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Kedves Olvasók!

A társadalmi és vallási biztonságérzethez világos tájékozódási pon
tokat és stabil intézményeket igényel az ember. Az egyház intézmé
nye és az egyházról való gondolkodás képei a társadalmi-vallási igé
nyekhez igazodva és azokat formálva alakulnak. Amikor az egyház 
hagyományos társadalmi szerepe a XIX. században erodálódni kez
dett, akkor a teológusok és az egyház hivatalos tanítása az egyház 
tökéletes egységével, a pápa tévedhetedenségével, az újskolasztikus 
teológia erőteljes rendszerével és a hagyományok hibátlan őrzésé
nek ígéretével válaszolt a változó korra. Rend, egység, igazság: jól 
körülhatárolt tanítás és szerepek -  olyan minőségek ezek, melyek a 
mai változó korban is biztonságot igyekeznek kínálni.

Ha elemiző módon tekintünk a létező egyház valóságára, rétegeket 
találunk, sokféleséget, eleven szerepkeresést. A II. vatikáni zsinat bú
csút intett az egyház „tökéletes társaság” képnek és számos új megkö
zelítési lehetőséget nyitott az egyház „teste” belső dinamizmusának 
vallási-teológiai megértésére. Folyóiratunk ez évi első számában kü
lönböző rétegekről van szó. A fiatalok típusairól, a nők egyházi sze
repvállalásáról, a katolikus sajtóról és kommunikációs kultúráról, va
lamint Pierre abbéról az európai szegények apostoláról.

*  *  *

Az új esztendő az Egyházfórum életében is változásokat hozott, 
amelyről ebben a számban csak egészen röviden tájékoztatjuk ked
ves előfizetőinket és olvasóinkat. Örömmel jelentjük, hogy a szer
kesztőbizottságunk kiegészült néhány fiatallal, akik az előző szám
mal tették le névjegyüket, s akik Andok Mónika felelős szerkesztő 
vezetésével ennek a számnak összeállításában is aktívan részt vettek. 
Örömmel mondunk köszönetét előfizetőink hűségéért, akik a kény
szerű áremelések ellenére idénre is megrendelték lapunkat. Szomo
rúan kellett tudomásul vennünk, hogy korábbi szponzoraink idei 
pályázatainkra nem adtak támogatást, ami a szokottnál is izgalma
sabbá teszi megjelenésünket.

Boldog Húsvétot kívánunk minden Olvasónknak
1997. március

A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT

V a s s  G y ö r g y

A PAPI HIVATAL 
ÉS AZ EMBERISÉG NŐI FELE

In Leone Petrus locutus est -  Leó (római püspök) ajkán Péter 
szólott. Ahogy hírlik, így kiáltottak fel 451-ben a kalkédoni 
zsinaton egybegyűlt (főképp keleti) püspökök, amikor nagy 
Leó pápa levelét felolvasták a zsinati aulában. Ez a levél talán 
legvilágosabban foglalta össze hitünk egyik sarkalatos tételét 
urunk Jézus isteni és emberi egységéről -  a hiposztatikus 
unióról. Az is lehet, hogy a jelenlévő nyugati kiküldötteknek 
a hippói püspök, Ágoston mondása jutott eszébe, aki egy 
másik hitvita alkalmából ezekkel a szavakkal zárta le az 
igazhit álláspontját: Roma locuta causa finita -  Róma szó
lott, az ügy befejeződött. Akkor nem tudták még, hogy Krisz
tus személyi egységének kérdése a zsinat meghatározása elle
nére a mai napig a Krisztustan vita tárgya lesz és az ott elitéit 
tévedések az erre következő háromszáz évben megosztják az 
egyház egységét. Ennek a szakadásnak nyomai a mai napig 
tartanak. Ugyan Péter apostol hangját vélték Leó pápa levelé
ből hallani, ugyanúgy gondolták, hogy Róma szavával a vita 
véglegesen lezárult, de nem sejtették, hogy Kalkédon 
Krisztológiája nem vég, hanem kezdet, amely az egyházhű hí
veket és teológusokat újra meg újra a döntés elé kényszeríti.

Századunk második felében egy hasonló, látszólag kevésbé 
központi jellegű kérdés jelentkezett: a nők pappá szentelhe-
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tősége. Itt is Péter szólott VI. Pál (Inter insigniores, 1976)1 és 
II. János Pál (Ordinatio sacerdotalis 1994), valamint az 
utóbbi jóváhagyásával a Hittani Kongregáció szavaival (1995): 
mindhárom hozzászólás kategorikusan tagadja ezt a lehető
séget, sőt az 1994-es pápai döntés világosan kizárja az egyhá
zon belüli vita folytatását. Roma locuta...

Ahogy akkor Kalkédon után a teoretikus síkon folyó vitát a 
hívek érzelmi beállítottsága kísérte, úgy ma is észlelhető (leg
alábbis a nyugati egyházakban) az az emócióval töltött háttér, 
amely a hívők egyetértését a nők pappá szentelhetőségével 
kapcsolatban megosztja. Van, aki teljes szívvel a pápai döntés 
mellett foglal állást (ezek között sok nő is), és vannak, akik 
ennek ellenkezőjét vélik az idők jeleiből kiolvasni. A kérdés 
megoldásában ugyanis nemcsak teológiai, hanem szociológi
ai és szexuálpszichológiai megfontolások is belejátszanak. 
Ezért minden hozzászólás a megfontolt tárgyilagosság köte
lessége alatt áll. Ezzel a fenntartással foglaljuk össze a követ
kezőkben a nők pappá szentelhetősége mellett felhozott ér
veket.

A Hittani Kongregáció 1995-ös nyilatkozata, visszautalva VI. 
Pál és II. János Pál állásfoglalására, a nők papságát elvető 
kétezer éves állandó tradíciót a hit letéteményébe a 
depositum fidei-be sorolja. Ennek alapján tagadja (II. János 
Pál szavait idézve), hogy az egyháznak joga lenne ezt a tradí
ciót megváltoztatva a nőknek is kiszolgáltatni a pappá szente
lés szentségét. A nők fel-nem-szentelhetősége, úgy látszik, 
csalatkozhatatlan hittétel. Mármost a II. vatikáni zsinat nyo
mában megújuló katolikus teológia alapján sokan nem isme
rik el a Hittani Kongregáció érvelésének végső következteté
sét. Sem a csalatkozhatatlanság formális tényéből, sem a nem 
felszentelhetőség bibliai gyökereiből, sem pedig az egyház 
hűségéből a kétezer éves tradícióhoz nem vezethető le a nők 
kizárása a papi rendből. A vita még nincs lezárva.

1 Az inter insigniores kezdetű nyilatkozat a Hittani Kongregáció megfogal
mazásában, de a pápa jóváhagyásával jelent meg.
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A csalatkozhatatlanság elve
A csalatkozhatatlanság form ális elve, vagyis az egyház püspö
keinek, főleg Róma püspökének, a pápának tekintélyére tör
ténő kifejezett hivatkozás kötelezi a katolikus hívőt arra, 
hogy az előterjesztett tanítást hittel elfogadja. A római pápa a 
II. vatikáni zsinat értelmezésében nem mint privát személy, 
hanem mint a püspöki kollégium feje, hordozója ennek a 
Krisztus által megígért kiváltságnak. A Hittani Kongregá
ció 199 5-ös megfogalmazásában kiadott rendelet önmagában 
nem csalatkozhatatlan. Ez a kongregáció csak annyiban szer
ve a rendkívüli vagy az általános tanítói hivatalnak, amennyi
ben idézi, összefoglalja és értelmezi a pápák nyilatkozatát. 
Tanítása csak akkor tekinthető csalatkozhatatlannak, ha ezek
ben kifejezetten szerepel az ex cathedra, a csalatkozhatatlan 
tanítást kiemelő szándék. Az 1983-ban újfent kiadott kánon
jog szerint a pápa vagy püspökök testületé csak akkor hozhat 
csalatkozhatatlan döntést a hit és erkölcs kérdéseiben, ha ez 
a tanítást meghatározó szövegből világosan kitűnik. (Vö. 
canon 749. § 3 ). Ez egyik pápai iratban sem szerepel. De ez 
még mindig nem zárja ki szükségképpen a csalatkozhatatlan
ság tényét. Ehhez szükséges lenne még, hogy az említett do
kumentumok hivatkozzanak arra, hogy ebben a véleményben 
a püspökök testületé, valamint a hívek és teológusok kon
szenzusa megegyezik. Az említett pápai dokumentumok egyi
kében sincs ilyennemű hivatkozás. A tanítás, amely a nőket 
véglegesen kizárja a papi rend szentségéből csak úgy lehet 
magától érthetőleg csalatkozhatatlan, ha ez a hit letétemé- 
nyében bennefoglaltatik. Ez annyit jelent, hogy nem 2. form á
lis tekintély, hanem a materiális csalatkozhatatlanság elve, 
vagyis az erre felhalmozott érvek támasztják alá ezt a tanítást 
(vö. 750. canon).

Elfogadhatók-e azok az érvek, amelyek szerint a nők nem- 
felszentelhetősége hitünk alapjaihoz tartozik? Kérdésünk a 
megújuló egyháztan egyik alapállásában gyökerezik, amely 
tudatában van annak, hogy a változatlannak vélt hit és az iste
ni kinyilatkoztatásban gyökerezni vélt tanítás a történelemi
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körülmények szülötte. Az újonnan felmerülő kérdések, ame
lyek korábban ismeretlenek voltak, ma megváltoztathatják a 
változhatatlannak vélt hit tartalmát. A II. vatikáni zsinat felté
telezi a hit és a tanítás történelmiségét. A XV. században leját
szódó firenzei zsinat atyái meg voltak győződve arról, hogy a 
katolikus egyházon kívül élők nem nyerhetik el az üdvössé
get: extra ecclesiam nulla salus. Jóllehet akkor mind a püs
pökök testületé, mind pedig a hívek ezzel a tétellel egyetér
tettek, minden valószínűség szerint számukra ez az elv a hit 
letéteményéhez tartozott. Ma már a II. vatikáni zsinat után 
nem ez az egyház tanítása. Ez a történelmi változhatóság töb
bek között a tanítás gyökereinek, vagyis a tanítást alátámasz
tó érveknek fejlődő értelmezéséből is származik. Ezt értjük 
ún. materiális csalatkozhatatlanság elvén.

Bibliai gyökerek
A Hittani Kongregáció értelmezésében a nők felszentelhetet- 
lensége a hit alapjaihoz, a depostum fidei-hez tartozik. Az er
re felhozott érvek természetesen nem tételezhetik fel, hogy 
Jézus Krisztus kifejezett tanítása ezt a tételt magában foglalja. 
Rendszerint Krisztus szándékával érvelnek, amely nemcsak 
az egyházat, mint olyat, hanem ennek életét a 12 apostol vá
lasztásában és küldetésében alapozta meg. Mivel pedig a vá
lasztott tizenkettő a férfi nemhez tartozik, úgy az egyházban 
kialakuló papi szolgálat is kizárólagosan férfiakra vonatkozik. 
Ezt az érvelést alátámasztja az a körülmény, hogy Jézus kísé
rői sorában a tizenkettő mellett nők is voltak, közöttük édes
anyja Mária is. Jóllehet Jézus sok szempontból túltette önma
gát az akkori társadalom szokásain, mégse választott jámbor 
női kísérőiből valakit az apostolok testületébe. Még Máriát 
sem.

Nehéz a kifejezett alapító szavak híján a feltételezett szán
dékkal érvelni. A megújuló egyháztan alapján ez a nehézség 
fennáll magára az egyháznak, mint olyannak alapítására is, de 
még inkább ennek az egyháznak társadalmi szerkezetére. 
Több teológus véleménye szerint Jézus meg volt győződve,
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hogy a beteljesült és végső Istenország életének tragikus be
fejezése és feltámadása után rövidesen elérkezik. Jahve nap
ja, Jézus „parousiája” a küszöbön áll. Ha ez a vélemény elfo
gadható, akkor aligha hihető, hogy a még hátra lévő rövid 
időre Jézus tudatosan egy szervezetet szándékozott alapítani, 
amelynek „tisztviselőit” és ezeknek hierarchikus rangsorát a 
férfi-apostolok utódaiban látta. Mégha az egyházalapítás té
nye levezethető a Jézus távozta utáni történtekből, vagyis a 
Szentlélek pünkösdi kiáradásából és tanítványai hitéből, 
mégha az apostolok cselekedeteiben leírt közösségekben ki
alakul egy hierarchikus rend, akkor is valószínűtlen, hogy ez 
a rend Jézus szándéka szerint kizárólagosan a férfiak kiváltsá
ga.

A pápai iratok és a Hittani Kongregáció legsúlyosabb érve 
Jézus apostol választását joggal értelmezi szimbolikus tett
nek. Jogos viszont az a kérdés is, hogy mi ebben a tettben a 
jelkép és mi az a valóság, amit ez szimbolizál. Három lehető
ség van:

Az egyik az, hogy 12 zsidó származásút választott társának 
Isten országa hirdetésében. Ebből szimbolikusan az követ
kezne, hogy a később előálló egyház vezetőinek is zsidóknak 
kellene lenniük (így természetesen pl. lengyelek szóba se jö
hetnek). Ez az értelemzés még tréfának sem jó.

Az is lehet azonban, hogy a szimbolizmus a férfiak  választá
sában áll. Valójában a pápai iratok és a Hittani Kongregáció 
így értelmezi az apostolválasztást. Ha ez tényleg így van, ak
kor talán elfogadható lenne a szimbolikus következtetés is, 
feltéve ha Jézus szimbolikus tettében az apostoli „kollégium” 
által az egyházra ill. ennek „hivatalnokaira”, mint a tizenkettő 
utódaira gondol, sőt előre látja, hogy ezek, mint püspökök 
és papok, felszentelt egyének lesznek. Ezt a feltételezést a 
mai szentírástudomány és szisztematikus teológia aligha tud
ja elfogadni. Ez utóbbi hiába keresi a keresztségen, az Eucha- 
risztián és a bűnbánat szentségén kívül a többi négy szentsé
get megalapozó krisztusi szót. Helyette felmutatja a II. vatiká
ni zsinat alapján, hogy maga a Krisztus nyomában kialakult
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egyház szakramentális jellegű, és mint ilyennek hatalmában 
áll önmaga kifejezésére, az emberek egzisztenciális helyzeté
nek megfelelően, az egyes szentségeket meghatározni és al
kalmazni. Ez a papi rend szentségére is áll. Itt méginkább ne
hézzé teszi a kizárólagos egyneműséget a II. vatikáni zsinat 
álláspontja, amely a megkeresztelt hívek papságából indul ki 
(Jel. 1,6; 10; 1 Pét. 2,4-10.) -  és ebbe a nők is beletartoznak -  
hogy a felszentelt papok szolgálatát kimutassa. Igaz, hogy ez 
utóbbiakat, felszentelésük alapján „lényegesen” megkülön
bözteti a hívek általános papságától (Lumen Gentium, 10. és 
28.), de ez a nehezen meghatározható distinkció biztosan 
nem a nemek különbségére épül. Ebben az érvelésben kivé
telt képezhet az Eucharistia, amelyben a felszentelt pap 
„Krisztus személyében” mutathatja be az örök áldozatot (Lu
men Gentium, 10, 28.). Ennek a feladatnak szimbolizmusá
hoz tartozna a pap férfi neme, hiszen Jézus is férfi volt. Ez az 
érv a maga szimbolikájával érvényes lenne, és kizárná a nőket 
a szentmise papi vezetéséből. A mai teológia álláspontja sze
rint a „Krisztus személyében” elsősorban nem a misét celeb
ráló papot, hanem az ezen résztvevő közösséget látja, amely
nek képviselője a szertartást vezető pap. Ezt az értelmezési 
lehetőséget is megengedi a vatikáni zsinat szövege. Ebben az 
esetben a nemi különbségek nem számítanak.

Az apostolválasztásnak van egy harmadik értelmezése is, 
amelyben a tizenkettes szám a mérvadó. Jelenleg az exegéták 
és szisztematikus teológusok táborában ebben az irányban 
értelmezik Krisztus szimbolikus tettét. A választásban nem az 
a döntő, hogy valaki férfi vagy nő, hanem Izrael 12 törzsének 
jelképes beteljesedése az Újszövetség végső, eszkatalogikus 
kimenetében. Az üdvtörténet első, Ószövetségi, felvonásában 
a tizenkettő jelképezi Jákob 12 fiában Izrael törzseit éppen 
úgy, mint a tizenkét választott, aki a beteljesedett Istenor
szágban Izrael tizenkét törzse felett fog ítélkezni és megdi- 
csőült Emberfiával (Mt. 19,28; Lk. 22,30.). Ez a végső „össze
gyűjtés”, amely valójában Jézus kifejezett szándéka (és amely
ben a látható egyház alapítása csak másodlagosan szerepel),
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leginkább azzal jelképezhető, hogy Jézus tizenkét (1) zsidó 
(2) férfit (3) választ. Elsősorban ezt a tizenkettőt nevezik 
apostoloknak: ők mintegy elővételezik a jövendő Istenorszá
gát, amit Krisztus hirdetett elsősorban Izrael számára. Mikor 
azonban pünkösd után Jézus mozgalma túllépi Izrael határait 
az apostol fogalma is kibővül, és eredeti szimbolizmusa hát
térbe szorul. Mátyás választásában ugyan a tizenkettes számot 
még megpróbálják fenntartani, de már érvényesül egy másik 
szempont is: „hogy velünk együtt tanúskodjék az ő (Krisztus) 
feltámadásáról” (Ap-Csel. 1,22). Ez a szempont lesz mérvadó, 
amikor Jakabot, az Úr testvérét (aki nem volt a 12 választott 
között), bízzák meg a jeruzsálemi egyház vezetésével, és Pált 
apostolnak ismerik el. Ezzel az eredeti szimbolizmus átala
kul, és kiterjed mindazokra -  férfiakra és nőkre - ,  akik mint 
feltámadásának tanúi a világ előtt a közösség szolgálatára 
kapnak küldetést. Mármost ez a küldetés (görögül apo- 
stellő), amelyet a Szentiéleknek is tulajdonítanak (vö. pl. 1. 
Tim 2,7), határozza meg az apostolságot a kialakuló egyház
ban.

