb 

Istennek?
Nem!
Úgy tűnik, még ma is, sokak számára a papság modellje a 

szerzetesség.
Én ezt nem tartom szerencsésnek. A szerzetes és a lelkipász

tor két eléggé különböző hivatás. A tridentinum után kezdett el 
terjedni ez a nem szerencsés felfogás, mert a papság megrefor
málását a szerzetesek intézték.

Mennyiben fogadható el az az érvelés, hogy ma Magyarországon 
a hívek sokkal inkább elfogadnak egy cölebsz, mint egy házas papot ?

Az elfogadás nem ettől, hanem a pap személyiségétől függ.
A megosztottság nem eléggé súlyos érv, hiszen, úgy is fel le

hetne fogni, hogy a házas pap megcsalja Istent és híveit a felesé
gével és gyerekeivel.
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Nem,' nem! A kötelező cölibátus egy történelemben kialakult do
log, s elméletileg nem tartható. Tanulmányozni kellene a görögka
tolikus papok és hívek viszonyát, hogy kimutathassuk, hogy házas 
ember is tudja hivatását, igazán és tökéletesen gyakorolni.

Azt is mondják, hogy a cölebsz életforma fontos jel ebben az el- 
vállástálanodott, és az önzetlenséget és áldozatkészséget nem be
csülő világban.

Jel, de nem egyetlen jel. Más jelek is vannak.
Miben látja Piusz atya a pályaelhagyások fő okait ?
Tagadhatatlan a szexuális szempont. Megismerkedik valaki

vel, komolyabbra válik a kapcsolat, és mivel nincs alternatíva, 
kénytelen elhagyni a papságot. A másik oka, hogy a papok elöl
járói egyszerűen nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Valaho
gyan darabszámra kezelik papjaikat, pedig a hivatást kezelni, 
gyógykezelni, ápolni kell.

És azt elképzelhetőnek tartja, ha -  feltételezve, hogy megengedett 
a választás -  a cölebsz életformát választja, és csak tíz év múlva bi
zonyosodik be, hogy a papságra kiválóan, a cölibátusra nem alkal
mas, akkor ezután házas papként folytathassa hivatását1?

Szerintem elképzelhető. És meggondolandó. Nem szabadna 
megengedni, hogy emiatt elkallódjanak hivatások.

Ami pedig a pályamódosító papokat illeti... Apropó, mit szól 
ehhez az elnevezéshez?

Használható.
Szóval a pályamódosító papok rendre arról számolnak be, 

hogy ha voltak is kételyeik a cölibátusra alkalmasságukat illető
en, ezt a kérdést zárójelbe tették, mondván, s ebben elöljáróik is 
csak erősítették őket, majd valahogyan megoldódik a dolog, meg
segíti őket a Jóisten.

A cölibátusban való élet örömteli kell legyen, gazdag belső, 
lelki élményekben. Kérdés, van-e erre elég alkalmas személy, 
mert ha nem az, a felszentelés önmagában még nem teszi erre 
alkalmassá. Egyik teológiai tanárom, Szabó Vendel egyszer azt 
mondta: ha azzal jönnek hozzám, hogy érzelmi problémáik van
nak, akkor azt mondom, nem fiam, két arasszal lejjebb vannak a 
problémák. Eléggé durván fogalmazta meg, de végülis az ember 
test és lélek együtt. Az előbbit elzárni, félretenni nem lehet. Ró
mai teológus koromban egyszer egy pápai prelátus kalauzolt. 
Egyszer csak megállt, hopp, milyen emléket vigyek haza a fel
eségemnek. Görögkatolikus volt. Megdöbbentem. Hogy ezt mi
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nem gondoltuk végig. Én a Jóistennek megköszönöm mind a lel- 
kipásztorságot, mind a szerzetességet, azon belül a teljesen 
szemlélődő életformát is. Nem tudtuk újraindítani, mert csak 
ketten maradtunk, így hát visszatértem Zircre, mert valahová 
tartozni kell. De állandóan nyugtalanít, hogy nem lett volna jobb 
egyszerűen csak nyugdíjas világi papként... Ugyanis én a ciszteri 
rendet nem tartom ciszterinek. Hol van a teljes szegénység, a re
gula tökéletes megélése? A ciszteriek tanár urak, kifelé pászto
réinak... Szülőhazámban, Pécsett zircinek nevezik rendünket, s 
ez volna a helyes.

Kamarás István

Iskolakultúra
Az Országos Közoktatási Intézet folyóirata

Lapunk három változatban jelenik meg: TÁRSADALOMTUDOMÁNY, 
TERMÉSZETTUDOMÁNY és MATEMATIKA-INFORMATIKA-TECH- 
NIKA alcímmel.Az újság profilja a pedagógustársadalom szakmai tájé
koztatása; főleg a 6-18 évesek tanulásában és a tanárképzésben érdekel
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FOLYOIRATSZEMLE
Összeállította: Dévény István

Mi vár a kereszténységre 2000-ben?
A  lelkipásztorkodás teológiájával és gyakorlatával foglal
kozó folyóirat az elmúlt év végén, „ezredfordulós hangu
latban” egész számot szentelt ennek a kérdésnek: Mi vár a 
kereszténységre 2000-ben? (Theologia practica, Gü
tersloh, 28[1993], 4. szám). A  folyóiratot evangélikusok 
szerkesztik, ökumenikus nyitottsággal, tehát katolikus 
teológusok és lelkipásztorok is szóhoz juthatnak.

Hét év van m ég hátra az évezredből -  olvassuk Peter 
Beier írásában -  de óvatosan kell előrenéznünk. „Nagyon 
romlandó árunak bizonyultak az egyházi prognózisok.” 
Talán jobb, ha előbb kritikusan a múltba nézünk, s őszin
tén beismerjük: „Keresztény Európa? Ez egy álom volt, 
ami a m aga teljességében sohasem létezett.” Tagadhatat
lan, hogy a vallásosság sajátos területén kívül intellektuá
lis munkában, a kultúrában és művészetben, még az ál
lamrendben, törvényhozásban, a politikában jobban jelen 
volt a kereszténység, mint másutt, mondjuk Afrikában 
vagy Ázsiában. Ugyanakkor elegendő, ha csak az utóbbi
nál maradunk, a politikánál, a népek, de nem utolsó sor
ban a felekezetek közötti feszültségeknél. Túlzás nélkül 
megállapíthatjuk: túl sok vér folyt ezen a földrészen ah
hoz, hogy diadalm asan tekinthetnénk a múltba. „Miért 
kínlódunk m ost a jövő miatt annyira? Csak a ’győzedelmes 
kereszténység’ ideológiai öncsalását kell feladnunk. Feléb
redtünk az álomból. Ennek az álomnak nem sok köze volt 
Európa véres történetéhez.”

Ebben a háttérben az előretekintést és kérdezgetést 
nyugodtabban végezhetjük. „Hová utaznak, akik a ma vo- 
natjában ülnek?” Mondjuk nyugodtan: ebben a kérdésben 
nem is a „hová” a döntő, hanem elsősorban annak tisztá
zása, hogy milyen a „vonat” . Az egyes szám használata in-
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dokolt. Fokozódó egységbe kerül az em beriség, lassan 
m indannyian egyetlen vonatba szorulunk. Mi itt a teendő?

Az egyház vegye kom olyan a mai em bertípusban je len t
kező problémákat. Konkrétan fogalm azva: Az egyház ne 
vélje azt, hogy elegendő, ha birtokában van az örökérvé
nyű m agyarázatnak, s igehirdetésében sem kell m ást ten
nie, m int feleletet adni az em berek lényeges kérdéseire. 
Nehezebb munka vár rá, mélyebbre kell nyúlnia. A  kor
társak nem jelentéktelen része el sem ju t addig, hogy lé
nyeges kérdéseket (Isten, örök élet, felelősség ...) tegyen 
fel. Ezért kell m ég ahhoz is segítséget nyújtani, hogy az 
em berek egyáltalán ráébredjenek a kérdésekre. Ha nem a 
m indennapok tapasztalat- és gondolatvilágából indulunk 
ki, akkor felépítm ény készül alapok nélkül. Ez nevezhető 
az evangélium előkészítésének.

Továbbá: az egyháznak is tudom ásul kell vennie, hogy 
a távolabb állók először azt nézik, hogy ki az, aki beszél, s 
csak azután figyelnek arra, hogy m it mond. M a m ár senki 
sem hivatkozhat szem élytelen tekintélyre: az intézm é
nyek „m éltósága” iránt a mai em ber m eglehetősen érzé
ketlen.

Az egyháznak három  sajátos értelm ű hivatása van: az 
evangélium , a szentségek és a szolgálat (diakonia). A  szol
gálat azonban gátakba ütközik -  s ezeket a gátakat m i ál
lítottuk fel. „Nyilvános gyalázat” az egyházak szakadása, 
s ezt ma érezzük igazán. Ha nagyobb vallási közösségek 
külön utakon hirdetik ugyanazt a Krisztust, akkor K risz
tus tekintélye csorbul, m ert a különbség (esetleg feszült
ség) jobban szem betűnik, mint az egység. M ivel rem ényte
len, hogy a közeljövőben létrejön az egyházak közössége, 
legalább azt kell elérnünk, hogy ne gátoljuk egym ást. De 
ennél több is lehet: Ne engedjük el egym ás kezét -  Ne fé
kezzük a közeledési kísérleteket -  Próbáljunk egym ástól 
tanulni -  Adjuk fel azt az elképzelést, hogy csak m i va 
gyunk az igaziak, a többiek eltévelyedtek -  Jó lélekkel vi-
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tázzunk is egymással, hátha kiderülnek a félreértések 
vagy tévedések.

A  missziós munkában új irányelvekre van szükség. Ez 
az „új” nem más, mint ami az első századokat jellem ezte: 
Ha nincs „keresztény életkeret” (vagy az, amit a középkor 
végéig annak tartottak), akkor már nem számolhatunk tö
megekkel, csupán egyes emberekkel, s az ezekből alkotott 
kicsiny közösségekkel. Szájról-szájra halad így az evangé
lium, szem tői-szem be állnak egymással a keresztények. 
Azt az álmot, hogy töm egeket mozgat a kereszténység, el 
kell felednünk. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy 
az Augsburgi békeszerződésben (1555) történhetett az 
utolsó nagy töm egm ozgósítás a kereszténységben (a „Cui- 
us régió eius religio” -  akinek az országa, annak vallása -  
elv alapján). Mindez a múlté, jogosan és szükségszerűen: 
a kereszténység nem tömegmozgalom.

A  „Theologia practica” nagyobb lélegzetű értekezését 
Gert Ottó, mainzi teológiatanár írta ezzel a címmel: „Egy
ház és kereszténység a következő évezredben” . Első m on
datában jelzi, hogy vitaindító cikkről van szó. Erre már a 
folyóiratban is sor kerül: négy professzor mérlegeli, vagy 
éppen viszi tovább gondolatait.

„Németesen” kezdi, statisztikával és az anyagiakkal. Ha 
az elmúlt évek trendje megmarad, akkor 2030-ban feleannyi 
híve lesz az egyházaknak, mint ötven évvel korábban, 1980- 
ban. Ez azt jelenti, hogy az egyházak rendelkezésére álló 
anyagi bázis is jelentősen csökkenni fog. Ez viszont nem csu
pán a lelkipásztorok fizetését érinti, hanem az egyházak ál
tal fenntartott szociális intézményeket is.

Mi áll a kívülm aradás vagy az egyházakból való „kije
lentkezések” m ögött? „A felvilágosodás igazi hatása csak a 
közelm últban és a jelenben érkezett el a szélesebb közön
séghez, ez befolyásolja az egyházhoz való tartozás tudatát 
is. M ár nem tabutéma, ha valaki kilép az egyházból, vagy 
eleve sem tartozik egyikhez sem. A  társadalom már nem 
büntet senkit emiatt. A  felvilágosodás során azonban nem
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csak bírálni lehetett a vallást, hanem  egyszerűen szabad 
választás tárgya lett. A  vallás és az egyház m ellett lehe
tett dönteni, de ellene is.” Ez a döntésszabadság a m a élők 
szám ára m ár m agától értetődő -  az egyházak korábbi tár
sadalmi jelentősége megszűnt. Ezt a különböző országok 
alkotmányai már régóta jelzik: ma m ár nincs „katolikus” 
vagy „protestáns” államrend sehol. (Ha valahol van még 
vallásosan elkötelezett jogrend, akkor az iszlám  országai
ban!) Am it az alkotm ányok biztosítanak, az a vallássza
badság -  vagy éppen a vallás nélküli élet joga.

Azt rem élni, hogy ez a történelm i m enet visszafordul, 
rem énytelen, sőt veszélyesen utópista vállalkozás lenne. 
Felelőtlenség lenne ugyanakkor, ha kom oly önvizsgálat 
nélkül vonulnánk vissza a gondviselés hitébe, mondván, 
hogy „Isten majd elrendezi az ügyeket”, a Lélek pedig 
m egm ondja, m it kell tennünk. Ha m inden evilági ügyben 
„professzionista prognózist” végeznek, akkor ezt mi sem 
kerülhetjük ki. Ehhez nem elég, ha teológusok és lelki- 
pásztorok elmélkednek. M egm erevedett keretek áttörésé
hez, új ötletekhez, a lényegesnek a kevésbé lényegestől va 
ló m egkülönböztetéséhez, de m ég a je len  helyzet elem zésé
hez is kellenek részben szakem berek, részben életközei
ben álló laikusok. Enélkül az a veszély fenyeget, hogy a jö 
vőt egyszerűen a jelen  folytatásának tartjuk, s döntően 
szükséges változtatásokra nem is gondolunk.

Gert Ottó egy listával jön, pontokba sorolja azokat a 
kérdéseket, am elyeket a jövő szem pontjából m indenkép
pen m egfontolás tárgyává kell tenni. Jelentősebb m egálla
pításai és kérdései: -  N ém etországban (és Svájc néhány 
kantonjában) az egyházi adót állami szervek hajtják be. 
Ez a kereseti adó 7-10 %-át teszi ki. Lehet m ég abban ké
telkedni, hogy em iatt „nagyon sántikál” az egyház és ál
lam  szétválasztása, s ez az öszszefonódás több kárt, m int 
hasznot okoz?

- Az egyházak m unkáját lényegében m ég m indig a ter
ritoriálisán körülhatárolt plébániák szabályozzák. A m i eb-
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be nem illik bele (lelkipásztorkodás kórházakban, börtö
nökben, a plébánia területétől független ifjúsági szerveze
tekben, korszerű médiumok, tehát a televízió, rádió, sajtó 
stb. szolgálatában álló egyháziak) azt „rendkívüli” m egbí
zottak látják el. Nem lehetne arra gondolni, hogy legalább 
ott, ahol a plébániakeret puszta fikció (pl. nagyvárosok
ban) az, ami eddig rendkívüli, az legyen a „rendes” , mun- 
kamegosztásos lelkipásztorkodás?

- Az egyházi életben való részvétel, tehát a „gyakorló 
kereszténység” mértéke m ég mindig az, hogy résztvesz-e 
valaki a vasárnapi istentiszteleteken. Ez érthető abban az 
atmoszférában, amely a 19. század végéig jellem ezte az 
európai kereszténységet: a templom és az istentisztelet 
volt a kommunikáció, a találkozás és társadalmi együtt
élés szinte kizárólagos, egyetlen helye. Az újkori „m édiu
mok” azonban m egszüntették a templom ok privilégiumát. 
Nem kellene teológusoknak szembenézni ezzel a ténynyel, 
s olyan istentiszteleti reformokra vállalkozni, amelyek 
nem csupán „liturgikus kozm etikát” hoznak, hanem reáli
san szám olnak az új kommunikációs helyzettel?

- A  hitoktatást érintő alapvető állami rendelkezés sze
rint az egyházak külön-külön gondoskodnak hitoktatók
ról. H ittanóra előtt mindenütt szétválnak az osztályok, 
hogy ki-ki m egismerje „saját” vallását. Mi történne, ha a 
keresztény felekezetek megegyeznének abban, amit közö
sen taníthatnak, s „testvéri” közösségben vállalnák a fia
tal nem zedék oktatását?

- Az egyházak a történelem során az intézményes szer
vezettség rendkívül magas fokát érték el. Ez sokakban 
„m am m utszerv” benyom ását kelti, nem is beszélve arról, 
hogy az így jelentkező (és szinte elkerülhetetlen) bürokra
tikus ténykedés az evangélium legbenső magját veszélyez
tetheti. Nem lehetne keresni valam i középutat a túlszer- 
vezettség és a (szektás) szervezet-hiány között? A  hagyo
m ány őrzésére nincs más lehetőség, csak ez a jogszabá
lyokkal a végső egységig meghatározott egyházi életfor-
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ma? -  A  papok és lelkipásztorok teológiai képzésében 
m indegyik keresztény egyháznál a szentírástudom ány és 
exegézis, továbbá a dogm atika és egyháztörténet áll. M in
den m ásnak m elléktárgy jellege van, nem  is beszélve 
azokról a nem -teológiai tárgyakról, am elyek pedig szinte 
nélkülözhetetlenek. Nem lehetne a teológiai képzést „át
szervezni”? Mondjuk: kétharmad részt a biblikumnak, dog
matikának és egyháztörténetnek, egyharmadot a társadalmi 
erkölcstannak (szociáletika), társadalomtudományi alapkér
déseknek, vallástudományoknak, a vallások közti dialógus
nak szentelni?

„A kérdéssort minden nehézség nélkül folytathatnánk, 
a feltett kérdéseket is tovább konkretizálhatnánk. A zt v i
szont talán m indenki láthatja, hogy azt kérdőjeleztük 
meg, amit az egyházak szinte m agától értetődőnek tarta
nak. Sajnos az, amihez hozzászoktunk, amit tehát m agá
tól értetődőnek látunk, m egbéníthatja jövőre irányuló te
kintetünket. Tudom ásul kellene m ár vennünk, hogy a jövő 
nem egyszerű folytatása a jelennek. Ha az egyház azt h i
szi m agáról, hogy ahogyan ma él, az jó  lesz a jövő  évezred 
szám ára is, akkor m aga torlaszolja el a jövőbe vezető 
utat.”

Walter Neidhart megjegyzései
M int em lítettük, a „Theologia practica” folyóirat (am ely 
1994, 1. szám ától kezdve m ár „Praktische Theologie” cí
m en jelen ik  meg) hozzászólásokat is közöl. W alter N eid
hart, bázeli evangélikus egyetem i tanár m egjegyzéseiből 
soroljuk fel a következőket:

- H ogy hány híve lesz az egyházaknak 2030-ban, ki tud
ja  előre m egm ondani? „Csodálkozom  azon, m ilyen vakm e
rőén szám olgatnak az egyházszociológusok.” -  H a a csök
kenő anyagi bázis miatt az egyházak egyre jobban  beszű
kítik szociális ténykedésüket, akkor a kilépések szám a ta-
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Ián m ár nem is a számtani, hanem mértani haladvány 
szerint növekedhet. -  Ha egyre több plébánia marad lelki- 
pásztor nélkül, akkor gyorsan fogyhat a papságra je lent
kező fiatalok száma is. Ez arra vezethet, hogy a teológiák 
száma is csökkenni fog. -  Az egyházak belső életében je 
lentkező polarizálódás (szélsőséges konzervatív vagy prog
resszív irányok) robbanóanyagot hordozhat, s nincs kizár
va, hogy a jövő évezred elején további egyházszakadások
kal kell számolnunk. -  A  m édium ok (nyugaton is) neki
mennek az egyházaknak egy-egy „bombahír” érdekében. A  
lemorzsoló hatást ma m ég föl sem lehet mérni. -  Nincs k i
zárva, hogy egy idő múltán már csak a „kemény mag” m a
rad vissza, de ennek nagysága ismeretlen. -  Az is lehetsé
ges, hogy valam i előre nem látható globális krízisnek tö 
meghatása lesz, s egyre többen keresnek menekülést a ká
oszból az egyházaknál.

