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Kedves Olvasók!

Egyházmegyei szinódusok korszakát éljük a magyar egy
házban, miközben Európa németajkú országaiban százez
rek követelik olyan egyházi célok megvalósítását, melyek
kel az ottani szinónusok nem tudtak megbirkózni. A II. 
vatikáni zsinat utáni egyházreformok nemcsak lehetősé
gek, hanem egyben az egyház küldetéséből fakadó kény
szerek is.

Folyóiratunk a hazai egyházmegyei szinódusok folya
matát szemlézi ünnepi évfolyamának utolsó számában. 
Részletekbe menően elemezzük az esztergomi szinódus 
záródokumentumát, bemutatjuk a szeged-csanádi szinó
dus teológiai trendjeit és a kalocsa-kecskeméti szinódus 
alternatíváját. Körképet készítettünk a többi egyházme
gye szinódusi előkészületeiről ill. munkájáról.

Előző számunkban bemutattuk az ú.n. „egyház-nép
szavazás” szövegét. Most olvasóink reflexióit közöljük. 
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a beérkezett állás
pontok mély elkötelezettségről, felnőtt felelősségről és bá
tor helyzetértékelésről tanúskodnak. A hozzászólók több
sége olyan dialógust akar, amelyben megnyilatkozhat a 
karizmák sokfélesége. Továbbra is azon leszünk, hogy en
nek korszerű és hatékony formáját megtaláljuk.

Alapítványunk háza tájáról idén nem készítettünk 
részletes beszámolót. A közismert gazdasági viszonyok 
miatt a jövő évi előfizetést harminc százalékkal meg kel
lett emelnünk, amit hűséges előfizetőink bizonyára meg
értenek. A lapban közölt egyéb technikai tudnivalókat 
ajánljuk szíves figyelmükbe!

Boldog Karácsonyt és Újesztendőt kívánnak minden 
kedves Olvasónak

1995. december

A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT

M á t é -T ó t h  A n d r á s

Megújulva megújítani
A  Szeged-Csanádi egyházmegye szinódusa

Szinódusi folyamat

Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök 1991-ben 
hirdette meg az egyházmegye szinódusát.1 Akkori nyi
latkozatai a szinódus célkitűzését az egyházmegye 
pasztorációjának rendbetételében jelölték meg. Kez
dettől hangsúlyozta, hogy a laikusok méltó módon 
részt vehetnek az előkészítés és a döntéshozás mun
kájában. A szinódust eredetileg 1994-ben akarták 
megtartani, de az érdemi felkészülés elhúzódása mi
att és számos munkatárs kérésére egy évvel később 
1995. június 18-tól 24-ig ülésezett. A záródokumen
tum, az ún. zsinati könyv novemberben jelent meg2, a 
benne foglalt rendelkezések Advent első vasárnapján 
(december 3.) lépnek hatályba. A terjedelmi korlátok 
nem teszik lehetővé a szinódus témáinak és határoza
tainak részletes ismertetését. Csupán arra a kérdésre 
keresem a választ, hogy milyen pasztorális alapállás 
bontakozik ki a szinódus témáiból és legfontosabb ha
tározataiból.3

1 V.ö. Máté-Tóth, Egyházmegyei Szinódus Szeged-Csanád, in: Táv
latok 1992/2 242-249.

2 Kapható a szeged-csanádi püspöki irodában (6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2.) 250 Ft.

3 Meg kell jegyezni, hogy a szeged-csanádi szinódus jelentőségét (az 
esztergomi és a kalocsai mellett) az is növeli, hogy a többi egyház
megyében Eger kivételével valódi szinódus helyett csupán az esz
tergomi zsinati könyv „megszavaztatását” végzik el. (Ld. még erről 
e számunk Szinódusi körképét.)
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10 (1995)4 SÚLYPONT Egyházfórum

Szinódusi témák

A szinódus tematikáját a püspök állította össze, majd a 
megtárgyalásukra felállítandó bizottságok elnökeire bízta, 
hogy készítsék el az első anyagot, amihez minden egyház- 
községnek és bárki másnak is hozzá lehet szólnia. Az 
1992. októberi körlevél 15 témát jelölt meg, s a témafelelő
sök kivétel nélkül klerikusok voltak.4 Az eredeti témaso
rozatra beérkezett szövegek és javaslatok feldolgozását és 
rendezését maga a püspök vállalta. A mintegy 150 sűrűn 
gépelt oldalt az összes bizottsági tag és egyházközség 
megkapta véleményezésre. A beérkezett hozzászólásokat 
immár a szinódusi munkadokumentum időközben felállí
tott szerkesztőbizottsága rendezte a püspök ellenőrzése 
mellett. A záródokumentumból látható, hogy néhány téma 
elfelejtődött, néhány pedig csatlakozott az eredeti téma
sorhoz. Kimaradtak: családtervezés, szervezési feladatok 
(fíliák, oldallagos plébániák); csatlakoztak: szerzetesek, a 
karitászmunka.

E témaalakulás mellett figyelembe kell vennünk, hogy 
néhány téma kezdettől fogva hiányzott a szinódusi doku
mentumokból, jóllehet az egyházmegyében különböző cso
portok tárgyalták. így nem került feldolgozásra az egyház
megye irányításának és központjának témaköre, a keresz
tény ökumenizmus, az egyházmegye területén élő román 
nemzetiség pasztorációja, az egyházmegyében működő 
egyesületek és egyéb szervezetek, valamint a kultúra mű
velőivel és intézményeivel való viszony sem.

A szinódusi folyamatot nagyban segítette, mintegy 
megpezsdítette egy spontán csoport: az ún. Szinódusi Fó
rum Tanács munkája. Az egyik szegedi plébános kezde
ményezésére másfél éven át havonta egyszer tanácskozott

4 A 15 témát három nagy témakörbe csoportosították: szentségek, 
nevelés, egyéb feladatok. A témafelelősök között egy nő is volt: 
Vargacz M. Krisztina SSND nővér, a szegedi Karolina iskola ak
kori igazgatónője.
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ez a papokból, szerzetesekből, teológusokból és civilekből 
álló kis csoport, amely azt a célt tűzte ki, hogy az egyház
megye papságát és híveit mozgósítja a szinódusi folyamat
ban való részvételre. Első körben kettesével meglátogat
tak minden plébánost, második körben pedig nagyjából es- 
peresi kerületenként szinódusi fórumokat szerveztek az 
érdeklődő papságnak és civileknek. Benyomásaikról jelen
tésekben számoltak be a püspöknek, akit egy alkalommal 
meg is hívtak tanácskozásukra. Munkájukat informálisan 
támogatta a püspök, közülük többeket (bár más kritérium 
szerint döntve) meg is hívott a szinódusra.

Szinódusi munka

A domaszéki Zöldfás iskolának nevezett egyházmegyei to
vábbképző központban ülésezett a szinódus. A résztvevők 
egy része bentlakó volt. Különösen közéjük tartoznak 
azok, akik az együttlétet lelkigyakorlat-szintű élménynek 
nevezték. Sokan itt szereztek először tapasztalatot az élő, 
aktív és testvéri egyházról. Egy vendég meg is jegyezte, 
milyen szeretetteljes a légkör. Ezt emelte ki Gyulay püs
pök is a hálaadó szentmisében mondott beszédében: „Vi
gyük szét az egyházmegyébe ennek a Zsinatnak a légkö
rét. Mert azt hiszem,, a keresztényeknek valahogy így kel
lene rövid idő alatt is közösséggé válni, közösen munkál
kodni minden egyházközségben”.5 A szinóduson szerzett 
egyháztapasztalat különösen jelentős, hiszen az ülésezők 
hazatérve ezt a mércét állítják saját maguk és talán kö
zösségeik elé is. E tapasztalat hatása alighanem sok te
kintetben erőteljesebb lesz, mint a határozatoké és ajánlá
soké. Azon az úton, amelyen az egyházmegye ezzel a szi- 
nódussal elindult, e közösségi egyház-tapasztalat viheti 
előre. Valószínű, hogy ennek a légkörnek a fenntartása,

5 Zsinati könyv 167.
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megerősítése és terjesztése az egyházmegye igen nehéz 
feladata. A szinódus ünnepi pillanatai után elsősorban 
egy újfajta kommunikációs stílus és strukturális váltás al
kalmas a közösségi egyház légkörének stabilizálására.

Pasztorális program

Magyarországi látogatásakor maga II. János Pál szorgal
mazta a pasztorális porgramok elkészítését. A szinóduso- 
kat többek között erre hivatkozva rendezik meg az egy
házmegyékben.6 A szinódus munkáját és eredményeit 
azáltal értékelhetjük legtárgyszerűbben, ha megvizsgál
juk, milyen lelkipásztori programot nyújtott az egyházme
gyének. Természetesen ebben az írásban helyszűke miatt 
nem térhetünk ki minden tárgyalt téma elemzésére, ezért 
csak néhány pontra szorítkozunk.7

A mai világ

A szinódus egy történelmi korszakváltás kihívásai között 
élő egyházmegye tervezését vállalta. A II. vatikáni zsinat 
Egyház a mai világban kezdetű dokumentumának az el
múlt 30 esztendő alatt egyre növekvő jelentősége8 arra in
dít, hogy elsősorban azt a teológiai kérdést válaszoljuk 
meg a záródokumentum alapján, hogy a szinódus milyen-

6 Zsinati könyv 5.
7 Az olvashatóság kedvéért kijelentéseinket nem támaszthatjuk alá 

minden esetben a Zsinati Könyv megfelelő' pontjára utalással, 
csak a legjellegzetesebb idézetekre szorítkozunk.

8 A konstitúció jelentőségét Danneels bíboros az alábbi szavakkal 
húzta alá a minap: „Azt hiszem, a II. vatikáni zsinat legidősze
rűbb okmánya volt és ma is az marad. Ez volt ugyanis az első al
kalom, hogy az egyház minden téren kapcsolatot teremtett az em
beriséggel, a világgal, a világegyetemmel. Egyetlen más zsinat 
sem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel ennyire teljesen és részle
tesen. Prófétai ez a dokumentum, mert az embert saját környeze
tében szemléli.” (MK 1995. nov. 13.)
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nek érzékeli a világot, amelybe Isten az egyházmegyét ál
lította.

A dokumentum számos pontjában találunk jelzőket er
ről a világról, a társadalomról, az emberekről. Ezek túl
nyomó többsége a világot a kommunista múlttól fertőzött
nek, sokszor az egyházzal szemben ellenségesnek láttatja, 
amely a papokat sokszor a társadalom peremére és ma
gányba szorította. Az elmúlt 40 év vallásellenes öröksége 
miatt az emberekben még uralkodik a félelem, nagy a tu
datlanság, a lényeg helyett a külsőségeket keresik az egy
házban, s erre vezethető vissza az is, hogy az egyház ká
derhiánnyal küzd. A világban az erkölcsiség is megfogyat
kozott, a közgondolkodás elsősorban gyakorlati vonatko
zásban materialista, kiveszett az áldozatkészség, a bűntu
dat, megromlottak a közállapotok, válságban van a házas
ság, s a médiák alantas propagandával fertőzik a népet.

Jellegzetes példa erre a világképre a hitoktatással fog
lalkozó fejezet helyzetértékelése.

„Tudomásul kell vennünk, hogy felnőtt nemzedékünk legna- ' 
gyobb része a törvényalkotóktól a pedagógusokon át az egysze
rű emberekig az ateista kommunista rendszer neveltje. Sem 
hitismeretet nem szereztek, sem a helyes életgyakorlatra példát 
nem kaptak. Vallásellenes oktatáson-nevelésen nőttek föl, és a 
legnagyobb jószándék mellett is csak nagyon kevésre képesek. 
Szembe kell néznünk azzal a helyzettel is, hogy akár a termé
szettudományok, akár a humanisztikus tudományok hazug be
állítása révén mindig az egyház volt a támadások céltáblája.

Miután pedig egy mondattal a Szinódus önkritikát gyako
roltat azon papok miatt, akik kiszolgálták a fentebb leírt 
rendszert, még aktuális veszélyre is felhívja a figyelmet.

A  jelenlegi helyzetben számolnunk kell a szélsőséges li
beralizmusveszélyeivel.9

Ettől az erősen negatív világfelfogástól nagyon eltér a 
II. vatikáni zsinaté, amely ha kritizálja is a világot, szem-

9 300. pont.
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léletét mégis kiegyensúlyozott árnyaltság hatja át. Jó pél
da erre az „Egyház a mai világban” kezdetű konstitúció, 
amely az emberi nem „drámájáról” ír, és eleve esélyt ad e 
modern világnak arra, hogy „hogy megvalósítsa a legjob
bat, de arra is, hogy elkövesse a legrosszabbat”.10

A szinódus tanácskozóit és szövegeit az hatotta át, hogy 
az „elnyomás” után mintegy új kezdettel kell a pasztorációt 
meglendíteni és mederbe terelni, ami miatt a sematikusan 
elítélő háttér kissé érthető. Minthogy azonban éppen az egy
házmegye pásztorális alapvetéséről és tervéről van szó, egy 
ilyen negatív világképet rajzolva az egyház intézménye és a 
hívő emberek a barát-ellenség modell alapján terveznek 
majd evangelizációt. Ez pedig ellentétes az egyház evangeli- 
zációról alkotott képével, amelynek egyik fő célja az, hogy az 
embernek visszaadja eredeti, teremtett méltóságába vetett 
hitét és reményt adjon neki a reménytelenségben is.

„Az az öröm és remény, az a szomorúság és gond, melyet 
a mi korunkban az emberek, különösen a szegények és a 
szenvedők éreznek, öröme és reménye, szomorúsága és 
gondja Krisztus tanítványainak is. (...) ez a közösség [az 
egyház] oly bensőségesnek és szorosnak érzi azt a kapcsola
tot, amely őt az emberiséghez és múltjához fűzi.”11

Ez a bensőséges összetartozás-érzés a magyar valóság
gal, a posztkommunista társadalommal, a hívő és nem hí
vő emberekkel az, amely meghatározza az igehirdetések, 
a pasztorális tervek hangulatát, amely annak feltétele, 
Jiogy az egyház valóban az emberekkel együtt vándorló és 
nem útjukon szembejövő közösség legyen.

Közösségi egyház

„Az egyház belső életében legfontosabb pont a közösségte
remtés. A tömegek pasztorációja helyett a személyhez szóló

10 GS 9 és 10.
11 GS 1.
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lelkigondozásra, a megszólítottság élményének biztosítására, 
s ennek nyomán különféle típusú kisközösségek megteremté
sére kell törekednünk.” (534) ,/í pap egyik fontos feladata az 
egyházközségeket közösséggé alakítani.” (228) >tA lelkipásztor 
támogasson minden életképes kezdeményezést, amely a fiata
lok keresztény szellemű összefogását célozza. Vonja be a kö
zösségeket az egyházközségi munkába.” (371)

Ezek az idézetek ízelítőt adhatnak abból a mintegy 100 
előfordulási helyből, ahol a szinódus az egyházmegye kö
zösségi átalakítását, a benne működő közösségek támoga
tását szorgalmazza legalábbis az ajánlások szintjén. A 
számtalanféle közösségek szerepei a betegek imaközössé
gétől (155), a gyermekek, fiatalok, keresztelendők, csalá
dok, lelkiségi csoportok, házasok, szülők és a papság12 kö
zösségeiig terjedően mind azt célozzák, hogy az egyház 
tagjai és az egyházzal kapcsolatot keresők megtapasztal
hassák a „tapintatos szeretetet” (295).

Külön kiemelendő ebből az alapállásból, hogy számos 
zsinat utáni új közösségi forma -  gondolunk itt külön a 
kisközösségekre és lelkiségi mozgalmakra -  teljes termé
szetességgel épülnek az egyházmegye egészébe, értékeiket 
a legmesszebbmenőkig elismerik, a pasztoráció megújítá
sában rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak nekik. 
Lássunk néhány példát erre.

„Az egyre inkább kialakuló kisközösségek hatására a 
bérmálkozók egy része igazán felkészülten és öntudatosan 
veszi föl ezt a szentséget, és teljes szándékosságai az érett
ségi vizsga körül kéri a szentség kiszolgáltatását.” (036)

„Ajánlatos, hogy az egyházközségi képviselő testületek, 
a különféle vallásos egyesületek, közösségek és csoporto-

12 A 179. pont részletesen elemzi a lelkipásztorkodás egyik kiváltsá
gos forrását, a „papi közösséget”, amelynek egyik formája a „vita 
communis”. Az ajánlás mögött komolyan átgondolt javaslatok sora 
áll, melyek a papság válságából kivezető' útnak ezt a papi közössé
get látják. Sajnos a papság krízisét nevesítő szinódus érdemben 
tovább nem állt szóba ezzel a témakörrel.
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sulások alkalomadtán külső ünnepélyesség kíséretében 
testületileg járuljanak szentáldozáshoz, ezzel ápolnák a 
közösségi szellemet és jó példát adnának a kevésbé buzgó 
híveknek is.” (086)

„A világi hívek bekapcsolásának egyik legjobb módja a 
kisközösségek megszervezése. ... Úgy tűnik, a jövő útja az 
egyházon belül a kisközösségi élet. így nyilatkozik a 
Szentatya, de ezt mutatja már most az egyházi élet is. 
Ahol működnek kisközösségek, ott eleven az egyházi élet, 
ahol nem, ott többnyire formális. Természetesen bárme
lyik egyházi lelkiségi mozgalom értéket jelenthet, ameny- 
nyiben hűséges karizmájához, és tevékenyen hozzájárul 
egyházközségének evangelizációs céljaihoz. Célszerű len
ne, ha a lelkipásztor maga is pozitív módon tevékenyked
ne kisközösségi csoportok létrehozásán.” (605)

A közösségeknek általános jelentőségük mellett a speciá
lis lelkipásztori feladatok13 megvalósításában is kulcsszere
pet szán a szinódus. A közösségeknek kell biztosítania töb
bek között azt, hogy az elváltak és újraházasodottak ne érez
zék magukat kirekesztve az egyházból (239, 295), a magá
nyosok társakra találjanak (514), a szenvedélybetegek ön
gyógyulása számára megtartó erők legyenek (493), a fogya
tékosokban feloldódjék a félelem és kimozdulhassanak a 
négy fal közül (501), stb.

A helyzetelemzésekben és az ajánlásokban megfogal
mazott közösségi szemlélet sajnos csak néhány rendelke
zésben konkretizálódik14, jóllehet nem gondolhatjuk, hogy

13 Sajnos helyhiány miatt itt nem térhetünk ki a záródokumentum 
leghosszabb fejezetének beható elemzésére. Annyit azonban min
denképpen szükséges megjegyezni, hogy az egész dokumentumból 
kiemelkedik ennek szakszerű megfogalmazása, korszerű szemléle
te (leszámítva az ökumenizmussal és a nemzetiségi pasztorációval 
foglalkozó elnagyolt és hiányos pontokat).

14 Külön engedélyt kell kérni kisközösségi misézésre (077), a felelős 
lelkipásztor gondoskodjék arról, hogy az ifjúsági csoportokban az 
imádság és a karitász-munka mellett a hit elmélyítése is folyama
tosan megtörténjék (377), haladéktalanul létre kell hozni egyház- 
községi karitász-csoportot (487).

11
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az egyház rendelkezések nyomán válik közösségivé. Az 
egyházközségi élet közösségivé formálására azonban ko
moly rendelkezést hozott a szinódus:

,Jíét-három éven belül minden egyházközségben helybeli 
vagy odahívott akulitus kezdje el a közösségépítő munkát! 
minden egyházközség tartsa fontos feladatának, hogy a 
szolgálatra alkalmas személyeket fölkeresi, gondoskodik 
képzésükről és igénybe veszi munkájukat. A megfelelő 
munkatársak képzéséről és továbbképzéséről az egyházme
gye központilag gondoskodjék!” (621)

A szinódus letette a voksát a közösségi egyház szemlé
lete mellett. A következő időszak dönti el, hogy a számos 
pozitív ajánlás milyen fogadtatásra talál a még mindig ál
talánosan közösséghiányos és közösségidegen egyházi 
gyakorlatban és hogy milyen következetességgel lehet az 
ajánlásokat aprópénzre váltani.

Reform

A szinódus „megújulva megújítani” jelszavával voltakép
pen reformot vállalt. Ez a reformszándék legerőteljeseb
ben a papság problematikájának tárgyalásánál jut kifeje
zésre. „Egyházmegyénk válsága a papok válságán látszik 
legszembetűnőbben” -  vallja meg helyzetelemezésében a 
záródokumentum 173. pontja. A válság szó sehol másutt 
nem fordul elő a szövegben. így joggal várható, hogy a szi
nódus ezen a ponton valódi válságkezelő programmal ke
zeli a drámai helyzetet. A 174. pont ezt a reményt azzal 
növeli, hogy kijelenti: „Hisszük, hogy ez a krízis a növeke
dés, a megújulás krízise lehet. Ebben a kérdésben az egy
házmegyei zsinat Isten különös kegyelme lesz számunkra, 
ha ezt a lehetőséget jól használjukrfol.” A megoldás részle
tes kidolgozását talán igazságtalanság lenne megkövetelni 
egy ilyen átfogó és iránymutató dokumentumtól, de a krí
ziskezelés súlypontjait mindenképpen elvárhatják az egy-

12
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házmegye papjai és közösségei. Ezek a fejezet ajánlásai 
(176-184) szerint a következők: a lelkiélet elmélyítése (egyé
ni, közösségi és lelkiségi alkalmakon), a továbbképzés re
formja (espereskerületi gyűlések, kétévenkénti papi tovább
képzés színvonalának emelése), a papi feladatok sorrendjé
nek meghatározása és az idős papokról való méltó gondosko
dás. Az ajánlásokat a következő rendelkezések (185-190) 
váltják aprópénzre: lelkiéleti alkalmak előírása, kötelező re- 
kollekció és korona, méltó öltözet és heti kötelező szabadnap.

A személyes reformokon túl a szinódus szerkezeti refor
mokat is kilátásba helyez. Helyzetleírásában hiányolja a 
papi közösségi szellemet, panaszkodik a püspöki elvárá
sokra és a hétköznapi papi munkával kapcsolatos tehetet
lenségre (192-197). A túlterheltség struktúrális okaira az 
ajánlások (198-208) a*II. vatikáni zsinat közösségi szemlé
letét fogalmazzák meg: munkatársi kapcsolat a papság és 
a püspök között, a püspöki feladatkör delegálása, világiak 
bevonása, valódi munkacsoportok tényleges működtetése, 
döntések közösségi előkészítése.

Megdöbbentő, hogy e reménykeltő reformajánlások 
után a kötelező erejű „rendelkezések” rovat egyszerűen ki
marad. Helyébe azonban egy fontos javaslat került: „Java
soljuk egy 10-12 fős, papokból és világiakból álló bizottság 
felállítását, amelynek feladata a zsinati folyamat további 
mozgatása, animálása az egyházmegyében. Ugyanezt kí
vánatos lenne plébániai és szemináriumi szinten is létre
hozni. A dokumentumok szétküldése ugyanis még önmagá
ban nem hozza működésbe az emberek tettvágyát.” Vajon a 
javasolt bizottságok (jogkör, költségvetés, illetékesség meg
határozása nélkül) működésbe hozzák-e az emberek tett
vágyát? Erre a kérdésre még nem válaszolhatunk, annál 
is inkább nem, mert a javasolt bizottság a hatálybalépés
kor még nem állt fel. Ezért igazat adhatunk az egyik hoz
zászólónak:

„Az egyházmegye struktúraváltása nem várható el a 
zsinattól, hosszabb lelki-pszichikai és egyéb előkészületet
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kíván. Ez a reform azonban a legégetőbb, minden más fel
adat lehetőségi feltétele. Amíg ez, vagy ehhez hasonló re
form nem valósul meg, addig minden pasztorális reform a 
levegőben lóg. A zsinatot tehát további ülésekkel folytatni 
kell.”15

Összefoglalás

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a szeged-csa- 
nádi egyházmegye szinódusa nagy lépést tett előre a lelki
pásztori terv kialakításához szükséges belső egyházi dia
lógus útján. Megfogalmazta világképét, elkötelezte magát 
a közösségi egyház mellett és fontos reformajánlásokat 
tett. Az előkészítésben és az üléseken résztvevők megha
tározó élményeket szerezhettek a karizmákat bőven osztó 
Istenről és a gondok alatt görnyedve is boldog egyházról. 
„De semmit sem érnek ezek, ha végrehajtásuk nem törté
nik meg.”16

15 Varga-Berta József SJ írásos beadványa (1995. május 31.)
16 Gyulay Endre megyéspüspök körleveléből (Egyházmegyei közle

mények 1511/1995).
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Szinódus kétezerig

(A kalocsa-kecskeméti főegyházmegye szinódusának 
munkadokumentuma)

Együtt a szinódusi úton címmel 1995 nyarán jelentette 
meg a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye sajátos szinódu
si folyamatának munkadokumentumát. „Elrendelem, 
hogy a Szinódus további munkája ezen gyűjtemény, mint 
vezérfonal segítségével folytatódjék, ennek alapján készül
jön el Megváltásunk 2000. Nagy Jubileumi Evére a Szinó
dus záródokumentuma” írja Dr. Dankó László érsek a 
munkadokumentumot jóváhagyó határozatában.

„A szinódus célja és feladata egybeesik az egyházéval: 
Krisztus üdvözítő szándékának szolgálata az időben, a lel
kipásztori munka rendjének és irányának meghatározása, 
közös felelősség és tevékenység előmozdítása Isten népé
nek életében. A szinódus szó jelentése: együttjárni. A szi
nódus során szeretnénk sokkal intenzívebben együtt járni 
az úton a feltámadott Úrral és egymással is” -  bíztat Bíró 
László segédpüspök az előszóban.

A munkadokumentum összeállítása egy évet vett igény
be. A sajátos kalocsa-kecskeméti szinódust 1994 augusz
tusában jelentette be hivatalosan az érsek. A többitől elté
rően ebben a szinódusban nem egy ülésszak lesz, hanem 
2000-ig kilenc: minden évben tavasszal és ősszel egy-egy. 
Ezeken az ülésszakokon mindig két témát tárgyalnak meg 
a résztvevők. 2000 tavaszán pedig egybeszerkesztik és ki
adják a záródokumentumot.

A témákat két csoportba sorolták: „mindenkit” érintő és 
„kevesebbeket” érintő témák. Az előbbiekhez tartozik a 
plébániaközösség, ifjúság, család, karitász, új evangelizá- 
ció, ökumenizmus, világiak és intézményeik, megújulási 
mozgalmak, egyházmegyei szervezetek. A szűkebb érdek
lődésre szántak pedig: a pap élete és lelkisége, hitoktatás 
és hitoktató-képzés, papképzés és hivatásgondozás, litur-
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gia, diakonátus, keresztény nevelés és iskolák, szerzetes- 
rendek, nemzetiségek és kisebbségek valamint az anyagi 
ügyek.

A munkadokumentum minden témát társada
lomismereti, teológiai, lelkipásztori és egyéb megfontolá
sok sorozatával vezeti fel, s minden gondolati egység után 
testvéri tegeződő formában megválaszolandó kérdéseket 
fogalmaz meg. Az egyes témákhoz viszonylag bőséges gon
dolatébresztő idézetgyűjtemény is tartozik, ahol az egyház 
hivatalos megnyilatkozásain kívül, ahol csak lehetett, bib
liai alapokat is nyújtottak a szerkesztők.1 Végül minden 
témát rendelkezési javaslatok zárnak, amelyekben már 
építenek az esztergom-budapesti és a szeged-csanádi szi- 
nódus rendelkezéseire ill. munkadokumentumára.

A következőkben azt az egyik témát mutatjuk be vázla
tosan, amiről 1996 tavaszán tárgyal a szinódus: ifjúság.2

Ifjúság

Jézus a fiatalok barátja és azt szeretné, hogy ők is egymás 
barátai legyenek -  ez a biblikus alapállás határozza meg 
az ifjúsággal kapcsolatos fejezetet. A fiatalság először a II. 
vatikáni zsinaton került a témák közé és azóta számos pá
pai dokumentum foglalkozott vele. E megnyilatkozások 
nyomán a munkadokumentum is arra törekszik, hogy ár
nyaltan bemutassa a mai fiatalok életét nehézzé tevő kö
rülményeket. A lelkipásztorkodás ifjúsággal kapcsolatos 
alapállását tekintve az egyház felelősségét hangsúlyozza, 
hogy a „valódi értékeket vonzóan” mutassa fel, továbbá

1 A munkadokumentum impresszumoldalán a szerkesztőbizottság 
tagjainak névsora is olvasható. Azóta a szerkesztőbizottság elnö
ke, Bíró László segédpüspök, a Budapesti Központi Szeminárium 
rektora lett. (Vö. vele készül interjúnkat e számunkban.)