Ebben a nagyon valószínű értelmezésben feltűnik, hogy az 
eredeti Krisztusi szándékot (vagyis Izrael 12 törzsének 
eszkatológikus sorsát) megváltoztatja az ősegyház új szituáci
ójában felmerülő kérdés (az evangélium hirdetése a zsidósá
gon kívül és a hellenista világból megtértek szerepe az egy
ház szerkezetében). A történelem itt egy újabb szempontból 
világítja meg az apostolság értelmét, vagyis a Szentlélek, aki 
„minden igazságra” vezeti a kialakuló közösséget, Krisztus 
evangéliumi magatartásából egy új lehetőséget mutat fel a 
terjedő egyházban és ennek kiválasztott küldötteiben. Hiszen 
már az Úr életében a választott tizenkettőn kívül hetvenkét 
tanítványnak ad hasonló küldetést (Luk 10 lkk. és párh.), és 
a pünkösd utáni misszióban az apostolok cselekedetei sze
rint egymás után tűnnek fel Krisztus szent Leikétől, illetve Is
tenországának újabb és nem mindig zsidó szolgái és szolgá
lói. Minden társadalmi zsidó és (bizonyos szempontból) hel
lén, előítélet ellenére nemcsak férfiak, hanem nők is. Mint-
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egy utódai azoknak az asszonyoknak, akik mint az apostolok, 
kezdettől fogva a keresztig Jézus követői voltak (Luk 8,1-3. 
és Mk 15 40 párh.). Megjegyzendő, hogy az evangélista szinte 
ugyanazt a kifejezést használja ezekre az asszonyokra, amely 
később Mátyás megválasztásánál az apostolság kritériuma 
lesz: „...azok közül, akik mindig velünk tartottak... János ke- 
resztségétől fogva egészen mennybemenetele napjáig” (Ap. 
Gsel. 1,21.). Ugyancsak utódai ők azoknak az asszonyoknak, 
akik először tanúskodtak Krisztus feltámadásáról (Mk 16,1-8 
és párh.), pl. Mária, a magdalai, aki a férfi apostolok előtt el
sőnek látta a Feltámadottat (Ján. 20,14-18.). Ezért nevezi őt 
Ágoston „apostolok apostolának”. Nevezzünk meg egyet-ket
tőt az ősegyház tanúbizonyságaiból!

Különösen azokból az üdvözletekből és ajánlásokból, me
lyeket leveleiben Szent Pál küld címzettéinek, tűnik ki Főbe 
alakja, akit Pál a kenkreai egyház szolgálójának nevez (Rom. 
16,1-2). A Föbét jellemző szó -  diakonos. Márpedig a Filippi 
levél elején a híveken kívül a diakónusokkal egyszinten üd
vözli az elöljárókat (episkopoi). Ezek viselik a felelősséget a 
közösségért. (Fii 1,1) Lehetséges, hogy Főbe ilyen diákonus 
szerepét töltötte be a kankreai egyházban. Szerepe abban 
állt, hogy Pálnak és sokaknak „támasza” (prostatisz) volt. Fel
tehető az is, hogy a prostatisz-ként magára vett felelősség 
nemcsak a testi-lelki jócselekedetekre vonatkozott, hanem az 
otthonába befogadott kis keresztény közösségre, amelynek 
gondját Főbe viselte, ahogy számos más házaspár vagy egye
dül álló asszony. A római levél ugyanott Priszkát és Aquilát 
említi, majd Andronikuszt és Juniát (1,7), akik „kiválóak” az 
apostolok között. A Kolosszei levélben Nimfát „és a házában 
lévő közösséget” köszönti (Kol 4,15). Vajon feltételezhetjük- 
e, hogy ezek az asszonyok, akiknek házában alakult az egyház 
(Kát' oikon ekklészia) nemcsak vendéglátói, hanem a kis kö
zösségek felelősségteljes vezetői is voltak? Mindenesetre Pál 
munkatársainak (synergoi) nevezi őket, mint ahogy Tituszt és 
Timotheuszt a két „püspököt”. Ezek viselik gondját (kopiaő) 
a rájuk bízott közösségeknek, mint a máshol kinevezett
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elöljárók, és ezek lépnek néha vitába a tévhitűekkel, mint 
Priszcilla és Aquila (ApCsel 18,26-28), akik éppen úgy az igaz 
hit letéteményesei, mint Titusz és Timoteusz. Vagyis Pál 
ugyanazzal jellemzi ezeket az asszonyokat, amivel később az 
egyház „hivatalos” elöljáróit illeti. Mindezekből valószínű, 
hogy az ősegyházban voltak nőnemű diakónusok. Sőt az is 
feltehető, hogy ezek, mint a házi egyház vezetői -  a kialakuló 
eucharisztikus közösség élén álltak, hiszen akkor is a kenyér
törésben élték meg Krisztus jelenlétét.

Mindezt összefoglalva, az az értelmezési mód, amely a pap
ság krisztusi eredetét és szimbolizmusát a nemi különbségre, 
azaz a férfiakra vonatkoztatja, és a nőket kizárja a papi rend
ből, nem egyetlen lehetőség. Ezzel meg lehet kérdőjelezni az 
érv következtetését is, mely szerint ez az álláspont a hit leté- 
teményébe tartozik, és így változhatatlan öröksége az isteni 
kinyilatkoztatásnak. Eltekintve attól, hogy a depositum fidei 
tartalma vitatott kérdés, joggal kérdezhetjük, hogy hitünknek 
ez az alapköve (bárhol is legyenek ennek határai) nincs-e ki
téve az üdvtörténet változó problémáinak. A fogalom semmi 
esetre sem meta-historikus, hiszen a Timóteusnak írt első le
vélben feltételezett konkrét szituációban gyökerezik és alkal
mazása új szempontok alapján fejlődhet. így maga a 
depositum  is történelmi valóság és elvben változat. Mégha ez 
valamilyen formában magába foglalja a nők pappá szentelé
sének tilalmát, ez a tilalom legalábbis nyitott kérdés.

Mármost tagadhatatlan, hogy az apostolok rendszerint fér
fiakat bíztak meg megtért híveik gondozására. Ebből a „rend- 
szerinf’-ből alakulhatott ki a kétezer éves tradíció kizáróla
gossága. Hogy mi ennek a végső oka, azt csak találgathatjuk. 
II. János Pál kizárja azokat az érveket, amelyek a modern ant
ropológiai tudományok belátásaira épülnek, és ezen a pon
ton visszavonul a természetfeletti, a szimbolikus vagy éppen 
misztikus érvek bástyái mögé. Pedig valójában a szociológia 
és mai szexuálpszichológia szemében a magyarázat jobban 
bevilágítana: a zsidó, sőt talán a hellén társadalomi körülmé-
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nyék kizárták a nők vezető szerepét, és a férfi-női különbség 
akkor sokkal nagyobb szerepet játszott, mint napjainkban.

Van azonban még egy érv arra, hogy honnan jön ez a kizá
rólagosság. A kereszténység hajnalán az egyház zsidó szektá
nak számított. Minél jobban szaporodtak a kis keresztény kö
zösségek, és minél inkább keveredtek a hellenizmusból meg- 
tértekkel, annál inkább „szakralizálódtak” azok a jelképes ak
ciók, amelyek hozzájárultak a mai szentségek kifejlődéséhez 
is. Szakralizálódáson azt a minden vallásra jellemző folyama
tot értjük, amelyben egyes dolgok, akciók és személyek elvá
lasztódnak evilági környezetüktől és bizonyos értelemben ta
buvá válnak. Ez alól Izrael vallása nem kivétel. Sőt ez tűnik ki 
például a testvéri kenyértörés praxisában, amely eleinte bele
épült a hívek szeretetlakomájába, az agapéba. Később azon
ban visszaélések merültek fel, amelyekre az első Korintusi le
vél is utal (ll,17-22;33). így az Eucharisztia, és vele együtt az 
a személy is, aki ezt vezeti, elválik a szeretetlakomától; a ke
nyértörés gyakorlatából szertartás lesz, az azt végrehajtó sze
mély pedig -  a levita, a főpap -  szintén szakralizálódik: jelké
pe lesz annak a Krisztusnak, akinek jelképes áldozatát bemu
tatja. Immár nemcsak a kenyér és a bor jelképezi Krisztus je
lenlétét, hanem valamiképp a szertartást vezető személy is. 
(Hogy ezzel egy bizonyos rendelkezési jog vagy hatalom is 
együtt jár, az tagadhatatlan.) Talán erre épül az újabb szim
bolikus következtetés: ha a jelenlévő a megtestesült Krisztus, 
akit immár a celebráns is a maga módján jelképez, férfi volt, 
hogyan jelképezhetné őt egy nő? Ahogy az Ószövetségben 
Jahve, úgy az Újban Krisztus a vőlegény, aki menyasszonyát 
vezeti az Atya oltárához (vö. 2 Kor. 11,2).

Talán ez annak a kétezer éves tradíciónak az eredete, 
amely kizárólagosan a férfi papságot engedi meg. Vajon en
nek az összetett szimbolikának következtetései elfogadhatók- 
e az evangélium szempontjából, vagy valójában a papi rend 
szakrális misztifikációjával állunk szemben? A modem szent- 
írástudomány nehezen tudja elfogadni Jézust, mint vallásala
pítót, még nehezebben, mint szervezőt, aki megalapozza az
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egyház hivatalos rendjét, többek közt a szakrális papi rendet 
is. így aligha valószínű, hogy Jézus a mai értelemben vett egy
házi hivatal közvetlen szerzője. Annál inkább hangsúlyozta, 
hogy a küldetés egyenlő a szolgálattal. Ha tehát a feleszentelt 
pap Krisztust jelképezi, ezt úgy kell érteni, ahogy Krisztus is 
viszonyult tanítványaihoz: „amit én tettem veletek, ti is úgy 
tegyetek” mondja az utolsó vacsora előtti lábmosásban (Ján. 
13,5 vö. Mt. 20,25-28). Ha pedig a kialakuló egyházi hivatal 
lényege a szolgálat, akkor tanítványai nem Krisztus férfi mi
voltát jelképezik, hanem odaadását a rábízottakért (Lumen 
Gentium, 32.). Ez a szolgálat nem ismeri a nemi megkülön
böztetést.

Hűség a hagyom ányhoz
A pápai és a tanítóhivatali nyilatkozatok legmeggyőzőbb érve 
az a hűség, amellyel a mai egyház ennek a majdnem kétezer 
éves tradíciónak adósa. Ez a tradíció az emberiség női felét 
következetesen kizárta az egyházi rend szentségéből. Tegyük 
fel: elfogadható a fenti érvelés, amely a pápai tanítást nem  te
kinti csalatkozhatatlannak, amely nem  tudja elfogadni ennek 
jelenlétét a hit letéteményében, amely a papság szimbolikáját 
nem  tudja Krisztus férfi mivoltához kötni -  és mégis kitart a 
régi tradíció mellett. Ez a magatartás (amelyet e tanulmány 
szerzője is követ) megalapozható abból az engedelmesség
ből, amellyel minden katolikus hívő a pápa vagy a püspökök 
tanítása iránt tartozik, még akkor is, ha ez nem ex cathedra 
megfogalmazható hittétel. A II. vatikáni zsinat határozata az 
egyházról méltán utal a hívek ilyennemű engedelmességére 
(Lumen Gentium, 25.). A pápa nyilatkozata, még akkor is, ha 
nem definiál, de autentikus biblia- és tradícióértelmezést ad 
elő, ilyen alapon komolyan megfontolandó minden katoli
kus hívő számára. Ha a nők nem-felszentelhetősége egy ilyen 
autentikus tanítás, akkor ugyanazon a síkon áll, mint például 
a mesterséges születésszabályozás tilalma. Ez azonban nem 
zárja ki azt, hogy a jövőben a Szentlélek vezetésével felmerül 
egy újabb szempont, amelynek végső konklúziója más lesz,

14



12 (1997) 1 SÚLYPONT Egyházfórum

mint a mostani. A látszólagos tradíció-törés lehet bizonyos 
körülmények között a tradíció-hűség valódi kifejezése. Vég
eredményben az egyházi dokumentumok ennek nem görcsös 
megőrzését, hanem az ehhez való hűséget kívánják meg a hí
vektől.

Gondoljunk keresztény történelmünk hajnalára, amikor a 
zsidó szekta nemcsak kinyílt az akkori görög-római világ felé, 
hanem az inkulturáció útjára lépett; amikor, ahogy említet
tük, még az apostolság fogalma is a történelmi szituáció kihí
vására megváltozott -  akkor talán egy nagyobb tradíció-törés 
történt, mint az esetleges jövőben, amikor a hivatalos egyház 
a nőket is a papi rend, vagy legalábbis a diakónusság szolgá
latába fogadja.

A történelem kihívása most is fennáll. Egyrészt a nők eman
cipációs mozgalmában, amelynek ereje a hivatalos egyházban 
csak századunk vége felé lesz lassacskán tudatos. Ez a mozga
lom a felszentelhetőség kérdésében nem hivatkozik pozitív 
jogra, hiszen erre a férfiak se hivatkozhatnak. De annak az 
alapján, hogy az emberiség férfi felének meg van a lehetősége 
a felszentelt egyházi hivatal szolgálatára, ezt az általános em
beri jogok alapján a nők is elvárhatják. Ez különösen akkor 
áll, ha a közösségek nagy hányada de facto  női vezetés alatt 
áll.

Ha pedig az európai, amerikai és más egyházak jövőjére 
gondolunk, a paphiány miatt mindig szükségesebbé válik a 
felelős egyházi szolgálat fokozatos átalakulása (vö. Dreaming 
of a Church to Come in Unum Omnes in Christo Festschrift 
G. Békés, Pannonhalma, 1995. 371-383 ). Hogy az egyházi hi
vatal új formájában a nők is elnyerhetik az egyházi rend 
szentségét, az talán a jövő meglepetése lesz. Addig az egyes 
helyeken kiürülő templomainkban elégedjünk meg azzal, 
hogy a gyülekezetben legalább egy férfi van jelen. Ha más 
nem -  a pap.
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B á r d o s y  É v a

Személyes vallomás
a diakonissza-modell mai újraéledéséről

Huszonnégy évvel ezelőtt ezek között a falak között az utolsó 
évzáró ünnepségen történt. Mi történt? Semmi olyan, amire 
ne számítottam volna. Hiszen tudtam jól, hogy sikerült az 
érettségi, hogy szép volt a negyedikes bizonyítványom is, 
hogy a nekem mindig olyan fontos Szentírás versenyt abban 
az évben is megnyertem. (Egészen őszintén szólva, akkor ki
vételesen nem akartam mindenáron megnyerni.) Első lettem 
-  ugyancsak szokás szerint -  a hittanversenyen is. Kaptam 
egy kis könyvjutalmat az Ókortudományi Társaság latin ver
senyén való részvételemért és hitvány kántori közreműködé
seimet busás jutalommal honorálta az iskola vezetősége. 
Semmi rendkívüli nem történt tehát. Az ünnepség végén Pál
ma nővér (aki engem sosem tanított, csak a kántorképzőre 
jártunk ugyanazokban az években) félrevont és így szólt hoz
zám:

-  Ha ezeket a jutalmakat és díjakat, amelyeket te most kap
tál, egy fiúiskolában egy fiú kapta volna, mindenki biztos len
ne abban, hogy az a gyerek papnak készül. Türelmet kértem 
akkor Pálma nővértől. Elárultam azonban annyit, hogy a leg
nagyobb bajban vagyok emiatt. Mert fogalmam sincs, merre 
tovább. Mi lesz most velem?

Ez a beszámoló megkésett válasz lenne Pálma nővér akkori 
kérdésére.

ÉLETUTAM  A TÖM Ő UTCAI „B ESEG ÍTÉSIG ”
Egész életemben a Gondviselés tenyerén érezhettem magam. 
Meleg családi fészek, szerető szülők és testvérek, jó iskola, ta
nárok, sikerek a tanulásban, az „életbe kilépve” igazi barátok, 
közülük kiválasztott nagyszerű társ: a férjem, fészekrakás, 
aranyos gyerekek (kamaszok már, de azért most is aranyo-
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sak). Mindketten igénytelenek vagyunk: nagyon kevéssel is 
beérjük. Az ember azt hinné, csak egy szép nagy rózsaszín 
masni kellene már hozzá, átkötni vele az egészet és kitenni 
egy kirakatba esetleg efféle felirattal: „Boldogok a lelki szegé
nyek, mert övék a mennyek országa.” Igazság szerint boldo
gok is vagyunk. De nem rózsaszínűén, nem giccsesen boldog 
életet mondhatunk a magunkénak. Nagy dolog a párválasz
tás, igen sok múlik rajta. Nekem szerencsém volt a szerelem
ben, a párválasztásban, sokkal nehezebben boldogultam 
azonban a pályaválasztásban. Jobb híján magyar-latin szakra 
pályáztam. Kortársaink tudják, mennyire nem volt esélyünk 
tanár szakokra azokban az években. Fizikai munkát végez
tem, majd lengyel tudásomat hasznosítandó IBUSZ tisztviselő 
lettem. Innen mentem férjhez, majd Gyesre is. Újra munkába 
állva egy kis külkereskedelmi kitérő után a Széchenyi Könyv
tárban helyezkedtem el. Itt cseperedő gyerekeim mellett el
végeztem a könyvtár-magyar szakot főiskolán. Mindezek mel
lett évek óta besegítettem a Tömő utcában folyó mozgássé
rült pasztorációba.

M IBŐL ÁLLT EZ A „BESEG ÍTÉS”?