Neidhart professzor ezzel a problémavázlattal „szim u
lált játékot” folytatott. Csak jelezte, hogy ezernyi tényező 
játszik itt szerepet, „A következő éveket valóban tervezni 
kell, de aki m ondjuk tíz évnél tovább tekint, az ködben ta
pogatózik és a szabad spekuláció világában mozog. Egy
szerűen ki kell bírnunk ezt a bizonytalanságot. H ipotézi
sekkel játszani a 2030-as kereszténységgel kapcsolatban 
talán csak akkor jó , ha gyógyírt akarunk nyújtani arra a 
félelemre, am ely ma, a kortársak lelkében egyre növek
szik, s egyre nagyobb kiszolgáltatottsági érzés kezd ural
kodni bennük.”

Fokozzák-e a keresztény egyházak 
a közös hitoktatást?
Az ökum enikus alapokra helyezett iskolai hitoktatásnak 
szentelte ez év júniusi számát egy katechetikai szaklap 
(Katechetische Blätter, 119[1994], 6. szám). Günter 
Lange, a bochum i egyetem katolikus teológiai fakultásán
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a valláspedagógia és hitoktatástan professzora kérdőjeles 
cikke: „Fokozzák-e a keresztény egyházak a közös hitokta
tást?”

Első m egállapítása: „A jövő  keresztény hitoktatásában 
nem  állhat a felekezet kérdése a középpontban. Inkább az 
értékről, a jelentőségről kellene beszélnünk. Ez legyen 
ezért első problémánk: hogyan lehet Istenről, Jézus Krisz
tusról, az Isten Országáról, a bűnt gyógyító kegyelem ről, a 
hit jelentőségéről úgy beszélni a mai, egyháztól eltávolo
dott, autonóm részekre tagoldódott társadalom ban, hogy 
ezt a ’híradást’ egyáltalán értéknek tartsák.” Ez nem utol
só sorban azért jelentős, m ert tudnunk kellene, m iért kül
dik a szülők fiaikat-lányaikat hittanórára, m it várnak el a 
hitoktatótól.

Ha ezt a kérdést kom olyan vesszük, eljutunk az első kö
vetkeztetéshez: azáltal, hogy ökum enikus szinten vállal
ju k  a felelősséget a hittanórákért, m ég nem növeltük an
nak esélyét, hogy a társadalom  nagyobb készséggel fog kö
zeledni a hit alapvető kérdéseihez. Az adottságokat, tehát 
a m a uralkodó társadalm i m entalitás tényét csavarja el, 
aki azt állítja, hogy a mai érdektelenség legfőbb oka az 
egyházak szétválásában keresendő. Ha naiv, s kissé talán 
abszurd m ódon m ég a plurális világ fogalm ával is já t
szunk, akkor inkább azt mondanánk, hogy ennek a világ
nak éppen a plurális form ában jelentkező, s éppen ezért a 
választható egyházkép felel meg. Ez a m egállapítás szük
séges azért, hogy ne értékeljük túl a felekezeti kérdést. 
Am i az egyházi előírásokat érinti, Lángé professzor a 20 
évvel ezelőtt tartott ném et katolikus szinódus határozatá
ból idéz, s megállapítja, hogy a felekezetek elkülönült h it
oktatását tartották „norm álisnak”, ugyanakkor többször 
hangsúlyozták az „ökum enikus érzületet” , am elynek ural
kodni kell a hittanórákon. Az érzületvilágnál viszont je 
lentősebb, hogy egy-egy alkalom m al a „kooperáció” gondo
lata is előkerül. Különösen olyan kérdéseknél, am elyek 
„m indannyiunk közös érdekkörébe” tartoznak. M eg lehet
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kérdezni, folytatja Günter Lángé, hogy a szinódus által 
középpontba állított négy igazságra adott evangéliumi fe
lelet (Isten létének kérdése, a világ létének értelmezése, 
az élet értéke és értelme, az emberi cselekedetek normái) 
nem tartozik-e valóban abba az érdekkörbe, amelyet közö
sen vállalhatunk?

A  szinódus óta több helyen evangélikus és katolikus 
hitoktatók -  különösen az alsóbb osztályokban esetről- 
esetre megosztják hittanóráikat. Ezt a megoldást általá
ban akkor vállalják, amikor látják, hogy a hittanóra ke
rülne veszélybe, ha nem maradna m eg a teljes osztálykö
zösség. A  felsőbb osztályok és gimnáziumok tanulóinak 
ugyanakkor alkalmat adnak arra, hogy a másik felekezet 
hittanóráin is részt vegyenek. Régebben főként a katoli
kus egyház felelős vezetői tiltakoztak volna, ma azonban 
általában nem  kerül erre sor.

Következő lépés lenne ennek a gyakorlatnak a legalizá
lása. Nem arról van szó, hogy a felekezeti különbséget a 
hittanórákon tökéletesen fel kell számolni. Inkább arról, 
hogy ha egy-egy tanulónak ilyen kívánsága van, akkor J o 
gosan” kapjon engedélyt, hogy a másik csoportnál hallgas
sa a hittanórákat. 1993-ban, az iskolavezetők konferenciá
ján  hangzott el ez a kijelentés: „A felekezeti alapon tartott 
hitoktatás alapelveihez tartozik, hogy ez ökumenikus szel
lemben történjéjc. Ahhoz, hogy ez eredményes legyen, 
szükséges lenne, hogy az egyházak fokozottabb formákban 
m űködjenek együtt. Ez megm utatkozhat a tantervek ösz- 
szeállításában és a tankönyvek kiválasztásában.” K iegé
szítő, óvatosságra intő megjegyzés: „Világos irányelvekre 
van szükség, hogy az együttműködés következtében a fele
kezetek jelenben m ég meglévő különbségei ne mosódjanak 
el teljesen” — mert így „megjátszanánk” valamit, ami 
(még) nincsen. Ebből az óvatos fogalmazásból látszik, m i
lyen vékony m ég a jég, amelyen tapogatózva kell előreha
ladni. A  veszélyzónákat azonban nem lehet kikerülni. „A
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vonat -  ez esetben a hitoktatás -  m egállás nélkül halad 
tovább, s m enetközben kell rá rá felugranunk.”

800 évvel ezelőtt született Assisi szent Klára
Ez a tény alkalm at adott arra, hogy a nők egyházi szerepe 
ebben az em lékező form ában, akár csak egy pillanatig, ú j
ból középpontba kerüljön. A  sokszerű és változatos m eg
em lékezés közül röviden csak egyet m utatok be. Az auszt
riai férfiszerzetek negyedéves folyóirata egész számot 
szentelt Klára egyháztörténeti szerepének (Ordensnach- 
richten, 33 [1994], 2. szám].

Leonhard Lehmann, Róm ában élő és m űködő kapuci
nus érdekes m egállapításokat tesz „Kiara von Assisi -  ei- 
ne neue Frau” című, alaposan dokum entált írásában (6- 
16. o.). M i lehet az az új, am it a ferences női rend alapítója 
hozott? Ezt a kitüntető értékelést nem  a kapucinus találta 
ki. Szentté avatási bullájában IV. Sándor pápa is „a spole- 
toi völgyből szárm azó új nőnek” nevezte őt, ugyanezen pá
pához írt levelében pedig Celanoi Tam ás is „a nők új veze
tőjéről” írt.

A  gazdagságával, jólétével tüntető arisztokratikus vi
lágban nem csupán a szegénységet vállalta, hanem  bizto
sítani akarta rendjének a szegénységhez való jogát is. 
„M int a közösség elöljárója (apátnője), Klárának legsürgő
sebb dolga volt, hogy a szent Ferenc által kezdem ényezett, 
szabadon vállalt szegénységre a legm agasabb helyről kap
jon  biztosítékot. Választása évében III. Ince pápához for
dult, hogy adja m eg szám ukra a szegénység privilégium át. 
Nem  csupán azt, hogy egyenként vállalják a szegénységet, 
hanem  hogy egész közösségük szegényen élhessen, birtok 
és állandó jövedelem  nélkül. III. Ince pápa elism erően nyi
latkozott buzgóságukról, s kijelentette, hogy ez a szándék 
egyedülálló az egyház történetében. Ilyen kéréssel m ég so
ha, senki sem fordult az Apostoli Székhez. A  rendkívüli
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kérésre rendkívüli módon válaszolt: saját kezével írta meg 
azt a levelet, amely a szegénység privilégiumát biztosí
totta a rendnek.” Ez konkrétan azt jelentette, hogy joguk 
volt visszautasítani mindenfajta ajándékot. Erre különö
sen akkor volt „szükség”, amikor gazdag nemesi környe
zetből jelentkező nőket a család bőséges „nászajándékkal” 
akarta a kolostorba engedni.

A  rendekre tagozódott társadalomban a szerzetesnővé
rek közötti teljes egyenlőséget biztosította. „A nyugati 
szerzetességet kezdettől fogva a nem esség szerzetesházai 
jellem ezték. Arisztokratikus családoknak kolostoraik vol
tak, ők jelölték  ki a főn ök n őt... Még a nemesség is tagozó
dott császári és királyi családokra, fő- és középnem esség
re, ennek feleltek m eg a kolostorokba való lépés feltételei 
is. M ég olyan nagyszerű és bölcs kolostoralapító, mint H il
degard von Bingen is (1098-1179) így indokolta a nemes és 
nem-nem es nővérek közötti elkülönítést: nem lehet egy is
tállóban együtt tartani a lovakat és az ökröket. Ennek 
m egfelelően alakultak külön kolostorok nemes és nem ne
mes szárm azású nők számára, illetve ezért választották 
külön a kétfajta családból érkezőket ... Ennek a társada
lmi osztályokat különválasztó, kasztszerű gondolkodásnak 
Ferencnél és Kláránál nyom a sem található. A  származás 
náluk nem  játszott szerepet. Alapjaiban robbantották fel a 
középkorra érvényes gondolkodásmódot, amikor a földi 
osztálykülönbségeket végső értelemben isteni rendelke
zésre vezette vissza.”

A  szegénység és egyenlőség vállalása mellett sajátos 
„női öntudat” tükröződik szent Klára írásaiban. A  kisebb 
testvérek (ferencesek) rendjétől szerzetesi szabályokat 
vett át, de következetesen „nőies” fogalmazásban. Ez nem 
csak azt jelenti, hogy nők számára írta reguláit, vagy hogy 
a „fivér” helyett a „nővér” szó szerepel a szövegben. Am it 
tesz, az több. „Az egyházi szövegekben, elsősorban a litur
giában szinte kizárólagosan a férfibeszéd uralkodott (s 
uralkodik m a is), abba a hitben, hogy persze a nőkről is

79



Egyházfórum  FOLYÓIRATSZEM LE 9 (1 9 9 4 )3

szó van. Kláránál azonban mindig a nőies szólítás szere
pel, vagy -  egy-egy alkalom m al -  mindkettő. M ég egy 
olyan tradicionálisan és egyháziasan gondolkodó élet
rajzírónak, mint Celanoi Tamás is feltűnt ez, am ikor ki
emeli, hogy Klára m egáldotta a testvéreket és nővéreket, 
s a férfi és női kolostorok elöljárói szám ára Isten áldását 
kérte. Klára, a nő, áldást oszt? Nem csupán a nővéreknek, 
hanem  a férfiszerzeteseknek is? Eredetét és eszm ényét te
kintve egyetlen rend közössége, testvéries jellege és 
egyenlősége ju t itt kifejezésre. Assisi nem esi családjából 
szárm azó m űvelt nő szól ezekből az ünnepélyesen -  lati
nul -  fogalm azott áldásokból, am elyeket a „szolgáknak és 
szolgálónőknek”, a „szent férfiaknak és nőknek”, „a meny- 
nyei Atya fiainak és leányainak” , „egy lelki atya és egy lel
ki anya fiainak és leányainak” oszt. A  jó l begyakorlott 
egyházias beszédstílus kereteit robbantotta szét. Szent 
Ferenccel, s vele együtt az egész egyházi tradícióval szem 
ben úgy beszél, hogy szavaival kifejezésre juttatja: az em 
beriség férfiakból és nőkből áll.”

II. János Pál pápa 1993 augusztus 11.-én a klarisszák 
rendjéhez fordult rendalapítójuk születésének 800. évfor
dulóján. A  kontem plativ, szem élődő életstílus nagyszerő
ségét em elte ki a mai rohanó, m indent szélsebesen elérni, 
m egoldani akaró em beriség előtt. Szent Kláráról többek 
között a a következőket m ondotta: „Az evangélium nak va
lóban m egfelelt annak élete, akinek születési évfordulóját 
m ost ünnepeljük. Ez az élet arra szólít bennünket, hogy 
újra felfedezzük az im ádságos szem lélődés értékét, s azt a 
sajátos élettapasztalatot, am elyről igazán a m isztikusok 
tudnak beszám olni ... írásai Krisztus iránti lángoló szere- 
tetéről tesznek tanúságot, s erről nehéz szólani, m ert ez 
így, ebben a form ában csak egy nő szívében tudott így fel
ébredni.”
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Egyedül nem megy 
(Igehirdetés és paphiány)

Az egyház történetében éppúgy, mint minden más intézmény 
történetében meg lehet figyelni bizonyos erővonalakat, egymás
tól függetlenül, vagy egymással kapcsolódó szálakat, fejlődésre 
vagy visszafejlődésre utaló jeleket.

Én ezek közül a szálak közül a paphiány, vagy az igehirdetés 
elégtelenségének történetét szeretném kibogozni és lehetőség 
szerint megtalálni annak okát, különös tekintettel a magyar vi
szonyokra.

„... tekintsd meg Uram! a te meződet -  imádkozza az egyház 
Pázmány Péterrel egészen napjainkig -  mert megért immár az 
aratásra a te jó magvad. De nincs, aki betakarja, megőrizze az 
ellenségnek konkolyától, a fene erdeinek (vadkan) dühösségétől. 
A kisdedek szájoktátva várják, de nincs, aki megszegje nekik a 
te igédnek kenyerét, és elpusztult a te örökséged a tudatlanság 
miatt.

Sokan vannak, akik tanító nevet viselnek, de béresek lévén, 
magokat keresik, nem a megfeszült Krisztust, rossz példájokkal, 
tudatlan restségökkel botránkozásnak követi lettek, és, amikor 
ők alusznak, konkolyt hint az ellenség a te vetésedbe. De te, oh 
mi édes Istenünk és jó pásztorunk! adj nekünk kedved szerint 
való lelkipásztorokat, kik az új testamentumnak méltó szolgái, 
az isteni titkoknak hív sáfárai legyenek, kik, mint jó vigyázó 
őrállók igazán intsék a te népedet, tisztán magyarázzák szent 
igédet, apostoli szeretettel hordozzák elbágyadt juhaidat, az

81



Egyházfórum 9 (1994) 3

elesetteket fölemeljék, a megkeseredetteket megvigasztalják, ve
zérei legyenek a vakoknak, nem kénytelenségből, nem ocsmány 
nyereségért és haszonért, hanem tiszta szívből bátran tanítsák 
az igazságot, és ne szenvedjék, hogy minden tudománynak szelé
től ide és tova hordoztassanak a hívek...”1

A paphiány az állandó ima ellenére sem csökken az egyház
ban. Noha vannak időszakos föllángolások, népek szerint is kü
lönbözik a papi hivatások és a papok száma. Egészében véve 
azonban ma sem jobb a helyzet, sőt inkább rosszabb. Ennek okát 
a korszellemben, a közömbösségben, az ateizmus világhódításá
ban kereste és keresi az egyház, vagy abban, hogy az imádkozok 
nem imádkoznak elég hittel. Ha jobban megvizsgáljuk a kérdést, 
rá kell jönnünk, hogy valami egészen más oka is van ennek. Hi
szen volt idő, nem is kevés, amikor éppen a sok pap és szerzetes 
miatt gyalázták ellenfelei. Sok pap volt ugyan, de mással foglal
koztak, nem az igehirdetéssel.

Csak egyetlen korszakot ragadok ki. A reneszánsz idején a 
humanisták az evangélium helyett, mint üdvözítő tant fedezték 
föl a görög-római antikvitást. De ebből sem az igazit, hanem az 
úgynevezett római ezüst kort ásták elő és azt képzelték, aranyat 
érő kincsre találtak -  írja Szerb Antal a Világirodalom Törté
netében.

A magasabb klérus kapva kapott az új eszmén. Az evangéliu
mot primitívnek találták, Pál apostol leveleit lebecsülték, helyet
te Cicerót ajánlották olvasásra. A püspökök körleveleiket zeng- 
zetes latin nyelven fogalmazták, több példányban nyomtatták, 
megküldték egymásnak, hogy csodáitassák cicerói körmondatai
kat -  olvassuk Fraknói Vilmos: Egyháznagyok a magyar közép
korban című művében.

A tanúságtétel elmaradt. Helyette pótcselekvésekbe merültek 
a hivatalos igehirdetők. Egy-egy megtérő mindig akadt, aki ész
revette a hiányosságokat. Megpróbálta pótolni, amit a „hivatal
ból keresztények” éppen kiváltságos helyzetük miatt képtelenek 
voltak megtenni.

Itt is csak egy példát hozok fel. Pázmány Péter, mint konver- 
tita, nem tudta megérteni, miért nincsenek papnevelő intézetek, 
noha a tridenti zsinat előírta azokat! A püspökök olyan hatalmas 
egyházmegyéket kormányoznak, ahol a pásztor szerepét betölte
ni lehetetlen! Ő jó példa gyanánt földarabolta (dismembrálta)
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egyházmegyéjét, az esztergomit. Kihasította belőle a rozsnyóit és 
a kassait... Példáját nemigen követték.

VIII. Orbán miért utasítja vissza őt, mint katolikus uralkodó 
követét, és ugyanakkor miért küld bíboros követet álruhában 
eretnek uralkodóhoz, az egyházat pusztító Gusztáv Adolfhoz! 
Miért kaphatnak drága ajándékokat örökség címén a római bíbo
rosok, ahelyett, hogy az egyház mentésére fordítanák pénzüket, 
mint ő! Miért szentségtörés javasolni, hogy a pápai tizedet szin
tén az egyház mentésére fordítsák! Kanonok hogyan hivatkozhat 
az egyháziak mentességére, amikor nem egyházi eredetű benefí- 
cium után kellene adót fizetnie egyházának! O megpróbálta a le
hetetlent, mert, mint megtérő, újra fölfedezte, amit kortársai 
már nem sokra becsültek. Természetesen ő is korának gyermeke 
volt. O is az emberi gyarlóságban kereste a romlás okait.

Hozzá hasonló „újra fölfedezők” mindig támadtak az egyház 
történetében, de az ige folyamatos terjesztése hiányzott. „... az 
egyházban Isten némelyeket apostolokká, másokat prófétákká, 
ismét másokat tanítókká tett” -  írja Pál apostol.2

Az első keresztények még nem ismerték a „világi hívek” és az 
egyházi renden lévő „hivatalból mintakeresztények” megkülön
böztetését. Helyette a világi és keresztény, pogány és Krisztus 
tanítványa járta, János apostol tanítása szerint: evilág fiai és a 
világosság fiai! Ez ugyan nem ment teljesen feledésbe később 
sem. A ferencesek is laikus eredetűek. Koreában a XVII. század
ban laikusok terjesztették el a kereszténységet. 103 laikus ke
resztény, vérével tanúskodott az evangélium tanítása mellett.