2 Ha olvasóink közül bárki hozzá kívánna járulni az előkészítéshez, 
akkor javaslatait és ajánlásait küldje el a Szinódusi Titkárságára: 
6000 Kecskemét, Bogovics köz 5.
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azt is kiemeli, hogy „az ifjúság nem lehet az egyház szá
mára a lelkipásztori munkának puszta tárgya”, hanem a 
fiataloknak a „hit alanyává kell válniok, akik tevőleges 
részt kapnak és kérnek” az egyház életében. (E 16-17)

Az egyetemes egyház ifjúsággal kapcsolatos hagyomá
nyai végigkísérik az egyháztörténetet, s főleg a különböző 
korok szentjeiben ez a korosztály gazdagon megajándé
kozta a kereszténységet. A magyar egyház hagyományait 
tekintve a háború előtti időkből a Regnum Marianum és a 
cserkészet mellett a KÁLÓT és a KALASZ mozgalmak 
szólították meg sikerrel a fiatalokat. Sajnos a háborút kö
vető és a rendszerváltásig tartó majdnem ötven éves idő
szakról a dokumentum nem szól, pedig ez a társadalmi 
helyzet közelebb áll a maihoz, mint a háború előtti.

A kalocsa-kecskeméti egyházmegyében az ifjúság első
sorban úgy jelenik meg, amint „kicsúszik” a lelkipásztor
kodás kezéből. Mire a gyermekek kiskamaszok lesznek, 
addigra ki is nőnek azokból a keretekből, ahol addig fog
lalkoztak velük. Örömteli kivételt jelentenek az ifjúsági 
csoportok, ahol azonban nem mindenütt folyik érdemi 
munka. Ugyanígy a lelkiségi mozgalmak (karizmatikus és 
fokoláre) jelentősek a fiatalok „egyházi szocializációját” il
letően. Az egyházmegyében is működő országos egyházi if
júsági szervezetek nem érnek el „számottevő” mennyiségű 
fiatalt. Ez a helyzet külön igaz a munkás fiatalokra, akik 
az értelmiségi csoportokban nem érzik otthon magukat, s 
inkább a gyakorlatcentrikus együttléteket igényelnék. 
Gondot okoz a lányok túlsúlya, ami miatt az „ifjúsági 
pasztoráció meglehetősen egyoldalúvá válik, elnőiesedik 
módszereiben és stílusában is”. (E 33) Az egyház és a fia
talok más nyelvet beszélnek, nincsenek kiképzett vezetők 
(E 37 és 39), így pedig alig van esély arra, hogy érdemi 
változást lehessen megcélozni ezen a területen.

E szomorú helyzetleírásra általános és határozati ja 
vaslatokkal válaszol a dokumentum e fejezete, jóllehet itt 
is elkelnének a hozzászólásokat segítő-provokáló kérdé-
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sek, mint a többi fejezetben. Az ifjúsági munka a gyer- 
mekpasztorációval kezdődik, s külön hangsúlyt kell tenni 
az átmeneti korszakra, amikor a gyermekekből fiatalok 
válnak. Minden helyet, aminek révén kapcsolatba kerül
hetnek az egyházzal, fejleszteni kell. Olyan alkalmakat is 
kell teremteni, amelyek révén a fiatalok találkozhatnak 
kissé vagy sokkal idősebb keresztényekkel. Törekedni kell 
világi ifjúsági vezetők képzésére és arra is, hogy a fiatalok 
fórumokat találjanak saját életviláguk megjelenítésére. 
Konkrét határozati javaslatot találhatunk az ifjúságveze
tők félévenkénti fórumára, egy ifjúságpasztorációs alapít
vány tételére (KALIFA), egyházmegyei munkacsoport fel
állítására, az ifjúsági referens munkafeltételeinek javítá
sára, végül arra is, hogy a fiatalabb papok diszpozíciós el
képzelésében a megyei ifjúsági munkacsoport konzultáci
ósjoggal rendelkezzék.

A hosszúra tervezett szinódus lendületben tartása nagy 
feladatot ró a szervezőkre. A számos kérdés, az őszinte 
tényfeltárás elvileg meghozhatja minden témához a kellő 
részvételi és résztvállalási elszántságot. Kérdés, hogy a fo- 
egyházmegye eddigi kommunikációs gyakorlata és csator
nái megfelelnek-e ennek a nagy igénynek. Folyóiratunk 
igyekszik figyelemmel kísérni a munkát.

A kalocsa-kecskeméti főegyházmegye szinódusi munkado
kumentuma megrendelhető a Szinódusi Titkárságon: 
6000 Kecskemét, Bogovics köz 5.
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A  Zsinati Klub az Esztergomi 
Főegyházmegye Zsinati Könyvéről

Az (x) jelű megállapításokkal a véleményt formáló tagságnak (32 
fő) csak 51-90 százaléka, az (xx) jelű megállapításokkal a tagság 
15-50 százaléka, a többivel 91-100 százaléka értett egyet.

ÁLTALÁBAN

1) A szinódus legnagyobb érdeme, hogy megtörtént, dokumen
tuma megjelent, s ezzel inspirativ példát adott a többi egyház
megye számára is. Mindezzel kiemelkedő esemény, mérföldkő.

2) Még nem látható, hogy milyen nyomot hagy az egyház minden
napi életében az a jelszerű tény, hogy a szinódus munkájában világiak, 
ezeken belül nők és fiatalok is jelentős arányban helyet kaptak (bár ko
rántsem arányuknak megfelelően!) és felelős szerepeket vállalhattak.

3) A Zsinati Könyv (a továbbiakban ZSK) alapján úgy tűnik, a 
zsinat igyekezett szakítani a rég stílussal, és sok mindent sike
rült átvenni a II. Vatikáni Zsinat szelleméből, (x)

4) A katolikusok (és általában a keresztények) helyzetét és 
feladatait nem lehetne pontosabban jellemezni, mint a szinódus 
jelmondatával (Fii.1,27) és az okmány 1101. pontjában, első 
mondatként megjelenő evangélium-idézettel (Mk.16,15). Ez a 
két, ellenkező dimenziókba feszülő idézet „átkarolja”, lefedi, ma
gába sűríti a szinódus minden feladatát. Ehhez járul az 1103- 
ban jelzett polaritás, mely szintén telitalálat: lelki élet megújulá
sa -  „gyökeret ereszteni a világ szívébe”. (Hasonlóan inspirált és 
inspiráló szöveg a 1104-7.) (x)

5) A ZSK legkiemelkedőbb, lélekkel átitatott szövegei a csa
ládról szóló II.2.-ben, világiakról szóló III.5.ben találhatók, bár 
hasonló emelkedettségű, rövidebb szövegrész máshol is szerepel. 
Tömörségét is figyelembe véve szakmailag pontos feladatleírást 
tartalmaz a szociális tevékenységeket kijelölő rész.

6) Nemigen látható, hogy a szinódusi atyák valamilyen szin
ten tudatosult és megfogalmazott lelkipásztori stratégiát követ
ve dolgoztak volna az okmányon, ill. több alternatív stratégia 
merült volna fel, melyek között még nem lehet választani. Hi
ányzik a cél-feladat-eszköz rendszerben való gondolkodás. Ne
migen látható az sem, hogy a ZSK által végrehajtandó feladat-
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ként kijelölt lelkipásztori tervet az egyházmegye a rendelkezésre 
álló szellemi erőforrásokkal hogyan tudja megközelítőleg is elké
szíteni, illetve azt teljesíteni.

7) Az egyik legnagyobb baj, hogy a ZSK egy olyan zsinat lenyo
mata, ahol nem volt megfelelő a képviselet, ugyanis a felülről való 
jelölés és az önjelölés ellene mond a képviseleti rendszernek.

8) Szólni kellene a „kettészakadt egyházról”. Létezik egy pa
pokból álló egyházszervezet, amely a szentségi és liturgikus cse
lekményeket végzi és a hívek nevében és helyett minden, a ke
reszténységgel kapcsolatos kérdésben nyilatkozik és dönt. Más
felől vannak a világi hívek, akik igénybe veszik a papság szolgá- 
latásait. A jelen helyzet korántsem az egyes emberek hibáinak 
vagy alkalmatlanságának a következménye. Az elmúlt 40 évben 
megnyomorodott egyházszervezettel súlyosbodott az egyház 
diszfunkcionális működése. Az egyházszervezetet klerikusok és 
világiak merev különválasztása jellemzi. Az előbbiek egy centra
lista rendszer tisztségviselői, akik az utóbbiakat önállótlan nyáj
ként kezelik. A centralizmus gyakran akadályozza a szubszidia
ritást. A keresztények két csoportja egymástól radikálisan-kü
lönböző lehetőségei (hatalma, illetve kiszolgáltatottsága) pedig 
nagyon sokszor megakadályozza az -  egyenjogúságot feltételező 
-  együttműködés megindulását. A rendszer tehát újjászüli ma
gát és féltékenyen vigyáz, nehogy a jelentősebb számú világi 
nagykorú kereszténnyé válhasson. A ZSK éppen az a dokumen
tum, mely reménnyel töltheti el a bizakodó olvasót, hogy a rend
szert működtető képviselők között már szép számmal akadnak 
olyanok, akik látják, hogy ezen változtatni kell.

9) Nem esik szó érdemben egyházunk nyelvéről, mely ha
zánkban is sok tekintetben anakronisztikus és mind a hívek, 
mind a kívülállók számára elfogadhatatlan. (Elég csak a muzeá
lis „Szentszék”, „Szentatya”, „Szent pásztor”, „pápai kamarás”, 
„prelátus” kifejezésekre gondolni.) Kenetteljesség, titokzatosság 
lengedez ott is, ahol szó sincsen titokról.

10) A jelen helyzettel foglalkozó fejezetek a látható tényeket 
(több-kevesebb teljességgel) ismertetik ugyan, de általában nem 
utalnak azokra az előzetes, vagy párhuzamos egyházi, társada
lmi, gazdasági, kulturális vagy politikai folyamatokra, melyek az 
adott hefyzetet érthetővé teszik. Ezeknek a folyamatoknak mély
reható, szakszerű és sokoldalú elemzése és bemutatása nélkül 
lelkipásztori tervet készíteni nem lehet.

20



10(1995)4___________ SÚLYPONT_________Egyházfórum

11) Kár, hogy a megfogalmazások sok esetben elnagyoltak, s 
így nehezen konvertálhatók. A résztémák elől hiányoznak a 
helyzetelemzések, (x)

12) A rendelkezések sok esetben nem, vagy csak alig tükrözik a 
javaslatokat. (Ilyen részek a papképzés, a plébánia és a hívők kö
zösségi élete, a világiak és a küldetésünk a világban fejezetek.) (x)

13) 53 esztendő telt el az előző zsinat óta, s ezért a fél évszá
zad fölött általánosságokban átsiklatni felelőtlenség, roppant 
módon hiányzik a történeti elemzés. (Pl. az egyház keleti politi
kája, békepapság.) (x)

14) Bár a szinódus -  szándéka szerint -  a jövőre vonatkozó 
pasztorális útmutatásokat kívánt megfogalmazni, nem lett volna 
fölösleges egy rövid, lényeges tényeket érintő lelkiismeretvizsgá- 
lat az utolsó szinódus óta eltelt időre vonatkozóan, az érintettek 
megkövetésével együtt.

15) A ZSK ugyan formailag a Főegyházmegye „magánügye”, de -  
több okból -  az egész magyar egyház, sőt, az ország ügye is. Ehhez ké
pest túl sokat foglalkozik önmagával (több, mint 130 oldalon) és keve
set az Egyház és a világ kapcsolatával (kevesebb, mint 30 oldalon), 
melyhez pedig elsődleges célként kitűzött küldetése is szól (1101).

16) Az ZSK egyes részei között nagyon különböző, esetleg el
lentétes megközelítési mód (szándék?) fedezhető fel. Ezekre vo
natkozóan az előtanulmányok készítői vagy a redaktorok nem 
tudatosították kellőképpen a szinódus intencióit, ill. szempontja
ikat nem egyeztették kellőképpen. (A szentségekről szóló II.l. 
rész például csontszáraz jogászi felfogásban készült; rögtön utá
na a II. 2. pedig egy teológiai-antropológiára alapuló, mélyen spi
rituális szempontrendszert mutat be. A IV.3. tömör ecclesiológiai 
megközelítés, a IV.4. történeti-hitbuzgalmi.)

17) Egyenetlen, helyenként pongyola és magyartalan a doku
mentum nyelve: zavaró a médiát idéző szórendi hanyagság, az 
állandó határozói kapcsolatok sűrű figyelmen kívül hagyása, az 
egybe- és különírás szabályainak nem ismerete, a sok körülmé- 
nyeskedő, indokolatlanul hosszú mondat, a rendre téves logikai 
alanyokra való hagyatkozás.

18) A helyzetfelmérések mellett jó lett volna feltüntetni né
hány összehasonlításra alkalmas adatot akár más egyházme
gyékről, akár (környező) külföldi államokból.

19) Az imádságról, annak oktatásáról sem az I., sem a II. feje
zetben nincs külön pont, pedig ez külön szinódust is megérde-
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melne. A témát 13 bekezdés érinti. Nem állunk jobban a Szent
írással sem; erről 9 bekezdésben, ill. paragrafusban van szó. Jel
lemző az is, hogy míg az okmány kb. 60 helyen idéz a Szent
írásból (Ószövetségből sehol), addig kb. 150 helyen hivatkozik a 
kánonjogra és kb. 160 helyen a II. Vatikáni zsinatra és egyéb pá
pai, ill. más egyházi megnyilatkozásra.

20) Egyszerűen elkerülte a zsinat figyelmét a szentek tisztele
tének témaköre, (x)

21) A magyar egyházban több vitatott (vagy vitatandó) kérdés 
van, melyek elemzésére, esetleg eldöntésére egy szinodusi ok
mány talán nem hivatott (pl. fogamzásgátlás, megnősült papok 
helyzete). Léteznek azonban olyan nyílt kérdések, melyeket bát
ran be lehetett volna mutatni, esetleg a felmerült megoldási al
ternatívákkal együtt anélkül, hogy a szinodus a döntésre vállal
kozott volna. Ilyen a fővárosban elterjedt bűnözés, prostitúció, 
ilyen a katolikus értelmiség megosztottsága, ilyen néhány, in
kább a fővárosban működő kisegyház vagy szekta kérdése, a fő
városi turizmussal, idegen-pasztorációval kapcsolatos kérdések. 
Különösen hiányzik a munkás-pasztorációval foglalkozó pont, A 
4415-ben található rövid intelemtől eltekintve, (x)

22) Minden problémát bürokratikus oldalról ragad és old 
meg. Azonnal referenciákat nevez ki, bizottságot hoz létre, s 
minden feladat megoldás föntről lefelé irányul, mintha a püspök 
rendelkezne minden információval és képességgel, (xx)

23) A 1107-ben rögzített egyházkép a II. Vatikáni Zsinat előtt 
sem volt már teljesen elfogadott. Mintha klérus csak azért volna, 
hogy a püspöki tevékenység részese legyen, a világi hívek pedig 
a papoké. A szolgálati papság nem őket szolgálja? Nem együtt 
vagyunk a különböző funkciókkal a nagy egész részesei? (xx)

24) Mind az előkészítő munkálatok során, mind a zsinaton alig-alig 
vették figyelembe az egyházszociológusok megállapításait.

I. KRISZTUS TANÍTÓI KÜLDETÉSÉBEN

1. EVANGELIZÁCIÓ
1) Örvendetes, ahogy a ZSK a felnőttképzésről szól (ha nem is 

érdemben), és ahogyan rehabilitálja a templomi zenélés eddig 
nem teljesen legitim formáit.

2) A 14-20 éveseknek nem nóvum a hitközlő médium.
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3) Az 1.1. fejezet és az utána következő rendelkezések nem ál
talában az evangelizáció formáiról szólnak, hanem az egyházi 
szervezet által kialakított evangelizáció formáiról, (x)

4) Az evangelizáció formái (1.1.) közül kimaradt a legfonto
sabb: a családi.

5) A klerikus egyházszemlélet folyományaként a 4. ű-ban meg 
sem említődnek a világiak, (xx)

2. HITOKTATÁS
1) A hitoktatás fejezetéből hiányzik egy „hitoktatási straté

gia” csecsemőkortól halálig, az egyéni közösségi, szociális, társa
dalmi és kulturális különbözőségek figyelembevétele mellett.

2) Ha komolyan gondoljuk, hogy a hitoktatás szüntelen meg
újulását (1207), akkor nem világos, mit jelent megadott tanterv 
követésének hangsúlyozása (32.old. 10. ű)

3) Az állami iskolákban követelni a hitoktatás beépítése az 
órarendbe: ellentétes a fennálló törvényekkel.

4) Ki kellene mondani, hogy a hitoktatás ideális helye a temp
lom, a plébánia és a katolikus iskola lenne, mert itt sokkal in
kább lehetne a katekézis hitre nevelés, hitvallás, közösségépítés 
és a hit megélése, (x)

5) Nem esik szó érdemben a felnőttoktatásról, (x)

3. KATOLIKUS ISKOLÁK
A katolikus iskolákban tanító nem katolikus pedagógusok ennél 
többet is érdemelnének: valami türelmes és megnyugtató fél
mondatot ők is kaphatnának, (x)

4. IFJÚSÁG
1) Sokkal világosabban ki kellene mondani, hogy gyerekek 

még csak előfordulnak a templomokban, hittanórákon, de az if
júságot mintha sok-sok településen már elvesztette volna az egy
ház. Már a kiskamászokkal meglazul a viszony, s a 10-14 éves 
korban történő „lebérmálkozás” vagy „kibérmálkozás” egyben 
búcsú is az egyháztól, a vallásgyakorlástól. A papok mintha nem 
értenék ennek a generációnak az élethelyzetét, problémáit, érté
keit és nyelvét, a lelkiségi mozgalmak pedig csak a fiatalság tár
sadalmilag szűk körét képesek megérinteni. Hiányzik világuk is
merete, a kapcsolathoz szükséges empátia, a „követelek, mert 
szeretlek”-elv következetes alkalmazása. A mélyen vallásos, de
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saját nyelvükön kezdeményező fiatalok pedig nagyon könnyen 
marginalizálódnak, kötődnek ki a szektákban, a bennük lévő vi
lágnézeti űrt egyházunk nem igen képes betölteni.

2) Érdeme annak hangsúlyozása, hogy létfontosságú a mun
kásfiatalokkal való törődés, (x)

3) Nem eléggé világos miért csak a fiatalok számára kell a z 
Egyház tanítását a miértekkel együtt közvetíteni? (x)

4) Zavaros -  át nem gondolt emberképre utal — a „ne csak em
beri élményt adjon” kifejezés (1413)

5) Ne csak az ifjúság ajánlkozzon a képviselőtestületben való 
munkálkodásra, hanem a képviselőtestület keresse, hívja a fia
talokat.

II. KRISZTUS PAPI KÜLDETÉSÉBEN

1) A ZSK nem hagy kétséget bennünk arról, hogy a zsinati 
atyák tisztában vannak a katolikus egyháznak a klérus és a lai
kus rendeket elválasztó szakadék mentén megosztott állapotá
val. A szakadék áthidalására igen sok szövegrész buzdít, melyek 
sűrűje a II.rész 4. fejezetében, mégis, éppen az említett fejezet 
(is) tükrözi, hogy a felismerés nem jelentett áttörést az „Isten né
pe” egyetemes koncepciójának elérésére. Több passzusa arra 
utal, hogy a klerikalizálódás állapota még nem a múlté, ezek ön
magukban igazak és helyénvaló, de sűrűségük, hangsúlyozottsá- 
guk és a kiegyensúlyozó szövegrészek ritkasága, vagy hiánya 
kelthet bennünk szorongást, (x)

2) Megnyugtató, ahogyan a ZSK az egyházi kisközösségek létét 
tudomásul veszi, sőt az apostoli munkában építeni kíván rájuk 
(2221, 2412-3, 2443). Jó, hogy hasonlóan kezeli a lelkiségi mozgal
makat, nem leplezi a helyenként fennálló feszültségeket és nem 
dönt a plébániai struktúra kizárólagossága mellett. Mindemellett 
nem veszi eléggé figyelembe a lelkiségi mozgalmak területfelettisé
gét. Hiányzik annak a ténynek a rögzítése, hogy kisközösségek sok 
helyütt éppen csak megtűrtek, a szerveződések egyike-másika pe
dig egyenesen gyanút vagy féltékenységet ébreszt a papság szemé
ben, s gyakorta elhangzik a „nem katolikus”, az „eretnek” vagy más 
negatív és kirekesztő minősítés.

3) A ZSK jól érzékelteti a papság egy részének küzdelmét a 
magányossággal (2320-1; 2331-2). Megoldásához felkínált eszkö
zök (II.3.5 és 6) eddig is kevésnek bizonyultak. A szerzetesek és
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bizonyos lelkiségi mozgalmakhoz tartozók jobb helyzetben van
nak, de elősegíteni és támogatni kellene például a papok részvételét 
és beépülését egy-egy kisközösségbe és foként családokba (!) (x)

L SZENTSÉGEK ÉS MÁS LITURGIKUS CSELEKMÉNYEK
1) A szentségek kiszolgáltatása tárgyában egyaránt sok a tila

lom és a kiskapu.
2) szintén kellene szólni a gyónások számának radikális csök

kenéséről, valamint arról, ha minden katolikus hívő csak havon
ta akarna gyónni (amit a papok többsége javall) ahhoz ötször 
ennyi papra lenne szükség.

3) A szentmise ma még sok helyen inkább szolgáltatás, mint 
közösségi ünnep a nem megfelelő nyelv és kommunikáció miatt. 
(Jogosan m érül fel, hogy a szentostya helyett, szent kenyeret is 
vehetnénk magunkhoz.)

4) Az a javaslat mely szerint Budapesten vasárnap pap hiá
nyában szentmise helyett nem lehet igeliturgiát tartani, nem 
gondol az idős hívőkre.

5) A misepénz szégyenteljes anakronizmusról árulkodik. (Ld. 
még III.2.2 )

6) Az ősi kézbeáldozást alapvető higiénés indokok is alátá
masztják. (x)

7) A bérmálás a felnőttéválás szentsége, melyben a hívő isteni 
küldetést nyer és kegyelmet kap apostoli küldetésének teljesíté
sére. Ezt a mostohán kezelt szentséget komolyabban kellene 
venni, pl. csak az vehesse fel, aki huzamosabb ideje kitart az 
apostoli munkájának gyakorlatában, liturgikus, karitatív felada
tok teljesítésében. Mindenképpen a 16-17 éves korhatár lenne 
kívánatos, az 1-2 évig tartó komoly próbatétel után.

2. A KERESZTÉNY CSALÁD
1) Jól látja a ZSK részmunkaidős foglalkozási lehetőségek el

terjesztésének szükségességét és az édesapák gyereknevelésim 
felelősségét.

2) Jól viszonyul a ZSK az egyházközséghez tartozó családok 
nem katolikus tagjaihoz.

3) A házastársi, családi kapcsolatokat (beleértve az szexuali
tással, az elváltak és újraházasodókkal kapcsolatos kérdéseket 
is) újra és újra át kellene gondolni az idevágó normák hierarchi
ájának világos átlátásával és az ebből levonható következteté-
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sekkel: legfőbb normának tekintve azt, hogy tilos, ami emberte
len, ami másoknak árt, eszközöknek tekintve a biológiai, anyagi, 
technikai, szociológiai és jogi kérdéseket, abszolút normának a sze
retetek Figyelembe kell venni azt, hogy a magyar katolikus hívek 
döntő többsége -  beleértve a legbuzgóbbakat is -  erősen vitatja 
és/vagy nem is tartja meg az egyház szexualitásra vonatkozó előírá
sai egy részét. Ilyen szemlélettel olvasva az elváltak, de újraházaso- 
dottak lelkipásztori gondozásáról írottakat csak szomorkodhatunk, 
hiszen más országokban ennél már jóval tovább léptek.

3. A MEGÚJULÓ PAPI ÉLET
1) Hiányzik a papság helyzetének kiegyensúlyozott bemutata- 

tása (beleértve kimerültségüket, magányukat, ellehetetlenülésü
ket is), szintén szólni kellene arról, milyen negatív következmé
nyei vannak hazánkban is annak, hogy a római rítusban össze- 
kapcsolódódik a cölibátus és a papság, ami hívatott fiatalt visz- 
szatart. (x)

2) Látni kellen, hogy a papi élet a jelenlegi egyházi szervezet
ben és a papi életformát érintő törvényeket figyelembe véve gyö
keresen nem újítható meg, csak javítgatható, (x)

3) Súlyos, sürgető feladatot ró a papságra a 2310; „lélekben azo
nosulni tudjon azokkal, akikhez küldetése szól”. (Sok esetben észlel
jük ennek a készségnek hiányát, amely szakadékká is tágulhat.)

4) A 2313 és 2314 szerint a pap Krisztus Jele” és képviselője, a 
közösségnek mintegy „ontológiai szervező ereje”. Ez az erő nem 
szükségképen válik szociálpszihológiai értelemben is alkalmas esz
közzé, pedig ezt a készséget lehet és kell is fejleszteni minden pap
nál, de a hívek közösséggé, családdá történő szervezését gyakran 
célszerű lenne a hívek egy alkalmas csoportjának átadni.

5) A II.3.-nak lehet -  rossz értelemben vett -  „klerikális” olva
sata. Ennek veszélyét több részlet támasztja alá. Szembetűnő 
például, hogy a papság testvéri kapcsolatai között (II.3.5.) nem 
említi a világiakkal való barátságokat, mintha nem együtt „ván
dorolnánk”., stb. Ebből a szempontból (is) érdemes egy tekintetet 
vetni a név- és tárgymutatóban az egyes fogalmak relatív gyako
riságaira!

6) Helyesen szorgalmazza a papok és hívek személyes kapcso
latának fontosságát.

7) Ki kellene mondani, hogy a papság jelentős része nincs dia
logikus viszonyban a világgal, még a nyilvánosságot kapó főpa-
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pok többsége sem. Dialógus és részvétel helyett kinyilatkoztat
nak, okítanak. Ez a monológ nézőpontja, amely csak önmagát is
meri el öntörvényűnek, s nem tud megbékélni sem a világ teljes 
érvényűségével, sem a lelkiismereti szabadságával. Az erő, hata
lom, intézményi befolyás, zárt logika, jogi szemlélet rendre 
irányvesztéssel, elbizonytalanodással, szorongással, kommuni
kációs és -szerepzavarral párosul, (x)

8) Szólni kellene a papság laikus-képéről, amely a) túlideali
zált (Sok klerikus úgy gondolja vagy érzi, hogy a hívő világiak a 
magyar társadalom túlnyomó részét alkotják, erős társadalmi 
befolyással bírnak és nagy részük elkötelezett és „szent” életet 
él), b) leértékelő. (A papság kisebb, de jelentős része alábecsüli a 
laikusok rátermettségét, mobilizálhatóságát, vallási szakismere
teit stb, vagyis a karizmáit.) c) atya-gyermek modellt követő (Ta
lán a legáltalánosabban tudatosult modell a biblikus atya-gyer
mek kapcsolatos alapszik. Ennek jellegzetessége az erőltetett se
gíteni vágyás, a gyámkodás, a felelősség átvállalás, a rövid pórá
zon vezetés, szemben a testvéri vagy munkatársi kapcsolatra 
épített modellel.) d) mennyiségi szemléletű (Sok pap esetében a 
hívek, a hittanosok, az áldozok, a gyónok darabszáma jelenti a 
helyi egyház legfontosabb paraméterét.) d) fogyasztó és haszon- 
élvező.(A papság egy része kizárólag úgy tekint a hívekre, mint 
akiket szentségekkel kell ellátnia, akiket irányítani, oktatni kell, 
és a hívektől nem várnak mást, mint a megjelenést, az engedel
mességet és a fogyasztást.)