Családlátogatások
A különféle sérülésű rokkant emberek közül éppen a moz
gássérültek tudnak a legnehezebben eljárni valahová. Hozzá
juk először is házhoz kell menni. Egy ilyen alkalommal jutot
tam el teljesen véletlenül azt itt végzett Révász Erzsikéhez, 
akinek a neve már nem, az arca azonban szerencsére nagyon 
is ismerős volt nekem. Csupa nehéz sorsú, leírhatatlanul ki
szolgáltatott emberrel ismerkedtem meg. Ők azért családot 
alapítottak, gyerekeket neveltek, a létminimumon tengődve. 
Kapcsolatot kerestek velünk: gyerekeiket a keresztségre, vagy 
elsőáldozásra kellett előkészíteni. Ilyenkor az anyuka is na
gyon figyelt. És én tudtam, hogy csak az marad meg a kicsi
ben, amit később majd az anyukával is meg tud beszélni.
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Ezen a vonalon elindulva el-elvezetett az út maguknak a fel
nőtteknek az elsőáldozásáig is.

Szolgálat a templomi összejöveteleken
Akit csak lehetett, igyekeztünk mégis kimozdítani otthonról. 
Eleinte el kellett menni értük. Taxival kísértük el őket a ká
polnához. A bátrabbak később aztán egyedül is neki mertek 
vágni az útnak, s ekkor már csak a taxiköltséget térítettük 
meg nekik. Nagyon jó hangulatuk volt ezeknek a péntek esti 
összejöveteleknek. A szentmise után mindig akadt valami ak
tuális megbeszélni, megtervezni való. Az agapé készítése kez
detben egészen az én dolgom volt. Segítségül, meg hogy leg
alább többet lehessünk azért együtt is, sokszor magammal 
vittem a kislányomat. Ő is tökéletesen beillett a képbe, reme
kül bevált a kínálásban. Az agapé költségei ekkor a mi családi 
hozzájárulásunk volt ehhez a szép vállalkozáshoz. Nemcsak 
mozgássérültek jártak ebbe a kápolnába természetesen. Mi 
magunk is odajártunk családostul. A gyerekek ott voltak első- 
áldozók, hittanra is odajártak. A templomi hittanosok szüleit 
és az ottani, párjukat ritkítóan emberi lelkészeket szorosabb 
szálak fűzték össze a meghitt hangulatú szülői értekezletek, a 
közös munka és felelősség kapcsán, mint ez még sajnos álta
lános. A liturgiába kántorként, felolvasóként, kommentátor
ként kapcsolódtam be. Plakátokat is készítettem illusztrálva, 
ill. plakáttömörségűre redukálva a vasárnapi evangéliumokat.

A mozgássérült pasztoráció lassan izmosodott 
Gyarapodott a hozzánk tartozók száma, megnőtt a levelezé
sünk. Ebbe kezdettől szintén besegítettem. Kérvények, ügyin
tézések, kérő- és köszönőlevelek tucatjával. Regénybe illő 
módon harcoltunk egy használható közösségi helyiségért. 
Amikor tovább már nem odázhatták el az intézkedést ebben 
az ügyben, akkor remek huszárvágással áthelyezték Hajnal 
atyát a Rezső térre. Ott kellett új életet kezdenünk és kialakí
tanunk egy célnak megfelelő mozgássérült centrumot. Költö
zés, ládák, dermesztő hideg, egyetlen vegyestüzelésű kály-
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hácska. Festés, mázolás: mesteremberek, cigarettacsikkek, 
villanykályhák beszerelése, majd amikor rövidesen kiderült, 
hogy ez édeskevés, gázszerelés és egyéb építési munkák kö
vetkeztek. A munka egyre több lett, s az atya elhatározta: föl
vesz valakit főállású segítségnek. Addig-addig közvetítettem 
ezt az állásügyet, amíg aztán egyre jobban kezdett engem is 
érdekelni. A sok elutasító, óvatoskodó válasz közvetítése után 
fölajánlottam saját szolgálataimat. így lettem főfoglalkozású 
karitatász-munkatárssá.

A DIAKONISSZÁK VÉGEZHETTEK EFFÉLE FELADATOKAT 
AZ ŐSEGYHÁZBAN

Mit tudunk a diakonisszákról?
Az Újszövetség hajnalán a nő találkozott a Messiással. Krisz
tus bekapcsolta őket saját küldetésébe. Hallgathatta a Mester 
tanítását, követhette, tanítványként gondoskodhatott Róla. A 
tanítványok közül jóformán csak nők álltak a Kálvárián, és ők 
adták hírül a legnagyobb örömhírt, a feltámadást. A nők te
hát tanítványok lehettek, olyanok, akik tudatosan választják 
az utolsó helyet. Mivel nagyobbak akarnak lenni, Jézus tanítá
sa alapján ezért lesznek mindenkinek a szolgái, hirdetve min
denkinek az Örömhírt. Ez a Jézus gyakorlatából kapott tanít- 
ványi minősítés az egyház struktúráinak kialakulásával egyre 
tágabb körű lett. Főbétől és társnőitől kezdve elindul a nők 
diakonissza szolgálata. Az apostoli atyák hallgatnak erről 
ugyan, ám létezésükről más források mégis tudósítanak. 
Eszak-Szíriában, Mezopotámiában hivatalosan is elismerték 
őket: ,A diakonissza legyen különösen buzgó a nők szolgála
tában... Bár két testben éltek (diakónus és diakonissza) le
gyen egy a tervetek, az elgondolásotok és a lelketek.” 
(Didaszkália XVI.) Közvetlenül a püspöknek voltak alárendel
ve. A IV. századtól kezdve a diakonisszák szolgálata szervezett 
jellegű lett, elterjedt a Földközi-tenger vidékén és virágzott 
egészen a X. századig. Egyedülálló volt a bizánci jelenség: a 
diakonisszákat fölszentelték és megszentelték. Sajátos diako-
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nissza-szentelés volt ez, nem pedig papszentelés. Megszabott 
szerepet töltöttek be a liturgiában. (Pl. a keresztség szentsé
gének kiszolgáltatásakor.) Bizánci liturgikus könyvek évszáza
dokon át megőrizték ezeket a diakonisszák számára fenntar
tott funkcióikat, bár maguk a diakonisszák a XII. századtól 
Bizáncban teljesen eltűntek, helyesebben kolostorokba szo
rultak: apácák lettek. Egyidejűleg meggyöngült a diakónus 
szerepköre is. Az intézmény erős hierarchizálódásának követ
keztében az egyházi élet peremére szorult, majd szinte telje
sen kiveszett. Mindez így a keleti egyházban zajlott le. Nyuga
ton egészen más volt a helyzet. Ott a diakonisszák intézmé
nye hamar összeolvadt a szerzetesi, apátnői funkcióval. Sze
repük gyakorlatilag a kolostori keretben végzett liturgiára 
korlátozódott. Persze mint mindennek, ennek is megvoltak 
az okai. Először is szinte minden erőt lekötött a barbár hódí
tók és az eretnekek elleni harc. Ebben a helyzetben a Kelet
ről származó diakonissza-modell a pogány papnőkre emlé
keztetett, tehát radikálisan el kellett vetni. Az okok közé tar
tozik a Teremtés könyvének és a páli leveleknek évszázado
kon át tartó téves interpretációja. Továbbá a klerikalizálódás 
folyamata: az istentisztelet és az egyházközösségek vezetése 
kizárólag a papság kezébe került. Őket pedig ettől kezdve 
éppen folyamatosan cölibátusra kötelezték. A „másik nem” 
jelenléte zavaró tényezővé vált.

Az egyház kezdetben közreműködött a nők felszabadításá
ban, de hamarosan bezártak bennünket két életállapotba: a 
megszentelt szüzesség vagy a házasság állapotaiba.

A II. vatikáni zsinaton tizenhat püspök fejezte ki a diako
nissza-szolgálat felújításának szükséges voltát. Ugyanígy az 
1971-es püspöki szinóduson több bíboros, egy nigériai püs
pök, egy görög pátriárka és mások is ezt sürgették. Sokan 
még ennél is tovább kívántak menni. A válasz nem is késett. 
1976. október 15-én megjelent az Inter Insigniores kezdetű 
dokumentum, amely radikálisan elutasította a nők pappá 
szentelését, a diakonissza-kérdést pedig teljesen mellőzte. Az 
1985-ös római szinóduson Gran, Oslo püspöke vetette föl új-
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ra ezt a kérdést. A holland, német, francia, olasz, svájci, oszt
rák és kanadai egyházakban állandóan püspöki és teológiai 
szinten foglalkoztak, foglalkoznak ezzel a problémával. 
Hosszabban szeretném idézni a francia bíboros érsek, Roger 
Etchegaray, 1981-ben Lourdes-ban elhangzott, szívhez szóló 
szavait:

,A paphiány olyan méreteket ölt, hogy remegve gondolunk 
arra, hogyan elégítsük ki a Jákob kútjához érkező, szomjúság
tól gyötört embereket, a fiatalokat. És vajon csak pap merít
het vizet nekik? Olyan sok nő áll készen arra, hogy inni adjon 
a szomjazóknak. És maga a Mester is éppen egy nőtől, a sza
maritánus asszonytól kért inni. A keresztény nő ma elveszett 
utat keres, azt az utat, amelyen nem laikusként, és nem szer
zetesként haladhat. Legalább a diakonisszák ősi állapotát 
óhajtja. A diakónia ősi rendjének felújítása választ adna azok
nak a nőknek, akik teljesen el akarják kötelezni magukat 
Krisztus és az egyház szolgálatára... Ha korunk egyháza elis
meri, hogy szüksége van a nőkre, márpedig nem azért, hogy 
betöltse a paphiány miatt keletkezett űrt, hanem hogy újra 
megtalálja az egyházban Máriát, akkor befogadhatja a diako
nisszákat. Ha azonban az elemzések, a püspöki nyilatkozatok 
és a zsinat óhajai ellenére továbbra is kizárja a nőket a szol
gálati tisztségekből és kizárólagosan »hímnemű« akar marad
ni, akkor nagy bajt idéz elő a jövőben...”

Ennek a résznek forrása: Marie-Josephe Aubert diako
nisszákról szóló könyvének ismertetése a Mérleg, 88/2.)

Már Avilai Szent Teréz megállapította: „A világ tűzben lán
gol. Nincs időnk arra, hogy lényegtelen kérdésekről beszél
jünk Istennek.”

Hogy mennyire nincsen időnk erre, azt kellene példáznia 
ennek a beszámolónknak tehát, amelyet e kis egyháztörténe- 
ti-egyházjogi kitérő előtt ott hagytam abba, hogy főállású 
karitász-munkatárs lettem a Caritas Collectio „fedőnevű” 
mozgássérült pasztorációban. Miért éppen ez a neve? A ha
sonló célú külföldi egyházi szervezetek legtöbbjében szerepel 
a sérültségre utaló kifejezés (pl. Behindertenseelsorge). Sze-
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rettük volna kiküszöbölni az ilyen jelzőt, ne keltsen állandó
an fájdalmas asszociációkat. Munkánk alapját sokféle gyűjte
mény képezte. így adódott az ötlet, kihasználni egy ilyen fan
tázianév polivalenciáját. A Caritas Collectio név jelezte a 
m u nkánkat kezdettől segítő dokumentum- és műtárgy-gyűj
temény és azokat az embereket, akik itt szeretettel szolgálják 
egymást, akiket a szeretet összegyűjt.

Munkaterületeim így vázolhatok föl:
Könyvtárosi mivoltomat kihasználva feladatom e gyűjtemé
nyek gondozása: rendezése, feltárása, lehetőség szerinti gya
rapítása, szintentartása. Van e gyűjtemények közt egy tisztes
séges kerületi Szabó Ervin fióknyi könyvtár és médiatár speci
ális különgyűjteményekkel. Egy világhírű Bárdos Lajos gyűj
temény, amely Hajnal atya évekig tartó, rendkívül alapos 
munkájának gyümölcse. Műtárgyak, amelyekből különféle ki
állításokat rendezünk. Gyerekeink alkotásaiból szervezett 
gyűjtemények.

Fontosabb ezeknél természetesen a Caritas Collectio valódi 
kincseinek gondozása. Szent Lőrinc, a vértanú diakónus óta 
az egyház kincseinek a szegényeket tekintjük. A mi igazi kin
cseink is maguk a személyek. Megmaradtak többé-kevésbé 
régi, még a Tömő utcában kovácsolódott kapcsolataink. 
Amerre csak járunk, találkozunk a meghallgatásra, megértés
re vágyakozókkal. Rettenetes, hogy nem vagyunk elegen ah
hoz, hogy eljussunk mindenkihez. Milyen sok művészi haj
lam van bennük! Ok, a művészek különösen sóvárognak vala
kire, aki költeményeiket, alkotásaikat befogadja, verseik ru
góját földeríti. Képtelenül tanácstalannak éreztem magam 
sokszor. A hályogkovácsnak sem sokkal nehezebb. A piarista 
Farkas István lelkivezetési kurzusa iszonyú hiányt igyekezett 
pótolni. Férjemmel együtt részt vettünk ezen a kurzuson. Ha 
figyelünk az idők jeleire, észre kell vennünk, mennyire és 
mindig felülmúl minket a valóság, amely jó ideje kopogtat az 
ajtókon. Akinek csak mond valamit Jézus szava: „Menjetek és 
tanítsatok minden népet’“, annak meg kell hallania azt is,
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hogy Jézus a Lélek minden erejét beleadta ebbe a felszólítás
ba. Beleadta aggodalmát is annak a világnak leírhatatlanul 
nagy ínsége miatt, amely az Evangéliumra szomjazik. Nagy az 
igény az egyéni foglalkozásra Mozgássérült és beszédhibás 
felnőtt lányok elsőáldozási oktatását csak egészen szűk csalá
di körben logopédus barátnőmmel együtt végeztük. Nagy rit
kán megkaptam egy-egy jegyespár házasságra előkészítésé
nek lehetőségét. Felnőtt orvostanhallgató jött hozzám hittant 
tanulni és ő is azt kérdezte: „mit kell tennem, hogy eljussak 
az örök életre?”

Nagy az igény a közösségi életre
Ebben a tekintetben nem dicsekedhetünk valódi eredmé
nyekkel. Csak próbáljuk kialakítani a közösséget, eggyé ková
csolni az embereket. Főnököm szívesen hangoztatja: család
képben gondolkodunk. Ahogyan a családban együtt él és 
dolgozik több generáció, úgy találhatja meg a helyét nálunk a 
pici baba, a kisgyerek, a serülő és a fiatal, ám leginkább az 
idősebbek vannak képviselve. Van közöttük állandóan dep
ressziós és nagyon kiegyensúlyozott, alázatával a szentség 
erejével lenyűgöző életű mozgássérült, egészséges lányanya, 
elvált asszonyok, özvegyek és árvák bőségesen. Mit is mon
dott a Didaszkália? „A diakonissza legyen különösen buzgó a 
nők szolgálatában.” Legkedvesebb feladataim közé tartozik 
egy csoportra való intézetben nevelődő mozgássérült gyerek 
hitoktatása. Ebbe szépen belecsöppentem. Az iskolai hitokta
tás jelenlegi „majdnem reneszánszát” a bentlakásos intéze
tekben történő hitoktatás nyitotta meg. Sokan panaszkodtak 
ÍS:

-  Sokra megyünk a bénákkal, vakokkal, süketekkel, hülyék
kel, ha velük, de csak velük már szabad foglalkozni!

Nekem azonban kapóra jött. Első hitoktatási tapasztalatai
mat egészséges gyerekek között szereztem ott, a Rezső téri 
templomban. De leginkább csak helyettesként. Ám ez az is
kolai hittan önálló feladatom lett. Első évben a felsősöket 
kaptam, s akkor csak két csoporttal dolgoztunk. Az idén öt
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csoportot képeztünk különféle szempontok alapján. Életem 
része lett ez a feladat. Nem afféle agyondédelgetett, 
agyonpasztorált gyerekeket tanítok, hanem olyanokat, akik
kel felsős korukban a nulláról lehetett indulni. A keresztve
téstől a szentek életéig, beleértve az egyház történelmét, az 
egész kinyilatkoztatást, a hit egész tartományát az én felada
tom lett átadni nekik. Most elsőáldozásra készülünk. Nagyon 
ritkán van alkalmuk szentmisén részt venni. Hogy fogalmaik 
legyenek a miséről, óráról órára eljátszottunk egy-egy misét. 
Bevezető résszel, szabályos olvasmányokkal, hívek könyörgé
sével egy az egyben. A mise áldotzati részét pedig imitálva. 
Tavaly nyáron tizenkét gyereket el tudtunk vinni Ausztriába. 
Akkor egy egész héten át mindennap valódi misén vehettek 
részt, csak sajnos akkor még nem áldozhattak. Egy epizód: 
néhány hete, amikor a szamariai asszonyról szóló részlet volt 
az evangélium, csoportom egyetlen bejáró tagját (ő ugyanis 
el tud menni vasárnapi misére) kikérdeztem belőle az órán. 
Ragyogóan fölidézte, ám eközben az egyik kislány fellapozta 
a füzetét, majd Gábor beszámolója után megszólalt:

-  Erről a jelenetről mondta Éva néni tavaly, hogy Jézus egy
személyes hittanórákat is tartott.

Másik epizód:
Az utolsó vacsora elbeszélése után ún. meditativ csend lett. 

Egy darabig hallgattunk, majd egy másik kislány szólalt meg 
egészen halkan:

-  Mi most itt éppen tizenketten vagyunk, Jézus pedig úgyis 
mindig itt van közöttünk.

Ugye kiderül ezekből, hogy nemcsak a tanítás, a hitben va
ló élet átadása okoz örömet, hanem a tanítványság tudata is. 
Igen, igaza volt a kis Dianának: mi tizenketten egyformán ta
nítványai vagyunk a mindig velünk élő Mesterünknek.

Továbbra is lelkipásztori jellegű feladataimnál maradva a 
kórházi pasztorációról szeretnék még néhány szót szólni.