A konstantini fordulat után azonban az evilág fiai és a vilá
gosság fiai megkülönböztetést háttérbe szorította egy nagyon is 
félreérthető és, amint látni fogjuk, veszedelmes következmé
nyekkel járó megkülönböztetés: világi és egyházi! Mintha az egy
háziaknak nevezett papoknak, püspököknek, klerikusoknak nem 
evilágban kellett volna Krisztus tanítását hirdetni. Mintha a le- 
világizott hívek nem lettek volna egyszersmind egyháziak is. 
Mintha a keresztség, bérmálás és a házasság szentsége kisebb 
értékű lett volna, mintha a papszentelés szentsége, nem is szól
va a cölibátusról magasabb rendű „szentség” lett volna. Termé
szetesen a cölibátus még idézőjelben sem nevezhető szentség
nek. Mégis, ha valaki örök fogadalmat tett egy szerzetes rendben 
és gondoskodott gyermekeiről, ez a cselekedete fölbontotta a há-
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zasság szentségét. Noha azt a hívek számára fólbonthatatlannak 
hirdették az egyháziak, méghozzá isteni jogon.

Péter apostol levelében még királyi papságnak, szent nemzet
nek nevezte az összes keresztényeket, az egyház tagjait...

Századok múltával már csak néhány kiválasztott, különleges 
életmódot folytató, apostoli küldetéssel külön osztályba, rendbe 
sorolt „díszpéldány” nevezhette magát „egyházinak”3.

Ezzel maga a keresztény közösség, az egyház oszlott ketté, az 
Isten igéjét hirdető egyháziakra, és az Isten igéjét hallgatni kö
teles világiakra.

A mintakeresztények szerepében az egyháziak a püspökök, 
papok és szerzetesek most már nemcsak a pogányok sötétségébe 
vihették Krisztus tanítását, hanem az egyházban művileg kiala
kított „egyházi pogányoknak”, a világiaknak is. így kettős teher 
nehezedett rájuk. Buzdították ugyan őket, hogy angyalmódra 
kell élniük. Alig-alig jutott valakinek eszébe, hogy egy ember 
nem pótolhatja a keresztény közösség tanúságtételét. Egy pap 
nem küzdhet egyszerre a pogány pogányság és az egyházi po
gányság ellen.

Az egyháznak világiakra és egyháziakra való szétdarabolása 
mérhetetlen paphiányt okozott. A lehetetlen szociális, iskolázási, 
valamint magából a megkülönböztetésből fakadó nehézségek mi
att kevesebben jelentkeztek a hivatalból keresztény szerepére. 
Ha meg vállalkoztak, hamar rájöttek, hogy egy ember magában 
nem közösség. Hiába prédikál, buzdít arra, amit maga nem él, 
legfeljebb könyvből tanult, sőt alacsonyabbrendűnek tart. Noha 
addig, amíg hamis, ágostoni hagyomány alapján lebecsülte a há
zaséletet, legalább magát a felszínen tudta tartani: lám én több
re születtem!

A II. Vatikáni Zsinat után az egyház hivatalosan is elvetette 
ezt a be nem vallott tévtant: házas állapot alacsonyabb rendű, 
mint a szűzi állapot. Most még nehezebb egyedül közösséget al
kotni és a közösség hitvallását egyedül hordozni annak, aki tud
ja, hogy egyik szentség sem alacsonyabbrendű a másiknál, mégis 
ragaszkodni az egyház előírásához, noha így nem csak az evan
géliumot kell egyedül elfogadtatnia az emberekkel, hanem saját 
különleges életmódját is hihetővé kell tennie. Nem elég, hogy Is
tent hihetővé tegye, maga magát is hihetővé kell magyaráznia, 
mert ha élete nem hiteles, akkor szavának sem hisznek.

84



9(1 9 9 4 )3 Egyházfórum

Az egyház a paphiány ellenére sem engedett a „hivatalból ke
resztények” gyakorlatából. Valószínűleg a különféle laikus moz
galmak miatt féltette az igaz tanítást. Ezért arra kijelölt tudós 
személyekre kívánta bízni a hitletétemény őrzését, szemben a 
tudatlan tömeggel. A tömeg viszont éppen azért lett tudatlan, 
mert másodrendűvé degradálták őket. A hitletétemény őrei meg 
nagyon gyakran képzetlenek maradtak, így alkalmatlanok vol
tak a tévtanok távoltartására. Maguk sem tudták már mit is kell 
hirdetniük.

Hamar átálltak oda, ahol problémáik megoldását ígérték ne
kik. A nyáj pásztor nélkül maradt.

A püspökök választás elé kerültek: vagy tétlenül nézik a 
pusztulást, vagy kénytelenek a passzivitásra ítélt világiaktól se
gítséget kérni. Egyeseknek megbízatást, engedélyt adtak, hogy 
legalább részben helyettesítsék a „mintakeresztényeket”, a papo
kat, szigorú előírások betartása mellett. Megbízták őket az elár
vult plébániák vezetésével. Erről az engedélyről nevezték őket li- 
cenciátusnak. Funkcióik alkalmával papi ruhát kellett viselniük, 
hogy legalább látszatra papnak nézzenek ki.4

Pázmány licenciája a következőket írta elő Zvorcsánszky Já
nosnak, a Hont megyei Felső-Thuron 1636-ban:

A bcencia 1 évre szól. Tartozik a fent nevezett a híveknek a 
szent könyvekből imádkozni, felolvasni. Semmi esetre sem szol
gáltathatja ki a szentségeket, mert ahhoz papi felszentelés szük
séges. Tilos tehát gyóntatnia, miséznie, utolsó kenetet kiszolgál
tatnia. Az előírást át ne hágja, elöljáróinak engedelmeskedjen. A 
szükséges keresztséget kiszolgáltathatja, megtartva mindazt, 
amit szükséges megtartani, a végszükség esetén: az ördögűzést 
és a kenettel való megkenést el kell hagynia.

A licencia arra az esetre adatik, ha a fent nevezett erkölcsei 
meg nem romlanak. Ha hivatalát nem megfelelően gyakorolja, 
az ipso facto megszűntnek nyilváníttatik.

A licenciátus jogai és kötelességei:
1. Keresztelés
2. Esketés
3. Egyházkelő (benedictio, vei introductio novae nuptae seu 

sponsae.)
4. Avatás (benedictio mulieris post partum)
5. Hitoktatás
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6. Az előírt imádságok, előimádkozás a templomban, az ünne
pek, böjtök stb. kihirdetése...

7. Vasárnapi oktatás (evangélium, szentlecke, postilla felolvasás, 
prédikálás)

8. Ájtatosságok tartása (különösen adventben és nagyböjtben), 
körmenetek vezetése

9. Temetés, halotti beszéddel.
10. Az egyházközség vezetése (lelki). Nyilvános bűnösök megtérí

tése. Buzdítás a húsvéti gyónás és áldozás elvégzésére. A 
templom tisztántartása stb.

Ahogy már említettem, a keresztény közösség kettéhasítása mi
att a világiak egyre inkább megkeresztelt pogányok lettek, az 
egyháziak pedig az emberfeletti teher alatt összeroppantak.

Átmeneti fellendülések ellenére a lényeg nem változott ké
sőbb sem. A papság képtelen volt helyettesíteni a keresztény kö
zösség tanúságtételét, nemcsak a török időkben.

„Úgy hisszük -  úja Oltványi Pál Csanádi kanonok 1859-ben - , 
hogy a már megkezdett tartományi zsinat után várva-várt me
gyei zsinatok megtartásának alkalmával itt-ott, hogy a körülmé
nyek súlyosak, könnyen tanácskozmány tárgya lehet a licenciá- 
tusoknak, habár módosított alakban, visszaállítása. A vészt hozó 
forradalom óta ugyanis sok megyében, aránylag nem csak nem 
nő, hanem érezhetően fogy a papok száma.

A Katholikus Néplap 1851-i száma szerint egy galíciai plébá
noshoz hittérítő érkezik. A plébános gyanúval fogadja. (Nem tud
ja róla, hogy pap.) Maga és társai mentegetése mellett rávilágít a 
korabeli egyházi állapotokra.

„A térítői működésnek -  írja -  nagy fontossága csak akkor le- 
end igazán világos, ha Galicziának terhén részén elszórt r.k. la
kosság állapotját ismerjük.

Mert lám kivéve itt a városokat, s néhány helységet, a többi falu
ban a lengyel népesség a ruthének között igen szűkén van elszórva, 
innen magyarázható tehát, miként egy lengyel plébánia területe 
széltében-hosszában jó messzire nyúli ki, melyhez némely faluból 
alig tartozik három-négy család, kik egyszersmind, ha távol esnek 
lelkipásztoraiktól, föl nem kerestethetnek, s így szükségképpen el 
vannak hanyagolva. Eljárnak, mint lengyelek a ruthén templomok
ba, de nem vesznek részt a vallási tanításokban, s ennek az a káros
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következménye, hogy elvadulnak, s önön rossz ösztöneik rabjai
vá lesznek.

S ez különösen a hegyek lakóival történik, mert van eset és
pedig gyakran, hogy nem csak az imádságokban járatlanok, de a 
vallásról még a legkisebb fogalmuk sincsen, innen van aztán, 
hogy itt a lakosok ama durva, természeti, bárdolatlan állapotban 
találtatnak. A kath. papságnak sem ideje, sem kötelessége az 
ilyen távoleső plébániabeli híveiket fölkeresni, s a vallásban ok
tatva nevelni, a ruthén papoknak pedig elég dolguk van saját hí
veikkel, a gazdaság után is kell látniuk.”

Ami Oltványi Pál úrnak a licenciátusok némely helyeken való 
újbóli életbeléptetését illető indítványát illeti -  írja a Religio 
1859-ben -  az az általa fölhozott korlátok között Erdélyben is és 
országunknak azon részeiben, hol egy anyaparochiához némely 
esperességben negyven-ötven fiók község is tartozik, célirányos 
lehetne.

Igaz, e fiók községekből alig van egynéhány, amelyben a kat- 
holikus lelkek száma meghaladja a tízet: azonban lehetnek még
is olyan vidékek, ahol a sűrűbben álló fiók községek cseké- 
lyebbszámú hívei ily licenciátus helyére, bár nagyobb ünnepeken 
összegyűlhetnének. Mert azt, hogy a hívek a hat mérföldnyire is 
távol eső anya parochiába menjenek, ha várni is, de kívánni nem 
lehet.

Hogy pedig a plébános képes-e (hozzá véve azt is, hogy ho
nunkban a Székelyföldet és nagyobb városainkat kivéve a plébá
niák valódi missiókul tekinthetők és mint ilyenek szegény álla
potúak), amaz ötven fiók községet meglátogatni, annak elhatáro
zását bátran bárkire bízhatjuk.”

A szerkesztő így reagál a licenciátus bevezetését fölvető indít
ványra: „Ez ugyan igen szomorú tünemény lenne, kiáltó jele a 
vallás és egyház iránti általános elhidegülésnek, de reméljük, 
hogy Isten nem fogja engedni a szükséget oly fokig növekedni. 
Azonban az érzett hiány pótlását célba vevő minden figyelem, 
gond és javaslat köszönetre méltó.”

„E kérdés -  íija dr. Juhász Kálmán az I. világháború után -  a 
háború okozta paphiány folytán még égetőbbé vált, mint Oltvá
nyi idejében. Nem csak nálunk, de külföldön is, különösen Fran
cia országban... a pőtiersi egyházmegyében maga az egyházi fő
hatóság, a püspök szólította föl a világiakat, vállalkozzanak az
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elsőáldozók előkészítésére, a haldoklóknak a bánat fölindítására, 
szóval a licenciátusi teendők végzésére.”

Még egy Prohászka sem érti, hogyan válhatott „gyilkos állat
tá” az ember, a keresztény ember, az I. világháborúban! (Mit 
szólt volna a másodikhoz?)

rájöttünk -  írja Tóth Tihamér 1923-ban - ,  hogy belül az 
emberi szív mélyén csak ugyanolyan durva szenvedélyek ural
kodnak, mint Homéros, vagy Julius Caesar, Nagy Károly, vagy a 
harminc éves háború idején.”

Pedig nehezen fejlődhetett volna ki valami más abból, hogy a 
keresztény tökéletesség útja évszázadokon keresztül a kolostor
ba, vagy a papi rendbe vezetett.

Pázmány még csak szükséges rossznak tartotta a világiak be
vonását, mert különben bejön a faluba a prédikátor. Dr. Juhász 
Kálmán már a ’katolikus hit oszlopai’ megtisztelő címet adja a li- 
cenciátusoknak és már azt is tudja, bár elég későn, hogy mindig 
létezett laikus apostolkodás az egyházban. „A laikus apostolko
dás az őskeresztény időkből származik. — írja. -  Már az aposto
loknak is voltak „özvegyeik”, akiknek feladatuk volt segíteni a 
püspökök, papok munkáját.” „Az apostolok igénybevették a lai
kusok szolgálatait. Tanították őket és általuk fejtették ki külde
tésüket, amikor missziós munkára magukkal vitték őket. Pál 
apostol a hívek imájába ajánlja azokat a férfiakat és nőket -  idé
zi XI. Piust dr. Juhász Kálmán - ,  akik az evangélium hirdetésé
ben munkatársai voltak.”

„A megtéretek intézménye (conversi) arra szolgált -  írja to
vább - ,  hogy a világiakban ébren tartsa az apostoli lelkületet. 
Ezek a megtértek nem voltak tagjai egy rendnek sem, nem hord
tak szerzetesi ruhát, nem éltek szerzetesi szabályok szerint. Vi
lági emberek maradtak, és így apostolkodtak. Azért bizonyos el
őjogokat és kedvezményeket élveztek annál a rendnél, amellyel 
kapcsolatban álltak.

Ilyen laikus apostolok voltak az ún. bencés oblátusok. A szer
zetesrendhez fűződő kapcsolatukat fejezte ki megjelölésük: „elje
gyezték magukat a szerzetes renddel”: -  monachile connubium.” 
Ez a mozgalom egész Európára kiterjedt. A cluny-i kolostor is 
ilyen laikus apostol-központ volt.

A harmad rendek már valamiféle szerzetesi szabályzat sze
rint éltek a világban. Szorosabban kötődtek egyes szerzetesren
dekhez, szintén apostolkodás céljából. A szerzetesrend meghosz-
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szabbított jobbkezének számítottak. Ilyenek voltak a követke
zők: ferencesek, domonkosok, kármeliták, premontreiek, ágosto- 
nosok, trinitáriusok stb. A jezsuiták meghosszabbított jobbkeze a 
Mária Kongregáció volt.”

„Ez évben -  írja a Katholikus Néplap 1850-ben -  sikerült a 
franciáknak egy szabadabb oktatási törvényt létrehozni, mert ott 
a katholikus ügyet nemcsak papok védik, hanem a legkitűnőbb 
világiak is. Ezen újabb törvénynek azon örvendetes eredménye 
lett, hogy alig hat hónap lefolyta alatt a papság és a világiak ke
zet fogva többet állítottak föl 50 nevelő intézetnél, melyekben az 
ifjúságot mindennemű tudományra papi testület tanítja, s amel
lett eredményesen neveli...”

Ha el is ismerik a világiak munkáját, csak az lehet a szere
pük, hogy a papok kezére játszanak, a tanítást csak papok vé
gezhetik.

„Az anya vezeti gyermekeit a házi oltár elé -  írja továbbá a 
Katholikus Néplap -  s azon a mennyei Atyát, B. Szüzet és Krisz
tus Jézust ismerni tanítja... a házi család papi cselekedetet gya
korol, melynek jogától még az egyház fölszentelt szolgái sem 
akarják megfosztani... Amint alázattal meghajol a mennyasz- 
szony, úgy alázattal is kél fel, és megcsókolja azon kezet, mely őt 
megáldotta, s azon szájat, mely áldást mondott rá. íme itt is egy
házi kegyelem szer, mely az egyház mintájára történik... Falun e 
jó szokást a keresztény szülők nem hagyják el. Ok megáldják 
gyermekeiket, ha eltávoznak, megáldják fiaikat, ha iskolába 
mennek. Megáldják akkor is, ha fölszentelt kezeivel a legelső 
szent áldozatot bemutatja a mindenek Főurának. Ok ezáltal leg
szebben megmutatják, mily szükség van a papságnak a hívek 
szakadatlan imádságára, hogy annak áldása annál gazdagabban 
áradjon vissza rájuk.”

Még ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekkel, szép sza
vakkal sem sikerült a papok és világiak közé ásott árkot betölte
ni. Legfeljebb a levilágizott hívek, laikusok öntudatosabbak let
tek, vagy megsértődve otthagyták egyházukat, de a klérus to
vábbra sem engedett kiváltságaiból, ezért csak kevés helyen tud
ta saját magára ruházott keresztény hivatást teljesíteni.

Prohászka Ottokár 1896-ban mintegy összefoglalja a ma
gyar egyházi rend alkalmatlanságát a „mintakereszteny” 
névre, amikor így ír egy cölibátus-ellenes cikk miatt, me
lyet névtelenül egy plébános fogalmazott meg:
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„ha a jelek nem csalnak, tényleg a magyar egyház szelleme 
legkevésbé sem volt vállalkozó törekvő és bátor, erejét nem 
próbálta meg a nép erkölcsének emelésén, küszködő hivatásá
nak érzete még álmában sem ébredezett benne. Hagyta men
ni, folyni a dolgokat, amint mennek. így történt, hogy a ma
gyar egyház fölé már nem is fátyol szerű, hanem arannyal, 
ezüsttel gazdagon hímzett szemfödő volt terítve. A szemfödő 
alatt aludt minden, ami az egyházban lelki, szellemi krisztusi 
volt. Ez az egyház nem szolgálta az erkölcsiség csillagának as- 
censióját, hanem leszerelt mindenütt, ahol harcolni, küzdeni 
kellett volna, gyerekes cifrálkodásban lelte kedvét, süvegek
kel, láncokkal, papucsokkal élvezte a beneficiumokat, s ter
melt jóságos elhízott alakokat, akikről az ember mindent leol
vashatott, csak egy betűjét sem az evangéliumnak. E jó urak 
hájával kenegették az aposztaták, liberálisok, hitetlenek a csi
korgó lelkiismeretet, és sikerült nekik elhallgattatni a csikor
gó jószágot, mert hisz Krisztustól ők sem lehettek messzebb
re, mint azok a jó urak, bár az egyháztól az egyházjog formali
tásainak, a reverendának s -  sajnos -  a beneficium jövedelmé- 
nyek híjával voltak.

Lehet-e az erkölcsi emelkedésnek szervezését, lehet-e a legna
gyobb erőlködést feltételező munkát ily szellemi nullitásoktól 
várni? Lehetetlen!”

Prohászka szidja a papok hanyagságát, hivatástudatot nélkü
löző életmódját, de közben elárulja akaratlanul a végzetes bajt, 
az igehirdetés elégtelenségének igazi okát. Azonosítja az egyház
at a klérussal, a papsággal. Az egyház, amely nem teljesíti köte
lességét, nem más, mint az egyházi rend. A „világiakat” nem 
szidja, hogy nem teljesítik a „királyi papságból” származó hiva
tásukat. Hiszen ők már régen nem a tanúsgátevő egyház, csak 
az ige hallgatói.

Az ige hirdetői magukat nevezték ki egyháznak „ecclesia pra- 
ecedit”, a laikusokból ennek megfelelően pogányok lettek, vagy 
szebb kifejezéssel: a tökéletlenebb életformát követők. Nemcsak 
mert a kiváltságos renden levők képtelen a tanúságtételre, ha
nem mert jogilag is alsóbbrendűvé degradálják őket.

