
Fiatalok egyháza
V arga P éter Pitis: Fiatalok egyháza -  ahogy a fiatalok látják 
K ovács N o rbert: „Nem vagyunk sztárpapok”
H egyi F. M ihály: Teológia, vagy am it akartok 
B ereczk y  László: Igazi hivatásom  volt 
A ndok M ónika: Katolikus ifjúsági sa jtó : BRAVÓ?



o m m/

Alapítók:
Wildmann János és Paul M. Zulehner 

Kiadó:
Egyházfórum Alapítvány 
Titkár: M ohos Lászlóné

Szerkesztőség és Kiadóhivatal:
1158  Budapest, Thököly u. 74 . (Tel.: 272-24-05)

Szerkesztőbizottság:
Andok Mónika (Folyam atok)

Dévény István (Perspektíva, Szem le)
Farkas Beáta (Egyház és társadalom )

Hegyi Gyula 
Kamarás István

Máté-Tóth András (főszerkesztő)
Mustó Péter S. J. (Lelkiség)

Varga Péter Pius 
Winkler Lajos (olvasószerkesztő)

Egyes szám ára: 150,- ÁFÁ-val (Nyugaton 7 ,5 0  SFr)
Évi előfizetési díj: 3 6 0 ,-ÁFÁ-val (Nyugaton 2 8 ,0 0  SFr)

Bankszám la:
OTP RT. XV. kér. fiók Pestújhelyi út 66. 

1 1 7 1 5 0 0 7 - 2 0 3 7 2 2 9 7

Olvasóink leveleit a szerkesztőség cím ére kérjük. 
M inden írásért szerzője felelős és nem  feltétlenül 

a szerkesztőség vélem ényét fejezi ki. Nem kért kéziratokat nem  
őrzünk m eg és csak kérésre küldünk vissza.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta RT. 
Árusításban: országosan az egyházi könyvesboltok,

HU ISSN  1 2 1 5  0 6 3 0

Nyomdai munkák: Typopress Kft. 
Felelős vezető: Kovács Gábor



11 (1996) 4 ELŐSZÓ Egyházfórum

Kedves Olvasók!
Az Egyházfórum 1996-os utolsó számát az Ifjúság témának szenteltük. Erre 
az alkalomra szerzőgárdánk kiegészült 7-8 lelkes fiatal diplomással, akik külö
nösen közel érezték magukhoz a témát. A lap késésében is szerepe volt a 
szerzők, szerkesztők gyakorlatlanságának. Azt akartuk, hogy a kortársak 
írjanak saját egyházukról hiszen szüleik nemzedékének véleményét már 
megismerhettük eddigi számainkban.

A jövő - az ifjúság. Aki hosszú távon gondolkodik, az a fiatalokra épít, rá
juk koncentrál. Ezért volt megdöbbentő egy ifjúsággal foglalkozó lelkipász
tor szájából hallani: „Az egyháznak nincs ifjúságpolitikája.” Magunk is erre 
az álláspontra juthatunk. A Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági terveinek 
homlokterében a hitoktatás és az egyházi iskolák állnak. A 18 év felettiek 
számára nincs programjuk. Pedig rendkívül nehéz az ifjúságnak ez a kor
szaka, itt hoznak meg olyan döntéseket, melyek egész életüket meghatá
rozzák. Kríziskorszak: pályaválasztás, pályakezdés, párkapcsolatok, család- 
alapítás. De vajon segít-e ezek megoldásában, áthidalásában az egyház? 
Elemzésünk tanúsága szerint az ifjúságnak szóló körlevelek egyetlen do
mináns üzenete az abortusz tiltása. Vagyis semmi mást nem közvetítenek 
ennek a korosztálynak: az Egyház képtelen megszólítani őket. Ráadásul 
amikor a fiatalok bekerülnek a felsőoktatásba élesen szétválik a nagyívű 
szakmai fejlődésük és a kisközösséges hitbeli életük színvonala. Nincs, aki 
érdekes, haladó teológiai műveket adjon a kezükbe, aki a hitben a szellemi 
életet is megmutatná. Kevés az ifjúsági lelkipásztorkodásra alkalmas, kép
zett pap, akik túlterheltsége ezen a területen duplán káros.
A püspökkari elnök egy nyilatkozatában kijelentete: az egyház megújulását a 
hívek generációváltásától reméli. Ám hogy ez a generációváltás olyan lesz-e, 
amilyet Seregély püspök úr remél, ebben lehet kételkedni. Felnövekszik egy 
olyan generáció, mely felelősségteljesebben lesz katolikus, érettebb lesz hité
ben. De épp ezért egy egyházon belüli generációváltást is igényelni fog.

Az Egyházfórum m ostani száma jónéhány, kifejezetten ide készült 
írást tartalmaz, sőt a terjedelm i korlátok miatt egy részük a jövő évi 
első szám ba csúszik át. Sorra vettünk olyan területeket is, m elyek ál
talában n incsenek középpontban az ifjúságpasztorációban: m unkás
fiatalok, rendekből, szem inárium okból kilépett vagy eltanácsolt fia
talok. M egnéztük azt is, hogy milyen lapok készülnek a katolikus if
júságnak, s milyen színvonalon? Exklúzív anyagunk pedig az egyhá
zi felsőoktatás sok vihart kiváltó kérdéseit veszi sorra.

Reméljük, hogy megérte a késlekedés, hogy a lap nem jelent meg Kará
csonyra, mert egy átgondolt, gazdag anyaggal köszönthetjük az új évet!

1996 december
A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT

Varga P éter  P ius

Fiatalok egyháza

Az Egyházfórum szeretné meghallani azokat a hangokat, véle
ményeket, melyek elkötelezett keresztény fiatalok körében 
uralkodnak egyházi viszonyainkat, különösen pedig az egye
temi lelkipásztorkodást illetően. Felmérések készítésében a 
legnagyobb probléma, hogy nem lehet mindenkire kiterjedő, 
objektív képet kapni egy dologról, ezért néhány szóban azt 
kell tisztázni, mit szerettünk volna megtudni és mire nem ter
jedhetett ki a figyelmünk. Jogos kritikaként vetették fel töb
ben is, hogy a kérdések csak az ifjúság egy szűk rétegét szólít
ják meg, nevezetesen az egyetemista, fővárosi illetve vidéki 
nagyvárosi keresztény ifjúságot. Abból a meggondolásból tar
tottunk ki ennél a koncepciónál, hogy mégis ez a réteg képvi
seli reprezentatívan azokat a problémákat, életbe vágó kérdé
seket, melyek egyházunk egészét (is) foglalkoztatják. Felelős 
gondolkodásukkal, feltétlen egyházhűségükkel, papjaikkal, 
püspökeikkel szembeni lojalitásukkal fogalmazzák meg kriti
káikat is, de a válaszokból érződik egyházuk iránti szeretetük, 
ragaszkodásuk. Azzal, hogy a megkérdezésből ez alkalommal 
kizártuk a többi csoportosulást, nem azok értékét, felelőssé
gét becsüljük le, hanem a könnyebb értékelhetőség kedvéért 
választottuk azokat, akik hasonló élethelyzetben vannak. A 
kérdőíven azt kértük, hogy egyenként, vagy közösségben dol
gozzák fel a kérdéseket, ezzel is előmozdítva, hogy többen, 
együtt gondolkodva fogalmazzák meg válaszaikat, a szemé
lyes válaszokban tehát mindig több ember véleménye is tük-
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röződik. A kérdések megfogalmazásában megpróbáltuk kéz
zelfoghatóvá tenni azokat a kritikus pontokat, amelyeket - ta
pasztalataink szerint - ma a fiatalok problémaként élnek meg. 
Azt is jól tudjuk, hogy nincs igazán jó kérdőív: a kérdések 
esedegesek, szelektívek, azt azonban szeretnénk kizárni, 
hogy manipuláltak. Mindannyiunk közös ügye, hogy önvizs
gálatot tartva elgondolkodjunk és beszélni merjünk égető 
problémáinkról. A kérdések közös nevezője tehát inkább az 
lehetne: mik mostanában egyházunk legfontosabb kérdései, 
és mi ezek megoldásában az én részem? A válaszokban sze
retnénk megengedni a pluralizmust, az egymásnak olykor el
lentmondó nézeteket is. Azt gondoljuk, hogy ha tudunk 
ezekről beszélni, írni, akkor lassan felszínre kerülnek és lát
hatóvá válnak azok a hihetedenül gazdag értékek, energiák, 
melyek keresztény közösségeinkben és az elkötelezett fiata
lokban rejlenek. És ha jól gazdálkodunk ezekkel az értékek
kel, vagy egy mai fogalommal: jól „menedzseljük” azokat, a 
társadalom felé is láthatóvá, felismerhetővé és megismerhető
vé válunk; értékeinket a világ számára is vonzóvá, követésre 
érdemessé tudjuk tenni.

Első kérdésünkkel arra a szűkebb egyházi vallásos közegre 
kérdeztünk rá, amelyben a megkérdezett él, illetve közösségi 
tevékenységet folytat. Legtöbben - egyetemista lévén - elsza
kadtak otthoni - gyakran vidéki - plébániaközösségüktől, ve
lük csak a hétvégeken, nagyobb ünnepeken találkoznak. Sok 
esetben (főleg budapestieknél) az egyetemista fiatalok meg
tartották plébániaközösségüket, pl. oda járnak vasárnapon
ként misére, de szükségét érzik, hogy tartozzanak egy szű
kebb körbe, legyen az kisközösség, hittancsoport, templomi 
kórus, gitáros zenekar, Hit és Fény közösség, vagy bármi 
más, amely meghittebb baráti kört, feladatot, imaközösséget, 
egyszóval megtartó erőt jelent számukra. Egyre gyakoribb és 
örvendetes, hogy otthonról elkerülve egy katolikus egyetemi 
kollégiumba kerül be valaki, így eleve adott számára egy 
konkrét életközösség, mely vallásosan motivált. Néhány vá-
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laszt kiragadva nagyon jól lehet érezni, hogy milyen is ez az 
egyházi-vallásos közeg:

„Valóságos. Tele emberi gyengeségekkel, gyarlóságokkal - 
és tele csodálatos megtapasztalásaival az együvé tartozás
nak. Ez a közeg számomra a találkozások, az öröm és a 
szenvedés, a megbocsátás-kiengesztelődés helye: Krisztus 
misztikus testének hétköznapjai és ünnepei.”
„Egy országos ifjúsági vezetőképző tanfolyam munkatársa
ként, egy katolikus kollégium lakójaként, egy katolikus is
kola tanáraként és egy kisközösség tagjaként van kapcso
latom az egyházi élettel. Általánosan tapasztalom, hogy 
mindenki nagy erővel építi a saját egyházát, s alig vannak, 
akik körülnéznek: vajon nem csinálja-e valaki ugyanazt a 
feladatot. Szervezetek, egyesületek gyakran ugyanazt tűzik 
ki célul, s összefogva fele energiával, nagyobb hatásfokkal 
is képesek lennének elvégezni. ... Az ifjúsági találkozókat 
egyre jobb tartalommal töltik meg, mégis kezd 
elszemélytelenedni.”
„Mivel egyetemista vagyok, elkerültem az otthoni közös
ségből, új helyemen pedig nem választottam még közös
séget. Kisközösségekkel, az egyetemi lelkészségekkel, 
egyesületekkel kapcsolatban vagyok ugyan, ám valahogy 
mégis idegenkedem a túlzott aktivitástól, ahogy ezek a 
formációk megjelennek. Azt hiszem, a kevésbé extrover
tált, örökmozgó emberek mintha kevésbé lennének befo
gadva...
„Mint egyetemista a lelkészséghez tartozom. Annak ellené
re, hogy csak néhány évig tartózkodom itt, érzem, hogy 
számítanak rám, feladatom van. Az otthoni plébániai kö
zösséggel gyakorlatilag nem tartom a kapcsolatot, hiszen 
alig vagyok otthon. Az egyház alapját a kisközösségekben 
látom, fontosnak tartom a mély, személyes kapcsolatot és 
a közös imát.”
,A kisközösség véleményem szerint fontosabb, mit pl. az 
egyetemi lelkészség vagy a városi szervezetek, talán mert 
spontánabb és őszintébb is, kevésbé hivatalos. Az általam

6



11  ( 1 9 9 6 )  4 SÚLYPONT Egyházfórum

ismert kisközösség ugyanakkor rendkívül nyitott minden 
tekintetben.”
„A vallásos közeg, melyben élek, nagyon változatos. Azért 
is érzem így, mert több helyet is ismerek és rendszeresen 
részt veszek programjaikon. A községben, ahol lakom, 
elég idős a plébános atya, így a gimnazisták hittanán kívül 
az ifjúságra plusz energiája érthetően nem nagyon jut, de 
támogat minden kezdeményezést, így a plébánián tartjuk 
önállóan a „nagyobb” ifjúsági hittant. A Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem lelkészsége, melyhez szintén tartozom, 
még csak egy éves, de lelkesen szervezzük és úgy tűnik, 
életerős közösség lesz még úgy is, hogy mindenkinek csak 
egy-egy ötéves ciklusra szól. Vőlegényem révén kerültem 
kapcsolatba egy budapesti plébániával és közösséggel, 
mely szerintem kiemelkedő példája az egyházközség és a 
plébános virágzó együttműködésének.”
„Egy jól működő egyetemi lelkészséget nagyon fontosnak 
tartok, úgy gondolom, hogy ezek teljes kiépítéséhez még 
el kell telnie néhány évnek. A KEFE egy nagyon jó egyesü
let, melynek tagja vagyok, az országos ifjúsági találkozók 
színvonala változó, de még soha nem bántam meg, ha 
egyre elmenten.”

Az ifjúsággal való foglalkozás egészen sajátos formákat, mód
szereket követel meg azoktól, akik ifjúsági pasztorációval fog
lalkoznak. Nehéz egy egyházközséget úgy összetartani, hogy 
abban a fiatalok is megszólítva, partnernek érezzék magukat, 
de ugyanígy egyéni karizmákkal kell rendelkeznie az egyete
mi lelkésznek is. Rákérdeztünk arra, ki hogyan értékeli azt a 
lelkipásztori „kínálatot”, amelyet akár plébánián, akár az 
egyetemi lelkészségeken a fiatalok számára nyújtanak.

„A fiatalok papjai néha jobbak az átlagnál...”
„A kínálat sokszínűnek látszik, de valójában szertelen, iga
zi működő struktúrák nélküli. Az egyetemi lelkészségek, 
már ahol vannak, jól működnek, de sok esetben például 
a papon múlik a ‘kínálat’. Vannak igen rossz tapasztalata-
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im: sokan nem értenek a fiatalokhoz, nem látják át a fela
datokat - kis hatásfokúnak érzem a munkájukat. Szükség 
lenne valamilyen egységesítésre. Nagyok a különbségek.” 
„Szerintem manapság egy fiatalnak nehéz olyan papot ta
lálni, akit tényleg érdekelnek és foglalkoztatnak a fiatalok 
‘mai’ problémái és ritka az, aki a fiatalokhoz az ő nyelvü
kön szól. Arra, hogy ilyen lelkipásztort találjunk és ilyen 
közösségbe bekerüljünk, ma elég kicsi az esély.”
„Nem érzem, hogy annyira kezdeményezhetnénk mi fia

talok. Bizonyos értelemben konzervatívnak élem meg az 
egyházi struktúrákat, ami a papságot illeti.”
„Meg vagyok elégedve a ‘lelkipásztori kínálattal’, ha lehet 
ilyen fogyasztói szemmel nézni ezt a kérdést. Persze ke
reslet lenne többre is, de inkább a mennyiséggel van a 
baj, nem a minőséggel.”
„Úgy érzem, hogy a hivatalos egyház egyre inkább elveszíti 
azt a hangot és hangnemet, amivel a fiatalokat hivatott 
megszólítani. Az egyház - akárcsak a korakeresztény kor
ban - az elkötelezett tagjai által szól hozzánk, aminek sze
rintem nincsenek intézményes keretei. Úgy gondolom, 
hogy az egyházat nagy mértékben akadályozza az az intéz
ményes keret, amiben jelenleg él és tevékenykedik.” 
„Természetesen arról senki sem tehet közvetlenül, hogy 

nyaranta kevés papot szentelnek, tehát kevés atya tud a fi
atalokkal foglalkozni. Fontosnak tartom, hogy ne a pap 
személye legyen a legfontosabb az egyházközségekben, 
hanem Krisztus. Ekkor már egy-egy alkalmas világi vezető 
is el tudja látni a közösségvezetés feladatait.”
„A korábbi évekhez képest nagyszerű a kínálat, sokfajta 
képzés, előadás, egyéb lehetőség van. Ám mégis úgy tű
nik, mintha a lehetőségek nagyjából egyfajta egyházképet, 
mégpedig a II. Vatikáni Zsinat és egy ‘konzervatívabb’ ke
verékét részesítenének előnyben: még mindig merészség 
arról beszélni, hogy az egyház mai látható aspektusa na
gyon kevéssé vonzó a világ számára. A jelenlegi formák, 
lelkiségek abszolútnak tűnnek. Kari Rahner Hit-Remény-
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Szeretet című könyvében az eljövendő kor lelkiségéről 
szólva hangsúlyozza, hogy sokkal inkább ki kell emelni az 
egzisztencialitást, mint eddig. Természetesen a közösségi
ség nem adható fel. Sőt... konkrétabban: csak általánosan 
- egyházilag - elismert tudósokat, művészeket, politikuso
kat hívnak meg, pedig nem kellene megijedni a látszólat 
‘merész’, ‘nehéz’, ‘elvont’ kortárs művészettől, filozófiá
tól. A zsinat is biztat erre.”
„Amíg ilyen kevés lelkipásztor kerül ki a szeminárium falai 
közül, nincs mit bírálni. Amíg a kikerült papoknak min
denhez érteniük kell, addig nem is lesz lehetőség válto
zásra. Sokkal fontosabbnak tartanám, hogy szervezési fo
gásokat is tanuljanak. Ne akarjanak mindent egyedül csi
nálni, ne féljenek a hozzáértő világiaktól, akikben gyakran 
vetélytársat látnak. Tanulják meg, hogy a Szentlélek embe
reken keresztül építi az egyházat, s nem csak papokon ke
resztül.”
„Az egyetemi lelkészség tökéletes és hatékony lenne - ha 
az egyetemi lelkész ‘osztatlan testtel, lélekkel’ csinálhatná. 
Vagy legyen más feladata is, hogy ne szakadjon el attól a 
valóságtól, amelyben a ‘lelkei’ élnek - azonban az erőihez 
mérten. Egyébként azt hiszem, nagyon siralmas a ‘pap
anyag’; körülöttem csupa öreg, beteg, megfáradt, megke
seredett ‘kiszolgálóüzem’. Ebben mi is hibásak vagyunk, 
azt kapjuk, ameddig a vágyaink terjednek - de bízom 
benne, hogy lassan de biztosan ‘megszületnek’ azok a pa
pok, akiket a hívek vágya esd ki. Addig pedig keresni kell, 
el kell menni akármilyen messzire, hogy megtaláljuk azo
kat a papokat, akik ébren tartják bennünk a vágyat és a 
reményt.”

Az egyre erősödő egyetemi lelkészségi csoportok egyik leg
főbb gondja, hogyan készítse fel tagjait a nagy egyházba tör
ténő re integrálódásra. Sokan panaszkodnak arról, hogy 
visszakerülve régi plébániájukra, illetve új lakóhelyükön csak 
nagyon nehezen tudnak beilleszkedni a hagyományos egy-
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házközségi struktúrákba, gyakran találkoznak bizalmatlanság
gal, vagy akár elutasítással. Egyetemistaként a jövőt tervezve 
legtöbben bizakodóan, optimistán látják helyüket az egyház
ban, a várható bizonytalanságok, nehézségek ellenére.

„Azt hiszem, hittanárként majd én magam teremtek lehe
tőségeket magamnak. A kollégiumban megismerkedtem 
emberekkel, akikkel később is fontosnak tartom az ön
megvalósítást, egymás segítését. Ez csak tőlünk függ, mit 
teszünk, hogyan közeledünk egymáshoz. Otthoni egyház- 
községeinkben ellaposodik az élet (serdülőkortól felfelé), 
a mi nemzedékünk feladata lesz ezt a munkát mai világ- 
szemlélettel elindítani.”
„Úgy vélem, hogy külön ‘egyházi teret’ nem kell feltétle
nül létrehozni: adott a család, az egyházközség, ahol eleve 
‘egyházi tér’ van. Talán meggondolatlanság, mégsem tu
dom elképzelni, miért lenne szükség például keresztény 
pedagógusok szervezetére. Elég egy iroda, ahol van egy 
könyvtár, információs központ, néha egy-egy konferencia. 
Felesleges álintézményeket létrehozni.”
„Diplomásként visszakerültem az egyetemre, - lassan kör
vonalazódik számomra az, hol a helyem, mi a feladatom. 
Próbálom felismerni a karizmáimat, amikkel szolgálhatok, 
szolgálni tudok - megtalálni azt a pontot, ahol - ahogy ma
ximálisan tudok teljesíteni és nem érzek sem hiányt, sem 
azt, hogy visszaélek Isten ajándékaival. Ez a szentmisén 
való közös részvételt, plébániai kisegítést, hitoktatást és a 
mindennapok lelkigyakorlatát jelenti számomra: rendsze
resen találkozni azokkal, akik hozzám hasonlóan vágya
koznak az egyre mélyebb kapcsolatra Jézus Krisztussal.” 
„Sajnos az ember nem elsősorban egyházi teret, hanem 
életteret keresne friss diplomával. Máskülönben az egyhá
zi térrel nincs baj, lehet egy jó sziget, de egy nem-keresz
tény társadalomban egyenlőre aligha lehet más.”
„Nagy kérdés számomra, mi lesz velem később. Egy fiú 
még csak-csak, de egy lányt vidéken, kisebb helyen azon
nal ‘összeboronálják’ a pappal.”
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„Mivel teológiát tanultam, magam választottam ezt a fel
adatkört, egyben kötelesség is számomra, természetesen 
kedves kötelesség. Manapság az egyházban magunknak 
kell kezdeményeznünk, úgy érzem a plébániák kevés hí
vást közvetítenek felénk.”
„Nekem e szempontból könnyű lesz a helyzetem (másod
éves kispap vagyok), hiszen lesz munkám és ahhoz elég 
tér is. Viszont azt látom a magam részéről megvalósítan- 
dónak, hogy egyre több világi (fiatal és öreg egyaránt) se
gítségét kérjem, így közülük, aki keres, talál magának te
ret. Ez azonban sajnos nagyon sok helyen még nem ala
kult ki kellő mértékben.”
„Kikerülve a mostani szellemi gócpontból nincs más le
hetséges út, mint létrehozni közösségeket ott, ahova kerü
lök. Ez azt jelenti, hogy feladatot kell vállalnom, az előző
leg szerzett tapasztalatokat kamatoztatnom kell. Keresni 
kell olyan embereket, akik nyitottak a világra, sőt, talán 
még a vallás kérdéseire is: Netalán hívők... Egy magot kell 
létrehozni. A többi a Szentlélek dolga, - meg a mienk is.”

Következő kérdésünk szintén a jövőképre vonatkozott, de 
egy szélesebb összefüggésben, az egész egyházat érintő, egy
re nehezebb személyi feltételek mellett történő lelkipásztori 
munkát érinti. A magyarországi lelkipásztorkodás talán lég- a 
sürgetőbb gondja, hogy meg tudja-e valósítani azt a struktú
raváltást, amit a papság drasztikusan csökkenő létszáma meg
követel. Bármennyire is keményen hangzik a kijelentés, hogy 
Magyarországon nincs paphiány, lehet, hogy mégis így van. A 
szekularizáció és a lemorzsolódás, elöregedés a hívek oldalán 
nem csak oka, hanem következménye is a paphiánynak - vagy 
éppen fordítva. Ha tehát a puszta számokat nézzük, .nem biz
tos hogy kevesebb pap jut a még megmaradt kicsiny nyájra, 
mint régebben. Csak éppen többet kell keresni, utazni és a 
feladatokat jobban elosztani. Kialakulnak a szórványpaszto- 
rációk, lassan-lassan a diaszpórára kell berendezkednünk, 
melyet a most egyetemista korú ifjúság fog már alakítani.
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Ezért fontos, hogy megtudjuk, meghalljuk, hogy a fiatalok 
miként látják a lelkipásztor nélküli közösséget, illetve milyen 
tevékenységeket éreznének leginkább magukénak?

„Talán nem volna lényegtelen - és a jövő szempontjából 
hasznos - ha arra vonatkozna a kérdés, a közösségnek mi
ként kell fölkészülnie arra az időszakra, amikor lelkipász
tor nélkül marad. Hiszen ez ma igen lényeges: milyen lel
ki, szellemi, kulturális és közösségszervezői, közösségszer
veződési folyamaton kell átmennie, hogy ne váratlanul, 
fölkészületlenül érje a keresztény közösségeket ez a hely
zet. Mit kell ma tenni - diakonátus, stb.”
„Nehéz lenne egy-egy plébániát felszentelt pap nélkül el
képzelni. Azonban némely egyházi feladatot világi képzett 
személyek is teljes mértékben el tudnak látni, igaz, ennek 
a ‘vonzereje’ más, mint egy papé.”
,A laikusokat jobban be lehet vonni, például az igazgatási, 
gazdasági, tanítási feladatokba. Csökkenteni kéne azokat 
funkciókat, amit csak pap láthat el. Tisztes fiatal 
családapákat fel kellene bizonyos jogkörökkel ruházni.” 
„Plébániát pap nélkül sehogy sem tudok elképzelni. Kell 
egy ember, aki száz százalékosan a nap 24 órájában ezért 
él. O köré épül az egész csapat, ő tartja össze segíteni aka
ró civileket. Egy plébánia élete szerintem jelenleg a plébá- 

« nos személyes varázsán áll vagy bukik.”
„Én inkább azon gondolkoznék, hogy mivel lehetne a fia
talokat a papi pályára ‘csábítani’, vagy miért nem vonzó 
számukra a papi pálya.”
„Ha tényleg rászorulunk arra, hogy pap nélkül tartsuk 
fenn az egyházközséget, akkor ez inkább vidéken lesz ne
héz. Külföldi tapasztalatok alapján el tudom képzelni, 
hogy igeliturgia és áldoztatás pap nélkül folyik, tehát ha 
nem is könnyen, de én is hozzá tudnék szokni. Persze az 
idősebbek nagyon nehezen tudnák elfogadni, ezért is - 
szerintem - erre a feladatra elsősorban férfiakat kell felkér
ni. Saját feladatomnak a gyerekekkel, az ifjúsággal való
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foglalkozást tartanám, vagy a családok összefogását, egyéb 
szervezőmunkákat. ”
„Először: nem tudnám elképzelni a plébániát pap nélkül, 
pedig tudom azt, hogy sok ilyen plébánia van. Ezzel csak 
azt akarom mondani, hogy a templom mellett kell lenni 
egy olyan embernek, akár családnak, akihez bármikor be 
lehet menni. Ez akár külső jele is lehet annak, hogy az 
egyház él, nem halt meg! Vagy pedig a jelenlegi nem léte
ző egyházközségnek kellene magára találnia, egyáltalán 
egymást megismernie, egymással többet törődnie. Ha ez 
létezne, szerintem papok is lennének. Úgy érzem, hogy az 
egyház jövője a tanúságtevő nagycsaládokon és a szemé
lyes kapcsolatokon múlik, amiben nekem is részt kell vál
lalni úgy mint leendő értelmiségi, vagy hétköznapi ‘gya
log-keresztény’ . ”
„Hitoktatás, igeliturgia, temetés, ifjúsági és egyéb csopor
tok vezetése nem feltétlenül papi feladat. Világi hívek is 
elláthatják, sőt - sokszor jobb, ha ők látják el. Megoldás 
még a nős diakonátus, a lelkipásztori kisegítő jelenléte, 
aki összefogja az egyházközséget. Probléma: a lelkipászto
ri kisegítő megélhetése még nem biztosított. Ezért csak 
kevesen tudnak arra vállalkozni, hogy kevés pénzért lelki- 
ismeretesen és teljes erőbedobással dolgozzanak.”
„A pap nélküli egyházközségek garanciája csak az lehet, 
ami a papos egyházközségek virágzásának garanciája is 
kellene hogy legyen: a testvéri közösség, az irgalom és a 
felemelkedés színtere. Ez a cél és nem a pappal vagy pap 
nélküli egyházközség preferálása. Megjegyzés: egy civilnek 
talán kevesebbet néz el a többi civil, mint egy papnak, úgy 
hogy ez a feltétel civil esetében szerintem elkerülhetet
len.”
„Hiszem, hinni akarom, hogy ha bekövetkezik ez az álla
pot, a hívek ráébrednek arra, ki is tulajdonképpen a pap, 
és talán felébred bennük a vágy, hogy tegyenek valamit. 
Talán ez is jel arra, hogy a ‘közösségi egyház’ valósággá 
váljék, közelebb kerüljön egymáshoz a klérus és a hívek.
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Minden területen érzem, hogy az egyház rajtam múlik: ha 
éjjel a másik oldalamra fordulok álmomban, akkor is az 
egyház tagja vagyok, és ha jó az álmom, az egyház egy pa
rányi része boldog bennem.”
„Nem félek attól, hogy nem lesznek papok. Ilyen nincs.” 
„Családi életemet talán úgy rendezhetném be, hogy fér
jemmel együtt ellátnánk az egyházközség dolgait. Tehát 
életünket erre a szolgálatra rendeznénk be. Persze ehhez 
‘megfelelő’ férj kell és elszántság, és nem utolsó sorban 
egyházi támogatás. Talán ez az egyik módja a probléma 
megoldásának, a másik a cölibátus kérdéseinek újra vizs- 
gálása, engedmények.”