9) A cölebsz élet mint „természetfólötti erkölcs” jelenik meg a 
ZSK-ben, ebből arra lehetne következtetni, hogy a klérus tagjai ter
mészetfeletti lények. Az egész 2303-as fejezet gyenge lábakon áll. (x)

10) Kétségeket ébreszt az, hogy az Egyházhoz való szolgálati 
tartozás sajátos lelkiségének jellemezve első helyre éppen az en
gedelmesség kerül. (2307)

11) Furcsa, hogy a teológiában és világi ismeretekben való 
jártasság tárgyalásakor csak a teológiai szakirodalom említődik 
meg.Jó, hogy felhívják a szent tudományokban való szellemi gaz
dagodásra a papok figyelmét, de kevés az, ha csak a Szent ha
gyomány és a Tanítóhivatal döntéseit jelölik meg ennek forrásá
ul (2324). (x)

12) Nagyon jó, hogy végre szó esik a pályamódosító papokról 
(bár sajnos hivatásukat elhagyóknak nevezve őket, holott döntő 
többségük nem hivatását, hanem pályáját hagyta csak el.), csak
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éppen részletesebben kellett volna foglalkozni azzal, miben és 
hogyan kapcsolódhatnak bele az egyház életébe. Továbbá meg 
kellene ígérni nekik, hogy püspökeik és hivatalaik mindent meg
tesznek annak érdekében, hogy újból szentségekhez járulhassa
nak.

13) Évente egy 1-2 napos lelkigyakorlatot mindenigényes hí
vőtől, vagyis minden paptól el lehetne várni, (x)

14) A 6. ű említette a hitoktatás világiakkal szembeni elvárá
saként, hogy „legyenek megfelelő pedagógiai és emberi adottsá
gai”, a 3505 szerint pedig „a világiak elsősorban azáltal valósít
ják meg a küldetésüket, hogy életüket Krisztus képére alakítják 
és ezt sugározzák minden élethelyzetben”. Mindkét kívánalmat 
illendő lenne a papsággal szemben is érvényesíteni, (x)

4. PAPKÉPZÉS ÉS HIVATÁSGONDOZÁS
1) Az Egyház-Világ dualizmusát a 2421-ben tükröző premisz- 

szák vitathatóknak tűnnek. Létezik természetesen a „világ” min
denestől elutasítandó fogalma (1. János 1. levele), de mintha az 
írók a 2421-ben nem erre gondoltak volna. Akkor viszont érthe
tetlen -  és valóban „életidegen” -  az egyházias lelkületet szem
beállítani a világiassal. Ha pedig mégis magyarázható ez a ket
tősség, akkor félő, hogy az „egyházias” lelkűiét jobban blokkolja 
az evangélium terjedését, mint a „világias”. Tragikus lenne, ha a 
papi lelkiség egy világ- és valóságtávoli szubkultúrában kris
tályosodna ki újra.

2) A szemináriumról szóló szöveg kissé dodonai. Ki kellene 
fejteni, mit értenek a képzés aránytalanságán. Szorgalmazni 
kellene például -  a II Vatikáni zsinat szellemében, a máig élő 
tridenti szellem ellenében -  az idők jeleire figyelő, kreatív pap
nevelést.

3) A 2419. második része eléggé homályos, nyelvtanilag is hi
bás, pedig fontos kérdésekről kellene szólnia.

4) A közösségi életre nevelés és a növendék felkészítése szük
ségessé tenné a medicina pasztorális és a klinikai pasztorális ok
tatását a szemináriumokban.

5) Nem világos, hogy kapcsolódnak a természetes emberi érté
kek (2422/a) és a „természetfölötti erkölcs”. A káros szenvedé
lyektől való mentesség — amikor alig ismerni absztinens papot — 
szép szólam. Világosabban meg kellene fogalmazni, miben lehet 
a Boldogságos Szűz példa egy pap számára.
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6) Még mindig érezhető némi óvatosság a társada
lomtudományokkal kapcsolatosan (2431) és a felsorolásból fáj
dalmasan hiányoznak a szociológiai alapismeretek.

III. KRISZTUS PÁSZTORI KÜLDETÉSÉBEN

1) El kellene ismerni, hogy mind egyházmegyei, mind plébá
niai szinten nagyon hiányos a klerikusok vezetési, szervezési, 
közgazdasági, szociológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, poli
tológiai stb szaktudása, s az erre a munkára ajánlkozó vagy al
kalmazható világiak irányában még nagyon kevés a bizalom.

2) Foglalkozni kellene azzal, hogy az egyházmegyei életben a 
világiak nem kapnak tájékoztatást a keresztények és az és az 
egyház életét érintő fontos kérdésekben. Jobb esetben utólag, a 
sajtóból értesülnek az eseményekről, rosszabb esetben teljesen 
tájékozatlanok maradnak. Egészében alig látnak bele abba, ami 
a papokat és püspököket foglalkoztatja. A világiaktól papjaik és 
püspökeik nem kérnek véleményt, őket nem vonják be a dönté
sek előkészítésébe. Ennek következtében a klerikusok előtt is 
rejtve marad az, hogy mi foglalkoztatja híveiket, mind profán 
életükben, mind keresztény minőségükben. így aztán a döntések 
a hívők feje felett születnek. Nélkülük születnek a róluk (is) szó
ló döntések. Olyan döntésekhez kell lojálisnak lenniük, amelyek 
történetét nem ismerik, amelyekkel esetleg nem értenek egyet. 
Fontos, esetleg régóta várt döntések pedig váratnak magukra. 
Amennyiben pedig a Lumen gentium szellemében kötelességük 
szerint véleményt nyilvánítanak a világiak, azt pásztoraik ille
téktelen beavatkozásnak, sőt esetleg egyházellenes támadásnak 
minősítik.

1. EGYHÁZMEGYEI SZERVEZET
1) Örvendetes -  és jóval több, mint kötelező lecke teljesítése -  

a Főegyházmegye Pasztorális Tanácsának rendszeresítése, mely
nek a CIC szerint főként világiak a tagjai.

2) Nem egészen világos, mi a munkamegosztás a különféle bi
zottságok és cenzor között.

3) A püspöki „szent hatalom” sokakat megijeszthet, ha nem 
fejtődik ki, mire is vonatkozik.

4) Miért ne választhatná a papi Szenátus egészét az egyház
megye papságát titkos szavazással?x
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2. ANYAGI JAVAK ÉS KEZELÉSÜK
1) Előremutató főállású gazdasági szakemberek alkalmazása, 

és a legmegfelelőbb befektetési módozatok tanulmányozása, va
lamint a hívek tájékoztatása.

2) Kommentárt kívánna a „még a 0,5 %-os támogatást meg
adok száma is csekély” kijelentés. Ebből ugyanis nem csak a hí
vek szegénységére, hanem érdektelenségére is lehet következtet
ni, tovább a hívek és papjaik közötti kommunikáció döcögősére. 
Elgondolkodtató, hogy ilyen mértékű „saját erő” esetén illendő-e 
elsősorban az állami költségvetésre alapozni, avagy 5-6 mil
lió, katolikusról beszélni? (’’Akinek van, annak adatik”). A mise 
stipendium eltörlését és az egyházfenntartói járuléknak 2 %-ra 
emelését tartanánk célszerűnek.

3) Kétségeket ébreszt az olvasóban az a megoldás, mely sze
rint az alsó papság szociális helyzetének javítását nem központi 
forrásból, hanem a Papi Szolidaritási Alap létrehozásával kíván
ják javítani, hiszen más egyházmegyékben a püspökség garan
tálja a hivatalos minimál bért.

3. A PLÉBÁNIA ÉS A HÍVK KÖZÖSSÉGI ÉLETE
1) Örvendetes, hogy a szinodus a plébániák prototípusát a 

„családi, testvéri és befogadó ház” modelljében látja (3308) és 
alapjában személyes kapcsolatokon alapuló, közösségi szerkeze
tét sürgeti (3144, 3318). Ezeket a szövegrészeket alig lehet túl
hangsúlyozni.

2) Nemigen lehet feloldani azt a dilemmát sem, mely egyrészt 
a plébániák megkívánt közösségi jellegéből (4144, 3318), más
részt a papság mai helyzetéből adódik. A túlterheltséget, öreg
kort és a hívek szétszórtságát (filiák), helyenkint a viszonylag 
nagy számát figyelembe véve a papság legnagyobb része nemi
gen képes közösségi szerkezetű plébániát létrehozni. Az „isme
retség” önmagában nem elégséges; -  ehhez sokkal szélesebb és a 
személyes kapcsolatok sokrétű hálójából szőtt kontextus szüksé
ges, amelyet csak különleges karizmával rendelkező személyek 
képesek egyedül kialakítani. Általában ez a feladat bizonyos sze
mélyiségi jegyeken túl megfelelő munkatársakat, sok elfoglaltsá
got, energiát és több éves, évtizedes, esetleg egy-két generáción 
keresztül tartó nevelőmunkát igényel.

3) Lehetővé kellene tenni, hogy a szentségekkel kapcsolatos, 
csak a papok számára megengedett teendőkön kívül mindenféle
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feladatot (adminisztráció, gazdálkodás, közösségszervezés, kari- 
tász, liturgia, lelki vezetés, hitoktatás stb) felvállalhassanak az 
erre alkalmas világiak. Jó lenne, ha a felsőbb klerikus vezetés is 
egyházunk alapvető értékei közé sorolná az ebben a vonatkozás
ban modellnek tekinthető egyházközségeket. Célszerű lenne, ha 
az egyházközségek kultuszközösségekből nyílt életközösségekké 
alakulnának, azaz olyan közösségekké, amelyeknek az emberi 
élet majdnem minden dimenziójának teljes vagy részleges kere
tet és teret képesek adni. (gyermeknevelés, felnőttnevelés, men
tálhigiéné, sport, társaság stb.) Adottságainak megfelelően min
den egyházközség sajátos karaktert alakíthatna ki. (x)

4) A ZSK -  akarva-akaratlan -  azt sugallja, hogy a bontakozó 
közösségeket gyűrje be a még közösséggé nem vált plébániák 
alá. Egyirányú, felülről szervezéssel nem lehet a plébániát kö
zösségek közösségévé alakítani. E tekintetben a káposztásme
gyeri szerveződés lehetne a követendő példa, (x)

5) A lelkiségi mozgalmak és a plébániák viszonyát leíró szö
vegrész (3320) eléggé homályos, (x) •

5. A VILÁGIAK
1) A szövegek alapján nyilvánvaló, hogy a szinódus résztvevői 

tisztában vannak azzal, hogy a világi hívek nemcsak az apostoli 
munka célzottai, hanem aktív munkatársai is, ha különböző 
szinten, területen és mértékben is. Minden hiányossága (és az 
elmaradó rendelkezések) ellenére ez a fejezet áttörés.

2) Be kellene mutatni a világiak egyház-képét, mely termé
szetesen szimmetrikus a klérus laikus-modelljeivel. Elfogadják a 
gyermek-, a nyáj-, a tisztiszolga- és a fogyasztó-szerepet. Új fejle
mény az, hogy a világiak túlnyomó többségét már nem nyo
masztja a hatalmi egyház képzete, mert immár nem származik 
abból semmi hátrány, ha valaki elhagyja az egyházat. Ez alól 
csak az a kevés számú autonóm személyiségű laikus kivétel, aki 
belső meggyőződésből kíván részt venni az egyház feladatai
ban. Az elnyomás időszaka alatt kialakult kisközösségi mozga
lomban egyfajta gyülekezeti vagy családi egyházmodell alakult 
ki. k úgy érzik, hogy az egyház a családias -  és hitében, kultu
szában nagyon is katolikus -, az igen buzgó közösségekben nyil
vánul meg. A világiak másik, az előbbinél kétszerte-háromszorta 
nagyobb létszámú rétegében az egyház mint tevékenység él, szá
mukra egyházuk karitatív, tanító, evangelizáló és megszentelő
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tevékenységek kerete, ahol nekik is fontos feladatuk van, mint 
hitoktatóknak, templomi segítőknek, mozgalmak és egyesületek 
vezetőinek stb. Ebben modellben az Egyház lényege a hívők és a 
társadalom felé irányuló hasznosság. Részarányukat tekintve 
kevesen, amúgy számosán vannak azok, akik az egyház tekinté
lyelvűségét, klerikalizmusát, dialógusra való képtelenségét, me
revségét stb kárhoztatva azt elhagyni készülnek, de nosztalgiá
ból vagy valamilyen belső vonzódásnak engedelmeskedve ma
radnak mint rezidens disszidensek.

3) Le kellene írni, hogy az egyház-vezetésben, a papképzésben és 
a szentségekben részesítésben alig, a közösség-építésben, a hitokta
tásban, a teológia művelésében és a karitász-tevékenységben kapa
citásukhoz képest kisebb mértékben vesznek részt a világiak.

4) A 3534-ben a CIC-et idézve az „értelem és akarat vallásos 
meghajlására” hivatkozik, de nem említi a személyes lelkiisme
ret (bizonyos feltételek melletti) döntő autonómiáját; mintha a 
plébános és a hívek között (III.3.) csak egyenirányított kegye
lemközvetítés folyhatna.

5) A 1107 a világi híveket csak mint a szolgálati papság „ava
tott segítőit” említi -  ami ugyan a 3505-7 bekezdések szellemé
vel ellentétben áll. ,

6) Amikor a világiak szerepet kapnak a szentségekben (első
sorban temetés, áldoztatás) részesítésben, az az esetek nagyobb 
részében szükségmegoldásként történik. A liturgiában való köz
reműködésben is inkább a mellékesnek tartott szerepeket kap
ják (ministrálás, kántor, rózsafűzér-ima vezetés), például nagyon 
ritkán vezethet világi igeliturgiát, csak el-elvétve mondhat homi- 
liát. A világiak leginkább még az adminisztratív, gazdasági és 
műszaki-karbantartó tevékenységben jutnak szerephez, ám leg
többször csak a klerikusok közvetlen (és az esetek nagyobb ré
szében nem kellőképpen szakszerű) vezérlése mellett, és a szük
séges információk nélkül. A karitász-munka döntő részét világi
ak végzik, ám a munka irányítása még jobbára a klerikusok ke
zében van. Nagyon hiányoznak e területen az állandó diakónu
sok. A közösség-építésre alkalmas viszonylag kevés számú vilá
giaknak csak töredéke kap kulcs-szerepet az egyházközség kö
zösséggé alakításában. A hitoktatás az a terület, amelyen a leg
utóbbi években eléggé szélesre nyíltak a kapuk -  elsősorban a 
paphiány miatt -  a világiak előtt, ám sem a hitoktatás országos, 
egyházmegyei vagy egyházközségi irányításában, sem a hitokta-
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tok képzésében és továbbképzésében nem kaptak tömegüknek és 
felkészültségüknek megfelelő szerepet. A papképzésben sok eset
ben vagy csak jóval gyengébb klerikust alkalmaznak az olykor 
nemzetközi hírnevű világiak helyett, vagy pedig nem is oktatják a 
tárgyat. A továbbképzésben már valamivel nagyobb, ám korántsem 
a megfelelő arányban szerepelnek világiak. A „hivatalos” egyházi 
szervezetekben szerepet kapó világiak a legtöbb esetben afféle „kis- 
bojtárok” a pásztor mellett (áldoztatnak, ministrálnak, jegyzőköny
veznek, takarítanak), jóval ritkábban juhászkutyák”, akik „terel
hetnek”, vagyis irányíthatnak is (például egyházközségi mene
dzserként, pap nélküli plébániát vezetőként), de a pap szoros irá
nyítása alatt, mintegy gyermekként vezetve. Nagyon ritka az önál
lóan és/vagy egyenrangú partnerként működő világi. Az is igaz, 
hogy amennyiben hirtelen szélesre tárulnának ezek a kapuk, bi
zony eléggé kevesen lépnének be Isten házába szolgálni, ennek 
azonban egyik oka éppen az, hogy kevés az inspiráló példa, (x)

7) A III.5.1.1-2 említ néhány feladatot, melyeket a világi hívek 
általános keresztény hivatásuk alapján töltenek be (pl. 3509, 3510). 
Itt szívesen láttunk volna kidolgozottabb felsorolást, amelyet -  pél
dául -  a javaslatok 5.3.1-2 pontjai is sugallnak. (Például: zenei szer
kesztő -  kultúrfelelős -  videoklub vezető -  lelki tanácsadó -  lelkia
nya -  egyházközség anyja -  könyvtáros -  kirándulás és táborszer
vező stáb -  vendégfogadó stáb -  okumené apostola -  használtruha 
kezelő -  kismama felelős -  távollevőkkel kapcsolattartó.)

8) Ami áll általában a világiakra, fokozottabban érvényes a 
nőkre. Mintha a magyar katolikus egyházban a papok kapták 
volna Mária szerepét, ők ülhetnek Jézus lábához, a világiak 
Márta szerepében szolgálhatnak. Közülük is a férfiak hordják be 
az ételeket, a nők pedig kinn maradnak a konyhában. Habár a 
vallásukat rendszeres gyakorlóknak és a szentségekhez járulók
nak kétharmada-háromnegyede nő, habár az egyházközségben 
serénykedők nagy többsége lány és asszony, ma még a képviselő- 
testületek felének nincsen nő tagja, s a másik felében is kisebb
ségben vannak. Habár a ministránsok között is nagyobb szám
ban vannak a lányok, s a hitoktatók és a karitatív munkát vég
zők döntő többsége nő, a döntésekben ezeken a területeken is 
másodlagos-harmadlagos a szerepük. A mélyen hívő, de civil éle
tükben magukat egyenrangúnak érző, önálló gondolkodású, az 
egyházzal kapcsolatos felelősségüket maguk megfogalmazó nők
kel végkép nem tud mit kezdeni a papok többsége.
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9) A világiak és klerikusok sokkal jobb együttműködésének 
elengedhetetlen feltétele egymás nyelvének, mentalitásának és 
egyházképének megismerése és a sajátjuk módosítása. Ebben a 
tekintetben a klerikusok adóssága nagyobb. Tudomásul kell ven
niük, hogy a világiak viszonylatokban gazdagabb, nyitottabb, 
összetettebb világban élnek, mint a klerikusok. (Míg a világiak 
közül sokan nyílt vizeken hajóznak és új világokat fedeznek fel, 
a klerikusok többsége a sziklára épült város magas falai mögül 
tekint le a világra. A világiak tapasztalata, mentalitása, ízlése és 
spiritualitása nélkül Isten Országa helyett csak tömjénszagú 
gettó épülhet. Az egyházépítésben a klerikusoknak és a világiak
nak partneri viszonya kívánatos, ehhez le kell küzdeni mindkét 
félnek a mindkét féllel kapcsolatos mindenfajta előítéleteket.

10) A ZSK-ben felsorolt kétségkívül fontos és időszerű kérdé
sek szabatos tisztázását nem követi a diakonátus helyének és 
feladatainak megnyugtató, meghatározása, mintha sajátos cso
portok és a társadalom peremére szorultak lelkipásztori szolgá
latában, az egyházmegyei karitászban és a szociális tevékeny
ségben nem kívánná igénybe venni az állandó diakónusok szol
gálatait. A ZSK két helyen a lekipásztorkodó papság segítőinek 
nevezi a diakónusokat (2346, 2512), ez -  mivel kihagyta a diakónu
sokat a diakonális szakterülethez tartozó feladatok ellátásából -  
erősítheti az eddig is uralkodó, egyoldalú „pappótló” diakónusképet, 
pedig a diakónusi és a papi hivatás világos megkülönböztetésével 
elejét lehetne venni azoknak a félelmeknek is, hogy diakonátus el
csábító alternatíva lehet a papi hivatások rovására.

11) Az, hogy az állandó diakónusok megélhetésének biztosí
tását nem az inkardináció alapján biztosítja az egyház, hanem 
éves szerződésekkel, a „tű fokát” jelentheti azok számára, akik 
három éves tanulás és engedelmességi fogadalom letétele után 
anyagi alapok és garancia nélkül vághatnának neki diakónusi 
hivatásuknak. A jelenlegi adórendszer miatt előnyösebb lelki
pásztori kisegítőként alkalmazni az állandó diakónusokat.

IV. KÜLDETÉSÜNK A VILÁGBAN

Ebben a részben úgy beszélnek az egyházról, mint a II. Vatikáni 
Zsinat előtt: szinte mindig a papságot lehetne behelyettesíteni 
az „egyház” mögé.
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L SAJÁTOS CSOPORTOK LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATA
1) Úgy tűnik, mintha ellentétpárja lenne a kritikának a segítő 

pártfogás, holott a kritika is lehet az (4129). (x)

2. ÖKUMNEIZMUS
1) Ez rész eléggé felületes, és -  az idők jeleire süketen -  alig 

esik szó nem keresztény egyházakról, (x)
2) Nemigen sürget a ZSK határozottabb, konkrétabb lépése

ket az ökumené felé -  inkább általánosság szintjén marad 
(IV.2.); pl. az „ökumenikus találkozásokat tovább kell építeni” 
(4206); a krisztushivőknek „össze kell fognia” (4208). Egyetlen 
konkrét ajánlás, a januári imahét, a 4209-ben található. A javas
latok Pedig jónéhány plébánia ill. lelkiségi mozgalom és kiskö
zösség rendelkezik kitűnő és általánosítható tapasztalatokkal.

3) A hétköznapra ajánlott ökumenikus istentisztelet elég ke
vés esélyt kap, különösen problematikus ez a javaslat, ha a ve
gyes házasságok házaspárjaira gondolunk.

4) Hiányzik az ordináriusi irányításon túl az országos szakre
ferens, aki teológiai dialógusokat szervezne más egyházakkal.

5) Kár, hogy a rendelkezések többsége tiltó jellegű. A 74 ű mi jo
gon várja el a katolikusok elzárkózásakor a protestáns testvérek 
megértését? Vagy pedig mi, katolikusok diktáljuk az ökumenét?

4. KARITÁSZ ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
1) Még jobban ki kellene emelni, higy az Egyháznak legköze

lebbi partnerévé kellene válni a szenvedő embernek, Jelként 
megállnia mellette.

2) Foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogyan képes az Egyház 
a gyógyító és ápoló rendek szerepnek visszaszorulásával szolgá
latait fenntartani. Az a tény, hogy már egyre ritkábban jut a be
tegágyhoz pap vagy szerzetes, a világi hívőktől is egészen új és 
sajátos hivatás tudatot követel. KI kellene mondani -  a zsinat 
szellemében-, hogy az ápoló és gyógyító hivatás a keresztény em
ber eminens küldetése.

3) Helyesen szorgalmazza a szabadidő megszentelését.
4) Nagyobb súlyt kellene helyezni a katolikus egészségügyi és 

szociális rendszer kialakítására..

5. JELENLÉTÜNK A TÁRSADALOMBAN
1) Elég gyenge, házifeladat-jellegű fejezet, (x)
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2) A IV.5.1. pont az Egyház társadalmi jelenlétéről szólva -  
nagyon helyesen -  főként a II. Vatikáni zsinat idevágó tanítását 
foglalja össze. Kérdés, hogy a magyar helyzetre térve nem lehe
tett volna a jelenleginél jóval konkrétabb javaslatokat is megfo
galmazni, éppen ezen a területen nagyobb lépést tenni az öku
menikus együttműködés felé, és a főváros-specifikus problémák
ra határozottabban, részletesebben rámutatni (4523).

3) Nem olvasható ki, hogy az Egyház a közeljövőben hol és 
milyen értelemben kívánja az Egyház-Világ szükségszerű, de 
mégis tragikusan mély szakadékét áthidalni. Az „Egyház a mai 
világban” radikális reformja helyett maradna az „Egyház a vilá
gon kívül”, vagy „Egyház a világ peremén”? Ahol a távolságtar
tás a világi hatalomtól való függetlenséget jelzi (4501), azt csak 
helyeselni lehet, de félő, hogy a híveknek (és az ország lakossá
gának) súlyos problémái -  az okmányban leírt szándék ellenére 
(4516) -  a szakadék túloldalán maradnak.

4) A IV.5. fejezet az Egyház világban betöltendő szerepére 
buzdítva hívja fel a figyelmet arra, hogy az Egyház „sok segítsé
get kaphat a világtól”. Helyes lett volna, ha az okmány a „sok se
gítség” legfontosabbjaira felhívta volna a figyelmet. Az Egyház- 
Világ országútja ma már nem egyirányú!

5) Mivel a hívők és nem hívők közül sokan érzik úgy, hogy a 
számos életterület (ilyen a szabadság, a politika, egyes kulturá
lis és művészeti áramlatok, a nemiség stb) a vallásos hit szem
pontjából idegen vagy ellenséges szféra, szükség lenne ezeknek a 
területeknek integrálására egy „anti-szekularizációs” folyamat 
keretében. Ehhez persze a keresztény hit és szellemiség olyan 
újrafogalmazására lenne szükség, amely felé már a II. Vatikáni 
Zsinat utat nyitott.

6) Jelezni kellene hogyan, mely tagjai révén reagál az egyház, 
ha megsértik az erkölcsi rendet (4517)

Bp. 1995. március-április
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Hol volt, hol nem volt -  körkép

Az Egyházfórum az összes magyarországi egyház
megyében megérdeklődte, terveznek-e szinódust, s ha 
igen, akkor mikor, milyen módszerekkel.

Váci Egyházmegye: Az egyházmegye zsinata november 
21-22-én volt a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigya- 
korlatos Házban. A zsinat előtt Keszthelyi Ferenc váci 
megyéspüspök levélben tájékoztatta a híveket és az egy
házmegye papjait.

A körlevél kiemeli: a váci egyházmegyében utoljára 
1930-ban tartottak zsinatot. Az azóta eltelt több mint fél 
évszázad eseményei mélyreható változások elindítói vol
tak egyházunkban és a világban egyaránt. Mindezek kihí
vást jelentenek egyházunk élete számára.

Az elmúlt fél évszázad legjelentősebb eseménye a II. 
Vatikáni zsinat, amely célul tűzte ki, hogy szembenézzen 
korunk kihívásaival és tanításával, útmutatásával felvér
tezze az Anyaszentegyházat, hogy ezen kihívásoknak 
megfelelhessen. Dolgoznunk kell azon, hogy a zsinat hatá
rozatai magvalósulhassanak, ezért részegyházunk életét 
is annak szellemében kell megvizsgálnunk, ahhoz kell iga
zítanunk, hogy ezáltal mi is megfelelhessünk korunk kö
vetelményeinek.

Több egyházmegye bíztató példája is segített érlelni 
azon döntésünket, hogy egyházmegyei zsinatot tartsunk. 
A zsinati előkészület során a következő lépések történtek:

1. Az Esztergom/Budapesti Főegyházmegye zsinati 
könyvét véleményezésre megkapta minden aktív paptest
vér, valamint a szerzetesrendek, a megszentelt élet intéz
ményei és a világi hívek képviselői. Ez volt a kiindulási 
alap a Váci Egyházmegye zsinati könyvéhez.
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2. A beküldött véleményezések alapján témafelelősök 
dolgozták ki az egyházmegye zsinati könyve fejezeteinek 
első változatát.

3. Az ilyenformán megszületett zsinati könyv-tervezetet 
újabb véleményezésre, kiegészítésre megkapták az espere- 
si kerületek, valamint a nem lelkipásztori meghívottak.

4. Az így kialakult szöveget tárgyalta meg a zsinat.
A zsinati témák: az evangelizáció kérdései, a szentségi 

élet, az egyházmegyei szervezet kérdései, az ökumeniz- 
mus, a nem keresztényekhez és a nem hívőkhöz való vi
szony, a társadalmi jelenlét kérdései.

Az egyházmegye szervesen együttműködik a világegy
ház közösségével, elfogadva és átvéve a közös küldetés 
megvalósítására szóló útmutatásokat és indításokat, be
kapcsolva a világegyház nagy gondjainak megoldásába, fi
gyelembe véve II. János Pál pápa 1991-ben Budapesten el
hangzott figyelmeztetését, mely szerint papoknak, világi
aknak és szerzeteseknek szorosan együtt kell dolgozniuk 
a részegyház hivatásának megvalósításában.

Részegyházunk is buzgón akarja teljesíteni azon külde
tését, hogy bemutassuk a világiaknak: a hívők számára a 
katolikus közösség az élmény és az öröm forrása, az Isten
nel való találkozásnak és Isten jobb megismerésének az 
eszköze. -  írja Keszthelyi Ferenc megyéspüspök.

A zsinat után elmondták: Maga a zsinat új eredményt 
nem hozott, csupán apróbb betűzések történtek. A kész 
zsinati könyv végleges formájában tavasszal jelenik meg. 
Az ülésen az egyháziak-világiak aránya 80%-20% volt. Az 
értékelésben elhangzott, hogy mindenképp aktuális és 
szükséges volt a zsinat, mert a megtárgyalt kérdéseket 
korábban nap mint nap felvetette az élet.

Székesfehérvári Egyházmegye: Bosák Nándor püspök 
idén novemberben hirdette meg az egyházmegyei zsinatot, 
melynek tervezett időpontja 1997.
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A püspök kiemelte a következőket: Amint az egyetemes 
Egyház az egyetemes Zsinatokon mind világosabban és a 
kor nyelvén fogalmazza meg hitét és magatartását, épp
úgy a rész-egyházaknak is szükségük van megújító ta
nácskozásokra, hogy az adott korban, időben és népeknek 
hatékonyan tudja közvetíteni Krisztus örömhírét.