A II. Vatikáni Zsinat ugyan még mindig használja a „világi” 
megkülönböztetést, de már rátapint a baj okára, amit a fentiek
ben tárgyaltam. „... az egyházi és világi viszonyának teológiai 
problémáját mégsem szabad dualista módon megoldani, mert

90



9(1 9 9 4 )3 Egyházfórum

ennek az lenne a következménye, hogy az egyház szétesne lelki- 
pásztorokra és világi funkcionáriusokra.”

A világiak hivatásáról és küldetéséről tanácskozott a 7. Püs
pöki Szinódus, 20 évvel a vatikáni zsinat után.

A szinódus idézi a Lumen Gentium 4. pontját, mely szerint a 
világi hívők méltósága azonos a papokéval és a szerzetesekével. 
Valamennyien együtt alkotják az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
egységében összegyűjtött egyetlen népet. E méltóságuk a ke- 
resztségből fakad, amely révén Krisztus testének az egyháznak 
tagjai lesznek, és meghívást kapnak az életszentségre. Elvben 
tehát már nyilvánvaló, hogy a papok és a hívek közösen alkotják 
a keresztény közösséget, az egyházat. A tökéletesség útja nem 
szükségképpen vezet kolostorba, egyházi rendbe.

Ennek ellenére a püspöki körlevelek a közelmúltból még min
dig csak a növekvő paphiányra való tekintettel engedélyezik a 
„világi” „hívek” lelkipásztori, kisegítő tevékenységét.

Jegyzet

1. ) Pázmány Péter: Keresztény imádságos Könyv
2. ) lKor 12,28
3. ) „Ordinantur, ut tógám nigram, largam, clericalem habeant, ea et su-

perpelliceo induantur, quando administrant sacramenta.” (Péterfíy)
4. ) Religio 1859
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Z S I N A T

WlLDMANN JÁNOS

Mit akart a II. vatikáni zsinat 

VII. Egyház és világ

1. Az átkozódástól a dialógusig

XXIII. János pápának egyik legfontosabb célkitűzése volt, 
hogy a II. vatikáni zsinat vegye tudomásul a m odem  világ 
problémáit és adjon azokra választ. „Mater et magistra” 
(1961) kezdetű endklikájában leszögezte, hogy „korunk ta
lán legfontosabb problémája a gazdaságilag fejlett és gazda
ságilag fejletlen országok közötti kapcsolat; az előzőekben 
magas az életszínvonal -  az utóbbiak gyakran súlyos szük
séget szenvednek” .1

Két évvel később, a „Pacem in terris” (1963) kezdetű en- 
ciklikában, „természetből eredő szükségszerűségnek” nevez
te, hogy a nemzetek fogjanak össze „az egyetemes közjó ér
dekében, amely az emberiség egész családjának érdeke” .2

Ebből az egyháznak is ki kell vennie a részét, sőt, a pápa 
szerint, a II. vatikáni zsinat tulajdonképpeni létjogosultsága 
is az egyház és világ kapcsolatának újrafölvételében rejlik. A  
zsinat megnyitásakor hangsúlyozta, hogy a mai világgal va
ló kapcsolatában az egyház „mint Krisztus jegyese inkább az 
irgalmasság üdvözítő eszközével, mint a szigorral él. A  mai 
világ nehézségein azáltal szeretne segíteni, hogy fölmutatja 
érvényes tanítását, és kevésbé szórja átkait” .

Az eredmény, a „Gaudium  et spes” (GS) kezdetű lelki
pásztori konstitúció m indenben m egfelel a nagy zsinati

1 XXIII. János pápa, Mater et magistra, in: AAS (1961), 448-449.
2 XXIII. János pápa, Pacem in terris, in: AAS (1963) Nr. 19, 292.
3 XXIII. János pápa, Pacem in terris, in: AAS (1963) Nr. 19, 292.

92



9 (1 9 9 4 )3 ZSINAT Egyházfórum

pápa által tám asztott követelményeknek: az egyház szere
pét az em ber felől közelíti meg, az ő problémáira ad vá
laszt. Az „egyház helyzetét nem a világgal szemben (még 
kevésbé a világ ellen), hanem a világban határozza meg, 
részt vállalva a modern élet minden területén” .4

Mindez azonban föltételezi, hogy az egyház képes a v i
lággal folytatandó dialógusra, hiszen ez a képessége, 
mondja II. János Pál pápa, „a másik ember, a más m eg
győződésű emberek iránti szeretetének a próbaköve” .5

A  pásztorális konstitúció a legterjedelmesebb és az egyik 
legjelentősebb zsinati dokumentum. A  hosszú bevezetőt két 
fo rész követi. Az első mindenekelőtt tanító jellegű, amely
ben -  amint ezt a szerzők a bevezető cikkelyhez illesztett 
megjegyzésükben magyarázzák -  „az egyház kifejti a maga 
tanítását az emberről is, meg a világról is, amelybe az ember 
belékerül, majd pedig a maga viszonyáról mind a kettőhöz. 
A  második részben tüzetesebben szemügyre veszi a mai em
beri társadalom életének több különböző arculatát, mégpe
dig épp azokat a kérdéseket és feladatokat, amelyek manap
ság ezen a téren sürgősebbnek látszanak” , így a házasság és 
család, a kultúra, a gazdasági, szociális és politikai élet vala
mint a béke és a nemzetek közösségének bizonyos kérdéseit. 
Ugyancsak a bevezetőhöz fűzött megjegyzésben olvashatunk 
a dokumentum elnevezéséről is: „Lelkipásztori konstitúrió- 
nak mondjuk, ipert tanításjellegű elvekre támaszkodva kí
sérli meg értelmezni az egyház viszonyát a világhoz és a ma 
emberéhez. így aztán az első résznek is van lelkipásztori cél
zata, és a második részből sem hiányozhat a tanító szán
dék”, noha ez utóbbi több esetleges elemet is tartalmaz, azaz 
egy adott történelmi, társadalmi valósághoz kötődik.6

4 Johannes XXIII., Ansprache anlässlich der feierlichen Eröffnung 
des Zweiten Vatikansichen Konzils am 11. Oktober 1962, in: Bec- 
kel A./Reizing H./Roegele O. B. (Hg), Zweites Vatikanisches Kon
zil. 1. Sitzungsperiode. Dokumente. Texte. Kommentare, Osnab
rück 1963, 9-22, itt 17.

5 Lima A. A., Gesamtblick über die Pastoralkonstitution „Gaudium 
et spes”, in: Baraüna III, 32-48, itt 35.
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Sorozatunk jelen  részében a hosszú bevezető és az első 
főrész első fejezetének m egállapításait ism ertetjük.

1.1. Az egyház és a világi dolgok

Az  egyházat az „az öröm és rem ény” (latinul „Gaudium  et 
spes”), „az a szom orúság és gond” tölti el, am ely korunk 
embereit, különösen a szegényeket és szenvedőket. Krisz
tus tanítványainak közössége ugyanis em berekből épül 
fel, „akiket a Szentlélek irányít vándorútjukon az Atya or
szága felé, és az a feladatuk, hogy m egvigyék az üdvösség 
hírét m indenkinek. Itt a m agyarázata annak, hogy ez a 
közösség oly bensőségesnek és szorosnak érzi azt a kap
csolatot, am ely őt az emberiséghez és annak m últjához fű
zi” (GS 1). A  bevezető előszavának ezen m ondatai a „Lu
men gentium ” kezdetű egyházról szóló dogm atikai konsti- 
túcióra, különösen annak második, Isten népével foglalko
zó fejezetére emlékeztetnek: az egyház közösségiségét és 
történetiségét hangsúlyozzák. Ez a m essiási nép történel
mi vándorútján kapcsolatban van az egész emberiséggel 
és osztozik annak öröm ében és bánatában. Ezért az egy
ház az em beriség sorstársaként „m inden em berhez” kíván 
szólni, eléjük tárva, „hogy m iként értelm ezi az egyház je 
lenlétét és tevékenységét a mai világban” (LG  2). A  zsinat 
azáltal adja „bizonyságát elkötelezettségének, tiszteleté
nek és szeretetének az em berek nagy családja iránt, 
am elyben m aga is él” , hogy „párbeszédet kezd vele” az őt 
gyötrő aggasztó kérdésekről és „felkínálja az em beriség
nek őszinte együttm űködését” (GS 3).

Az egyház kötelessége, „hogy szüntelenül vizsgálja és 
az evangélium  fényénél értelm ezze az idők jeleit, enélkül 
ugyanis nem adhatja m eg m inden egyes nem zedéknek a 
korszerű választ az örök emberi kérdésekre az evilági és a

6 Wojtyla K.: Quellén, 34.
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túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való ösz- 
szefüggéséről” . A  mai kor legfontosabb jellem zői a „m ély
reható és gyors változások”, amelyeket „az ember értel- 
messége és alkotó tevékenysége idézi elő, ezek azonban 
visszahatnak magára az emberre, az egyedek és a közös
ség nézeteire és vágyaira, gondolkodása és cselekvése 
m ódjára” . M íg az em beriség egy része bővelkedik a javak 
ban és kezében összpontosítja a gazdasági hatalmat, addig 
„a föld lakóinak óriási hányada m ég mindig éhezik és nél
külözések közt gyötrődik” ; m iközben az emberek egyre  in 
kább szabadságra vágynak, „a társadalmi m eg lélektani 
szolgaság új form ái jelentkeznek”; noha „a világ oly m é
lyen érzi át a m aga egységét..., mégis roppant ellentétekbe 
sodorják az egym ásra támadó erők; m ég m indig dúlnak az 
elkeseredett politikai, társadalmi, gazdasági ’faji’ és ideo
lógiai viszályok, és nem hárult el egy követ kövön nem ha
gyó háború veszedelm e sem”; bár „szorgosan igyekszik az 
ember anyagi ügyeinek jobb megszervezésére, ezzel azon
ban nem  tart lépést a szellemi-lelki gyarapodás” (GS 4).

A  továbbiakban a bevezető részletesen szól a bekövet
kezett változásokról, a velük járó egyenetlenségekről, az 
erkölcsi és vallási problém ákról. Ezek részletes bem uta
tására m ost nem  vállalkozhatunk, hanem  m egelégszünk 
a legfontosabb k ijelentések  összegzésével. A  változások
ban m indenekelőtt „a m atem atikának, a term észettu
dom ányoknak” , az em bertannak „és az említett tudo
m ányokon alapuló technikának” van jelentős szerepe. A  
fejlődés felgyorsulása következtében a világ statikus 
szem léletét fölváltja a világm indenség dinamikus szem lé
lete (GS 5). A  m ondottak következm énye a társadalmi 
rend, „az atyai jogú  családok, a nemzetségek, a törzsek és 
falvak, a különböző csoportok, társas kapcsolatok” gyöke
res m egváltozása, az „ipari társadalom ”, a „városiasodás” , 
a „töm egkom m unikációs eszközök” terjedése is. Mindez új 
kapcsolatokhoz is vezet, „anélkül azonban, hogy minden
kor előm ozdítaná a szem élyiség kibontakozását és az igazi
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szem élyi kapcsolatokat, vagyis a szem éllyé válást” (GS 6). 
„A  gondolkodásnak és a társadalom  szerkezetének válto
zása gyakran kérdésessé teszi a hagyom ányos értékeket, 
főleg a fiatalok szem ében”. A  zsinat úgy látja, „m intha az 
elődöktől szárm azó intézm ények és törvények, a gondolko
dási m ódok és a közízlés” valóban „nem lennének mindig 
alkalm azhatók a mai viszonyok között” . Term észetesen 
„az új viszonyok kihatnak m agára a vallási életre is”, egy
részt lehetővé teszik, hogy „a csatlakozás a hithez m indin
kább szem élyes döntés legyen” , m ásrészt oda vezetnek, 
hogy „m ind nagyobb töm egek gyakorlatilag elhagyják a 
vallást” (GS 7).

A  m ai életnek ilyen gyors változása „új ellentm ondáso
kat és egyensúly-zavarokat hoz létre vagy súlyosbít” a sze
m élyiségben „a m odern gyakorlati észjárás és az elvont 
gondolkodás..., a gyakorlati eredm ényességre való törek
vés m eg az erkölcsi lelkiism eret” között. E llentétek je len 
nek m eg a családban „az egym ást követő nem zedékek” 
vagy „a férfiak és nők közt” is. U gyancsak „ellentétek van
nak a fajok, a különböző társadalm i csoportok, a bőségben 
élő és a szegény, sőt nélkülöző népek között”, de a „népek 
békevágyából született nem zetközi intézm ények” vala
m int „a nem zetek és egyéb társulások kollektív önzése kö
zött” is (GS 8). Az em beriségnek azonban nem  csak az a 
feladata, hogy uralkodjon a terem tett dolgokon, hanem  az 
is, hogy m egszervezzen „egy olyan politikai, társadalm i és 
gazdasági rendet, amely egyre alkalm asabban szolgálja az 
em bert és lehetőséget ad m ind az egyének, m int a csopor
tok számára, hogy érvényre juttassák és kibontakoztassák 
tulajdon m éltóságukat” . A  zsinat itt utal a gazdasági és 
kulturális javak  igazságtalan elosztására a gazdag és gaz
daságilag elm aradott nem zetek között, valam int a nők 
hátrányos m egkülönböztetésére a férfiakkal szem ben (GS 
9). Végül a bevezető utolsó cikkelye arról szól, hogy az em 
lített egyensúlyhiányok „azzal az alapvetőbb egyensúlyhi
ánnyal függenek össze, am ely az em ber szívében gyökere-
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zik” . A z em bernek újra és újra m eg kell tapasztalnia a 
maga korlátáit és „mivel esendő és bűnös..., benső m egha
sonlásbán van önmagával, ez pedig a társadalomban is 
számtalan súlyos ellentét forrása” . Sokan nem képesek ar
ra, hogy ezt a drámai helyzetet világosan felismerjék, 
vagy azért m ert teljesen „elmerültek a gyakorlati anyagel- 
vűségben, vagy a rájuk nehezedő nyomor nem engedi, 
hogy erről elgondolkodjanak”, vagy mert valam ilyen kétes 
világnézetben keresnek menedéket, vagy csupán az em be
ri erőfeszítésre hagyatkoznak, de sokan vannak olyanok 
is, akik „reménytelenül kételkednek az élet értelm ében” 
(GS 10). Ezért a zsinat fontosnak tartja, hogy a konstitú- 
ció első főrészében kifejtse az egyház álláspontját magáról 
az em berről, hivatásáról, az emberek közösségéről, az em 
beri tevékenységről, valam int arról, hogy mi az egyház 
szerepe a mai világban.

1.2. Mi az ember?

„Isten népe hiszi, hogy őt az Úr Lelke” vezérli, és „ez a hit 
indítja arra, hogy törekedjék felkutatni, m elyek végül is 
az Isten jelenlétének és szándékainak jelei” a mai világ
ban. Az egyház m egkülönböztetett figyelmet szentel azok
nak az értékeknek, „am elyeket a ma embere különösen 
nagyra tart” , amelyek valójában „nagyon jók ”, de „gyakran 
eltérnek rendeltetésüktől a szív rom lottsága miatt, és így 
gyakran megtisztulásra szorulnak” . A  zsinat m eggyőződé
se, hogy am ennyiben ezeket az értékeket megvizsgálja, az 
emberrel kapcsolatos kérdéseket megválaszolja, akkor 
„nyilvánvalóbbá lesz, hogy Isten népe és az emberiség, 
am elynek ez a nép szerves része, kölcsönös szolgálatára 
van egym ásnak; megm utatkozik majd, hogy az egyház 
küldetése vallási természetű, de éppen ezért egészen em 
beri” (GS 11). Nem kevesebbet állít ezzel a zsinat, m int
hogy az igazi hum anitás az Istenbe vetett keresztény hit-
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ben van, és hogy nem létezik helyes istenhit valódi hum a
nizm us nélkül. Az itt m egm utatkozó em berközpontúság 
az egész dokum entum  egyik fő sajátossága és egyben a 
dialógus alapja, amelyet az egyház m inden em berrel foly
tatni kíván, beleértve a hum anizm us nevében gyakran az 
egyház ellen fellépő ateistákat is.

H ívők és nem hívők általában egyetértenek abban, hogy 
„az em ber áll a földi lét középpontjában és csúcsán. De mi 
is az em ber?” . Erre a kérdésre sok, részben egym ásnak is 
ellentm ondó válasz létezik. Az egyház „a kinyilatkoztató 
Isten tanításának birtokában olyan választ” tud adni, 
am ely „m egrajzolja az em ber valóságos helyzetét, m egm a
gyarázza gyöngeségeit és ugyanakkor helyesen felism eri 
m éltóságát és hivatását” . Ahelyett, hogy a szöveg teológiai 
és filozófiai fejtegetésekbe bonyolódna, egyszerűen a 
szentírásra utal, m iszerint „az em ber ‘Isten képm ására' 
van terem tve, és hogy képes m egism erni és szeretni Te
rem tőjét” . Az em ber m ásik jellem ző vonása, hogy Isten őt 
„nem  m agányosságra terem tette” , hanem  m ár „kezdetben 
‘férfinak és nőnek'”, ezért „életközösségük a szem élyek kö
zösségének ősformája. Az em ber ugyanis ízig-vérig társas 
lény, és m ásokkal való kapcsolat nélkül m eg sem élhet, 
sem képességeit ki nem  fejlesztheti” (GS 12). Bár az „Isten 
jónak  alkotta m eg az em bert” , mégis azt tapasztaljuk, 
hogy az em ber visszaél szabadságával, „hajlik a rosszra is 
és sokféle rosszaság környékezi” . Ha az em ber „nem haj
landó elism erni Istent alkotójának, ezzel m egtagadja lété
nek a végső célra való irányulását, egyúttal szétrombolja 
saját belső rendjét s a többi em berhez m eg az egész terem 
tett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát is. Az ered
mény: az em ber m eghasonlott önm agában” és az egyéni 
vagy közösségi élet „drám ai küzdelem  a jó  és rossz, a vilá
gosság és a sötétség között” . Az em ber úgy érzi magát, 
„m intha bilincsbe volna verve”, és a bűn „visszaveti k ibon
takozásában” . Eljön azonban m aga az Úr, „hogy kiszaba
dítsa és m egerősítse az embert, belsőleg m egújítva őt” .
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Ezek „a kinyilatkoztatott igazságok adják meg a végső 
m agyarázatot arra, honnan az egyidőben megtapasztalha
tó magasztos hivatás és mélységes nyom orúság” (GS 13).

Hogyan határozható m eg azonban az ember lényege? A  
zsinat szerint „az ember test és lélek egysége” (GS 14). Ez 
az egység azonban annyira tökéletes, „hogy az ember m in
dig csak mint test és lélek írható le, egyik a m ásikban és 
egymástól mindig szétválaszthatatlanul” .7

Ebből következik egyrészt az ember „kötelessége, hogy 
jónak és tiszteletrem éltónak tartsa testét, hiszen azt Isten 
teremtette, és feltám asztja az utolsó napon” . Másrészt 
„nem önáltatás, ha az embert az anyagi világnál maga- 
sabbrendűnek ism eri el és többre tartja magát, mint a ter
mészet egy részecskéjének vagy a társadalom valam ilyen 
névtelen alkatrészének” (GS 14). A  következőkben az em 
ber szellem iségének három  fő megjelenéséről van szó: az 
értelemről, a lelkiism eretről és a szabadságról.