A fenti válaszokból kitűnik, mennyire központi helyet foglal 
el a plébániák, közösségek életében a pap személye, talán 
éppen felkentsége, a papság szentségében kapott különleges 
hatalma és karizmái miatt. Párhuzamosan a papság idősödé
sével, a plébániák megüresedésével egyre gyakrabban tapasz
taljuk azt is, hogy egyes papok körül nagyobb közösségek 
alakulnak ki. Magával sodró egyéniségükkel, higgadt és kor
szerű gondolkodásukkal, dinamikus közösségszervező tehet
ségükkel egyre több fiatal számára nyújtanak imponáló képet 
az egyházról, sőt sokan a megtérésüket is nekik köszönhetik. 
A köznyelv a show-műsorokból kölcsönzött kifejezéssel 
„sztárpapoknak” hívja őket, amiben benne van sztároknak ki
járó ünneplés, ragaszkodás, de talán egy kicsi irigység is... A 
hit felnőtté válása nyilván attól is függ, hogy ki mennyire tud
ja hitét a lelkivezető személyes varázsától függetleníteni és ar
ra figyelni, amit az közvetít. Ugyanakkor, ahogy ezt többen 
megfogalmazták, a hit felé fordulás sokszor éppen konkrét 
személyek példáján keresztül indul meg.

,A ‘sztárpapoknak’ nagy szerepük van. Szerintem a vallá
sos fiatalok jelentős része ilyen emberek ‘befolyása’ alatt 
van. Jobb lenne, ha az ‘egyszerű papok’ képzésében is he
lyet kapna az emberekkel való bánásmód tudománya, és a
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pszichológia alapjuk is meglegyen a lelki vezetésre, a fia
talok megszólítására.”
„Nagyot tudnak lendíteni a keresőkön, bizonytalanokon, 
sokan az ő kedvükért járnak el misére, hittanra. A baj csak 
akkor van, ha ebből függés lesz, és ha a papot elhelyezik, 
elveszti a talajt a lába alól és elkallódik. Vagy ha netán az 
illető pap megnősül - akkorát csalódik, hogy egy életre el
határolja magát az egyháztól...”
„Ők tudnak igazán megfogni ‘be-betévedő’ embereket, fi
gyelmüket felkelteni, a papi hivatást vonzóvá tenni, a hitet 
erősíteni. Nagyon sok múlik rajtuk. Hitelesek.”
„Sokakat megmozgatnak, de sokszor infantilizálnak, 
elvakítanak. Még nem volt igazán pozitív élményem sztár
papokkal, inkább az, hogy a ‘fejükbe szállt a dicsőség’. Ra
jongóik túlzottan kötődnek hozzájuk, ‘szektásodnak’.” 
„Nem tetszik ez a kifejezés, hogy ‘sztárpapok’; inkább azt 
mondanám, karizmatikus egyéniségek, akiknek a puszta 
léte, életpéldája is vonzó, akik közelében az ember azt ér
zi: igen, én is ezt akarom. Példaképek nélkül nagyon ne
héz igaz életet élni, rátalálni és rajta maradni az úton. Jó  
lenne, ha a fiatalok a saját családjukban, a közvetlen kör
nyezetükben találnák meg vallási példaképeiket, de ha ez 
nincs, akkor kötelességünk megkeresni azt, azokat, akik 
hitre, és egyre mélyebb hitre tudnak vezetni bennünket.” 
„Kétségtelenül vannak ilyen papok. Az illető személyes in
telligenciáján múlik, hogy követői képesek lesznek-e önál
ló, személyes hit formálására és véleményalkotásra. Ha a 
‘sztárpap’ pojáca, ott következik be a baj, amikor az általa 
vezetett közösségnek, vagy neki magának szembesülnie 
kell hiteltelenségével. Ilyenkor kiábrándultság, elpártolás 
is bekövetkezhet, hasonlóan a szektákhoz, ahol a tagok a 
vezető személyiségéhez láncolódnak.”
„Példaképek lehetnek, s ez nem is lenne baj, ha képesek 
lennének megerősíteni legalább annyira ‘rajongóikat’, 
hogy a személyes kapcsolat megszakadásával hitük ne
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gyengüljön. Igazából az lenne a jó, ha felismernék ezt a 
szerepüket a papok, s tudatosan kihasználnák előnyeit.” 
„Ha a ‘sztárpap’ egyben ‘Isten szentje’, akkor nagy jelen
tőségük van.”
„Ha úgy tudja az illető lelkiatya az üzenetet közvetíteni, 
hogy az visszhangot keltsen a szívekben, az jó. Ha csupán 
a megnyerő külső, az állandóan poénos hangulat az ural
kodó, az kevés önmagában. Ha a sztárpapság az illető 
atyus lelki mélységéből adódik, akkor valóban szuper!”

Ahogy a papságon belül jelentkezik az elkülönülés, ugyanúgy 
felmerül a kérdés, beszélhetünk-e az egyházon belül is cso
portok, korosztályok egyházáról, bizonyos szubkultúráról. 
Ha igen, akkor szabad-e ennek így lennie, jó-e hogy ez így 
van, vagy pedig csak egyetlen egy és oszthatatlan egyház léte
zik. Kézenfekvő a kérdés, létezik-e fiatalok egyháza, illetve az 
egyházon belül a fiatalok szubkultúrája?

„Létezik, habár sokszor nincs meg a megfelelő kapcsolat 
az adott egyházi szubkultúrák között. Véleményem szerint 
nem baj, ha az adott korosztályoknak a maguk ‘nyelvén’ 
közvetítik az egyházi tanítást, de fontosnak tartom az 
átjárhatóságot.”
„Sajnos létezik ún. fiatalok egyháza és idősek egyháza. A 
kettő között pedig van egy óriási szakadék. Úgy tapaszta
lom, hogy a 40-50 évesek szinte kivesztek a templomok
ból. Mások a fiatalok igényei és az időseké.”
„Szerintem főleg egy katolikus ifjúsági-értelmiségi szub
kultúra létezik. A baptistákat nagyon csodálom ebben, 
hogy ez náluk sokkal kevésbé válik szét. A generációk köz
ti kapcsolat, főként a családon kívül egyébként is gond. A 
kisközösségekben és ifjúsági rendezvényeken fontos a fia
talság, mint húzóerő.”
,,Az egyház azokból az emberekből áll, akik szolgálják a 
környezetükben élő embereket, s ebbe minden korosztály 
beletartozik. Nem tudok róla, hogy létezne-e külön fiata
lok egyháza.”
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„Igen, létezik. Sőt az ifjúság egy kicsit külön él az egyhá
zon belül, de ez végül is érthető és természetes.”
„Persze hogy létezik. Nagyon érdekes, hogy az ember 
akármilyen katolikus bulira megy, mindig van egy pár is
merős.”
„Nem lehet szerintem ‘fiatalok egyházáról’ beszélni. 
Messzire vezetne ez a kifejezés. Az viszont természetes, 
hogy minden generáció máshogy találja meg a módot, 
hogy kifejezze Isten iránti tiszteletét. Az is természetes, 
hogy a fiatalok lázadni próbálnak még ebben is.”
„Fiatalok egyháza? Én inkább a megújulást keresők egyhá
zára gondolok. A fiatalok nem hagyományokat szeretné
nek felvállalni és tovább vinni, hanem a lényeget szeret
nék megragadni. A Hit megélésének eszközei a mai ember 
világát tükrözik: a hitről a mai ember nyelvén beszélnek, a 
liturgiában rengeteg újítást próbálnak bevezetni azért, 
hogy érthetőbb legyen, lelkivezető már az Internet hálóza
ton keresztül is található, a médiákon keresztül is terjed 
az evangélium. A fiatalok egyháza egy kereső közösséget 
jelent: hogyan találkozhatok én, a XX. század embere a 
názáreti Jézussal, aki engem is megváltott? Szerintem ez 
nem szubkultúra.”
„Szerintem létezik a ‘fiatalok egyháza’, de annyira különál
ló és szétágazó tevékenységet folytat, hogy emiatt alig le
het hallani arról, hogy egyáltalán létezik. Ez legfőképpen 
amiatt van, mert nincs meg az az országos fórum az egy
házon kívül, ahol hangjukat hallathatnák. Itt nem intéz
ményre gondolok, hanem egy olyan tevékenységi körre - 
körökre - ahol az elkötelezett életet élő fiatalok egymást 
könnyebben elérhetnék, a kommunikáció egyáltalán meg
valósulhatna. Úgy gondolom, hogy a fiatalok kritikája és 
elszántsága - tettrekészsége - sokat lendíthetne az egyház 
életén!”
„Sok helyen a fiatalok magukba zárkózva élik közösségeik
ben életüket, s így ‘jól elvannak’. Feltétlenül részt kell 
venniük az egyházközség életében, elsősorban a karitatív

1 7



Egyházfórum SÚLYPONT 11 ( 1 9 9 6 )  4

munkákban, a plébánosnak való egyéb segítségnyújtások
ban, hiszen ők is a plébánia tagjai.”
„Szerintem csak törekvések vannak, de nincs igazán prog
ramja, pasztorációs terve a magyar egyháznak a fiatalokat 
érintő problémák megoldására.”
„Az baj, ha szubkultúra. Egyébként ifjúsági kultúra létezik 
az egyházban, bár nem mindig kultúra az, ami ifjúsági. Ve
szélyes, ha a fiatalok keresztény identitását összetéveszt
jük egy gitáros teaparty közösségformáló szellemiségével, 
ha a vallásos elkötelezettséget elragadtatott stílusoskodás 
pótolja, az ifjúsági közösség pedig elkülönített, dacoló 
csoportosulás csupán az egyházközségen belül. Ez való
ban szubkultúra.”
„Sajnos létezik ilyen, olyannyira, hogy az ifjúsági találko
zókon, a szervezők akarata ellenére szinte két, esetleg há
rom egyház jelenik meg: egy intellektuális, egy ifjúsági 
‘szub’ és az ‘öreg nénik egyháza’. Ezeket kellene közelíte
ni egymáshoz.”
„Inkább értelmiségi fiatalok egyháza létezik, a munkásfia
talok háttérben vannak, túlságosan ‘elitizálódik’ a fiatalság 
és ezzel máris diszkriminatívvá válik. Túl sokat hangsú
lyozza, hogy értelmiségi.”

Végül szerettünk volna egy konkrét élethelyzetbe való bele
élés segítségével olyan konfliktust szimulálni, amely ugyan ki
talált, de amelyhez hasonló ún. kommunikációs konfliktus- 
helyzet nap mint nap előfordul egyházi berkeinkben. Hány 
és hány olyan esetet szellőztetett meg a nem katolikus sajtó 
is, ahol olyan egyházi belügyeket teregettek ki, melyek az 
egymás meg nem értéséből illetve meg nem hallgatásából 
adódtak. A sok helyen indított régi-új intézmények szükség
szerűen magukkal hozták világi munkatársak alkalmazását, ez 
sok helyen gyümölcsöző, sok helyen pedig feszültség forrása. 
A katolikus iskolák, intézmények egyházi fenntartói és világi 
igazgatói közti párbeszéd sokszor a süketek párbeszédére 
emlékeztet, de ugyanezt mondhatjuk el sok plébános és az
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egyházközségi képviselőtestület közötti viszonyról is. Még tö
rékenyebb sokszor ez a párbeszéd a fiatalok és plébánosaik 
között. Kíváncsiak voltunk arra, ki hogyan oldana meg egy 
olyan helyzetet, amikor plébánosát valamilyen ifjúsági ren
dezvény, például bál, vidám mulatság, vetélkedő vagy gitáros 
próba engedélyezésére kéri és az hallani sem akar a dologról. 

„Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a plébánossal 
együtt valósuljon meg az esemény. Még ha gátolja is az 
újat, a mást, mégis szeretném, hogy vele egyetértésben 
történjenek a dolgok. Sok probléma a ‘magánakciókból’ 
ered.”
„Megpróbálnék leülni vele négyszemközt és elbeszélgetni 
a dolgokról. Megpróbálnám megérteni az ő álláspontját 
és érveit, és a sajátomat is tapintatosan tárnám elé. Ha így 
sem állna kötélnek, a plébánián kívül szervezném meg a 
rendezvényt.”
,Addig beszélnék, míg be nem adja a derekát. Elmonda
nám neki, milyen fontos, hogy a fiatalok jobban be tudja
nak kapcsolódni az egyház életébe, és hogy gondoljon 
vissza a saját fiatalkorára, amikor szintén megvoltak a ge
nerációs problémák.”
„Valószínűleg hagyom a fenébe. Ha mégis fontosnak tar
tom, megszervezem máshol.”
„Türelemmel. Mielőtt bármit tennék, meg kell ismernem 
azokat, akikkel, akikért tenni akarok, hogy világosan lás
sam, hol tartanak most és mi a következő lépés. Megkere
sem azt a ‘közös nevezőt’, ami mind a plébánosnak, mind 
a fiataloknak elfogadható, és éberen figyelem, mikor, hol 
lehet előrébb lépni. Először talán nem a plébánián ‘sze
dem össze’ a fiatalokat. Megszerettetem őket a plébános
sal és fordítva - és akik szeretik egymást, azok kiváncsiak a 
másikra, s egyszer talán - kölcsönös kompromisszummal - 
bál is lehet.”
„Minden papnak van valami gyengéje, először ezt keres
ném meg és erről az oldalról adagolnám neki a kérése-

19



Egyházfórum SÚLYPONT 11 (1996) 4

met. Az a lényeg, hogy ne az legyen, amit én akarok: ad
dig kell csűrni-csavami a dolgokat, hogy ő akarja.”
„Ha az atya megindokolja, hogy miért nem, s ezt az egyház 
alátámasztja, akkor nem tartanám meg. Minden esetre meg
próbálnám’ meggyőzni a plébánost, de semmi esetre sem 
szállnék szembe vele. A kompromisszumot választanám.”
„Bár az általam ismert plébánosoknál nem merül fel ilyen 
nehézség, valahogy behúznám a csőbe, és olyan jól érezné 
magát, hogy legközelebb ő rendezne parókia-partit.”
„Csak úgy lehet, ha valahol máshol rendezünk bulit, a plé
bánián pedig ‘csak’ misére járunk, ott találkozunk.”
„Ha fölmerülne egy ilyen eset köztem meg a plébánosom 
között, én nem ragaszkodnék annyira a plébániai keretek
hez. Persze akkor le kellene mondanom a gitáros misékről, 
de a gitáros kirándulásról nem mondanék le, amire a plébá
nost is szeretettel meghívnám. Ha egyszer megbeszélhet
ném vele a dolgot, akkor arra hívnám fel a figyelmét, hogy 
nem a kenyerét akarom elvenni, hanem segíteni szeretnék 
neki abban, amire neki nincs ideje és energiája. Ha hallani 
sem akar erről, akkor továbbállnék egy olyan helyre, ahol 
meghallgatnának, ahol szóba állnak velem.”
„Egyszerű. Ha nem sikerül meggyőzni az atyát - márpedig 
ez nagyon valószínű, akkor bármennyire is fontos a hely 
szelleme, keresnénk más helyet.”
,A plébánián a plébános az úr. Puhítani lehet, de ellene 
tenni nemigen. Akarata ellenére megszervezni pedig nem 
vezet jóra.”

A megnyilatkozások végén nem szeretnénk semmilyen tanú
ságot levonni, vagy értékelni. A szavak magukért beszélnek, 
és azt hiszem, ha kölcsönösen meghalljuk egymás szavát illet
ve nem próbáljuk a másik szavába vágva a magunk igazát haj
togatni, akkor lehet, hogy a kívülállók is előbb utóbb csodál
kozva fognak majd ránk nézni és azt mondják: jé, ezeket ar
ról lehet megismerni, hogy szeretik egymást.
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Kovács No rbert

A szerző 1973-ban született, 1991-ben papnö
vendékként kezdte, 1996-ban világi hallgató
ként fejezte be tanulm ányait a Szegedi Hittudo
m ányi Főiskolán. Jelenleg III. éves könyvtár 
szakos hallgató, a SzHF segédkönyvtárosa és 
aktív hittanár.

„Nem vagyunk sztárpapok”

Az elmúlt rendszerben működő - többnyire - fiatal papok és a 
köréjük csoportosuló akkori diákok közül sokan ma is nosz
talgiával tekintenek vissza azokra az időkre, amikor a heti 
(vagy gyakoribb) összejövetelek tevékeny munkával teltek el, 
amikor kockázat volt házaknál találkozni. Tény, hogy össze
hasonlíthatatlanul más volt a kor politikai felállása, kihívása, 
erkölcsi- és eszmerendszere. Azok a veszélyek, melyek ma fe
nyegetik az ifjúsági csoportokat, különböznek a harminc, 
vagy akár a tíz évvel ezelőttiektől. Ha csak a papok számát, 
átlagéletkorát, valamint a hívek számát vesszük figyelembe, 
máris elképesztő különbségeket tapasztalunk. Ma az ún. 
„sztárpapok” nem a hozzájuk közel álló ifjúsági munkával 
foglalkoznak, hanem mindennel, ami egy plébánián tenniva
ló egy pap számára, s ezért már ők sem tudnak annyira tevé
kenyek lenni, hiszen nem az eredeti munka súlyával kell 
megküzdeniük, hanem annak hatványaival.

Jelen írásban, azok közül a papok közül szólaltatunk meg 
néhányat, akik évtizedekkel ezelőtt kezdtek fiatalokkal foglal
kozni, s oly sikeresen tették ezt, hogy az a korszak mind ön
maguk, mind vezetetteik számára meghatározó élmény ma
radt. Nevezhetjük-e őket minden további nélkül sztárpapok
nak? Az elnevezést és annak jelentéstartalmát alanyaink 
visszautasítják, azonban vezetteik meggyőződéssel állítják ró
luk: sztárok voltak, talán még ma is azok.

21



Egyházfórum SÚLYPONT 11 (1996) 4

A körinterjúban megszólal: Bíró László, aki 1977-ben ke
rült Pécsre, először a Székesegyházban, majd 1980-tól a püs
pöki titkárságon tevékenykedett; Blanckenstein M iklós, aki a 
budapesti Krisztinavárosban, az Üllői úton, valamint a 
Damjanich utcában fogta össze a gimiseket, egyetemistákat 
és a fiatal értelmiséget. Kondé Lajos Szegeden, először Alsó
városon, később a Dómban foglalkozott aktívan az ifjúsággal. 
Tajdina Jó zsef 1967-ben Borota községben szervezett hittant, 
majd Dávodon, Akasztón, Kecelen és Jánoshalmán tette 
ugyanezt; Tempfli Im re, aki szentelése után hat éven keresz
tül viselte gondját az ifjúságnak a partiumi Máramarosszige- 
ten; Varga László, ki Várpalotán, Somogysámson és környé
kén működött, jelenleg a kaposvári Szent Imre Plébánián 
működik. Válaszaikat természetesen befolyásolják a helyi, re
gionális adottságok, a generációs különbségek, a gondolko
dásmód. Mindezektől függetlenül a megkérdezettek alapjai
ban hasonló nézeteiknek adtak hangot.

Két-három évtizede a plébániai helyzetkép - ahol a fiatalok
kal komolyan mertek foglalkozni - a következőket mutatta. 
Nagyobb városokban elengedhetetlen volt a káplán, így ott 
megoszlott a munka; a káplán végezte a hitoktatás jelentő
sebb részét, ami azt eredményezte, hogy - már csak életkora 
miatt is - ő kerülhetett szorosabb kapcsolatba a fiatalokkal. 
Kisebb községekben valószínűbb, hogy a plébános végezte az 
összes tennivalót, így nem tudott akkora hangsúlyt fektetni a 
felnövekvő generációra. Tehát a nagyvárosok előnyt élveztek 
a káplán miatt, így elsősorban ezeken a helyeken sikerült kis
csoportokat létrehozni, s ezt még a nagyvárosok névtelensé
ge is segítette. A kiscsoportok szervezése sokszor spontán 
módon történt, nem is volt különösebb szervezés, előre kita
lált séma vagy jól megformált stratégia az ifjúság összefogásá
ra. Sokan teljesen természetesen csak tették a dolgukat imád
kozva, figyelve a Lélek indíttatását. Volt eset, mikor a frissen 
kihelyezett papot egyszerűen maguk a fiatalok keresték fel 
közösség-kezdeményezés céljából. Azonban nem mindenhol 
működött ennyire egyszerűen a gépezet. Előfordult, hogy a
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helység parkjában kellett megszólítani vasárnap délutánon
ként a fiatalokat. Néhol évek kellettek ahhoz, hogy közösség 
alakuljon ki a helyi fiatalokkal, családokkal és imaközösség 
növekedjen a plébániát helyettesítő házaknál.

A nagyvárosok ifjúsági életének egyik további sajátossága, 
hogy a szerzetesrendek feloszlatása után több rendtag hely
ben maradt, s köréjük szerveződtek a fiatalok. Pécsett példá
ul 1961-ig - amíg minden, ifjúsággal foglalkozó papot el nem 
zavartak a városból - gyakorlata volt annak, hogy házaknál ta
lálkozott a csoport, ahol nővérek, szerzetes papok tanították 
az odalátogatókat. Egy ideig még a cserkészetet is megtűrte a 
rendszer. Szinte minden helyen folyt valamiféle hitoktatás. 
Ahol vakmerőbb pap működött az átlagnál, ott az egyes hit
tancsoportokból megformálódhatott egy-egy mag, ami ké
sőbb is megmaradt, s növekedni kezdett. Nem mindegyik 
nyolcadikos röppent ki az iskolával együtt az ifjúsági közössé
géből. Azokban a városokban ahol főiskola vagy egyetem mű
ködött, voltak akik helyben telepedtek le, vagy eleve helybéli
ek voltak, esetleg itt alapítottak családot, s ilyen esetekben 
köréjük épülhetett az újabb csoport.

Ahogy fokozatosan engedett a politikai rendszer nyomása, 
úgy szaporodtak és bővültek a közösségek, s ez magával hoz
ta a tennivalók felszaporodását is. Az egyházközségi munká
ban a képviselőtestület segítségére lehetett számítani. Akkori
ban már voltak civil segítők, csak szűkebb körben mozogtak. 
Világiak lehettek egy-egy kiscsoportnak a vezetői, akik ké
sőbb akolitusi, esetleg diakónusi feladatokat is elláttak. Sok 
esetben maguk a fiatalok is bekapcsolódtak a munkába, a ve
lük foglalkozó pap őket is bevonta a szervezésbe. Amikor 
már több csoport is talpra állt egy-egy városban, akkor me
rült fel a gondolat, - mint Pécsen i$ -■ hogy mind a magánhá
zaknál lévő, mind a hittantermekben működő közösségeket 
rendszeres találkozókra kellene összehozni. Ezek megszerve
zésére külön csapat alakult, amelyet az egyes csoportok veze
tői alkottak. így először Pécsett, majd ennek mintájára Szege
den is megszületett egyfajta közösségirányítás, melyet az
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előbbi városban „PC”-nek, azaz „Pálos Csúcs”-nak, az utóbbi
ban „CT”-nek, „Coordinator Team”-nek kereszteltek. Mind
kettő az ifjúsági csoportok irányítóit gyűjtötte szabályos idő
közönként egybe, s lényege nem volt más, mint az informá
cióáramlás és az egymással való találkozás, valamint egyfajta 
cél megfogalmazása, lefektetése. Ami a „PC”-n és a „CT”-n 
megszületett, azt az albérleti-, a plébániai- és egyéb közössé
gek is szem előtt tartották. Ebből kifolyólag egységes ifjúsági 
kép és hatékony rendszer bontakozott ki, melyből semmiféle 
kihajlás nem származott. Később itt kaptak helyet az egyre 
magabiztosabban megjelenő lelkiségi irányzatok is.

A budapesti helyzet bármelyiknél összetettebb (Blanken
stein Miklós itt az Örök Imádás templomban szerzett tapasz
talatairól beszélt), ezért érdemes külön is kitérni rá. Itt pár
huzamosan lehet beszélni zárt kisközösségekről és nyílt, fel
színen működő katekézisekről, melyek mellett a plébániai 
közösségi élet adott volt. Szoros baráti körök alakultak ki, 
melyek a nagy létszámú nyári táborok alapjait képezték. 100- 
120 fős szellemi foglalkozásokat, szabadegyetemeket is sike
rült szervezni, ami ebben az időben kuriózumnak számított. 
A társaságok lassan specializálódtak, mint pl. politikai, peda
gógus ill. vállalkozói klub, s a rendszerváltás előtti 2-3 évben 
forrták ki magukat. Mindezt, a már csírában meglévő lelkisé
gek is támogatták.

Kisebb településeken ilyen fokú szervezésről természetesen 
nem lehet beszélni. Ekkor még nem a tömegek megjelenteté
se, kirakatba tétele volt az elsődleges, hiszen bármennyire is 
lazult az ilyen irányú állami ellenőrzés még szívesen éreztette 
uralmát a rendszer. Az ifjúság-pasztorálás célja akkoriban 
nem volt más, mint a fiatalok életre keltése és elgondolkod- 
tatása személyes létük felől. Mindez azonban nem csupán a 
plébánia vagy az adott pap magánügye volt, hiszen az állami 
megfigyelőkön keresztül az illetékes püspököt és a szóban 
forgó papot is meginthették túlzott aktivitása miatt. A püspö
köknek ilyenkor három választásuk volt: vagy betiltották - ál
lami nyomásra - papjaiknak az ifjúsággal való foglalkozást,

24



11  ( 1 9 9 6 )  4 SÚLYPONT Egyházfórum

aki ilyenkor engedelmeskedhetett, illetve megtagadhatta azt, 
hiszen nem a pártbizottság elöljárójának fogadott engedel
mességet (nem egy példa volt erre); vagy hallgatólagosan be
leegyezett a püspök, azaz eltűrte papjai ilyen irányú tevé
kenységét; vagy támogatta és buzdította az ifjúság ügyét. Sok
szor természetesen magának a főpásztornak sem volt tudo
mása a kiscsoportokról, mert ez az adott pap és püspöke 
munkáját is megnehezítette volna, ilyen esetekben azonban 
minden felelősség a csoportvezető vállára nehezedett. Szám
talan esetben előfordult, hogy a „sztárpap” intenzív tevékeny
sége kitudódott. Ilyenkor a diszpozíciós levelek nem várták 
meg a nyár végét. Persze akadtak a püspökök körében olyan 
főpásztorok is, akik az ifjúsággal való foglalkozásból szárma
zó megtorlás miatt tartották a hátukat papjaikért. Egy ilyen 
megerősítés valóban segítségére vált a kisközösségeknek és 
irányítóiknak. És pont az ilyen összmunka tette lehetővé, 
hogy az egyház sikeres papokat „termeljen” ki.