Ez is az ún. megnövekedett lehetőségek közé tartozik. Saj
nos, még nem általános. Én hálistennek ritkán voltam eddig 
kórházban, de sokkal jobban éreztem volna magam, ha adva
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lett volna legalább a vasárnap megünneplésének lehetősége. 
Valami megindult ezen a téren. Azonban vasárnaponként 
már a fővárosi papság is túl van terhelve, kinek lenne még 
ideje ezek után még a kórházakra is? Vidéken egyre több he
lyen fanyalodnak rá afféle szükséges rosszként a lelkipásztori 
kisegítőkre. Természetesen sok nő is van közöttük. Itt, a fő
városban ezeknek a határterületeknek az ellátása (kórházak, 
börtönök, szociális otthonok) lett az a terület, ahová mi -  
kvázi diakonisszák -  betörhettünk. Nem is tudtam megállni, 
hogy ki ne térjek első kórházi prédikációmban Carlo 
Carretto gyönyörű gondolatára:

„Az egyháznak nem elsősorban a Szent Péter téren kellene 
összegyűlnie, hanem inkább börtönökben, kórházakban, el
megyógyintézetekben, ahol az emberek sírnak, és saját testü
kön viselik a megpróbáltatások jegyeit.” Igen. Liturgikus ru
hában (amelynek azért feltűnően különbözni kellene a papi 
öltözéktől) odaállunk a többi testvérünk elé, a többi tanít
vány elé szolgálatunkkal, hogy betegségük, kórházi tartózko
dásuk alatt is meghallgassák Isten vasárnapi Üzeneteit és ta
lálkozhassanak Vele a szentáldozásban.

NEM LELKIPÁSZTORI TEENDŐIMRE már csak röviden kitérve: 
Az adminisztráció nemszeretem sivatagában oázis a levelezés. 
A nagyon távol élő enyéimmel, mieinkkel ez a kapcsolattartás 
egyetlen járható útja. A hivatalos levelezés már nem ennyire 
oázis. Remek kuriális stílust alakítottam ki. Ebben a stílusban 
levelezek főpásztorokkal, miniszterekkel, kormánybiztosok
kal. A Rezső téren mindig történik valami. Jön Joni és a ked
véért többezer ember jön el a Rezső térre. Rendezvények, ki
állítások, hangversenyek, zarándoklatok, kirándulások. Ezek
nek a lebonyolítása szintén feladataim közé tartozik. Persze 
azért nem egyedül. Nagy gyakorlatra tettem szert a koldulás
ban. Munkánk végzése, fenntartásunk kizárólag adományok
ra épül. Alighanem így csinálták ezt az ősegyház diakonisszái 
is. Csak a forma változott némileg azóta. Mi most árgus szem
mel figyeljük a pályázati lehetőségeket, alapítványokat. Ko-
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moly rutinnal rendelkezem pályázatok megfogalmazásában 
is. Olykor munkatárs toborzásra szánom el magam. Ilyesmi
vel próbálkoztunk egyik-másik nagymarosi találkozón, vagy 
akár a tavalyi Billy Graham evangelizáción is, ahol sok ember 
összegyűlik. Vagy akár itt, közöttünk is kedve támadhat vala
kinek egy kis önzetlen segítésre. Hogy őket különösen is ösz
tönözzem, ismét Carretto ihletett szavait idézve köszönöm 
meg a figyelmet:

„Mennyire szeretném elmondani ma a nőknek: »Menjetek 
és tanítsatok minden népet.« -  Ne utánozzátok a férfiakat, 
hanem legyetek alkotó, önálló személyek, megkeresvén női 
természetetekben azt a gyökeret, amely megkülönböztet és 
egyedülálló, mert maga Isten akarta és alkotta. Munkátokat 
világítsa meg hivatásotok hatalma, hivatásotoké, mely szeret
ni, vigasztalni és szolgálni akar.”
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A kivételek sosem  igazi cáfolatok

B e sz é lg e té s  S án ta  Ib o ly a re fo rm á tu s  le lk é sz n ő v e l

Sánta Ibolya 1986-ban szerezte meg a második lelkészt ké
pesítést a budapesti Református Teológián, amely teljes szol
gálatra jogosította. Ezután Somogy megyébe kerül, ahol 6  
falu lelkésze lesz. Öt évet tölt itt, majd „beláttam, a gyüleke
zeti lelkészi munka nem nőnek való”. Ezután egy kis bara
nyai faluba kerül, Zsibrikre, a Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszióhoz, s lelkigondozó lelkészként működik drogos fia 
talok mellett másfél évig. Rövid ideig Dunaszentgyörgyön 
hitoktató, majd 1994 októberében a budapesti Menekült- 
ügyi Szolgálathoz kerül. Azóta is ott dolgozik.

-  A református egyház mióta engedélyezi a női lek 
készséget?

- Akkor dőlt el a dolog, amikor még a Teológiára jártam, 
1980-ban. Hatalmas vitákat váltott ki, hogy engedélyezzék-e a 
nők teljes ordinációját. Persze azelőtt is végezhettek gyüleke
zeti munkát a nők, de úrvacsorát nem oszthattak, nem ke
resztelhettek, eskethettek és temethettek. Vagyis sem teológi
ai sem adminisztrációs értelemben nem voltak egyenjogúak a 
férfiakkal.

- Mire, milyen bibliai részre hivatkoztak, amikor még
is engedélyezték a teljes ordinációt?

- Krisztusban nincs se férfi, se nő. Pontosabban az Újszövet
ségben egyenlő méltóságot kap mindkettő. Ez abban a kor
ban is párját ritkító volt. Ugyanakkor ezzel a hivatkozási alap
pal kialakult a protestáns egyházakon belül egyfajta feminista 
teológia is, amitől én idegenkedem.

- Miért, mit tanítanak?
- Ez olyan - vallásos öltözetben -, mint amikor a nőket felül

tették a traktorra. Például azt mondják, hogy az Atyaisten meg-
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szólítást a masculin teológia tanítja, s mivel Isten nem férfi és 
nem nő, ezért nyugodtan nevezhetjük Anyaistennek is.

- Amikor a lelkészi hivatást választotta, eszébe jutott, 
hogy nő?

- Fel se merült bennem, csak azt éreztem, hogy Istent kell 
szolgálnom, s nem a napi 8 óra után, hanem a napi 8 órában 
is. Bár a Teológián uralkodott az a szemlélet, hogy a lányok 
azért vizsgáznak jól, mert elsírják magukat a vizsgán, s a pro
fesszorok megsajnálják őket. Másrészt - ami az önbecsülése
met még jobban bántotta - azt is mondogatták, hogy a lányok 
azért mértnek teológiára, hogy ott férjet találjanak. Azt hi
szem, a fiúk vetélytársnak éreztek minket. Nehéz volt meg
szokniuk, hogy lehetnek olyan lányok, akik felveszik velük a 
versenyt. Bennem pedig az volt, hogy maximálisan teljesít
sek.

- Milyen a férfi - nő arány a teológián?
- Úgy 60-40 százalék körül lehet, Több fiút vesznek föl, tu

datosan, mert attól félnek, hogy elnőiesedik a pálya. Én ezzel 
egyetértek. A pálya elnőiesedése két szempontból is problé
ma, bár a gyökerük talán közös. A Biblia arról beszél, hogy a 
férfi a fej és a nő a szív. Ez egy teremtési rend. A férfi karakter 
nem véletlenül olyan amilyen, s a női karakter sem. Szükség 
van a tekintélyelvűségre, a szeretetben. Isten országában 
sincs demokrácia, ott van egy fő tekintély: az Isten. De a sze
retet jegyében. Ennek a földi életben is így kell lennie. Tu
dom, hogy ez ma nem túl népszerű gondolat. Másrészt az a 
pálya, ahol nagy számban megjelennek a nők, veszít presztí
zséből. Mert a női karakter az empátiára épül, nem a tekin
télyre. Ezért tragikus, ha egy jobbára nőkből álló gyülekezet 
élére női lelkész kerül. Persze vannak kivételek, de a kivéte
lek sosem igazi cáfolatok. Úgy látom, hogy a gyülekezeti szol
gálat a XX. század végi magyar református egyházban olyan 
szerep, amiért egy nőnek nagy árat kell fizetnie. Kordába kell 
zárnia egyéniségét, férfi módon kell kezelnie az ügyeket. 
Ugyanakkor nem mondhatnak le női szerepeikről, a feleség,
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az anya szerepéről. S ennek nagyon megfizetik az árát, meg- 
nyomorodnak.

- Úgy tűnik, mintha ezzel a teljes ordináció helyessé
gét vonná kétségbe?

- Teológiailag nincs kétségem afelől, hogy a nők teljes 
ordinációja biblikus. Én azzal nem értek egyet, hogy önálló 
gyülekezeti szolgálatra menjenek. Mert itt, ma Magyarorszá
gon ez nem kedvez a női karakternek. Igenis végezzék el a 
teológiát, de utána menjenek diakóniába, végezzenek misszi
ós munkát vagy lelkigondozást, mert itt lehetnek a legjobbak.

- A gyülekezetekben milyen a női lelkészek elfogadott
sága?

- A gyülekezetekben nincs különösebb probléma, mert a 
nők nagyon szorgalmasan és lelkiismeretesen végzik a mun
kájukat. Mert érzik azt a nyomást, hogy ki kell tenniük magu
kért, hogy megbecsüljék őket, háromszor annyi munkát kell 
letenniük. S le is teszik. De ennek nagy ára van. Az persze 
előfordul, hogy temetésekre kifejezetten férfi lelkészt kémek, 
de ennek gyakorlati oka van. A férfiaknak ugyanis erősebb a 
hangjuk.

- Van-e egyház jogi különbség férfi és női lelkész kö
zött?

- Egyházjogi különbség nincs.
- Ez azt jelenti, hogy akár esperes vagy püspök is le

hetne nő?
- Nem. Persze ennek egyházjogilag nincs nyoma. De tudomá

som szerint egyeden női esperes sincs, püspökről nem is szól
va. Nem tudom, hogy lenne-e egyáltalán nő, aki egy ilyen posz
tot elvállalna. De teológus professzomő már van, több is.

- Érezte valaha, hogy női volta hátrány?
- Elvétve. Amikor magamhoz vettem a nevelt lányomat, egy 

cigánylányt, még Somogybán voltam lelkész. Ezt a lépést ne
hezen fogadták el tőlem, s olyanokat csináltak velem, amit 
nem mertek volna megengedni maguknak, ha férfi vagyok. 
De túljutottunk rajta, békességgel.

- Milyen érzés úrvacsorát osztani?
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- Nem érzek különbséget, hogy én kapom vagy én osztom 
az úrvacsorát. A palást nálunk arra való, hogy elfedje az em
bert. Mellékes annak személye, hogy ki adja az úrvacsorát, 
mert a középpontban Krisztus áll.

- Lelkészi hivatását miként éli meg?
- Nincs olyan érzésem, hogy felszentelt vagyok. Idegenke

dem minden különbségtételtől laikus és lelkész között. Sen
kinek nincsenek előjogai attól, hogy főállásban szolgálja Is
tent. Idegesít, amikor úgy szólítanak meg, hogy nagytisztele
tű asszony. Mitől lennék nagytiszteletű? Nálunk a papi funk
ció nem szentség.

- Nem jelent gondot a családi élet és a lelkészi hivatás 
összeegyeztetése?

- Ha gyülekezetben dolgoznék, akkor jelentene. Hiszen az 
elsődleges hivatás egy nő számára az anyaság. Ezt nem negli
gálhatja egy lelkészi elhívás.

- Milyen az elhívás élménye egy női lelkésznek?
- Ez nem élmény kérdése volt nálam. Ez egy lassú, nagyon 

lassú érlelődés volt, melynek során egyre jobban kikristályo
sodott előttem az, hogy más hivatást nem akarok. Ennek a hi
vatásnak a gyökerei nem bennem vannak. Mélyen átjárt, hogy 
nem kívánok mást.

- Van speciális női fóruma a református egyháznak?
- A Lelkésznők Konferenciája, mely 7-8 éves múltra tekint 

vissza. Olyan megfontolásokból kezdeményezték, hogy pon
tosan megfogalmazzuk: milyen nehézségei és lehetőségei 
vannak a magyar református egyházban a női lelkészeknek. 
Az évek múltával egyre inkább a gyakorlati kérdések kerültek 
előtérbe: a papgyerekek problémái, a Gyes kérdése.

- Most a Menekültügyi Szolgálatnál dolgozik, milyen itt?
- Szeretem a munkámat ugyanannyira, mint a gyülekezetit, 

s nagyon hálás is. Ugyanakkor lelkiismeretfurdalásom van, 
hogy ezzel a dolog könnyebbik végét fogtam meg.

AM
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D é v é n y  I s t v á n

A nők és a papság 
bibliográfiai jegyzetek

A svájci „Zentralbibliothek Luzern” jó félmillió kötetével a kö
zepes nagyságú könyvtárak közé sorolható. A számítógépes 
katalogizálás bevezetése óta (1983) itt is gyors és pontos in
formációt kaphat az ember. „Megkérdem” a computert, hogy 
számolja össze azokat a könyveket, melyeknél a cím első sza
va „Frau” . A válasz: 497. Szép mennyiség. Úgy tűnik, hogy 
nem szűnik az érdeklődés a nőkkel kapcsolatos kérdések 
iránt.

K özeled és a  té m á h o z
Magas intenzitású érdeklődés - mondjuk 150 éve, az első nő
mozgalmak indulása óta. Ezt megelőzően elég problemati
kus évszázadok (évezredek?). A férfi-tudósok még arra is csak 
lassan voltak hajlandók (képesek?), hogy tisztázzák: egyen
rangú teremtmény-e a nő legalább emberi mivoltában. Né
hány idézet a virágzó középkorból - Aquinói Tamás Teológiai 
Summájából: „A nő a természet rendje nyomán alá van vetve 
a férfinek, (mert) a férfi, természetét tekintve, nagyobb ész
erővel rendelkezik.” Később, az etikai részben fölteszi a kér
dést. „Vajon a magasabb rangban lévőknek van nagyobb 
szüksége a józanság erényére?” Válasza: „Elsősorban fiatalok
nak és nőknek .... A nőkben ugyanis nincs kielégítő lélekerő 
ahhoz, hogy szembeszegüljenek szenvedélyeikkel.” 1 

Karakterisztikus szavak, melyek mögé Tamás még felsora
koztatja Arisztotelész tekintélyét, így ezekben az antropológi
ai tételekben már 1500 éves múltra tekint vissza. Pusztán ez 
a tény figyelmeztet, mennyire kell figyelni arra, hogy egy-egy 
esetben a „szent hagyományba” is becsúszhattak olyan téte
lek, szokások .amelyeket kritika nélkül a „profán” hagyomány 
előítéleteiből társadalmi rendjéből vettek át.
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Az viszont biztos, hogy a sajátos értelemben vett keresztény 
hagyományban egy pillanatig sem kételkedett Aquinói Szent 
Tamás: a nők az üdvösség rendjében minden megkülönböz
tetés nélkül „egyenrangúak” a férfiakkal. Ez az egyensúlyte
remtő - kegyelemtani - kiegészítés a felvilágosodás folyamán 
eltűnt, megmaradt viszont az eszével dicsekvő férfi önmagát 
a nőktől megkülönböztető ideológiája. Sokáig idézték szíve
sen Immanuel Kant véleményét: „A nő ereje az, hogy gyenge” 
- komoly tanulmányokra alkalmatlan, mert ez csökkentené 
vonzóerejét. Esze természetesen van, csak ez „szép ész”, 
szemben a férfi „mélységes eszével”. 2

Jó  százötven esztendős „mozgalmi törekvések, parlamenti 
harcok, törvényhozói viták eredménye, hogy ma normális 
ember a nők egyenlő értékében, egyenrangúságában, egyen
jogúságában nem kételkedik. Az elvek konkrét valósításához 
azonban hosszú út vezetett. Érdemes megemlíteni Svájcot: a 
nőknek 1971 óta van politikai szavazójoga.

Az esélyegyenlőség pedig eleve problematikus. Igaz, egye
temi tanulmányokat jó száz éve folytathatnak. De csupán Eu
rópa parlamentjeiben kell körülnézni, vagy egyetemi tanárok 
névsorát kell végigolvasni: sok esetben 10%-ot sem ér el a 
nők részesedése. Az a tény azonban, hogy nők lehetnek (de
mokratikusan választott és nem dinasztikus alapon) állam
fők, miniszterek, tanszékvezető professzorok, egyre jobban 
élesítette a kérdést, hogy mire juthatnak a nők az egyházban. 
A nők által is megszerezhető teológiai diploma - sőt doktorá
tus, vagy habilitáció - végül konkretizálta a kérdést: mire jut
hat a férfi és mire a nő ezzel a végzettséggel.

R e k la m á ció
Hanna-Renate Laurien a német katolikusok központi bizott
ságának tagja (és a berlini, tartományi képviselőház elnöknő
je) ezt a kérdést teszi fel: „Abgeschrieben?” - amit alkalmasan 
talán így fordítunk magyarra: „Le vagyunk véve a napirend
ről?” könyvének alcíme pontosít, hogy miről szól: Védőbe-
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széd annak érdekében, hogy a nők papságáról tisztességes le
gyen a vita. 5

Parlamenti vitákból tudja-ismeri, mit jelent tisztességesen 
vitázni: a lehetőség szerint elkerülni a hatalmi szót, meghall
gatni a más véleményen lévőket, komolyan mérlegelni 
bizoyítékaikat, a saját véleményt pedig objektív értékű bizo
nyítékokkal alátámasztani. Könyvének címe alapján sejthető, 
hogy közvetlenül nem arról beszél (még kevésbé követeli), 
hogy „szenteljenek nőket is pappá”, hanem arról, hogy erről 
a kérdésről folytatott teológiai értekezések, vagy felelős egy
házi döntések „tiszta lépésekkel” haladjanak előre, amikor 
védelmezik/támadják a nők papságra való alkalmasságát/al- 
kalmatlanságát.