Egyházmegyénkben, a székesfehérvári Egyházmegyé
ben több mint 60 éve, 1934-ben tartottak egyházmegyei 
Zsinatot, megboldogult elődöm, Shvoy Lajos püspök ide
jén. Azóta nagyot változott a világ, amelyben Egyházunk 
él és dolgozik. Részesei és kortársai lehettünk az egész 
Egyházat megújító II. Vatikáni Zsinatnak, határozatai 
rajtunk keresztül valósulhatnak meg. Az idegen megszál
lás alól felszabadult hazánk és magyar Egyházunk. Kö
szönthettük Szentatyánkat, II. János Pál pápát 1991-ben, 
lelkipásztori látogatása alkalmával.

Örömmel várhatjuk ismét a jövő esztendőben, a honfog
lalás millecentenáriumi évében.

Ha más nem, ezek a tények magukban is sürgetnek 
bennünket, hogy egész egyházmegyénket átfogó és meg
újító tanácskozásokat végezzünk. De maga Egyházunk a 
II. Vatikáni Zsinaton és annak legfőbb pásztora, a Szent
atya is a püspökök kötelességévé tette lelkipásztori láto
gatása alkalmával hozzánk intézett beszédében, hogy mi
helyt az idő alkalmassá válik, össze kell hívnunk az egy
házmegyei zsinatot. A személyes és mindennapi tapasz
talat is egyre sürgetőbben követelte a harmadik évezred 
küszöbén az újraevangelizációhoz elengedhetetlen belső 
megújulást.

Az Egyházi Törvénykönyvben a megyéspüspök számára 
biztosított (462. kánon 1 szakasza) jogomnál fogva egyház- 
megyei zsinatot hirdettem 1997-re.

Ez az év számunkra több szempontból is kerek évfordu
ló.

1000 éve, hogy Géza fejedelem halála után fia, Vajk, 
Szent István királyunk átvette a nagyfejedelemséget.
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220 éve, hogy egyházmegyénk megalakult Mária teré- 
zia 1777. február 17-i alapító oklevele és VI. Pius pápa 
1777. június 17-én kelt alapító bullája értelmében.

80 éve, hogy 1917-ben Mária többször is megjelent Fati
mában. Az ő felhívása nyomán egyházmegyénkben él az 
engesztelés gondolata.

70 éve, hogy egyházmegyénk lánglelkű püspöke, a nem
zet apostola és tanítója, Ottokár püspök az örökkévalóság
ba költözött.

3 éves nagytriduum kezdődik a harmadik évezredre va
ló méltó felkészülés és megújulás jegyében.

Itt van tehát az alkalmas idő, az üdvösség esztendeje. 
Az egyházmegye minden hívő tagját kértem, hogy tehetsé
ge, lehetősége és adottsága szerint vegyen részt e közössé
günket megújító szent felkészülésben. A Zsinat előkészítő 
bizottsága és az egyes szakbizottságok előkészítik a zsinat 
tárgyalandó anyagát széleskörű megbeszéléseken. Világi 
híveink is, a jog előírásainak megfelelően, jelentős szám
ban vesznek részt meghívottként és szakértőként.

Másfél év áll rendelkezésünkre a zsinat megkezdéséig. Az 
előkészítő munka megkezdődött a megtárgyalandó témák 
kijelölésével és a bizottságok vezetőinek kinevezésével.

Veszprémi Érsekség: Wirt János tájékoztatta a lapun
kat, hogy Veszprémben 1996. júniusában lesz szinódus. 
Hasonlóan zajlik le, mint a szeged-csanádi, váci, illetve 
esztergomi szinódusok. Az esztergomi zsinati könyv anya
gát küldték el az egyházmegye 4 esperesének, ők egyházi
akból és világiakból álló munkacsoportokat hoznak létre, s 
kidolgoznak egy-egy részterületet. Foglalkoznak a hit dol
gaival, tanítással, a szentségekkel és az egyházközössé
gekkel is.

A kidolgozott anyagok januárra készülnek el, s ekkor 
küldik szét az egyházmegye papjainak, akik véleménye
zik. A végső formába öntés Nagycsütörtökön lesz, ami-
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kőris összegyűlik a papság, s elmondják hozzáfűzéseiket 
az addigi anyaghoz.

A júniusi szinóduson kerül majd sor a szavazásra. Ide 
egyébként mintegy 30-35 papot és 20-25 világi hívőt vár
nak.

Egri Főegyházmegye: Mándy Zoltán koordinátor a jövő 
októberre szervezett zsinatról a következőket mondta: Ok 
nem az esztergomi könyvet adták közre véleményezésre, ha
nem maguk készítettek egy kérdőívet, melyet miután kitöl
tettek a hívekkel, számítógéppel dolgozzák föl. Ezek alapján 
a munkacsoportok ajánlásokat tesznek a zsinatnak, mely 
megvizsgálja az ajánlások jogi, anyagi, személyi feltételeit, 
így jön létre a végső anyag, melyről a zsinaton szavaznak.

A tizennyolc munkacsoport 2-3 havonta találkozik, s ez 
összesen kb. 400-500 embert jelent (fele-fele arányban egy
háziak és világiak), ők mind részt vesznek az előkészítésben.

A tizennyolc munkacsoport a következő: szerzetesi intéz
mények, evangelizáció, világiak, hitoktatás, katolikus okta
tás, nevelés, ifjúság, ökumenizmus, liturgikus élet, karitatív 
csoportok, családi élet, papi élet, nem keresztény kultuszok, 
papképzés, hivatásgondozás, egyházmegyei szervezet, egy
házi vagyon, a plébánia és a hívek, jelenlét a társadalomban.

Kaposvári Egyházmegye: Az új ónnal alakult egyház
megyében egyelőre a szervezés köti le a papságot, vezető
ket egyaránt, s nem gondolnak zsinatra.

Debreceni-Nyíregyházi Egyházmegye: Lipták József 
elmondta: terveznek szinódust, de még nagyon képlékeny, 
bizonytalan a dolog, időpontot sem tudnak mondani.

Szombathelyi Egyházmegye: Tervezik egyházmegyei 
szinódus tartását, s erre valószínűleg jövőre, 1996-ban ke
rül sor. Most indítják el a készülődéseket, a püspök a kö
vetkező Szenátuson tárja terveit az atyák elé.
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Pécsi Egyházmegye: Itt is szeretnénk szinódust, Mayer 
Mihály püspök úr nagyon fontolgatja. Egyelőre még nincs 
elindítva, csak tervezzük, ám előbb-utóbb mindenképp 
tartunk, mert szellemi pezsgést jelent. Az eddigi szinódu- 
sokra mindenhová küldtünk valakit tapasztalatokat gyűj
teni. -  mondta érdeklődésünkre a püspöki iroda vezetője.

Győri Egyházmegye: Belátható időn belül nem tervez
nek szinódust.
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Magyar vélemények az 
egyház-nép-szavazásról

Előző számunkban közöltük az osztrák és német népszavazás 
szövegét. Közben a németországi népszavazásról hivatalos közle
mény jelent meg, amely szerint 1.845.141 közjegyző által hitele
sített aláírást számláltak, ebből 80% a katolikusé. Olvasóink 
nagy érdeklődést mutattak a téma iránt, hozzászólásaikat cso
korba gyűjtöttük. Pikáns incidens is színesítette a vélemények 
gyűjtését: Ternyák Csaba segédpüspök úr úgy tájékoztatta Acer- 
bi érsek, vatikáni nuncius urat, hogy folyóiratunk már szervezi 
is a népszavazást. Az alábbi vélemények sokfélesége olvasóink 
felnőtt érettségét mutatja, a megemlített számos követelmény 
pedig azt, hogy ha népszavazásra nem is, de újfajta kommuniká
cióra sürgős szüksége van magyar egyházunknak.

Bíró László, a Központi Szeminárium rektora: Úgy gondo
lom, hogy ez nyugaton is veszélyes, nemhogy itt, Magyarorszá
gon. Szívesen pártfogolok olyan kérdőívet, ahol az értékek tuda
tosítása valósul meg. Pozitív irányba kérdeznék, pozitív irányba 
erősíteném az elkötelezettséget. Miért ne örülhetnénk a pápa 
hűségének, annak, hogy vannak hűséges papok is?! Úgy érzem, 
kevés információ jut ma el az emberekhez. S egy ilyen informáci
ószegény világba belekérdezni olyan divatos kérdésekkel, ame
lyekkel a sajtó is -  mert szenzáció -  sokat foglalkozik: ez olyan 
torzulást hozhat az eszekben és a szívekben, hogy ez egy utolsó 
rúgás lenne a magyar egyházba.

Hajoljunk a hamu fölé, fújjuk le, s élesztgessük a parazsat, ne 
söpörjük ki.

Szennay András, nyugalmazott pannonhalmi főapát:
Ausztriában már lezárult a Kirchen-Volksbegehren (nem nép
szavazás). Több mint ötszázezer aláíró kérte az egyházi vezetést, 
hogy foglalkozzék néhány -  az aláírók által fontosnak tartott -  
strukturális és lelkipásztori kérdéssel. Az egyházi törvény könyv 
212. kánonja a krisztushívők számára jogként ismeri el, hogy kí
vánságaikat az egyház és pásztorai előtt feltárják. Tudásuk, 
szakértelmük, tekintélyük alapján joguk, sőt néha kötelességük, 
hogy az egyház javát érintő dolgokról véleményt nyilvánítsanak,
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és azt a többi krisztushívőnek is tudomására hozzák. Ezzel a ká
nonjog által biztosított joggal és lehetőséggel élt több mint fél
millió osztrák katolikus, akik -  kétségtelenül eddig még szokat
lan módon -  kívánságukat aláírásukkal erősítették meg. Azon 
nyilván lehet vitatkozni, hogy a felsorolt témák az osztrák kato
likus egyház életének legfontosabb problémái-e. Mégis, az oszt
rák püspöki konferencia elnöke, Weber grazi püspök, az új bécsi 
érsek és a konferencia több tagja főpásztori kötelességének tart
ja, hogy az üggyel komolyan foglalkozzék. Amint a híradások jel
zik, a párbeszéd azóta több fórumon meg is indult. Ugyancsak is
mertté vált, hogy több európai országban hasonló akcióra készül
nek. Hogy nálunk ilyenre sor kerül-e? Nem vagyok futurológus, 
de nem nagyon hiszem. Aligha akad ugyanis hazánkban félmilli
ónyi katolikus, aki lelkiismereti meggyőződése nyomán komo
lyan foglalkoznék az egyház problémáival, és aktívan közremű
ködne azok megoldásán. Ha tévednék, és mégis sor kerülne ilyen 
akcióra, akkor csupán a gyakorlatban alkalmaznák a 212. kánon 
által megadott lehetőséget és jogot. Igaz, a kánon a jog gyakorlá
sának konkrét módját nem említi, de a mai általános gyakorlat 
szerint az aláírásgyűjtés valamilyen jó vagy annak tartott úgy 
érdekében elfogadott. (MK)

Seregély István, egri érsek, a püspöki kar elnöke: Az oszt
rákok közül azok gyűjtik az aláírásokat, akik vagy nem ismerik, 
vagy elfelejtették, hogy a vallás mindenkor Isten és ember kap
csolata. Ez az egyetlen kapcsolat, amelyben nem az ember, ha
nem az Isten a meghatározó. Ezért kár arra gondolni, hogy Jé
zus Krisztust, Isten hozzánk intézett szavát, akit az Egyház kép
visel, aláírásokkal meg lehet változtatni. Ezért nem foglalkozom 
ezekkel, a média számára szenzációt jelentő, de Isten ügyében 
nem játszó aláírásokkal. Lehet, hogy nálunk is akad néhány 
szimpatizánsuk. Az egyházat kezdettől végigkísérték a másként 
gondolkodók. Ezután is lesznek, amíg meg nem halnak. (Népsz. 
1995. szept. 30.)

Dr. Gorove László, állandó diakónus: Úgy gondolom, mielőtt 
bármilyen kezdeményezésbe fogunk akár az Egyházon belül, 
akár azon kívül, két kérdést kell feltennünk magunknak:

1. Mennyire szolgáljuk az Evangélium hirdetésének ügyét?
2. Építő-e az, amit csinálunk?
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E n n ek  fényében m indenképpen jón ak  tartanék egy -  szerin 
tem  h elyesen  közvélem énykutatásnak nevezett -  felm érést, 
m elyben szerepelhetnének a felvetett kérdések is. Ezekből m eg
tu dh atn án k , hogy:

-  M ilyen  a köztünk élő felelős keresztények aránya, akik szí
vükön viselik  az E gyh áz sorsá?

-  M elyek azok a kérdések, am elyek az E gyh áz tagjait foglal
koztatják, illetve am elyekben tájékozatlanok?

-  M ilyen  eredm ényes és m ennyire K risztus-központú  az evan- 
gelizációnk?

D e: sem m iképpen n em  helyeslem  az osztrák, illetve a n ém et  
m inta követését, m ert

1. így  a kérdésfeltevés nem  ad lehetőséget arra, hogy csak  
egyes pontokkal értsek egyet.

2. N em  derül ki, hogy aki n em  írta alá az ívet, ann ak m ilyen  
indokai voltak: teljes vagy  csak részleges egyet n em  értés? É r 
dektelenség? V a g y  csak egyszerűen n em  szerzett tu dom ást az  
egészről?

Szöllősy Ágnes: Fontos kezdem ényezésnek tartom  az innsbruc
ki egyházm egyék krisztushívőkből álló csoportja által szervezett  
egyh áz-n ép-szavazást, és szükségesnek tartom , hogy e közvéle
m én y-k u tatásra  M agyarországon is sor kerüljön.

A z  osztrák /n ém et társadalom  és a m ai m agyar társadalom  
felépítése, szerveződéseinek struktúrája  és m űködése közötti -  
alapvetően történelm i okokra v isszavezeth ető  -  különbségekre  
tekintettel ú gy gondolom , hogy m ind a tartalm at, m ind a szerve
zést illetően igen átgondolt, jól előkészített, a hazai viszonyokhoz  
adaptált m egoldásra van  szükség. A  m agyarországi változat köz
zététele előtt a szervezőknek célszerű lenne tisztázniuk, hogy a  
katolikus egyház m egú ju lásra törekvő önm eghatározását vagy  
im ázsterem tését célozza-e az akció. E n n ek  m egfelelően kell m eg
választan i, hogy a n yilvánosság m ely  színterein  kíván fellépni. 
M ennyire szá m ít a kívül- és távolállók töm egeinek vélem ényére, 
tu d-e v iszonyulni hozzájuk, van -e  válasza  kérdéseikre, vagy úgy  
ítéli m eg  a helyzetét, hogy a m egújulás igényét önvizsgálatra  
alapozva először az egyházszervezeten  belül szeretne tisztán  lá t
ni.

A  tarta lm i kérdéseket illetően óvakodnék a som m ás kijelenté
sektől akkor is, h a  igazságu k  kétségtelen. A z  árnyaltabb m egfo-
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galmazás inkább talál konstruktív visszhangra, mint a sarkosan 
fogalomazott követelések. Szükséges lenne a szándékok, javasla
tok, jogos igények súlypontozása, hierarchiájuk megállapítása. 
Nem tartanám szerencsésnek, ha a többféle téma egyetlen cso
magba kerülne, és a magyar katolikus egyház tagjainak nem 
lenne módjuk külön-külön véleményt nyilvánítani az egyes kér
désekben. A Krisztus követésére tudatosan elkötelezett, felnőtt 
keresztény képes a lelkiismerete előtt mindent megvizsgálni, és 
az evangélium alapján, a testvéreivel folytatott dialógus nyo
mán, velük közösen a jó megtartásán munkálkodni, „hiszen Is
ten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józan
ság lelkét adta nekünk”. (2 Tim 1, 7-8.)

Dévai Márton: Nagyon jó, hogy az Egyházfórum is beszámolt 
az osztrák katolikusok aláírásgyűjtéséről. De még jobb, hogy a 
szerkesztőség tovább lépett, amikor olvasói véleményt kér; kell-e 
Magyarországon egyház-nép-szavazás?

A cikk szerint; „Sebtiben összeállítottak egy listát és érzésük 
szerint megfogalmazták a légfontosabb és legaktuálisabb köve
telményeket.” A magyar lista ne sebtiben és érzés szerint készül
jön, hanem megfontoltan. Az osztrák közvéleményektől eltérően, 
a súlypontot a testvéri egyházra tenném, és ide venném a nők 
helyzetét, tárgyalási és szavazati jogukat. Viszont kihagynám a 
nők diakonátusát és papságát. Ugyancsak kimaradna a papok 
választása a cölebsz és nem-cölebsz életforma között.

Valaki ellenvetést tehetne, hogy nem érdemes olvasói véle
ményt kérni, mert hazánkban most tartják egymás után az egy
házmegyei zsinatokat és ott folytatnak majd párbeszédet. A zsi
nat lehetőséget ad ugyan a tennivalók megbeszélésére, de lám, 
az osztrákoknál és a németeknél a zsinatok után vetődtek fel 
ezek a követelmények, mivel más a szép szöveg és más annak 
megvalósítása.

Nem aláírásgyűjtést javasolok osztrák mintaszöveg szerint. 
Helyette kérdéseket kellene összeállítani a katolikusok többségi 
véleményének megismerésére és ennek alapján lehetne párbe
szédet kezdeményezni az egyházi vezetőkkel, valamint követel
ményeket állítani. Első kérdésem; hogyan érzi magát az egyház
ban? Mindjárt válaszolok is; nem jól érzem magam. Következő 
kérdésre, hogy miért nem érzi magát benne? Erre már hosszabb 
a válasz. Nem érzem jól magam, mert a tizennyolcezer lakosú
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volt szocialista kis városunk egyetlen plébánosa árt az egyházkö
zösségnek, ezért már el kellett volna helyeznie a püspöknek. Az 
elmozdítását sok templomba járó kérte, azonban a levélre nem 
válaszolt az értünk felelős fopásztor, aki nem segít abban sem, 
hogy az egyházközségből közösség legyen. Magunkra hagyott, 
így pásztor nélkül lézengünk. Püspökünk viselkedésének indíté
kát csak találgatni lehet. A paphiány nem elegendő ok, hiszen az 
öregedő plébánost bármikor érheti olyan esemény, hogy hivata
lát már nem tudja ellátni és akkor a püspök kénytelen lesz gyor
san gondoskodni papról, mert egy kisvárost nem hagynak szent
ségek kiszolgáltatása nélkül. Püspökünk nyilatkozataiból kitű
nik, hogy a kultuszt akarja csak fenntartani. A lelkipásztori fel
adat, az egyházi közösség létrehozása nem olyan fontos számára, 
hogy ennek érdekében tegyen is valamit. Egyedül a papi hivatá
sok növekedésében látja a megoldást, a világiak bekapcsolásáról 
szó sincs. Püspökünk magatartása azt az elavult egyházkor
mányzati modellt mutatja, amikor a klérusnak vannak alávetve 
a kiskorú passzív hívek. Mindezek hatására a híveket eltölti az 
értetlenség, a bosszúság, a fásultság. Összehasonlíthatják az 
evangéliumban hallott jó Pásztor viselkedését a két hivatalos 
pásztoréval.

Mit lehet tenni ilyen helyzetben az imádkozás mellett? Adó
dik a következő kérdés a katolikus közvéleményhez: szükséges
nek tartja-e a püspök kormányzati teljhatalmát demokratikussá 
tenni, korlátok közé szorítani? Félreértés ne essék, nem a püs
pök tanítói- és szentségeket kiszolgáltató hatalmának csorbítá
sáról van szó.

Újabb kérdés; kívánja-e, hogy a püspök kifogásolt döntéseiről 
nyilvánosság előtt indokolást adjon? Legyen-e olyan testület, 
ami a püspökkel szembeni panaszokat kivizsgálná, indokolt 
esetben kötelezné a változtatásra, sőt súlyos esetben akár a fel
mentését is szorgalmazná Rómában?

Az osztrákok követelménye ebbe a tárgykörbe tartozna, de 
kérdő formában; helyesnek tartja-e, hogy a helyi egyházak tár
gyalási- és szavazati jogot kapjanak a püspök kinevezésekor? 
(Csak az lehessen püspök, aki élvezi Isten népének bizalmát.) 
Hogyan képzeli el a gyakorlatban, hogy a hierarchia szolgálja a 
közösséget és ne uralkodjon rajta?

Milyen esetekben fordult paphoz, püspökhöz tanácsért?
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Az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatának átdol
gozását kívánja-e a világiak jogainak növelésére? Kívánja-e az 
egyházmegye kormányzásába a világiak bevonását?

Több kérdésben a kánonjogi szabályok megváltoztatása szük
séges, de mivel ezek emberi tekintély előírásai és ezért változó
ak, bírálattal illethetők és a hívek kívánhatják a megváltoztatá
sát is.

Ami az egyház-nép-szavazás értelmét illeti: kiderülhetne, mit 
is gondol valójában a „hallgató többség”, amelynek véleményére 
„odafönt” persze nem kíváncsiak (a hangzatos szólamok ellenére 
sem). Ami az esélyét illeti, úgy vélem, ez kettős kérdés: a) Sike
rül-e jelentős mértékben kivitelezni a népszavazást? E tekintet
ben bizakodó vagyok, b) Hallgatna-e az egyházi vezetés a nép 
szavára? Ennek semmi valószínűségét nem látom. Egyébként is, 
a helyi egyházak vezetői mindenütt azokat a kívánságokat fog
ják teljesíteni, amelyekkel Róma egyetért; márpedig onnan egé
szen más szelek fújnak, mint a közzétett kérdőívből.

A magam részéről a kérdőív minden pontjával egyetértek, és 
kész vagyok aláírni, nem mintha nem lennének kritikus észrevé
teleim. Kettőt hadd említsek meg: A kérdőív öt pontjából a kö
zépső három (sőt az 5. pont 2. alpontja ife) -  így vagy úgy -  a sze
xualitással kapcsolatos (pedig a 4. pont ezt a túlhangsúlyozást is 
bírálja...). A kérdőív megfogalmazói (és aláírói?) „fölülről” várják 
a megoldást az egyházbeli problémákra; nem világos, mennyire 
készek maguk cselekedni (akár „fölülről” jövő engedélyek nélkül 
is).

Ifi Géza: Némethonban végeztem teológiai tanulmányaimat, és 
a Kaposvári Egyházmegyében vagyok plébános három plébáni
án, plusz irhákban.

Ilyen „előélettel” nem vagyok mégsem hivatalból Róma elle
nes, sem megrögzött félénk típus, ha az engedelmességről van 
szó. Ma már biztosnak látom, hogy nem kell leutánozni a Volks
begehren népszavazását Magyarországon, mert:

Igaz, hogy Ausztriában ötszázezren aláírták a kérdőíveket, de 
a st. pölteni püspök úr, Krenn véleményén vagyok egy pontban: 
Az ötszázezer aláíró közül hány a nem katolikus aláíró és hitét 
nem gyakorló, elidegenedett katolikus? Eléggé megvékonyítja az 
eredményt, ha levonjuk az utóbbiakat, mert Ausztriában van 
vagy hatmillió katolikus.
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Szeptemberben, a német futam megkezdése után röviddel 
megnéztem egy Tv-adást a WDR-en. Vita-szögletes asztalnál ül
tek többek között a kölni segédpüspök úr, Jansen és a münsteri 
püspöki helynök, akik az egyházi felfogást képviselték Róma sze
rint. Néha szót kértek a közönségből, s kiemelték, hogy a protes
táns testvéreknél már rég megvalósult a követelések legnagyobb 
része, de mégsem több pasztorális eredmény látható. Itt meg
jegyzem, hogy a hallgatóság soraiból jöttek ezek a vélemények.

Jött egy másik hír is, az észak-európai Norvégia, Svédország 
Püspöki Konferenciáknál éppen egy nő lett a főtitkár, aki nyil
ván nem felszentelt egyén.

Megjegyzem, Regensburgban a dogmatikát Ratzingernél hall
gattam, Paderbornban Mühlennél, akkor még nem volt ott Dre- 
wermann. Ausztriában is dolgoztam fél évet, hogy teljesebb le
gyen rólam a kép, igen nem szerették, ha nem pap temetett.

Akkor hogyan is kellene itthon? Szerintem legyen kérdezés és 
vigyék a Püspöki Kar elé az eredményt, s annak megtárgyalásá
ból lépjünk tovább. Egy leutánzott Wir sind Kirche-szavazás 
nem hiszem, hogy nálunk meghozza a kívánt eredményt, mert 
minden marad a régiben, ugyanis máris megkeményedett fron
tok rajzolódtak ki úgy Ausztriában, mint Németországban a 
Püspöki Karok és a népszavazók között. Ezt a megkeményedést 
tudnánk elkerülni, ha a javaslatom követendő példát mutatna.

Müller Márta: Végre valaki kíváncsi a véleményemre! íme: 
mármint népszavazás dolgában. A bevezetőből inkább az tűnik 
ki, hogy ez nem (nép)szavazás, hanem inkább közvélemény kuta
tás. („Meg akarták tudni...”) Az elnevezés megmásítását célsze
rűnek tartanám.

Olyan óriási a különbség a főváros, a nagyobb vidéki városok 
és a kis települések között ebben a pici országban, hogy használ
ható eredményt egy összesítés nem adna. Sokkal fontosabbnak 
érzem, hogy a hívők helyett a klérus válaszolja meg először eze
ket a kérdéseket. Az alsó papság. Mert mi van, ha szavazhatunk 
egy püspökre? Ismerjük? Mindenkit csak közvetlen környezete 
ismerhet hitelesen. Nem a hívőknek, hanem a papoknak kéne 
püspököt választani!

Minél többször tekintem át ezt az 5 pontot, annál több kétely 
ébred bennem. Sok ez így egyszerre. Nem lehet egy kalap alá 
venni a hívők-papok egyenértékűségét a cölibátussal, nők papsá-
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gával, fogamzásgátlással, válással stb. A legfontosabb az egyen
értékűség, a testvéri egyház. Ezt kellene elérni és az összes töb
bit már együtt, a szeretet közegében megoldani. Mert a szeretet 
hiányzik a legjobban.

A fürdővízzel kiöntenénk a gyereket. Odáig mégsem lehet el
menni, hogy mi, a nép, mondjuk meg, mi bűn, mi nem bűn. Hová 
lesz akkor az oldó-kötő hatalom? Krisztus ezt határozottan az 
apostoloknak adta.

Az emancipációnak sem az a megoldása, hogy lehessenek a 
nők is papok. Ez olyan, mintha megkapnák a jogot az apaságra. 
Attól még nem képesek nemzeni. Persze, hogy egyenjogúak va
gyunk, de végtelenül mások. Meg kell találni azokat a formákat, 
intézményeket, amelyekben a nők női mivolta kibontakozhat. És 
hozzánevelni azokat a férfiakat, kik ezt tisztelik. De még a nők
ből is hiányzik az anyaság tisztelete és főleg öröme. Csak csínján 
ezzel a női papsággal. A nők fogadnák el legkevésbé, hogy női 
papjuk legyen, márpedig vidéken a templombaj árók 75-85 %-a 
nő!

A férfiak pedig, ha egy tanult nő Einstein, vagy maradjunk a 
szakmánál: Aquinói Tamás szintjén mozogna is, és nem egy bá
nyarém, először mint nőt tekintik. (És szívükben megkívánják, 
mint tudjuk.)

Aztán, ha ezek a női papok szüzességben élnek és megtéved
nek, szükség esetén gömbölyödő kis hasukkal végzik el majd a 
szolgálatot?

Ha pedig házasságban élnek és jönnek sorba’ az Isten adta 
gyermekek, az egyházban is ugyanolyan zilált, kimerült kisgyer
mekes anyukák szolgálnak majd, tépett idegekkel, örökös res
tanciákkal, mint akik elárasztották már az összes nevelési és ok
tatási intézményt, leszállítva azok szellemi színvonalát?

Azt hiszem, nincs ez a problémakör végiggondolva, nincs 
egyáltalán valóságíze! (Uraim, tegyék szívükre a kezüket: el
mennének gyónni egy női paphoz? És az dobja be az első szava
zócédulát, aki igent mond!)

Az egyenjogúságot kivívni szinte lehetetlen. Kicsit olyan, 
mint a becsület, csak én magam foszthatom meg magam tőle. Én 
pl. soha nem éreztem magam kevesebbnek egy férfinál. Nincs 
mit kivívnom, mert egyenjogú vagyok. Hogy nem tekint egy férfi 
vele egyenrangúnak, az olyan, mint mikor a buták nem ismerik
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el valaki okosságát. Attól ő a kisebb, én megmaradok annak, aki 
vagyok. -  Szóval ennek belülről is kell érnie.