A megkérdezett papok egyike sem tartja magát sztárnak, 
sőt némelyikük még a kifejezést is elutasítja. Kétségkívül le
hetnek időszakok egy pap életében, amikor kézzelfogható si
kereket ér el, s megérdemelné a „sztárpap” jelzőt. Már ha ez 
egyértelműen pozitív minősítés. „Soha nem éreztem azt, 
hogy sztár lennék”, „én csak egy káplán voltam”, „egyszerűen 
tettem a dolgom”, „nem szívesen használom e kifejezést” - 
hangzanak a válaszok. Tempfli Imre vélemény szerint „azon
ban 'sztárpapok' léteztek és vannak ma is. Azokat nevezném 
így, akik elhivatottak, az átlagtól különbözők, rendelkeznek 
valamilyen karizmával és - attól függően, hogy hitelesek vagy 
sem - hosszabb-rövidebb ideig csillognak. Szükség van rájuk, 
hiszen a krisztusi tanítás is embereken keresztül működik és 
hat. Ezeket a paptestvéreket az ószövetségi prófétákhoz ha
sonlítanám, akik az isteni üzenetet sajátosan hirdetik és sajá
tosan élik meg.” Valóban nagy érdeklődést mutatott az ifjú
ság néhány jó pap iránt, akik mindezt hivatásuk velejárója
ként élték meg. Adottság kérdése ez elsősorban, melyet egy 
sajátos rendszer is segített a felszínre hozni.
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Reálisan nézve a 20-30 évvel ezelőtt maga a papi mivolt je 
lentette az egyedüli kapcsolatot a pap és vezetettei között, hi
szen más élethelyzetben - az adott körülmények között - nem 
lett volna kivitelezhető, hogy azokkal az emberekkel megszó
lítható közelségbe kerüljön. Márpedig a csoportokon belül 
mindenképpen szükséges a személyes kapcsolat. De az idő 
múlásával szaporodtak a közösségek tagjai, így a személyes 
kapcsolat gyakran csak a krízisben levő, úgynevezett sürgős 
esetekre korlátozódott. Bíró Lászlónak először csak heten
ként telt be a naptára, azután havonként, majd kéthavon- 
ként.

A többség számára a mai napig kiható élményt jelentettek 
az akkori, teltházas misék. Voltak helyek, ahol már a hetve
nes évek derekától egész zenekarok születtek a kisközössé
gekkel együtt. Sok pap számára ez elegendő inspiráció volt 
arra, hogy megtanuljon gitározni, vagy más hangszeren ját
szani, ami új találkozási pont volt a közösséggel. Volt, ahol 
kezdetben kizárólag a polifon mise jellemezte a közös ün
neplést, mert előbb a hagyomány átadására fordítottak kellő 
figyelmet, s majd amikor a népénekek ismertté váltak és 
egyes alkalmakra megfelelőbbnek látták az ún. beat dallamo
kat, akkor vették elő a gitárokat. Másutt pontosan ellenkező 
stratégiát figyelhetünk meg. Előbb a gitáros mise volt a mérv
adó, majd, amikor már stabil csoport állt össze, - ami a zené
nek is köszönhető - folyamatosan emelték a színvonalat és lé
pésről lépésre helyet kaptak a hagyományos énekek is. Segí
tette a misék látogatottságát, hogy a papok nagy hangsúlyt 
fektettek beszédeikre, a liturgia érthetőségére, élményszerű
ségére. E helyeken a nyolcvanas évek végére többnyire olyan 
atmoszféra alakult ki az összejöveteleken, melyekben a fiata
lok nem érezték magukat idegennek. Az ifjúsággal foglalkozó 
papok mindegyike a hitelességet, az evangélium értékei mel
letti őszinte tanúságtételt hangsúlyozta döntő epizódként 
életében. Ez a tisztességes magatartás alapozta meg a későb
biekben az eredményes csoportmunkát is.
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A hajdanvolt „fiatalok egyházára” rányomta bélyegét a kor, 
a politikai rendszer sajátossága. A múltban létre kellet hozni 
valamit, fiatalok egyházát kellett „csinálni”, ami nem kis rizi
kóval járt, s ebben volt valami heroikus, valami, ami teljesen 
fiatalnak való. A későbbiekben már a meglévő struktúrába 
kellett, Ül. kell bekapcsolódni, egy kialakult közösségben le
hetett új helyet elfoglalni, ami már nem annyira látványos és 
izgalmas feladat, valamint sokkal fantáziátlanahb is. Termé
szetesen nem szabad túlhangsúlyozni a politikai rendszervál
tással összefüggő fiatalos aktivitást. Valószínűleg a többséget 
nem az ösztönös ellenállás vezette az ellenzéki táborként 
funkcionáló kisközösségekbe. Sokkal személyesebb jellegűek 
voltak az akkori csoportok.

Leheteden lenne azonban összehasonlítani az akkori és a 
mai fiatalságot, közösségeiket úgy, hogy abból általános érvé
nyű konklúzióhoz jussunk. Vannak azonban vélemények, 
melyek visszavezethetők konkrét okokra a jelen és a múlt fia
taljaival kapcsolatban. A mai helyzet más - vallják sokan -. hi
szen ma szabadon lehet foglalkozni az ifjúsággal. Tudomá
nyosan - sajnos többnyire csak elméletileg - alapozzák meg a 
csoportszervezés, - vezetés módszereit. ,A mai ifjúság veszé
lyeztetettebb, mint a 20 évvel ezelőtti. A szellemi piacon már 
nemcsak az ateizmus, a materializmus és a kereszténység a 
kínálat, hanem mindenfele szinkretista valláspótlék és szekta, 
melyek között a nihilista, a természetfölöttire kiéhezett ifjúsá
gunk képtelen eligazodni” - vallja Varga László. Az ifjúsági 
csoportok szintjén létrejött egy országos háló, mely a fiatalok 
csoportjait régiókba tömöríti. A fiatalok érdeklődése viszont 
minden próbálkozás ellenére lanyhább, mint a kezdeti stádi
umban. A fiatalok túlnyomó részének nincs igénye a keresz
tény ifjúsági közösségekre. Az önszervezésű közösségek mi
nősége és sikeressége legtöbb esetben a vezetőiken múlik. 
Rengeteg választási lehetőség van. s e telítettség, sokoldalú
ság ellenére sem működik minden úgy. ahogyan azt maguk a 
közösségi tagok is elvárnák tőle. Kondé Lajos véleménye az, 
hogy sokkal nehezebb ma az ifjúsággal megtalálni a hangot.
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mert egy beteg társadalomban élnek, s így kevésbé elkötele
zettek, mint elődeik. A kor minden negatív vonása megfigyel
hető a fiatalokon. Az ifjúsági lelkipásztorok okosságán múlik, 
hogy a tenni akaró embereknek felkeltse az érdeklődését. 
„Erőn felüli feladat, hogy a fiatalokat érett kereszténnyé ala
kítsuk. Míg egy-egy tanulóból mesterember, orvos, tanár vá
lik, addig hitében megmaradhat kisiskolás fokon.” Nem ele
gendő a gyerekkorban látogatott hittanóra halvány derengé
se, hanem közösségi tapasztalatok szükségesek, hogy lelkiek
ben és szellemiekben is éretté váljanak.

Tajdina József jegyzi meg az ifjúsággal kapcsolatban enyhe 
iróniával, hogy „a mai fiatalokat megfertőzte az erkölcsi libe
ralizmus és a tévé is bizonyos mértékű agymosást végez”. 
.Azokban az időkben sokkal világosabban rajzolódott ki, 
hogy mi a fehér és mi a fekete. Ma sok a szürke, az elkent 
szín, s a mai állapotból nehéz eldönteni, hogy a szürkéből 
melyik árnyalat igyekszik a fehér, és melyik a sötétebb felé. 
Ma rengeteg irányzattal foglalkozik egy vezető, ami elaprózza 
az erőket. Akkor - jobb híján - csak egy irány volt, és ha volt is 
más, az is teljesen egyértelmű volt, ami nagyban könnyítette 
a helyzetet. Világos ^olt a kép: ha feltűnt egy ifjúsági lelki- 
pásztor, - aki nem keveset kockáztatott a csoportért - ő nem 
vihette hamis útra a közösséget. „Ma azonban hatalmas a 
szekták és egyéb téves kezdeményezések veszélye, - vélekedik 
Bíró László - ahöl sok lélektani eszközt felhasználnak saját 
közösségeik megteremtésére. A vallási tudatlanság, a közös
ségek instabilitása, a szimbólumok iránti érzék elvesztése, a 
technokrata gondolkodás mind-mind elősegíti a szekták ter
jedését.” így tehát a mai vezetőknek felelősségteljesen, hitele
sen, felkészülten, a lehető legszélesebb skálán kell hirdetniük 
az evangéliumot, hiszen a szekták azáltal hatékonyak, hogy 
elvégzik azt a munkát, amit mi nem csináltunk meg. A szek
ták ma éppen azt teszik, ami - így a zsinat után - most vala
mennyiünknek a feladata volna. Tajdina mondja, hogy „a 
szekták terjedése nem jelent nagyobb veszélyt, mint az 
elpogányosodás. A legnagyobb probléma a hit gyengülése. Az
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ún. hívő emberek is csupán dísznek, cifraságnak tartják a val
lást és mindazt ami ezzel jár. Többnyire nincs semmi közük 
az életükhöz. Jézus ezzel szemben kovásznak nevezte tanítá
sát, amelynek át kell járnia mindent, egyéni, családi és társa
dalmi életünket.” Előbb-utóbb a tömegek mind jobban peri
fériára sodródnak az egyház életében, így tehát ha nem is 
mondunk le teljes mértékben róluk, egy ideig nélkülöznünk 
kell őket. Közösségek nélkül az egyház ugyanis elposványo
sodik. A szokványvallásosság, az anyakönyvi kereszténység, a 
vallás pusztán intézményes oldala ma már cseppet sem von
zó.

A mai egyházképre a legkülönfélébb lelkiségi irányzatok je
lenléte jellemző, melyek gyökerei a múlt kisközösségeihez 
nyúlnak vissza. Vannak, kiknek ez a tény a Lélek működésé
nek gazdagságát jelzi, azok megosztottsága pedig az egyház 
emberi arcát. Mindent egybevetve a lelkiségi mozgalmak je
lenléte kiegészíti egymást, így helyheztartozást, kötődést je 
lentenek elsősorban. Fontosak e mozgalmak, mert új színt 
adnak az egyház életének, valamint a különböző beállítottsá
gú emberek lelki igényeit is ki tudják elégíteni. Mindenkép
pen meg kell említenünk azonban azt is, hogy folyamatosan 
felül kell vizsgálniuk önmagukat az egyes mozgalmaknak, hi
szen óvakodnunk kell a lelkiségi sovinizmustól és az egyolda
lú kizárólagosságtól.

Nagy tehát a kontraszt múlt és jelen között, de annyi biz
tos, hogy akár harminc évvel ezelőtt, akár ma, az ember éhezi 
az Istent. Ha van hiteles ember, aki megjeleníti az egyén szá
mára Teremtőjét, ott - legyen bármiféle politikai rendszer - 
újra és újra összegyűlnek „ketten vagy hárman”.
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Sarnyai C saba Máté

A szerző 1968-ban született. 1993-ban szerzett 
diplom át a szegedi Jó zsef Attila Tudom ányegye
tem Bölcsészettudom ányi Karának magyar-tör- 
ténelem-összehasonlító irodalom tudom ány  
szakán. 1995-ben ugyanitt filozófiából kapott 
tanári oklevelet. 1995-től a pécsi Janus  
Pannonius Tudományegyetem Új- és Legújabb- 
kori Történeti Tanszékén doktori (Ph.D.) ösz
töndíjas.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
és az ifjúság 1964-1994

A püspökkari megnyilatkozások tükrében1
Témánk áttekintésekor mindenek előtt két szakasz elkülöní
tése látszik szükségesnek, amelyek határát legmarkánsabban 
a rendszerváltás évéhez köthetjük. A tárgyalt időszak első fe
lében a világegyházban fellépő modernizációs törekvések, a 
XXIII. János, majd VI. Pál nevével fémjelzett aggiomamento 
és a magyar állam egyházpolitikájában beálló részleges válto
zások egybeesése nem véletlenszerű. A II. Vatikáni Zsinat, il
letve a zsinati mozgalom hatására enyhült a merev szemben
állás az állam és az egyházi vezetés között. Mivel a Kádára 
régimé által meghirdetett „nemzeti egység” politika nem neg
ligálhatta az egyházak szerepét, valamilyen megoldásra töre
kedett, amely által az egyház tevékenységi körét a plébániá
kon belül igyekezett ugyan tartani, de az ellene való harcot 
elsősorban nem adminisztratív úton kívánta folytatni. Mit je 
lent ez konkrétan? Jelenti az 1964. szeptember 15-én a Szent-

1 A jelen munkában elsődleges forrásként a Püspöki Kar által közzétett 
dokumentumokat használtuk
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szék képviselője és az Állami Egyházügyi Hivatal akkori elnö
ke közt megkötött ú.n. részleges m egállapodást2, amely de 
facto rendezett néhány problémát, miközben de jure nem 
adott átfogó megoldást. Intézkedett a püspöki székek betöl
tésének módjáról, meghagyta - az 1957. évi 22. tvr alapján - 
az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulásának jogát, elismerte a 
Szentszék kinevezési jogát. Ennek alapján több új püspököt 
is kineveztek. Megállapodás született arról is, hogy az állam 
által megkövetelt esküt csak „püspökhöz, vagy paphoz illő” 
módon lehet letenni. Eme „mód” értelmezése a gyakorlatban 
alkalmasint eltérő volt állami és egyházi részről, s mivel adott 
esetben az előbbi fél volt a domináns, inkább annak az in
terpretációja érvényesült. A megállapodáshoz csatolt jegyző
könyv (protocollo) 16 pontban rögzítette a még tisztázásra 
váró témaköröket. Ezek közé tartozott a püpökök személyi 
szabadságának gyakorlati garantálása, a pápai curiaval való 
szabad érintkezés fenntartása, a letartóztatott papok és szer
zetesek ügye éppen úgy, mint a szemináriumok, szerzetes- 
rendek és kongregációk működésének körülményei. Maga a 
megállapodás ténye általában pozitív visszhangokat váltott ki. 
Minden politikai dokumentum annyit ér, amennyi megvaló
sul belőle. Ennek értékelése nem képezheti ezen tanulmány 
tárgyát. Annak alátámasztására azonban, hogy a politikai ve
zetés részéről ez a lépés egyértelműen taktikai és nem straté
giai váltást jelentett, álljon itt néhány sor az MSZMP témánkra 
vonatkozó 1965-ös határozatából3 : ,A vallásosság csak az 
ember társadalmi és egyéni életéről való sokoldalú gondos
kodással, a társadalom részéről megnyilvánuló segítőkészség
gel, az embernek a szocialista kollektívába, a szocialista épí
tésbe, a közéleti tevékenységbe való bevonásával küzdhető 
le. Hiszen a hívő emberek többsége nem valamiféle elméleti

 ̂ Részletesebben ld.: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. 
Bp. 1996. (A vonatkozó részeket Gergely Jenő írta.)

Idézi: Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom 1890-1986. Bp. 
1989. 166-167 p.
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megfontolásból vallásos, hanem azért, mert egyéni életkörül
ményei, családi neveltetése, a gond, a testi vagy lelki szenve
dés, a tudatlanság, a régi szokások hatalma alól nem tudja ki
vonni magát, mert lelki vigaszt vél fölfedezni a vallásos hit
ben. Csak a szélés körű társadalmi tevékenységnek a konkrét 
tudományos felvilágosítással való összekapcsolása révén ér
hetjük el, hogy a vallásos ideológia elleni harcunk (...)  meg
találja az utat, a felvilágosítás meggyőző érveit és eszközeit a 
hívőkhöz is. Ezért kell szembeszállnunk a vallás elleni harc 
kapcsán tapasztalható szektás türelmetlenséggel és elvtelen 
opportunizmussal is.”

Láthatóan csak a hangnem változott, a lényeg nem: a vallást 
továbbra is aufklárista alapon értelmezték és a szocialista mo
dernizálódási elképzeléseket egyértelműen összekapcsolták 
az eszmei-szellemi szekularizációval. Az utóbb idézett elvi ala
pok figyelembe vételével nem csodálkozhatunk azon, hogy 
szűkebb témánk - az ifjúság mint célcsoport - ezt követően 
sem lehetett a püspökkari körlevelek központi tárgya. A fiata
lokat ugyanis épp az új szocialista embertípus bázisának te
kintették. Ennek egyik alapja az iparosodással járó hatalmas 
mértékű városba áramlás. Ez a „belső népvándorlás” ugyanis 
elsősorban a fiatalokat érintette, akik így kiszakadtak a tradi
cionális vallásos falusi környezetből és egy új közegben már 
elsősorban szekularizált eszmékkel találkoztak. A „fényes sze
lek” generációjának gyermekei születtek már a 60-as évek 
második felében, így az ő neveltetésük már nem vallásos 
milliőben zajlott, ide értve mind a családot mind az állami 
oktatás különböző szintjeit is. A fennmaradt egyházi iskolák 
diákjait a továbbtanulás szempontjából a korszak végéig - kü
lönböző mértékben - hátrányos megkülönböztetésben része
sítették. A püspöki kar körleveleiben első sorban a keresz
tény családeszm ény megvalósítására buzdíthatott, illetve a 
katolikus tanintézmények támogatását kérhette híveitől. Az 
egyik katolikus iskolákkal foglalkozó enciklika  (1978. janu
ár 13.) kitér arra, hogy 1973-tól 600-zal csökkent a tanulók 
száma. Ez mutatja azt, hogy az állam visszaszorítási kísérletei
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nem voltak „eredménytelenek”. Az egyházi vezetés jól érzé
kelte, hogy az állam a családra - mint hagyományos nevelési 
közegre - nem helyez akkor súlyt, hisz a két keresős család- 
modellben élő szülők gyermekeiket viszonylag korán állami 
intézményekbe kényszerültek adni, és ezeken a helyeken - 
gondoljunk csak az állami ünnepekre való felkészítésre - már 
„megfelelő” irányba lehet terelni a nevelteket. A család, mint 
legalapvetőbb szocializációs egység, létében - vagy éppen hiá
nyában - mégis hat a felnövekvő generációkra. így az egyház 
fontos tartópillére lehet. A hittanra járás nyílt vállalása szin
tén visszaüthetett szülőre, gyermekre egyaránt. Az egyház 
ezek ellen a diszkriminációk ellen nem tudott fellépni, s így, 
valamint a közvetett, de állandó állami ellenőrzés közepette a 
„passzív rezisztenciája” és a „passzív asszisztenciája”* közti 
határvonalak gyakran összemosódtak.

Különösen igaznak tűnik az előbbi felvetés, ha figyelembe 
veszünk néhány olyan gócpontot, amely az ifjúság szempont
jából is igen fontos. A cselekvő vallásosságra való vezetés 
szándéka a fiatalok körében bázisközösségek létrejöttét ered
ményezte. Ezekkel szemben eleinte a totális elutasítás volt az 
állam reakciója. Korszakunkban ennek legkirívóbb példája az 
1971 májusában lefolyt ú.n. regnum ista p er: négy regnumi 
papot és két kisközösségi vezetőt állítottak bíróság elé. Leg
főbb bűnük az ifjúsággal való foglalkozás, melynek keretében 
a vád szerint olyan katolikus elit ifjúságot próbáltak nevelni, 
amely hatékonyan képes szembeszállni a szocialista rendszer
rel. Az ítéletek egy évtől négy és fél évig terjedtek.4

A későbbiek során a különböző bázisközösségek megosztá
sával igyekeztek azok hatását gyengíteni. Az, hogy ebben 
mekkora szerepe volt az államnak, illetve az egyháznak nem 
tartozik a jelen tanulmány tárgykörébe. A 70-es évek közepé
től ismét megélénkülő - a hierarchikus egyházzal ettől kezdve

* A kifejezést nem egyházjogi értelemben használjuk!

4 András Imre: A római katolikus egyház helyzete Magyarországon a háború 
után. In: 30 év 1956-86. Bern, 1986. 315 p.
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hol együtt menő, hol kontesztáló - bázisközösségek, új teoló
giai kísérletezések” nem voltak figyelmen kívül hagyhatók. Az 
értelmiségi körökben és főként egyes ifjúsági rétegekben fel
erősödő vallásosságot már nem lehet csupán a tudatlanság
ból magyarázni. Ezt akarva-akaratlan a hatalomnak is tudo
másul kellett vennie, de ez nem jelentett többet a személyes 
szintű vallásos meggyőződés tűrésénél. A szervezeti szint, 
amely az egyházi hierarchia támogatását csak részben vagy 
egyáltalán nem bírta, hivatalosan végig tiltva maradt.

Ezen időszak utolsó szakaszában, ahogy erre Gergely Jenő 
is utal, az állam és egyház kapcsolatát a kölcsönös belátás jel
lemezte. Cserháti József pécsi püspök szavaival: „Be kellett 
látni, hogy ami történt, az a nép javát kívánta szolgálni (...). 
Ma már el kell ismernünk, hogy az egyház belső helyreállítá
sának legfontosabb momentuma a belátás volt: tudatosan el 
kell fogadnunk a történelem súlyosan megleckéztető váltását, 
és a környező világot olyannak kell vennünk, amilyennek a 
magyarországi forradalmi változás kialakította”5. 
Hogy ez a belátás mennyiben segítette, hogy a „megnyesett fa 
kizöldül”-jön6, azt történeti távlat híján nem értékelhetjük, 
inkább csak hatásában érzékelhetjük.

A katolikus fiatalok egy csoportja számára külön hangsúlyt 
kapott ebben az időszakban a fegyveres katonai szolgálat el
utasítása, amely ekkor súlyos börtönbüntetést jelentett. Ez 
az állami vezetés szemében az egyik legneuralgikusabb pont 
volt. A II. vatikáni zsinat külön kitért erre is a Gaudium et Spes 
című zsinati dokumentumban. Ezt 1965. december 6-án sza
vazták meg a zsinati atyák. A magyar katolikus püpöki kar 
1986. október 17-én kiadott körlevelében  látta elérkezettnek 
az időt, hogy foglalkozzék a kérdéssel. Ekkor éppen száznál 
is több különböző felekezethez tartozó személy töltötte bün
tetését. Ezzel az enciklikával kapcsolatban forráskritikai 
szempontból megjegyzendő, hogy előbb idéz a zsinati konsti-

5 Idézi: Gergely Jenő: korábban idézett mű 174. p. 

 ̂Lékai László bíboros jelmondata.
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túcióból a katonáskodás mellett említett néhány gondolatot, 
majd ezekből egyértelmű értékeléseket von le. Az sem lé
nyegtelen, hogy a zsinati szöveg előbb tárgyalja a méltányos 
eljárás szükségességét a lelkiismereti okokból fegyvert nem 
fogókkal szemben, s csak utóbb a fegyveres szolgálat melletti 
érveket7. Fontosnak látszik a püspöki kar által az encikliká- 
ban idézett szövegrészekből levont következtetéseket össze
foglalni. A szövegben az áll, hogy: ,A zsinati tanításból követ
kezik, hogy a katonai szolgálat kötelezettségét nem lehet el
utasítani vagy elítélni”. A püspöki körlevél idézi ugyan a lelki- 
ismereti okból fegyveres szolgálatot megtagadókra vonatkozó 
zsinati kijelentést, de ebből nem von le értékelő következte
téseket, hanem az idézet utáni bekezdésben az alábbiakat ír
ja: „A konkrét feladatok megállapítása és megszervezése a ha
za védelmében nem az egyház, hanem az állam feladata. A 
Magyar Népköztársaság alkotmánya értelmében minden ál
lampolgárnak kötelessége a haza védelme. Az eddig történt 
megbeszélések is megerősítették, hogy hazánkban katonai 
szolgálat kifejezetten a haza védelmére, a béke fenntartására, 
a közbiztonság megerősítésére irányul.”

Ezen körlevél hatásának értékelése további vizsgálatokat 
igényel, bár az belátható, hogy a legkevésbé sem könnyített 
azok helyzetén, akik az adott időszakban lelkiismereti okok
ból nem voltak hajlandók a fegyveres katonai szolgálatra.

A püspöki karnak az ifjúság fe lé  való erőteljesebb fordulása 
összefügg a rendszerváltás folyamatával, az állam és az egy
ház kapcsolatainak új alapokra helyezésével. Még a Németh 
Miklós vezette kormány kezdte meg az egyházak és a vallás 
szabadságát korlátozó törvények és intézmények lebontását.8

A másik fontos lépés volt, hogy Paskai László 1988. augusz
tus 20-án magyarországi látogatásra hívta m eg II. fá n o s Pál

7 AII. vatikáni zsinat tanítása. Szerk.: Dr. Cserháti József. Bp. 1975. 496-497. p.

8 A téma eseménytörténetét legrészletesebben Balogh Margit - Gergely Jenő 
szerk.: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992 című kronológia - 
Bp. 1993 - tárgyalja.
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pápát. A pápai látogatásra való készülődés felpezsdítette a 
magyar egyház életét.

A fiatalok szerepét a megújhodott egyházban a pápai láto
gatás lelkipásztori program ja  is kiemeli: „Ti vagytok a ma
gyar nép élő reménysége, hazátok ígéretes tavasza.” Egyben 
arra is figyelmeztet, hogy: „Ti, fiatalok gyakran szemére veti
tek az időseknek, hogy nem harcoltak elég elszántan a go
nosz ellen és a múltban hajlandók voltak kompromisszumra 
és képmutató megalkuvásra. Ne vesztegessétek az időt az 
előttetek járó nemzedékek terméketlen elítélésével, hanem 
inkább tudatosan kerüljétek az általuk elkövetett hibákat.”

Az idézett kijelentés annyiban feltétlenül megalapozott, 
hogy a jelenbeli cselekvést nem gátolhatja a múlton való rá- 
gódás, de történészi szempontból fontos kiemelni a múlt ér
tő elemzésének szükségességét. Ez utóbbi - természetesen - 
inkább szaktudományos feladat.

Az 1991-es pápai látogatás után az 1992. feb ru á r 16-i kelte
zésű püspökkari körlevél tér ki röviden az ifjúság szerepére - 
a pápa Népstadionbeli, ifjúsághoz szóló beszédére hivatkoz
va azt hangsúlyozza, hogy Krisztus követése által lesz értékes 
a felnövekvő fiatalság élete, de „Isten nem köti gúzsba ifjúsá
gotokat”.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar egészében az ifjúságnak 
szentelt legutóbbi körlevele 1994. novem ber 5-én  látott nap
világot. Ebben elsősorban az igényes életre és határozott ér
tékválasztásra hív fel. Figyelmeztet a fogyasztói társadalom 
veszélyeire, főként arra, hogy az igazi öröm forrása a mások 
felé forduló szeretet. A drog-függőség romboló hatásának 
említése után összefoglalólag ezt írja: „Ti, akik szabadok és 
tiszták vagytok, vegyétek észre, hogy többre születtetek.”

Az átalakulás egyik jele tehát, Hogy a katolikus egyház nyíl
tan közvetítheti értékeit az ifjúság felé. Annak, hogy igyekszik 
megerősíteni pozícióit a szociális és az oktatási munkában, az 
ifjúságra is jelentős hatása van. Gondolunk itt elsősorban az 
újjáalakult egyházi oktatási intézményekre. E törekvés elvi 
alapjai - az új közegben figyelemre méltó módon - az 1992-
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ben megjelent ,A katolikus iskolákról és óvódákról” szóló 
dokumentumban (988/1992) foghatók meg.