A „napirendről való levétel” elleni reklamációjának hátteré
ben az „Ordinatio Sacerdotalis”, 1994. május 22-i keltezésű 
pápai irat áll, amely nem csupán ismétli a hagyományos tételt 
a nők papságával kapcsolatban, hanem azt is elrendeli, hogy 
a katolikus egyházon belül ebben a kérdésben legyen vége a 
vitának. „Ezt a rendelkezést komolyan kell vennünk - írja 
Hanna-Renate Laurien - hiszen fegyelmi előírás, amely a leg
magasabb egyházi fórumtól érkezett. Ezek után senki sem 
lesz az egyházban olyan vakmerő, hogy nőket szenteljen pap
pá. Mégis: mit jelent az a szó, hogy 'végérvényesen' ..... Kér
dések özöne áraszt el, amikor végig olvasom azokat a bizo
nyítékokat, amelyek nyomán meg lehetett tiltani a nők 
pappászentelését.” 4

A bizonyítási sor lényegében azt ismétli, amit a Hittani 
Kongregáció hasonló témájú 1976-os, VI. Pál pápa által hite
lesített nyilatkozata hozott: Krisztus kizárólag férfiakat válasz
tott - az apostolok is csak férfiakat bíztak meg - töretlen volt 
ez az egyházi hagyomány - a papi rend kapcsolatban áll a ki
nyilatkoztatás egészével, elsősorban az eukarisztiával, s 
áldozatbemutatók mindig férfiak voltak. Mindez azt igazolja, 
hogy csak férfiakat lehet pappá szentelni.5

Laurien asszony „reklamációja” elsődlegesen ezekre a bizo
nyítékokra irányul. Komoly teológusgárdát sorakoztat fel (te-
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ológiai olvasottsága irigylésre méltó), s egyenként teszi mér
legre a pappászentelést tiltó rendelkezés indítékait. Ezekkel a 
teológusokkal azonban érdemes lenne közvetlen források - 
tehát saját műveik - alapján foglalkozni. Az egész pro és kont
ra vitaanyag azonban áttekinthetetlenné vált. Ha egy-egy 
disszertáció ma nekirugaszkodik a témának, könnyűszerrel 
állít össze 15-20 oldalas bibliográfiát.

B e tilto tt  v ita tk o zás?
II. János Pál pápa „Ordinatio sacerdotalis” írásában a követ
kező rendelkezés olvasható: „Az egyház szünet nélküli, egye
temes hagyományt őriz, a tanítóhivatal a közelmúltban ki
adott dokumentumaiban is egyértelműen hirdeti azt a taní
tást, hogy a pappászentelés csak férfiaknak van fenntartva. 
Ennek ellenére sokan azt vélik, hogy ezen lehet vitatkozni, 
vagy állítják, hogy a nők szentelésből való kizárásának csu
pán egyházfegyelmi jelentősége van. Annak érdekében, hogy 
az egyház isteni rendelésű alkotmányával kapcsolatban eset
legesen jelentkező kétségek megszűnjenek, hivatalom erejé
nél fogva - amelynek értelmében meg kell erősítenem testvé
reimet (ld. Lk 23, 32) - kijelentem, hogy az egyháznak nők 
pappászentelésére hatalma nincs. Kivétel nélkül minden hí
vőnek ehhez a döntéshez kell tartania magát.”6 

A mérlegelő teológusgárdából szólaljon meg Peter 
Hünermann, aki a tübingeni egyetem katolikus-teológiai fa
kultásán a dogmatika professzora. Hozzászólásának első téte
le: a tanítóhivatali döntéseknek módszeres elemzése mindig 
a teológia feladatkörébe tartozott, tehát nem vakmerőség az, 
amit tesz.7 Első megállapítása: az 1976-os „Ordinatio 
sacerdotalis” apostoli írás egyik - talán legjelentősebb - kivál
tó oka az anglikán egyházban gyakorolt női pappászentelés 
volt. Ezzel a lépéssel kapcsolatban erősödött fel a katolikus 
egyházon belüli „mozgás” ebben a vitatott - vagy legalább vi
tatottnak tartott - kérdésben. A sürgető helyzetben 
(Canterbury érseke levélben fordult VI. Pál pápához) kellett 
gyors teológiai választ adni. Ez a válasz azonban nem nyug-
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tatta meg teljesen a katolikus egyházon belülieket sem. Az 
egyre ismétlődő rákérdezések és a papszentelés jogát hirdető 
írások miatt emelte fel a pápa 1994-ben szavát: a vitának vé
get van!

Vége lenne - állítja most Hünermann - ha nem merülnének 
fel jelentős problémák. Ő elsődlegesen nem tartalmi, hanem 
formai kérdést tett fel: „II. János Pál pápa meghatározása for
mai szempontból nem nevezhető tévedhetetlennek”, mert

a) Döntését apostoli levélben (epistola apostolica) és nem 
apostoli rendelkezésben (constitutio apostolica) tette közzé. 
A kettő közötti különbséghez csak egy bizonyíték: XII. Pius 
950-ben Mária mennybemenetelének dogmáját „apostoli ren
delkezésben” hirdette ki;

b) A tévedéstől mentes tanítás stílusa is eltérő. X3I. Pius 
említett dokumentumában: „A mi urunk Jézus Krisztus, Péter 
és Pál apostolok hatalmával és saját hatalmunk alapján kije
lentjük, kihirdetjük és meghatározzuk (pronuntiamus, 
declaramus et definismus)....”8 A nők papságának ügyében 
csupán a „declaramus”, kihirdetjük szó szerepel.

A pápai dokumentumból vett idézet utolsó mondata ennek 
ellenére egyértelműen szólít: „Kivétel nélkül minden hívőnek 
ehhez a döntéshez kell tartania magát (definitíve 
tenendam)”. Ebben az esetben viszont a bizonyítási eljárást 
kell szemügyre venni, folytatja Hünermann a teológiai fontol
gatást. Hosszú fejtegetéséből csak két gondolat:

a) Egyik bizonyíték az, hogy a papi hivatalba helyezés nor
mája Jézus Krisztus: O tizenkét férfit választott, s ezekre he
lyezte az egyház épületét. Ehhez Hünermann: „Az írás és a 
hagyomány egyértelműen tanúsítják, hogy az apostoli meghí
vás sajátos történés volt: a tizenegy, s a hozzájuk választott ti
zenkettedik, Mátyás mellett más férfiak és nők is kaptak ki
küldetést, hogy a Föltámadottról tanúságot tegyenek, tehát 
az egyház meglapozásában közreműködjenek. Ezekhez sorol
ható többek között Pál, Barnabás, Jakab ’az Úr testvére’, de 
Andronikusz és Junia is (Rom 16, 7). Pált, Barnabást és Jaka
bot a nyugati liturgikus kalendárium, a görög-ortodox litur-
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gia ezeken kívül még Andronikuszt és Juniát is apostolként 
ünnepli.... A Tizenkettő meghívása tehát más, mint az apos
toli küldetés.”9

b) A bizonyíték ott is hipotetikus útra téved, amikor az 
apostoli megbízatás továbbadásának módjáról, mint „folya
matos és töretlen hagyományról” beszél. A német püspökkari 
konferencia által kiadott felnőttek katekizmusa szavai jobban 
megközelítik azt a történést, amely az egyáltalán rendelkezé
sünkre álló adatok nyomán rekonstruálható: „Kezdetben az 
egyházi hivatalok egész szervezete - megnevezése is - sok 
alakban jelentkezett. Az apostoli tevékenység, tehát az ige 
hirdetői és közösség vezetésére szólító megbízatás később 
kapott lényeges szerepet.... Erre közvedenül az újszövetségi 
időket lezáró korban került sor.”10

Ő sk e re sz té n y sé g
Peter Hünermann dogmatikus, így neki is az újszövetséget - 
és az újszövetségi időket - kutató tudósokra kellett hagyat
koznia. Ennek irodalma ma már áttekinthetetlen. Még egy 
célirányos tanulmánygyűjtemény is - „A nők az őskeresztény
ségben” - csak villanásszerűen tudja bemutatni azt, ami az el
ső század kereszténységéből ismerős.11 Nem ritka, hogy 
olyan nőkkel találkozunk itt, akik szerepet játszottak az első 
évtizedekben. A döntő probléma azonban, hogy milyen „stá
tuszban” - önkéntesen, felkérve, áldással munkára küldve 
vagy éppen felszentelve? - megoldatlan marad. Ebben a kér
désben Ute W. Eisen sem tud tiszta és egyértelmű választ ad
ni, aki „Hivatalviselő nők a korai kereszténységben” című 
munkájában alaposan átvizsgálta az első századok liturgikus 
szövegeit.12 Nem ez az egyetíen kérdés, amelyre a gyér for
rásanyag miatt nincsen sem állító, sem tagadó válasz.

Érdemes a Pápai Biblikus Bizottság véleményét röviden 
idézni. Ez a bizottság az 1976-os „Inter insigniores” közzété
tele előtt kapott megbízást, hogy adjon választ a következő 
kérdésre: „Az újszövetségi szentírás adatai kizárják-e a nők 
pappászentelésének lehetőségét?”
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Az állásfoglalás a mai napig kiderítetlen indiszkréció útján 
került nyilvánosságra (hivatalosan sohasem tették közzé). Be
fejező szavait idézzük: „Számunkra úgy tűnik, hogy kizárólag 
az újszövetségi Szentírás nem teszi lehetővé, hogy a nők a 
papságnak - az esetleges pappászentelés engedélyezésének - 
problémáját egyértelmű és maradandó módon meg tudjuk 
oldani. (A bizottság) egyes tagjai szerint az írás elegendő ada
tot hoz ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kizárjuk ... Mások vi
szont feltették a kérdést, hogy nem rendelkezik-e szentségi 
értékrendet őrző egyházi hierarchia azzal a teljhatalommal, 
hogy adott körülmények között nőknek is lehetővé tegye az 
eukarisztia és a kiengesztelődés vezetésének 'hivatalát', anél
kül, hogy szembeszegülne Krisztus akaratával.”14

H ivatkozási alap
Jelentős átvilágítást ad ebben a kérdésben Mary Hayter, egy 
angol teológusnő „The new Eve in Christ” című könyvében, 
amelynek inkább alcíme jelzi, miről van szó: „A biblia felhasz
nálása és a bibliával való visszaélés a nők egyházi helyzetét 
érintő vitában”.15

Mary Hayter előbb a férfi-hivatásokba öltözködő ószövetsé
gi isteneszmét elemzi, de jelzi, mennyi elhanyagolt „nőies” 
elem található a teljesebb istenképben. Összegyűjtött igazoló 
anyagából csak két mondat - Izajás prófétától: „Az Úr kivonul, 
mint a hős, haragja fellobban, mint a harcosé. Felrivall, csata
kiáltást hallat, úgy vonul ki férfiként ellenségei ellen” (42, 
13); és „Mint a fiút, kit anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg 
én is titeket” (66, 13).

Második témája a férfiak és nők közé húzott teológiai vá
laszfal kiépülésének története. Különös - állítja - hogy egy te
remtéstörténeti alaptétel (Gén 1, 26: „...saját képmására al
kotta, férfinak és nőnek teremtette”) feledésbe merült. En
nek a feledékenységnek köszönhető többek között, hogy az 
újszövetségi pasztorális levelek inkább a késői társadalmi 
helyzetet, nem a teológiai lényeget tartják szem előtt. Mary 
Hayter ennek megfelelően az istentiszteleti ténykedésre kizá-
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rólag férfiakat szólító - nőket hallgatásra, alárendelődésre íté
lő - ó- és újszövetségi adatokat elemzi, majd a következő 
összefoglalást adja:

„Szenvedélyesen ragaszkodik véleményéhez, vagy azt hang
zatosán védelmezi, aki állítja, t.i. hogy a nők, női mivoltuk 
miatt örökké ki vannak zárva a papságból. Ebben a kérdés
ben elfogultság és belemagyarázás nélkül a teljes szentírási 
anyagot kell nagyon türelmesen és nagyon gondosan elemez
ni. Csak ennek nyomán alakulhat ki bennük egyáltalán az ké
pesség, hogy a nőkre és egyházi szolgálatukra érvényes dön
tő jelentőségű szentírási utasításokat fel tudjuk ismerni.

Nem állítom, hogy a nők egyházi szolgálatának kérdésében 
a Biblia mondja ki az ’az utolsó szót’. Túlterheljük így a szent 
szövegeket, hiszen a biblikus szerzőktől távol állott az, hogy 
egy-egy kérdéssel abban a formában foglalkozzanak, ahogyan 
azt ma egyházi emberek vagy teológusok fogalmazzák meg. 
Inkább arról van szó, hogy a Biblia ugyan ’Isten szava’, de 
nem mondható, hogy kivétel nélkül minden vallási-egyházi 
kérdésben az ’utolsó szó’. Inkább ’szó-csírának’kellene ne
veznünk, amelyből a hívő és gondolkodó emberben az igaz
ság új és új részletei sarjadjanak ki.

Meggyőződésem, hogy elérkezett az idő, amikor az Evangé
lium igazi felszabadító erejét, az igazság kisarjadását tapasz
talhatnák abban a felismerésben, hogy a férfi és a nő egyenlő 
mértékben Imago Dei, Isten képére teremtett ember. Ez az 
az igazság-csíra, amelyben nem az játszik szerepet, hogy vala
ki férfi vagy nő, hanem csak az, hogy hisz-e és bizakodik-e Is
tenben, az emberiség Teremtőjében, Megváltójában.”1̂

K e re sz té n y  e g y h á z a k
Mary Hayter diakónussá szentelt teológiai doktor, Cambrid- 
ge-ben egyetemi lelkész, különböző anglikán püspöki bizott
ságok tagja.

Az anglikán egyházban a női diakonátus évtizedes küzde
lem után vált lehetővé. Az első „diakonissza” 1862-ben lépett 
szolgálatba, de több mint száz év telt el, amíg - 1973-ban - az
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anglikán egyházjogba bekerült az a tétel, hogy „a diakonissza 
felszentelése szentség”. Az ezt követő időben csak egyes püs
pökök léptek tovább, s szenteltek nőket pappá is. Az egész 
folyamatról, a feszült vitákról bőséges irodalom számol be, 
melynek részletezése túllépné keretünket.17

Egyetemes állásfoglalásra később sor került. Az angol egy
házi zsinat - Syond of the Church of England - 1992 novem
beri döntése megszüntette a bizonytalanságot és kételyt. Az 
anglikán egyház érvényesen felszentelt papoknak tekint min
denkit: kétharmados többséggel szavaztak a női papság mel
lett.18

Mintegy 1400 női diakónus készült ezután a papságra. 
Ugyanakkor - tiltakozásul - anglikán papok elég nagy szám
ban kérték a katolikus egyházba való átvételüket.

Az evangélikusok egyháztanának egész koordinátarendsze
re jobban eltér a római katolikustól, mint az anglikánoké. Az 
úgynevezett „laikus” világ felé eleve nyitottabbak voltak. Még
is hosszantartó teológiai disputa előzte meg nők hivatalos, 
„felszentelt” egyházi szolgálatba való állítását. Chirstine 
Globig „Női felszentelés a lutheri ekkleziológia keretében” cí
mű könyvének19 élére állítja egyik századfordulós teológu
suk (R.Seeberg) kijelentését: „Nem kívánjuk, hogy nő lépjen 
a szószékre és ténykedjen az oltárnál. Amíg ez a hivatal 
’egész férfit’ kíván, amíg a két nem olyan marad, mint ami
lyen, erről egyszerűen szó sem lehet.”

Azóta száz év telt el. Ettől a félreérthetetlen, kategorikus ál
lásponttól - az évtizedes viták, beszélgetések, döntések, lel- 
készhiány-gondok nyomán - már jó messze került Maria 
Jepsen, aki 1992-ben Hamburgban nem csupán lelkész, ha
nem evangélikus püspök lett. Rövid életrajzi beszámolójában 
„Bischöfin”-nek nevezi magát, aki csonkítatlan hatalommal és 
teljes felelősség vállalásával áll az evangélium szolgálatá' 
bán.20

Beszámolójának egy gondolatát érdemes idéznünk: „Fel
tűnt, hogy azon egyházak képviselői, amelyek a nők 
pappászentelését (még) ellenzik, nagyon nyitottan találkoz-
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tak velem akkor is, amikor szolgálatban voltam, egyházi kör
ben, istentiszteleten. Ortodox metropolitára vagy római kato
likus püspökökre, szerzetesekre vagy 'normális' egyházközsé
gi tagokra gondolok: kivétel nélkül mindegyik el tudott fo
gadni egy evangélikus-lutheri papot - püspöknőt is 
Jónéhányan azt is kifejtették, hogy saját egyházuk számára is 
hasonló fejlődést remélnek - akár az egyházi bázismunka vég
zéshez, akár vezetői feladatok betöltéséhez.”21

Mi a helyzet kelet felé? Az 1975-ös Róma-Canterbury levele
zés jelezte: ökumenikus szempontból súlyosodik a helyzet, 
ha a nem katolikus keresztény egyházak nőket szentelnek 
pappá. A mértéktartást a keleti ortodoxia felé őrzött nyitott
ság kívánta.

Evangelos Theodorou, az athéni egyetemen a liturgia és 
pedagógia professzora 1986-ban, egy hosszú előadás zárósza
vaiban mondta a következőket: .Amennyire lehetséges, ke
rüljük azokat az elsietett lépéseket, amelyek az egyházak 
egymáshoz való közeledését és a keresztény egység újbóli 
megteremtését megnehezítik ....Ennek ellenére kérdezem: ha 
az egyházak a mai társadalmi adottságokra figyelnek, akkor 
nem vizsgálhatnák-e felül a nemek egyenlőségére vonatkozó 
tanításukat? Egyáltalán leheteden áttörni azokat a hagyomá
nyos kereteket, amelyek a nők egyházi munkáját meghatároz
zák? Nem lehet számukra új intézményeket teremteni, ame
lyek egyházi szolgálatot tesznek lehetővé - például a diako
nisszák hagyományos hivatalának felújításával, vagy laikus 
apostolságuk lehetőségeinek kibővítésével?”22

A n ő  az  eg y h ázb an
így, egyes számban „a nő”, így nyújtotta be 1986-ban Janine 
Hourcade teológiai disszertációját a toulouse-i Institut 
Catholique-on. Az alcím most is eligazító szerepet tölt be: 
.Antropológiai és teológiai tanulmány a nők egyházi szolgála
táról.”23 Szélesebb bázist akar építeni az antropológiai beépí
tésével, s ha ez csak részben sikerül (humán és teológiai ant
ropológia 30 oldalon!), legalább jelzi az irányt, amely felé ér-
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demes haladni. Amíg nem sikerül eltávolítani a biológiai és 
pszichológiai előítéletek a nőkkel kapcsolatban, addig rész
ben légüres térben folyik a vita, hogy miért „nem” a válasz, 
amikor - teológiai diplomát szerzett - nők papi munkát sze
retnének végezni.