A házas papok esete más, de hát teljesen reménytelen. Még a 
diakónusoktól is nőtlenséget kér ma az egyház. Pedig ugrássze
rűen megnövekedne -  szerintem -  a papság létszáma, csak 
ámulnánk-bámulnánk!

Végül is, ha fecsegés helyett röviden válaszolnék, azt mond
hatnám, korai még egy ilyen széles körű közvélemény-kutatás a 
hívők teljes számának, de a papságnál meg már szinte elkésett. 
Lehetetlennek érzem, hogy a magyar főpapok akár csak az utób
bira is kíváncsiak lennének.

Simonyi Gyula, közgazdász-teológus:
1. V an -e esély ? Nem fogunk tudni félmillió aláírást összegyűj

teni, mint az osztrákok (akik pedig kevesebben vannak), de azért 
egyáltalán nem kell elkeserednünk (!), hiszen a civil társadalmat 
kell (épp ilyen akciókkal is) újjáépítenünk, amelynek romos álla
potára jellemző, hogy a francia atombomba-kísérletek ellen 
Ausztriában 800.000 tiltakozó aláírás jött össze, itt csak 26.000 
(a Világbíróság Akcióval együtt), a mohi atomerőmű Ausztriában 
1.200.000, itt csak 40.000. Egyházi téren meg ezt a 30-ad annyit 
se fogjuk elérni (bár ne lenne igazam!), mert a katolikus tömeg
szervezetben még jobban és mindmáig megnyomorították és el
űzték a gondolkodni és cselekedni szeretőket. De az ilyen akciók 
építik újjá a közösséget.

2. A z  egyház nem  dem okrácia? Bizonyára zúdul majd a kép
mutató ellenérv: az egyház nem demokratikus, hanem teokrati- 
kus szervezet. Ez természetesen igaz, csak a gyakorlatban Isten 
’kráciája’ helyett egy szexualpatologikus, nacionalista, fegyver- 
kezés-megáldó, „mennybolt jó bolt” kapitalista ’krácia’ folyik (a 
normális papok és püspökök fölött is uralkodva).

Jézus tanítását természetesen nem szabad az olcsó tömegíz
léshez szabni, de még nagyobb baj egy ilyen vallási diktatúra íz
lésének alávetni.

3. M in d ig  igaza van-e a többségn ek ? Az igazság igen gyakran 
a kisebbségénél van, de a legritkább esetben az uralkodó (!) ki
sebbségnél (amely persze szolgálatnak nevezi az uralkodását, 
miközben atyának, tanítónak hívatja magát Jézus parancsa elle
nére).
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Az az ideális, ha a legszentebbekre hallgatunk, akik igencsak 
kisebbség, de ehhez kis csöndet kell teremtenünk (legalább ma
gunkban s magunk között), s ehhez pl. a magukat főnökökké té
vőket, a Szentlélek sugalmazását kisajátító gőgősöket, a maguk 
vélekedését hatalommal kényszerítőket meg kell tanulnunk leg
alább bizonyos mértékben figyelmen kívül hagyni.

Ebben a csöndteremtésben, a főnökök harsogó monológjának 
megszakításában sokat segíthet a demokrácia.

4. A z  eln yom á s n yelvi eszközei. Az 1.1. ponthoz: Nagyon fon
tos, hogy ne beszéljük laikusokról (hozzá nem értők), sem világi
akról (evilágiak), mert ez a szóhasználat a civilek elnyomásának 
eszköze. Tehát magyarra így kell fordítani (!): „Szűnjék meg a 
klérus és a civilek közti szakadék”.

5. K ét égető  m a gya r problém a. Még az 1. ponton belül (Testvé
ri egyházat) további két pont égetően aktuális Magyarországon:

— Szűnjék meg az egyházi vezetés összefonódása a hatalom
mal, az erőszakszervezetekkel (tábornok-püspök?!), a pártokkal, 
mert ez lehetetlenné teszi a testvériséget az elnyomottakkal, ki
csikkel, szelídekkel.

-  Szűnjék meg az egyházi pénzkezelés önkényes és átlátha
tatlan volta.

Teleki Béla professzor, főiskolai rektor: Az egyházban az 
„irgalmas anya”-, és a Jogszabályozó apa”-szerep történelme so
rán ütközött. Voltak korok, amikor az irgalmasság, máskor a 
jogszabályozás nyert túlhangsúlyt. Az utóbbi érvényes száza
dunkban, bár ez eléggé életidegen demokratikus nézeteket hang
súlyozó világunkban. Mindenképpen szükséges lenne a mérleg 
nyelvének billentése az irgalmasság, s ezzel az egyensúly felé. 
Ezt szolgálná pl. a „testvér” szó keresztény értelmének visszaál
lítása, s ide tartozik a nők sajátságos jogai érvényesítésének biz
tosítása, és az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek autentikus 
gyakorlása, sőt a cölebsz és nem-cölebsz katolikus papok egyen
értékűségének teljes körű érvényesítése.

Ugyanebben a szellemben komoly erőfeszítéseket tehetne 
egyházunk a nők papságának teológiai tisztázására, a felelős 
apaság-anyaság pontosítására és -  általában -  az egyházi szexu
ális erkölcstan megtisztítására a maniheizmus árnyékaitól.
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Népszavazás az egyházban honos volt az első századokban, 
gondoljunk pl. Szt. Ambrus megválasztására. Miért ne lehetne 
ez jogos ma, amikor erre ugyanolyan szükség van, mint akkor?

Turcsik György „plébánatos”, Győrzámoly: Először is a hoz
zászólásra felkérő levelet olvastam el. Szerencsére. Úgy értet
tem, szeretnék megkérdezni sokak véleményét Egyházunk jelen
legi helyzetéről, kilátásairól. Ez jó -  gondoltam —, a kérdések és 
vélemények elfojtása káros. Hadd mondják el sokan gondolatai
kat, ez gazdagíthat mindenkit, és ha vannak Krisztus Testének 
beteg testrészei, a bajok feltárása előfeltétele a gyógyulásnak. 
Aztán eszembe jutott, milyen nagy hatással volt rám 20 éve a Vi
gília körkérdésére (Ki nekem Jézus Krisztus?) Gyurkovics Tibor 
válasza: „Az ember nem nézi az anyját a fürdőben. Profánnak 
tartom a kérdést... mintha a pofámba ütöttek volna. Remélem, a 
papság is így van vele”. — Ez az! — mondtam akkor —, hiszen 
ilyesmi annyira szívügy... Ezért zavarba hoz az aláírható ív. Mél
tatlan eljárásnak tartom. A Vigilia körkérdése Jézus Krisztusra 
kérdezett, a jelen ív az Egyházról szól. A kettő közé nem teszek 
minden további nélkül egyenlőségjelet. Mégis, ha az Egyház nem 
csupáncsak emberi képződmény, hanem van benne valami szent, 
valami isteni, akkor legyen meg a szentnek kijáró tisztelet. Még 
a kérdésfeltevésben is. Minden megszólalásban.

Ezek után elolvastam az aláírható ív szövegét. 1. A kommen
tár szerint „sebtiben” állították össze. Meglátszik. Az Egyház 
sebtiben is többet érdemel. 2. E szöveg alapján akarták elérni, 
hogy „induljon el komoly dialógus”? Aligha fog. 3. „Ki kell fejez
niük... a jelenlegi vezetéssel szembeni elégedetlenségüket”. Sze
rintem Krisztus elégedetlen velünk, és ez fontosabb, mint az el- 
világiasodott, és a demokratizmusnak álcázott érdekszövetségek 
által manipulált massza ún. elégedetlensége. Elégedetlen va
gyok a régi mosóporommal, tamponommal, tévémmel, egyhá
zammal... — na ne! 4. „Ezek olyan célok, melyeket... sürgősen el 
kell érnie”. Pont ezeket? A krisztushívők között nyíltan fellépő 
irigységet, jellemtelenséget, harácsolást, hatalomhoz dörgölo- 
zést, szakmai lelkiismeretlenséget, de főképp a pénzvilágnak va
ló lefekvést nem? Tényleg attól fog megváltozni minden, hogy a 
nők (tisztelettel) szavazati jogot kapnak minden grémiumban? 5. 
Infantilizmusnak tartom azt a beállítást, hogy az aláíráshoz bá
torság kell. Mindent összevetve, a kérdőív szerintem az erősen
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eltorzult nyugati civilizáció korcs szüleménye. Nyílt párbeszédre 
szükség van, de ehhez nem kérdőívet íratnék alá, hanem nyu
godtan kifejtett véleményeket hallgatnék meg nagy türelemmel 
és szeretettel.

Pálvölgyi Gyula: Magyarországon is szükséges lenne olyan 
népszavazás, igazi egyház-nép-szavazás, mint amiről az Egyház
fórum 95/3. számában olvashattunk. Szükséges lenne, de úgy 
gondolom, hogy nálunk még csak néhány szavazó jelentkezne er
re. A templomba járó hívek többsége idős ember, biztonságra és 
nyugalomra vágyik, a fiatal korában átélt gyönyörű körmenetek
re, Eucharisztikus Kongresszus látványos tömegeire emlékszik 
csupán, nyugalomra vágyik, nem változásokra. Ebben találkozik 
a magyarországi idős papsággal is, akik az elmúlt időkben sokat 
szenvedtek és arra sem volt idejük a hívek szolgálata mellett, 
hogy saját helyzetük változtatásán gondolkodjanak. Az egyházi 
élet belső reformja végső soron laikus segítőket mozgósítana a 
lelkészkedő papság számára, de ennek a belátásához fiatalos 
kezdeményezőkészség és a tekintély-fogalomnak olyan megvál
toztatása szükséges, mint amilyenről az Egyházfórum 94/2. szá
mában már olvashattunk Johannes Gründel cikkében. „A testvé
riesen szolgáló tekintély” azonban nem mindenki számára ro
konszenves.

Azok számára, akik remélni tudnak még, az egyház-nép-sza- 
vazás által felvetett kérdésekre a következőket válaszolom:

1. „Azt szenteljék fel püspökké, akit az egész nép választott, 
és aki kifogástalan.” (Idézet a TRADITIO APOSTOLICA II. feje
zetéből. megjelent „Az ókeresztény kor egyházfegyelme” kötet
ben. Szent István Társulat, Budapest, 1983.)

2. A nők papságáról szólók is elfogadják II. János Pál pápá
nak azt a kijelentését, hogy: „Ha Krisztus csak férfiakat hívott 
meg apostolainak, akkor ezt tökéletesen szabadon és függetlenül 
tette.” (Christifideles laici.)

A patriarkális felépítésű társadalomban a nők nem hagyhat
ták el a családjukat a családfő, atya, vagy a félj engedélye nél
kül. A bűnbeesés története szerint Isten szavára hivatkozhattak: 
„Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.” 
A nőket az otthoni munkára tanították, sütésre-főztésre, ruhaké
szítésre, mosásra, takarításra, gyermekgondozásra, de írni, ol
vasni nem tanultak, a zsingógába nem jártak, a templomba is
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csak az „asszonyok udvaráig” mehettek el, ha azt a családfő' en
gedélyezte. Ilyen körülmények között Krisztus is csak férfiakat 
hívhatott tanítványai közé.

O szabadon és függetlenül tette. De a korabeli nőknek sem 
szabadsága, sem függetlensége nem volt még abban a társada
lomban.

A francia katekizmus magyar fordítása 1992-ben jelent meg a 
Szent István Társulat kiadásában „A KATOLIKUS HITE” cím
mel. Ebben a 30. oldalon ez olvasható:

„A katolikus egyház állandó visszautasítása, hogy megvizs
gálja a nőknek felszentelt szolgálatra bocsátásának kérdését, a 
közvéleményen keresztül végül is nagy tekintélyű teológusokat -  
köztük hagyományos felfogásúakat is -  a kérdés tanul
mányozására indított, s ezek azt mondták ki, hogy nincs egyet
len mértékadó szentírási vagy dogmatikai akadály, amely meg
kívánná ennek a vétónak a fenntartását. ... Akárhogyan is álljon 
a dolog a szigorúan vett teológiai érvekkel, nem kétséges, hogy 
fennállnak igen mély irracionális ellenállások a katolikus közvé
lemény széles rétegeiben.”

3. Jézus szavai nem parancsot, hanem tanácsot közvetítettek:
„Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a há

zasságról. Aki fel tudja fogni, fogja fel.” (Mr 19,12.)
Amikor Jézus meggyógyította Péter anyósát (Mt 8,14. Mk 

1,29. Lk 4,38.), a szövégből kitűnik, hogy Péternek felesége is 
volt.

Pál apostol írja: „Nincs jogunk ahhoz, hogy asszonyt vigyünk 
magunkkal, mint a többi apostol és az Úr testvérei vagy Kéfás is 
teszi?” (I. Kor 9,5.)

Pál apostol Timóteushoz: „A püspöknek azonban kifogásta
lannak, egyszer nősültnek ... a tanításra termettnek kell lennie” 
(I. Tim. 3,2.)

Pál apostol Tituszhoz: „...egyházi elöljárókat (presbitereket) 
rendelj utasításom szerint. Olyat keress, ... aki feddhetetlen és 
csak egyszer nősült.” (Tit. 1,5-6.)

4. A hagyományos szexuális erkölcstan Jézus szavaiból indult 
ki: „Aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtö
rést követett el.” (Máté 5,28) Biblikusok ugyan már megállapí
tották, hogy itt is, mint a tízparancs szövegében szereplő „Ne kí
vánjad” szövegében is olyan szó szerepel, amely már az akkori 
nyelvhasználatban a cselekvés elhatározását is magában foglal-
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ta, mégis tág tere maradt annak, hogy a „gondolati bűn” fogal
mát kiterjeszthessék már a természetes tetszés vagy tetszeni 
akarás területére is. így a nemi kapcsolat csak házastársak kö
zött és csak úgy látszott bűntelennek, ha az -  Isten akarata sze
rint -  az emberiség szaporodását szolgálja. Ez a felfogás már er
kölcs-teológusoktól is annyi kritikát kapott, hogy itt megismétel
ni talán nem szükséges. Már 1968-ban a Vigilia folyóirat júniusi 
számában Faith István teológus „A lelkiismeret problémája” cí
mű cikkében a következőket írta:

„Abban az esetben, ha valaki előtt nem világos, hogy az egy
ház illetékes hivatala valóban Isten akaratát hirdeti, akkor a ta
nító- és lelkipásztori hivatal tekintélyével szemben is hivatkoz
hat saját lelkiismerete szabadságára.” (A. Müller: Das Problem 
von Befehl und Gehorsam in der Kirche, Einsiedeln, 1964. 125- 
136. o.)

Ilyenkor természetesen vállalnia kell a felelősséget is azért, 
hogy miért a lelkiismeretének és nem a tanítóhivatalnak enge
delmeskedik. Ez a felelősség megoszlik, ha a hívő ember állás
pontjával nincs egyedül, hanem abban az egyház közvéleményé
nek jelentős része támogatja. Klasszikus példa erre korunkban a 
házasság-erkölcs területe, nevezetesen a születésszabályozás -  
vagy ha úgy tetszik: a fogamzáskorlátozás -  megvalósítási mód
jának problémája. A hagyományos tanítás erre vonatkozó erköl
csi normáit ma már nemcsak a keresztény házasfelek túlnyomó 
része, hanem a tanítóhivatalon belül a püspökök és a téológusok 
többsége sem tartja kielégítőnek. A kérdés kiváló ismerője, Böck- 
le helyesen állapítja meg:

„A hívő keresztény ember olyan személyes meggyőződést sze
rezhet, amely ellenkezik a hivatalos tanvéleménnyel. Ha pedig 
fokozatosan mind többen ilyen közös tanúságtételben találkoz
nak, akkor az egyháznak rá kell eszmélnie ebből, hogy az alapul 
szolgáló tanmegnyilatkozást helyesbíteni, vagy pontosabban dif
ferenciálni kell. Úgy látszik, ez történik ma a Casti Connubii ta
nításával a sok meggyőződéses katolikus ember egzisztenciális 
erkölcsi döntése által.” (Empfängnisverhütung in der christili- 
chen Ehe, Mainz, 1966. 12. o.)

Őszinte együttérzéssel mindazok felé, akik keresik a jó tanács 
lehetőségét más ember számára.
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Végezetül egy idézet Jörg Müller palottínus szerzetestől: „Az 
Egyháznak Jézus népszerűtlen követelményeihez kell igazodnia, 
akkor isj ha a valóság más képet mutat. A népszerűségre való tö
rekvés, a tömeg kegyének keresése a végét jelentenék. Ezért 
nem jelenthet megoldást a demokratikus egyházkormányzás 
sem. (J.M.: Isten más Bp. 1995. 93. o.)
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MOLNÁR FERENC

Diakónia -  diakónus nélkül, 
diakónus -  diakónia nélkül?

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinata (Zsinat) 
nagy előrelépést hozott az állandó diakónusok helyzetének 
rendezésében. Az állandó diakónusokról a Zsinati Könyv 
„Krisztus papi küldetésében” című fejezetének végén ol
vashatunk. Az Egyházi Törvénykönyv idevonatkozó ká
nonjainak megismétlésén túl hozza ill. részletezi a Püspö
ki Konferencia korábbi határozatait:

a/  A Zsinat a diakonátust alapvetően szolgálatnak te
kinti. Erről árulkodik, hogy a 2506. pontban a Zsinat meg
ismétli a főpásztorok korábbi döntését: nem célszerű 55 
évnél idősebb jelentkezőket elfogadni diakónusi szolgálat
ra. Ez a szándék iránymutató lehet abban az országban, 
ahol az állandó diakónusok egyharmada nyugdíjas korban 
szentelődött.

b/ A Zsinat Rendelkezésben rögzíti (pár. 44.), hogy csak 
olyan jelentkezőt szentelnek diakónussá, aki létfenntartá
sát világi jog szerinti munkaviszonyából fedezi. Ez a ren
delkezés garantálja a diakónusok szociális biztonságát, de 
arra is lehetőséget nyújt, hogy azok a plébániák, amelyek 
saját eszközből méltó fizetést tudnak biztosítani, „főállá
sú” diakónussal köthessenek munkaviszonyt a világi jog 
szerint.

A felsorolt, kétségkívül fontos és időszerű kérdések sza
batos tisztázását nem követi azonban a diakonátus helyé
nek és feladatainak megnyugtató meghatározása. Evek 
óta sokan nagy várakozással néztek a Zsinat elé, ettől vár
va a diakónusi hivatás árnyalt, teológiailag kidolgozott 
megfogalmazását. E tisztázás helyett azonban a Zsinat 
mintha még inkább megerősítené az általánosan elterjedt,
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homályos, leegyszerűsített és szegényesen egyoldalú dia- 
konátus-képet. Nem azzal, amit elmond a diakonátusról, 
hanem azzal, amit nem mond el. Hiányérzetünk magyará
zatához elengedhetetlen egy rövid történeti visszatekin
tés.

Századunk elején, a II. vatikáni zsinat előtt elmélyült 
teológiai reflexió folyt a diakóniáról. Egyre világosabban 
körvonalazódott a gondolat, hogy a diakónia Krisztus egy
házának, az egyházi közösségnek alapfeladata, lényegi 
életmegnyilvánulása. A diakonátusnak, mint önálló hiva
talnak a visszaállítása a diakónia összefüggésében merült 
fel először. A II. vatikáni zsinat kezdetére teológusok, 
Kari Rahner vezetésével, teológiai nyelvre fordították az 
„alulról” induló szándékot: a diakónia Krisztus egyházá
ban oly fontos feladat, hogy állandó és folyamatos gyakor
lása felszentelt hivatalviselőt kíván. A restaurációt előké
szítő mozgalom szellemi gyümölcse kötetbe gyűjtve került 
a zsinati atyák asztalára. A tanulmányok a Szentíráshoz 
és az ősegyház gyakorlatához visszanyúlva határozták 
meg a diakónusok helyét és feladatait az egyházban: „A 
diakonátus teológiai alapja az egyház szolgáló küldetése... 
Jogos és szükséges, hogy legyen az egyházban egy sajátos 
hivatás, amely sajátosan hordozza, képviseli a szegények, 
a legkisebbek iránti felelősséget és munkát. Ez a diakó
nus: a szolgáló Krisztus sajátos megjelenítője az egyház
ban és a világban.” A II. vatikáni zsinatra az ebben az ér
telmezésben került a diakonátus újrabevezetésének szán
déka. Ezt a célt azonban hamarosan elhomályosította és 
háttérbe szorította több száz missziós püspök és zsinati 
atya kívánsága, akik a diakonátus újrabevezetésének cél
ját elsődlegesen a paphiány enyhítésében látták. A zsina
ton így a diakónus lassan „pap-pótléknak”, „pap-segédnek” 
tűnt. Hosszas és rendkívül heves viták után a harmadik 
ülésszak végén a zsinat döntött a diakonátus újrabeveze
tésének lehetőségéről. A zsinati atyák nyitva hagyták a 
kérdést a diakonátus teológiáját illetően. Ezért nem illesz-
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kedik a diakonátusról szóló zsinati tanítás szervesen a 
püspökségről és papságról szólóhoz. 1967-ben adta ki VI. 
Pál a Sacrum diaconatus ordinem kezdetű motupropriot a 
diakonátus bevezetéséhez. Ez a pápai megnyilatkozás sem 
mélyíti el a zsinat tanítását, sőt a „paphiányos” irányzat
nak kedvez azzal, hogy részletesen szabályozza a diakónu
sok feladatait az igehirdetésben és a liturgiában, alig szól 
azonban a szeretetszolgálatról, mint a diakónusok alapve
tő feladatairól. A diakónia-teológia kibontakozásának irá
nyát azonban jelzi, hogy az 1972-ben kiadott Ad pascen- 
dum kezdetű apostoli iratában VI. Pál visszatér a diako- 
nátusnak az „eredeti”, a zsinat előtti mozgalmak szent
írási és ősegyházi szemléletéhez. A diakónus „a szükség
ben lévő vagy hiányokkal küzdő keresztény közösségek 
ügyvédje, a helyi keresztény közösségekben a szolgálat és 
a diakónia szellemének előmozdítója, magának az Úr 
Krisztusnak jele vagy szentsége, aki nem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem hogy O szolgáljon” (Ad pascen- 
dum).

Nemcsak a gyökerekben fedezhetjük fel a diakonátus 
ilyen szemléletét, hanem a gyümölcsökben, a világegyház 
mai gyakorlatában is. A zsinat után hamar nyilvánvalóvá 
lett, hogy a diakonátus nem a paphiány enyhítésére való. 
A zsinaton a diakonátus a missziós püspökök szava
zataival „ment át”, ennek ellenére éppen az ő országaik
ban elenyésző a diakónusok száma. A diakonátus megva
lósítása a világegyházban az eredeti szándékot igazolja. A 
diakonátus ott terjed a legdinamikusabban, ott a legvon
zóbb, ahol a diakónusok nem merülnek el a „papi” felada
tokban, hanem a tevékeny szeretet gyakorlásával felmu
tatják a diakónusi hivatás sajátos, semmivel össze nem té
veszthető jegyeit. Tevékenységük, létük szolgálatára való 
felhívás a keresztény közösségben és jel -  a szolgáló Krisz
tus és az Ót követő szolgáló egyház jele -  a világban.

E rövid kitérő nyomán válik érthetővé hiányérzetünk a 
Zsinati Könyvvel kapcsolatban. Sokak számára a Zsinat
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legérettebb gyümölcse a diakonális szakterület feladatai
nak feltárása, meghatározása. Az egyházat a szegények
hez, betegekhez, a társadalom peremére szorultakhoz, 
öregekhez, haldoklókhoz szeretettel lehajló Krisztus köve
tőjeként mutatja be. Oly fontosnak tartja a Zsinat az egy
ház életében a diakóniát, hogy az egyházmegyei szervezet
ben a diakonális szakterület ellátására külön vikáriust kí
ván állítani. A Negyedik Részben pedig nagy gonddal 
részletezi és felsorolja az egyház diakonális (karitatív) fel
adatait.

S itt tetőzik a már említett hiányérzetünk: a diákomé
ról, karitászról, szeretetszolgálatról szóló fejezetekben, a 
diakonális szakterület feladatainak felsorolása közben a 
Zsinat egyetlen szót sem ejt a diakónusokról. A sajátos cso
portok és a társadalom peremére szorultak lelkipásztori 
szolgálatában, az egyházmegyei karitászban és a szociális 
tevékenységben a Zsinat nem kívánja igénybe venni az ál
landó diakónusok szolgálatait?

Félő, hogy nem kívánt hatásai lehetnek ennek a hallga
tásnak. A Zsinati Könyv két helyen is a lelkipásztorkodó 
papság segítőinek nevezi a diakónusokat (2346., 2512.). 
Természetesen nem tagadjuk, hogy a diakónusok „helyü
kön” vannak akkor is az egyházban, amikor az ige és a li
turgia szolgálatát látják el. Mivel azonban a Zsinat ki
hagyta (kifelejtette?) a diakónusokat a diakonális szakte
rülethez tartozó feladatok ellátásából, erősítheti az eddig 
is uralkodó, egyoldalú „paphiányos”, pappótló” diakónus
képet. Ennek következménye lehet, hogy nem ott keres
sük majd a diakónusi hivatásokat, ahol vannak: a Krisz
tus szeretetétől megérintett, szociálisan érzékeny, karita
tív tevékenységet végző, segítő hivatású férfiak között. 
Márpedig a világegyház tapasztalata azt mutatja, hogy a 
sajátos diakónusi hivatások ebből a körből kerülnek ki. A 
diakónusi és a papi hivatás világos megkülönböztetésével 
pedig elejét vehetnénk azoknak a félelmeknek is, hogy a 
diakonátus csábító alternatíva lehet papi hivatások előtt.
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A Zsinat meghozott rendelkezéseivel kétségkívül jelen
tős lépést tett a diakonátus megvalósítása felé. Nem tehe
tünk le azonban arról a célról, hogy a diakonátus intézmé
nye és benne minden egyes állandó diakónus, elsősorban a 
közösség diakóniájának szolgálatában találja meg helyét.
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Kedves Györgyil

Megdöbbenéssel értesültünk arról a szörnyű teherről, 
ami kislányod gyógyíthatatlan betegsége miatt Rád ne
hezedett. Kiutat találtál belőle, most már ezzel a teherrel 
éled életed. Semmi okosat vagy szentet nem tudunk és 
nem is akarunk írni Neked. Csak azt szeretnénk kifejez
ni levelünkkel, hogy ismeretlenül is melletted állunk. 
M ég belegondolnunk is rettenetes abba, hogy mit érez- 
hettél, amikor elszántad magad arra, hogy kislányod 
szenvedésének életének kioltásával vess véget. Senki sem 
tudhatja Rajtad kívül, hogy mi zajlott Benned és őben
ne. Ne is hallgass most a hangos beszédekre, vádakra, s 
ne engedd, hogy így vagy úgy ügyet csináljanak tragé
diádból. M ost a csend időszaka következik, a néma gyá
szé, ahol egyedül vagy lányod emlékével és tetted súlyá
val. Györgyi, nagyon szorítunk Neked!

M i úgy hisszük, hogy van Isten, aki nagyon szereti a 
gyermekeket. M ost kislányodat örömmel ölébe ülteti, 
egészségét végleg visszaadja, fájdalmait elsimítja, ked
venc játékait kezébe adja és odaengedi a többi kis csoda 
közé, hogy öröme soha többet meg ne szűnjék. Úgy 
hisszük, hogy gyermeked mennyei Istene Téged is egé
szen közelről szeret. Ha Te nem is érzed, nem is látod, 
Ő ott ül Veled celládban, ott van a munkán, s teljes 
együttérzéssel megosztja Veled szenvedésedet. Ha Te 
nem tudsz magadnak megbocsájtani, ő megbocsájt Ne
ked. Ha te úgy érzed, hogy mindennek vége már és sem
mi értelme az életednek, ő esélyt és reményt lát Benned, 
nem mondott le Rólad.

Györgyi! Ne add fel!
Együttérző szeretettel ölelnek az Egyházfórum szer

kesztői.
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PERSPEKTÍVA
Összeállította Dévény István

Heinrich Schlier, az újszövetség teológiájának nemzet
közileg elismert professzora a Vatikáni Zsinat egyházról 
szóló dokumentumának (Lumen Gentium) kihirdetése 
után a „communio” szó szentírási hátterét kutatva írta a 
következőket: „Az egyetemes egyház nem az egyes közös
ségek összege, az egyes közösségek nem az egyetemes egy
ház részei... A kettő viszonyát másként kell megfogalmaz
ni. Az Újszövetség tanúsága szerint az egyes közösségek
ben eleve az egyetemes egyház van jelen, tehát ’adott he
lyen’ mindig az egyetlen Isten népe jelenik meg. Pál apos
tol nem hágj’’ kétséget afelől, hogy az egyházak nem utó
lag szervezik meg egységüket, hanem azáltal, hogy van
nak, máris az egészbe tartoznak. Ez viszont azt jelenti, 
hogy minden ’kis’ egyházközösség adott helyen és időben 
az egyetemes egyházat jeleníti meg” (H. Schlier, Besin- 
nung auf das Neue Testament II, Freiburg, 1964).