E szerint az egyház Krisztustól kapott küldetését leghatéko
nyabban intézményein keresztül valósítja meg. Ezekben az 
intézményekben a megtestesült misztérium folytatódik. A 
krisztusi tanítás az emberi élet egészének nevelésére tart 
igényt. A püspöki kar papot, szerzetest, hívőt egyaránt katoli
kus iskolák alapítására hív fel. Mivel sok hívőt is megtévesz
tett a „világnézeti semleges” iskola, ezért hangsúlyozza, hogy 
nevelés csak értékrendre, értékrend csak világnézetre alapo
zódhat. Az iskolák alapítási szándéka nem az egyház hatalmi 
törekvésén, hanem a szülők azon elidegeníthetetlen jogán 
alapszik, hogy katolikus iskolát választhassanak. Amennyiben 
az önkormányzatok ezt a felmerült jogos társadalmi igényt 
nem tudják teljesíteni, a fenti kiadvány szerint a megválasz
tott szerepre való alkalmatlanságukat bizonyítják. A püspöki 
kar ugyanakkor tiltakozik egyfelől a  világnézeti diszkriminá
ció azon lehetséges módja ellen, ha egy gyerek azért részesül 
kevesebb támogatásban, mert katolikus iskolába jár. Másfelől 
összefoglalólag minden olyan intézkedés ellen is felemeli sza
vát, amely sérti az állampolgárok lelküsmereti és vallássza
badságát. 9

Az előző szakaszban idézett szöveggel egy évben keletke
zett egy másik püspökkari irat, amely a katonai szolgálattal 
foglalkozik (998/1992). A fegyveres szolgálattal lelkiismereti 
okból történő szembefordulás egyik típusa „az egyet nem ér
tés joga”. Ezt az egyház - a dokumentum szerint - kezdettől 
fogva gyakorolta, mítosztalanítva az állami mindenhatóság el
vét, védve a lelküsmeret szabadságát. Ezzel egy időben, mivel 
,A katonai szolgálat nem ellenkezik a katolikus hittel, katoli-

9 A vizsgált korszak első szakaszának ismertetésekor külön is kitértünk - az 
egyházi iskolák szerepének említésén túl - az ifjúsági bázisközösségekre 
általában. Ezek ma már lényegében állami akadályok nélkül működhetnek. 
Azzal, hogy az új körülmények közt a hivatalos egyházzal hogyan alakult a 
kapcsolatuk, illetve, hogy belülről hogyan fejlődtek, ebben a tanulmányban 
kellő források, ismeretek és távlat híján nem volna szerencsés foglalkozni.
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kus hite miatt azt senki nem köteles megtagadni.” Az egyház 
egyben kijelenti, hogy „tiszteletben tartja a hívek azon állam- 
polgári jogát, hogy a katonai szolgálat fegyver nélküli módját 
válasszák”.

A témánkba vágó eseményeknek és dokumentumoknak 
ugyan csak vázlatos áttekintésére vállalkozhattunk. A publi- 
kus források meglehetősen szűkösek, de igyekeztünk az ifjú
ságra vonatkozó történéseket és püspökkari megnyilatkozá
sokat sorra venni. Az 1964-től 1994-ig terjedő időszak temati
kus szempontú ismertetése volt az elsődleges szándékunk, 
de - mint minden ismertetés esetében - a felhasznált források 
és elemzések kiválasztása mögött természetesen egyfajta érté
kelés is meghúzódik, amely továbbgondolásra is szeretné ser
kenteni az olvasót, nem feledve a történeti perspektíva prob- 
lematikusságát éppúgy, ahogy a kérdés felvetésének szüksé
gességét sem.
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B er ec z k y  László

A szerző 1990-ben érettségizett, ezután öt évig 
élt egy szerzetesközösségben, ahol három  évig 
teológiát is tanult. Jelenleg egyetemista.

Igazi hivatásom volt

írásom címét egy olyan szerzőtől vettem10, akinek életét és 
munkásságát a katolikus egyházban - és tágabb értelemben a 
magyar társadalomban - sokféleképpen értelmezik, nemegy
szer elmarasztalóan. Ez a mondat találóan kifejezi azt, amivel 
ez az írás foglalkozik, éspedig: a papi és szerzetesi hivatás 
olyan kérdéseivel, melyeket azok a fiatal „jelöltek” fogalmaz
tak meg, akik később saját elhatározásból vagy elöljárói ta
nácsra elhagyták a szemináriumot, a szerzetesi közösséget. 
Kivétel nélkül mindegyikük azt állítja, hogy neki „igazi hivatá
sa” volt, ami később csak annyiban változott, hogy választott 
hivatását nem gyakorolhatta abban a közösségben, amit sza
bad elhatározásból választott. Tágabb értelemben a kispapi 
és szerzetesi nevelés néhány mai problémájáról van szó. Ba
rátaim és ismerőseim tapasztalatairól szeretnék beszámolni - 
a magam észrevételeivel együtt - akik továbbra is aktívan 
részt kívánnak venni egyházunk életében.

Számunkra meghatározó volt az a néhány év, amit szeminá
riumban vagy szerzetesi közösségben töltöttünk el. Azt a kö
zösséget, amiben eddig éltünk, most mint világban élők 
szemléljük, és nem közömbös számunkra, hogyan alakul an
nak élete, hiszen az egyházunk életét is tükrözi.

10 Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. - Universum Kiadó. 
Szeged, 1990. 11. p.
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A kezdetek
A hivatás a családban születik. A hivatás, -  az a belső hang, 
ami arra késztet, hogy szüleinket és barátainkat elhagyjuk és 
elvonuljunk a világtól - a családban születik, abban a közeg
ben, ahol a szüléink és nagyszüleink imádkozni tanítottak. 
Hallottam már olyan véleményeket is, melyek szerint a hiva
tás a választott közösségben születik. Több ismerősöm is be
számolt arról, hogy a nevelés során tapasztalt olyan törekvé
seket, melynek során a nevelők arról próbálták meggyőzni 
őket, hogy a hivatás, az „igazi hivatás” abban a közösségben 
születik, amelyikben jelenleg élnek. Az a hivatás, amivel kez
detben, a döntés pillanatában rendelkeztünk, az csak arra 
volt jó - vagy elég -, hogy az adott döntést meghozzuk, el
szánjuk magunkat a választásra. Ezekkel a véleményekkel 
már a kezdet-kezdetén találkoztunk, ami riasztóan hatott 
ránk. Tisztában voltunk azzal, hogy minden eddigi kapcsola
tunkat föl kell számolnunk, de egy ilyen hozzáállás arra kész
tetett bennünket, hogy néhány dolgot jobban átrágjunk, hi
szen szerettük szüleinket, azt a közösséget és plébánost, aki a 
család után a legtöbbet jelentett számunkra. A II. Vatikáni 
Zsinat dokumentumai is mást sejtetnek. ,A hivatások ébresz
tése az egész keresztény közösségre tartozik; elsősorban egé
szen komoly keresztény élettel kell ennek a kötelességnek 
m egfelelnie. A legtöbbet azok a családok teszik, am elyek a 
hit, a szeretet és a jám borság szellem ét sugározva első sze
m inárium nak szám ítanak; továbbá a plébániák, m elyek
nek virágzó életében részt vesznek a fiatalok. ”11 

A fiatal kispapok és szerzetesnövendékek életvitele és gon
dolkodása nem mentes a szélsőségektől, a radikalizmustól. 
Itt arra a kezdeti buzgóságra gondolok, amikor valaki elhatá
rozza, hogy ő jó pap, „szent” életű szerzetes lesz. Aztán né
hány hónap eltelte után megtudja nevelőitől, hogy az amit 
tesz nem jó, mert szélsőséges, nem alkalmazkodik a többség-

** A II. Vatikáni Zsinat Tanítása. Szent István Társulat. Bp., 1986. (A 
továbbiakban: Zsinati Dók.) OT 2.
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hez. A közösségi életvitel nem engedi meg a szélsőségeket, 
legyen az szeminárium vagy szerzetesi közösség. De az illető 
továbbra sem tudja meg, hogy mit tegyen, csak azt tudja, 
hogy amit tesz, nem jó! A nevelőknek, határozott magatartás 
mellett érthetően meg kellene magyarázniuk, hogy egy adott 
cselekedet mitől szélsőséges, netalán ártalmas a közösségi 
életre és nem utolsó sorban az illető hitbéli fejlődésére, kö
zösségi életére. „Az egyházban ősidőktől kezdve m indig 
akadtak férfiak  és nők, akik az evangélium i tanácsokhoz 
igazodva akarták Krisztust nagyobb szabadságban követni 
és hűségesen utánozni. ”12 Egy másik helyen a következőket 
olvashatjuk: ,Az elöljárók és tanárok mélyen érezzék át, 
hogy m ennyire tőlük, az ő gondolkodás- és cselekvésmód
juktól fü gg  a növendékek képzésének eredm énye. ”13

Ki legyen a példaképem?
Az a plébános, akinek az élete, életvitele nagyon meghatáro
zó volt számomra; az a szent rendalapító, akinek az életét én 
is utánozni, követni akarom? A válasz elég egyértelmű. „Itt mi 
vagyunk a példaképek, akár tetszik, akár nem!” A probléma 
nem ott kezdődik, hogy nemegyszer az elöljárók ezt hasonló 
stílusban tálalják, hanem ott, hogy számomra ez a példa in
kább riasztó, mint vonzó. Egy dolgot biztosan tudok: Nem 
akarok olyan lenni, mint az elöljáróm! Talán szemtelenség er
ről a problémáról ilyen hangnemben és ilyen egyszerűen ír
ni. De a probléma tényleg ilyen egyszerű. Egy volt kispap ba
rátom például soha nem tudta elfogadni azt, hogy a spirituá
lisa nem viselkedett példamutatóan, inkább laza volt mint 
szigorú, állásfoglalásaiban nem volt határozott, a komoly 
lelkivezetői kérdésekben nem tudott segíteni A kispapok hi
vatását abban „mérte le”, hogy milyen pontosan jelennek 
meg a közösségi programokon, a kimenők után pontosan 
vissza érkeznek-e a szemináriumba, pontosan megjelennek-e

^  Zsinati Dók. PC 1.

Zsinati Dók. OT 5.
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az előadásokon. Továbbá az is elképzelhetetlen volt számára, 
hogy a több mint ötven kispapra egy spirituális jutott csak. 
Az egyházmegye nem tudott több papot, nevelőt a kispapok 
lelki vezetésére bocsátani, hiszen a pasztorációban legalább 
annyira szükség van a papokra mint a szemináriumokban.

Kezdeti nehézségek
Akkor kezdődnek a problémák -  mesélik ismerőseim - ,  ami
kor lassan körvonalazódik számunkra, hogy mi egy olyan kö
zösségben élünk, olyan külső és belső követeléseknek eleget 
téve, amikre kezdetben nem számítottunk, amik egyre idege
nebbek, mivel belsőleg nem tudunk azonosulni velük. Lassan 
annyi bátorságunk is akad, hogy ezt megosztjuk elöljáróink
kal, és amikor megkérdezik tőlünk, hogy mit csinálnánk más
képpen, akkor őszintén elmondjuk,' azt, hogy melyik atya, 
testvér viselkedése nem tetszik, és kikkel nem tudok kijönni 
a növendéktársak közül. Egy ilyen alkalomra én is emlék
szem! A beszélgetés végén még dicséretet is kaptam, hogy 
milyen őszinte vagyok! Közben meg állandóan az járt az 
eszemben, hogy:

„Nekem ezt végig kell csinálni!”
Elhatározom, hogy másképp állok hozzá a dolgokhoz, még 
radikálisabban. Jobban törekszem arra, hogy a Regula szabá
lyait a hétköznapokban megvalósítsam. Igyekszem jó kapcso
latot kialakítani azokkal a testvérekkel is, akik engem nem fo
gadnak el, hiszen ezt a bőrömön tapasztalom. Az újabb len
dület, amit úgy élek meg - most már a Renden belül - mint 
második megtérésemet, sajnos csak addig tart, amíg nyilván
valóvá válik számomra, hogy körülöttem semmi sem változik, 
pedig én azt reméltem! A testvérek nem tudnak elfogadni, az 
elöljáróim ugyanolyanok hozzám, úgy érzem, hogy nem vesz
nek komolyan. Amikor ismét beszélgetek az elöljárómmal, 
akkor nyomban kiderül, amit korábban erényemnek ismert 
el, azt most mint rosszat kell magamban leküzdenem. Ami 
korábban erényem volt, az most bűnömmé lett.
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Egyik ismerősöm azt is elmesélte, hogy ő amikor elpana
szolta elöljárójának, miszerint neki egyre nehezebb a közös
ségi életformát gyakorolni, akkor tanácsként azt kapta, hogy 
elmélkedjen el azon, hogy van-e neki egyáltalán még hivatá
sa. O erre nagyon meglepődött, hiszen ez addig meg sem 
fordult a fejében. Amikor a következő beszélgetésben nem 
tudta egyértelműen meggyőzni az elöljáróját hivatásáról, egy
fajta ultimátumot kapott. Ha eddig a napig nem ad egyértel
mű választ, elbocsátását kezdeményezi a nevelői testületnél. 
Az eredmény: önként kéri elbocsátását a Rendből.

„... és hátrafelé néz...”14
Megtörtént az, amire néhány évvel ezelőtt még gondolni sem 
mert, újból a világiak között él. Mivel még múltját nem dol
gozta fel teljesen, azt sem tudja, hogy viszonyuljon az új kö
rülményekhez. Ezt én is tapasztaltam. Sokszor arra gondol
tam, hogy én hűtlenséget követtem el azzal szemben, aki ak
kor meghívott az Evangélium szorosabb követésére. Az eke 
szarvára tettem a kezem, de aztán hátra néztem. Méltó le
szek-e a mennyek országára? Azért viseltek meg annyira a tör
téntek, mert az utolsó pillanatig azt reméltem, hogy erős le
szek és képes leszek a problémákon fölülemelkedni. De nem 
így történt! Akikre számítottam nem segítettek rajtam, pedig 
nagyon jól tudták, hogy mi történik velem. De annak idején 
én is ezt tettem, amikor valaki elhagyta a Rendet. Úgy gon
doltam, neki mennie kell, mert szemmel láthatóan nincs hi
vatása. Pedig lehet, hogy volt?!

„...Nyitott kapuk...”
A magyar egyház jelenleg kapkod, ami meggondoladan döntése
ket eredményez. Olykor nehéz egy egyházmegyének eldöntenie 
azt, hogy hány papot szabadítson föl a kispapképzésre, de arról 
is hallottam már, hogy olyan egyházmegye kíván szemináriumot 
létesíteni, ahol ezt a kispapok száma sem indokolja, ráadásul egy

14 Lk 9, 62
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színvonalas szemináriumból kíván az illető püspök tanárokat 
verbuválni. Figyelembe kellene venni azt, hogy ma Magyarorszá
gon hány olyan szeminárium működik, amely egyaránt megfelel 
a szakmai és lelki követelményeknek; mindössze két vagy három 
ilyen szemináriumról beszélhetünk!

Az újonnan működő szerzetesrendek szintén nagy dilemma 
előtt állnak akkor, amikor arról kell dönteni, hogy egy rendház
ban a közösségi életet (konvent mise, közös zsolozsma, rekreáci- 
ó, közös étkezés) alapvető követelményeit veszik-e figyelembe, 
vagy pedig egy újabb ingatlan visszaszerzésén fáradoznak, 
amelyek meglévő közösségi erőiket tovább gyengítik.

Az illetékesek a problémákat nem veszik elég komolyan, ne
megyszer olyan nevelőket alkalmaznak, akik nincsenek hivatásuk 
magaslatán, akik nem tudnak és nem is akarnak az ifjak nyelvén 
beszélni. A fiatalok számára nagyon fontos a példakép, a mester, 
akit tudnak követni. Irracionális döntésekkel - amelyek a múlt 
században vagy a század elején talán erősítették a növendékek 
hivatását - „mai fiatalokat” nem lehet nevelni.

írásom végén hadd idézzek egy számomra sokat mondó és 
bíztató véleményt, amelynek párját nem találtam a katolikus 
sajtóban: ,yajon napjaink ún. m odem  em bere szám ára a 
bencés kolostorok lakóinak eszkatológikus, azaz a végső 
cél, a végső nap, Urunk eljövetelének órája fe lé  mutató eg
zisztenciája -felhívás, kihívás-e? Vajon m egérinti-e a m ának 
em berét is evilági egzisztenciájában, életében a bencés Re
gulából m a is a világ fe lé  áradó ősi üzenet? Tud-e, akar-e a 
Krisztus-vár ás lelkületében élni, azt önm agában elm élyíte
ni? ... Vajon nem  vonzza-e őket túlontúl a világ felé, a külső, 
evilági feladatok fe lé  az a kulturális örökség, m elyet m a
gukkal hordoznak és olykor ballasztként visznek tovább? ... 
Azt hiszem, m indezen a bencések és más keresztény közössé
gek tagjai komolyan el kell gondolkodjanak. ”15

^  Szennay András: Nyitott kapuk egyháza. Bencés Kiadó. Pannonhalma, 
1995. p. 426-427.
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Krassói Anikó

A szerző 1993-ban végzett a szegedi Juhász  
Gyula Tanárképző Főiskola magyar-román 
szakán, m ajd három  évvel később a Szegedi 
Hittudományi Főiskolán szerzett diplomát. Je 
lenleg hittanár, valamint szakvezető a SzHF-n.

Periférián: keresztény munkásfiatalok

A magyar egyházban a leginkább megszólított réteg a gyerme
kek. Első helyet foglalnak el a hitoktatásban, egyre több helyen 
létezik már óvodai hittan, nagyobb városokban ovismise. Az álta
lános iskolában folytatódik (esetleg elkezdődik) és terebélyese
dik ki leginkább a hitoktatás. Ezek után említhetjük a középisko
lás csoportokat, helyi viszonyoktól függően plébánián, kisközös
ségek formájában vagy oktatási intézményekben. A nagyobb 
egyetemi központokban megalakultak vagy formálódnak az 
egyetemi lelkészségek. Később - az életkorokat követve - megszó
lítottak azok a jegyespárok, akik igénylik az egyházi házasságkö
tést. Optimális esetben belőlük alakulnak ki az ifjűházas-csopor- 
tok, akik aztán szülőként esetleg Biblia-körbe járnak és elkísérik 
gyermekeiket a plébániai hitoktatásra. S végül az egyház legné
pesebb táborát mind a mai napig az idősek alkotják, akiknek kö
zösségi élete és megszólítottsága leggyakrabban a templomba- 
járásra szorítkozik.

A felsorolásból mindenképpen hiányzik két réteg. Általában 
hiányoznak az egyházból a munkásiíjak. Azok a fiatalok, akik 
vagy szakmunkásképző intézményekben tanulnak, vagy nagyon 
korán munkába állnak. Életkoruknak megfelelően ugyan még 
megszólítottak lehetnének diákként, ám sajátos élethelyzetük, 
környezetük mássága mindenképpen különleges odafigyelést kí
ván. Ugyanez a helyzet a társadalom peremére szorult emberek
kel (drogosok, fogyatékos gyermekek, krónikus betegek, hajlék
talanok, stb.). Természetesen nem szabad megfeledkeznünk
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azokról az intézményekről, melyek speciálisan velük foglalkoz
nak, vagy az akciószerű segítségnyújtásokról, ám kétségtelen 
tény, hogy mindezek száma elenyésző és tevékenységük nagy 
mértékben korlátozott.

Jelen írás két - egymástól független - újabb alternatívát mutat 
be, két olyan mozgalmat, mely azokat a rétegeket igyekszik meg
szólítani, amelyek az egyház struktúrájában is a perifériára sod
ródtak. Bár a két kezdeményezés egymástól függetlenül jött létre 
és működik, egyik lényeges közös vonásuk, hogy mindkettőt el
sősorban a fiatalok vállalják fel.

AJOC
A Katolikus Munkás ifjú Mozgalom nemzetközi szervezete 1925- 
ben indult útjára Belgiumban. (Francia neve: Jeunesse Ouvriére 
Chretiénne, innen ered a közismert JOC elnevezés.) Magyaror
szágon KIOE, azaz Keresztény Ifjúmunkások Országos Egyesüle
te néven vált ismertté.

Elindítója Joseph Cardijn, munkás származású belga pap volt, 
aki az első világháborút követő években azt tapasztalta, hogy a 
munkásság eltávolodott az egyháztól. A gondjaikat ismerve elha
tározta, harcolni fog a munkások érdekeiért és megpróbálja 
megnyerni őket az egyház számára. Tevékenysége során számos 
ellenállásba ütközve XI. Pius pápa segítségét kérte, aki örömmel 
fogadta működését és támogatásáról biztosította. Cardijn moz
galma vezetését elsősorban fiatalokra bízta, akiknek feladatává 
tette, hogy kovásszá legyenek, hassák át a munkástömegeket, és 
próbálják megváltoztatni úgy saját, mint társaik életét. A JOC to
vábbi szervezését 1937-ben folytatták az angolszász országokban 
(Pat Keegan vezetésével), majd fokozatosan továbbterjedt szerte 
a világon. A JOC Magyarországon működő csoportja 1928-ban 
alakult, munkáját azonban a II. világháború után, 1948-tól - a 
mozgalom feloszlatása miatt - szüneteltetni kényszerült. A fővá
rosban működő régi KIOE-tagok több évtized után, az 1990-es 
évek eleje óta újra munkához láthattak. A hosszú kényszerszünet 
miatt azonban az aktivisták megkorosodtak, így az újrakezdés el
ső évei a régi mag kibontakozásával és fiatalítással teltek.
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Szegeden már második éve egy új kezdeményezés él JOCK-kör 
néven (nevükbe^ Joseph Cardijn alapító neve is benne rejlik). 
Az eredetileg baráti kapcsolatokból kialakuló társaságok mára 
egyre tudatosabban közösségekké válnak. A szegedi csoport lel
ke és irányítója, Szászi Balázs a déli régióban és a „viharsarok
ban” igyekszik JOCK-körök beindítására. Ez az egyházért műkö
dő, egyházon kívüli szervezet (bár Magyarországon a JOCK hiva
talosan még nem létezik). Elsődleges céljuk az ifjúmunkás réteg 
megszólítása, odafigyelés rájuk és gondjaikra egyaránt. Alapvető 
célkitűzésük a fiatalokat ránevelni elkötelezettségre és követke
zetes küzdelemre, ráébreszteni őket arra, hogy felelősségük van 
a világban! A mozgalom teológiája is része ennek az elképzelés
nek: mint keresztény mozgalom nem annak hirdetésével kezdi 
működését, amit ő tud, hanem megpróbál együtt menni a mun
kásokkal, azt felfedezve, ami bennük van. Tanúságtevésük nem 
szavakkal, hanem életükkel történik és azzal, hogy megtalálják és 
felmutatják a munkásfiatalokban rejlő értékeket. Módszerük sa
játos, neve: az élet felülvizsgálata. Kiindulási alapjuk: minden 
egyes munkásfiatal élete fontos; mindenki életében maga Isten 
munkálkodik. Módszerük három bázisra épül: Láss! - A megélt, 
megtapasztalt élethelyzetekből tények, események meglátása, 
ítélj! - A Biblia fényében és hasonló tapasztalatok alapján közös 
válaszkeresés az adott problémákra. Cselekedj! - A döntés sza
badságának birtokában tenni a lehető legjobbat. A módszer lé
nyegében rejlik a közös válaszkeresés. A szegedi JOCK-kör - kö
vetkezetesen felhasználva a sajátos módszert is - immár második 
éve folytat aktivista képzést „Dzsokkoló” néven. A két éves JOC- 
iskola célkitűzései közé tartozik a módszer alkalmazása, csoport
dinamikai ismeretek és kampányszervezési gyakorlatok elsajátítá
sa, a nemzetközi tapasztalatok megismerése, valamint pénzügyi 
ismeretek és pénztáros képzés, hiszen a JOC mozgalom anyagi
lag teljesen önálló, egyházi támogatások és pályázatok segítségé
vel egészíti ki fenntartási költségeit. A szegedi közösségeknek, 
Szászi Balázs összefogásával legfontosabb hagyománya, az im
már hatodik éve rendszeressé vált Keresztény Ifjúmunkás Talál
kozó megszervezése.
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AJEF
Az újabb három betű mögött egy újabb kezdeményezés: Jezsui
ták fiatal önkénteseinek közössége. Ebbe olyan szolgálni akaró 
fiatalok tartoznak, akik tanulmányaikat vagy munkájukat egy év
re felfüggesztve egy közösségbe költöznek, és a társadalom pere
mére szorult emberekkel foglalkoznak.

A JEF szintén nemzetközi program, 1956-ban indult az Egye
sült Államokból és fokozatosan épült ki hálózata valamennyi 
földrészen. Hazánkban kizárólag Szegeden működik JEF- közös
ség 1992 szeptembere óta, Mustó Péter S.J. koordinálásával. (A 
JEF a jezsuita rend egyik programjaként az egyház által hivatalo
san elfogadott.) A kezdeményezés hátterében a jezsuiták azon 
felismerése áll, miszerint vannak olyan fiatalok, akik szeretnék el
kötelezni magukat szociálisan és lelkiségben egyaránt, anélkül, 
hogy véglegesen döntenének adott életforma vagy vallás mellett. 
Az egy, Ül. a tengerentúlon két éves elköteleződés nem kíván 
ugyanis hitvallás letételét, szerzetesi fogadalmat (engedelmesség, 
szegénység, családtalanság), tagjai csupán azt vállalják, hogy egy
szerű életmódban élnek. (Ez különösen a nyugati államokban 
fontos kitétel.) A JEF nem tart fenn saját intézményeket, az ön
kéntesek lehetőség szerint egyházi, állami, esedeg magánintéz
ményekben vállalhatnak munkát. A fiatalok helyzete és státusza a 
különböző országokban elhelyezkedési területektől függően vál
tozó. A Magyarországon tevékenykedő közösség tagjait az intéz
mények alkalmazottként foglalkoztatják, közalkalmazotti bértáb
lázat szerinti honoráriummal. Ebből fakadóan a JEF anyagi irány
vonalait különböző módon intézi. A közösség általában önfenn
tartó (amennyiben ellenszolgáltatás jár munkájukért) a tagok kö
zötti teljes vagyonközösséggel, bérezés hiányában szükség ese
tén a jezsuita rend nyújt segítséget. Munkatársai elsősorban 
drogambulanciákon, kórházakban, fogyatékos gyermekek inté
zeteiben, otthoni szociális ellátásban vesznek részt. A JEF ezek
hez az emberekhez a „Segítség az önsegítéshez” alapelv szerint 
szólnak, vagyis igyekeznek kihozni belőlük az önmagukban rejlő 
lehetőségeket, s felismertetni bennük felelősségüket saját életük 
iránt. Csak közel hajolva hozzájuk, csak közöttük élve lehet meg-
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tapasztalni azt például, hogy az értelmi fogyatékos fiatalok is 
mennyire emberek, partnerek, barátok tudnak lenni, hogy az 
élet bizonyos részleteit mennyire tisztán látják.

Munkájuk, programjuk tehát elsősorban nem direkt tanúságte
vésre irányul, hanem Jézus szavait veszik alapul: „Éheztem ugyanis 
és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam 
és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam 
és meglátogattatok, börtönben voltam és felkerestetek.”16

A JEF programjának mindez csupán az egyik irányvonala. Ugyan
ilyen lényeges a keresztény közösség megélése a mindennapok
ban. Ennek gyakorlati megvalósításaképpen az önkéntesek közös 
lakásban élve három-öt főből álló kisközösséget alkotnak. A jezsui
ta rend egy tagja folyamatosan tartja velük a kapcsolatot, hetente 
egyszer - egyenként és közösségben - összegyűlnek, hogy munká
jukról és közösségi életükről beszámolhassanak. A közösségi élet 
kihatása későbbi életükre vitathatatlan. Ugyanúgy, ahogy segítség 
lehet a másik, a másság elfogadásában, ugyanúgy alapot adhat a 
házassági életközösségben is. A közösségi élet megtapasztalása se
gítséget nyújt egy nyitottabb világszemlélet kialakítására is.