Hourcade megfontoltan konzervatív. Bőségesen idéz kriti
kus teológusokat - de bőségesen a nők méltóságát hirdető 
egyházi tanítást is (tehát nem csupán a rendelkezéseket!). 
Összegzése - fogalmazzunk így - okosan pragmatikus, tudo
másul veszi a jelenben adott tényeket, s ezeken belül kéri: 
Használja ki az egyház - elsősorban a női közreműködést ké
rő és nem nagylelkűen engedélyező püspök! - azokat a lehe
tőségeket, amelyeket az 1983-as egyházjogi engedélyez. Itt 
csak röviden jelezzük, hogy az egyházmegyei kormányzati 
munkában, az egyházi bíróságok működésében, teológiai 
szaktárgyak tanításában, különböző liturgikus feladatok vég
zésében a laikusok - minden megkülönböztetés nélkül férfiak 
és nők! - vehetnek részt. Ha sikerül pozitív irányban tisztázni 
a diakonátusra vonatkozó hagyományt - egyszer talán a nők 
diakonátusa is engedélyezésre kerül.24

R end h agyó b efe jezés
Hanna-Renate Laurien könyvével kezdtük, befejezésül ebből 
idézem Avilai Teréz szavait. Jó négyszáz éve jegyezte fel a 
szentéletű „egyházdoktor”: „Lelkem Ura-Istene! Amikor a föl
dön jártál, mindig különös figyelemmel közeledtél a nők
höz... A világ téved, ha azt hiszi, hogy nyilvánosan nem mű
ködhetünk, igazságokat ki nem mondhatunk ... Eljön a nap, 
Királyom, amikor mindez nyilvánvalóvá válik ... Korunkat vá
dolom azzal, hogy erős és komoly adottságokkal rendelkező 
szellemeket dob vissza, csupán azért, mert nők.”25

Je g y z e te k
* S.th. 1, qu.92. art.l, ad 2-um („... naturaliter femina subiecta est viro, quia 
naturaliter in homine magis abundat discretio rationis.”); és 2-2, qu.149.
art. 4 (....  in mulierbus non est sufficiens robur mentis ad hoc quod
concupistiis resistant.'1)
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2 Kants Werke. Antropologie in pragmatischer Hinsicht. Akademische 
Textausgabe, Berlin, 19687. 7. kötet, 303 skk.
5 Hanna-Renate Laurien, Abgeschrieben? Plädoyer für eine faire Diskussion 
über das Priestertum der Frau. Freiburg/Basel/Wien, Herder, 1995.

 ̂ i.m. ll.o .
5 Hittani Kongregáció „Inter insignores” nyilatkozata. VI. Pál pápa hitelesítő 
aláírása 1976. október 15-én. Először megjelent Osservatore Romanoban, 
1977. január 28-án.
 ̂ (Német fordítás alapján:) Herder Korrespondenz 48 (1994), 355-356. o.
 ̂ Peter Hünermann, Schwerwiegende Bedenken. Eine Analyse des 

Apostolischen Schreibens „Ordinatio Sacerdotalis”, in: Herder
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® Denzinger/Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Freiburg, Herder, 
1973. 35. kiadás. Nr. 3903 
9 Hünermann, in: Frauenordination, 123. o.
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125.0.
11 Die Frau im Urchristentum. Szerk. Gerhard Dautzenberg. (Quaestiones 
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und liturgische Studien. (Forschungen zur Kirchen- und 
Dogmengeschichte, Nr. 61.). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1996
1  ̂ Német fordítása Walter Gross-tól, in: Frauenordination (ld. 7. jegyzet),
31.0 .
l^Mary Hayter, The new Eve in Christ.The use and abuse of the Bible in the 
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16). Lewiston, E. Mellen Press, 1987.
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Cambridge, Univ. Press, 1991.
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Ekklesiologie. Ein Beitrag zur ökumenischen Gespräch, Göttingen, 
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19 Maria Jespen,Ordinierte Frauen - Ein Erfahrungsbericht, in: 
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20 i.h. 114-115. o.
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Katolikus m édia -  mánia?

Az Egyházfórum 1993/1-es számának súlyponti témája „Katoli
kus sajtó -  Cenzúra?” négy év után számos laptársunkban vissza
köszön. A Vigília és a Távlatok idei első számában hemzsegnek 
az írások, s a Mérleg márciusra megjelent 96/4-es számában is 
található egyház és sajtó témájú UCIP határozati javaslat. Minek 
köszönhető ez a bőség? Két okot sejtünk. Az egyház (ak) Magyar- 
országon folyamatos helykeresés állapotában vannak, amelyről a 
katolikus sajtó rendkívül szűrten tudósíthat. Általános bizonyta
lanságot érzékel, miközben maga is részese az identitás keresés 
izgalmának és kínjainak. Ha másról nem, hát magáról a katolikus 
sajtóról jelenjenek meg akkor elemző és kritikus írások Ha az 
egyházi folyamatokról nem lehet a sajtóban eszmét cserélni, 
mert érzékenységeket sért, akkor vitatkozzunk a sajtóról. Ehhez 
kapcsolódik a másik ok Vajon úgy teszünk, mint a sok éves mé
diaháború résztvevői, akik az ország problémáinak elemző tagla
lása helyett a médiaügyekbe merültek’ Azzal, hogy szép gondola
tokat írunk és fordítunk az egyház evangéliumközpontú és kor
szerű párbeszédeiről, a párbeszéd művelése helyett a párbeszéd
ről beszélünk

Közben a MAKUSZ (Magyar Katolikus Újságírók Szövetsé
ge) rendre tartja tanulmányi napjait, a párbeszédről és a saj
tószabadságról. Előtérbe helyezett és háttérben művelt lobby
zással próbálja a katolikus sajtóban dolgozók helyzetét érté
kelni és segíteni. Boór János barátunkat, a Mérleg főszer
kesztőjét március elején tartott közgyűlésén -  más vállalkozó 
jelölt híján -  három évre újraválasztotta. Gratulálunk és 
együtt érzünk Boórral, aki leköszönő és beköszönő elnöki 
beszédében egyaránt Babitsot idézte, miszerint .Jónás 
rühellé a prófétaságot”.

Az alábbi írásokat ezekkel az élményekkel és kérdésekkel 
kínáljuk olvasóinknak. Reméljük, hogy lesz eleven katolikus 
párbeszéd, és nem lesz katolikus média-mánia.
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Sajtó és igazság
H á tté rb e sz é lg e té s  E lm e r  Istv án n al  

az Új E m b e r k ato lik u s  h e tila p  fő m u n k a tá rsá v a l

Egyházfóram: Már a mózesi Tízparancsban is olvashatjuk: 
„Hamis tanúságot ne szólj”. Hétköznapiam ne hazudj. Mit je
lent ez az általános erkölcsi norma a mai magyar katolikus új
ságírásban?
Elmer: Nem gondolom, hogy létezik külön katolikus újság
írás. Helyesebb egyszerűen újságírásról beszélni., melyen be
lül téma, hangvétel, felfogás és szellemiség szempontjából 
katolikus - keresztény - újságokat, illetve az ezek irányvonalá
val azonosulni tudó újságírókat is találunk. (Ez természete
sen nem jelenti azt, hogy bármely újságnál ne érvényesülhes
sen hasonló felfogás.) Ennek megfelelően ugyanazon általá
nos erkölcsi elvek szerint szükséges működnie valamennyi 
írástudónak, hírlapírónak. Más kérdés, hogy a gyakorlatban 
ez az eszmény sosem valósul meg vegytiszta formában. A ke
resztény erkölcsi norma általános erkölcsi norma, s ennek fé
nyében a „ne hazudj” -követelmény a lelküsmeret parancsa 
szerint érvényesülhet.
Egyházfóram: Sok újságíró panaszkodik, hogy cenzúra ural
ja a sajtót. Két értelemben is: elküldenek embereket, s elal
tatnak kéziratokat. Mi a helyzet etekintetben a katolikus sajtó 
berkeiben?
Elmer: Cenzúra uralja a sajtót, mindig és miden korban, hi
szen a cenzúra nem jelent mást, mint hogy a különféle sajtó
termékek hatalmi csoportok, érdekcsoportok és más, akár er
kölcsileg tisztességes csoportok kezében vannak. Szempont
jaikat természetes módon (politikai-diktatórikus, gazdasági
pénzügyi stb.) érvényesítik. Nem az a kérdés tehát, hogy a 
sajtó függeden-e - önmagában vett függetlenség nem létezik, 
ez csupán valamihez való viszony kifejezésére szolgálhat -, 
hanem az, hogy a fenntartók, tulajdonosok milyen módon 
gyakorolják befolyásukat. Ez egyébként arról is árulkodik, 
hogy a tulajdonos kizárólagos hatalmi vagy érdek-eszköznek
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tekinti-e a sajtót. A katolikus sajtó - ha valóban az a Kinyi
latkoztatás és az egyház hagyománya alapján - e sajátos szem
léleti kiindulópontból - szól mindenfajta témáról. Amennyi
ben valaki cenzúrát emleget, ez nem jelenthet mást, mint 
hogy - ismételem, ha valóban katolikus és nem önmagát ka
tolikusnak nevező újságról van szó - az egyház tanításától va
ló eltérés esetén a szükséges kiigazításokat meg kell tenni. 
Senki nem veheti zokon, ha az egyház az alapvető tanításától 
(!) való eltérésre - különösen, ha tulajdonosa is a lapnak - fi
gyelmeztet.
Egyházfórum: Szennay András nyugalmazott pannonhalmi 
főapát előadása (ld. lapunk e számában) általánosságban a 
szókimondó bátorság jogát alapozta meg. Miért van szükség 
ilyen alapozásokra: nincs bátor szókimondás a magyar katoli
kus sajtóban?
Elmer: A bátor szókimondás aligha azonos a bátorkodó 
modemkedéssel - amelyet egyesek keresztény liberalizmus
nak neveznek - vagy a keresztény fundamentalizmussal. Te
hát az alapképlethez térünk vissza: hűnek kell maradni az 
egyház tanításához, amely nem tévesztendő össze az egyház - 
a látható egyház - életében előforduló számos történelmi 
konfliktussal, gyarlósággal, a társadalmi-politikai helyzetből 
következő ellentmondással és feszültséggel, amelyek termé
szetes kritikáját a hűség korántsem zárja ki.
Egyházfórum: Gyulay Endre szeged-csanádi püspök úr a hit
igazságokat állítja a katolikus újságírás mércéjének. A sajtó vi
szont eseményeket és véleményeket jelenít meg a társadalmi 
nyilvánosság előtt. Te milyennek tartod írásaidat: 
igazságcentrikusnak vagy párbeszédcentrikusnak?
Elmer: Vallom én is: a hitigazságok azt a zsinórmértéket, a 
hitből fakadó erkölcsi meggyőződés jelentik, amelyet az ese
mények és vélemények társadalmi nyilvánosság elé tárása so
rán sem hagyhat figyelmen kívül az az újságíró, aki katolikus
nak vallja magát.
Zavart okozhat egyesek körében, ha az egyházat tisztán intéz
ményesített szervezetnek tekintik, s a pártok és a mélyvízi bú-
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várok egyesülete közé sorolják. Gyakorta tapasztalható, hogy 
katolikus sajtótermékekkel és az ezeknél dolgozó újságírók
kal szemben olyan követelményeket támasztanak, mint vala
mely börzeújsággal vagy utazási magazinnal. Gyulay püspök, 
amikor a hitigazságokat állítja a katolikus újságírás mércéjé
nek, arra figyelmeztet, hogy az egyházon belül is óvakodni 
kell az egyház szekularizálásától.
írásaimban párbeszédre készen törekszem az igazság szolgá
latára. Az igazság és a párbeszéd nem egymással szembenál
ló, egymást kizáró fogalmak.
Egyházfórum: Az utóbbi hónapokban a Vigíliában és 
máshelyütt is a katolikus sajtó (újra) téma lett a katolikus saj
tóban, ahelyett, hogy az egyház valóságával foglalkoznánk. 
Nem pótcselekvés ez?
Elmer: Ha a korábban említett „keresztény liberalizmus” 
vagy „keresztény fundamentalizmus” mind nagyobb mértékű 
önérvényesítése miatt foglalkozik a sajtó önmagával, az való
ban pótcselekvés. Ha azonban az inkulturációból a sajtót 
érintő kérdéseket vitatja meg, s ezt nem viszi mennyiségi túl
zásba (szerkesztési arányérzék), teszi a dolgát.
Egyházfórum: Interjúkötetedben „mártírok”-kal beszélget
tél. Készülnek ilyen mélységű beszélgetések az elmúlt évtize
dek modus vivendit kereső „politikus” személyiségeivel is? 
Elmer: Kísérletet tettem erre. Sajnos az érintettek részéről 
hiányzott hozzá a bátorság. Pedig számos félreértéstől, vélt 
vagy valóságos továbbélő feszültségtől szabadulhattak volna 
meg az érintettek személyükben is, s a hazai egyház belső 
„társadalmi” élete ugyancsak. Ne feledjük el azonban, hogy 
annak az egyházpolitikának a történelmi megítéléséhez, 
amelynek a magyar egyház politikája része volt, rövid az eltelt 
idő, illetve tulajdonképpen még véget sem ért.
Egyházfórum: Az Egyházfórumot és más lapokat is meg
megvádolják azzal, hogy elszigetelődik, s nem vállalja a teljes 
közösséget a mai magyar egyházi valósággal. Milyen kritériu
mai vannak az ilyen teljes vállalásnak. Te Magad teljesen vál
lalod?
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Elmer: Nem világos, mit jelent ebben az összetételben a 
„teljes közösség vállalása” és a „mai magyar egyházi valóság”. 
A sejtések mögött különféle föltételezések húzódnak meg. 
Ebbe a ködszurkálásba azonban nem kívánok belefolyni. 
Egyházfórum: Talán ez majd egy másik beszélgetésünk té
mája lehet. Köszönjük a beszélgetést!

(Máté-Tóth András)
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S z e n n a y  A n d r á s

Az egyház konfliktusai 
a katolikus sajtóban 

(Őszinteség és tapintat)

A fiatal, épp csak útjára induló egyházban a parrhesia, a 
nyíltság, őszinteség, szabad véleménynyilvánítás nagy tekin
télynek örvendett. Ez a magyar fülnek idegenül hangzó szó 
és a megfelelő gyakorlat már az ókori demokráciában fontos 
szerepet játszott. A teljes jogú polgár jogai közé tartozott, 
hogy a népgyűlésen -  az ekklésiában -  nyíltan és őszintén 
megnyilatkozhasson, minden jelentős és igaz ügyben szót 
emelhessen. Az igazság tisztelete ezt a „mindent őszintén el
mondani” jogot megóvta a felelőtlen gátlástalanságtól, mely 
esetleg tiszteletlenségre, agresszív kijelentésekre ragadhatta 
volna a felszólalót. Az igazsághoz való szenvedélyes ragaszko
dás természetesen azt sem engedte meg, hogy amit el kellett 
mondani, agyonhallgassák. A parrhesia becsületes őszintesé
get, tapintattal párosult nyíltságot követelt.

E több mint kétezeréves gyakorlat mai társadalmunkban és 
egyházunkban egyaránt követelményként áll előttünk. Az 
Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. pontja például a 
következőket állapítja meg: „Mindenkinek megvan a joga a 
szabad véleménynyilvánításra... Ez a jog tartalmazza a véle
ményformálás, valamint az információk és eszmék továbbítá
sának és befogadásának szabadságát, hivatalos tekintély be
avatkozása nélkül.”

A kereszténység ezt a nyíltságot, szabadságot, őszinteséget 
nemcsak igényelte, de egyenesen ajándéknak tekintette. An
nak, mivel az igazság, az őszinte megnyilatkozás isteni tulaj
donság. Isten az igazat, csakis az igazat tárta fel az ember szá
mára, az embernek pedig nyílt szívvel kellett az őt megszólító 
Isten felé fordulnia. Jézus maga is erre adott példát ezért je
lenthette ki: „Én nyíltan beszéltem az emberek előtt...” (Jn k
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8,20). Az apostolok követték Jézus példáját. Amikor kellett 
kemény, máskor vigasztaló, bátorító, -  de mindig őszinte 
szóval szóltak. Pál, amikor szükség volt rá, az igazság érdeké
ben nyíltan és bátor őszinteséggel szállt szembe a „kétszínű” 
Péterrel, a fővel (Gál 2,11-14) -  Az igaz ügynek és szónak va
ló következetes elkötelezettség, az őszinteség bizakodóvá te
het minden keresztényt az örök Bíró előtt.2

A világos, őszinte, önös érdekeket félreállító, köntörfalazás 
nélkül előadott-leírt szó minden időben -  ma is -  az igaz Is
tenbe vetett hitünk jóváhagyó pecsétjét hordozza magán. 
Ugyanez az őszinte szó -  még olykor konfliktusébresztő hatá
sa is van -  próbaköve és hitelesítője egyházunknak, az egyház 
benső és kifelé irányuló életének. Az igazságnak való elköte
lezettség minden belső egyházi dialógus alapja. Ez a dialó
gus nem folytatható „lefékezett”, már-már fojtogató légkör
ben és nem kerülheti meg -  bár ez kényelmesebb lenne -  az 
ú.n. tabutémákat sem. Vajon kiknek lehet javára, ha bizonyos 
témákat, melyek ezreket, százezreket foglalkoztatnak, melyek 
olykor talán kevésbé, máskor nagyon is fontosak, -  agyon
hallgatunk. Igaz, ez az agyonhall gat ás talán nem teremthet 
konfliktus-helyzeteket. Nem? Lehet, hogy a katolikus sajtóban 
ezt tapasztaljuk. De hogy a hamu alatt ébredez, ég a parázs, 
hogy sok mindenről szó esik, mégis nyíltan, a sajtóban nem 
akarnak, nem mernek ezekről szólni, -  az ilyen gyakorlat már 
nem a dialógust szorgalmazza (melyről a zsinat és pápák 
annyi pozitív kijelentést tettek), hanem egyfajta „robbanás
hoz”, tűzvészhez vezethet. Eugen Biser, a jeles müncheni val- 
lásfilozófus mondotta: az egyházi életben tapasztalható krí
zisjelenségekért nem lehet csakis napjaink ateizmusát és 
szekularizmusát felelőssé tenni. Sokkal inkább oka minden
nek az egyházon belüli hangulatromlás. A kialakult 
depresszív hangulat, rezignáció a csak meghallásra, de meg 
nem  hallgatásra kényszerített „hallgató tömeg” belső tartását, 
sőt olykor hitét, hitbeni ellenálló készségét teszi próbára (Ba-

2 (V.ö. VIGÍLIA. 56 71991/ 882-889)
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jor Kát. Akadémián 1991. júl. 18-án tartott előadásából). Ez a 
„meg-nem-hallgatás” egyházunk belső életében előbb-utóbb 
bizalmatlanságot ébreszt, folytatása pedig tartós rezignáció 
lehet. E tény korlátozza, sőt bénítja az egyház számos tagjá
nak aktivitását, az egyház megújuló és megújítani képes kész
ségét. Sajnos, egyre többen akadnak, akik félnek a szabad, 
őszinte megnyilatkozásoktól, azt nem tartják opportunusnak 
és bénultan, tehetetlenül, netán lassan elidegenedve úsznak 
a közömbösök árjával.