Az em ber „értelm e révén túlszárnyalja az anyagi vilá
got..., a tapasztalati tudományokban, a technikában és a 
szellemi m űveltség terén halad előre” . Az anyagi világon 
és jelenségeken túl „hitelesen és biztosan m eg tudja ra
gadni az értelem m el hozzáférhető valóságot is”, és, bár a 
bűn következtében értelme elhom ályosult és gyönge, eljut
hat a bölcsességre, „am ely szelíden ösztönzi az ember szel
lemét, hogy az igazat m eg a jó t keresse és szeresse” (GS 
15). Nem  önm agában a tudomány, hanem csak a bölcses
ség képes az em ber hum anizálására.8

Az em ber m ásik lényegi tulajdonsága a lelkiismeret, 
am ely arra szólítja, „hogy szeresse és cselekedje a jót és 
kerülje a rosszat” . A  lelkiism eret pusztán szociológiai vagy 
m élypszichológiai jelentésével ellentétben a zsinati szöveg 
annak transzcendentális jellegét hangsúlyozza: ez ugyanis 
„olyan törvény, amelyet Isten írt az ember szívébe” . A  „lel-

7 Cserháti J./Fábián A. (szerk): A II. vatikáni, 505.
8 Ratzinger J., Erster Hauptteil. Kommentar zum ersten Kapitel, 

in: LThK 14, 313-354, itt 322.
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kiism eret az egyén legrejtettebb magva, és szentély, ahol 
egyedül van Istennel, akinek a szava felhangzik a lélek 
m élyén” , akkor is, ha a lelkiism eret „elháríthatatlan té
vútra siklik” . Term észetesen nem vonatkozik ez arra az 
esetre, ha „valaki m it sem törődik az igaznak és jónak  ke
resésével, és lelkiism erete m egszokja a bűnt, lassankint 
szinte vakká lesz tőle” (GS 16). Mivel a lelkiism eret az 
em ber legm agasabb és végső mércéje, ezért nem rendelhe
tő alá sem m ilyen külső erőnek, legyen az akár egyházi, 
akár világi.9

Az em ber szellem iségének egy harm adik jellem zője a 
szabadság. A  zsinati szöveg nem  foglalkozik a szabadság 
filozófiai értelmezésével, lélektani vagy szociális és kultu
rális vonatkozásaival, am elyek m integy rácsot vonnak az 
em ber szabadsága köré és ezt csak a determ ináló rácsok 
között engedik érvényesülni. Ezzel bizonyára a zsinati 
püspökök is tisztában voltak. Fontosnak tartották azon
ban, hogy a keresztény hitből kifolyólag alapvetően igent 
m ondjanak a szabadságra, de figyelm eztessenek arra, 
hogy a szabadság nem elkötelezettség-nélküliséget jelent. 
Az em berek ugyanis gyakran „helytelen m ódon élnek” a 
szabadsággal, Jogcím ül használják arra, hogy m indent 
megtehessenek, ami jólesik, m ég a rosszat is. Pedig az iga
zi szabadság éppen az Istenhez való hasonlóság fönséges 
je le  az emberben... Az ember m éltósága tehát megkívánja, 
hogy tudatosan és szabad választás alapján cselekedjék, 
szem ély módjára, azaz m eggyőződése indítsa és irányítsa, 
ne pedig vak ösztön és m erő külső kényszer. Ezt a m éltó
ságot akkor éri el az ember, ha kiszabadítva m agát a

9 „Az új, az emberi értelem felfedezése, még nem jelenti magát a hu
manitást, az értelmet előbb a ‘bölcsességnek' kell humanizálni. A 
tudomány egyedül nem képes az embert emberivé is tenni. Hogy a 
tudomány fejlődése egyben az ember fejlődését is jelenti-e, azt ma
ga az ember dönti el. Ezért itt (a konstitúcióban -  W.J.) a ‘bölcses
ség* elve mint az igazán emberi megkérdőjelez minden mechani
kus tudományhitet és reményt, amelyet az ember a technikai ha
ladás megváltó hatalmába vet.” Ratzinger J., Erster, 328.
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szenvedélyek m inden rabságából, a jónak szabad választá
sával törekszik célja felé” (GS 17).

Az em ber sorsának legnagyobb rejtélye azonban a ha
lál. Rettegéssel tölti el az embert, „hogy egyszer s m inden
korra szűnik m eg majd a léte” . Az egyház szerint az em 
ber „lázad a halál ellen, mivel magában hordja az örökké
valóság magját, amely nem vezethető vissza a puszta 
anyagra” . Az Isten ugyanis „az embert arra teremtette, 
hogy eljusson egy, a földi nyomorúság határain túli boldog 
célba”, és arra hívja, „hogy egész lényével kapcsolódjék 
őhozzá a rom olhatatlan isteni élet közösségében” . Ezt „a 
győzelmet a feltám adó Krisztus vívta ki”, m egszabadítva 
az embert a haláltól (GS 18).

1.3 Az ateizmus új megítélése

Ezen a helyen, miután a konstitúció kifejtette az egyház 
tanítását az emberről, méltóságáról és hivatásáról, merül 
fel a dokum entum ban az ateizmus problémája. Az ateiz
mus és istenhit ugyanis nem csak ismeretelméleti, hanem 
az igazi hum ánum  kérdése: m elyikük rövidíti m eg az em 
bert és m elyikük teszi lehetővé az teljes kibontakozását. 
Az egyház tanítása szerint „az emberi méltóság lényeges 
alkotó eleme, hogy hivatása van az Istennel való közösség
re. Isten már az eredet címén hívja párbeszédre az em 
bert, aki ugyanis csak azért létezhet, mert az Isten szere- 
tetéből megterem tette és szeretetből folytonosan létben 
tartja... Ezt az Istennel való bensőséges és éltető kapcsola
tot azonban m ég csak fel sem fogja, vagy kifejezetten el
utasítja sok kortársunk; ezért bizony az ateizmust korunk 
legsúlyosabb tényei közé kell sorolni, és nagyon komolyan 
m eg kell vizsgálni” .

A  zsinat tudatában van annak, hogy az ateizmus gyöke
rei szerteágazóak, gyakran például egy Istenről kialakí
tott torz képből erednek, de elismeri azt is, hogy az ateiz-
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mus oka nem ritkán éppen „a szenvedélyes tiltakozás a v i
lágban tapasztalható rossz ellen, vagy pedig az, hogy bizo
nyos em beri értékeket Isten helyébe tesznek” . Előfordul 
azonban az is, hogy „m aguk a hívők is osztoznak a felelős
ségben”, és okot adnak a vallás, „sokhelyütt elsősorban a 
keresztény vallás” elleni bírálatra. „A hívőknek emiatt 
nem kis részük lehet az ateizmus létrejöttében: ahelyett, 
hogy feltárnák Isten és a vallás igazi arcát, inkább elta
karják azt, m ert vagy elhanyagolják a hitoktatást, vagy a 
tanítást m egham isítva adják elő, vagy éppen tulajdon val
lási, erkölcsi és társadalm i életük fogyatékos” (GS 19). 
Épp ezért a keresztények nem tetszeleghetnek az önhitt 
vádló szerepében. „Nem szólhatnak m ásként csak bűnbá
nattal az ateizmusról, ami az ő hibájuk és ezáltal az ő 
ügyük is, nem csak a másoké, akiket m int gonoszakat 
szem beállíthatnának a jókkal és elítélhetnének őket.” 10

Külön cikkely foglalkozik az ún. szisztem atikus ateiz
m ussal, pontosabban annak korunkra különösen jellem ző 
két m egjelenési form ájával, az elsősorban a nyugati társa
dalm akban föllelhető egzisztencializm ussal és kom m unis
ta országokban a hivatalos ideológia szintjére em elt m ar
xista ateizm ussal, anélkül azonban, hogy a dokum entum  
nevükön nevezné őket. Az előbbi „odáig terjeszti ki az em 
beri autonóm ia igényét, hogy az az Istentől való függés 
sem m iféle form ájával sem férhet már össze. A  bölcseleti 
ateizm us követői szerint a szabadság abban áll, hogy az 
em ber célja m aga az ember, saját történetének egyedül ő a 
m estere és alakítója” . Ebben a gondolati rendszerben 
nincs helye Istennek, legalábbis fölösleges a reá való h i
vatkozás.

Érthető okokból sokkal nagyobb figyelm et kapott a zsi
naton és a nyilvánosságban is ugyanezen cikkely m ásodik,

10 Az egyház tanítása szerint a lelkiismeret még a pápa mint kötele
ző egyházi tekintély fölött is áll, és minden keresztény lelkiismere
te szavát köteles követni, adott esetben még az egyházi autoritás
sal szemben is. Vö. Ratzinger J., Erster, 328.
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a marxista ateizmussal foglalkozó bekezdése. Ez az ateiz
mus „a teljes emberi felszabadulást elsősorban a gazdasá
gi és társadalmi felszabadulástól várja. Ugyanakkor azt 
hangoztatja, hogy a vallás term észeténél fogva állja útját 
ennek a felszabadulásnak, amennyiben egy jövendő élet 
ábrándjával kecsegteti az embert, ezzel pedig visszatartja 
őt a földi társadalom építésétől. Ahol tehát ennek a felfo
gásnak hívei veszik kezükbe az állam vezetését, ott heve
sen támadják a vallást, az ateizmust pedig -  kivált az ifjú- 
ság nevelésében -  a közhatalom rendelkezésére álló eszkö
zök alkalmazásával is terjesztik” (GS 20). Bár a konstitú- 
ció sem kerülte el, „hogy fájdalommal bár, de teljes hatá
rozottsággal -  nemet mondjon, mint ahogyan eddig is ne
met m ondott ezekre az ártalmas tanításokra és cselekede
tekre, amelyek ellenkeznek az ésszel és az általános em 
beri tapasztalattal, az embert pedig megfosztják veleszü
letett m éltóságától” (GS 21), a kommunizmust azonban, 
ahogyan ezt püspökök százai többször is követelték, m ég
sem ítélte el. Minden bizonnyal elsősorban azért, mert meg
változott az egyház hozzáállása: a másokra való ujjal muto
gatást és vádaskodást fölváltotta a magunkba szállás, a sa
ját hibáinkkal és mulasztásainkkal való szembenézés. Nem 
véletlen, hogy a Szent Officium (ma: Hittani Kongregáció) 
1949. július 1-i, a kommunista világnézet és a dialektikus 
materializmus képviselőit kiközösítő határozatára a zsinati 
szöveg még csak lábjegyzetben sem utal, holott ezt is több 
püspök kérvényezte. Ezzel a határozattal az egyház az elíté
lések végső határáig elment, anélkül azonban, hogy az ateiz
mus problémájával őszintén szembenézett volna. Joseph 
Ratzinger szerint a zsinati szöveg lelkiismeretvizsgálatra 
ösztönzi az egyházat, „mennyiben járult hozzá ő maga a 
marxizmus egész problémájához, mennyiben hiányos saját 
‘humanizmusa‘, és így komolyan kell vennie azt az átfogó, 
önmagát is érintő kihívást, amit a marxizmus jelent” .11

I l  Ratzinger J., Erster, 340.
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Az ateizmus különfajta változatainak rövid tárgyalása 
után a zsinat m egfogalm azza válaszát korunk ezen kihí
vásával kapcsolatban. „Az egyház álláspontja az, hogy Is
ten elismerése egyáltalán nem  ellenkezik az em beri m él
tósággal, m inthogy e m éltóságnak éppen az Istenben van 
az alapja és őbenne válik tökéletessé.” Az Istentől m egsza
badított ember ugyanis végső cél hiányában nem csak hogy 
em beri értékeket (egyén, szabadság, közösség stb.) abszo
lutizál, hanem  végső soron saját erőfeszítéseit is értelm et
len sziszifuszi m unkává degradálja. „Az egyház azt tanítja 
továbbá, hogy a végső kifejletbe vetett rem ény éppen nem 
csökkenti a földi feladatok jelentőségét, sőt új indítékok
kal sürgeti teljesítésüket. Ha ellenben hiányzik az isteni 
alap és az örök élet rem énye, ennek... súlyos kárát vallja 
az ember. Válasz nélkül marad az élet és a halál, a bűn és 
a szenvedés rejtélye, és mindez nem egyszer kétségbeesés
be kergeti az em bereket” . Tény ugyanakkor, hogy a ke
resztény rem ény évszázadokon keresztül valóban a földi 
feladatok elhanyagolására, a világ m egvetésére hajlott, 
sőt hajlik gyakran m a is, szem elől tévesztve ezáltal a ke
reszténység hum anizáló feladatát. Egy okkal több az egy
ház lelkiism eretvizsgálatára! A  zsinat szerint az „ateiz
mus ellenszerét egyrészt a m egfelelőképpen előadott taní
tástól, m ásrészt az egyháznak, illetve tagjainak kifogásta
lan életétől kell várni” . Vagyis az ateizm us, illetve annak 
cáfolata nem csupán, sőt elsősorban nem elm életi kérdés. 
Ha ugyanis az egyház és tagjai nem tisztulnak m eg, akkor 
m aguk fedik el az Istent, és teszik lehetetlenné sokak szá
mára, hogy fölism erjék és elfogadják őt. A  keresztény „hit
nek term ékenynek kell bizonyulnia, átitatva a hivők egész 
életét, m ég a profán életet is, továbbá igazságosságra és 
szeretetre kell indítani őket, főleg a kisem m izettek iránt” . 
Ez pedig nem m erül ki alam izsnálkodásban, hanem  a szo
ciális, társadalm i struktúrák és a világi intézm ények át
alakítását is m agában foglalja. Ezen felül „Isten jelen létét 
általában azoknak a hívőknek testvéri szeretete teszi leg-
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inkább kézzelfoghatóvá, akik egy szíw el-lélekkel vállvet
ve m unkálkodnak az evangéliumi hitért, és az egység ta
núbizonyságát adják” (GS 21). A  keresztények ugyanis 
megosztottságukkal és civakodásukkal maguk is hozzájá
rultak és hozzájárulnak az ateizmus terjedéséhez.

Az ateizmus és a hit találkozási pontja, amint ez már a 
fontiekből is nyilvánvaló, az evilági feladatokért érzett fe
lelősség. Az egyház „őszintén vallja, hogy minden em ber
nek, a hivőknek is, a nem hívőknek is együtt kell m űködni
ük, hogy helyes módon épüljön a világ, mindnyájuk közös 
lakóhelye. Az együttműködés viszont nem valósulhat meg 
őszinte és okos párbeszéd nélkül”. Ezzel a kijelentéssel először 
jelenik m eg egy hivatalos egyházi dokumentumban az ate
istákkal való dialógusra és együttműködésre szóló felhí
vás. Hatalmas és bátor lépes ez a 15 évvel korábban XII. 
Piusz pápa által megfogalm azott állásponthoz képest! 
Szinte m agától értetődik, hogy a cikkely ezen passzusát is 
több püspök kifogásolta, illetve módosítási indítványt 
nyújtott be, mondván, hogy különösen a kommunistákkal 
nem lehet sem párbeszédet folytatni, sem együttműködni, 
hiszen ott, ahol a hatalom az ő kezükben van, keresz
tényüldözés folyik. Az illetékes bizottság a módosító javas
latokat visszautasította és rámutatott arra, hogy maga a 
dokumentum szövege is tartalm azza azokat a feltételeket, 
amelyek elengedhetetlenek a párbeszédhez és együttm ű
ködéshez, és épp a szóban forgó cikkely követeli a keresz
tények diszkrim inációjának megszüntetését: „Ezért saj
nálja az egyház, ha egyes államvezetők nem ismerve el az 
em beri szem ély alapvető jogait, igazságtalanul különbsé
get tesznek hívők és nemhívők között. Az egyház valódi 
szabadságot sürget a hívők számára, hogy az Isten tem p
lom át is építhessék ebben a világban. Az ateistákat pedig 
udvariasan felkéri, hogy tanulmányozzák elfogulatlanul 
Krisztus evangélium át” . Az együttműködés nem öncél, ha
nem, am int erre már utaltunk, föltételezi az ember m éltó
ságának és szabadságának tiszteletben tartását, és a köz-
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jóra  kell irányulnia. Ez utóbbi részletesebb kifejtéséről 
azonban m ajd később lesz szó.

Az eddig említett kérdésekre, kezdve az ember méltósá
gától, az igazi humanitáson keresztül egészen az ateizmusig, 
csak Krisztusban kaphatjuk meg a végleges választ, mert az 
„ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumá
ban világosodik m eg igazán”, mondja a lelkipásztori konsti- 
túció első fejezetének utolsó cikkelye. „Krisztus, az új Adám, 
az Atya misztériumának és szeretettnek kinyilatkoztatásá
val megmutatja az embernek magát az embert, és feltárja 
előtte nagyszerű hivatását.” Más szóval Krisztus nemcsak 
az Atyát nyilatkoztatja ki nekünk, hanem magát az embert 
is. Az a teológia, amelynek középpontjában Krisztus van, 
egyben antropológia, az emberről szóló tan is, hisz „ő a töké
letes ember” . Az „emberi term észet bennünk is roppant 
m éltóságra em elkedett azzal, hogy Krisztus m agára öltöt
te, anélkül, hogy m egsem m isítette volna” . Krisztus ugyan
is nem csak emberré lett, valam i m indenki fölött álló álta
lános érvényű emberi form át öltve magára, hanem  em ber 
is volt. „Igen, ő, az Isten Fia, valam iképpen m inden em 
berrel egyesült, am ikor testté lett. Em beri kézzel dolgo
zott, em beri értelem m el gondolkodott, em beri akarattal 
cselekedett, és emberi szívvel szeretett.” Életével, szenve
désével, kereszthalálával és feltám adásával „nem csak pél
dát m utatott, hanem  utat is nyitott, s ha azon járunk, 
szentté lesz és új értelm et kap az élet és a halál” . A  küsz
ködő és gyötrődő em ber így „rem ényből m erített erővel a 
feltám adás felé menetel, hiszen a húsvéti m isztérium ban 
részesedett, és Krisztus halálához hasonul. M indez azon
ban nem csak a keresztény hívőre vonatkozik, hanem  m in
den jószándékú em berre is, akinek szívében láthatatlan 
m ódon m űködik a kegyelem. M ivel Krisztus m indenkiért 
meghalt, és mivel az em bernek valójában csak egy végső 
hivatása van, m égpedig az isteni, vallanunk kell: a Szent
lélek mindenkinek módot ad arra -  Isten tudja, miképpen - ,  
hogy a húsvét titkában részesedjék” (GS 22).
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JOSEF VON GLATTER-GÖTZ

Az orgonaszakértő

Az orgona olyan vírus, amelyik már gyermekkorban tá 
mad. Az organitis gyógyíthatatlan. Egyesek oly módon 
menekülnek meg, hogy orgonisták vagy orgonaépítők lesz
nek.

Másokat érettebb korukban tám ad m eg a vírus. Ekkor 
már az ember tanácsos, filológia kandidátus, egyetemi do
cens, plébános, doktor, mérnök, könyvelő, patológus vagy 
ezekhez hasonló hangzatos címet visel, így már elkésett 
azzal, hogy orgonán játszani vagy orgonát építeni tanul
jon.

Ezért aztán organopatikus gyógyszereket kezd gyűjteni: 
könyveket, folyóiratokat, lemezeket, diszpozíciókat (az or
gonák regiszter leírásait), fotókat, prospektusokat, az or
gonaszentelések program jait, m enzúrákat (típusm érete
ket). Továbbá orgonakoncerteket, konferenciákat látogat. 
Hamarosan fényképezőgépet, légnyomásmérőt, tolómérőt, 
mérőszalagot és hangvillát vásárolva régi orgonák belsejé
ben kúszik, archívumokban kutat, és eredményeit egy plé
bániai, városi újságban, sőt egy szaklapban teszi közzé 
ilyen címekkel: „Az Alsó- és Felső-Slodervidék organológi- 
ája”, vagy: „A  Kováts, Kovách és Kovács orgonaépítő di
nasztia”, vagy: „A  nagyszalonkai Szt. Infidélis dóm orgo
náinak története” vagy: „A pinzgani orgona szélnyomása 
1635 és 1871 között” . Ezeket az írásokat aztán a beavatot
tak falják m int a krimiket.