Zárszó helyett
XIII. Leó pápa, egyházunk első szociális enciklikájának17 szerző
je mondta: „Századunk legnagyobb botránya, hogy szakadék tá
madt az egyház és a munkásság között.” A pápa szavai a múlt 
században hangzottak el, a szakadék azonban azóta is tátong. A 
két, nemzetközi szinten is kiteljesedett mozgalom ezt a hiányt 
próbálja pótolni, mindenütt az adott lehetőségek szintjén. Sajná
latos, hogy a kilencvenes évek végéhez közeledve a hierarchia 
milyen kevés tagja ismerte fel ezt a helyzetet. Ezt támasztja alá a 
JOC egyik aktivista papjának a véleménye is, miszerint neki ket
tős küldetése van: egyrészt a fiatal munkásokhoz fordulni, 
ugyanakkor a többi papot is megszólítani az ügy érdekében.

16 Mt 25, 35-36.

17 Rerum Novarum, 1891. május 15.
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B ék ési E szter

Békési Eszter pécsi származású, Szegeden élő  
tanár. Jegyeskurzuson nem  esett át, csak m eg
házasodott. 1990-ben a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán magyar- népm űvelés 
szakon, két évvel később a Jó zsef Attila Tudo-t 
m ányegyetem en m agyar szakon kapott diplo
mát. Jelenleg középiskolai tanár és oktató a Ju 
hász Gyula Tanárképző Főiskolán.

„Megfontoltad-e Isten előtt 
szándékodat?”

A házasságra tökéletesen felkészülni talán sohasem lehet. 
Jó, ha a személyiség fejlődésének olyan fázisában talákozik 
a fiatalember a házassággal, mikor a szeretetet és a fele
lősséget már nem csak önmaga, hanem egy másik lény 
iránt is gyakorolni képes. De hány esetben van ez így? 
Felkészültek vagyunk-e a házasságra? A szertartás során a 
pap szájából is elhangzik az egyházi közösség kérdése: 
„...megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad el
határozásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? „

Sokan belátják életük során, hogy nem fontolták meg eléggé, 
netán azt is belátják, hogy rosszul választottak. És sokan vannak 
olyanok is, akik nem vallják be sem maguknak sem másnak 
az elhibázott döntést. Élik megszokott, zavaros, feszültséggel, 
gyakran gyűlölettel teli életüket, és több évtizedes házasságuk 
leginkább csak szeretetéhségüket fokozza. Szánalmas példák iga
zolják, mennyire nem mindegy, kit választunk!

A katolikus egyházban azzal, hogy a házasság szentség, 
nagy méltóságot kap a legszorosabb szeretetszövetség. Az 
„igen” kimondásának alkalma köré gyönyörű szertartás 
alakult, így valóban az esküvő életünk legnagyszerűbb és 
legboldogabb ünnepévé válhat.
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Megfontoltad-e, ...ígéred-e..., elfogadod-e...? - Hangzanak 
a szent nap szent kérdései. A válasz pedig lehet-e más, 
mint az igen?! És bár a sekrestyében az ifjú pár várakozás 
közben egymást ugratva ízlelgeti a „nem” vagy a „talán” 
szavak értelmét, az oltárnál gondolkodás nélkül azt mond
ják, amit a helyzet megkíván. Hiszen a pap, a család, a 
násznép azért jött el, hogy ezt az igent hallhassa, hogy 
megörökítse a fényképeken a boldog eseményt.

Meg aztán, szeretik is egymást nagyon, de nagyon, és 
együtt akarnak élni és boldogok akarnak lenni. Kivetni 
valót nem illik találni e jámbor szándékban. Legfeljebb 
az aggódókban fogalmazódik meg a kérdés: felkészültek-e 
erre a szép hivatásra, értik-e a házassági szeretet másféle, 
különös módját, ami hosszú időre összekötheti őket?

Egyházunk is beállt az aggódó szemlélők közé. Közel 
két évtizede foglalkozik a fiatalok házasságra való felké
szítésével, melynek egyik fajtája a házassági előkészítő, 
más néven a jegyéskurzus. Ezt a házasulandók számára 
kötelezően előírt tanfolyamot nagyobb településeken 
összevontan rendezik meg teológusok és orvosok előadá
sa formájában, kisebb helységekben pedig a lelkipásztor 
végzi, amikor van erre ideje.

Akik az egyházhoz - mint egy sajátos szolgáltató intéz
ményhez! - csak a szentségek felvételekor fordulnak, azok 
egymásnak teendő ígéreteit az egyháznak ez az egy, for
mális és lelkiismeretet csitító intézkedés „világítja át”. A 
„protekciósok” (egy pappal barátságban vagy közeli isme
retségben levő fiatalok) el tudják kerülni a jegyeskurzust, 
ha esküvőjük előtt arra hivatkoznak, hogy az eskető 
papjuk felkészítette őket a szentségi házasságra, és ezt 
papjuk meg is erősíti, nem kérik számon rajtuk a kurzus 
elvégzését igazoló bizonyítványt.

Mitől formális intézmény a jegyeskurzus?
A nyilvános házasság-előkészítő tanfolyam egyhónapos, 4 elő

adásból álló elfoglaltságot jelent a jegyespárnak. A kurzus szak
értői: egy teológus vagy pap - aki a házasságról mint Isten ter-
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vében meglévő eseményről és a leendő gyermekek egyházi 
neveléséről beszél, egy orvos - aki a házasság orvosi, pszicholó
giai szempontjait ismerteti -, és egy önkéntes „gyakorló” házas
pár, akik másfél órában házas tapasztalataikról számolnak be. 
Ilyen időkeretben mi lehet acélja ennek a rendezvénynek? Az- 
válaszolta egy gyakorló jegyeskurzust vezető pap -, hogy a je
gyesek még az esküvő előtt a házasságról az egyház tanításá
nak megfelelően is szerezzenek ismeretet, egyházjogi problé
mákkal és megoldásaikkal is találkozzanak, figyeljenek kapcso
latuk belső tartalmára.

Miért lelkiismeret csitító intézmény az egyházmegyei 
házasság előkészítő tanfolyam?

Egyházi szervezésű dologról van szó, mert az egyház ag
gódik a családokért. Kevés a pap, nincs idő, amit csak lehet, 
azt tömbösítsük! Küldjük az összes fiatalt az összevont há
zasság előkészítő tanfolyamra, ha van még kérdésük azután 
is, legfeljebb felteszik azokat a plébánosnak. így gyorsabb és 
hatékonyabb lehet a hívekkel való foglalkozás.

Ez így igaz, kétség nem férhet hozzá: gyorsabb. Hogy ha
tékonyabb-e, azt az dönti el, mit tart egyházunk hatékony 
előkészítésnek, amikor házasságról gondolkodik. A tanfolyam 
tematikája, a ráfordított idő olyan, mintha adnánk valamit, 
mintha felkészítenénk a fiatalokat a házasságra. Persze, tud
juk, hogy ez nem teljes körű, tudjuk, hogy nem elegendő, de 
mit csináljunk, ennyire futja erőnkből, időnkből, papjainkból. 
Ha egyházunk a házasságok védelmében szeretne fellépni, 
akkor a házastársak kapcsolatát volna szükséges erősíteni. 
Ahány házasság, annyi féleképpen romolhat el, mégis van 
néhány olyan tipikus probléma, mely majd árnyalataiban 
rombolja a kapcsolatot. Ezeket nem lehet úgy hatástalanítani, 
hogy négyszer másfél órában beszélünk róluk. A két fél in
tim dolgaihoz tartozik, hogy konfliktusaikat miképpen dol
gozzák fel, oldják meg.

Országszerte több - de sajnos nem elég - lelkiség és világi 
lelkipásztor ajánlja fel ödeteit, munkáját a plébániai tevé
kenységekhez, segítve papjainkat. Az egyik ilyen kezdeménye-

5 2



11 (1996) 4 SÚLYPONT Egyházfórum

zést mutatja be Dobos László „Világiak a plébániai lelkipásztor
kodásban” című idén megjelent könyvében. „Mindenki érzi, 
hogy a házasságra való felkészítésnek jelenlegi formája, a há
zasságkötést közvetlenül megelőző 3-4 beszélgetésből álló 
jegyesoktatás legfeljebb szükségmegoldás.”18 A házasságra va
ló felkészítésnek 32 órás foglalkozástervét dolgozta ki a szer
ző, melyben például önismertet, kommunikációt, konfliktus
megoldást tanulnak a 17 évnél idősebb hallgatók.

Családpasztoráöós munkái miatt vált ismertté az osztrák 
pap, Bemhard Liss neve. Munkái magyar nyelven is megjelen
tek, melyekből az Országos Lelkipásztori Intézet jegyesek és 
ifjúházasok számára egy önálló kiadványt készített. Ezt bárkinek, 
aki érdeklődik iránta, elküldik, „...nyitott vagy legalábbis nyíló 
kaput dönget ez az írás mindazok számára, akik felismerték az 
egymásra figyelés, az egymással szót értés erejét. A jó házasság 
sírig tartó dialógus... A szerző sok jó szempontot ad, hogyan 
lehet a csapdák elkerülésével harmonikus családi életre felké
szülni és abban élni”- olvashatjuk Liss már négy évvel ezelőtt 
megjelent családpasztorádós munkájában.19 Az osztrák pap a 
házasságra való felkészítésben a fő tananyagot a gyakorlati 
szempontok megismerésében látja: a házasság mint lakó-, sze
relmi nemi-, és szabadidőközösség. Ha ezen témák veszélyiehető- 
ségét a párok nem ismerik, és nem tanulják meg jó kommuni
kációval elhárítani, házasságuk hamar zátonyra futhat.

Feltétlenül említésre méltó az a szegedi kezdeményezés is, 
mely elvként már 5 éve, a gyakorlatban 4 éve él. A Társ-suli20 
rendezvényei nincsenek szorosan korhoz vagy páros állapot
hoz köteve. Jöjjenek mindazok a fiatalok (kamaszkortól 
felnőttkorig hajadon - nődén), akik szeretnék megtanulni, ho-

I Q10 Dobos László: Világiak a lelkipásztorkodásban - Lámpás Kiadó, Abaliget 
1996. 80. p.

19 Bemhard Liss: A családpasztoráció útjai (Családsegítés, mentálhygiéné, 
módszertani füzetek VIII. kötet) 1992

20 Varga Péter atya „Spilhozni”-jának alapján szegedi szervezők ( Barkós Bea, 
Kelemen László, Somfai Lászlóné, Szászi Balázs) által kidolgozott tréning.
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gyan lehet, hogyan érdemes ismerkedni, barátkozni, hódítani. 
Különféle tesztekkel és sok-sok játékkal önismeretre és termé
szetes gátlásaik oldódására tehetnek szert a Társ-suliba bekap
csolódók. Itt a módszer a hatszor félnapos tréning, de nagysze
rűen működik egyhetes tábori programként is. Elvük: ,A jó 
választáshoz válszték kell!” A szervezők azonkívül, hogy „pre- 
jegyeskurzus”-ként látják e kezdeményezés fő célját, állítják, 
hogy óriási evangelizációs lehetőség is rejlik benne.

Úgy gondoljuk, a házasságra való felkészülésre nem az 
esküvőt megelőző fél vagy egy évben van szükség. Talán 
akkor már késő. Persze, azt sem lehet kijelenteni, hogy 
mérhető lenne, mikor áll készen a lélek e nagyon szo
ros szeretetközösségre. De azt mondhatjuk, van igényünk 
arra, hogy ez az intim társulás fejlessze, mélyítse szere- 
tetgyakorlásunkat és először a földi majd pedig a 
mennybéli boldogsághoz segítsen el minket. Nem mind
egy tehát, hogyan készülünk fel rá!

Amiben pedig a legnagyobb veszély rejlik: ha valamit, 
ami nem alkalmas arra, amire hivatva lenne - lásd kötele
ző egyházi jegyeskurzus -, azt úgy tekintjük, mintha jó len
ne. A házasságra készülő fiatal nagyon érzékeny, min
dent elhisz, mert boldog akar lenni. Nem volna jó, ha 
elhinné, e kurzussal felkészült a házasságára. Bár az elő
adók, a kurzust vezetők szabadkoznak a tánfolyam elején, 
ez „csak töredéke annak, am itel lehetne mondani...”, de 
a házasulandók ezt a töredéknek sem mondhatót ismerik 
meg, és nem biztos, hogy évek múlva érteni fogják, mi
ért nem jó  együtt, mit lehetett volna másképp csinálni.
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Katolikus ifjúsági szervezetek

DZSUNGEL

Annakidején ha öten összejöttek Krisztus nevében - imádkoz
tak. Manapság, ha öten összejönnek, szervezetet alapítanak.

Amikor interjút készítettem az egyik katolikus szervezet ve
zetőjével, keserűen megjegyezte: „Már nem tudom, mikor fe
lejtjük el az embereket és kezdünk el csak a papírokkal fog
lalkozni, hogy igazoljuk saját létünket.” Akkor ezt nem értet
tem, de az interjú végére minden világos lett.

Ha a különféle szervezetek nézzük, akkor abból az tűnik ki, 
hogy a katolikus ifjúság rendkívül tagolt, számtalan szervezet 
foglalkozik velük. Ám ezek között gyakran jelentős átfedések 
is vannak. Az eredményeiket tekintve: programok látogatott
sága, taglétszám, mégsem tűnnek igazán hatékonynak. Létez
hetnek az egyházi struktúrán belül, de lehetnek civil szerve
zetek is, ez utóbbiak kapcsolódhatnak a többi, nem felekezeti 
civil szervezethez, s kapcsolatban lehetnek a kormányzattal 
is. Ez persze rendkívül kuszává teszi a képet: kész dzsungel.

A civil szféra és a kormányzat
Az egész magyar ifjúságot tömörítő KISZ és úttörőmozgalom 
szétzilálódása után számos új, különböző világnézetű szerve
zetet alapítottak az 1990-es évt elején. Ezek helyi, regionális 
és országos szinten is működnek - legalábbis papíron. A ki
sebb csoportok aztán elkezdtek parlamentekbe, tanácsokba 
tömörülni, hogy elfogadtathassák magukat a teljes ifjúságot 
reprezentáló szervezetként, amely tárgyalhat a kormánnyal, 
támogatásokat kap tőle, véleményezési, tanácsadási joga van 
az ifjúságot érintő kérdésekben. A másik oldalról magának a 
kormányzatnak is szüksége volt egy ilyen szervezetre. így a 
helyi illetve regionális szinten működő csoportok két na
gyobb formációhoz kapcsolódtak: az egyik a MAGYIT, a Ma
gyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, melyben elsősorban a úttö
rőmozgalom és a DEMISZ az irányadó. A másik az OGYIP, az
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Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament, ennek tagszerveze
tei szélesebb skálán helyezhetők el: vallási indíttatásúak épp
úgy vannak közöttük, mint ifjú szocialisták. Aztán a 90-es 
évek második felében egy tisztán felekezeti csoport is létre
jött, a FEIKO (Felekezetközi Ifjúsági Konferencia), melynek 
katolikus, református, evangélikus és zsidó tagszervezetei 
vannak. Am mivel egyik nagyobb csoport sem tudott minden
kit tömöríteni, így a kormány maga hozott létre egy egyeztető 
fórumot, ez lett a GYIET, a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyez
tető Tanács. Ezt a kormányzat részéről a Miniszterelnöki Hi
vatal alá tartozó Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Titkárság 
felügyeli Koncz István vezetésével, s nem az MKM Ifjúsági Fő
osztálya. A Tanácsba delegálhatnak képviselőket az ifjúsági 
szervezetek: MAGYIT, OGYIP, FEIKO, és az ifjúságot támoga
tó szervezetek is.

Az egyház ifjúsági szervezetei, felekezeti csoportok
A Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági referense Balás Béla, 
kaposvári püspök. S a Püspöki Karon belül működik egy Ifjú
sági Bizottság is, öt taggal. Ez az öt tag egyébkét az öt nagy 
régió képviselője, ifjúsági vezetője is egyben. A központok 
Budapesten (Pákozdi István, Hegyi Balázs), Szegeden (Kondé 
Lajos), Szombathelyen (Horváth József), Pécsett (Petkó Ta
más) és Egerben (Juhász Ferenc) működnek. Rajtuk kívül 
egyházmegyénként kineveztek egy vagy két ifjúsági felelőst is, 
akik nem függetlenített lelkipásztorok, hanem ügyes, az ifjú-
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ság körében népszerű káplánok. Ezen túl két egyetemi város
ban, a fővárosban és Szegeden, függetlenített egyetemi lel
készt is találunk. Mielőtt bárki azt hinné, hogy túl sokan fog
lalkoznak az ifjúsággal az egyházban, el kell mondani, hogy 
ezek a titulusok általában néhány embert takarnak. Ugyanaz 
az egyetemi lelkész, az egyházmegyei felelős és a régiófelelős 
is.

Az országot a Püspöki Kar 1993-ban osztotta fel régiókra, a 
Kismarosi Ifjúsági Találkozón, azzal a céllal, hogy megszer
vezzék az ifjúsági életet. Minden régió létrehozott egy Ifjúsági 
Irodát, esetleg lapot is kiadnak. Időközben azonban kiderült, 
hogy a régiók összetartása csak igen nyögvenyelősen műkö
dik, s jelentkezett egy irányzat, mely inkább a korosztályi 
(cserkészet, egyetemi lelkészség) és rétegpasztorációt (mun- 
kásfiatalok-JOC, KIOE, egyetemisták-KEFE) szorgalmazza a 
regionálissal szemben, vagy legalább a kettő kombinációjára 
törekszik. Persze a regionális elképzelés jobban beilleszthető 
az egyház struktúrájába, míg a másik irányzat nagy súlyt fek
tet a civil kezdeményezésekre. (Ráadásul a felekezeti civil- 
szervezetek csatlakozhatnak a nemzetközi szervezetekhez is, 
a KEFE például az IMCS-IYCS-hez.) 1994 decemberében lét
rejött ezen szervezeteknek egy fedőszervezete is, a KIFE: Ka
tolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség. Célja, hogy kö
zös programokat, elsősorban továbbképzéseket szervezzen a 
hozzá csatlakozott egyesületek tagjainak.

Korábbi kísérlet volt a katolikus ifjúság összefogására a 
Blankenstein Miklós fémjelezte Katolikus Ifjúsági Mozgalom. 
„Az 1980-as évek elején még bújkálva szerveztünk nyári tábo
rokat, szabadegyetemeket, s próbáltuk megfogalmazni, mit 
jelent a katolikus jelenlét a társadalomban.” - mondta 
Blankenstein, amikor a KIM-ről kérdeztük. „A rendszerváltás 
előtt két évvel Pozsgay Imre kezdeményezésére egy érdekvé
delmi fórumot akartunk létrehozni. A katolikusok képvisele
tére engem kértek meg.” Ezután létrejött a MISZOT, a Ma
gyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa és a Katolikus Ko
ordinációs Tanács. Ezek a szervezetek érdekvédelmi szinten
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érintkeztek az állammal. Később sokan pártelköteleződést 
vállaltak, így a Koordinációs Tanács „szétment”, s a régiekből 
új névvel létrejött a KIM. Ez később nem tudott országos mé
retűvé válni, s mára belenyugodott, hogy nem több mint egy 
budapesti szervezet.

Az eddig sem egyszerű képet tovább bonyolítják a lelkiségi 
mozgalmak. Ezek egyrészt népszerűek a fiatalok körében, 
másrészt ezt a népszerűséget érzékelve ifjúsági csoportokat 
hoztak létre a mozgalmakon belül. A Focolare, a karizmatiku
sok, a KOLPING, a Regnum Marianum, a TAIZE pedig az ed
dig vázoltaktól eltérően tagolja a katolikus ifjúságot.

Egyházi stru k tú ra

Izgalmas kérdés, hogy a szervezetek miként tudják finanszí
rozni működésüket? A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy első
sorban pályázatokból tartják fenn magukat, esetleg külföldi 
egyházi támogatásból. Néhány civil szervezet - taglétszámával 
arányos - költségvetési támogatásra is számíthat. A Magyar 
Katolikus Püspöki Kar pedig összesen évi két millió forintot 
szán az ifjúsági életre.

(am)
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An do k  Mónika

A szerző 1995-ben végzett a József Attila Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán. Je 
lenleg kom m unikáció szakos hallgató. 1995-96- 
ban az egyetemi lap főszerkesztője volt, ma a 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem  
lapját szerkeszti.

Katolikus ifjúsági sajtó: BRAVÓ?

Amikor Magyarországon járt a francia Bayard Kiadó gazdasági 
igazgatója, úgy nyilatkozott: elsősorban a fiatalok és az idő
sek számára tudnak sikeres lapokat készíteni. De vajon hol 
találtak receptet erre? Mert bár a katolikus újságírással, szük
ségességével, szabályaival számos pápai enciklika, zsinati do
kumentum foglalkozik amúgy egészében (Inter mirifica, 
Communio et progressio, Aetatis novae), de ezek kevés gya
korlati támpontot adnak. így a réteglapok készítése, írása tel
jesen a szerkesztők, a kiadó szája íze szerint történik - leg
alábbis Magyarországon.

Az idei év kiadványaiból A Szív, a Zászlónk, az Igen oldalait 
lapoztam át, s megnéztem az Új em ber Ifjúsági rovatát is. A 
kép nem sok jóval bíztat. A felnőtteknek szóló lapoknál is ke
vés a profi katolikus újságíró, az ifjúsági lapoknál lámpással 
kell keresni. Mintha jószándékú magyartanámők Írogatnának 
szabadidejükben, akik sem a témára nem érzékenyek, sem a 
stílusra. Ráadásul döbbenetesen új sajtóműfajokat produkál
nak. Aztán vannak profik, akik szívük szerint politikai újság
írók lennének, de most ifjúsági lapot csinálnak. Ez baj, mert 
az ifjúsági újságírás teljesen más műfaj. Uram bocsá’ Bodor 
Pál sem irogat az Ifjúsági Magazinba. Meglátszik az is, hogy 
minimális pénzből, kevés munkatárssal dolgoznak. Ketten - 
hárman írnak egy lapot, kevés bennük a kép, a tördelés unal
mas és fantáziátlan. Talán a Zászlónk az üdítő kivétel.
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A Szív
Az imaapostolság lapja havonta jelenik meg, 50 oldalon (49 
forint). Elsősorban a nőket, az imádságos női lelket, és a gye
rekeket szólítja meg. Világképe nagyon leegyszerűsített, sem
miféle problémát nem jelenít meg. Politikailag teljesen füg
getlen, bár az érintetlen jelző talán helyesebb lenne. A 
klasszikus sajtóműfajok közül csak az interjú képviselteti ma
gát, a többi írás besorolhatatlan, leginkább élménybeszámoló 
vagy „vezércikknek” szánt prédikáció. A cikkek rövidek és 
igen jámborak. Rovatrendszere sem egészen átgondolt, az 
egyes rovatokhoz tartozó írások nem  egymás mellett szere
pelnek a lapban, hanem össze-vissza. A Szív rovatai: Problé
mák és megoldások, Lelkiség, Röviden, Szentjánosbogár.

A Problém ák és megoldások rovatcím nem fedi pontosan a 
benne szereplő cikkeket. Bár vannak írások, melyek valóban 
létező problémákat tükröznek, de ezeket nem a megfelelő 
súlyukban mutatják be, ezért aztán választ, megoldást is 
könnyebben találnak, mint ahogy ez a valós életben történik. 
Persze lehet, hogy ez a naivitás helyénvaló, s belefér k lap 
profiljába. Pl.: Lelkipásztori segítőket mutat be, mintha ezzel 
a paphiány maradéktalanul megoldható lenne. A rovat többi 
cikke még csak problémákat sem. Ha egyházi ember tollából 
származik az írás, akkor leginkább szentbeszédnek tűnik 
(ami ugye nem sajtóműfaj), témái: II. vatikáni zsinat, Tanul
junk imádkozni. Ebben a rovatban találjuk az új jezsuita tar
tományfőnök bemutatkozását is, nem túl mély. A rovat közli 
továbbá egy jezsuita atya börtönélményeit is, ami érdekes 
ugyan, de nem lehet tudni, hogy kinek szól.

A Lelkiség rovat minden hónapban közli a Szentatya ima
szándékát, a missziós imaszándékot, a hazai imaszándékot és 
négy vasárnapra való gondolatokat. A cikkek mondatai igen 
rövidek, többnyire tőmondatok, s néhol kevés a kohéziós 
erő. A szövegek ilyetén egyenetlensége talán abból adódik, 
hogy fordításokról van szó. Jellemzőek a retorikai kérdések, 
melyeket aztán szépen megválaszolnak: ez a módszer kissé 
szájbarágós. Úgyszintén a Lelkiség rovatban a Szentatya ima-
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szándéka után a mondanivaló feldolgozását segítő 3-4 kér
dést is találunk, ami erősíti a lap didaktikus jellegét. Sajnos 
néhány írás (melyeket gondolom a lelkes olvasók küldtek be) 
a középiskolai fogalmazások szintjén van mind tartalmilag, 
mind stilisztikailag. Viszonylag nagy hibák is előfordulnak. 
Pl.: Cím a 151. pldalon: Kenyeres pajtások az iskolában, cím 
a 159- oldalon: Ciszterci kenyeres pajtásaim.

Az Innen-O nnan rovat egyházi híreket közöl, s nagyon em
lékeztet az Egyházfórum Folyamatok rovatára - tördelésében 
is.

A lapban teljesen különálló rész a Szentjánosbogár, melyet 
az is jelez, hogy mindig más színű papírra nyomtatják mint az 
anyalapot. A gazdag levelezés sejteti, hogy népszerű. Négy 
klubfoglalkozásra kínál anyagot az olvasóknak, amolyan hit- 
tanár-segítő kézikönyv stílusban. Lélek- és jellemépítő törté
neteket olvashatunk, s mindig kapcsolódnak hozzájuk feldol
gozó kérdések is. Érdemes lenne úgy fűzni a lapot, hogy a 
Szentjánosbogár teljesen kiemelhető legyen belőle.

A B5-ös méretű újság cikkeit egy hasábba tördelik, s ettől 
úgy néz ki, mintha könyv lenne. Tipográfiailag nem mozgal
mas a szöveg, s ezt csak erősíti a címek alatt alkalmazott szür
ke raszter. A címek betűmérete kicsi, betűtípusa vaskos, s rá
adásul kevés helyet hagynak a cím és a cikkek között. A Szív
ben megjelenő képek néhol illusztrálnak, de többnyire 
funkciótlanok. Nagy probléma a szkennelésnek, illetve ma
guknak a képeknek a rossz minősége, mely esztétikailag na
gyon sokat ront a lapon. Különösen a jó minőségű címlappal 
kontrasztolva. Másrészt a belső képek és a szöveg között nem 
hagy elég helyet a tördelő, így a szöveg gyakran rácsúszik a 
képekre.

Igen
A havonta megjelenő lap „Fiatal, katolikusának definiálja ma
gát, ezt a réteget igyekszik megszólítani. A katolicizmus har
cos, propagandisztikus képviselője. Legalább olyan elánnal 
nevel, mint Lezsák Sándor. Nagyon sok benne a vélemény
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műfaj. Sőt, a cikkekben kimondatik Az igazság, osztják az 
Észt. A szerzők az általuk felfedezett összefüggéseket mindig 
kommentálják, a saját szájuk íze szerint. Az olvasók azonban 
nem viselik el, hogy a lap rájuk erőltesse véleményét (ezt tük
rözik a korábbi olvasói levelek is). Érdekes, hogy évek óta 
kritizálják az Igent - egyházi vezetők is -, mégis lepattan róla. 
Ezért gyakran elfordulnak tőle az olvasók. Nekem azt tanítot
ták: úgy kell írni, hogy az ember maga elé képzeli az olvasót. 
Kiváncsi lennék, hogy az Igen munkatársai írás közben mi
lyen olvasóközönségre gondolnak? Gondolnak-e egyáltalán 
valakire vagy maguknak írják a lapot?