Az elmúlt évtizedek pápáinak nyilatkozatait állíthatjuk a 
teológus tétele mellé. Elegendő talán VI. Pál pápát idézni 
(Evangelii nuntiandi, 62): „Az egyetemes egyház a részegyhá
zakban nyer konkrét formát. Ezekhez a részegyházakhoz az 
emberek [hívek] meghatározott csoportja tartozik, akik saját 
nyelvéket használják, sajátos kulturális hagyomány őrzői, sa
ját világszemléletük van, sajátos történelmi hagyomány áll 
mögöttük, s azt, ami ’emberi’, sajátos módon jelenítik meg.”

Erre a teológiai alapra épül a „communio” gondolata, egyút
tal megvalósításának feladata. Nevezhetjük talán vérkerin
gésnek is, amely először a kisebb egységeket saját „nyelv, kul
túra, történelem, világszemlélet” alapján élteti, nyitott a na
gyobb egységek felé is anélkül, hogy elszigetelné magát az 
egésztől. 1990 tavaszán négy földrész negyven teológusa egy
hetes tanácskozásra jött össze Aachenben, hogy ennek az 
„egyházképnek” részleteit feltérképezze, ugyanakkor gondola
tokat sugalljon a megvalósítás számára is. A tanácskozás 
anyaga megjelent -  a fenti gondolatokat már abból á tanul-
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m ányból vettem , amelyet előszóként és bevezetéséi Ludwig 
Bertsch írt. Was dér Geist den Gemeinden sagt: Baustei* 
ne einer Ekklesiologie dér Ortskirchen. Szerk. Ludwig 
Bertsch. Freiburg/Basel/Wien, Herder, 199L 214 o.

Tizenkét előadás hangzott el (ennyit hoz a könyv kiegé
szítve Ignacio Ellacuria jezsuita korábbi írásával. San Sal
vadorban volt egyetemi rektor, s 1989 novemberében m eg
gyilkolták). Ism ertetésre választom  a következő tém át: 
Hogyan él a „communio” — tehát a helyi egyházak önvaló
sítása, egyúttal a nagy egységbe való beépélése -  a szá
m unkra ism eretlenebb földrészeken, Ázsiában és Afriká
ban. Földrészről van ezekben a cikkekben szó, nem  plébá
niai, egyházm egyei vagy akár országos „részegyházakról” .

Félix Wilfred indiai dogmatikus számolt be az ázsiai püs
pökkari konferenciák közös munkájáról. Ez a szervezet tör
téneti pillanatnak köszöni megalakulását. 1970 novemberé
ben, VI. Pál pápa látogatásakor Dél- és Keletázsia tartomá
nyaiból 180 püspök gyűlt össze Manilában. Ilyen találkozóra 
eddig m ég sohasem került sor. Most új közösségi tudat éb
redt bennük, ami nem jelentett mást, mint a régi, de időköz
ben elfelejtett kapcsolat tudatának felélesztését. A z európai 
gyarmatosítás néhány évszázadon át útjában állt ennek a 
közösségtudatnak, de a kötelékek megszűnése után újra
éledt. Nyelv, kulturális hagyomány szempontjából ugyan je 
lentős eltérésekről lehet beszélni, de etikai-vallási értékvilá
guk, világszemléletük sok hasonlóságot mutat.

A  püspökök által képviselt világ: Kína, India, Nepál, In 
donézia, Japán, Dél-Korea, Laosz, Szingapúr, Pakisztán, 
Fülöp-szigetek, Vietnam  ... A  felsorolás m ég nem  is teljes. 
Ezeknek az országoknak összlétszám át milliárdos tétel
ben kell kifejezni. A  keresztények egy-két országtól elte
kintve -  m indenütt elenyésző kisebbségben vannak. A  
püspökkari konferenciák közös szervezetének (rövidítés
ben F A B C ) élén nem  elnök, hanem  egy főtitkár áll, aki hat 
m unkacsoport tevékenységét koordinálja. Ezek a „hivata
lok” nem  csupán egyházi, hanem  társadalm i feladatokat is
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m agukra vállaltak: evangelizáció, kom m unikáció a kör
nyező társadalom m al, alapvető emberi értékek gondozása, 
ökum enikus feladatok, kapcsolat m ás vallásokkal, a jövő  
nem zedékről (a fiatalságról) való gondoskodás.

M unkájuk közben szem  előtt tartják, hogy a keresz
ténység egész Ázsiában m ég m a is „idegen testnek” szá 
m ít. Ennek oka nem  az, hogy a kereszténység nem  belőlük  
fakadt, hanem  kívülről jött, hiszen a legtöbb ázsiai ország
ban a buddhizm us is behozott vallás, m égsem  szám ít ide
gennek. A z sem  döntő, hogy m ás hit, m ás szokás, m ás h a 
gyom ány, az istentisztelet m ás rendje jellem zi a keresz
tényeket, hiszen a „vallási türelem ” régóta jellem zője en 
nek a világrésznek. „A  kereszténység elsősorban azért ide
gen, m ert az ázsiai országok egyházai kikerültek a nép 
életáram ából, történelm éből, harcaiból, vágyaiból. A  ke
resztények elm ulasztották, hogy saját népükkel azonosít
sák  m agukat, annak ellenére, hogy jelentős szociális fel
adatokat teljesítettek a nép szolgálatában.”

Ebben a háttérben kell látni az F A B C  célkitűzését, 
am ely legjobban a „párbeszédre való nyitottsággal” je lle 
m ezhető. A  dialógusra való készség őrzi m eg az egyházat 
attól, hogy figyelm ét csak önm agára koncentrálja, gettóba  
vonuljon vissza. A zt jelenti tehát, hogy a rájuk bízottak  
életének m inden dim enziójára akarnak figyelni. N agy  vo
nalakban három  feladatkört jelen t ez: nyitottság (1) az 
ázsiai vallások, (2) az ázsiai népek saját kultúrája és (3) a 
m érhetetlen szám ú szegény néptöm egek felé.

(1) A  m ás vallásokhoz tartozókat sohasem  nevezik  
„nem keresztényeknek”. M eghatározásuk teljesen pozitív 
fénybe került. A z 1974-ben tartott első, közös F A B C -gyé- 
lés határozatából vett idézet: „A  velük folytatott dialógus
ban a vallásokat Isten üdvösség-tervébe helyezzék, am ely
ben igen fontos és pozitív szerepet töltenek be. É vszázado
kon át ez a vallási tapasztalat éltette őseinket, kortársa
ink jelentős része m a is ezekben a vallási értékekben talál 
fényt és e rő ssé g e t... Ezek a vallások népeink történetében
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és kultúrájában jelentős szerepet töltöttek be. Lehetséges 
lenne, hogy ne tiszteljék és értékeljék ezeket a hagyom á
nyokat? N em  kell őket inkább elism ernünk, hiszen Isten  
rajtuk keresztül vezette népeinket?” -  Ebből látszik, hogy 
am i Európában vagy Am erikában inkább akadém iai vita, 
elvont teologizálás, ott konkrét kihívás, amelyre feleletet 
kell adni. Ez az értékelő elism erés további „kihívást” is je 
lent -  egészen a mindennapi életig. Lehetséges pl. hogy 
„vegyesvallású” házasság esetén m indkét vallás szertartá
sát betartják a házasulandók?

(2) M élyre akarják ereszteni a gyökereket a közös kul- 
túrkincsek világába is. „Az egyházak saját népékkel m in
dent m eg akarnak osztani: m agukénak tartják azt, aho
gyan népük az életet értelm ezi, a közös erkölcsi értékeket, 
rem ényeket, a nyelvet, énekeket, m űvészeti kincseket.” A  
krisztusi hitet népék közösségének értékvilágába kell be
építeni -  ezt vallják, erre törekszenek.

(3) Rendkívüli figyelm et szentelnek a földrész szegé
nyeinek. A z em beriségnek többi m int fele ezen a földré
szen él -  s ezeknek 80 % -a  szegény, éhezik, kiszolgáltatott. 
H a m ég hozzávesszük, hogy 50% -u k  20  évnél fiatalabb, 
akkor nyilvánvaló, mekkora terhet kell hordozniok, nem  
csupán m ost, hanem  a kilátástalannak tűnő jövőben is. Az  
F A B C  túl akarja haladni a puszta karitatív szolgálatot. 
Határozott lépéseket tesznek, hogy az egyház valóban szo
lidáris legyen ezekkel a néptömegekkel. „A szegények egy
háza” nem  csupán igehirdetést követel, hogy „boldogok a 
szegények”, hanem  tanúságtételt, életstílus vállalását is. 
N em  egyszer kerülnek em iatt feszült helyzetbe a politikai, 
gazdasági, társadalm i élet hatalm asságaival. M ég éleseb
bé válik a helyzet, ha egyháziak jelentkeznek társadalm i 
reformgondolatokkal, s nyilvánosság elé tárják az igazság
talan tetteket, vagy a term észet ellen elkövetett bűnöket.

Afrika helyzetképét egy nigériai teológiai tanár, Peter 
D am ian Akpunonu festette fel. N yugat m isszionáriusai 
evangelizálták az afrikai egyházat, s sokáig tartott, am íg
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’m eghonosodott’ , s saját népéből jött püspökei vannak. N a 
gyon hosszú volt az út, am ely eddig vezetett. „A  gyarm ato
sítás majdnem teljesen kitépte az ősi kultúra gyökereit. K e
vés kivétellel eltüntette a népek régi társadalmi szervezetét, 
gazdasági-szociális rendjét s ez nagyon sok vallási és erköl
csi érték m egsem m isülését jelentette. A  feketéket szinte 
kényszerítették, hogy önbizalmukat és önmagukkal való 
azonosságuk tudatát elveszítsék, s így lassan elhigyjék, hogy 
csak akkor élnek jól, ha a fehéreket majmolják ... Sajnos be 
kell vallani, hogy a misszionáriusok egy ’fajtája’ magáévá 
tette a gyarmatosítók stílusát. Sokan hoztak ugyan heroikus 
áldozatokat, korán lettek betegek, fiatalon haltak meg, de 
ugyancsak sokan voltak, akik a bennszülötteket alig értékel
ték, s m eg sem  kísérelték, hogy a nép szokásait és kultúráját 
megismerjék. Rendeleteikkel és törvényeikkel ’mennydörög
tek’, de a népre figyelni képtelenk voltak.(170)

H ogy m indebben döntő fordulat történt, abban nagy 
szerepe volt az utóbbi idők pápáinak. Egyetlen idézet, VI. 
Pál pápa szava 1969-ben: „Nincs m ás kívánságunk, mint 
tám ogatni benneteket abban, am ik vagytok: keresztények  
és afrikaiak.” Tehát nem  „kereszténység Afrikában”, ha
nem  „afrikai kereszténység” .

Ennek útját akarja egyengetni Laurent M . Pasinya, Ki
sangani érseke, Zaire püspökkari konferenciájának elnöke 
is. Előadásában az afrikai kereszténység két fó céljáról be
szélt. „Az evangelizáció második évszázadában” erősíteni 
kell a szolidaritás tudatát és gyakorlatát, de mélyíteni kell 
az inkulturációt is. Ez azt jelenti, hogy „a keresztény hitet 
minden területen az afrikai adottságokhoz kell alkalmazni”.

A z érsek szám ára döntő jelentőségű a „l’esprit com m u
nautaire africain”, az egészen sajátosan afrikai közösség
tudat, m ert erre kell -  és csak erre lehet -  építeni az egy
ház com m unio-ját, az új közösségi összetartozást. „A  kö
zösségtudat olyan mélyen gyökerezik az afrikai kultúrá
ban, hogy az a missziós -  vagy bárki, aki az evangélium ot 
hirdeti -  erre nem figyel, a szélnek beszél, süket füleknek
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prédikál.” A z európai tradíció ism eretében tudja, miről be
szél: „Az afrikai kultúra a közösséget m agasabb szintre 
helyezi, m int az individuumot. Ez nem  jelenti azt, hogy a 
közösség elfojtja az egyént ..., de nálunk az ’én’ fogalm a  
kapcsolatot (a törzshöz, csoporthoz, közösséghez való tar
tozást) jelöl, azt, hogy az egyén bele van ágyazva egy 
együttesbe.”

Laurent Pasinya hosszan elemzi a „közösségbe-építettség” 
megnyilatkozási formáit a szülőkhöz, gyermekekhez, a m a
gántulajdonhoz való viszonyokban, bemutatja, mint értéke
lik a vendégbarátságot, mennyire közösségi ügy is a házas
ságkötés. Hogy mindennek milyen szerepe lehet az egyház 
szerveződésében, árról a következőket mondja: „Isten az em 
bert közösségben, ’Isten népében’ váltja meg. H a tehát az 
emberi személy értékesebb, mint bármelyik szervezet vagy  
intézmény -  ez a keresztény etikának biztos tétele -  akkor 
ezt semmiképpen sem  szabad individualista módon értel
mezni. Ugyanakkor az a sajátos közösségtudat, amely az af
rikai népeket jellemzi, véleményem szerint Krisztus új pa
rancsa megvalósításának egzisztenciális ’gyökere’ lehet.”

Ebben az esetben az „inkulturáció” első lépéseihez tar
tozik, ha az egyház a m eglévő, közösséget fenntartó szim 
bólum okat, szertartásokat és szokásokat -  am ennyire le
het -  beépíti önm agába. Konkrétan m i történt m ár és mi 
történhet? „A  hagyom ányos vérszerződést m egism étlik a 
szerzetesi fogadalm akban; a hagyom ányos halott-és  
gyászszertartásokat keresztények vezetik; a szakaszokban  
(lépcsőfokokban) történő házasságkötést a keresztények  
elism erik és együtt ünnepük az egész törzzsel; az euka- 
risztia ünnepét hagyom ányos táncokkal, taglejtéssel k ísé
rik, a term észet ajándékait (vagy m a több helyen m ár 
pénzt) ’körm enetben’ viszik a pap elé, s m ise közben pár
beszédet folytatnak a pappal; a fiatalok hagyom ányos be
avatási szertartásaiból sokat átvesznek a keresztény fia
talság szám ára is; a bűnbocsánat szentségére közösségben  
készülnek ...”
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Vajon nem  követjük Európát és A m erikát, nem  fog fo
kozódni nálunk is a technológia által biztosított m agán 
élet, nem  tűnnek el nálunk is a közösséghez tartozás gyö
kerei és ennek szertartásos kifejezései? -  kérdezi végül a 
zaire-i érsek. „Nem  keresik m a nyugaton a szolidaritás e l
veszett értékeit? M i, afrikaiak nyugat történetéből tan u l
tunk, ezért saját történetünk alapján akarunk tájékozód
ni, hogy tovább éljen bennünk az, am it őseinktől kaptunk, 
m egm aradjon az az érzés, hogy közösséghez tartozunk. Ez  
a m i kulturális örökségünk.”

* * *

A  „com m unio-gondolat” kom oly teológiai eszm élődésnek  
vált forrásává. M ég az egyházjogászok is újragondolásra  
kényszerültek. „Történeti forrástanulm ányok jelzik , hogy  
az a ’m odell’ , am ely az egyházról szóló teológiákat éltette, 
az első Vatikáni zsinat hatása alatt éleződött ki. Ez nagy  
h atással volt az 1917-ben kiadott egyházjogi törvény- 
könyvre. A  m ásodik Vatikáni zsinat m ár változatos egy
házképpel dolgozott. A  kánonjog m egújítása érdekében  
rendkívül jelentős, hogy a sok ’m odell’ közül azt vegyék ki, 
am ely az egyház szervezeti m egújulásának is legerősebb  
m otorjává válhat.” Ezekkel a szavakkal indítja útnak a 
szerkesztő azt a könyvet, am ely az Am erikai E gyházjogá
szok Egyesélete által szervezett szem inárium nak a „com- 
m unio-gondolatot” köré épített előadásait tartalm azza. A  
könyv m ár évtizedes, az előadások m ég korábbiak, jóné- 
hány gondolata azonban független az időtől.

The Church as Communion. Szerk. James H. Pro- 
vost. Washington, 1984.245 o.

A  tartalom jegyzékben kissé egym ást fedő cím eket ta lá 
lunk. „Az egyház m int com m unio”, „Az egyházi közösség  
m int com m unio”, „N éhány gondolat a com m unio építésé
nek m ai lehetőségeiről”, „Hogyan ju t kifejezésre az egyház  
közössége a házastársi kapcsolatban és a családban”, „A
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m egtestesült communio: vendégbarátság”, „A Szenthá
rom ság és a M egtestesülés, m int a communio alapja”, „A  
communio határai az első három évszázadban”.

M iért nem  fordítom azonnal „közösséginek a communi- 
ot? A  Hiszekegy latin szövegében szereplő „sanctorum  
communio” a m egszokott m agyar fordításban „szentek  
egyezsége”. Ném etül m ár „Gemeinschaft dér Heiligen”, 
„szentek közössége”. A z európai nyelvekben szinte kivétel 
nélkél m egm aradt a latin szó is. Jellemző például, hogy 
amikor a ném etek „erste Kom m union”-ról beszélnek, ak
kor mi „első áldozást” mondunk. így sajnos éppen az a h it
igazság szorul a háttérbe, amiről szó van: közösségbe lé 
pés Krisztussal, találkozás, részesedés, részesítés, m eg- 
vendégelés. S mivel sokakkal együtt „áldozunk”, ezek a sza
vak érvényesek a „sokakkal együtt” létrejött hívő közösségre 
is. Mindez nem belemagyarázás, hanem biblikus háttérre -  
elsősorban Pál apostol értelmező szavaira -  épített hitgondo
lat. Ennyit „magyar” kiegészítésül ahhoz az előadáshoz, 
amely a „communio” ősi, teológiai értelmét tárja fel.

A  korai liturgiában újabb szavak egészítették ki a „com
m unio” jelentéstartalm át -  írja tanulm ányában M ichael 
Fahey kanadai teológus: ezek pax, fraternitas, consorti
um , concordia, corpus, vagyis béke, testvériség, egyet
értés, [egy] test. A  püspökök egymáshoz írt leveleit is a bé
ke és testvéri közösség leveleinek nevezték. Ez elsősorban  
a hagyom ányt őrző hitbeli közösségre és az eukarisztikus 
közösségre utalt (nem csupán a püspökkel, hanem  a püs
pök népével is), egyúttal kifejezésre jutott az egym ásért 
való kölcsönös aggódás, egym ással való törődés. Jóval ké
sőbb vált szokássá, hogy a közvetlen horizontális kapcso
latok elgyengültek, s helyüket egyedül a pápával fenntar
tott közösség gondolata foglalta el.

B em ard  Prusak amerikai teológus a „communio” kiegé
szítő jelentéstartalm át vizsgálta. Kiindulva az újszövetsé
gi időkből, végighalad az első századok történetén, s kere
si azt, m iként tartalm azta ez a fogalom a vendégszerete-
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tét, az idegenek befogadását és felkarolását, a szegények  
és rászorulók tám ogatását is. M indezt az egyházi közössé
gen belül. Bem utatja azt is, m iként lett egyre szorosabb az 
ilyen típusú közösségápolás a későbbi századokban. Szoro
sabb abban az értelem ben, hogy egyre több „ism ertető- 
jegy” került annak m eghatározásába, hogy „ki a m i feleba
rátunk”, s egyre gyakrabban fordult elő, hogy egyeseket, 
vagy kisebb-nagyobb egységeket kitaszítottak (exkom m u
nikáltak) a közösségből.

A  negyvenoldalas tanulm ány következtetéseiből idézek  
néhány sort: H a gazdag értelem ben vesszük  a ’com m unio’ 
szót, akkor ez nyitottságot is jelen t m ásokkal szem ben, 
hogy azok azzá válhassanak, am ivé lenniök kell és része
sedjenek m indabban, ami nélkül [legalább m inim ális szin 
ten] nem  tudnának élni. Figyelm eztetés ez azoknak, akik  
m ások felett uralkodtak és uralkodnak. N em  lehet ezért 
összeegyeztetni olyan társadalm i renddel, am elyben a po
litikai hatalom  vagy a vagyon a m ások felett gyakorolt h a 
talom  eszközei. Azok, akik felelősek a ’com m unio’ m egte
rem téséért, jó , ha arra em lékeznek, m ilyen bűnöket követ
tek el ezen a területen egyháziak és keresztények is .” Is 
tenhez és Krisztushoz fűződő kapcsolatunk a hagyom ány  
(hitigazságok és szentségek) őrzése szem pontjából tiszta  
lehet, „de úgy látszik, azzal szám olni kell, hogy a közössé
gi élet kapcsolataiból a bűnös felelősséget nem  lehetett el
távolítani.” Ezért kellene „állandóan reform ra készen él
nünk”. A  teológus Pál apostol figyelm eztetésével fejezte be 
értekezését: „Viseljétek el egym ást szeretettel. Törekedje
tek arra, hogy a béke kötelékében fenntartsátok a lelki 
egységet.” Ez is a „com m unio”-hoz tartozik.

* * *

A  protestánsok Zsinat nélkül is felfigyeltek arra, hogy az 
egyház, am ikor közösségét építi, nagyon sokrétű feladattal 
találja m agát szem ben. Elsősorban arról van szó, hogy a
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híveket segítő, fenntartó -  mondjuk evilági közösségi 
struktúrák nagyon m eggyengültek. Christoph Béum ler is 
merős tételt hangsúlyoz, amikor jelzi, hogy a lelkipásztori 
m unkában nem lehet „örök recepteket” alkalm azni. 
Ugyanakkor tudja, m ilyen nehéz a m agunkkal hurcolt 
szokásoktól m egszabadulni, s az új helyzettel szem besül
ni.

Christoph Béumler, Kommunikative Gemeindepraxis. 
Eine Untersuchung ihrer Bedingungen und Möglichkei
ten. Ménchen, 1984.168 o.

A  szerző kom oly figyelm et szentel annak az egyre álta
lánosabbá váló helyzetnek, hogy az életet fenntartó közös
ségek szétesnek, vagy legalább erősen legyengülnek. Az  
em berek jelentős része egyre izoláltabb formában tölti éle
tét. A  lelkésznek túl kell lépnie a közösség építésének szo
ros értelem ben vett egyházi világán. A  „közösséghiányt” 
lehetőség szerint pusztán emberi szinten is gyógyítani 
(vagy legalább gyógyítgatni) lehet. Akkor remélhető, hogy 
akik valam ennyire eligazodtak a m ai élet útvesztőiben, a 
„többet” is keresni fogják, azt, am it az egyház saját hiva
tása alapján nyújtani tud.

A  radikálisan m egváltozott életkörülmények dokum en
tálására egy Ruhr-vidéki lelkész beszám olóját idézi. Hol 
élnek a hívek, akiknek gondozását vállalta?

N éhány négyzetkilom éteren többszörös autópálya, sze
m ély- és teherpályaudvar, szemétlerakodó, ipari létesít
m ények. A  közelm últban házak álltak itt. M a toronyházak  
-  mindegyikben 32 .család, ennek megfelelően kb. 160  
gyerm ek, m indez közvetlenül két négysávos autóút k e
reszteződésénél. Szociális ütközőponttá válhat az egész, 
hiszen újabb toronyházak épülnek ... A  konkrét életkörél- 
m ényeket így lehet jellem ezni: az eredeti otthontól való tá 
vozás által veszendőbe m egy az a hagyom ány, am ely ko
rábban eligazította őket, alig vagy nehezen tudnak azono
sulni új környezetükkel. Idegenként élnek itt, rendkívül 
felületes kapcsolatok tudnak csak kialakulni. Közben egy-
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re erősödik a hivatalos szervek, a vállalatok, üzem ek, 
szakszervezetek hatalm i helyzete. M értékadóvá válik  a 
teljesítm ény, az emberekben növekszik a hajlam , hogy  
többnek (gazdagabbnak) m utassák m agukat ... U gyan ak 
kor növekszik a m unkanélküliek szám a, a m unkanélküli
ség m inden következm ényével együtt: veszélyben van az a 
szociális háló, am ely korábban „felfogta” az em bereket. 
M indennek m egfelel az, ahogyan látják  az életet: sokan  
hiszik, hogy a rövidebbet húzták, hogy alig ism erik el 
őket, nem  értékeli őket senki, em beri m éltóságukat nem  
m éltányolják. Röviden: alig él a felebaráti szeretet.”

Christoph Béum ler term észetesen nem  kívánja, hogy a 
lelkész csapjon fel szociális m unkásnak. N em  is annyira a 
„lelkészről” van szó, inkább a m indennap életsorsában ré
szesedő, de abban el nem  süllyedő „m unkatársakról” . 
Azokról, akik az intézm ényes egyház utasításai nélkül is 
eligazodnak abban a feladatkörben, am elyet a m ai „közös
séghiányos” életkörülm ények hoznak létre.

* * *

Hogyan lehet a „communio”-t minden fenntartás nélkül ápol
ni, legyen erre tanúságtevő egy francia (fólmentése előtt évre- 
ux-i) püspök:

Jacques Gaillot, Paroles sans frontières. Paris, 1993.
H atárokat nem  ism erő szavak -  ezzel a cím m el bocsá

totta útnak újabb könyvét. Szám talan  történetet m ond el 
életéből, ezek közül egyet választok ki.

A  püspök a francia televízió „Apostrophes” cím ű m űso
rától kapott m eghívást. A  kerekasztal-beszélgetés tém ája  
m indig egy könyv, az ő esetében egy, a polgárháborús L i
banonra em lékező könyv. írója az egyik katonai egység -  
milícia -  parancsnoka volt. A  televíziós beszélgetésen ter
m észetesen a „Le Bourreau” (Hóhér) m elléknéven em lege
tett „író” is jelen  volt. A  m űsor játékszabályai szerint a 
könyvet előbb el kellett olvasni, s G aillot ebből értesült ar-
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ról, hogy ennek az em bernek m indkét fiát meggyilkolták. 
A z apa bosszút esküdött, s m indent m egtett, hogy kiderít
se, kik voltak a gyilkosok. Kitartó kutatását „siker” koro
názta, s a három  gyilkos a kezei közé került. „Ezek az em 
berek m ost teljesen ki vannak neki szolgáltatva. A  kínzá
sok m inden fajtáját zavartalanul tudja rajtuk kipróbálni. 
Azoknak az emberi nyomor és borzalom minden m élységét 
át kell élniük... Fiai halálának évfordulóján odavezeti 
őket, ahol annak idején a gyilkosságot végrehajtották, s 
m aga végzi ki őket.” A  tévé-adóban m ost együtt vannak - 
a püspök és ez az ember. A  beszélgetés vezetője előbb hoz
zá fordult, s neki tett fel kérdéseket. Ezután m egkérdezte 
tőlem , hogy m it szólok m indehhez. A  ’hóhér’ velem  szem 
ben ül, merev tekintettel elnéz felettem . M egkérdezem  
m agam tól, hogyan tud az ember ilyen teherrel a lelkén to
vább élni? De tudom , hogy az ember mindig több, m int az 
általa elkövetett bűntett ... Kísérletet teszek arra, hogy 
lelkiism eretéhez szóljak. ’Hiszi azt, hogy fiai, akiket any- 
nyira szeretett, büszkék lennének apjukra, ha szem tanúi 
lettek volna annak a kínzásnak, am ellyel bosszút állt éret
tük? Elism erték volna fiai azt, am it tett?’ A z ember szót- 
lan m aradt. -  A  felvétel befejezése után hozzám  jött és 
m egkérdezte: ’H a holnap önhöz m ennék, s feloldozását 
kérném, m egadná?’ ’Egészen biztos, hogy igen’ -  feleltem . 
Erre m egragadta kezem et, s megcsókolta a püspökgyű
rűt.”