Ezután elkezd szaglászni hasonszőrűek után. És mint 
egy bandita, az „orgonam ániás” is három kilométerről el
len-szélben m egérzi a másikat. Fizető tag lesz az összes 
orgonaegyletben, évente legalább kétszer szakmai kirán
duláson vesz részt, hogy a szörnyű orgonamentes időket
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túlélje. Végül levélpapírt nyom tat m agának, organológus 
vagy orgonaszakértő fejléccel -  m ely cím et persze önmaga 
adom ányozta -  és hivatkozik levelező tagságára az alábbi 
„Akadém iáknál” :
• ÖOF W IEN  (Osztrák Orgonafórum )
• GDO W ürzburg (Orgonabarátok Egyesülete)
• AFSO A Paris (Francia Egyesület a Régi Orgonák M eg

őrzéséért
• ADÓ Rom a (Orgonabarátok) A m id  dell’Organo
• BIOS Oxford (Orgonatanulm ányok Brit Intézete)
• OHS Boston (Történelm i Orgonatársaság) stb.

És ezzel máris „Valaki” lesz. De mi célból?
Szüksége van m űködési területre. Keres egy rést a pia

con; szorgalomm al, szívóssággal és szerencsével egy terü
let szakértőjévé küzdi föl m agát, ahol ezekután a lehető 
legnagyobb egyházi területen az orgonák építéséről, átépí
téséről, restaurálásáról vagy kiselejtezéséről dönthet.

Ez egészen könnyen megy, m ert az orgona nem csak 
m egszállottá tesz, de plébánosokat, egyházközségi taná
csokat, püspököket, orgonaépítő bizottságokat, h ivatalo
kat és adakozókat képes tanácstalanná is tenni.

M ert ugyan kitől kérjünk tanácsot? Az orgonistánktól? 
Nem! O csak státusszim bólum ot akar a saját stílusa és íz
lése szerint, aztán ha elmegy, az orgona itt m arad. Egy or
gona professzortól? Nem, hiszen ő nem  is lehet objektív. 
Az egyik a klasszikus, a m ásik a rom antikus, a harm adik 
a m odern, az utolsó a cluster stílus képviselője. Egy orgo
naépítőtől? Isten ments! H iszen az elfogult. Csak azt akar
ja , amit őt akar, nem azt, am it mi.

Nem  létezik tehát tapasztalt, független, pártatlan szak
értő? Olyasvalaki, m int egy orgonaépítész? H iszen ma 
m ár m indenütt kell egy építész, m ert az építőm esterek 
m ár nem tudnak rajzolni. Az engedélyeztetéshez is szük
ség van rájuk!

És barátunk máris benne van a buliban. U gyan nem  ta 
pasztalt, nem is független, de diktál. Olyan em bereknek,
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akiknek, hogy munkájukat végezhessék, tanulmányokra, 
gyakorlatra, tapasztalatra van szükségük, vizsgákat kell le
tenniük. Tehát: Le az olyan címekkel, mint „orgonaszakér
tő”! Mert ilyen nincs! Tanácsadó lehet valakiből, aki tud 
orgonáim, vagy egy tanácsadói tanfolyamon részt vett és 
eredményes vizsgát tett.

A  Rieger-cég például kétszer szervezett ilyen tanács
adói tanfolyamot orgonisták számára. Ezek az orgonisták 
azóta az orgonáik nyelvsípjait maguk hangolják, mint 
minden ütős, vonós vagy hárfás a maga hangszerét. Mint 
a többi muzsikus, ők is képesek tisztítani hangszerüket; 
vagyis a billentyűkről az izzadságfoltokat lemosni, a pe
dál-klaviatúra alá esett ceruzákat, radírokat, papírzseb
kendőket és egyéb szem etet eltávolítani.

Képesek a mechanikus részeket beszabályozni mint 
minden csembalójátékos; de ki tudják szedni az elném ult 
sípokból az oda esett egereket, verebeket vagy leguánokat. 
A  szelepekről is le tudják mosni, libatoll segítségével se
perni a légypiszkot, szemetet, morzsákat és a csokipapírt. 
De ha kell, kiszedik a homlokzati sípok ajkaiból a rágógu
mit, villam osjegyeket és bírósági végzéseket. Praktikus, 
nem?

M indannyian tisztára hangolták már egy 6 soros m ix
túra néhány hangját; azóta saját orgonáik diszpozíciójáról 
végre lehagyhatják a 14-16 soros mixtúrák nevéből az 1- 
est.

Különbséget tudnak tenni kicsengés és visszhang kö
zött, m eg tudják különböztetni egymástól a vörös- és lucfe
nyőt, mahagónit és tölgyet, a horganyt és az ónt, az öntött 
és a hengerelt fémet, a gótikát és neogótikát; eligazodnak 
a m űszaki rajzokon és diagramokon. Tudják, hol kell egy 
orgonának állnia, hogyan kell kinéznie és mit kell tudnia. 
Pontosan vagy majdnem pontosan tudják mindezt.

Tudják hová nézzenek, mit hallgassanak vagy hová ta 
pintsanak, ha egy orgonát vagy orgonaműhelyt vizsgál
nak.

109



Egyházfórum 9 (1 9 9 4 )3

M indezek ism eretében valóban tudnak szakszerű taná
csot adni m ásoknak, hogy kik képesek egy m unkára m eg
felelő ajánlatot tenni; azt el is tudják helyesen bírálni, és 
hozzá tudnak szólni ahhoz, hogy ki végezze el a munkát.

M égegyszer: Tanulm ányok -  Gyakorlat -  Diplom a
Senki, ism ételten: senki nem  lehet egyszerre m esterfo

kon orgonista, orgonaépítő, építész, akusztikus, m űvé
szettörténész és zenetudós.

A  m egoldás egyszerű: tanfolyam  elvégzése iskolában 
vagy m űhelyben -  záróvizsgával. Am i régen oly általános 
volt és ma oly ritka: „Én úr vagyok, te is úr vagy. Én el
m ondom  neked amit tudok és akarok, te elm ondod nekem, 
amit te tudsz és akarsz.”

Beképzelt és sértő diktátum helyett m éltó párbeszédet! 
(ISO Inf. 1987. jú lius.)

(Fordította: Kohlm ann Tamás)

ESÉLY
társadalom - és szociálpolitikai folyóirat 

Az ESÉLY kapható
a nagyobb könyvesboltokban Budapesten.

Előfizethető a szerkesztőségben.
Cím ünk: 1088 Budapest, M úzeum  krt. 4/b-c. 

ELTE Szoc.pol. Tanszék 
Tel. : 266-98-33 /2298 m.

Előfizetés egy évre: 480.- Ft.
Egy szám ára: 80.- Ft.
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SZEMLÉZGETŐ
Válogatta: Winkler Lajos

Tudom ásom  szerint az első gitáros kottásfüzet a hetvenes 
évek végén jelent m eg Magyarországon Daloljunk az Ú r
nak címmel, a bécsi OMC kiadó gondozásában. Ebben a 
gyűjteményben kizárólag külföldi, így olasz, francia, né
met, izraeli énekek ill. spirituálék találhatók Nagy értéke 
volt, hogy a műfaj külföldi dalkincsét először vehették 
kézbe szöveggel, akkorddal, kottával ellátva, m agyar nyel
ven az érdeklődők, főleg a fiatalok. Az első hazai dalokat 
tartalmazó kiadvány Sillye Jenő énekeivel 1982-ben látta 
meg a napvilágot, m elynek címe: Napfény-dal volt. Ugyan
ebben az évben Daxtól (Ferenczy Rudolf) is megjelent egy 
Jugoszláviában készített dalosfüzet, Érted vagyunk című, 
ám ez alig vált ismertté.

Az évek során számos helyi dalgyűjtemény született 
még, de ezek csak szűk körben terjedtek el. A  dalok kottá
inak ritka m egjelenését a politikai helyzet, a pénztelenség 
és a műfaj itthoni tám ogatásának hiánya eredményezte.

Az áttörés 1993-ban következett be, akkor jelent m eg a 
Bencés Kiadó által az Énekelj az Úrnak című daloskönyv. 
Ez az első átfogó, a magyar katolikus ifjúság dalkincsét, 
annak összes zenei irányzatát földolgozó, kb. 1500 dalból 
válogatott összeállítás, amely a hazai lelkiségi m ozgalmak 
dalait vagy magányos szerzők szép, de alig ismert énekeit 
éppen úgy m agában foglalja, mint a külföldi dalfordításo
kat, spirituálékat, taizéi dallamokat.

M ég ebben az évben indult el Sillye Jenő dal-életmű so
rozata, m elyben eddig írt dalai láthatnak egymás után 
napvilágot.

U gyancsak 1993-ban jelent m eg az Életünk Krisztus 
Katolikus Ifjúsági Zenei Egyesület (ÉKE) DALOK II. című 
kottás füzete, m ely a sorozat m ásodik része. Ez a sorozat 
1992-ben indult. Az eddig megjelent két füzet misecentri
kus, m elyet a szerkesztők fontosnak tartanak. Ha ugyanis 
K risztust a szentáldozásban magunkhoz vesszük, a vele
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való találkozás életünk középpontjává válik, ezáltal a 
szentm ise szintén a legszentebb liturgiává válik. Ezért 
kell törekednünk arra, hogy a szentm ise énekei legyenek 
a legszínvonalasabbak m inden tekintetben. A  D ALO K  II. 
azoknak nyújt segítséget, akik egy teljes m isét szeretné
nek végigénekelni. A  23 dal több bevonulási, felajánlási, 
áldozási, kivonulási ill. M ária éneket tartalm az, m elyek 
válogatásra is alkalmat adnak.

Sillye Jenő neve fogalom m á vált. Túlzás nélkül m ond
hatom, nélküle sekélyesebb lenne ifjúsági zenei anyanyel
vűnk. Sokan -  köztük én is -  dalait hallgatva, énekelve 
kaptunk indítást a dalszerzésre. 69-től folyam atosan al
kot. Dalait országszerte, sőt külhonban is sokan ism erik, 
szeretik, énekelik. A  legendássá vált N agym arosok egyik 
elindítója, mai napig is aktív szervezője, azok előadója. 25 
éve já ija  az országot énekével, életével szolgálva, evange- 
lizálva.

Dal-életm ű sorozatában végre összes dalai m egjelenhet
nek. Az eddig kiadott 3 részben nagyobb lélegzetű művei 
is helyet kaptak. Ki ne ism erné a m űfajban m ár-m ár 
klasszikussá vált húsvéti oratórium át, keresztútját, Szt. 
Tarzíciusz játékát. De újra találkozhatunk a Kisfiam, 
Gyertyaláng, M argit, Hűség, Kicsi vagyok én és m ég 
szám talan kedves dalával. Énekeit átszövi a mennyei 
A tya szerető gondviselése. Zenei nyelve könnyen érthető, 
sokak szám ára énekelhető. Dallam ai tiszták, szövegei lé 
lekből és egyszerű hétköznapi gondolatokból fakadók. D a
laiban szépen párosul az Istenre figyelés m ély csöndje a 
hittel teli boldog élet kitörő öröm ével.

Az Énekelj az Úrnak daloskönyv szép előrelépés a kato
likus együtthaladás közös útján. Kiindulópont, m ely első
szülöttként m agán viseli a hagyom ányterem tés nehézsé
geit. Mégis kérek, kérünk mindenkit, aki lapjait forgatja, 
öröm m el tegye ezt, m ert hibái ellenére Isten dicsőségére, 
a m i üdvösségünkre született meg. Egy olyan szép csokrot 
tarthatunk kezünkben, m ely egyaránt segít a szentm isén,
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lelkigyakorlaton, kisközösségi összejövetelen, találkozón, 
imaesten, táborban, kiránduláson, hittanórán való együt- 
téneklésünkben. Szám talan dolgot írhatnék m ég e kiad
ványról, de azt hiszem  szebben nem tehetném, mint a da
loskönyv előszavát író Beton püspök atya, vagy a gyűjte
mény zenei lektora: Déri András. Az ő ajánlásukat olvas
hatják most rövidített változatban:

„Ez a daloskönyv lélekjárást idéz. Nem ’részegek’ azok, 
akik ezt ’elkövették’, csak egy más kor gyermekei, és új 
nyelveken beszélnek. Magyarországon im m ár nem zedé
kek nőttek fel, akik így tudták a legőszintébben kifejezni 
érzéseiket, gondolataikat, és akiket így tudott a kegyelem 
megközelíteni.

Akik ezt hallgatva a hitükben megerősödnek, azok szá
mára ez a zene szent. Akik ennek kapcsán egymásra talál
tak, s azóta együtt énekelnek, azok számára ez a zene 
egyetemes. Akiknek emberségéhez, ifjúságához ez adott 
örömet, szépséget, azok számára ez művészi. Számomra 
mérhetetlenül sokat jelentenek ezek a dalok és mindazok, 
akik ezeket éneklik. Találkozóinkon, zarándoklásaink al
kalmával, a zsúfolt templom ban, több mint húsz éve a 
pünkösd csodáját éljük meg. A  semmiből felbukkanó sajá
tos gitáros im áink nem zedékeket mentettek m eg a világ
méretű aposztázia-hullám tól. Megköszönöm az ebben 
résztvevő fiataloknak, hogy elfogadták Isten nekik szánt 
kegyelmét. Á ldott legyen érte az Úr!

(Beton pp. atya)”

„Hosszú távon a szentm ise részeivé csak azok az énekek 
válhatnak, am elyek közvetlenül segítik és elmélyítik 
szem lélődésünket és részvételünket Krisztus áldozatának 
bem utatásában. Énekelni az Úrnak azonban nemcsak a 
tem plom ban lehet, hanem  minden időben, örömben és bá
natban. Ezek az énekek egyszerű szavakkal, de hitelesen, 
közérthető dallam okkal sietnek a keresztény utat járó se
gítségére. A  kötetben található dalok a néhány ütemes,
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szem lélődő jellegű  énekektől kezdve a kánonokon keresz
tül a négyszólam úakig gazdag és term ékeny hátországból 
em eltettek ki. A  válogatás igyekszik tartalm as képet nyúj
tani az 1993-ig M agyarországon született, ill. énekelt új 
egyházi énekekről, könnyen kezelhető, egyszerű és világos 
kottaképet, énekelhető és gitározható énekeskönyvet adva 
az érdeklődők kezébe. Spirituálék, külföldi dalok, taizéi 
énekek teszik színesebbé a kiadványt. Igyekeztünk m in
den lehetőséget szabadon hagyni, hogy ne m erevítsük m eg 
az egészséges szájhagyom ány gyakorlatát. A rra biztatunk 
m indenkit, akik e dalokat énekelni fogják, tekintsék kiin
dulópontnak a kottákat. Ha m ódjukban áll, ism erjék meg 
őket a szerzők eredeti előadásában, de ugyanakkor bátran 
im provizáljanak is. Törekedjenek a változatosságra az elő- 
és közjátékokban, a többszólam ú éneklésben, a hangsze
rek használatában. És m indenekelőtt írjanak új és új éne
keket. Tanuljanak a gregorián és a m agyar népdal nagy- 
szerűségéből, m ert csak szorgalom m al, kitartással és 
megújulni tudással válhatunk Isten tökéletességének tük
rözőivé a zenélésben, az O dicsőségére, és testvéreink örö
mére. (Déri A .)”

Pipó József

Rendelési címek:
Sillye J. életm ű I., II., III.: 1046 Bp. Pácdó u. 5. fsz. 1. 

150 F t I db.
DALO K II. ÉKE egyesület: 1035 Bp. Kórház u. 37.

80 Ft/db.
Énekelj az Úrnak: Bencés kiadó 1112 Bp. Kérő u. 18. V. 29. 

770 Ft/db.
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Korzenszky Richárd: Egyházi iskola -  a tolerancia 
helye Fenti cím m el jelent m eg a „Katolikus Óvoda és Is
kola” című, a M agyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizott
ságának hivatalos lapjában Korzenszky Richárd bencés 
elemzése erről a témáról, amely napjaink M agyarországá
ban sok vitát váltott ki. A  szerző többek között a követke
zőkre m utat rá:

„Napjaink oly sokat emlegetett jelensége: az egyházi is
kola. Sokak számára idegen világ. Megjelenése gyakran 
ellenkezést vált ki. Létesítése feszültségek között történik.

Nem ritkán helyi konfliktusforrásként jelentkezik az 
egyházi iskola ügye. Szembekerülhet egymással az isko
láztatásért felelős önkorm ányzat és az iskolaügyben sze
repet vállalni óhajtó egyház, egyházi közösség. Érdekek 
ütköznek: egyrészt a megszakadt hagyom ányokat folytat
ni akarók, m ásrészt az önhibájukon kívül birtokban lévők 
kerülnek szem be egymással. Átvenni az iskolát vagy telje
sen újat kezdeni? M iért újat kezdeni, amikor nincs több 
gyerek? M iért nem átvenni, hiszen az elmúlt negyven év 
csak töredéke az esetleges több évszázados egyházi m últ
nak? Ha egyházivá alakult egy iskola, gyakorta egymásra 
m utogatnak az egyes iskolákhoz tartozók. Feketére-fehér- 
re festik a világot. Elfelejtik, hogy mindegyik iskola csu
pán egy lehetőség, m indegyik kihívás: Megfelelni az elvá
rásoknak, feladatoknak.

Mi az egyházi iskola? A  fogalom megfogalmazható jogi 
szempontból: egyházi jogi személy a fenntartója s felelőse. 
Megfogalmazható tartalmi szempontból: egy elkötelezett, jól 
körülhatárolható világkép, világszemlélet szellemében törté
nik minden az adott intézményben. Nem tanít lényegében 
mást, -  de mindenképpen másként tanít. Nem a tudásanyag 
mennyiségében van a különbség, hanem az ismeretanyag 
közvetítésének minőségében, szellemiségében.

Az egyházi iskola sajátosságai között kiemelkedő szere
pet foglal el a következő: az iskola szintézisteremtő hely 
tanárok, diákok, külvilág között, -  a világról szóló ismere-
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tek rendszerében. Szintézist terem teni óhajt a hit és kul
túra, valam int a hit és élet között. Szabadon választott le
hetőség, felkínált -  tehát egyszerre visszautasítható is -  a 
jó  hír, amit közvetíteni óhajt.

A  teljesen új iskola jelenti a legkevesebb konfliktusfor
rást; szabadon csoportosulnak tanáraik, s gyűlnek össze 
az iskola diákjai. Az egykori intézm ény, épület, „funkció
val” történő visszavétele már sokféle feszültséget je len t
het. Ebben az esetben az egyház -  m int az iskoláért fele
lős -  nem kívánhat m eg többet, m int hogy a munkatársai 
ne forduljanak szembe az egyház célkitűzéseivel. A  legna
gyobb mértékben érvényesülnie kell a lelkiism ereti és val
lásszabadságnak az iskolában m aradó tanárok és diákok 
esetében. Az újak kiválasztása term észetesen az iskola 
hátterét jelentő egyházi közösség szem pontjainak m egfe
lelően történhet.

Az egyházi iskola sajátos ’m ás’-ságot jelent. Nem csak 
az egyházi iskolának kell ’toleráns’-nak és nyitottnak len
nie m ások ’m ás’-sága iránt. Szükséges, hogy az ő ’m ás’-sá- 
gát is elfogadja a társadalom. ’M ás’-ságának lényege: a v i
lágról vallott keresztény felfogás érvényre juttatása az is
kolai élet m inden területén. A  világfelfogás lényege: te
rem tett ez a világ, -  az em ber nem  ura önm agának. A  ta
pasztalható világ nem a teljes világ. Az életalakítás nor
mája Jézus Krisztus, m iként arról a Szentírás tanít és az 
egyház hagyom ánya megőrizte.