A szövegek stilisztikailag jók, átgondoltak. Nem véletlen, 
hogy inkább tartalma, politikai elköteleződést sejtető írásai 
miatt bírálják. Bár kétségtelen, hogy az elmúlt években csök
kent a politikussága, s jobbára tematikus számokat készítet
tek. Olyan témák köré szervezték az újságot mint határon túli 
magyarság, millecentenárium, hazugság.

Rovatszerkezet szempontjából jól tagolt az Igen. A címoldal 
vezérCzikke talán a szerzőre, a lap alapítójára, Czakó Gábor
ra utal. A Hit rovat (tipográgiailag a H betű egy lépcsőre em
lékeztet) és a ConFF^ssio lírai írásokat fed. A főtémához kap
csolódó cikkek az Agytakarítás rovatban kapnak helyet. Ez a 
rovatcím elég szerencséden, a szó asszociációs köre negatív. 
A Históriában történelem leckéket közölnek, a ZAT-ban kriti
kákat. A legérdekesebb kritika számomra az volt, amelyben 
Szőnyi Szilárd a Magyar Narancsot a Sátán lapjának nevezte. 
Az egyház híreit olvashatjuk az Egyháztáji című rovatban.

A legszellemesebb részt a lap hátsó oldalán található Szent
képcsarnok című rejtvény, ahol egy-egy püspök karikatúráját 
közük, s néhány sorban parabolisztikusan bemutatják. A 
megfejtők általában Czakó Gábor könyvét nyerik. Az Igen 
egyébként rendszeresen közli Czakó Vasárnapi Újságban el
hangzó jegyzeteit. Az legprofibbnak az interjúk tűnnek, 
melyeket B. Petőfi Ágnes készít.

A tördelést mozgalmasnak szánják, de nem sikerül a dolog. 
Sőt, a tördelési zűrzavar helyenként - legalábbis a tapasztalat-
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lan olvasó számára - már az olvashatóságot veszélyezteti (Agy
takarítás rovat első oldalai). Nincs egyensúly a szöveg, a ké
pek és a dekoratív rovatcímek között. Az összkép disszonáns. 
Helyenként a cikkek betűmérete is nagy. A lap címe, lógója, 
az Igen egy oválisban olvasható úgy, hogy az Igen N-je kilóg 
az oválisból, s ez megint az olvashatóság ellen hat. Hiába ért
jük a szimbolikáját, nem szép, nem esztétikus.

Zászlónk
A Regnum Marianum lapja is havonta jelenik meg, s katolikus 
diáklapnak mondja magát (99 forint). A kamaszok lapja, s 
ért is a nyelvükön. Több levelezős rovata van, s ezek bőséges 
anyaga arra utal, hogy az olvasók és az újság között szoros a 
kapcsolat. A Zászlónk telibetalált egyfajta igényt. Szakmai 
színvonala megfelelő, műfajilag sokszínű, az írások tanítanak 
és informálnak.
A rovatrendszer is jó. Az első oldalakon a katolikus egyház 
katekizmusából közölnek részleteket (hát, ettől esetleg elte
kinthetnének). Az „Éva” rovatban egy storyt és a hozzá kap
csolódó kérdéseket találjuk. Ez itt inkább helyénvaló, mint A 
Szívben. A „Most rajtunk a sor” beküldött verseket, rövid kis 
írásokat tartalmaz, meglepően jókat, s a versek sem ostobák. 
A Zászlónk legnagyobb rovata „A hónap tém ája”. Itt körbe
járták például a politikát, a szegénységet, s mindig közölnek 
olvasói véleményeket is. A politikáról korrekt módon minden 
parlamenti pártból kérdeztek meg képviselőt. A „Nóta bene” 
rovat latin mondásokat magyaráz, a „Panteon” érdekes évfor
dulókról ír. A fiatalok figyelmét ezzel a hagyományaikra irá
nyítják, de mindezt érdekesen, színesen teszik. Van a lapban 
„Filmlevél" is - szerencsétlen rovatcím, Bölcs Istvántól kopí- 
rozottnak tűnik. Itt aktuálisabb filmekről kellene írni, nem 
évekkel ezelőtt vetítettekről. Általában is több aktualitás kel
lene a lapba. Jó  kezdet, hogy szinte azonnal írtak a Nobel-dí- 
jas katolikus püspökről. Mivel a Zászlónk diáklap, így nem 
hiányzik belőle a humor és a rejtvény sem.

63



Egyházfórum SÚLYPONT 11 (1996) 4

Az újság A4-es méretben jelenik meg, külső borítója igé
nyes: merített lapon színes kép. A címlapfotó általában gyere
keket ábrázol, akiket be is mutatnak névvel, kedvenc időtöl
tésükkel együtt. Ezzel a néhány mondattal nagyon közel hoz
zák őket az olvasókhoz, nagyon személyessé teszik a kapcso
latot, de ez teljesen más mint a bulvárlapok személyeskedé
se. A fotók jók, a hétköznapok szépségére világítanak rá. Kár, 
hogy a belső képek minősége sokkal rosszabb. A Zászlónk
ban oldalanként legalább két képet helyeznek el, ami a fiatal 
olvasóközönség miatt elengedhetetlen. Jó  a tördelés is, bár a 
rovatcímek grafikai megoldása lehetne egységesebb.

Új ember
Katolikus hetilapunk 1995 április 23-án indította útjára ifjúsági 
rovatát, anélkül, hogy különösebben átgondolta volna, mit is 
akar ezzel. Fiatalokat megnyerni olvasóknak? Időseknek írni fi
atalokról? A kérdést azóta se döntötte el. Jellemző, hogy az alig 
egy éves rovatnak egyetlen állandó egysége van: a Sport. Itt ál
talában sporttörténeti érdekességeket olvashatunk. Váltakozva 
jelentkezik a Kritika és a Könyvajánlat rovat (sőt, néha ugyan
azt a könyvet mutatják be pl.: Gál Péter - A New Age keresztény 
szemmel, de legalább a szerző különbözik). Folytatásokban kö
zölték Rónay László főszerkesztő regényét, valamint néhány 
verset is. Bekerülnek néha léleképítő történetek, jegyzetként 
megírva, s gyakran mutatnak be kiállításokat. Az Ifjúság rovatba 
került egy negyed-oldalas fizetett hirdetés sorozat is a termé
szetgyógyászatról. Mindez azt tükrözi, hogy a rovat nincs iga
zán kitalálva, nincs koncepciója.

Tördelése olyan, mint az Új emberé általában, csupán 
annyiban különbözik, hogy ezen az oldalon nincs kép, pedig 
ha valahová kéne, akkor ide biztosan.
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PERSPEKTÍVA

Dévény István

Fiatalok között végzett lelkipásztori munka: a Salzburgban, 
1989-ben tartott konferenciának ez volt a témaköre. Teológu
sok és a fiatalság lelkipásztori feladataival megbízott felnőttek 
adták elő gondolataikat és elképzeléseiket. A jelenlévő fiata
lok az előadásokat követő beszélgetésekben és egy kérdőívre 
adott feleleteikben mondhatták el reményeiket és terveiket. 
A könyv -  amelynek címe magyarul így adható vissza: ,A fiatal 
nemzedék meg fogja változtatni az egyház arculatát.”

Az alcím rezignációról, közömbös beletörődésről szól, eb
ből kerestek kivezető utakat. A fiatalos kiútkeresés rövid, két
oldalas fejezetének címe „Kirchenvisionen” -  egyházias láto
mások, vagy látomások az egyházról. Alapjában véve nagyon 
szerény kívánságlista ez, ezért megdöbbentő: vágyódnak egy 
olyan egyházra, amelynek természetszerűen jelen kellene 
lennie, de érzésük szerint ez most hiánycikk.

-  Legyen az egyház egy olyan sokszínű, tarka közösség, 
amelyet ha kívülállók meglátnak, ezt mondják: Szeretnénk mi 
is így élni.

-  Egy olyan egyház az álmom, amely elsősorban a gyengé
ket, az életben elbukottakat, a szegényeket fogadja be; olyan 
egyház, amelyben még a bűnösök is otthont találnak.

-  Olyan legyen az egyház, ahol az egymáshoz való közele
dés alapelve a nyílt dialógus, ahol az Istenbe vetett bizakodás 
fölöslegessé teszi, hogy az egyházi [vezetőség] kishitűen ha
talmának mutogatása, tagjai ellen folytatott fegyelmi eljárá
sok mögé meneküljön.

-  Olyan egyház van szemeim előtt, amelyben mindenkinek 
helye van, amelyben egész emberként -  szelíd és agresszív tu-
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lajdonságainkkal, istenhitünk kételyeivel, létünk minden 
mozzanatával együtt -  jelen lehetünk.

-  Szeretném, ha legalább az egyház megengedné, hogy ál
mainkat, elképzeléseinket valóra váltsuk.

-  Tartozzon az egyház első programja közé az igazságosság 
és a béke szolgálata, de a teremtett világ értékeinek, kincsei
nek őrzése is.

-  Almom egy olyan egyház, amelyben nem kell félni, ha 
más véleménye van az embernek, amelyben rettegés nélkül 
lehet vitatkozni a követendő útról úgy, hogy vita közben test
vérek vagyunk, sőt vita után is testvérek maradunk.

-  Jó  lenne, ha az egyház nem követné azt a társadalmat, 
amelyet kizárólag a teljesítmény érdekel, nem élne örökös 
tettvágyban, megszállott cselekvési kényszerben. Ha kicsit 
nyugodtabb lenne az atmoszféra, akkor több segítséget nyúj
tana ahhoz, hogy rátaláljunk az élet forrására.

-  Egy olyan papképzésről álmodom, amely a jelentkezők
nek segítséget nyújt, hogy a szó igazi értelmében vett felnőt
tekké váljanak, hogy majdan az egyházközösség felnőtt -  fele
lősséget vállaló -  szolgái legyenek.

-  Azt kívánom, hogy az egyházban kivétel nélkül mindenki
nek, a papoknak, munkatársaiknak, [teológiai] szakemberek
nek ne legyen nagyobb becsülete és méltósága, mint a hét
köznap embereinek, azoknak, akik a világ előtt „senkik”.

-  Szeretnék közreműködni egy olyan egyház építésében, 
amelynek elsődleges gondja a rászorulók szolgálata, tehát az 
igazságosságért folytatott küzdelemben a szegények, a gyen
gék és a kiszolgáltatottak pártján áll.

(Jugend verändert Kirche. Wege aus der Resignation. 
Szerk. Albert. Biesinger, Peter Braun. München, 1989- 
160. o.)

* * *
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A jezsuita páter, Román Bleistein a müncheni filozófiai főis
kolán tanít, régóta szaktekintélynek számít az iíjúság nevelé
sének -  elsősorban vallásos nevelésének -  kérdéskörében. 
Ezt a könyvét összefoglalónak szánta. Tapasztalatait azoktól a 
fiataloktól gyűjtötte, akik persze időközben -  a publikáció 
óta eltelt tíz esztendőben -  felnőttek lettek. Hány lelkipász
tor szívlelte meg tanácsait, mennyi eredménnyel, mi lett azon 
fiatalok sorsa, akikről könyvében itt-ott szó van -  nem lehet 
tudni.

Négy oldalt vesz csak igénybe a könyvhöz írt utószava, ez
zel a kérdésként fogalmazott címmel: „Teljesen hiábavaló, ha 
felnőtt lesz az ember?” Bleistein itt egy hasonló -  de állító, te
hát kérdőjel nélküli -  című könyvre figyel, ezzel vitatkozik, 
amelynek szkeptikus iránya nagyjából így adható vissza: Örül- 
jön-e az ember annak, ha harmincéves lett?

Elég sokat vitázik a megelőző 240 oldalon is -  a belenyug- 
vókkal, reménytelenekkel, de a megalapozatlan optimisták
kal, rózsaszínű fátyolba takarókkal is. Néhány fejezetcím: a fi
atalok közt lábrakapó új romantikus hullám -  a fiatal nemze
dék szélsőséges értékítéletek között: a materiális értékektől 
elfordulok, az életet élvezni akarók -  lázadó és tiltakozó fia
talság -  a kritikára való túlzottan érzékeny és sértődött reagá
lás -  ezoterikus vallásokba való menekülés -  mai fiatalok kö
vetendő életpéldák, példaképek nélkül -  növekvő munkanél
küliség elsősorban a fiatalok között -  a fiatalok politikai ér
deklődése és ennek hiánya.

Néhány kérdéssel érdemes lenne részletesebben foglalkoz
ni, de a diagnózisok és gyógyítási javaslatok gazdag tárából 
csupán egyetlen részt emelek ki. „Fiatalok az egyház és a vi
lág között” feliratú fejezetben írja Bleistein: Nem lehet tagad
ni hogy a fiatalok jelentős része, amikor teheti, kivonul az 
egyházi -  tehát intézményes -  kereszténységből. Ezt, magyar 
viszonylatra alakítva így fogalmazhatnánk: a fiatalok jelentős 
része be sem vonul az egyházi, intézményes kereszténységbe. 
Ennek következménye az, hogy szinte elképesztő mértékben 
tudatlanok a hit kérdéseiben. Ilyen körülmények között az ál-
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lamilag elismert egyházi ünnepek -  karácsony, húsvét -  az 
igazi vallásosságnak inkább kárára, mint hasznára vannak. [A 
Svájcban élő recenzens megjegyzése: a „katolikus kantonok
ban” Mindenszentek, vagy Szeplőtelen fogantatás ünnepe 
munkaszünetes nap. Ilyenkor tízezrek áramlanak a „protes
táns kantonokba”, ahol nyitva vannak az üzletek. Évekkel ez
előtt panaszkodtak a luzerni kereskedők: december 8-án a 
városi üzlethálózat kb. 10 millió frankot veszít -  ezt az össze
get a Szeplőtelen Fogantatást „ünneplő” és Jézus születésé
nek napjára „készülő” katolikus lakosság a zürichi üzletekben 
költi el.]

Ennél az ismert és megtapasztalt negatívumnál azonban ér
dekesebb a pozitívum: „A fiatalok másik igénye is jelentkezik: 
az élet értelmének kérdését sokan nagyon fontosnak tartják. 
A mai fiatalság érzékenyebben reagál a végső kérdésekre, 
mint a korábbi nemzedékek. Az emberiség korábban is az ér- 
lelődés éveiben tette fel világnézeti kérdéseit, ilyenkor akart 
tisztába jönni önmagával, az élettel, feladataival. Beszélgeté
sek és naplójegyzetek tanúsítják, milyen nyugtalanul teltek el 
ezek a nehéz évek régebben is. Ezt az alapgondot ma két té
nyező súlyosbítja. Nagyon nagy káosszal találkozik a fiatal az 
értékvilágban. Ezt pluralizmusnak szokás nevezni, de ettől a 
szótól még nem lesz rend a zűrzavarban. Hiányzik egy vala
mennyire megbízható tájékozódási pólus: mi ezeknek az ér
tékeknek jelentése, jelentősége és rangfokozatok szerint le
het-e ezeket 'sorba' állítani. Egységes közvélemény nincs, az 
érdeklődő fiatal a legellentétesebb válaszokat hallja. Kiindu
lási problémája marad az a kérdés, hogy 'mihez tartsam 
magam?' válasz nélkül marad.”

„Ezt a válaszhiányt felerősíti az a tény, hogy beszűkült az 
élet értelmének és értékelésének horizontja. A lehetőségek 
határai szűkültek be. Itt elsősorban a külső veszélyeztetettség 
tudatát lehet említeni: a fiatalok is nap mint nap szembesül
nek a fenyegetett környezet (a természet egyensúlyvesztésé
nek) kérdésével, tudják azt is, hogy a társadalmi vagy nemzet
közi béke sem olyan szilárd, hogy abszolút biztosra lehetne
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menni. Ezeknél sokkal közvetlenebbül érzik azonban a mun
kanélküliség problémáját. Sokan vannak megfosztva attól a 
lehetőségtől, hogy megtervezzék a jövőt. Lehet ebben a pers
pektíva-hiányban értelmesnek, célrairányulónak tartani az 
életet?”

Ezt a -  lényegében nem ismeretlen -  diagnózist Bleistein 
egy érdekes megállapítással egészíti ki: „Teljesen megalapo
zatlan, üres remény volt a részünkről, ha azt hittük, hogy az 
élet értelmét izgatottan kereső fiatalok majd beáramlanak a 
hagyományos egyházakba, hiszen -  meggyőződésünk szerint
-  ezek az egyházak hivatásszerűen az élet értelmét magyarázó 
nagyvállalatok, az értelemadás nagymesterei. Ez nem történt 
meg a múltban, nem történik a jelenben sem. Egy rész elvo
nul a szektákhoz, egy nagyobb rész alternatív életformákkal 
kísérletezik. De ezrek szoktak vonulni az egyházi napok vagy 
katolikus napok rendezvényeire is.”

Az eltérő utak felsorolásából természetesen hiányzik a kapi
tulálok, a kábítószerekhez menekülők, a teljes szkeptikusok
-  vagy éppen a tényekkel megbékülők serege. Az viszont, 
hogy Bleistein az egyházi napokat is a pótmegoldások közé 
sorolja, meglehetősen feltűnő. ítélete így foglalható össze: el
ismerés illeti a szervezőket és résztvevőket, de bizonyos ve
szélyzónát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Könnyen előfor
dulhat, hogy a fiatalok a hétköznap gondjaitól, lakóhelyük 
egyházközösségének feladataitól menekülnek, keresik a har
monikus együttlétet, közösen énekelgetnek, elmélkednek, 
imádkoznak, beszélgetnek, eufórikus hangulatban 
vigasztalják magukat a mindennapok terheiért. Mindez pót
megoldási kísérlet is lehet.

A jelen idők nagy kihívása inkább abban állna, hogy kioldva 
a tekintélyi világból, a hagyomány és a szokás által rájuk erő
szakolt világnézetből, egyénileg szembesüljenek a nagy kér
déssel: miben látják életük értelmét, s milyen úton akarnak 
járni, hogy életcéljukat megvalósítsák. Ez az egyéni felelős
ségvállalás azután indirekt módon tanúságtételt is jelent a 
még bizonytalankodók felé. Kisebb létszámú, de tudatos ke-
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resztények többet jelentenek az egész emberi -  nem csupán 
az egyházi -  élet szempontjából (tehát a politikában, gazda
ságban, szociális programok teljesítésében is), mint nagy se
reg sodródó. Ez az embertípus ma sokkal jelentősebb, mint 
egy terelésre váró, másokkal együtt sodródó nyáj.

(Roman Bleistein, Jugend sein heute. Situation und 
Perspektiven. Würzburg, Echter, 1986. 245. o.)

*  *  *

Helmut Fend Zürich egyetemén a pedagógia és a pedagógiai 
pszichológia professzora. Könyvéhez fűzött bibliográfiai 
anyag -  közel 300 cím -  jelzi, hogy otthonos a társadalomtu
dományok világában is. Ezt különben könyve címe is jelzi: „A 
felnőtté érlelődés társadalomtörténete.” Természetesen in
kább az érdekli, hogy milyen változások, eltolódások találha
tók a 20. század végén, s milyen feladatok várnak ránk a kö
vetkezőben.

Az természetes, hogy a nyugati adottságokat ismeri és is
merteti. Ezeket át kellene fordítani „kelet-európai” körülmé
nyekre. Nem a könyv puszta lefordításáról van tehát szó, ha
nem az itthoni -  tehát magyar -  gazdasági-társadalmi feltéte
lek közé érkező fiatalok helyzetének ismeretéről és ismerteté
séről. Helmut Frend könyvét különben egy teológiai főiskolai 
könyvtárban is megtaláltam -  olyan állapotban, amely jelzi, 
hogy elég sokan forgatták már. Ezt azért említem -  egyáltalán 
azért hozom szóba ezt a könyvet -  mert a lelkipásztori mun
ka sikerének egyik „titka” az, ha valóságos embereket tud cél
ba venni. Társadalomanalitikai művek ebben kiváló segítsé
get tudnak nyújtani.

Fend alapos „nyugat-ismertetéséből” egyetlen gondolatot 
emelek ki, mert ez bizonyos szempontból a magyar világra is 
érvényes. A társadalom életrendje a második világháború 
után jelentősen kitágította a szabadság lehetőségeit a felnö
vekvő fiatalok előtt. Erősödött a magasabb iskolai végzettsé-
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gűek aránya, egyúttal nagyon jelentős lett a szakképzettség 
értékszintje is. A fiatalok ilyen körülmények között egész ko
rán kerülnek abba a helyzetbe, hogy szabadságukkal éljenek, 
korán kell feiismemiök az érvényesülés versengési szellemét, 
fiatalon kell megtanulniuk a „versenyfutást” -  mintha máris 
felnőttek lennének.

Ennek elkerülhetetlen negatív visszahatása is van. Elsőként 
kell említeni, hogy ezzel a kihívással a fiatal nemzedék nem 
jelentéktelen része túl van terhelve. Ennek szomorú jele a fo
kozódó rezignáció, fiatalkori pszichés zavarok, a kábítósze
rekhez való menekülés és még sok minden más negatívum. 
Két módon -  kétfajta ideológia alapján -  lehet reagálni erre, 
állítja Helmut Fend.

A konzervatívok nagyon bizalmatlanul fogadják azt az el
képzelést, hogy a fiatalokat racionálisan meg lehet győzni, 
szabadságuk használatára lehet nevelni őket addig a fokig, 
hogy felelősen -  és életük számára termékenyen -  vegyék 
kézbe saját sorsuk alakulását és alakítását. Ezt csak azok állít
ják -  mondják - ,  akik nem ismerik a reális emberi természe
tet. Ennek a félreértésnek következménye, hogy túlterhelik a 
fiatalokat. Hitre, tájékoztató elvekre van szükségük, saját 
meglátásaikra csak ritkán hagyatkozhatnak. Tekintélyi szóval 
kell segítségükre sietni, mert döntési képességük nagyon 
korlátozott. Önállóságukra, saját felelősségükre való hivatko
zással pedig annak a veszélynek tesszük ki őket, hogy egois
ták és egocentrikusok lesznek.

A másik irányt „társadalomkritikai-emancipációs” ideológiá
nak lehet nevezni. Ez a szellemiség egyértelműen az egyén, 
az individuum pártját fogja. A felvilágosodás alapelveire épít, 
a személyiséget akarja felszabadítani a gyámkodás alól. Az a 
célja, hogy az ember (a fiatal) mások vezetése és irányítása 
nélkül is használni tudja eszét. Hisz abban, hogy fel lehet 
emelni az embert az igazi emberség szintjére. Ez az emanci
pációs rész. Az viszont, hogy a társadalmat kritizálja, magától 
értetődő, mert azokat a körülményeket akarja megváltoztat
ni, amelyek a személyiség fejlődésének útjában állnak.
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Helmut Fend kiértékelése: „Én inkább ehhez a második 
irányhoz tartozom, e könyvem alapján nyilvánvaló lehet. Azt 
azonban be kell vallanom, hogy minél közelebbi kapcsolatba 
kerültem a valósággal, a való élet borzalmaival, annál kevés
bé tudtam kikerülni azt a következtetést, hogy egyesek (so
kak?) deformálódhatnak és túlterhelné válnak. A szinte pato
logikus önzési formáknak (egocentrizmusnak) ma sajnos 
sokkal nagyobb esélyei vannak, mint az elmúlt időszakokban. 
Ilyen körülmények között erősödhet a konzervatív kísértés: 
hajiunk arra, hogy a felelősséget hangsúlyozó, de nagyon bo
nyolult személyi önvalósításhoz, egyúttal a közös történelem 
felelős irányításához az erény, a tekintély és a vezetés-irányí
tás sokkal egyszerűbbnek tűnő elveit mégis segítségül hív
juk.”

„A szabadság és megkötöttség nagyon bonyolult egyensú
lyával kapcsolatos egyéni megoldásom a következő: világosan 
kell látni, hogy a szabadság használatát évek során kell begya
korolni. A túlterheltség érzését csak az tudja elkerülni, aki 
egy életen át gyakorolja, hogy 'józan esze' szerint éljen, s fele
lősségtudatát is állandó ellenőrzés alatt tartja. Ha azt akarjuk, 
hogy az emberek -  elsősorban a fiatalok -  birtokba vegyék 
életüket, akkor szabad döntéseik felelős vállalására, eszük 
normális használatára fel kell őket készíteni.”

Ennél a kívánságnál azonban „elkerülhetetlenül beleütkö
zünk azokba az előfeltételekbe -  a társadalmi környezet meg
felelő szerkezetébe - ,  amelyek nélkül az egyének felszabadí
tásáról beszélni merő illúzió.” Miről van itt szó konkrétan? -  
kérdezi Fend, s a következő felsorolást adja:

-  Meg kell teremteni az önálló gondolkodás kibontakozásá
nak feltételeit: ne álljon gát az igazságot kereső értelem előtt, 
s az ész ne csűrt-csavart és manipulált információkhoz jusson 
hozzá.

-  Meg kell teremteni az alapvető társadalmi szabadságot: a 
hatalom ne legyen egyetlen egyén vagy egyetlen csoport mo
nopóliuma, megfelelő érvényesülési játéktér álljon mindenki
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rendelkezésére, ne legyen strukturális egyenlődenség az 
egyes emberek között.

-  Meg kell teremteni a szó igazi értelmében vett jogállamot, 
ahol a törvény mindenkit egyenlően véd (és egyenlően vá
dol), teljes a jogegyenlőség, s a társadalom élén állók tevé
kenységét is törvény és jog szabályozza.

-  Ne álljon semmi azoknak útjában, akik képességeiket a ' 
szellemi világban (tudomány, művészet stb.) vagy a gazdasági 
életben akarják megvalósítani, kibontani.

Helmut Fend jól tudja, hogyha -  szinte véledenül -  minden 
feltétel egyszerre teljesülne, akkor sem lehet tédenül várni a 
jövőt. Nincs olyan érték, amit az ember vagy az emberiség el 
ne veszíthetne. _Az a feladatunk ezért, hogy a felnövekvő fia
talságot tetteinkkel és érvelésünkkel mozgósítsuk: vegyék tu
domásul, milyen társadalmi előfeltételeket kell biztosítaniuk 
ahhoz, hogy kibontakozásuk igazi táptalaját megteremthes
sék. ”

Mindez evangéliumi reflexióba helyezve: a kereszténység 
ezredfordulós próbatétele, hogyan tudja az így gondolkodó 
fiatal nemzedék számára megteremteni azokat az előfeltétele
ket. amelyek alapján egyáltalán lehetségessé válik, hogy ér
téknek tartsa hitét, világnézetét. Szabadon vállalkozó, szabad
ságot őrizni akaró, elkötelezettséget mégis vállaló fiatalságról 
van szó -  ha az ^alapadottságok" biztosítva vannak. Persze 
ehhez az emberi szabad döntés méltóságát legalább annyira 
kellene a hithirdetés egészében és az egyház vezetési stílusá
ban értékelni, mint azt a „Dignitatis humanae" zsinati doku
mentum tette a vallásszabadság kérdésében.

(Helmut Fend, Sozialgeschichte des Aufwachsens. 
Bedingungen des Aufwachsens und Jugendgestalten im 
zwanzigsten Jahrhundert. Frankfurt, Suhrkamp, 1988. 
321. o.)
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H e lye s b íté s

1996/2-3- Konzervativizmus számunk 
90. oldalának utolsó mondata téves.

Helyesen:
A Vatikán a m ai napig nem  tagja az Európa Tanácsnak, 
pusztán megfigyelőjét küldi ki. Nem lehet a  tagja, 
m ert az em beri jogokra vonatkozó egyezményt
nem  írta alá ■ jelenlegi joggyakorlata alapján
nem  is írhatja alá.