Ezt a befejezést a nézők m ár nem láthatták. A z adás 
után azonban nem  egy felháborodott levelet kapott a püs
pök, hogy m iért nem  ítélte el nyíltan a gyilkost? „Ilyen  
em bernek m eg kellett volna m utatni! Aki ilyen tettre ké
pes, azt a nyilvánosság előtt el kell ítélni.” De volt néhány  
m egértő levélíró is, akik helyeselték, hogy nem „kihallga
tást” vezetett, hanem  megértő beszélgetést folytatott. 
„N em  könnyű m egfelelő időben megfelelő szavakat ta lá l
ni” -  fejezi be beszám olóját kicsit ironikus m osollyal a 
püspök.
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Gajdó Ágnes: A  próféták hite

K i a próféta? A  zsidó, a keresztény és a m oham edán  
vallás szerint az isteni kinyilatkoztatásnak (az Ó szövet
ségben szereplő) látnoki közvetítője. De prófétának nevez
hetjük a jövőbe látó szem élyt, a jóst is. A z irodalom ban az 
egyes eszm e lelkes hirdetője is próféta névre hallgat.

M artin  Buber szerint Isten a szószólót, a nabit szólítja  
m eg, és rajta keresztül szól a néphez. Rajta keresztül 
m ondja el az útm utatást, a Tórát. „De a próféták nem  úgy 
viszonyulnak a jövőhöz, hogy m egjövendölik. Prófétáim  
annyit tesz: a közösséget, am elyhez az ige szól, közvetle
nül vagy közvetve választás, döntés elé állítani.”

M artin  Buber osztrák szárm azású, ném et nyelven alko
tó zsidó filozófus, író. Leginkább a hászidizm ussal foglal
kozott. A zt vallotta, hogy az em ber felelős önm agáért, és 
állandóan átéli a világ „elégtelenségét” . Ez készteti cselek
vésre, tettre, szentségként m agára vállalt földi alkotó
m unkára, m ely a m egváltást hordozza.

A  próféták hite olyan vallási tanítást m u tat be, am ely  
néhány író-prófétánál nyerte el kiteljesedett alakját. Ez a 
tanítás Izrael Istene és Izrael kapcsolatáról szól. Buber 
végigjárja Izrael hittörténetének útját, m egvizsgálja, ho
gyan bontakozott ki ezen az úton járva  a prófétai tanítás  
csírája. Bem utatja a próféták hitét és tanítását a m eghir
detett lényeges kinyilatkoztatásokon keresztül.

A z irodalom tudós elem ző képességét m ár az első feje
zetben m egcsodálhatjuk. Debóra történeti énekéről ír, ar
ról a vallásos győzelm i énekről, am ely különleges helyet 
foglal el a világirodalom ban.

A  filozófus később szólal m eg. V itába száll egyes gon
dolkodókkal, akik úgy vélik, hogy Jósua szövetsége volt a 
kezdet. Buber cáfolja ezt: „Itt sem m iféle szövetség nem  
köttetik az ég és a föld között, kétoldalú kötelezettséggel,
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hanem  a nép m aga vállalta kötelezettségét ruházzák föl a 
szövetségi kötelezettség jellegével. (...) A  „szövetséget köt
ni valakivel” fordulat az írásban szinte kivétel nélkül a fö
lényben lévő fél vagy annak képviselője tevékenységére 
vonatkozik. Am iről itt szó van, az csakis a szövetség m eg
újításainak sorában lehet az első” .

A  vallástörténész bem utatja azt a vallási széthullást, 
amelyből M ózes rázta fel a törzseket, felidézik a mózesi 
kort, a M ózes és Sám uel közötti korszakot, Jerem iás életé
nek néhány m ozzanatát.

Buber széles látókörű, élvezetes stílusban író filozófus. 
Különös az a szem élyesség, am ely a könyvből árad. A z ol
vasó egyenrangú fél, nem  veszik el a homályos körm onda
tok, m egm agyarázatlan szavak, összefüggéstelen bekezdé
sek rengetegében. (Martin Buber: A  próféták hite -  A tla n 
tisz Kiadó, 1991.)

M elyik karácsony? -  Zenei ajánlat

A  mai ember tudatában a karácsony elsősorban bensősé
ges családi ünnepet jelent: karácsonyfát, gyertyafényes es
tét, m egható altató-dalokat. H a az őskeresztények közül 
idecsöppenne valaki, legalább annyira elcsodálkozna ezen, 
m int m i azon a tényen, hogy Jézus születését csak kétszáz  
évvel később kezdték ünnepelni, m int a húsvétot, és m int
egy három százzal később m int a vasárnapot! A  karácsony  
ünneplése ugyanis főként apologetikus célból kezdődött: 
Válasz volt egy pogány császár, a 270-től 275-ig  uralkodó 
Aurelianus rendeletére, aki a Római Birodalom U rának  
jelentette ki a „Legyőzhetetlen N ap”-ot és állam i ünneppé 
em elte a téli napéjegyenlőséget. A  keresztények ettől az 
időtől kezdték a M egváltó születésnapjaként ünnepelni 
ezt a napot. M alakiás próféta szavát, am ely szerint ... 
„nektek pedig, akik félitek nevem et, felragyog az igazság

77



Egyházfórum SZE M L E 1 0 ( 1 9 9 5 ) 4

napja” -  a M egváltóra értették. A z Igazság N apja -  v a l
lották.

A z ezeréves spanyol M ontserrati A pátság szerzetesei az 
ünnep zsolozsmájából szólaltatnak m eg részleteket a legő
sibb kéziratok alapján. Ezután az első (az ún. éjféli m ise) 
gregorián énekeit a m ünsterschwarzachi bencésektől h all
ju k  egy D E C C A  felvételről, m ely az Eternal Peace (Örök  
Béke) cím et viseli.

A V I .  századtól kezdődően a karácsony hivatalos ünnep  
lett világszerte, s egyre nagyobb fénnyel ülték m eg. A  leg
fényesebb ünneplésre talán  Róm ában került sor. A  pápa  
ilyenkor a nagy bazilikák egyikében, a Santa M aria M ag- 
giore-ban pontifikálja az ünnepi ( a harm adik ) m isét. A  
gyönyörű helyszínhez kapcsolódó szám os legenda egyike 
szerint, am ikor N agy  Szent Gergely pápa m utatta be itt a 
m isét, „Pax vobiscum ” köszöntésére, a földieket m egelőz
ve, angyali kórus válaszolta az „Et cum spiritu tuo”-t, s 
azóta a földiek kórusa itt nem  énekli ezt a m ondatot... E b 
ben a bazilikában őrzik a betlehem i jászol ereklyéjét, s a 
legenda szerint a Szent Lukács evangélista által festett 
M ária-képet. Nincs hát alkalm asabb hely a róm ai kará
csony zenéjének rögzítésére, m int ez a bazilika. E zt állapí
tották m eg a fiatal, de m áris világhírű angol régizene- 
együttes, a Gabrieli Consort &  Players tagjai.

E lhatározásukat tett követte: korhű hangszereken, és 
korhű stílusban m egszólaltatták a karácsony harm adik  
m iséjét, ahogy az 1620 táján Róm ában elhangzott. A z ala
pot a tem plom  egykori gyerm ek-énekesének, később világ
hírű karvezetőjének Palestrinának „Hódié Christus natus  
est” m iséje szolgáltatta. Ebbe ágyazva szólalnak m eg a 
szintén nagy hírű kortársak orgonam űvei és m otettái. A  
felvételt a Deutsche Gram m ophon adta ki.

Végül a később keletkezett legszebb dallam okkal ta lá l
kozhatunk a Decca Ave M aria -  Sacred C hristm as (szent 
karácsony) című lem ezén. Korunk legnagyobb énekes 
sztárjai: Luciano Pavarotti, Joan Suthertland, Leontyne
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Price és m ások előadásában hallhatjuk ezeket. A  zenekari 
és kórusm uzsika legszebb darabjainak m eghallgatására  
pedig a világhírű angol együttes az Academ y & Choir of 
the St M artin in the Fields együttese invitál egy PH ILIPS  
felvételen, Sir Neville M arriner vezényletével.

A  négy felvételből a Római karácsonyi m ise csak CD -n, 
a többi kazettán is kapható a klasszikus zenével foglalko
zó boltokban. M eghallgatásuk után joggal kérdezzük: M e
lyik az igazi, a hiteles karácsony-ünnep: az Isten dicsősé
gét hirdető angyali szózat., vagy a társadalm i, családi bé
két áhító „emberi”?. Válaszunk talán az lehetne: m indket
tő. A  m ai keresztény átélheti ugyanazt a bizonytalansá
got, am it Pázm ány egyik gyönyörű karácsonyi beszédében  
Szűz M áriának tulajdonít, aki a jászol m ellett nem  tudja, 
hogy valójában m it tegyen: etesse, dédelgesse, altassa-e a 
kisdedet, vagy leborulva im ádja őt.
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Interjú Bíró Lászlóval, 
a Központi Szeminárium rektorával

Ef: Beszélgetésünkben szeretnénk m egism erni, hogy 
m i az Ö n víziója az egészséges lelkű lelkipásztorokról, m i
lyenek a képzési elvei, m iként látja a saját, illetve a sze
m inárium  szerepét a papnevelésben. Először is m it jelent 
az Ön funkciója, m it jelent a Központi szem inárium  rekto
rának lenni?

B.L.: A  hagyom ányos rektorság három  elem et fog ösz- 
sze: vannak gazdasági, fegyelm i és lelki feladataim . 
U gyanakkor kettéválik a szem inárium  és az A kadém ia. A  
kispapok oktatásával tehát nem  én, hanem  a H ittudom á
nyi Akadém ia rektora, dr. Bolberitz Pál foglalkozik. A  nö
vendékekkel szoros a kapcsolatom . N agy elvárásokkal fo
gadtak, m ivel tudták rólam , hogy nyitott ember vagyok, 
ám  nem  m inden várakozásuk teljesült, teljesülhetett, h i
szen ez m égiscsak egy szem inárium .

Ef: A z Ön szám ára m it jelent m aga a szem inárium ?
B.L.: A z Exodus helye. A z a hely, amire ráillik a bibliai 

idézet „Jézus m agához hívta azokat” . A  kivonulást a nö
vendékek m iatt is fontos hangsúlyozni. A  fiatal elszakad a 
családjától, az egyházközösségétől, ism erőseitől, barátai
tól. Á m  ez az elszakadás nem  jelent törést, hanem  lehető
séget a szabadságra. Ilyen értelem ben a szem inárium  a 
szabaddá levés helye. Fontos hangsúlyozni a rem eteséget 
is. O lyan ez, m int am ikor az em ber kim egy a sivatagba, 
jönnek a vadállatok, s háziállatként szolgálnak neki. Az  
em ber elszakad a világtól, m ajd visszakapja m indezt m eg
szelídítve. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
Szentatya is egyre többet foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Ef: V égül is ez egy privilegizált helyzet. Például a h á 
zasság előtt is fontos lenne, hogy igazán érett szem élyiség  
legyen az, aki igent mond az oltárnál. A  kispapok vajon el
érnek-e egy ilyesfajta érettséget? S a rem etekészülődés  
után m egállják-e helyüket az élet sűrűjében, v isszatalá l-
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nak-e a társadalom ba? Hiszen nem csak zárt papnevelési 
elvek vannak, hanem  léteznek nyitottak is.

B.L.: A  papnevelés nagy átalakuláson m egy át. A  zsi
nat kezdeti időszakában a nyugati szem inárium okat kul
csos házaknak nevezték, m ert minden kispapnak volt egy 
kulcsa hozzá. Ez volt az egyik véglet. Hosszas útkeresés 
után a szem inárium  lassan a helyére talál. A  tridenti sze
m inárium i eszm e megújul, de nem a föllazítás, hanem  az 
im ádság, a közösségi élet irányába, ahol szem élyes törő
dés veszi körül a papságra készülőt. V isszatalál-e a kivo
nulás után? V issza, ha jól éli m eg a szem inárium i életet. 
A  papnevelésben fontos a dialógusra való alkalm asság. 
Arról, hogy m ennyire érettek a szem inárium ba kerülő fia
talem berek, azt tudom mondani, hogy ők is az emberek  
közül vétettek. Hordozzák a mai ember minden m egaján- 
dékozottságát és minden keresztjét. A  fő hiányosságok az 
individualizm us és az egoizmus.

Ef: M ik a papnevelés eszközei?
B.L.: A  hagyom ányos eszközök közül m eg kell em líteni 

a rendszeres szentségeket, a gyónást, lelkivezetést, az ol- 
táriszentség vételét, a rendszeres elmélkedési pontokat, a 
lelkigyakorlatot. M ásrészt fontosak a közösségformálás 
eszközei, a kispapok kezdetben közös szobákban laknak, 
kirándulnak, lelkipásztorokkal találkoznak, önképzőkört, 
film klubot szerveznek m aguknak, együtt sportolnak, láto
gatják az egyházközségeket.

Ef: H ányán is vannak m ost pontosan?
B.L.: M ost 38-an. Ez elég kevés, egyrészt a jelentkezők  

m iatt, m ásrészt m a m ár többen tanulhatnak külföldön.
Ef: Különböző helyen folyik az oktatás illetve a neve

lés?
B.L.: Jelenleg egy épületben folyik mindkettő. M eg

kezdték egy új épület kialakítását is, ami egybenyitható  
lesz a szem inárium m al.

Ef: Korábban szárnyra kaptak olyan hírek, hogy a m i
nőségi nevelésre való kezdem ényezéseket kritizálták, bi-
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zonyos előadókat megtorpedóztak. Például olyan pszicho
lógusokat, akik feudisták voltak és nem  jungiánusok. M i
lyen elvárások vannak Önnel szem ben, m iknek akar m eg
felelni és m iknek nem ?

B.L.: Egyrészt az idősebb generációban van olyasm i, 
hogy lám , m ennyi pénzt fordítunk az ifjúságra, m égsem  
olyan, m int am ilyennek látni szeretnénk. A z ifjúság a sze
kularizált világból jön, s bizonyos jeleket m agán visel, így 
a hat év szem inárium i idő sem  m indig elég az átform áló
dáshoz. Egyszer m egkérdeztem  a volt elöljáróm at, m i m i
ért keltünk-feküdtünk pontosan, m iért nem  késtünk el a 
közös programokról. A  válasz az volt, hogy m i m indezt 
m ár otthonról hoztuk m agunkkal. M a egy m ásfajta  egyhá- 
ziasság él az emberekben, m int a m i időnkben. E gy felm é
rés szerint a m ai kispapok családja 80% -b an  ellenezte, 
hogy a fia papnak m enjen.

Ef: Nyilván a m ai kispapok egy m ásfajta  egyházban  
nőttek fel, nem  ugyanazt az egyházat érzékelik.

B.L.: Az egyháziasság szóval vigyázni kell, én a szem i
nárium  lényegi vonását értem  rajta, abban az értelem ben, 
hogy a szem inárium  az egyházat képezi le, m ely egy hier
archikus közösség. Sokakban a dem okratikus közösség ké
pe él, s ezt feljebbvalónak, m agasabbrendűnek tartják a 
hierarchikus közösségnél. Jézus m indenképp közösségről 
álm odott, ami hierarchikus. Ez olyan közösségi élet, ahol 
van szem élyes felelősség. Sokkal mélyebb szintű közösségi 
szellem  él az egyházban annál, m int am it vulgár szinten a 
dem okrácián értenek. A  kispapok is sok m indent hoznak  
m agukkal ebből a dem okrácia-fogalom ból, am ely valójá
ban nem  egyházias és nem  tudja szolgálni a testvér érde
két.

Ef.: M i m a Magyarországon az egyház érdeke? Vannak  
akik a hagyomány tiszta megőrzésére koncentráló egyházat 
akarnak. M ások egy kom m unikatívabb, érzékenyebb egy
házat szeretnének. S úgy tűnik, hogy a két elképzelés nem  
áll szóba egym ással egym ással. H ogyan lehet itt egyensú-
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lyozni? Hogyan fogalm azza m eg az egyház érdekét, ha en
gedelm ességet követel?

B.L.: M ár a kérdésfeltevés is olyan szem benállást fogal
m az m eg, am it ha helyesen egyháziasan gondolkodunk, 
akkor m ár nem  valós szem benállás. A z egyház a hagyo
m ányaival együtt él a jelenben. A  lelkipásztorkodás nem  
m ás m int a Kürioszt szolgálni a kairoszban. Én nem szok
tam  a pasztorációban sem  szem beállítani a népi egyházat 
a m egújulási m ozgalm akkal. A  hagyom ányos egyház kere
teiben kell m egterem teni azokat a struktúrákat, ahol az 
új is jelen  lehet, és m int kovász, átjárja az egyházat. Ez  
nem  alternatíva, nem  két egyház, hanem  az egyház m eg
jelenése az időben, ahol egyszerre van jelen a m últ és a jö 
vő. Szeretném , ha olyan papok nevelődnének a szem inári
um ban, akik m indkettőt tisztelik, szeretik. M ert aki sem 
mi változást nem  akar, az veszti el a lényeget. Mozgó h a 
jón is az esik el, aki szilárdan akar állni.

Ef: Érdekes, hogy a kisegyházakban nincs káderhiány, 
sorban állnak az apostoljelöltek. Ugyanakkor a katolikus 
anyaszentegyházban szem betűnő a belevaló em berek hiá
nya. Tud-e ez ellen a szem inárium  tenni? Tud-e rem ényte
li közösség lenni, ahol fiatal srácok Don Bosco szerű pap
pá válnak?

B.L.: A  szem inárium  önm agában kevés ehhez. M ég  
ha a m egálm odott szem inárium  létezne, ott sem  lenne  
elég h ivatás. A  k isegyházakban m egszületnek a h ivatá 
sok, nálun k nem , illetve m ás, kisebb a születési ráta. 
M á srészt belejátszik  a szem inárium  utáni időszak, 
ahogy az egyházközösségek várják  a papot. H a  m i eufó
rikus állapotot terem tünk a szem inárium ban, az nem  
fe ltétlenü l jó . A zt is hozzá m erném  tenni, hogy a m un- 
déros szakm a m indig idegen. Félnek az em berek az el
köteleződéstől. B iztosan ez is hozzájátszik  a hivatások  
hiányához. M ásrészt a kisegyházakban könnyebb leten 
ni a palástot, kilépni a papságból.
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Ef: Jó m a M agyarországon papnak lenni? Tudja-e báto
rítani a kispapokat? A z a tapasztalatom  -  fiatal papokkal 
beszélgetve hogy m agára hagyottnak, túlterheltnek, 
perspektívátlannak tartják m agukat, s ebbe m ennek tönk
re. A ztán  vagy a belső emigrációt választják, vagy em ig
rálnak a szolgálatból.

B .L .: Én m agam  m indig boldog pap voltam . M indig vol
tak  körülöttem , sose éreztem  m agam  m agányosnak. A  kis- 
papoknak is elm ondtam , jó  papnak lenni nem  biztos, hogy 
sikeres papot jelent. A  lényeg: teljes odaadással m egélni 
azt, amire vállalkoztam . Ez egy belső m agatartás. És ha  
ezzel a belső döntéssel folyam atosan azonos vagyok, akkor 
a boldogság is m indig m egvan.

Ef: Ennek a belső döntésnek kell m egszületnie a szem i
nárium i évek alatt. Tehát a szem inárium i nevelés bírája 
az lehet, hogy mennyire egyházias lelkülettel hagyták el a 
papok az A lm a M atert, s m ennyien állták m eg a helyüket. 
V állalható ez?

B .L .: N em , m ert a szem inárium  csak egy hely, am ely  
keretet ad, de a döntést az egyénnek kell m eghoznia. H a  
csak attitűdöket tanul m eg, nem  tud jó pap lenni.

Ef: A  püspököknek az az elvárásuk, hogy jó  papokat 
kapjanak a szem inárium ból. Ez m indig is nyom ásként ne
hezedett a nevelésre, m ert aki a szem inárium ba bekerült, 
abból papot kellett faragni, ha törik, ha szakad.

B .L .: Am ikor először találkoztam  a kispapokkal, azt 
m ondtam  nekik: azért vagyok itt, hogy abban segítsek, 
hogy boldog em berek legyetek, s nem  biztos, hogy papként 
kell boldognak lennetek. N em  futószalag ez, ahol a végén  
lepottyan a pap.

Ef: A z az életmód, am i a m ai pap életm ódja a társada
lm i erodíció folytán m egváltozhat. Közben a kisközösségek  
tele vannak aktív em berekkel, akiket fel lehetne szentel
ni. M ondhatjuk, hogy nem  hivatáshiány van, hanem  szen
teléshiány. M ost nem  a cölibátusra akarok kilyukadni,
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m ert nem  ezen áll vagy bukik az egyházközségek vezeté
sének kérdése.

B.L.: Én m áshonnan fogom m eg a dolgot. Az alapvető  
kérdés: „Szeretsz-e engem ?”. Ez az egyházi hivatás alapja, 
s van egy egyházfegyelm i kérdés, am i m egnehezíti ennek  
kim ondását, s ez a cölibátus. Szem ély szerint utólag is 
örülök annak, hogy úgy lehettem  pap, ahogy. S egész éle
tem m el az lehettem , aki vagyok. H a belső boldogság tölt el 
a szolgálatban, akkor a szabad vegyérték további hajtóerő. 
N em  az a m egoldás, hogy egyre lazítunk, lazítunk. A  m eg
oldás inkább az egyre hívőbb atmoszféra terem tése. N em  
kell reflexszerűen valam i m ás formához nyúlni. Inkább le 
gyünk papra váró egyház, s akkor talán lesznek m egint 
olyan papjaink, akik m ernek nagyot vállalni a közössé
gért, s ez a közösséget is m egújíthatja. M erjük felvállalni 
a papra várás állapotát! A  reménykedő ember mindig sza
bad. M erjünk egységben lenni a Szentatyával! M erjünk  
bízni az Istenben, hogy m egújít m inket! Jó, hogy a Szent
atya nem kapkod és nem  elégít ki korigényeket.

Ef: Szám os katolikus hívő és teológus vélem énye sze
rint nem a korhoz, hanem  az evangéliumhoz igazodna a 
pápa, ha nem  kötné a cölibátushoz a papságot, m ert ez az 
összekapcsolás biblikusán és dogm atikailag egyaránt 
problem atikus.

B.L.: Valószínű, hogy beérik az idők szava. S lehet, 
hogy ez a böjti állapot segít, hogy a kiszolgált nézőközön
ségből szolgáló közösség váljon.

Ef: A  központi szem inárium  mindig is egyfajta mércét 
jelentett a többi szem inárium nak. A  vidéki szem ináriu
mok terhe m ennyire nyugszik az Ön vállán?

B.L.: A  rektorok együttműködnek, közösségi szellem  
van, sem m ilyen monopol helyzet nincs. M ost éppen egy új, 
közös nevelési szabályzatot készítünk. A  korábbit 1972- 
ben fogadták el, ezt fogalm azzuk újra, teljesen új alapo
kon.
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Ef: Tulajdonképpen m iért nem  csak egy szem inárium  
van M agyarországon? G azdaságilag is racionálisabb len 
ne.

B.L.: A m i gyümölcse a jó  értelem ben vett szem inárium 
nak, az a lokálpatriotizm us. A  kispapok beágyazódnak sa 
já t  egyházm egyéjükbe. S a szem inárium ok szellem i cent
rum m á válnak. A ztán  ott van a rem ény, hogy ahol m egje
lenik az új szem inárium , ott nő a hivatások szám a.

Ef: Püspök Ú r, köszönjük ezt az őszinte beszélgetést. 
M unkájára kérjük Isten áldását!
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FOLYAMATOK
w 30 éves a püspöki szinó- 
dusok intézm énye 
VI. Pál pápa 30 évvel ezelőtt, 
1965. szeptem ber 15-én hoz
ta létre a püspöki szinódusok 
intézm ényét.
A szinódus olyan püspökök 
gyülekezete, akiket a világ 
különböző vidékeirő l válasz
tottak ki, akik m eghatározott 
időszakonként összegyűlnek, 
hogy m egerősítsék egységü
ket a római katolikus pápá
val és egym ással, va lam int 
m egvittassanak különböző 
kérdéseket, m int például a 
hit és az erkölcs m egerősíté
se, az egyházfegyelem  m eg
tartása, az egyház világban 
végzett tevékenységével 
kapcsolatos problémák. A 
püspöki szinódusok véle
ményt nyilvánítanak és sza
vaznak m eghatározott té 
mákról, de ezekről nem dön
tenek és nem hoznak határo
zatot, kivéve, ha a pápa bi
zonyos esetekben nem ru
házta fel őket döntési hata
lom m al. Ilyen esetben is a 
Szentatya joga, hogy a szinó
dus. döntése it jóváhagyja.
A szinódusi ülések lehetnek 
rendesek, rendkívü liek vagy 
részlegesek. A z első kettő so
rán a v ilágegyház é letét érin
tő kérdésekről, a harm adik 
esetben pegid egyetlen 
vagy több m eghatározott v i
déket közvetlenül érintő

ügyekről van szó. Jan Schot- 
te bíboros, a püspöki szinó
dusok főtitkára a Vatikáni Rá
diónak adott nyilatkozatá
ban elmondta; a szinódus 
létrehozása gondviselésszerű 
döntést jelentett, m ivel a 
püspöki kar a szinóduson ke
resztül gyakorolja kollegiális 
szerepét, és a szinódusok ma 
már az egyház é letének in
tegráns részei.
Az alapítás óta eltelt 30 évben 
9 rendes, 2 rendkívüli és 3 rész
leges ülést tartottak. Jelenleg 
4 részleges szinódus előkészíté
se van folyam atban. A szinó
dusi m egbeszélések eredm é
nyeit összegző dokum entu
mok pedig az egyházi tanító- 
hivatal fontos részét a lkotják 
és a helyi egyházak le lkipász
tori tevékenységét ezek sze l
lem ében határozzák meg. 
Nyugodtan állíthatjuk 
mondja végül Schotte bíbo
ros, hogy VI. Pál pápa kezde
m ényezése nagy sikert ért el. 
Néhány adat a szinódusok 
témáiról. Az 1974-es szinódus 
az evangelizá lással, az 1977- 
es pedig a katekézissel fog
lalkozott. 1980-ban a tém a a 
keresztény család, 1987-ben 
pedig a világiak küldetése 
volt. Az 1980-as részleges szi
nóduson a holland egyházról 
tárgyaltak. Az 1985-ös szinó
duson a zsinat lezárásának 
20. évfordulójáról em lékeztek
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meg. Az utolsó rendes szinó- 
dust 1994-ben ta rtották a 
m egszente lt életről, de ez év 
tavaszán egy részleges szinó- 
dusra is sor került, am elynek 
tém ája az afrikai egyház volt. 
M int ism eretes, ezt a szinó- 
dust zárta le ünnepélyesen a 
Szentatya szeptem ber köze
pén, afrikai látogatása során. 
A  legközelebbi, ugyancsak 
részleges szinódus tém ája Li
banon lesz. M K *

%/ Budapesten a nyár elején 
m egalakult a M agyar Kato li
kus Nők Fóruma. A  szervezet 
legfontosabb cé ljának tekinti 
a katolikus női identitás m eg
élését, am elyet ajándéknak, 
fe ladatnak és kü ldetésnek 
tart. Az é let és az anyaság 
értékelésére, tiszte letére 
akarja fe lh ívni a közvéle
m ény figyelm ét, az alapvető 
em beri és katolikus értékek 
fe lm utatásával, képvise leté
vel és védelm ével. Célja az 
egyedülá lló  és családban 
élő lányok, nők, édesanyák 
testi, lelki, erkölcsi védelm e. 
Fontosnak tartja az e tém á 
ban történő és a Fórum cél
ja ina k m egfelelő képzést és 
továbbképzést, az írott és az 
e lektronikus m édiákkal való 
kapcsolattartást. A Fórum 
szorosan együttm űködve 
dolgozik a M agyar Katolikus 
C saládegyesülette l. A lap ító

ja és főhatósága a M agyar 
Katolikus Püspöki Kar. Székhe
lye Budapesten, a Ferenciek 
tere 7-8 a latt ta lá lható. M K *