Az egyházi iskola lényegétől idegen a fundam entaliz
mus, bár a fundam entalizm usra való hajlandóság szinte 
világjelenség, -  s nem csak vallási közösségekben. A  kato
likus iskola nem  csupán annyit jelent, hogy a katolikus v i
lágszem lélet érvényesül a háttérben. Jelenti feltétlenül a 
nyitottságot, az egyetemességet: az igaz, a jó  és a szép be
fogadására való készséget, -  m inden érték elfogadásának 
készségét. Az egyházi iskola akkor lesz képes a toleranciá
ra, ha m indenekelőtt önm agát képes világosan m eghatá
rozni. Ha tudom, hogy ki vagyok, fenntartás nélküli pár-
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beszédbe bocsátkozhatok mindenki ’más’-sal. Ha nem tu
dom, hogy ki vagyok, szükségképpen szellemi-lelki falakat 
építek m agam  köré, önmagam védelmére.

Feltétlenül szükséges, hogy politikai felhangoktól m en
tesen tudjunk beszélni az iskoláról. A  társadalomban 
m egfogalm azódik az igény az egyházakkal, az egyházi is
kolákkal szemben: legyenek a tolerancia, a ’más’-ság elfo
gadásának helyei. Ugyanakkor joggal kívánják meg az 
egyházi iskolák is a társadalomtól, hogy az o ’más’-ságu- 
kat is fogadják el. Sokszor azonban az ellentmondás jelévé 
válik egy-egy iskola, melynek hátterében élő egyházi kö
zösség áll. S az ellentmondás jelévé nem azáltal lesz egy 
iskola, hogy jobb, modernebb a felszerelése, jobban képzet
tek a tanárai, hanem az teszi kihívó jellé őket, ha többet 
törődnek a felelősök a rájuk bízottakkal, -  ha a belső konf
liktusok elől nem  kitérnek, hanem feloldják azokat -, ha 
m indennapos gyakorlatukban érezhetővé válik, hogy nem 
abszolutizálják a relatív, múlandó világot. S testvérnek te
kintenek m indenkit a Krisztushoz tartozás alapján: ’H i
szen m indannyian, akik megkeresztelkedtetek, Krisztust 
öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rab
szolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindannyian 
egyek vagytok Krisztus Jézusban.” (Gál 3,28). S nem ve
szítette érvényét és aktualitását a jézusi parancs: ’Ha azo
kat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a ju ta l
matok? Nem  így tesznek a vám osok is? És ha nem köszön
titek csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesz
nek a pogányok is?’ (Mt 5,46-47)

A  keresztény iskolának meghatározó eleme a Biblia, s 
az a szem ély, akiről az első tanítványok a Szentírásban 
rögzítve tanúságot tettek. Jézus Krisztus a keresztény is
kola fundam entum a, aki a hívő ember számára nem csu
pán egy történelm i személyiség, aki egy konkrét helyen és 
időben élt és működött, hanem aki jelenlévő, élő valóság, -  
aki forrása és egyúttal mércéje is az életalakításnak.
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Az evangélium ok egyértelm űen tanúságot tesznek ar
ról, hogy Jézus -  ezt a ma divatos, de egyre inkább m eg
terhelt szót használva -  nem kirekesztő, hanem  befogadó 
volt. Tanítványai közé hívja Lévit, a vám ost: ő Máté apos
tol. M egkapja a vádat, hogy együtt étkezik a vám osokkal 
és bűnösökkel. A  m ásik vám szedő (M t 9,9), aki ugyancsak 
kirekesztett volt az akkori közösségből, vendégül láthatja 
Jézust: ’Szállj le ham ar, ma a te házadban kell m egszáll
nom !’ (Lk 19,5). M eggyógyítja az idegen asszony leányát -  
az evangélista megjegyezi: ’Az asszony szírfőníciai szár
m azású pogány nő volt.’ (M k 7,26).

Szóba áll a leprásokkal és m eggyógyítja őket, -  azokat, 
akik kitaszítottjai a közösségnek (Lk 17,11-19). A  szama- 
riai asszonnyal való találkozás is elgondolkoztató: ’H o
gyan? Te zsidó létedre tőlem, a szam ariai asszonytól kérsz 
inni? -  A  zsidók ugyanis nem  érintkeztek a szam ariaiak- 
kal’ (Jn 4,9-10). Jézus szóba áll az idegennel és a bűnös 
em berrel... S nagyon tanulságos az irgalm as szam aritá
nusról szóló példázat is (Lk 10,30-37). A  bajba ju tott em 
ber m ellett sorra m ennek el az úton. Nem  segít rajta a 
pap, nem segít a levita. De jön  a szam ariabeli, a szam ari
tánus, -  aki segít. S átlépve m indenfajta korlátot, amely 
hallgatóiban jelen  van, -  példaként állítja ezt az embert 
eléjük: ’Menj, s hasonlóképpen cselekedjél!’

A  tolerancia nem azonos a tűréssel. A  tolerancia pozitív 
tartalm ú fogalom . Lényege az elfogadás, a befogadás, a 
közösségvállalás. Nem az elutasítás, a hátatfordítás, a 
m agukat tisztának, tökéletesnek tartók gőgje az, ami 
m egváltja a világot, hanem  az odaadás, az elfogadás, a ke
nyérként való szétosztódás. Jézus életének lényege az 
önátadás, am ely a kereszten m egtörténik: ’értetek és m in
denkiért’ .

Az egyházi iskola, a keresztény iskola, a katolikus isko
la: lehetőség. Lényege nem az, hogy sajátos kultúrtartal- 
m akat, ism ereteket közvetít: ez hozzátartozhat, járulékos 
elem ként jelentkezhet ilyen többlet. Lényege a dolgok, a
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világ keresztény szemlélete s az élet, elsősorban saját éle
tünk krisztusi m ódon való alakítása.

Ez a keresztény iskola eszménye. Az eszmények m egva
lósításának útja hosszú. Minél inkább sikerül közeledni az 
eszm ényhez, annál inkább javára válik az ember a közös
ségnek. S az ezt az eszm ényt célul kitűző intézm ény is 
hozzájárul ahhoz, hogy az emberek szélesebb közössége, a 
társadalom  élete több és gazdagabb legyen.” (Magyar K u
rír 1994. február 23.)

„Új vallások” a bibliai hit mérlegén
Fenti cím m el jelent m eg az „Ökunemikus tanulm ányi fü 
zetek” 9. szám a 1994 júniusában. Az alább közölt „Beveze
tő” után a kiadvány foglalkozik a vallások típusaival, ame
lyeket hat kategóriába sorol: egyházak; szekták; kultu
szok; okkultista jelenségek; pszichotechnikák és m anipu
lációk; világvallások.

A  kiadványban a szcientológia főbb tanításaival ism er
kedhetünk meg; m egtudhatjuk továbbá, mi is az a Hare- 
Krsna m ozgalom , inform ációkat kapunk a „New A ge” (Új 
korszak) m ibenlétéről, szem besülünk a „kereső em ber” v í
vódásaival, és őszinte helyzetfelm éréssel ism erkedhetünk 
m eg a „M it lehet tenni” című fejezetben. A  kiadvány érté
két növeli egy „Szójegyzék”, am ely korunk vallási ill. val
lás-közeli m ozgalm ainak fogalm ait értelmezi ill. fordítja le 
m agyar nyelvre. A  „Bevezetés” fejezetben a következő ol
vasható:

„A vallási konjunktúra gyors és nagyméretű kibontako
zásának és virágzásának idejét éljük. A  piacgazdaság tü
körképe m egjelent vallási területen is. Miként a szuper
m arketekben az egyre bővülő választék, a legkülönbözőbb 
országokból szárm azó árucikkek, úgy kínálják és reklá
m ozzák m agukat az új egyházak, az új vallások, az új 
szekták, a vallási köntösbe bújtatott világnézetek, a ‘lelki 
gyógym ódok’ stb. Ez a jelenség már mindenütt érződik a
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politikai változások nyom án a kelet-közép-európai orszá
gokban, így hazánkban is.

A  korábban föld alá szorult kísérletek felszínre kerül
tek. Az évekkel ezelőtt m ég csak Eszak-Am erikában és 
N yugaton uralkodó vallási pluralizm us hullám a im m ár el
ért vagy ham arosan el fog érni bennünket is. Azzal kell 
számolni, hogy a Vallási piac’ évről évre egyre színesebb, 
változatosabb és áttekinthetetlenebbé lesz. A  kínálat és a 
kereslet a szabad piac szabályai szerint érvényesülnek 
ezen a területen is.

Ezért sürgősen szükséges a látszat és a színfalak mögé 
pillantani, hogy különbséget lehessen tenni a valóban va l
lásnak tekinthető m ozgalm ak és a felelőtlen, kalandor je l
legű praktikák között. A  m esterséges ‘m űvi’ vallások sok 
esetben a közvélem ény tájékozatlanságával visszaélve ve
szélyes eszm éket terjesztenek, amelyeknél a vallás csupán 
külső máz, a valóságban sokszor erőszakos parancs
uralm at vagy éppen durva üzleti érdekeket takar.

Az új vallások befolyásának a növekedése és gyors hódí
tásaik annyival könnyebben történnek, m ert a ‘posztm o
dern’ em ber lázasan keres valam it, ami az igazán értel
mes, a teljes em beri életet, a m inőségi életet lehetővé te
szi. Azt állítják ezek az új egyházak és vallások, hogy csak 
ők képesek eloszlatni a félelm et, ők tudnak vigasztalást és 
rem énységet nyújtani; erőt ígérnek a konfliktusok elhor- 
dozásához és m egoldásához, sőt az em beri lélek mélyén 
szunnyadó rejtett erőket vélik felszabadítani tudni, és 
úgym ond az úrjakezdés feltételeit megterem teni. Más sza
vakkal: az újra, a másra, a szebbre és a nem esebbre vá
gyakozó em bernek ígérik a ‘m egváltót’ és a ‘m egváltást’ .

Az Ökum enikus Tanulm ányi Központ ezzel a füzettel is 
-  m iként a hasonló tém ákról közzétett korábbi tanul
m ányaival — fel akaija  hívni a figyelm et a problém ára; in
form ációkat kíván közölni és segítséget nyújtani a tárgyi
lagos, objektív tájékozódáshoz. Célunk nem az ítélkezés 
(M t 7, 1-2), sem nem a mégbélyegzés, de ökum enikus fel-
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adatunk, alapos tájékoztatással óvni és figyelmeztetni az 
evangélium i tanítás értelmében (Mt 13,22)

U gyanakkor nem csak leíró és szenvtelen ismertetésre 
szorítkozunk, hanem az elkötelezett keresztyén hit és ta 
nítás m ércéjét alkalmazzuk az új vallási jelenségek bem u
tatása és elem zése során. Felelősségünket m ég tovább fo
kozza, hogy sok esetben családi, társadalmi s egész
ségügyi következm ényei is jelentkeznek az ‘új vallások’ te
vékenységének.

Azt tapasztaljuk, hogy a pluralista demokrácia feltéte
lei között a szabadosságba át-átcsapó szabadság légköré
ben társadalm unk egyre égetőbb problémájává válik a 
vallásszabadságnak a demokratikus értékrendben történő 
kiegyensúlyozott elhelyezése.

Nagy erővel kell hangsúlyozni azt az igazságot, hogy a 
vallásszabadság alapjoga nem szakítható el a többi jogtól 
és nem ragadható ki az emberi alapjogok egészéből; az 
emberi élet tisztelete, az emberi m éltóság megbecsülése, a 
családjog összefüggései nélkül alkalmazása negatívvá vá
lik. Az em beri m éltóság és szem élyiség szabad fejlődése 
olyan alapjogok, am elyek megsértésével súlyos kárt szen
ved a vallásszabadsághoz való jog, kialakulhatnak olyan 
helyzetek, am ikor a jogok  sorrendjének (prioritásának) 
m érlegelése erkölcsi kötelesség.

Az alapvető em beri jogok sorrendjét minden esetben a 
konkrét adottságok határozzák meg. Nem lehet például a 
szabadságjogra hivatkozva tétlenül nézni öngyilkossági 
kísérletet. Vagy a szabadság korlátozásának számít-e a 
testi és lelki önpusztítás megakadályozása? Az egészséges 
em beri értelem  és az ép erkölcsi érzék ezekre a kérdések
re csak azt válaszolhatja, hogy ‘nem ’!”

A  kiadvány egyébként baptista, evangélikus, reform á
tus és róm ai katolikus teológusok munkája. Az Ökumeni
kus Tanulm ányi Központ címe: 1114 Budapest, Bocskai út 
15. Tel./Fax: 166-4790. (Magyar Kurír)
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Vojtech-Wojciech-Béla
A  három  név egy ugyanazon szem ély neve: a szentek sorá-
ban tisztelt Adalbertté. A  három  változat jelzi m űködési *
területét: Cseh-, Lengyel- és M agyarországot. M ondhat- 1
juk, hogy ő Kelet-Közép-Európa szentje. Ezen a címen 
rendeztek Róm ában - vértanúhalálának ezer éves évfordu- v
lójára készülve tudom ányos konferenciát, am elynek anya- é]
gát most m agyar nyelven is kézbe vehetik az olvasók. A  !c
kötet m ásodik részében Legeza István (+1981) doktori ér- te
tekezését és az idén elhunyt Bogyay Tam ás tanulm ányát h(
olvashatjuk. A  történelm i források kritikai vizsgálata Iá
alapján m egtudhatjuk, hogy -  a közhiedelem m el ellentét- f
ben -  nem ő keresztelte első királyunkat, de történél- pé
m űnkben mégis döntő szerepet játszott. Pl. abban, hogy ér
Géza fejdelem  és Sarolt házassága létrejött. Tanítványi 
köréből került ki Pannonhalm a és az első m agyar egyház- sz 
tartom ány alapítója. i

A  kötet a M ETEM  (A M AGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI hí
ENCIKLOPÉDIA M UNKAKÖZÖSSÉGE) könyvek soroza- ne
tának 5. darabjaként jelent m eg Som oija i Ádám  OSB sz 
szerkesztésében. (Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert. el
207  old. 300 Ft) (wl) he

fel
Nők papszentelése végleg kizárva hé
II. János Pál pápa 1994 m ájus 22-i keltezéssel tette közzé m 
„Ordinatio sacerdotalis” kezdetű apostoli iratát, amellyel né 
a nőket a papság szentségéből végleg kizárja. „Annak ér- ke
dekében tehát, hogy ez az egyház isteni rendjével összefüg
g ő  jelen tős ügy megoldódjék, testvéreim  erősítésére (Lk pi 
22,32) vonatkozó hivatalom  tekintélyével kijelentem, hogy a¡ 
az egyház sem m iképpen nem rendelkezik azzal a hatalom - j- 
mai, hogy nőket pappá szenteljen, s hogy az egyház minden  ^
tagjának ehhez a végleges döntéshez kell tartania m agát.” 
E végérvényes kijelentést az egyház további története 
m egerősíti vagy elveti majd. M inthogy az egyházban léte
zik dogm afejlődés, m ennyivel inkább rem élhető egy ilyen,

122



9 (1994) 3____________SZEMLÉZGETŐ Egyházfórum

nem  dogm atikus érvényű pápai kijelentés továbbfejlődése. 
„A  Szentlélek m űködésének lehetőségét sohasem szabad 
kizárnunk” jelentette ki egy tv-vitában W eber osztrák 
m egyéspüspök.

E pápai irat egy hosszú, egyházon belüli vitának akart 
véget vetni. A  vitát az egyházak közötti kapcsolatokat is 
érintő döntések, a teológiai kutatások eredményei és a ka
tolikus nők lelkipásztori öntudatának fokozódása serken
tette. M indhárom  területen az élet folyik tovább és felte
hetően a jövőben egyén, különböző rangú tanítóhivatali ál
lásfoglalásokat követel majd. Az ökumenikus kapcsolatok 
javítását, a teológiai kutatások szabadságát és a nők lelki
pásztori felelősségének fejlesztését a dokumentum nem 
érinti.

Az apostoli irat a nőket csak az egyház egy speciális 
szolgálatából zárja ki, ami nem akadályozhatja meg, hogy 
m inden egyéb szolgálati területen a nők számára az egy
ház egyre tágabb teret nyissunk. Csak papok és püspökök 
nem lehetnek nők, s hazánkban valószínűen egyenlőre v i
szonylag kevesen akarnak közülük így szolgálni. Mindent 
el kell követni, hogy az apostoli irat végleges döntését ne
hogy az abban szándékoltakon túlra terjesszék és a nők 
felelős közrem űködését erre hivatkozva gátolják. Az egy
házközségi döntési szintektől kezdve egészen az egyház- 
m egyei döntéshozók vagy döntéselőkészítők rétegéig a 
nőknek legalább szám arányuknak m egfelelő mértékben 
kell helyet kapniuk.

A  nők szentelésének problematikája számos nő és számos 
püspök és teológus számára súlyos kérdés marad. Kár lenne 
azonban, ha ez a témakör az egyház zsinat utáni megújulá
sának központi vitájává válna és ezzel más, alighanem fon
tosabb teendőkről elterelné a figyelmet, (mta)
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Olvasói levelek
Rovatunkban a szerkesztőséghez érkezett olvasói leveleket szerkesz

tett formában és válogatva közöljük. A  szerzőkhöz szóló levelekre 
lehetőség szerint maguk a szerzők válaszolnak a többire a szerkesz
tők valamelyike. Levelezőink kiköthetik, hogy levelüket egyáltalán 

ne vagy csak név nélkül közöljük.

Csak unszolják itt az embert, hogy írja m eg vélem ényét, 
de valahogy nem akaródzik. Nevetséges leosztályozni 
ilyen munkát, mint amiből a lap összeáll, pláne egy m in
den tekintetben laikusnak. M ert mi van, ha ötöst kap az 
egyik rovat és kettest a m ásik? Kam arás úr mire tud eb
ből következtetni? H iszen összekeveredik az emberben 
egy írás tartalm a és m aga a rovat. Nem tetszik mondjuk 
az írás, de attól m ég a lap m aga jó  marad!

Abba kéne hagyni ezt a felmérést! Annál is inkább, 
m ert ha nincs idő és mód részletes, értő elem zésre, akkor 
nem  szabad olyan sum m ázásra ösztönözni, hogy tetszett
nem  tetszett. Kicsit kam aszos dolog m ég ez a sürgető véle
ménykutatás.

De hát azért nagyon  jó  és szép írások vannak a lapban! 
Fontos, hogy sok külföldi vagy ott élő szerzőtől és m űvek
ről tudom ást szerezhet az ember. Lassan rájön, hogy a 
m agyar egyház állóvizén túl egészen más világ is létezik, 
ahol szél is fú j.

Az azért elgondolkodtató számomra, mi lehet az oka 
annak -  csak két évfolyam ot ism erek - ,  hogy Nyíri Ta
m ásról nem  igen esik szó. És az em ber m egtanulta az át- 
kosban, hogy az elhallgatás is jelent valamit.

Érdekelne egy nyílt, ködösítés nélküli beszám oló az esz
tergom i zsinatról pl. Két m om entum ból gyanítom, hogy 
nem  sok haladás történt: egy protestáns kiem elte, m ilyen 
im pozáns rendezés volt. Tartok tőle, hogy túl ünnepélyes 
volt. Utána megütötte fülem et Paskai egyetlen mondata: 
az egyház hierarchikus szervezet (továbbra is). Nem  pon
tos az idézet, de ez volt a lényege. Azóta is ezen a hierar-
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chián töröm  a fejem. Mi is ez tulajdonképpen? Mit takar 
ez a hangsúlyozás?