Megjelent az ESÉLY 1996/5. száma
A tartalomból:

Róbert Castel: A bérmunka társadalma 
Jacek Kochanowicz: Új szolidaritás?

Diósi Pál: A töltésen innen, a városon túl

Az ESÉLY kapható a nagyobb könyvesboltokban 
Budapesten. Előfizethető a szerkesztőségben

Címük: 1088 Budapest, M úzeum  krt. 4/c. 169. szoba 
ELTE Szoc.pol. Tanszék 

T e l : 266-98-33/2298 mellék

Előfizetés egy évre: 1.080.- Ft, egy szám ára: 180.- Ft
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EXKLÚZÍV

Hegyi F . Mihály

196&bart született Vásárosnaményban. Buda
pesten teológiát, m ajd Bajorországban filozófi
át tanult. A Szent László Szövetség (SZLSZ) né
ven ism ert teológus-társaság alapító tagja, je 
lenleg több vidéki felsőoktatási intézményben 
tanít.

Teológia vagy amit akartok
Az egyházi felsőoktatás költségvetési 

fin anszírozásáról

Októberben látott napvilágot (1. Magyar Közlöny 1996/88. 
szám, 5250-52. o.) a felsőoktatási képzési normatívákról szó
ló, ezzel egyben a hatályos felsőoktatási törvény, valamint a 
mindenkori költségvetési törvény végrehajtásáról intézkedő 
legújabb kormányrendelet [154/1996. (X.16.)]. E rendeletnek 
az egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó két rövid 
kitétele egyes érintett intézmények munkatársaiban és veze
tőiben nem kis riadalmat keltett. Még olyan hangokat is lehe
tett hallani, hogy „megvonták a teológiáktól az állami támo
gatást”. Ez a megfogalmazás persze erősen túloz, sőt elferdíti 
a valóságot. Ha viszont nem erről, akkor miről van szó valójá
ban a kormányrendeletben, s vajon mi állhat a heves reakci
ók hátterében?

Az első kitételt mindjárt a rendelet általános rendelkezések 
között, az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában olvashatjuk: 
,ffem  terjed ki e rendelet hatálya ...a z  egyházi felsőoktatási
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intézm ények hitélettel összefüggő képzésére. ’’ Ez tehát annyit 
jelent, hogy a kormányrendeletben megállapított képzési 
normatívák az említett intézményekre nem lesznek érvénye
sek. A rendelet záró rendelkezései között, a 11. § (2) bekez
désében pedig ezt olvashatjuk: ,A nem  állam i felsőoktatási 
intézmények az 1996. szeptem ber 1-jéig felvett hallgatók 
után 1997. ja n u á r 1-jétől, a költségvetési törvényben m egha
tározott m értékű -  külön m egbízásban rögzített -  állam i tá
m ogatásban részesülnek.”

Nézzük először, hogy mely intézményekről van is pontosan 
szó egyik, illetve másik esetben. Az egyházi felsőoktatási in
tézményeket a felsőoktatási törvény, illetve általában a felső- 
oktatással foglalkozó hivatalos jogi nyelv a „nem állami felső- 
oktatási intézmények” közé sorolja. Ez az általános megjelö
lés vonatkozik az egyháziakon kívül a magán- és alapítványi 
intézményekre is. Konkrétan az egyházi felsőoktatási intéz
ményekkel kapcsolatban ugyanez a nyelvhasználat egy továb
bi megkülönböztetéssel él, különbséget téve ezek „világi 
szakjai”, valamint „hitélettel összefüggő szakjai” között. Előb
bi kategóriába tartoznak az általános felsőfokú szakember- 
képzéssel foglalkozó világi szakok (ez a magyar katolikus egy
ház viszonylatában jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egye
tem Bölcsészettudományi Karát, Jog- és Államtudományi Ka
rát, az esztergomi Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főisko
lát, valamint a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolát 
érinti). A „hitélettel összefüggő szakok” kategóriájába érten
dő -  pontosabb meghatározás híján -  minden más, azaz min
denekelőtt a kántor-, hitoktató-, hittanár-, diakónus-, lelkész
illetve papképzés (érinti tehát a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Teológiai Karát és a vidéki hittudományi főiskolá
kat).

A felsőoktatási törvény a hitélettel összefüggő szakok támo
gatásáról a következőképpen nyilatkozik: „Az egyházi egyete
mek, főiskolák hitélettel összefüggő tárgyainak oktatásához 
az állam  anyagilag hozzájárulhat. A hozzájárulás m ódjáról 
és m értékéről -  valam ennyi egyházi egyetem re és főiskolára
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egyaránt vonatkozó szem pontrendszer alapján -  az éves 
költségvetés keretében kell dönteni.” [Ftv., 1996. évi LXI. tv. 
alapján módosított 1993. évi LXXX. tv. 114. § (3)]. Itt tehát 
mindössze a támogatás lehetőségéről esik szó, míg ez a ko
rábbi szövegek szerint kötelezettség volt.

Az 1996. december 31-ig érvényben lévő szabályozás mind 
az egyházi világi szakok, mind az egyházi hitéleti szakok szá
mára 80 ezer Ft/év/fő normatív képzési támogatást biztosított 
(vö.: 8. sz. melléklet az 1995. évi CXX3. törvényhez), intéz
mény-fenntartási támogatást viszont egyikük számára sem. A 
jövőben ez az új felsőoktatási törvény szellemében -  minisz
tériumi források szerint -  úgy változhat, hogy a világi szakok 
a képzésre adott állami megbízás függvényében 100-500 ezer 
Ft/év/fő normatív képzési támogatásban, illetve az esetenként 
megállapított képzési támogatás összegének maximum 50 %- 
át kitevő intézmény-fenntartási támogatásban részesülhetnek 
majd. A novemberben megszavazott 1997. évi költségvetési 
törvény 34. § (1) bekezdésének d) pontja alapján azonban a 
képzési támogatás egyelőre egyöntetűen 80 ezer Ft/év/fő (te
hát az állami intézményekben adható minimális támogatás 
4/5-e) marad, intézmény-fenntartási támogatás pedig tovább
ra sem jár senkinek: „a felsőoktatási közfeladatokat ellátó 
nem  állam i intézmények fenntartóit a felsőoktatásról szóló 
1993- évi LXXX. törvényt módosító 1996. évi LXI. törvény 
1996. szeptem ber 1-jei hatályba lépése előtt felvett nappali 
tagozatos hallgatók, valamint a hitéleti képzésben résztvevő 
nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók képzéséhez 80.000  

forint/fő/év állam i hozzájárulás illeti meg, ...”
A most érvénybe lépő szabályozás nem ad egyértelmű fel

hatalmazást sem a képzési, sem a létesítmény-fenntartási nor
matíváknak az egyházi felsőoktatási intézményekre való kiter
jesztésére, sőt részben -  a hitéleti szakok esetében -  a nor
matív támogatási rendszer leépítése felé mutat. Ez a helyzet 
nem felel meg maradéktalanul a lelkiismereti és vallásszabad
ságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 
19. § (1) bekezdésében foglaltaknak, miszerint: „Az állam  az
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egyházi jogi személy nevelési-oktatási, szociális és egészség- 
ügyi, sport, gyerm ek és ifjúságvédelm i intézm ényei m űködé
séhez -  külön törvény rendelkezései szerint -  norm atív mó
don meghatározott, a hasonló állam i intézm ényekkel azo
nos m értékű költségvetési támogatást nyújt, illetőleg a tá
mogatás az ilyen ellátásokra elkülönített pénzeszközökből 
történik. ”

A jelen kormányrendelet közvetve arra utal, hogy a támoga
tás az egyházi hitéleti szakok esetében nem a normatív rend
szer általános szabályai szerint történik majd. Hogy pontosan 
hogyan történik, s hogy történik-e egyáltalán, erre vonatkozó 
egyértelmű utalás a vonatkozó jogszabályok egyikében sincs. 
Az pedig, hogy a felsőoktatási törvény a nem állami, így az 
összes egyházi felsőoktatási intézmények finanszírozását ele
ve az éppen aktuális költségvetési törvény hatáskörébe ren
deli, egyben azt is jelenti, hogy nincsenek olyan garanciák, 
amelyek ezen intézmények számára hosszú távú tervezést 
tennének lehetővé. Hiszen bármilyen is legyen a jelen szabá
lyozás, elvileg bármelyik évben drasztikusan megváltozhat az 
új költségvetéstől függően.

Amikor a magyar jogrendszer éles határvonalat húz a „fel
sőoktatási közfeladatokat ellátó nem állami intézmények” és 
a „hitéleti képzés” között, utóbbiakat úgy kezeli, mintha azok 
nem igazán képeznék a felsőoktatás részét, az őket megala
pozó teológia tudományát pedig úgy, mintha az nem tartoz
na az egyetemes emberi tudás kincsei közé. Ezzel olyan meg
osztottságot idézhet elő, amilyenre nemzetközi szinten is alig 
akad példa.

A finanszírozás jelenlegi modellje nyomán az egyházi felső- 
oktatásban Magyarországon sajátos kettősség alakulhat ki. Az 
ún. hitéleti szakok ebből a szempontból, de egyéb tekintet
ben -  pl. az akkreditáció kérdésében -  is élesen különválhat
nak az ún. világi szakoktól. Ez a hasadás akár egyetíen intéz
ményen belül is létrejöhet, ahol egymás mellett, sőt az okta
tás szintjén szorosan összefonódva léteznek a két külön ke
zelt szakcsoportba sorolható képzési formák (gondoljunk itt
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például egy bölcsész-hittanári szakpárosításra vagy a részben 
azonos tantárgyakra, épületekre, oktatói gárdára stb.). És 
még nem is beszéltünk az olyan kezdeményezésekről, ahol 
egyházi és állami felsőoktatási intézmények között alakultak 
máris gyümölcsöző együttműködési formák. Bizonyos egyhá
zi létesítmények efféle elszigetelődése nemigen válik a közös 
munka javára. Létesítmény-fenntartási hozzájárulás híján egy 
nagyobb egyetemi társulás esetében lehetetlenné válhat, 
hogy az egyházi fél kivegye részét a közös intézményrendszer 
fenntartásából, ami óhatatlanul feszültségekhez vezet a társ- 
intézmények között.

E folyamatok mindenképpen gátolják a teológiának a ma
gyar tudomány és felsőoktatás rendszerébe való beilleszkedé
sét, sőt idővel a valódi integráció gátjaivá is válhatnak. Annak 
az integrációnak az akadályává, amelyre pedig a katolikus 
egyházi fakultásokra nézve irányadó egyházi dokumentumok 
kifejezetten buzdítanak: „Az egyházi egyetemek és fakultások  
vezetői és professzorai gondoskodjanak arról, hogy az egye
tem különböző fakultásai, am ennyire a téma lehetővé teszi, 
kölcsönös segítséget nyújtsanak egymásnak, és kölcsönösen 
együttm űködjenek más egyetem ekkel és fakultásokkal, köz
tük olyanokkal is, am elyek nem  egyháziak.” [Codex Iuris 
Canonici, 820. kánon]; ,A fakultások közötti együttműkö
dést egyazon egyetemen, régión, illetve nagyobb területen  
belül egyaránt gondosan ápolni kell. Ez nagyon hasznos a 
tanárok tudományos munkásságának előmozdítása és a di
ákok hatékonyabb képzése szempontjából, valam int annak  
a beállítottságnak a kibontakoztatása végett, am it általá
ban  interdiszciplinaritásnak neveznek, és am i m anapság egy
re szükségesebbnek látszik; hasonlóképpen a fakultások kö
zötti úgynevezett komplementaritás m egterem tése végett; és 
általában a keresztény bölcsességnek az egész kultúrába va
ló beleivódása végett.” [Sapientia Christiana, 64. artikulus], 
hogy csak két jellemző szakaszt említsünk.
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Arra, hogy az integráció nem jelent az intézmények életébe 
való külső beavatkozást, különösen pedig, hogy nem jelent 
az egyházi tanításba való beleszólást, törvényi garanciák van
nak: ,A nem  állam i felsőoktatási intézm ények a fenntartó  
által meghatározott alapító okirat keretei között feladatai
kat m aguk határozzák m eg.” [Ftv, 7. § (7)]; és „Az egyházi 
egyetemek, főiskolák és a teológiai karok, illetőleg szakok 
állam i elism eréskor a hitélettel összefüggő tárgyak, ism ere
tek tartalm a nem  vizsgálható, ezek tekintetében a képesítési 
követelm ényeket az egyházi egyetem ek és főiskolák a rájuk 
vonatkozó egyházi jogszabályok alapján határozzák m eg.” 
[Ftv, 114. § (1)]. Ilyen veszélyektől tehát felesleges tartani. 
Arról nem is beszélve, hogy az akkreditáció, azaz a létesít
mény működési feltételeinek állami bizottság általi megmére
tése és az intézmény elismertetése a finanszírozás megoldásá
tól függetlenül is kötelező minden, az országban felsőfokú 
képzést nyújtani kívánó intézményre.

Elgondolkodtató azonban, hogy az a szemlélet, amely a teo
lógia oktatását az egyházak belügyének tekinti, hogyan viszo
nyul egy korábbról jól ismert felfogáshoz, amely a vallást általá
ban is magánügynek tekintette. Még elgondolkodtatóbb, 
hogy a jelenlegi törvényalkotást részben jellemző tendencia 
hogyan találkozik össze az egyházi vezetők egy részének tö
rekvéseivel. Ha tehát a bevezetőben említett hangok némelyi
ke esetleg túloz is, a magyar teológia-oktatás, illetve általában 
az egyházi felsőoktatás jövőjét szívükön viselők aggodalmai 
mindenképpen megalapozottnak tűnnek.

80



11 (1996) 4 SZEMLE Egyházfórum

SZEMLE

A „Renovatio” című folyóirat 
kiadója Németország katoli
kus akadémikusainak szövet
sége. Gottfried Leder ennek 
a szövetségnek tagja, a 
Hildesheimi egyetemen volt a politikai tudományok pro
fesszora. Tanulmányában egyetlen szándék vezérli: szeretné, 
ha az egyházi „fönt” és a „lent” között legalább a párbeszéd 
lehetősége megteremtődne. írását nem fordítom, hanem -  
néhányszor szószerinti pontossággal -  ismertetem.

Elég sokáig tartott, amíg az egyház hivatalos állásfoglalásai
ban a demokratikus államszervezet értékelése megszületett. 
A francia forradalom óta élt az eleven gyanú, hogy a polgári 
szabadság és egyenlőség hívei harcosan vallás- és egyházelle
nesek. A megbékélés persze nem jelenti azt, hogy teljesen fe
szültségmentes a két szervezet kapcsolata, de a lényeges aka
dályok (egymás kölcsönös megvetése és elítélése) eltűntek az 
útból.

Sokan sokkal égetőbbnek érzik a másik kérdést, nevezete
sen, hogy miként lehetne az egyházon belül is nagyobb ér
vényre juttatni a demokratikus alapelveket. Ezt különös mó
don felerősítette az Ausztriában, Németországban és Svájc
ban indított „Kirchenvolksbegehren”. Ezt azért érdemes itt 
először németül említeni, mert jelentése -  és elsődleges 
szándéka -  nem egyház-nép-szavazás, hanem egyház-nép-kí- 
vánságok! Ezt különben hasonló tervvel évekkel megelőzte a 
német katolikusok központi bizottsága által összeállított 
„Dialog-Papier”, jegyzék arról, amiről párbeszédet szeretnénk 
folytatni.

Gottfried Leder: 
EGYHÁZ ÉS DEMOKRÁCIA.
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Mindkét „papírnak” [tehát nem konkrét lépésnek vagy 
szervezkedésnek!] ismertetőjegyei: az egyház tagjai tesznek 
fel kérdéseket és terjesztik elő kívánságaikat -  az egyház 
jövőjéért érzett gond élteti őket -  elsősorban abban a kérdés
körben, amelyet röviden így jellemezhetünk: egyház és de
mokrácia.

Sajnos igazi dialógusra ebben a kérdéskörben még nem ke
rült sor. Hogy ez egyáltalán sikerüljön, ezt a célt szolgálják az 
alábbi megjegyzések. Itt egyszerűen a párbeszéd előfeltétele
iről lesz szó. Nem az útban álló akadályok eltávolításáról te
hát (ez illúzió lenne, hanem egyszerűen arról, hogy miként 
lehetne kikerülni a „kívánságokat nyilvánítók” és a „kívánsá
gokat elutasítók” kölcsönös félreértésének zsákutcájából. Ha 
ez nincs tisztázva, könnyen -  és fölöslegesen -  mérgesebbé 
válhat a helyzet, s ez senkinek sem használ.

(1.) Minden teológus, s alapjában véve minden hívő tudja, 
hogy az a szó, hogy „egyház”, rendkívül sokrétegű valóságot 
takar. A Lumen Gentium zsinati dokumentum a tradíció bő
ségéből -  és a megnevezések sokaságából -  merít, amikor ezt 
a valóságot le akarja írni (test, élő fa, nép, közösség, szerve
zet...). Csak úgy „általában” nem lehet beszélni az egyházról, 
akármilyen kívánságlistát állít is össze valaki -  vagy éppen 
szegül szembe a kívánságokkal. Jónéhány valóságeleme -  pl. 
Krisztus misztikus teste -  eleve elutasít magától mindenfajta 
„demokratizálási” kísérletet. Ugyanakkor az „Isten népe” fo
galom minden modem államelmélet nélkül is az egyenlősé
get hirdeti és feltételezi.

(2.) Tartalmi teljességében azt a politikai fogalmat is nehéz 
meghatározni hogy „demokrácia”, minden tulajdonságát ki
merítően felsorolni még kevésbé lehet. Az a tény, hogy totali
tárius rendszerek is hajlandók voltak magukat demokratikus
nak nevezni (pl. a kommunista diktatúrában a Német De
mokratikus Köztársaság) jelzi, hogy kissé törékeny és bizony
talan talajon járunk, amikor lényegi definícióra törekszünk.

(3.) Bármilyen formában is közeledünk tehát ahhoz a prob
lémához, hogy „egyház és demokrácia”, első lépésként tisz-
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tázni kell, hogy itt, ebben az összefüggésben az egyház me
lyik dimenziójáról van szó. De tisztázni kell azt is, hogy a 
többértelművé vált demokrácia-fogalom milyen lényegi is
mertetőjegyeit tartják jelentősnek az egyház számára a kíván
ságlista fogalmazói és aláírói.

(4.) Az viszont tény, hogy a keresztény hitét élni akaró ál
lampolgár két „népnek” tagja. Ideális az, ha kétfajta „népisé- 
ge” között nincs feszültség: nyugodtan lehet hívő és német, 
vagy osztrák (vagy magyar). Arra azonban gondolni kell, hogy 
a kétfajta „hovatartozás” átélésében a különbségek és eltéré
sek a szükséges és elkerülhetetlen szintjén maradjanak. Eb
ből a szempontból könnyebb volt az érzelmi-akarati-gondola- 
ti elhelyezkedés a múlt monarchikus rendszereiben: az állam 
struktúrája lényegében megfelelt az egyház szerkezetének. 
Most viszont a valamennyire normálisan működő demokráci
ában útón-útfélen kikérik (vagy legalább kikérhetik) a polgá
rok véleményét és akaratát, s ha az egyházban soha, sőt meg 
is feddik esetleges lépéseiért, akkor a különbség túlságosan 
nagy. Nem szabad ennyire megterhelni a híveket -  kivéve, ha 
a „kívánságra” adott feleletet igazi (egyértelmű hitforrásokra 
támaszkodó) argumentáció kíséri, nem puszta akaratnyilvání
tás, hogy „ennek így kell lennie, ezen nem lehet változtatni”.

(5.) Nem lehet igazolni, hogy csak a demokrácia az egyet
len jogos közösségi életforma, nem lehet bizonyítani, hogy a 
társadalmi rend őrzésére -  a közösség vezetésére -  kizárólag 
a „nép választása” ad jogot. A jónéhány országban már évszá
zados múltra tekintő demokratikus berendezkedés miatt 
mégis elkerülhetetlenül szükséges, hogy a „nem demokrati
kus” szervezet egyértelműen igazolja, miért nem az. S minél 
többször fordul elő, hogy a közösség tagjai értetlenül fogják 
a vezetőségtől érkező rendelkezéseket, annál „kötelezőbbé” 
válik a bizonyítás.

(6.) Nem lehet tagadni, hogy a szervezett formájában meg
jelenő egyház kétezer esztendő folyamán változásoknak is 
hordozója volt. A ma működő kormányzati rendszernek tehát 
fejlődéstörténete van. Nem akadékoskodás ezért a
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„kívánságlistával” jelentkezők részéről, ha fölteszik a kérdést: 
az egyház konkrét életműködésének néhány részletében nem 
érvényesülhetne-e több demokratikus elem.

Ebben az összefüggésben érdemes még a Herder- 
Korrespondenz (Wien), 1994 augusztusi számában megjelent 
egyik rövid írására figyelni, amelynek ez a címe: „Mennyire fon
tosak az egyházban a másodlagos fontosságú dolgok?” Azok, 
akik mindent szeretnének érintedenül hagyni, hirdetik: „állan
dóan a papi cölibátusról, a nők egyházi helyzetéről, a centralis
ta egyházvezetésről, a születésszabályozásról... van szó, mintha 
ez lenne a lényeg. Az egyház feladata az, hogy a jó hírt közölje, 
ne keringjen már örökké saját maga körül.”

Ez valóban sajnálatos. „Az viszont, hogy ilyen, nem közpon
ti jelentőségű kérdések a közvélemény érdeklődésének kö
zéppontjába kerültek, nem csak azokon múlik, akik reformra 
törekszenek, hanem azokon is, akik reformról nem is hajlan
dók beszélni. Különben is nehéz pontosan meghúzni a határ
vonalat a lényeges és kevésbé lényeges között egy olyan egy
házban, amely szervezetének egy részét kapta ugyan, de 
jónéhány elemét történelmi esedegességeknek köszönheti -  
de ezekhez is mint lényegi tulajdonságokhoz ragaszkodik.”

Az biztos, hogy ezek a „másodlagosnak” nevezett ügyek na
gyon sok hívőnek -  s esedeg a hithez közeledni akarónak -  
okoznak nehézséget. Norbert Mette, paderbomi pasztorál- 
teológus szerint ezek „taposóaknák”: a hithez vezető útra ke
rültek, s a „robbanásveszély” miatt sokan kikerülik -  nem csak 
az aknát, hanem az egyházat is. „Nem lehet eléggé hangsúlyoz
ni, hogy nagyon komolyan kell venni azokat a kérdéseket, 
amelyeket olyan könnyen neveztek kevésbé lényegesnek.”

(Gottried Leder, Zum Verhältnis von Kirche und 
Demokratie. Voraussetzungen für das Gelingen einer 
notwendigen Diskussion. In: Renovatio (Bonn), 1996. 
szeptember.)
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Orbán Gyula: 
Friedensbewegung 

Katholischer Priester 
in Ungarn

Újabb könyv jelent meg a 
békepapokról, szerzője Or
bán Gyula, aki ugyan Erdély
ben született (Magyarzsom
bor, 1941.), de már 1956 no
vember óta Hollandiában él, 
és történészként tevékenykedik.

Orbán Gyulának így -  a többi emigráns szerzőhöz hasonló
an -  műve írásakor nem okozott gondot olyan intézmények
be eljutni, és ott kutatómunkát végezni, mint a Szabad Euró
pa Rádió Archívuma, a Löweni Egyetem Közép-európai Kuta
tóintézete, a bécsi Magyar Egyházszociológiai Intézet Archívu
ma, a Svájci Kelet-európai Intézet. Orbán Gyula becsületesen 
átnézte a témával kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, újsá
gokat és iratanyagot. Ennek eredménye, hogy szépen be tud
ja ágyazni a magyar egyháztörténetet a kelet-európai viszo
nyokba, és a világtörténelmi folyamatokba. Hogy olyan kér
désekre is megpróbál választ adni, mint: Milyen volt a Szovje
tunió szerepe a papi békemozgalom létrejöttében, és irány
vonalának meghatározásában? Hogyan viszonyult a Vatikán a 
papi békemozgalomhoz? Milyen szerepet játszott a papi bé
kemozgalom a többi kelet-európai államban, és milyen volt 
egymáshoz való viszonyuk?

De a magyarországi rendszerváltás eredményeként, Orbán 
Gyula elkerülhette az emigráns szerzők munkáinak 
alaphibáját, az egyoldalúságot is. Neki már lehetővé vált a 
magyarországi archívumokban való kutatás, sőt ebben lelkes 
segítője akadt felesége személyében, aki -  mint a szerző elő
szavában megemlíti -  minden útjára elkísérte. A rendszervál
tásnak köszönhetően Orbán Gyula bejuthatott a Politikatör
téneti (korábban Párttörténeti) Intézet Archívumába is. Az it
teni kutatásai képezik könyvének fő bázisanyagát. Ennek tud
ható be az is, hogy reális és részletes képet tud festeni a párt, 
a pártállam és a katolikus papi békemozgalom kapcsolatáról. 
Természetesen Orbán Gyulának lehetősége volt belépni az 
egyházi archívumokba, levéltárakba is. Ezt a lehetőséget rész-
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ben ki is használta (Győri Püspöki Levéltár, Esztergomi Prí- 
mási Levéltár). Fölhasználta a magyarországi egyházi (Szántó 
Konrád) és világi (Gergely Jenő) szerzők munkáit is, és kiegé
szítette a külföldi intézményekben gyakran hiányos újság és 
folyóiratanyagot is.

E széleskörű forrásanyag felhasználásával, Orbán Gyula 
könyve sokkal több mint a katolikus papi békemozgalom tör
ténete.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy művében a magyarországi 
katolikus egyház 1945-56 közötti történetét olvashatjuk, me
lyet a korábbi időszak vázlatos bemutatásával jól meg is ala
poz. Az alapos, friss kutatás eredménye, hogy a mű sok olyan 
új információt közöl, melyek a pártállam idején született 
munkákból hiányoznak.

A szerző szemléletmódja mentes az előítéletektől, egyolda
lúságoktól, megbélyegzésektől. Az egyházi vezetők 
(Mindszenty-Czapik) gyakran eltérő nézeteit, cselekedeteit 
objektiven, mértéktartóan mutatja be. Ugyanez vonatkozik a 
papi békemozgalom vezetőire (Beresztóczy-Horváth) is, 
akiknél a cselekedetek mozgatórugóit is igyekszik megfejteni.

A fentieknek köszönhető, hogy Orbán Gyulának értékes, 
időtálló munkát sikerült létrehozni.

Nem szabad azonban elhallgatni a mű hiányosságait sem. 
Amikor az előbbiekben pozitívumként említettük, hogy a 
munka többet tartalmaz mint amit a cím takar, szólni kell ar
ról is, hogy ugyanakkor kevesebb is annál.

A szó szorosabb értelmében vett katolikus papi békemoz
galomról, a Katolikus Papok Országos Békebizottságának 
szervezeti fölépítéséről, országos (országos választmány, tit
kárság) és megyei szerveiről (megyei választmány) szinte 
semmit sem hallunk. Ugyancsak hiányzik a katolikus béke
szervek működési területeinek elemzése: választmányi ülé
sek, tájékoztató előadások, koronák, valamint az itt szereplő 
békemozgalmi témák tartalmi elemzése. Föltétlenül szólni 
kellett volna arról, hogy a békepapok, sőt a papság egésze, 
az államhatalom nyomására, miképpen vett részt a szocializ-
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mus építését segítő olyan konkrét lépésekben, mint a mező- 
gazdasági munka végzésére, begyűjtésre ösztönzés, termelő- 
szövetkezetek szervezése, békekölcsön jegyzése és jegyezteté- 
se stb. Ezek kihagyásának magyarázata valószínűleg abban 
rejlik, hogy Orbán Gyula az AEH iratanyagának csak az egé
szen csekély töredékéhez jutott hozzá. (Erről művében emlí
tést is tesz.) A megyei hivatalokban lévő iratanyag átnézése 
pedig egyáltalán nem állt módjában.