Felelőtlen leegyszerűsítés lenne, ha rezignáltan bárki meg
állapítaná: őszinte, nyílt beszéddel az olykor pontatlan, más
kor tudatlanságról, netán hatalmi pozícióból elhangzott, leírt 
szavakra úgysem lehet reagálni. A jelenség mögé kell pillanta
nunk és fel kell tennünk a kérdést: vajon miért van így? Vajon 
e jelenség mögött nem az a tény húzódik-e meg, hogy nincs

egyházunkban olyan fórum, ahol mindent őszintén és nyíl
tan el lehet mondani, ahol félelem nélkül nyilatkozni lehet, -  
és nem kell félni a párbeszéd lehetőségét is félreállító kiokta
tó hatalmi szavaktól. Élőszóban itt-ott ugyan lehet szót emel
ni, -  de ki merne írásban óhajának, javaslatának, kritikájának, 
reformigényeinek hangot adni? És hol, milyen és melyik saj
tótermék hasábjain? Vajon valóban félünk? De kitől? -  Most 
már nem a kommunista cenzúrától, hanem egymástól? Papok 
a hívektől és viszont, püspökök a papság és a hívek őszinte 
megnyilatkozásaitól, a főpásztorokat olykor a kritikus szóval 
is támogató segítségétől? Vajon az újságírónak, más közremű
ködőknek egzisztenciája függ-e attól, hogy számos kérdés
ben, ügyben -  figyelembe véve a világegyházban is élő prob
lémákat -  őszintén szóljanak, írjon? Vajon egyáltalán közöl- 
nek-e ilyen megnyilatkozásokat hazai katolikus sajtónkban? 
Netán az egyház életét érintő ügyekben információkért a vi
lág sajtóhoz kényszerülnénk fordulni? -  Lehet, hogy mind
ezek csak költői kérdések... Lehet, hogy túl borúlátó vagyok. 
Nagyon örülnék, ha majd a megbeszélés során rámbizo-
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nyítanák ezt a borúlátást...3 De ha borúlátó is lennék, remé
nyemet nem adom fel. Bízom benne, hogy „alulról” és „felül
ről” is lassan felkészülünk rá, felnövünk arra a szellemi-erköl
csi szintre, melyet a nyíltan és őszintén szóló Krisztus élt 
elénk, vagy esetleg Pál példáján okulunk, aki az őszinte szó 
jogával élve keményen szembeszállt a lelkipásztori baklövést 
elkövető Péterrel.

Azt hiszem, nem tévedek, ha megállapítom: csakis az, aki 
joggal bízhat az őt hallgató-olvasó személy, emberek, közös
ség nyitottságában, őszinteségében, aki meg van róla győződ
ve, hogy nem kényszerítik szellemi-lelki gettóba, akinek sza
vai „nyílt térben” hangzanak el, illetőleg ilyenben olvassák 
azokat, aki a felismert igazság és megtapasztalt valóság által a 
számára szinte diktált szavakat mondja ki -  írja le, -  csakis az 
ilyen ember lesz képes -  bármiféle megtorpanásra, fenyegető 
szavakra, szankciókra nem gondolva -  szólni, az emberi mél
tóság által biztosított szívvel, bátran mondhat el, írhat le még 
nem egészen „kiérlelt”, „beérett” gondolatokat, tehet ilyen ja
vaslatokat, adhatja elő kívánságát, -  csakis az ilyen lesz képes 
az ugyancsak kellő nyitottsággal, tapintattal megtapasztalt 
kritika után továbbra is bátran tervezni, javaslatokat előadni.

A keresztények közötti kommunikáció alapja nem lehet 
más, mint az egymásra figyelés, a nyílt dialógus, az 
egymástól való tanulás igénye, alázatos készsége. Csakis az 
ilyen belső életében kommunikatív, nyílt őszinte szót ki
mondó és meghallgató egyház lehet társadalmi környeze
tünkben hiteles, csakis az ilyenre fognak egyre jobban 
ügyelni, figyelni, javaslatait komolyan venni. Hitelét veszíte
né az az egyház, mely szabadságot, szabad megnyilatkozást, 
nyílt, őszinte beszédet követel a társadalmi életben, -  belül 
pedig az elhallgattatás, a kimondott és leírt szó elfojtásának 
gyakorlatát tenné magáévá. Egyházunknak a társadalom 
szolgálata nevében kimondott vagy leírt szava csak „zengő 
érc és pengő cimbalom” maradhat, ha nem áll mögötte, ha

3 A cikk előadásként hangzott el a MAKUSZ ez évi őszi tanulmányi napján
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nem alapozza azt meg a hitből fakadó, az őszinte, a bizal
mat adó és feltételező szó, -  a nyílt beszéd. Természetesen 
ezt a nyíltságot és őszinteséget sohasem szabad a diszkréció 
erényének tapintatos alkalmazása nélkül igényelni, illetőleg 
gyakorolni.

Az eddig mondottak alapján talán elfogadjuk, hogy mint ál
talában a sajtó, úgy az egyházi sajtó munkatársai is csak a 
szabadság légkörében tölthetik be hivatásukat. Ez a szabad
ság sok mindent magában foglal, így a véleménynyilvánítás és 
a józan kritika szabadságát is. Az igazságnak való elkötelezett
ség mellett ez a szabadság-igény és gyakorlat a reális, őszinte 
sajtómunka bázisa.

Természetesen vannak még egyéb alapvető követelmé
nyek is. Könnyű helyzetben vagyok, csak utalnom kell a 
zsinat (Inter mirifica) és VI. Pál (Communio et 
progressio), továbbá II. János Pál pápa (Aetatis novae) ál
tal felállított követelményekre. A Communio et 
progresssio-t joggal és méltán nevezhetjük a katolikus saj
tó Magna charta-jának. A zsinati nyilatkozat inkább csak 
bevezetés, a mostani pápa által közzétett dokumentum 
pedig összefoglalás.

A katolikus sajtóval szemben a C.P. által támasztott követel
mény (természetesen ez áll általában a sajtóra is) többek kö
zött

- az egyes ember véleményét, gondolatait szabadon adhas
sa elő. így juthatunk el a megfelelő nyilvános közvélemény 
kialakításához (26).

- mint élő organizmusnak, az egyházaknak szüksége van ar
ra a nyilvános közvéleményre, mely tagjainak párbeszéde so
rán bontakozik ki.

- a párbeszéd szabadsága nem terheli az egyház belső 
egységét. Ellenkezőleg: az egyház épp e nyilvános közvé
lemény szabad, nem akadályozott kialakításával és gya
korlásával erősítheti belső egységét és közös cselekvését 
(117).
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- nagy erkölcsi kár származik abból, ha hivatalos egyházi 
helyek információt visszatartanak ahelyett, hogy napvilágra 
hoznák az igazságot (121).

- mindazoknak, akiknek vállán az egyházban felelősség 
nyugszik, arra kell törekedniük, hogy átfogó és az igazságnak 
megfelelő tájékoztatást adjanak, hogy így a nyilvánosság az 
egyházról, annak életéről megfelelő képet alakíthasson ki
(123).

- a katolikus sajtó nyitott az egész világ felé.... (138).
De utalhatok egyéb alapvető dokumentumokra is. Je 

lentősen előbbre vinné az egyházi sajtóban a konfliktus
helyzetek kezelését, ha a sajtómunkában az aktív és 
passzív résztvevők a zsinat (Lumen gentium és Gaudium 
et spes) communio-teológiáját ismernék és magukévá 
tennék.

Communio
ecdesiologica

- a keresztség és bérmá
lás erejében minden ke
resztény alapvetően
egyenrangú

- a dialógus az egyház 
életprincípiuma

- sensus fidelium: a
megkereszteltek keresz
tény nagykorúsága

- kölcsönhatás egyház és 
világ között; a keresztény 
a világban (nem zárt gettó
ban) él

CÉL:
az emberek kommuniója

Funkcionális
publicisztika

- kommunikáló és befo
gadó egyenjogú dialógus 
partnerek

- minden publicisztika 
egyben párbeszéd, ilL an
nak kiindulása

- manipuláció nélküli ál
talános felelősségvállalás

- kapcsolat a szociokul- 
tu ralis tényezőkkel

CÉL:
a média a kölcsönös meg
értés útját előkészítő, tá
mogató eszköz legyen.
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A zsinat a Lumen gentium 12. cikkelyében a sensus fídei-t 
(hitérzék) Isten egész népére vonatkoztatja. Isten népe a ma
ga összességében a hitben nem tévedhet. A Communio et 
progressio ezt a szakaszt a 116. pontjában felvette, ezzel is az 
egyházban való véleménynyilvánítás szükségének jelentősé
gét hangsúlyozta. -  Egyébként az elmúlt két és fél évtizedben 
számos tanulmány jelent meg, mely a Communio et 
Progressio-nak a L.G.-hoz és G.S.-hez erős kapcsolódását dol
gozta fel. (Csak zárójelben: sajnos, ez a tény jó néhány, a ha
zai katolikus sajtóban publikáló teológus számára nem sokat 
jelent, hiszen -  amint olvashatjuk: „A liberális teológusok a 
legnagyobb bírálói minden zsinatnak, kivéve a II. 
Vatikánumot. Ez részben ....az ő zsinatuk volt.... el lehet várni 
tőlük, hogy nekigyürkőzzenek azoknak a problémáknak, 
amelyeket a n. Vatikánum liberális torzulása okozott” (Jel, 
1994.szept.).

Vajon -  tehetjük fel a kérdést, -  megfelelünk-e a zsinat, 
majd VI. Pál által összefoglalt, közzétett és n. János Pál által 
megerősített követelményeknek? Rendelkezünk-e a szükséges 
őszinteséggel, nyíltsággal, valódi dialógus-készséggel? Tud
juk-e a belső konfliktusokat kezelni, vagy azokat egyszerűen 
agyonhallgatjuk, netán hiányos információkat vagy hatalmi 
elhallgattatást teszünk csak közzé?

Hazai katolikus sajtómunkánk helyzete ma kétségtelenül 
nem könnyű. Nem csupán az anyagi nehézségekre gondolok, 
hanem a megfelelően képzett munkatársak csekély számára 
is, pedig az ilyenek közreműködése nélkül aligha lehet ko
moly sajtómunkáról, eredményekről beszélni. A csak befelé 
tekintő írások sokakat nem elégítenek ki. A belterjesség ártal
mas is, mert szűklátókörűvé tesz. EL János Pál öt évvel ezelőt
ti magyarországi beszédére utalok, melyben a magyar katoli
kus püspököket felszólította: ápolják a kapcsolatot a földrész 
többi püspökeivel, hogy a tapasztalatokból tanulni lehessen. 
(Csak zárójelben utalok rá: az elmúlt év osztrák Kirchen- 
Volks-Begehren-jével kapcsolatban vajon hány püspök -  és 
ehhez hozzáteszem, hány katolikus újságíró -  ügyelt az oszt-
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rák püspökök megnyilatkozásaira? Ők -  természetesen fenn
tartások mellett -  általában pozitíve nyilatkoztak a kezdemé
nyezésről.)

Felteszem a kérdést: aranykalitkában, önkéntes gettóban 
akarunk-e élni, ezen az úton kívánunk „megújulni”, vagy pe
dig tudomást veszünk a világegyház mozgásban lévő életéről 
és -  a szükséges kritikával, ha kell, -  tájékoztatunk is erről? 
Hogy a kommunista rendszerben sok mindenről nem lehe
tett informálni, az az akkor adott helyzet és okok miatt érthe
tő volt. De hogy ma is elrettentő példaként állítják az olvasók 
elé a „mozgásban levő” és élő, tőlünk nyugatra fekvő rész- 
egyházakat, azok belső mozgását, az egyenesen nevetséges. 
Az, amivel a vasfüggöny idején sem működött kellő bizton
sággal a szellemi „zárlat”, ma pedig ennek fenntartása lehe
tetlen. Sajnos, a hívek, az érdeklődők a világi sajtóból, újsá
gokból, TV-adások során ismerkednek meg -  gyakran téves, 
sőt tudatosan rossz beállításban -  a világegyház eseményei
ről.

Úgy gondolom -  és ezzel valószínűen nem vagyok egyedül 
- ,  hogy hazai katolikus sajtónak ki kellene fejleszteni egy 
olyan stílust, olyan munkamódszert, mely nem csak informál, 
még kevésbé kozmetikázva informál, ha a hazai- és világegy
ház életéről, eseményeiről van szó. Meg kell szólítani, fel kell 
keresni az embereket, hogy véleményüket megismerjék (ne 
csupán néhány protokoll által kiemelt interjúalanyt!).

Az olvasókat passzivitásra ítélni, őket az adott lehetőségeik 
között nem aktivizálni nagy mulasztás lenne. Mert lehet véle
ményük, és sokaknak van is véleménye. Nem a hit- és erkölcs 
alapvető kérdéseire gondolok, hanem a változó egyházjog 
által form álható intézményrendszer alakítására, a lelki
pásztori problémák sokaknak segítséget nyújtó megközelíté
sére, stb. A mai problémák, igények, kérdések -  szem elől 
nem tévesztve az Evangélium örökérvényű tanítását -  közért
hető, színvonalas válaszokat követelnek. Különféle alkalmak
kor ismételten utaltam Martini bíboros megállapítására: „Az 
egyházi média világában még ma is általában a püspökök,
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klerikusok, netán teológusok megnyilatkozásait közvetítik. 
Pedig az egyház élete — vezetők felelős feladatát kétségbe 
nem vonva -  a kisebb-nagyobb közösségekben, csoportok
ban, a fiatalok mozgalmaiban zajlik. Mindezekkel az egyházi 
média még mindig nem foglalkozik elégségesen, kellő körül
tekintéssel.”

El kell gondolkodnunk azon, hogy -  elnézést a német szó- 
társításért -  van-e hazai egyházunkban elégséges Freiműt, -  s 
ha netán lenne, akkor van-e olyan Freiraum, ahol minél szé
lesebb kör szóhoz juthat? Lehet-e igazi konfliktus a magyar 
katolikus sajtóban akkor, ha általában -  újra elnézést kérek 
az elmúlt rendszer szóhasználatáért -  csak a megfelelő „vo
nal" nyomán fut a tájékoztatás? Ha sok mindent -  még napi
rendre sem tűzték -  már eleve levesznek a napirendről? És 
még egy súlyos kérdés: a szélesebb egyházi, társadalmi kör
nyezet (statisztikai adatokat könnyen össze lehetne állítani) 
vajon miért mutat ily csekély érdeklőst -  műfajok szerint kü
lönféle fokon -  a katolikus sajtó iránt? Van-e valóban -  hogy7 
a MÉRLEG egyik alcímére utaljak -  élet a betűk mögött?

Bevezetőmet néhány idézettel zárom.
Jobann Babtista Metz (pap, münsteri, majd bécsi egyetemi 

tanár): Egyházi kommunikációs kultúránknak ellen kell állnia 
az olyan gyakorlat kialakulásának, mely az egyház nyilvános
ságán belül szektás, ill. gettómentalitást alakítana ki. Feltétle
nül el kell határolnia magát attól az egyházi gyakorlattól, 
mely minden kritikus gondolkodást, ú.n. másképp gondolko
dást, ill. az ilyeneket képviselő személyeket az emberi méltó
ságot sértő módon diszkvalifikál.

Egyházi életünk gyakorlata nem alakulhat úgyr, hogy képte
lenné váljék bármiféle újszerű, még nem tapasztalt jelenség
gel foglalkozni, nem engedi ezeket -  a szükséges kritikus fe
lülvizsgálat után -  az egyház életében hatni. Jogos minden 
kritika, mely fellép az olyan jelenségek ellen, melyek az egy
házi kommunikációt -  legyenek bár konfliktusébresztők -
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már csírájában „felülről”, netán megfélemlítéssel, fenyegetés
sel akadályozza.1

Az ú.n. Kirchen-Volks-Begehren-nel kapcsolatban számos 
osztrák püspök nyitott, eleve nem elmarasztaló, hanem dialó
gust szorgalmazó megnyilatkozását idézhetném. Időhiány mi
att csak az osztrák PK elnökének, Johann Weber grazi püs
pöknek néhány nyilatkozatára, interjútöredékére utalok.2

„Um renovieren zu können, muss mán Türen weit öffnen” 
-  A dialógus út és tartalom, melyet együtt kell megjárni, mely 
közös témát, témákat jelent. Az értelmező szótárak szerint ez 
a dialógus: figyelmes párbeszéd, melynek során a résztvevők 
meg akarják érteni egymást. Természetesen az ellentétes vé
lemények továbbra is fennmaradnak. Kár, hogy újabban a di
alógus szó a szükségképpeni véleményazonosság kialakításá
nak varázsszavaként használják.

Az egész egyház hivatott, elkötelezett erre a dialógusra, 
mely segíti a „sokféleség az egységben, egység a sokféleség
ben” kialakítását. (Később, 1996. szept. 7-8-án ez a kijelentés 
lett a mottója a máriacelli „Wallfahrt in Vielfalt” zarándoklat
nak). A dialógus során meg kell köszönni, amit egymásnak 
adunk, adhatunk.