%/ A z osztók egyházat fe lka
varó feszü ltségekrő l nyila tko
zott Kánig b íboros az ausztria i 
Presse és a Kurír, va lam int a 
ném et Die Ze it cím ű lapnak. 
Ezekben a nyila tkozatokban 
az érsek bírálta a püspökök 
kinevezésének je lenleg i gya

ko rla tá t. Hangsúlyozta, hogy 
a kinevezéseknek m indkét ol
dal -  tehát a helyi egyház és 
a Vatikán -  egyetértésével 
kellene történnie. „Sehol 
nincs leírva, hogy Róm ának 
ezekben a kérdésekben 
egyedül kell d önten ie " -  
m ondotta szó szerint.
Kánig szerin t a fe lm erü lt kér
dések tisztázására rend
szeresen kellene össze jövete
leket szervezni a világ püspö
kei szám ára, nem elég csak 
a szinódusok m egtartása.
A b íboros beszé lt az ausztria i 
konfliktusokró l, m elyek szen
vedést okoznak szám ára. A 
népszavazásró l szó lva e l
m ondta, hogy a h ívők vé le 
m ényét m indig m eg kell ha ll
gatni, de nem  helyes, ha azt 
politikai célra haszná ljá k fel. 
A  szó szabadsága az egy
házban, a v ilág iak szó lás- 
szabadságát is be leértve, ó ri
ási je lentőségű. A  v ilág iak
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nem egyszerűen „hiánypót
lók", akiket a paphiány m iatt 
kell figye lem be venni, ha
nem Isten népéhez ta rtoz
nak. Ez az egyenlőség azon
ban nem azonosítható a po
litikai dem okráciával.
A Kelet és Nyugat Egyházáról 
szólva a következőket em el
te ki König bíboros: Sokszor 
hallani a vo lt kom m unista or
szágok egyházaitó l azt a 
hangot, hogy a nyugati egy
ház szem lélete, liberalizm usa 
nem kívánatos a szám ukra. A 
bíboros szerint nagyon fon
tos, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
tanításait átültessék a gya
korlatba ezekben az orszá
gokban is. Elengedhetetlen, 
hogy a Kelet és a Nyugat 
megism erje egymást, m ég
pedig „a lulró l" az egyszerű 
hívőkön és a papságon ke
resztül. A  kapcsolattartás lé
nyeges, hiszen egym ástól ta 
nulhatunk a legtöbbet. (MK)
A König bíboros által fe lve
tett tém á erdessége m iatt az 
Egyházfórum  szerkesztőbizott
sága elhatározta, hogy 1996- 
ban külön szám ot szentel ne
k i.«

%/ KIFE konferencia Szom 
bathelyen. A Katolikus Ifjúsá
gi és Fe lnőttképzési Egyesület 
október 27-29-én „Katolikus 
ifjúság és fe lnőttképzés" c ím 
mel konferenciát rendezett

Szom bathelyen, a Katolikus 
Továbbképző Intézetben. A 
rendezvény célja a hazai 
képzések képviselőinek ta lá l
kozása, irányvonalaknak, 
súlypontoknak a kijelölése 
volt. A konferencia d íszven
dége volt Konkoly István m e
gyéspüspök, s a résztvevőket 
Phillipp W iesehöfer, az Őst 
Akadem ie Königstein igazga
tója is köszöntötte. Előadást 
ta rtott Horváth József, .a KTI 
igazgatója, aki egyben a KI
FE elnöke is. Előadásában a 
képzésnek a katolikus egy
házban betöltött helyét és 
szerepét ismertette. A másik 
m eghívott előadó, Tom ka 
M iklós A  képzés, m int kihívás 
a katolikus egyházban tém á
ról beszélt. Az e lőadásokat 
szekcióbeszélgetések követ
ték, m elyek a következő té
mákkal foglalkoztak: a fe l
nőttképzés fogalm a, ta rta l
ma és célcsoportjai, az ifjúsá
gi képzés fogalma, tartalm a 
és célcsoportja i, az egyház 
társadalm i tanítása. A szekc i
óbeszélgetéseken leszögez
ték, hogy a katolikus felnőtt- 
képzés a fe lnőtt em ber sze
m élyiségének az egyház ta 
nítása szerinti kite ljesedését 
segíti. Annak ellenére, hogy 
a legtöbb felnőttképzési for
ma alapja a fe lnőtt katekézis 
volt, a fe lnőttképzés mégsem  
azonos a katekézissel. Fontos

8 9



Egyházfórum F O L Y A M A T O K 1 0 ( 1 9 9 5 ) 4

fe ladat a m ultip likátorképzés, 
vagyis azoknak a felkészítése, 
akik ebben a m unkában 
részt vesznek. Nem elég pusz
tán az érte lm iségi réteget 
m egszólítani, a többi tá rsa 
dalm i réteghez Is utat kell ta 
lálni. Az Ifjúsági képzés ta rta l
mi szem pontból szé les ská lát 
ölel fel a szakm ai tém áktól az 
erkölcsi, társadalm i, kulturá lis 
tém ákig, de ide ta rtozhat a 
nyelvi, zenei képzés is. Az 
egyház társadalm i tanítását 
illetően ma az á lta lános tá jé 
kozatlanság jellem ző -  á llítot
ták a szekc ióülések résztve
vői. A  konferencián konkrét 
fe ladatok is m egfoga lm a
zódtak: dokum entációs bázis 
létrehozása, ford ítások koor
dinálása. (G.O. M K)B

%/ Am erika i főpásztorok a 
szexuá lis erőszak ellen. New 
York: Az Egyesült Á llam ok 
püspökei arra szó lítják fel 
pap ja ikat és híveiket, hogy 
küzdjenek a kiskorúakkal való 
szexuá lis v isszaélések ellen. 
Az ország püspöki karának 
két b izottsága az e lm últ hé
ten egy dokum entum ot tett 
közzé, am elynek címe: Járj a 
fényben: le lkipásztori vá lasz a 
gyerm ekekkel való szexuális 
vsszaé lés kérdéseire. Az am e
rikai főpászto rok több éven 
át fog la lkoztak a témával, s 
ez a kiadvány tapaszta lata ik

összegzése. A z am erika i püs
pöki kar m éd iafe le lőse szerin t 
a szexuális v isszaé lések 90%- 
át férfiak követik el, s csak
nem mindig olyan szem élyek, 
akiket a gyerm ekek ism er
nek. A főpászto rok fe lszó lítják 
papjaikat: szentbeszédeik
ben is em lítsék meg a szexu
ális erőszak problém áját, a 
p lébániák pedig szakértők 
bevonásával nyú jtsanak se 
g ítséget az erőszak á ldozata
inak. A  püsp ökök ha ng sú
lyozzák, hogy a sze xuá lis 
v issza é lé s m ély le lki, é rze lm i, 
o lyko r te sti se b e ke t okoz: az 
á ld o za to k leg több esetben 
12 éven a lu li k islá nyok. A fő 
p á szto rok arra ké rik  a ke
resztény közösséget, hogy a 
b iza lom  lé g kö ré ne k m eg te
rem téséve l se g ítsé k a sze xu
á lis e rő sza k á ld o za ta it fé le l
meik, m agányuk, e lsz ig e te lt
ségük leküzdésében.
KAP/VR/M KB

| /  A M agyar Pax Rom ona 
Fórum negyven bel- és külfö l
di képvise lő je 1995. novem 
ber 3-5 között tanácskozott 
Dobogókőn. Itt egy közle
m ényt is m egfogalm aztak 
m agáról a Pax Rom anaról, 
fe ladatairó l és néhány idő
szerű kérdésről. A  m agyar 
egyházban és tá rsad a
lom ban napja inkra kia laku lt 
he lyzet alapján, a követke-
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zők m egfoga lm azását ta rtot
ta fontosnak:
A MPRF m agyarországi egye
sü le t katolikus, értelm iségi, v i
lági mozgalom , autonóm  
szervezet, politikai pártoktól 
független fórum . Az 1921- 
ben létrehozott Pax Romana 
kato likus v ilágm ozgalom  ala
pító tagja. Határozottan kép
viselni kívánja a zsinati m eg
újulás sze llem ét az egyház
ban, m entes a radika lizm us
tól, nem m ellőzi a szükséges 
belső kritikát, de azt a konst- 
ruktivitás és a m egértés sze l
lem ében fogalm azza meg. 
Alapállása a párbeszédre tö 
rekvés, az értelm i tisztesség, a 
nyitott, kereső és önkritikus 
szellem iség. Feladatának 
tartja a közszellem  form álá
sát, a különböző politika i-ku l
turá lis e lkötelezettségű katoli
kusok közötti hídépítést, kap
csolatterem tést, békeszer
zést. D ia lógusra és együttm ű
ködésre törekszik, különösen 
a M agyar Katolikus Püspöki 
Karral. Fontos szo lgálatának 
tekinti a keresztény egység 
e lőm ozdítását, az ökum eni
kus szem lé letű tevékenysé
get. Autonóm  szervezetként 
vesz részt a világi társadalom  
és az egyház életében, őszin
te kapcso latot kíván fenntar
tani azok vezetőivel. Célja a 
h i t , a kultúra és a tudom ány 
m űhelyei közötti párbeszéd

tám ogatása és az egész
séges hazafiasság szellem é
nek elmélyítése. A vallás és a 
nemzeti kultúra ápolásában 
értékmegőrző, értékalkotó 
szerepet vállal, és fontosnak 
tartja azok közvetítését, a 
mai kornak és gondolkodás
nak m egfelelő módon. Sür
getően időszerű fe ladatként 
növekvő fe le lősséget érez: a 
m agyar egyház jövőjéért, a 
m agyar társadalom  erkölcsi 
és szellem i felemelkedéséért, 
különösen az ifjúság nevelé
séért és oktatásáért, a hatá
rokon kívüli m agyarságért és 
a terem tett világért. A MPRF 
elismeri, elfogadja és értékeli 
a m agyar társadalom  sokszí
nűségét és ennek sze llem é
ben vállalja m unkájában és 
m egnyilatkozásaiban a ke
resztény értékek képvise letét 
és é rvényesíté sé t.*

%/ Az egyház tám ogatása 
SZDSZ kontra ÖLI. Az SZDSZ jú 
lius 26-i sa jtóértekezletén e l
hangzott, hogy a kisebbik ko
alíc iós párt azt szeretné, 
hogy a jövőben az á llam pol
gárok szem élyi jöved e
lem adójuk 1-1.5%-ának fel- 
használásáról szabadon 
dönthessenek társadalm i 
szervezetek, az egyházak 
vagy kulturális és oktatási in
tézm ényeket tám ogatnak 
vele. így az egyházakat csak
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kis részben finanszírozná a 
költség vetés, nagyobbrészt 
az á llam polgárok tartanák el 
őket. Tom ka Miklós, az O rszá
gos Lelkipásztori Intézet V a l
lásszocio lógia i Központjának 
igazgatója reagált ja va sla t
ra:
„Az e lképzelést többszörösen 
dem agógiának tartom . Ez a 
rendszer csak o tt m űködik, 
ahol az e g yház je le n tő s va 
gyonna l rendelkezik, pé ld á 
ul, am it az á lla m o síto tt va 
gyon e llen i ká rp ó tlá ské nt 
kapott. Európa sok o rszá g á 
ban a z á llam  még ezen tú l
m enően is je le n tő s részben 
fize ti az egyházakat, Ska nd i
náviában, Be lg ium ban 
vag y G örög ország ban az 
á llam  g ond oskod ik a pa
pok, az egyházi a lka lm a zo t
ta k fize tésé rő l. A  nagyon 
sze ku la rizá lt F ra nc ia o rszá g 
ban pedig az egyházi célú 
é p ü le tek te lje s fennta rtá si 
kö ltsé g é t fizeti az állam , 
m ondván, hogy ez a nem 
zeti vagyon része.
Az SZD SZ javasla tának dem a
gógiája abban áll, hogy 
m inderről e lfelejtkezik, és úgy 
tesz, m intha nem lett volna 
á llam osítás. Eszébe sem  jut, 
hogy az á llam osított egyházi 
vagyonért ká rpótlást adjon 
egy je lentős alap fo rm á já
ban, hanem  azt mondja, a 
m últat fe le jtsük el, s az egy

házak tám ogatásából az á l
lam nak ne legyen terhe.
A dem agógiának azonban 
van egy m ásik szintje is, ez 
pedig az, hogy Európa m eg
őrzött egy olyan á lta lános 
kereszténységet, am elyben a 
jóm ódú és a vezető rétegek 
je lentős része kereszténynek 
vallja magát, és szám ára te r
m észetes, hogy fizeti az egy
házi adót, illetve az, hogy 
szem élyi jövedelem adója  
egy részét az egyházakra fo r
dítja. Ezzel szem ben Kelet-Eu- 
rópában kia laku lt egy olyan 
polarizáció, hogy a jóm ódú 
rétegek m indazok, akiknek 
az e lőző évtizedekben lehe
tőségük volt fe lkészüln i a m e
nedzseri, vá lla lkozó i pályára, 
vagy egyéb m ódon tudtak 
vagyont gyűjteni, az akkori 
kor ideológia i követe lm énye
inek m egfe le lően néhány ki
véte ltő l e ltekintve nem  va llá 
sosak. M agyarországon a 
vallásos em berek igen nagy 
része abba a kategóriába 
ta rtozik,am ely a lacsony jö ve 
delm e m iatt szem ély i jö ve d e 
lem adót sem  fizet, vagy ha 
igen, akkor keveset. A d em a
gógia m ásik része tehát, 
hogy kisem m izi a k isem bere
ket, és ugyanakkor m egőrzi a 
nagyem berek pénzét, s to 
vább fo lytatja  azt a tá rsa d a 
lmi m egosztottságot, am i a 
korábbi 40 éveben kia lakult:
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egy nem vallásos uralkodó 
osztá ly és egy kisebb jöve
delm ű vallásos osztály létezik 
egym ás m ellett.Ez a tá rsada
lom politika szám ára Is rendkí
vül veszélyes, az egyházak 
ügyét pedig nem oldja 
m e g .(M K)*

\/  A  Legfelsőbb Bíróság két
évi szabadságvesztésre ítélte 
1995. október 24-én Blnder 
Györgyit, aki 1993 szeptem 
berében halálba se g íte tte n  
éves gyógyíthatatlan beteg 
kislányát. A testü let a hason
ló esetek e lkerülése végett 
sem  tartotta Indokoltnak a 
büntetés három  évre való 
fe lfüggesztését., ahogy az az 
e lsőfokú íté letben szerepelt.
A hírrel kapcsolatban a Ma
gyar Katolikus O rvosok Szent 
Lukács Egyesülete á llásfogla
lást adott ki az eutanáziával 
kapcsolatban:
(...) Az eutanázia, az abor
tuszhoz hasonlóan, a je lenkor 
téves és vétkes m egoldási kí
sérlete az élet és a halál kér- 
dásáre. Ennek a helytelen 
gondolkodásnak az oka a 
hasznossági szem lé let és csak 
az anyagiakban való gon
dolkodás, elszakadás Isten
től. Ezért veszti el a szenvedés 
Is értékét. így lehet az em ber 
a lapvető kísértése, hogy ura 
legyen a halálnak. Ez a m a
gatartás, ami az előzőekből

következően logikusnak és 
hum ánusnak tűnhet, va ló já
ban abszurd és értelmetlen, 
ha teljes mélységében néz
zük. (...)
A Magyar Katolikus Orvosok 
Szent Lukács Egyesülete a 
M agyar Orvosi Kamara Etikai 
Kollégium ának 1993. júl. 12-i 
á llásfogla lásával és a hason
ló nem zetközi és v ilágszerve
zetek (FEAMC, FIAMC) véle
m ényével egybehangzóén 
elutasítja az euthanázia bár
mely módját.
A dokum entum  ezek után 
Idézi a Római levelet (14,7-9.) 
Illetve a Szentatya Evengeli- 
um vitae című encikllkájá- 
ban foglaltakra utal. Majd 
így fejezik be a nyilatkozatot: 
Ezzel az állásfogla lásunkkal Is 
szeretnénk m inden ember, 
törvényhozó és társadalm i 
fórum  figyelmét, hogy őszin
tén hallgassanak le lkiism ere
tükre, felelősen és körültekin
téssel közeledjenek ehhez a 
kérdéshez.
Hisszük, hogy m inden józanul 
gondolkodó em ber szám ára 
csak az életre adott igen le
het e lfogadható és te rm é
szetes.
Ezt az Igent a keresztények 
hite csak elm élyíti és tovább 
e rő s ít i*

%/ A M agyar Kurír novem ber 
elején Interjút készített Bosák
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Nándor debreceni-nyíregy
házi m egyéspüspökkel. A ri
porter rákérdezett, hogy a 
püspök úr szerint a m agyar 
papokra m ennyire vonatkoz
nak a papi identitás e lveszté
sének jele i, illetve a v ilág iak 
m iben tudnának segíteni a 
papoknak. A  püspök vá la 
szában elm ondta:
A m agyar papok nem vesz
te tték el identitásukat, de az 
kétségtelen, hogy a rájuk ne
hezedő fe ladatok és e lvárá
sok akadályozzák őket ab
ban, hogy d inam ikusan lás
sák el fe ladatukat. Ezért sok
szor előfordul, hogy papjaink 
fáradtak, fásultak és pesszi
misták.
A v ilág iak úgy seg íthetnének 
nekik, hogy bizonyos fe lada
tokat átválla lnak. Az egyház- 
községek adm inisztratív vagy 
gazdasági irányításában so
kat seg íthetnének a világi h í
vek. A z is nagyon fontos len
ne, ha egy m egértőbb, jobb  
indulatú közösség venné kö
rül a papokat, akikre tá m asz
kodhatnak, m ert ez biztos, 
hogy serkentőleg hatna rá
juk. Ez sa jnos még nem m in
dig van így, sokszor a buzgó 
hívek is inkább az e lvárása i
kat hangoztatják ahelyett, 
hogy közös összefogássa l vé
geznénk el a ránk háruló fe l
adatokat. A papi identitás e l
vesztésében, illetve újra

m egtalá lásában tehát a hí
vek szerepe is je lentős. Igazi 
krisztusi közösségre lenne 
szükség, s a cél az, hogy eb 
be az iránybe fe jlődjünk. En
nek m egterem tése a papság 
és a hívek közös fe le lős
sé g e .*

\ / Önreflexió:
A Heti V ilággazdaság (1995 
október 28.) recenzá lta  az 
Egyházfórum  Kiadó legújabb 
könyvét. Morei G yula: A  jövő  
b iztosabb m int a m últ című 
tanulm ányát. A  recenzióró l a 
M agyar Kurír is beszám olt ok
tóber 24-30-i s zá m á b a n *

| /  Püspökkari döntés a pa
pok tv-szerepléséről -  „Az
M TV országos je llegű vallási 
m űsora iban te lev ízió s szerep
lésre csak akkor vá lla lkozhat
nak, ha erre Pákozdi István tv 
referenstől, vagy Török Jó
zsef, Tarjányi Zoltán, Veres 
András, Varga László tv  szak
értőktő l -  közü lük bárm elyik
től -  szem élyesen vagy írás
ban fe lké rést ka p na k." (Sze- 
ged-C sanádi Egyházm egyei 
Közlem ények 1515/1995) Pá
kozdi István kato likus tv  re fe
rens a döntést azza l kom 
m entálta, hogy ez az e g yház 
önvédelm ét szo lgá lja  attól, 
hogy a Tv  va llási m űso ra iban 
vissza ne é lhessen tá jé ko za t
lan papok sze repe lte téséve l
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és ne m utathasson ham is ké
pet az egyházró l. A döntés
ben szerep lő  szem élyek egy 
m ostanában fe lá llt egyházi 
te lev íziós szakértő i csoport 
tagjai, akik teológia i szakte
rü letük szerint tám ogatják a 
kato likus m ű so ro ka t.*

% / Assisi Munkacsoport -
M agyarországon is m egala
kult a va llások és fe lekezetek 
közötti párbeszéd e lőm ozdí
tására az Assisi m unkacso
port. A  béke és tolerancia 
szentjének szülővárosáról ne
vezett m unkacsoport az 
o laszországi Assisi Centrum  
program jának hazai inkultu- 
rá lását tűzi ki célul. Je lesül a 
va llások közötti párbeszéd 
teológia i hátterének kidolgo
zását, a va llások közötti gya
korlati együttm űködés te rü le
te inek feltárását, a pozitív 
vallási energiák m ozgósítását 
a világprob lém ák m egoldá
sára. (Cím: Assisi M unkacso
port, 9097 Mezőőrs, Fő út 77. 
Te l 96/375-066)*

% / X. évfolyamába lépett az 
Egyházfórum
Budapest: A z Egyházfórum  
paszto rá lis fo lyó irat október 
1-jén ünnepelte X. évfo lya
mát. A z egyház belső d ia ló
gusának és a m odern lelki
pásztori m unkának tám oga
tására a lap íto tt, fo lyó irat a

szerkesztőségi és a kuratóriu
mi tagok, va lam int a m eghí
vott laptársak és vendégek 
jelenlétében tartotta ünnep
ségét. Istennek, az e lőfizetők
nek, az olvasóknak és a tá
m ogatóknak m indannyian ki
fe jezték hálájukat. Utóbbiak 
közül külön is m egem lítették 
az Osztrák Püspöki Kart, a 
holland Veritas A lapítványt 
és a m agyarországi Soros 
Alapítványt, akik Isten hatha
tós eszközeinek bizonyultak a 
lap életben tartásában. 
M áté-Tóth András főszerkesz
tő kiemelte, a lap nem volt 
és nem lesz egyik egyházi 
irányzat, vagy csoport bér
lapja. Szerzői és szerkesztői e l
vei a II. vatikáni zsinat által 
hangsúlyozott közösségi egy
ház teológiá ja és a Com m u- 
nio et progressióban leszöge- 
zettek alapján állnak. Arra 
törekszenek, hogy az egyház 
szám os csoportja között infor
m ációs csatornát nyissanak 
a hatékonyabb pasztorációs 
tervezés érdekében. A m a
gyar egyházban gettós je 
lenségek figyelhetők meg. 
Szaporodnak a krisztushívő
ket kirekesztő vagy figyelem 
be nem vevő intézkedések, 
és az öröklött bizalm atlanság 
fe lszám olásáért még keveset 
sikerült tenni.
Dévény István Luzernben élő 
szerkesztő az egyházi kom-
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m unikációt sokszólam ú kórus
hoz hasonlította. Az Egyház
fórum  nem ham is hang, és 
nem Is énekel a kórusokon kí
vül. Csupán olyan szó lam ot 
közvetít, am ely a közönség 
fü lének sokszor szokatlan. Az 
o lvasók azonban rendkívül 
tanulékonynak bizonyultak, 
am it a nehéz anyagi körül
m ények ellenére az e lő fize
tők létszám ának lassú, de fo 
lyam atos em elkedése igazol. 
Az ünnepségre köszöntő nyi
latkozatot kü ldött Dankó 
László Kalocsa-kecskem éti 
érsek. Köszöntő szavaiban az 
érsek kiem elte: A  mai szűkös 
anyagi eszközök ism eretében 
elsősorban istennek adjanak 
hálát az ünnepi X. évfo lya
mért. A z erő és a terem tő 
fantázia forrása. Az h ívásá
nak és m inden em bernek fe l
kínált párbeszéd készségé
nek tanúsítására va lam int az

egyház korszerűbb m űköd é
sének seg ítségére a la p íto tt 
fo lyó irat hosszú utat te tt meg 
a X. évfo lyam ig. A  kezdetek 
politikai és egyházi fé lh iva ta 
lossága után m ára a paszto- 
ráció és az egyház belső d ia 
lógusa iránt érdeklődő em 
berek ism ert és m egbecsü lt 
szakm ai fórum ává lett. Sze re 
te tte l g on d o lu nk az a la p í
tókra : W ild m a nn  Já no sra  és 
Paul M. Zu le hne rre , és nyo 
m ukban m inda zokra , a k ik  a 
fo lyó ira t g o n d o zá sá t a ha
té konya b b  e va n g e lizá c ió  
szo ig á la tá b a n  vé g e zté k és 
végzik. A z Eg yhá zfó rum  fo 
lyó ira t a k ifo rro tt h itű és fe le 
lős ke re szté nye k p á rb e szé 
d éért és e g ysé g é é rt a la ku lt. 
K ívánom , hogy to vá b b i é v
fo lya m a it is je lle m e zze  ez a 
szo lg á la t, am i a m ag yar 
eg yhá z szá m á ra  fo n to s és 
é rté k e s.*
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Kedves Barátaink!
Örömmel adjuk hírül, hogy az „egy szál virág”-ra 

szánt adományokból létrejött a

N yíri Tamás Alapítvány.
Az Alapítvány célja:
-  Dr. Nyíri Tamás professzor szellemi hagyatékának 

gondozása,
-  eddig megjelent és még kiadatlan műveinek kiadá

sa, terjesztése,
-  könyvtárának kutatás céljára való hozzáférhetővé 

tétele, katalogizálása,
-  fiatal teológusok és filozófusok -  a II. vatikáni zsi

nat szerinti -  keresztény szellemű képzésének tá
mogatása.

Az Alapítvány adományokból tartja fönn magát, 
számlaszáma: OTP Budapest, III. Flórián tér 15. 
MNB 218-98031 Nyíri Tamás Alapítvány 504-005952- 
5, adószáma: 18071126-1-01. Ha egyetért az Alapít
vány célkitűzéseivel, és módjában áll, kérjük, támo
gass Alapítványunkat.

Úgy gondoljuk, hogy amikor támogatóinkhoz fordu
lunk, nem üres kézzel tesszük, hanem Nyíri Tamás 
egy-egy írásával lepjük meg pártolóinkat; fogadja sze
retettel a mellékelt művet.

Jóindulatába ajánlva az alapítványt, tisztelettel:

Budapest, 1995. május
(Neubauer Irén) 

a kuratórium elnöke
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Előfizetési díj 1996-tól: 480 forint, áfával 
Külföldön: ennek megfelelő valuta + postaköltség 

Egyes szám ára: 180 forint

Kedves Előfizetők és leendő Előfizetők!

Az Egyházfórumot sem kerüli el az infláció terhe, 
ezért 1996-tól kénytelenek vagyunk a fenti díjakat be
vezetni. Az előfizetés módjára az előző évek gyakorla
tából és tapasztalataiból következően kétféle lehető
ség adódik.

1. Az e számban mellékelt csekken közvetlenül a 
kiadónak lehet előfizetni. Ezt azoknak javasoljuk, 
akik egész évre egyszerre szeretnék előfizetésüket 
rendezni.

2. A másik módja a HELIR (Magyar Posta) által 
küldött csekken. Ebben az esetben negyedévenként 
(az egyes szám megjelenése előtt) 120 forintot kell fi
zetni a posta által előre gyártott csekken. Ezt a lehe
tőséget azoknak ajánljuk, akiknek a negyedévenkénti 
kifizetés megfelelő lenne. Természetesen, akik az 
utóbbi módot választják, a mellékelt csekket nem kell 
befizetni.

Ha az előfizetési díjon túl is szeretnék támogatni 
Alapítványunkat, azt a mellékelt csekken szintén 
megtehetik. Az összeg az adóból leírható.

Kérdéseikkel, gondjaikkal, javaslataikkal szívesen 
állunk rendelkezésükre a következő telefonszámokon:

272-2405 munkaidőben, üzenetrögzítő is van
221-1524Kuruczleky Ilona, munkaidőben
Reméljük, hogy 1996-ban is megtisztelnek bizal

mukkal, segítő szándékukkal!
V J
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Morei Gyula:
A  jövő biztosabb mint a múlt

Sok fontos kérdésünkre nem kapunk választ sem az 
ideológiáktól, sem a vallásoktól. Mégsem szeretnénk felelőt- 
lenül, értelem és megoldások nélkül élni. Ezért új feltétele
ket és megoldásokat keresünk. Morei Gyula szociológus 
könyve tele van kínálatokkal és olyan ötletekkel, amelyek a 
keresésben segítségünkre lehetnek. A szerző jól tudja, hogy 
élményeink és érzéseink döntő szerepet játszanak életünk
ben, de az is meggyőződése, hogy értelmiségiek számára az 
ésszerűség előfeltétele annak, hogy nyugodt lélekkel átad
hassák magukat az érzelmek világának. Könyve segíteni 
szeretne, hogy az olvasó a lényeg keresésében is képes le
gyen saját fejével gondolkodni és saját szívével érezni, va
gyis emberhez méltó döntéseket hozni.

Pál József: Békepapok

Leszámoló helyett beszámoló a szegedi egyháztörténész 
alapos, az Állami Egyházügyi Hivatal archívumát is feldol
gozó munkája, amelyben bemutatja a magyar egyházpoliti
ka e sokat vitatott eszközét. A békepapság története, a ma
gyar egyházpolitika céljai és módszerei, a közreműködők in
dítékai és a mozgalom hétköznapjai tárulnak az olvasó elé. 
Hiányt pótló ez a vaskos dosszié, hiszen az idősebb korosz
tály csak a személyes, mozgalmon belüli vagy kívüli élmé
nyeire alapozhat, a fiatalabb nemzedék pedig csak a szórvá
nyos elbeszélésekre és hivatkozásokra, amikor a magyar 
egyház közelmúltjának történetével foglalkozik. Pál József 
visszafogott értékelése a reálpoltika útjára és útvesztőire 
helyezi a békepapokat. A könyv segítség a közvetlenül és 
közvetve érintetteknek egyaránt, első alapos vitaindítója 
egy szőnyeg alá söpört téma feldolgozásának. Korlátozott 
példányszámban, Dankó László kalocsa-kecskeméti érsek 
előszavával kiadónk karácsonyi meglepetése.
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