A katolikus papi békemozgalom történetéről Békepapok 
címmel korábban megjelent könyv első része pedig főleg 
ezekre a kérdésekre összpontosít. A két könyv így főleg nem 
átfedi, hanem jól kiegészíti egymást.

Orbán Gyula könyve német nyelven, Friedensbewegung 
Katholischer Priester in Ungarn, 1950-1956 címmel jelent 
meg, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 
(METEM) kiadásában, a METEM könyvek 12. köteteként, 
384. oldal terjedelemben.

Reméljük, az olvasók szélesebb köre számára rövidesen 
magyar nyelven is hozzáférhetővé válik.

Dr. Pál József,

Somorjai Ádám, a könyvszer
kesztésben is szorgos bencés 
történész-morálteológus válo
gatott tanulmányait szeren
csésen titulálta „kutatóárkok
nak”— szemben a tudományos, politikai és sokszor egyházi 
életben is tapasztalható lövészárkokkal. A kis kötet a szerző 
olyan, korábban másutt már publikált ill. előadott, kisebb 
munkáit tartalmazza, melyek a magyar történelem, kultúra és 
teológia jelen helyzetét és jövendő esélyeit latolgatják.

Anélkül, hogy az értékes dolgozatokat részletesen ismertet
ném, a kötet végén található írásra szeretném külön is felhív
ni a leendő olvasók figyelmét. Somorjai a magyar nyelvű teo
lógiai kutatás helyzetéről gondolkodik ebben a tanulmányá-

Somorjai Ádám: 
Kutatóárkok
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bán. Kifejti, hogy a magyar nyelvre szűkülés tudományos get
tó-helyzetet teremthet, a II. vatikáni zsinat által szorgalmazott 
anyanyelviség azonban, a magyar teológia művelőit és a ma
gyar teológiáért felelős személyeket és intézményeket, felelő
séggel ruházza fel. Szükséges, hogy a magyar teológiai mun
ka feltételeit megteremtsék: a teológusok legyenek kiművelt 
emberfők, publikáljanak és merjenek érdemi vitába bocsát
kozni egymással. Ennek érdekében tisztázandó számos termi
nológiai, helyesírási kérdés, és biztosítandó legalább a mini
mális intézmények hálózata.

Csak egyetérthetünk a jeles szerzővel —  aki megbecsülen
dő és irigylésre méltó szorgalommal teszi, amit követel — , 
amikor írását azzal a megállapítással zárja: „Amennyiben 
azonban arra a következtetésre jutnánk döntéshozói szinten, 
hogy mindez fölösleges, akkor a magyar nyelvű teologizálás 
feltételeivel együtt maga a magyar nyelvű kultúrában való ka
tolikus (adott esetben keresztény) jelenlét is elcsökevénye- 
sedhet, és rövidebb-hosszabb távon átadjuk a teret más, nem 
keresztény világnézeteknek, illetve nem magyar kultúrkörből 
érkező misszionáriusoknak.” (mta)

(Somorjai Ádám, Kutatóárkok. Válogatott tanulmá
nyok 1988-1995, Püski Budapest 1996. 158 pp. 480 Ft.)

Lapzártakor kapta szerkesztő
ségünk Nyíri Tamás, A ke
resztény em ber küldetése a 
világban c. először 1968-ban 
megjelent kötetének harma
dik kiadását. E kötet az első kiadáskor még friss, ám ma is 
rendkívül aktuális II. vatikáni zsinati szemlélet alapján álló te
ológiai, lelkipásztori és lelkiségi írásokat tartalmaz. A mai ma
gyar értelmiségi diszkusszióból és modern keresztény-egyhá
zi útkeresésből fájón hiányzó szerző könyve alapvető kérdé
sekkel foglalkozik, melyekre minden kor megadja a maga vá
laszait. A keresztény lét értelme, a tudomány és az egyház

Nyíri Tamás:
A keresztény ember 
küldetése a világban
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kapcsolata, az egyház lehetséges és szükséges változásai, stb. 
olyan témák, melyekről nem fogalmazhatók meg és nem is 
fogadhatók el „végső válaszok”. Az önmagával, hitével és a vi
lággal érdemi párbeszédben álló keresztény ember folyama
tosan érleli magában válaszait, miközben váltig nyitott arra, 
hogy Isten válaszát halló fülekkel befogadhassa. Ehhez az 
életprogram ívű kereséshez ad Nyíri igényes esztétikával szer
kesztett könyve bíztató támpontokat. A kötetet Neubauer 
Irén, a Nyíri örökség hűséges gondozója látta el utószavával. 
(mta)
(Akadémiai Kiadó, Budapest 1996)

Úgy tűnik Lukács evangé
liuma iránti érdeklődés foko
zódik Magyarországon, hi
szen az elmúlt évben (1995- 
ben) jelent meg Kocsis 
Im re, Lukács kommentárja után újabb vaskos kötet (770 
old.) jelent meg a magyar könyvpiacon. Korábban csak A. 
Ströger Eisenstadt 1975) és a református Dr. Varga 
Zsigmond (Debrecen 1974) adott ki magyarázatot erről az 
evangéliumról. Felvetődik a kérdés, vajon nem túlzás-e 
egymás után vetélkedni ennek az evangéliumnak a magya
rázatával. Választ vehetünk rá Kocsis Imre kommentárjából 
is, aki azt írja bevezetőjében "a legkedveltebb szentírási 
könyvek közé tartozik" az evangélium, illetve, hogy az 
utóbbi időben a figyelem "arra a teológiára irányul, amely 
a harm adik evangélium  sajátja". Úgy tűnik ez a teológia 
ragadta meg a fordítót Turay Alfrédot is, hiszen fordítói 
előszavában mint legfontosabb irányelvét a II. vatikáni zsinat, 
Dei Verbum konstitúció 12 pontját idézi "Isten a 
szentírásban em berek által, em beri m ódon beszélt." A 
kapucinus szerzetes O. Spinetoli, aki nem csak a rend 
afrikai misszióját indította el, hanem az olasz biblikusok 
legismertebb alakja, szenvedélyesen kutatja a zsinat

Spinetoli:
Lukács

kommentár
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előírásainak megfelelőnek, hogy "mit is akartak m ondani a 
szent írók", jelesül Lukács a többféle műfajú történeti 
szövegeiben.

A szerző akinek remek tolmácsolója akadt a fordító 
személyében, nem csak a saját nézeteit adja elő, hanem 
lábjegyzeteiben közli az evangéliummal foglalkozó irodalmat 
is, amelyet, mint azt személyes megjegyzéseiből bárki ellenő
rizhet, alaposan ismer, és ellentétben az első olyan magyar 
kommentárt olvashatunk, amely szerzetesi alázattal fontos
nak tartja minden problémánál közölni milyen szakirodalom 
befolyásolta nézeteit. Ennek eredményeként az olvasó nem
csak egy interpretációt ismerhet meg, hanem az interpretáció 
vitáiról is értesül. Ezt az eddig megjelent szerzők csak nagyon 
summásan, vagy egyáltalán nem írták le és nem dok
umentálták.

Erre a dokumentációra szüksége is van, hiszen amikor a 
bibliai szüzesség elképzelését be kell mutatnia Mária kap
csán, a türelmes olvasót be kell vezetnie ennek a koncep
ciónak a bibliai értelmébe. Aki tehát nem tanulmányozza fi
gyelmesen a szerző megjegyzéseit, könnyen félreérti az 
olvasó előítéleteit, gyakorta sokkoló finom distinkcióit.

Az isteni nemzésről írott összehasonlító megjegyzései a 
Biblián kívüli irodalomról sokszor fárasztó olvasmánynak 
bizonyulnak, de megéri a fáradtságot mindannak, aki nem 
csak nyomtatásban akarja olvasni eddig vallott előítéleteit, 
hanem hajlandó együtt gondolkodni a szerzővel.

Mindezek alapján .úgy vélhetjük, hogy a szerző előítéleteket 
megkérdőjelező magyarázatot írt, és nem igazán érdekű a 
spiritualitás. De aki elolvassa az "ezt cselekedjétek az én  
emlékezetemre" szavakhoz fűzött biblikus elmélkedéssé 
duzzadt kis kitérőt (668-671 old.) az megérti, hogy itt egy 
igen mély hitű és distingváltan gondolkodó szerzetes el
mélyült tudományos munkájával találkozott magyar nyelven.

A magyar biblikum és teológia még nem igazán nézett 
szembe a történetiség kérdésével, viszont ennek a kommen
tárnak az olvasója ezt kényszerül megtenni. A szerző gondo-
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latait talán a feltámadásról írott néhány mondatával szemlél
tethetjük legjobban: "A feltám adott a történelem ből a törté
nelem  feletti világba lép. Pál "újjászültésnek" "újjá
éledésnek" és "megigazulásnak" nevezi a feltám adást, János 
pedig "megdicsőülésnek". A feltám adás az Újszövetség köz
ponti üzeneteként Krisztus és a keresztény em ber életének 
alapvető eseménye, vagyis a szó szoros értelm ében vett hús- 
vétja". A pusztulás világából a dicsőség világába való átm e
netet jelzi."

B.Gy.
Ortensio da Spinetoli: Lukács, a szegénység evangéliu
ma
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FOLYAMATOK

Ifjúsági találkozó Nagym a
roson. Több ezren vettek részt 
a keresztény fiatalok Nagym a
roson megtartott országos ta
lálkozóján, október 5-én. Az el
ső alkalommal 25 évvel ezelőtt 
megrendezett esemény ez évi 
program ja a millecentenárium 
jegyében zajlott. Temphl József 
nagyváradi megyéspüspök az 
újraevangelizáció fontosságáról 
beszélt, Balás Béla kaposvári 
megyéspüspök a korábbi talál
kozók krónikáját elevenítette fel. 
Keszthelyi Ferenc váci megyés
püspök pedig felolvasta II. Já 
nos Pál pápa üzenetét. (MTI) ■

Befejeződött az egri zsinat: 
A  szakképzett világiak teher
mentesíthetnének. Az október 
hatodikán kezdődött és a múlt 
héten véget ért egri főegyház
m egyei zsinat által elfogadott 
dokumentum, am ely az elkö
vetkezendő időszakra m egha
tározza az evangelizációs és a 
lelkipásztori munkát, egy sze
rencsétlen évszázad után 
közelebb visz bennünket az új

m agyar évezredet érintő m eg
újuláshoz -  hangoztatta Sere
gé ly István egri érsek, a Ma
gyar Püspöki Kar elnöke a zsi
nat munkájának befejezését 
követően.
A  fele részt papokból, egyházi 
tisztségviselőkből, illetve fele 
részt világiakból álló zsinati tes
tület javaslatai szerint a lelki- 
pásztorok hiánya miatt a jövő
ben mindinkább be kell vonni 
a liturgiába és a hitoktatásba 
a világiakat is. Annál is inkább, 
mert a Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves és Nógrád megyékre, 
valamint Hajdú-Bihar. és Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg m egyék 
egy részének területére kiterje
dő főegyházm egyében, 
am elyben m integy 600 ezer 
megkeresztelt katolikus él, ke
vesebb mint 200 pap teljesít 
szolgálatot, miközben az lenne 
az idális, ha ezer hívőre jutna 
egy lelkipásztor. Háromszáz
tizenhárom plébánia közül! 145 
a betöltetlen, és súlyosbítja a 
helyzetet, hogy a papok több
sége elmúlt 50 esztendős. A  
zsinati határozat ezzel kapcso
latban m egállapítja, hogy a 
hívek jónak tartják, ha a katoli-
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kus intézményeket szakképzett 
világiak vezetik, hiszen a pap
ság tehermentesítése lehetővé 
teszi a lelkipásztori munka szín
vonalának emelését. Leszöge
zik azt is, hogy az igehirdeté
sek stílusa és formája, gyak
ran unalmas a fiatalok számá
ra, ezért ezen a hatékony 
evangelizációs munka érde
kében változtatni kell. ■

Hat év alatt 150 új katolikus 
templom. A  leginkább megbíz
hatónak tartott becslés szerint 
3600 katolikus templom van az 
országban, ebből 150 a rend
szerváltás, azaz 1990 után 
épült. Elsősorban a volt szocia
lista iparvárosokban kellett pó
tolni a hányt.
A  reformátusok naprakész sta
tisztikát vezetnek: a zsinati iro
da tájékoztatása alapján 1445 
református templom működik 
az országban. Az evangélikus 
templomok száma mintegy fél
ezer. A  zsinagógák közül nap
jainkban 43 tölti be eredeti 
funkcióját.
A  baptista egyház 150, a H. N. 
Adventista Egyház 80-90 saját 
tulajdonú templomot és Ima- 
házat tart fenn. A  bolgár, ma
gyar, a román és a szerb orto
dox egyházak összesen mint
egy 50 templomot működtet

nek, az unitáriusok 12-t. A  na- 
zarénusok nem építenek 
templomot, a vallási rendezvé
nyeiket 30-32 imaházukban 
tartják. Jehova tanúi sem 
templomnak, hanem Király
ság-teremnek nevezik a hívek 
összejöveteli helyét. Jelenleg 
48 ilyen terem található az or
szágban. A  Hit Gyülekezete 16, 
kizárólag istentiszteleti és hit
életi célokra szolgáló épülettel 
rendelkezik.
A  Miniszterelnöki Hivatal e gy
házi kapcsolatok titkárságának 
legújabb kiadványa 61 egy
házként bejegyzett vallási szer
vezetet regisztrál. Az iménti fel
sorolás tehát csak megközelí
tőleg ad pontos képet, de az 
bizonyosra vehető, hogy a 
templomok - zsinagógák, ima
házak, Királyság-termek - szá
ma m eghaladja a hatezret. Ez 
azt jelenti, hogy a mintegy 
3200 magyarországi települé
sen átlagosan csaknem két 
templom található.
Ennek ellenére - főként a pro
testáns egyházak körében - 
gondot okoz, hogy a híveknek 
az adott településen nincs is
tentiszteleti helyük. íg y  a fele
kezetek rendszeresen „kisegí
tik” a testvéregyházakat, va
gyis több-kevesebb rendsze
rességgel átengedik a temp
lommal nem rendelkező közös
ségnek az épületet. Az együtt-
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működés esetenként még en
nél is szorosabb, a reformátu
sok és az evangélikusok pél
dául már építettek közös temp
lomot. (Nsz) ■

Egyházi elutasítás az áfa
javaslatra. Az szja egy százalé
káról való lemondás lehetősé
ge is szóba került a történelmi 
egyházak és Horn Gyula mi
niszterelnök találkozóján, ame
lyen részt vett Seregély István, 
érsek, Ternyák Csaba püspök, 
a M agyar Katolikus Püspöki 
Konferencia titkára, Hegedűs 
Lóránt püspök, a Református 
Egyház Zsinatának lelkész! el
nöke, Szebik Imre, a M agyar- 
országi Evangélikus Egyház 
Északi Egyházkerületének püs
pöke, Zoltai Gusztáv, a Ma
gyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének ügyvezető 
igazgatója, Schweitzer József 
főrabbi, az Országos Rabbi Ta
nács elnöke, valmlnt a minisz
terelnök mellett Tóth András, a 
Miniszterelnöki Hivatal politikai 
államtitkára.
A tanácskozást követően kér
désre válaszolva Seregély Ist
ván a történelmi egyházak ve
zetőinek nevében megerősítet
te: a történelmi egyházak vál
tozatlanul elzárkóznak attól a 
megoldástól, hogy a jövő évtől 
kezdve az állam polgárok köz

célokra ajánlhassák fel a sze
mélyi jövedelemadójuk egy 
százalékát. Szerintük inkább 
meg kellene keresni azokat a 
nemzetközileg bevett m egoldá
sokat, amelyek megfelelően 
rendezik az egyházek alapte
vékenységének és közszolgálati 
funkciójának finanszírozását. ■

w  Egyházi pénzek. Az Ország- 
gyűlés em berjogi bizottsága 
tám ogatta az egyházak köz
vetlen állami támogatásának 
felosztásáról szóló javaslatot. 
Az egyházaknak 5 milliárd 
135,5 millió forintot biztosítaná
nak jövőre. Ebből az egyházi 
alapintézm ények működésére, 
felújítására, beruházásokra és 
fejlesztésekre 2 milliárd 350 
millió forintot fordítanának. A 
legtöbb támogatást a katoli
kus egyház kapja, 1 milliárd 
493 millió 438 ezer forintot. A  
református egyház 433 millió 
18 ezer, míg az evangélikus 
egyház 187 millió 778 ezer fo
rintot kap majd. Az egyházi 
szociális intézmények felújítá
sára, fejlesztésére összesen 
180 millió forintot biztosítanak. 
Az egyházi közgyűjtemé
nyeknek 265,5 millió forint tá
mogatás jut. Az egyházi okta
tási intézmények felújítására és 
karbantartására pedig 540 
millió forintot folyósítanak. ■
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l /  Nemzedékváltás szüksé
ges. A  vallás m agánüggyé vált 
Európa keleti és nyugati felé
ben egyaránt, ugyanakkor 
mind Keleten, mind Nyugaton 
megmaradt egy hatékony, el
kötelezett keresztény kisebb
ség, mely feladatának válto
zatlanul azt tartja, hogy tanú
ságot tegyen Krisztus minden 
embert üdvözítő szándékáról. 
Az európai püspökkari konfe
renciák tanácsának most befe
jezett, kilencedik szimpóziumá
nak ez volt az alapvető megál
lapítása -hangsúlyozta Seregély 
István egri érsek, a magyar püs
pökkari konferencia elnöke.
A  magyar katolikus egyház köz
életi szerepének helyzetéről 
szólva Seregély érsek minde
nekelőtt azt emelte ki, hogy az 
egyház ma teljesen szabad. 
„Jelenleg senki semmilyen kor
látot nem állít tevékenysége 
elé. De az egyház személyi és 
anyagi feltételei magukon vise
lik az elmúlt évtizedeknek és en
nek az egész szerencsétlen szá
zadnak a következményeit. 
Nemzedékváltás szükséges ah
hoz, hogy az egyoldalúan be
folyásolt generációt egy már 
szabadon útját kereső nemze
dék váltsa föl. Nem tudom 
meddig fog ez tartani, mert a 
szakadékba könnyebb lejutni, 
mint onnan kikapaszkodni. ■

Önéletrajzot írt a pápa,
Adomány és rejtély (Dono e 
mistero) címmel. II. János Pál előtt 
katolikus egyházfő még soha 
nem osztotta meg a nyilvános
sággal papi hitvallását, szellemi, 
lelki formálódásának állomásait. 
Karol Wojlyla pappá szentelésé
nek ötvenedik évfordulóján szán
ta rá magát az egyedülálló vál
lalkozásra. A  119 oldalas könyv 
olasz nyelvű változata november 
első napjaiban 50.000 példány
ban készült el, s II. János Pál no
vemberi 0-i aranymiséjén adta át 
105 bíborosnak. ■

Új BBC etikai-kódex. A  BBC
új elnöke, Sir Christopher Bland 
szerint a tömegkommunikáció 
történelmének eddigi „legátfo
góbb etikai kódexe” nem fog
ja tűrni, hogy az esti 9 órás 
„vízválasztó” előtt káromkodás 
hangozzék el vagy leplezetlen 
szexuális jelenetek jelenjenek 
meg a televízió képernyőjén. 
Szigorúak az este kilenc után 
követendő normák is. Azt sem 
engedik meg, hogy az önma
gáért való erotika szórakoztas
sa a nézőket. Hasonlóan drá
kóiak az úgynevezett négybe
tűs szavak hangoztatását tiltó 
passzusok. Csak a legfelső ve
zetés beleegyezésével kerül
hetnek be a műsorba a durva 
szavak. Nagyon kell vigyázni
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az istenkáromlás elkerülésére is: 
Jézus Krisztus negatív értelem
ben említése például drámai 
vagy komikus értékét jóval meg
haladó fájdalmat okozhat a hí
vőknek -  fogalmaz a kódex. ■

|/S a já t rádiót szeretne a  katoli
kus egyház. A  Magyar Katolikus 
Püspöki Kar egyik legfontosabb 
célja az ezredfordulóig, hogy sa
ját rádióadást indítson Magyaror
szágon. A  nem nyereségérdekeit 
módon működő rádió általános 
programkínálatot nyújtana, hírek
kel, könnyűzenével és kulturális 
műfajokkal, de szerepet kapna 
benne az imádság és a lelki élet 
is. - nyilatkozta Papp Tamás, a 
püspöki kar sajtóirodájának mun
katársa. De mivel még hiányoz
nak az anyagi források, így való
színűleg kezdetben csak az orszá
gosnál kisebb hatókörű rádió
adást lehet majd indítani. ■

Ellenállás lelkisége. A „BOCS” 
Alapítvány volt a házigazdája an
nak a konferenciának, melyet a 
Kairos Europe szervezett 
„Spirituality of Resistance and 
Solidarity" (Az ellenállás és a szoli
daritás lelkisége) címmel Székes
fehérvárott, okt. 17-20 között. A  
Kairos Europe több, mint 500 eu
rópai ökumenikus szervezet és 
csoport hálózata, mely a Zsinati

Folyamat hármas célkitűzésére - 
„Igazságosság, Béke és a Terem
tés megőrzése” kötelezte el ma
gát.
Kinek, mit is jelent ez az ellenál
lás? Néhányon a háború, az erő
szak ellen tiltakoznak. Másoknak 
a munkanélküliség jelent problé
mát, ismét másoknak a nyugati 
társadalom uralkodó értékei, a 
fogyasztás, a versengés és az 
anyagiasság. A  résztvevők egyet
értettek abban, hogy ez az ellen
állás mindenképpen egy olyan 
halál-civilizációval való konfrontá- 
lódást kell hogy jelentsen, mely a 
világméretű éhezést, a szüntelen 
háborúkat és a teremtett világ, az 
utódaink életének tönkretételét 
okozza.
A  23 résztvevő többsége kelet-eu
rópai volt: Ukrajnából, Erdélyből, 
Szlovákiából, Horvátországból, 
míg mások: Svájcból, Németor
szágból, Ausztriából, Írországból 
jöttek. Látszólag teljesen véletlen, 
hogy 8 lelkész s teológus volt a 
résztvevők között, de akadt főállá
sú anya, tanár, rádióriporter és di
ák is. Közülük néhányon önként 
választva, mások rákényszerülve 
már szereztek tapasztalatot arról, 
hogy mit is jelent az európai tár
sadalom peremére kerülni. A  kon
ferencia mindannyiuknak platfor
mot és találkozási pontot jelentett, 
hogy egy igazságosabb Európá
ért fogjanak össze. ■

(Zsoldos Erzsébet)
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Elhunyt DDr. Prof. Gaizler Gyula
Rövid szenvedés után november 23-án 74 éves korában Bu
dapesten elhunyt DDr. Gaizer Gyula orvosprofesszor, a vati
káni PONTIFICIA ACCADEMIA per la VITA (Pápai Akadémia 
az Életért) tagja, a Jeruzsálem Szentsír Lovagrend lovagja, az 
Orvostudomány és Gyógykezelés Filozófiája Európai Társasá
gának tagja, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
professzora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bioetikai 
Tanszékének megszervezésével megbízott egyetemi tanára, a 
Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság és a Magyar 
Bioetikai Társaság megalapítója és elnöke, a Keresztény Or
vosok Magyarországi Társaságának (KOMT) alelnöke.

Az elhunyt 1922-ben orvosszülők gyermekeként Nyíregyhá
zán született, ott is érettségizett, orvosi tanulmányokat Deb
recenben folytatott. A háborús viszonyok és az orosz hadifog
ság miatt azonban csak 1953-ban szerezte meg diplomáját. 
Dr. Madarász Judit orvosnővel kötött házasságából három 
gyermeke született. Az orvostudomány kandidátusi fokozatát 
1967-ben szerezte meg. A budapesti Urológiai Klinika 
röntgenológus adjunktusaként korkedvezményes nyugdíjazá
sát kérve, azonnal beiratkozott a Római Katolikus Hittudomá
nyi Főiskola nappali tagozatára, amelyet 60 éves korában, 
Summa cum laude fokozatú morálteológiai doktorátussal 
zárt le. Disszertációjának témája: „A szervátültetések erkölcs
teológiai szempontjai.”

Régi és újabb tudományának baráti köre lakásán havonta, 
„teadélutánokon” jött össze. Ezeken felkért előadók felolva
sása után a nagyrészt postgraduális kör olyan kérdéseket tár
gyalt és vitatott meg a teológia határterületéről, amelyekről 
sehol másutt nem esett szó. E körből alakult ki a ma már 
több mint 500 bel- és külföldi tagot számláló Keresztény 
Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT), amely összejöveteleit fe
lekezeti különbség nélkül, mindig a Miatyánk közös elimád- 
kozásával zárta.
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1993-ban lett az ösztönzésére megalakult Magyar Bioetikai 
Társaság elnöke, és KOMT alelnöke. Miután előbb Debrecen
ben is bioetikai előadásokat tartott, az ottani egyetem pro
fesszora lett. Nemzetközi tudományos munkásságát Európa- 
szerte számos angol-, német- és francia nyelvű orvosi és teo
lógiai előadás és szaktanulmány jelentette már, amikor 1991 
szeptemberében Budapesten a Jeruzsálemi Szentsír Lovag
rend lovagjává ütötték. Az Etics an Medicin c. nemzetközi 
szakfolyóirat szerkesztőbizottságába kérte fel és ugyanakkor 
itthon kiadta az Ökumené című folyóiratot. Előadásokat tar
tott a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen is.

A vatikáni Pontifica Accademia per la Vita néhány éve ala
kult meg, és minthogy már azt megelőzően is több római 
orvosetikai kongresszuson vett részt és vált ismertté, a pápa 
ez év júniusában kinevezte, mint az első magyar orvost, a fen
ti akadémia tagjai közé.

„Mint orvos és mint teológus” című könyvét 1989-ben az 
Ecclesia Kiadó, A „Felelős döntés, vagy ítéletvégrehajtás” cí
műt 1992-ben a Szent István Társulat adta ki.

December 6-án temették Budapesten, a Farkasréti tem ető
ben; szűkebb családján tizenkét unokáján túl, az; elkötelezett 
Krisztushívők nagy családja is gyászolja.
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A  világ összezsugorodik. Egyéni 
életünket globális összefüggések 

határozzák meg: világpolitika, 
világgazdaság, világcivilizáció stb.

De hol marad a viiágetosz, amely 
annak az egyetértésnek az alapja, 

hogy milyen értékek, mértékek 
és alapmagatartások' 

érvényesüljenek az emberek egyéni 
és társadalmi életében?

A vallások története folyamán 
először a Világvallások 

Parlamentje 1993 szeptemberében 
fogalmazta meg a VILÁGETOSZ 
egyetemes nyilatkozatát. Első 

alkalommal foglalták össze a világ 
minden vallásának közös etikáját.
Ezt a nyilatkozatot magyar nyelven 

először adjuk közre -  Hans Küng, VILÁGVALLÁSOK ETIKÁJA c. 
első magyar ökumenikus kiadvány folytatásaként.

A z Egyfiázfón/m Alapítvány 
legújabb kiadványai

A  „Ml VILÁGUNK” izgalmas és 
kipróbált módszereket kínál a Nemzeti 
Alaptantervből Ismert műveltségi 
területek egy részének tanításához. 

Középpontjában azok az igények, 
értékekek és problémák állnak, 

amelyek elengedhetetlenek a 
multikulturális társadalomban és az 
egymással egyre szorosabban 
összefonódó világban való élethez. 
Olyan fogalmak tanulmányozását veti 
fel, mint a béke, a konfliktus és az 
emberi jogok. Ebben a tanári 
kézikönyvben a szerzők 
gyakorlatiasan és eredeti módon 
közelítik meg a fenti kérdéseket.
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