Olyan vigasztaló azért ilyenkor olvasni az evangélium 
ban, hogy Jézus már ezt is megm ondta előre: Azt tegyé
tek, amit m ondanak, ne azt, amit cselekszenek!

U toljára hagyom  a 94/2. számból Dőry István cikkét. 
(Azt hiszem , ez váltotta ki az íráskényszert.) Ez több, 
m int „nem  tetszett” . Ilyet nem szabad soha többé közölni! 
Középiskolások környezetvédelm i pályázatán sem futhat
na be. Ilyen naivul talán m ég az ókonzervatívok sem lát
ják  a világot, életet. Már ott kezdett gyanús lenni, hogy 
amitől m eg kell szabadulni, ott csak tizennegyed sorban 
fontos a saját képességeink torz felmérése. Előbb a gyar
m atosításjön!

De hogy m it ért azon, hogy „gondolkodásunknak a való
ságot kell utánoznia”, ez ködben marad. Kezdjük el tehát 
racionális m ódon védeni a környezetet, mondja:

-  „A legkisebb helyet elfoglalni... (...iparvidékek, erdőir
tások, m egalopolisz...)” -  mi ez??? Szám oljuk fel őket???

-  Mi az, hogy „létszám unkat kedvező módon állandósí
tani, vagyis az értelmes együttműködés fenntartásához 
szükséges alacsony szinten;”

És? Lőjük agyon az egész harm adik világot?? És mi le
gyen Kínával??

-  Nem  em líti az anyagok újrafelhasználásánál, hogy az 
üres tejeszacskókból csinos kis szőnyegeket lehet horgolni! 
Elnyűhetetlenek!

-  M i az, hogy „biztonságos gondolatainkat” átörökíteni? 
A  halálon kívül van valam i biztos ebben az életben? H i
szen a hitben is az a legszebb, hogy még Isten is m élysé
ges bizonytalanságban tart bennünket! Legalábbis időn
ként.

-  „Különösen férfiakra vonatkozik, hogy életünk legna
gyobb részét hatékonyabb, és így a környezetre is nagyobb 
hatású részét a m unkánkkal töltjük.” Mi ez a baromság? 
És addig hol vannak a nők? Tanár úr nem hallott felőle,
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hogy a vegyszer-kiszerelő üzem ekben többnyire nők dol
goznak?

-  „A  veszélyes hulladékot ne dobjuk szem étbe, hanem 
gyűjtsük össze biztonságos edényben, m ert 10 éven belül 
m egoldódik elszállításuk, addig m eg TALÁN nem halm o
zódik fel OLYAN sok.” És hol tároljuk? A  gyerek ágya 
alatt,

-  M osogatásnál hideg vízzel, de alaposan öblítsünk! 
Csúnya energiapazarlás bizony, de forró vízzel öblítve 
szebb tisztább lesz! Arról nem is beszélve, hogy ezzel a 
konyharuhát kímélem, aminek a m osása ugyancsak m e
legvíz és mosószerigényes! 1:1.

-  M icsoda m arhaság az, hogy a „takarékos nagym am a 
piciny spórolásait semmivé teheti (egy) ... nagyon-nagyon 
szorgalm asan dolgozó családapa”???

-  De azért az utolsó m ondat a csúcs: „Csak fenntartha
tó életm ódot fognak élni -  ... -  a m egm aradásra képes, él
hető életet élő em berek, VAG Y M ÁSO K.” Csak nem űrlé
nyek? Bár ki tudja? -  Ehhez képest a kiscserkészek m eg a 
szívgárdisták kőkem ény maffiózók.

Uraim! Erősen m eg kell fogadniuk, hogy többé nem  vét
keznek! És ugye ez csak pillanatnyi kánikulai elernyedés 
volt?? Nem pedig tudva és akarva? -  M indenesetre két
ségbeejtő szellemi színvonal, és hála Isten, m essze kilóg a 
lapból!

Nem  tettem  féket a nyelvem re, nem  tapintatoskodtam , 
ezt m egteszik helyettem  mások.

(Név és cím a szerkesztőségben)

A  lapértékelő „félcédulánk” provokáció. Levele mutatja, ez 
úttal sikeres. M inden szerkesztőség nagyon igényli olvasói 
véleményét, s ezek híján nagy a félelm ünk, hogy önm a
gunknak írjuk a lapot. H a egyszer lesz rá elég pénzünk, ak 
kor kom olyan felm érjük olvasóink táborát, s talán feles
legessé válik a kam aszos izgalom m al várt lap-bizonyítvány 
is. A m i D őry István írását illeti gyakorlati ajánlataival le-
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hét és kell is vitázni. Alapállása azonban karakteresen j e 
lenítette m eg egy „zöld  lelkiism eretére” komolyan hallgató 
szakem ber véleményét, aki egy egész ökocsoport animátora  
is. E zért közöltük írását. Témával kapcsolatos kritikájára  
ped ig  maga a szerző válaszol.
,„A levélben foglalt megjegyzések és különösen a kérdések a 
dolgozat kulcsm ondataira hivatkoznak, így először ezeket 
em elném  k i -  a szükséges logikai sorrendben:

A  dolgozat utolsó mondata valóban „csúcsa” az írásnak, 
és egy szerintem  félreérthetetlen logikai azonosságon alap
szik: csak a fenntartható marad fenn. A  kifogásolt mondat 
azt jelenti, hogy a -  mondjuk -  egym illiárd év múlva élők
nek nem a szám át vagy a fajtáját ismerjük, hanem egy tu
lajdonságát: t.i. hogy fenntartható módon élnek. Lehetnek 
pl. növények, hiszen nekik már van milliárd éves múltjuk, 
miért ne lehetne milliárd éves jövőjük, lehetnek pl. a többé 
m ár nem tarthatatlanul élő  em berek is, más értelm essé vá
ló vagy értelem  nélküli állatok, sőt akár a levélben em lített 
űrlények is. M egdöbbentőbben hangzanék, ha valaki azt 
mondaná, hogy egy milliárd év múlva épp a tízm illiom o
dik világháború fog  befejeződni, s bár a levegő széndioxid
tartalm a 40 % -ig emelkedett, az emberek még m indig töret
lenül és esztelenül fogyasztanak és terjeszkednek tovább. A  
„vagy m ások” kitétel tagadhatatlanul provokáció: erkölcsi 
kihívás. H a igényt tartunk arra, hogy a jö v ő  főszereplői kö
zött valóban ott legyenek az emberek is, akkor egészen biz
tosan az eddigitől lényegesen különböző, értsd: fenntartha
tó életet kell élnünk -  mint mások.

„B iztonságos gondolatainkat átörökíteni” tulajdonkép
pen  két erkölcsi felszólítást jelen t: a) gondolkodjunk bizton
ságosan, fenntartható módon, és b) az ilyen gondolatain
kat adjuk tovább kortársainknak és utódainknak is.

A z  értelm es em ber tartós, megmaradó, ellentm ondás
mentes, fenntartható élete mögött fenntartható, bizton
ságos gondolatok állnak. Ha valami jó t  kitaláltunk, m eg
értettünk, akkor nem bízzuk a véletlenre, hogy azt később
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újból és újból felfedezik-e utódaink, hanem  az élethez szük
séges ism ereteket adjuk tovább oktatással és neveléssel.

„Lőjjük agyon az egész 3. világot??” -  kérdezi a Tisztelt 
Olvasó az alábbi m ondat kapcsán: „...létszám unkat kedve
z ő  szinten állandósítani, vagyis az értelm es együttm űködés 
fenntartásához szükséges alacsony szinten.” A  háborúsdi 
m int már mondtam, helytelen és alkalm atlan eszköz a cé
lok elérésére. Ezért nem gondolnék sem m ilyen erőszakos 
eszközre az em beriség létszám gondjának megoldásában, 
mely az em beriséget m agát és az egész Földet egyaránt fe 
nyegeti. Gyanítom azonban, hogy ha az érettségi bizo
nyítvány olyan általános lesz a 3. világban, m int ma az 
éhezés, akkor az em beriség létszám a is csökkeni fog, mint 
ma M agyarországé. Rem élem , hogy ha az em berek sok ha- 
szontalanság helyett a létkérdéseiken elgondolkodnak, ak
kor nem is egy, de sok erkölcsileg kedvező m ódját fogják  
m egtalálni annak, hogy az em berfaj létszám át olyan szint
re mérsékeljék, mely a Földnek elhordható, s az értelmes 
együttm űködéshez ped ig  elégséges.

Sok gyakorlati módja van annak is, hogy m iként lehet a 
környezetet kím élő módon mosogatni, tejes zacskót újra
hasznosítani, veszélyes hulladékot gyűjteni, vagy éppen p á 
lyát választani, lakóhelyet módosítani, hőszigetelni vagy 
közlekedni. Sok tanácsot adnak ezzel foglalkozó kiadvá
nyok pl. a Zöldköznapi kalauz, mely az 1035 Bp., M iklós 
tér 1-ben is kapható. A zt azonban m ég a Zöldköznapi kala
uz szám os apró jótanácsához is hozzátenném , hogy egy ta
karékos nagym am a piciny spórolásait sem m ivé teheti egy 
nagyon-nagyon szorgalm asan -  ám de átgondolatlanul -  
dolgozó családapa vagy családanya. N em  szerettem  volna 
női-férfi ellentétet szítani a háztartás és a m unkahely fe l
em legetésével, de valóban nagy dolgokat érhetnénk el ak
kor, ha mind a férfiak, mind a nők, ott ahol vannak, ahol 
az életük java  részét ledolgozzák, ahol laknak, és ahogy 
laknak, ahol, am it és am ennyit fogyasztanak, ezt m indig  
annak a figyelem bevételével tennék, hogy a környezetben
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nem gyógyuló kárt ne okozzanak, hanem inkább javítsák a 
környezet állapotát. E llenkező esetben környezeti adósságot 
halm ozunk fel folyam atosan, am elyet később másoknak -  
értsd gyerm ekeinknek és nemsokára -  kell majd kiegyenlí
teniük, ül. elszenvedniük.

A  többi felvetésről szívesen eszm ét cserélek, ezért m eg
adom a cím em et: Dr. Dőry István 2000 Szentendre, M an
dula u. 7-914 261313-823”

* * *

Az Önök által képviselt kereszténységgel -  A  Keresz
ténységgel! -  kapcsolatban ehelyt az Egyháznak két szem 
beötlő negatívum át említeném csak meg:

1. Az Egyház nem vitapartner.
2. Az Egyház elsősorban diktálni akar. Diktál. Am íg le

het...
(Arról m ost nem beszélnék, hogy pl. milyen mélyen 

hallgat, am ikor szólania kellene...)

1. K ívülállónak úgy tűnhet, mintha az Egyház ódzkod
nék a vitatkozástól. Mintha tartana tőle. - Azt mondtam: 
„kívülállónak” . Az Egyházat belülről szemlélőnek talán 
m ég inkább.

A  reform ációra, mint intézményes szakadásra talán so
hasem  is került volna sor, ha az Egyház annak idején le
ült volna Luther M ártonnal vitatkozni. Beszélgetni leg
alább. M ert Luther M árton nem új vallást akart alapítani, 
hanem  a saját katolikus Egyházát akarta keresztényibbé 
formálni.

Túlontúl gyakran alkalmazott anathemák számomra 
valam elyes közeli asszociációt sugallnak a hitleri könyvé
getésekkel, a szovjet fasizmus írópereivel, bebörtönzött 
teológusaival. Az elégetett írással, a bebörtönzött teoló
gussal és szilencium ra ítélt íróval nem kell -  vitatkozni. 
M egspórolható a vitatkozással járó, esetleg strapás gon-
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dolkodás terhe. Valam int -  és nem is utolsó sorban! -  a v i
ta során esetleges alulm aradás presztízsvesztesége.

2. Rendkívül elgondolkoztat a nős -  „pályam ódosító” -  
papok sorsa. Elsősorban azonban viszonyuk  az Egyházhoz. 
Az utóbbi a lényeges. Én is m egvettem  a Júdások vagy Pé
terek c. könyvüket. Valóban nem  m inden egyházi kiadvá- 
nyok-profilú könyvesbolt tartotta. M erte tartani? A m e
lyikben én is vettem , ott úgy néztek rám, m intha pornóki
adványt kerestem  volna. Pedig az eladó hölgy vagy úr 
nem  tett tisztasági fogadalm at, am elynek m egtartását a 
„pályam ódosító” -  szerintem „Péter”-től és nem  Júdás-tól 
-  szám on kérik. Elgondolkoztató és -  őszintén, ha nyersen 
is, de -  felháborító szám om ra az az alázatosság, amellyel 
ezek a továbbra is az Egyház keretein belül szolgálni aka
ró papok a hivatalos Egyház felé fordulnak. Dörgölődznek. 
Ezért eleve vesztett az ügyük. Ha ezeknek a szerencsét
len, Róm a felé m egalázkodó papoknak a háta m ögött va la 
m iféle választófejedelem -herceg-m iegym ás állna, b irtok
kal és -  főleg! -  hadsereggel, aki vagy akik tem plom okat 
építenének számukra, várfallal és birodalm i pátensekkel, 
akkor az Egyház tárgyalna velük. V agy legalább válaszol
na leveleikre.

Nem tartom  valószínűnek, hogy valam elyik m agyar 
püspök vagy egyházi hivatal válasz nélkül m erte volna 
hagyni m ondjuk Rákosi Mátyás, Kádár János vagy csupán 
az Egyházügyi Hivatal valam elyik levelét.

(Név és cím a szerkesztőségben)
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310. Der bittere Abschied von liebgewordenen Leitbildern. Was von der 

katholischen Kirche in Ungarn jetzt erwartet wird: Publik-Forum 
Nr. 23, 15. November 1991. S. 18.

311. Marx és a fürdővíz (interjú): 168 óra 1991. november 19. III. évfo
lyam 46. szám 16.

312. Az egyháznak meg kell újulnia! (interjú): Szénanátha 1991. de
cember 23. XXXII. évfolyam 18-19. szám 5.

313. A karácsony sorsdöntő minden ember számára (beszélgetés): Ma
gyar Hírlap 1991. december 24. 31.

314. Anonim keresztények (beszélgetés): 168 óra 1991. december 24.
III. évfolyam 52. szám 44.

315. A filozófia  lényege, alapproblémái és ágai, Budapest 1992, (et 
alii).

316. Kirchen diesseits und jenseits von Mauern: Informationes Theolo- 
giae Europae (Sonderdruck) 1992. S. 227-242.

317. Erst eine neue Generation kommt in das Gelobte Land: Der Tra
um aber bleibt (Hrsg. N. Sommer) Berlin 1992 S. 381-385.

318. Egyházak -  a falakon innen és túl: Mérleg 1992/1. 32-47.
319. Egyház, állam, demokrácia: Vigilia 57 (1992) 82-91.
320. Keserű búcsú a kedvenc mintaképektől (tanulmány): „Érted va

gyok” 1992. február 7-8.
321. Filozófiai antropológia (Előadások a Pázmány Péter Rk. Hittudo

mányi Akadémián, 1988) közreadja: Várnai Jakab OFM Szeged,
1992. február 24.
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322. Kereszténység és szabadság: Keresztények és a szabadság, 34. Ma
gyar Pax Romana Kongresszus Lillafüred, 1992. április 20-26. 21-34.

323. A szabadság tere: Magyar Hírlap Kulturális Magazinja 1992. ápri
lis 25. 25. évfolyam 98. szám. I.

324. Védtelenek vagyunk? (beszélgetés): Új Magyarország Magazin
1992. április 25. II. évfolyam 98. szám 17.

325. Ungarn: Staatslexikon Bánd 6 / 1992. Herder Freiburg-Basel-Wi- 
en, S. 349-355 (et alii).

326. Kereszténység és szabadság: Keresztény Szó (Romániai magyar 
katolikus havilap) III. évfolyam 7. szám 7-8. o.; 8. szám 11. o.; 9. 
szám 16. o. 1992. július-szeptember.

327. Tizenegy kívánalom katolikusoknak (interjú): 168 óra 1992. július 
7. IV. évfolyam 27. szám 6-7.

328. Egyházak -  a falakon innen és túl (részlet a Mérleg c. folyóirat 
92/1. számából): Napló 1992. július 18.

329. Közjogi testület? Alrendszer? Kovász? (interjú): Napló 1992. július 
25. XLVIII. évfolyam 175. szám 10.

330. Világi gondokon túl, a csatatér közepében. Az Egyházat eszköz
ként használják föl (interjú): Magyar Nemzet 1992. július 27. LV. 
évfolyam, 176. szám 4.

331. Ne féljünk a tudástól!: Kurír 1992. augusztus 17. 5.
332. Die Kirche diesseits und jenseits von Mauern: Pastoraltheologische 

Informationen 12. Jg., Heft 2, Dezember 1992, Folge 29 S. 331-338.
333. Karácsonyi beszélgetés Nyíri Tamás professzorral: Első kerületi fi

gyelő 1992. 6. szám 3-4.
334. A filozófia  lényege, alapproblémái és ágai, Budapest 1993 (et 

alii).
335. A filozófiai gondolkodás fejlődése, Budapest 1993. (negyedik, javí

tott és bővített kiadás)
336. Zűr allgemeinen Lage dér ungarischen Gesellschaft: Őst -  West 

Informationsdienst 1993 S. 54-59.
337. Mélylélektan és ateizmus. Sigmund Freud kultúraelmélete. Her

der Budapest 1993.
338. A szép és a szent: »EX INVISIBILIBUS VISIBILIA...« Emlékkönyv 

Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára, Budapest
1993, 29-39.

339. Magyar gond és remény (körkérdés): Magyar Szemle Új folyam II. 
1. szám I. kötet 1993. január 11-17.

340. Kereszténység és szabadság (részletek): Napló 1993. január 9. 10. 
o.; január 16. 10. o.; január 23. 10.

341. „Die Wahrheit wird Euch freimachen”: Christophorus Nr. 1/38. 
Jahrgang/1. Vierteljahr 1993 S. 16-26.

342. Az értelmiségi és az egyház: Megújuló egyház a megújuló társada
lomban, Katolikus Szemle (1-2) 1993. 13-25. o. 35. Magyar Pax Ro
mana Kongresszus Vép-Szombathely 1993. április. 12-17

XIII
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343. Tolerancia és ökumené (előadás): „Kézfogás”-konferencia. „Érted va
gyok” Közösségi és családi folyóirat 1993. április, Különszám 5-7.

344. A vitatott lelkiismeret: Magyar Tudomány 1993. augusztus C. kö
tet -  Új folyam, XXXVIII. kötet, 8. szám 920-927.

345. Die Einstellung zur Wahrheit: Repressive Toleranz: Diakonia 24. 
Jahrgang Heft 6 November 1993 S. 422-423.

346. Bűn és vétek. Pannonhalmi Szemle 1994. II/l. 23.
347. Előszó helyett: Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Keresztények és 

zsidók, sorsok. 1994. 5-23.
348. A skolasztika fejedelme -  Aquinói Szent Tamás: Emberhalász, hit, 

művészet, társadalom II. évfolyam 3-4. szám 1994. március-április 
76-79.

349. Ecclesia semper reformanda: Lelkipásztor 69. 1994/4. 135-139.
350. Der dramatische Weg Europas: Österreichische Pastoraltagung 

28. bis 30. Dezember 1993. Christliche Visionen für ein offenes Eu
ropa (Hrsg. W. Krieger, H. M. Rauter) Wien 1994, S. 11-26.

351. La philosophie face à la vie changeante (interjú): Revue de Hongrie 
Treizième année -  No 1. 17-20.

352. Megbékélés és kiengesztelődés: Hitel (nyomdában).
353. Megbékélés és kiengesztelődés. Részletek a kaposvári emlékbe

szédből: Első kerületi figyelő 1994. 8. szám 5-6.
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