Weber püspök idézi Napóleont: Die Tatsachen sind eine 
unerbittliche Herrin” -  s mintha ezt mi osztrákok -  mondta 
Weber -  nem egyszer elfelednénk. Pedig a tényekkel nyílt 
őszinteséggel szembe kell nézni.

Soha nem születhetett volna és nem születhet az egyházban 
szükséges reform, ha kiakasztanánk a táblát: renoválás miatt 
zárva. Meg kell újulnunk, és ehhez az ajtókat tágra kell nyit
nunk. E megújuláshoz őszinte, nyílt párbeszédre van és lesz 
szükség. Nem szabad attól félünk, hogy majd elevenünkre 
tapintanak. ...Akár örülünk a dialógus során felmerülő té
máknak, a konfliktusoknak, akár nem, nem szabad megijed
nünk, félnünk, foglalkozni kell azokkal. (1996.1.7.)

1 in: Communicatio socialis, 1991. 253. p.
O  /

Forrás: Kathpress
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Ugyancsak Weber püspök 1996. IV. 9-én a Die Presse-ben: 
Egyházunkban sem egyesektől, sem csoportoktól nem szabad 
engedélyt megvonni. A püspököktől pedig elvárható, hogy új 
módon, új stílusban legyenek püspökök (in neuer Wise 
Bischof zu sein). A lakhatási jog alapja egyházunkban a ke- 
resztség. Egyetlen püspök sincs inkább, „jobban” megkeresz
telve, mint a legegyszerűbb világi (dér einfachste Laie). Kato
likus voltunkat ma sokan megmosolyogják. Ezt el kell visel
nünk, mert mi magunk is sokat adtunk hozzá, hogy így véle
kedjenek rólunk, mert nem sugároztunk elég melegszívűsé- 
get, szabadságot, bátorságot, türelmet.

Ugyanezen írásban a Kirchen-Volks-Begehren-nel kap
csolatban: A felhozott gondolatokkal, pontokkal foglal
kozni kell, mert fontos kérdések, problémák vannak mö
göttük. Természetesen az alap, a háttér itt is csak egy le
het: hit az Isten Fiában. A többi mind csak egyházreparáló 
feladat (Kirchenreparation).

Szintén Weber püspök a Wallfahrt dér Vielfahrt után) sok 
mindent mondott, csak rövid idézet 1996. szept. 10-éről): A 
dialógust abszolút módon folytatjuk (Absoluter Wille den 
Dialóg fortzuführen). Ez a zarándoklat jó lépés volt a 2000 
felé vezető útszakaszon.

Még a Kirche-Volks-Begehren előtti időből (1944.dec.7.) 
Helmut Kratzl bécsi segédpüspök egy előadásából:

Egyházunkban -  mind a világi, mind az egyházi sajtó mun
katársaira gondolok, -  hiánycikk volt és maradt a tehetséges, 
szakszerűségében elismert és legalább némileg teológiailag is 
tájékozott újságíró. Az külön nagy probléma, hogy az egyház
ban nagy felelősséget hordozók, az egyházi vezetők még nem 
tanulták meg, hogyan kell bánni a médiával. Még mindig pri
vilegizált helyzetet igényelnek, nem tűrik a kritikát. Szerintük 
az egyház életének gyenge pontjaira nem szabad rámutatni. 
Legszívesebben valami „udvari tájékoztatásra” (Hofberich- 
terstattung) tartanának igényt, csakis ezt tudják elfogadni.

Változatlan feladat marad: magas szintű zsumalizmust kell 
alkalmazni, a szükséges kritikákkal foglalkozni kell, azokat
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nem szabad jelentéktelennek feltüntetni. Több önkritikára 
lenne szükség, kevesebb megbotránkozó visszautasításra, ne
tán cenzúrára, megfegyelmezésre.

Ha az egyház mindenütt igényli a sajtószabadságot, akkor 
saját soraiban is jóvá kell ezt hagyni, sőt szorgalmazni kelle
ne. Korlátokat csak ott lehet sőt kell is felállítani, ahol és ami
kor azt a zsurnalisztikái étosz megköveteli, ahol a valóságot 
és igazságot meghamisítják vagy az emberi méltóságot sértik.

Végezetül két magyar megnyilatkozás. Az elsőt egy tanul
mányi napunkon már idéztem, Sajgó Szabolcs atyától való: 
„A magyar katolikus egyháznak létkérdése, hogy legyen olyan 
fórum, ahol mindenkit meghallgatnak, ahol mindenki min
denről és mindenkiről elmondhatja a véleményét, legyen az 
akár elmarasztaló is.3

A második Nemeshegyi Péter atyától: „Az egyháztagok sok
féle karizmáit kellene harmóniába hozniuk az egyházi veze
tőknek. Ennek feltétele, hogy a hívek merjenek beszélni, vé
leményt mondani és püspökeiknek, papoknak, világiaknak 
legyen füle a hallásra”.4

3 VIGÍLIA 1994. 478.

4 TEOLÓGIA 1993. 219.
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C h r i s t i a n  F r i e s e l

Christian Friesel 1960-ban született Burgen- 
landban, teológiai tanulmányait a bécsi egye
temen végezte. 1995-ben doktorált, a pasztorá- 
lis tanszék asszisztense valamint az osztrák 
Institut fü r  Jugendkunde elnöke. Jelen tanul
mányát a szerző több írásából Máté-Tóth And
rás szerkesztette.

Ezer életet élhetnék...
F ia ta lo k  é rté k k é p e i és é le tstílu sa i  

a  m o d e rn  tá rsa d a lo m b a n

Fiataln ak  len n i a  m o d e rn iz á c ió  k o rá b a n
A nyugat- és közép-európai országokban -  így Ausztriában és 
Magyarországon is -  a 90-es évek fiatalságát a sokféleség és 
az ellentmondásosság jellemzi. Egyrészt nagyon pragmatikus, 
teljesítmény orientált és öntudatos, másrészt azonban bi
zonytalan, magányos és a túlságosan bonyolult világban nem 
tud tájékozódni. A fiatalok társadalmi csoportja áttekinthetet
lenné vált. Még soha nem volt olyan összetett, mint napjaink
ban. Ezt mutatja a korcsoport meghatározása körüli bizonyta
lanság. Bár a fiatalok létszámaránya az össznépességhez vi
szonyítva a születési évek szerint drasztikusan csökken, a 
„szubjektív fiatalok” nemzedéke, akik koruktól függetlenül fi
atalnak tartják magukat, egyre nő, felfelé és lefelé egyre szé
lesedik. Vannak felnőtt gyermekek és ifjú felnőttek. A szüle
tés óta eltelt évek száma már régóta nem megbízható kritéri
uma annak, hogy valaki a gyermek, az ifjú vagy a felnőtt nem
zedékhez tartozik. Az újabb társadalomtudományi standar
dok a fiatalok közé a 13-29 éveseket sorolják és ezen belül 
megkülönböztetik, a fiatalokat és fiatal felnőtteket. Alábbi 
elemzésünket a 14-24 évesekre kell szűkítenünk, mert első-
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sorban ebből a korosztályi csoportból rendelkezünk megbíz
ható adatokkal.

„Száz életet élhetnék” a címe J. Matzen tanulmányának, 
amely a mai fiatalok életstílusáról szól, s kiválóan rajzolja 
meg helyzetüket. Olyan világban élnek, amelyben sok min
den még és sok minden már nem érvényes. Szembetalálkoz
nak azzal a problémával vagy lehetőséggel, hogy a különböző 
kultúrák és ideológiák elemeiből saját világnézetüket maguk 
állítsák össze. Nem csoda, hogy a New Yorki fiatalok ideoló
giáját konfúzionizmusnak nevezik. Sokféle lehetőség áll ren
delkezésükre, de nyitott kérdés, hogy mire használják ezeket. 
Modem társadalmunk szabadsága egyrészt sok könnyebbsé
get ad, másrészt a fiatalokat új terhekkel és elvárásokkal ter
heli. Az individualitás ma sokszor azt a kényszert jelenti, hogy 
a fiatalnak a maga életét külső segítség nélkül, egyedül kell 
megalkotnia. Korábban az ellenőrzés és a normák nyomása 
volt túlsúlyban, és ez jelentette a fiatalok legfőbb terhét, ma 
inkább az önkényesség és az ezzel összefüggő tájékozódáshi
ány az, amely sokakat, ha nem is mindegyikőjüket kikészíti.

A fiatalok nemzedékének áttekinthetetlensége mindazon 
által nem csak a fiatalokra vonatkozó jelenség, e mögött je
lentős össztársadalmi folyamatok húzódnak meg telve társa
dalompolitikai, kultúrtörténeti és szellemtörténeti faktorok
kal. Aki ma elemezni akarja a fiatalok helyzetét, az nem kerül
heti meg, hogy az egész kort elemezze. A mai társadalmi fej
lődések vázolásakor a modernizáció fogalma általános:
a) A képzési robbanás egyre több embert képesít arra, hogy 

jobban teljesítsen és önállóbban döntsön. Jóllehet tudá
sunk döbbenetes mértékben megnövekedett, egyre in
kább nehezünkre esik, hogy a világot megértsük.

b) A megnövekedett mobilitás gazdaságilag és a hivatásunk
ban is mozgékonyabbá tesz bennünket, ehhez kapcsoló
dik azonban a mindenkori gazdasági követelményekhez 
való nagyfokú illeszkedési kényszer, amely hontalanságot 
és névtelenséget idéz elő.
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c) Különösen a gazdasági-ökológiai feszültségben érhetők 
tetten a modernizáció következményei. Egyre inkább tu
datára ébredünk annak, hogy gazdagságunkat csak az 
ökológiai rendszer -  részben visszafordíthatatlan -  veszé
lyeztetésével biztosíthatjuk, és a jövőnket olyan feltételek
kel terheljük, melyek cselekvésünk szabad köreit beszűkí
tik.

d) A hagyományos szociokulturális keretek visszafejlődtek, a 
sikeres hétköznapi élet számára jelentésük egyre csök
kent. E folyamatok révén az ember hétköznapi élete sza
badabbá és függetlenebbé vált. Már nincs annyira kiszol
gáltatva a csoportok és közösségek sokszor merev társa
dalmi ellenőrzésének, a normák nyomása kisebb. E folya
mat másik oldalához ugyanakkor a hiányzó tájékozódási 
pontok és vezérképek ugyanúgy hozzátartoznak, mint a 
politikai és társadalmi kontextusban a kapcsolatok növek
vő szabadossága.

e) A szociális miliő mellett a nagy ideológiák és hagyomá
nyok is elveszítették varázsukat. Az emberek szabadabban 
választhatnak az életmegoldások és identitáskoncepciók 
színes kínálatából: minden relatív, semmi sem biztos, 
minden értéknek megvan az ellenkezője, minden bizonyí
téknak megvan a cáfolata. „Végső soron ez azt jelenti: 
minden társadalmi létezés egyre inkább kísérleti jelleget 
ölt.”

É rték ek  és  sz e n té ly e k
Szociológiai szempontból nézve az értékek „olyan vágyott 
dolgokról tudatos vagy nem tudatos elképzelések, amelyek a 
cselekvési alternatívák közötti választáskor preferenciaként 
mutatkoznak meg”. Az értékek tehát beállítottságok, mérté
kek, vágyak, amelyek irányítják a cselekvést és amelyek lehe
tővé teszik, hogy a cselekvés előtt döntéseket hozzunk. Vallá
si perspektívából szemlélve ezek „szentélyek”, melyekről nem 
dönthetünk; személyes oldalról tekintve pedig emberek, dol-
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gok, ügyek, amelyeket megkedveltünk és amelyeket meg is 
akarunk védeni.

Az értékmagatartások társadalmilag relevánsak és központi
ak a társadalom megszervezésekor: számos helyzet számára a 
cselekvés mértékét képezik; a minden egyedre vonatkozó kö
telező erejük mértékéből következtetni lehet a társadalom in
tegrációjára.5 Minél ellentmondás mentesebb egy társadalmi 
értékrendszer, annál kisebbek a konfliktusok. Ha a fiatalok 
értékeiről beszélünk, akkor hozzágondoljuk a saját értékein
ket is. Azokról a felfogásokról vitatkozunk, amelyekkel tulaj
donképpen a fiataloknak rendelkeznie kell (merthogy ezek
kel rendelkeznek is) és ezzel egyidejűleg saját jövőnket is 
vizsgáljuk. A modem fiatalok jellegzetességeit három mar
káns értékmagatartással jellemezhetjük:
a) A bensőséges világ nagy jelentősége: az otthon és a gyöke

rek vágyához tartozik a családi rejtettség, a párkapcsolat 
és a barátság, és számos fiatal számára a vallási kötődés is. 
Nagyon jelentős a kis boldogságok utáni vágy.

b) Miközben az érdeklődés a bensőséges világra koncentrá
lódik, úgy tűnik, hogy a nagy dolgok mellett ellép. A 90-es 
évek fiatalságának ez a második jellegzetessége, hogy igen 
kicsiny az érdeklődése a társadalom  és a politika, a val
lás és az egyház iránt.

c )  Az „én" utáni vágy a harmadik és valószínűleg leglényege
sebb eleme a 90-es évek ifjúsága jellegzetességeinek, 
amely mindenek előtt az életút saját felelősség alapján 
történő megalkotására vonatkozó igényben fejeződik ki: a 
felcserélhetetlenség, az individualitás vágya rendkívül 
nagy éppen az ifjú nemzedékekben.

A b e n ső sé g e s  v ilág
A fiatalok élete kis, áttekinthető világokban zajlik: ehhez tar
tozik a család, a barátok, a párkapcsolat -  akkor is, ha mind-

5 Lexikon der Soziologie. W Fuchs-Heinritz és mások (szerk.). Opladen 
’199-í. "59f.
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ezek csak tervek vagy eszmék formájában léteznek. Ez a tény 
a szülőket minduntalan meglepi: a fiatalok az egész világon a 
90-es években is nagy értéket tulajdonítanak a családnak és 
örömmel üdvözölnék, ha országukban jobban gondoskodná
nak a családról. Ausztriában a kívánt társadalmi fejlesztések 
sorának élén is ez a téma áll.

A család ilyen magasra értékelése meglepő, mindenek előtt 
akkor, ha figyelembe vesszük, hogy éppen a fiatalok számára 
a családdal és a szülőkkel való együttélés okozza a problémá
kat és konfliktusokat. Valószínű, hogy a család felértékelése 
mögött nemcsak személyes tapasztalatok, hanem erős vágyak 
is meghúzódnak. Olyan családi életre vágynak, amely sikere
sebb mint azé a családé, amelyben felnőnek, biztonságos pár
kapcsolati rejtettségre, és olyan családra, amelyet nekik kell 
megalapítaniuk. A család fogalma egyenlővé válik vagy jelké
pezi a boldogságot. Amikor a fiatalok a családról beszélnek, 
akkor inkább elvárásaikról és vágyaikról van szó, mint a valós 
helyzetükről. Amikor a családot meghatározzák, akkor in
kább érzéseikről beszélnek és nem családi formákról.

A társadalomtudományi eredmények dokumentálják, hogy 
a család a fiatalok számára olyan elhatározás, amelyet nem le
het kivenni életterveik közül. Amiről többet vitatkoznak az a 
család intézménye: az eddigi megfontolások alapján gyanít
hatjuk, hogy a fiatalok a családon inkább életteret értenek és 
kevésbé életformát. Hogy ezt az életteret a házasság intézmé
nyére alapítják, vagy a megtalált életteret, az intim világot, a 
növekedés és gyökeret eresztés helyét később legitimálják a 
házasságkötés révén, ez másodlagos kérdés: „olyan családot 
akarok, amelyben minden résztvevő partneri módon együtt
működik, amelyik nagyon demokratikus, de olyan hagyomá
nyosat, tehát, hogy férjhezmenni, meg hasonló, ilyesmit nem 
tudok elképzelni”6. A család mellett a barátok és ismerősök 
azok, akik csillapítják az otthon utáni vágyat. A kortárs kap-

6 Egv 22 éves osztrák egyetemista lány nyilatkozata. V.ö. Friesel és mások. 
Jugend im Umbruch. Wien 1994.
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csőlátókat a fiatalok különlegesen nagyra értékelik. A baráti 
kör és a barátságok jelentősége hasonneműek és különne- 
műek között a hétköznapi élet legtöbb területén átfogó sze
reppel bír, és a szocializációnak lényeges faktora. Azonban 
nem az egyesületek vagy az ifjúsági szervezetek azok, ame
lyek a baráti viszonyokat strukturálják, hanem inkább kis, in
formális csoportok. A barátság jelentőségét a kvalitatív közvé
lemény-kutatásokból jól ismerjük. A válaszokban 11 dimen
zió ismerhető fel, amelyek előfordulási sűrűségük alapján a 
következő sort alkotják.

A barátság dimenziói
1. Szolidaritás
2. Bizalom és becsületesség
3. Speciális kommunikációs minőség (bármiről nyíltan lehes

sen beszélni)
4. Társadalmi közelség (hasonló beállítottság, érdeklődés, 

életstílus, kultúra)
5. Magas interakciós sűrűség (erős közös élmények, progra

mok)
6. Megbízhatóság
7. Közös szórakozás
8. Érzelmek
9- Társadalmi kompetenciák (tolerancia, elismerés, tisztelet)
10. Szabadság (kényszermentesség)
11. Kölcsönösség

E lk ö telezettség  és em ig ráció  -  fiatalság , p o litik a , vallás
Amilyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a fiatalok a benső
séges világnak, annyira távolságot tartanak a nagy társadalmi 
összefüggésekkel szemben. Míg az intim viszonyok világa 
robbanásszerűen növekszik, a politika és a vallás a fiatalok 
tömegei számára minden jelentőségét elveszítette. Ahogyan 
nő individualizmusuk foka, annál drámaibb a társadalmi te
rületekről való visszavonulásuk. Ennek következményei egya
ránt érintik a vallást és a politikát is. Természetesen ma is sok
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fiatal elkötelezett a politikában és az egyházban, nagy töme
geik azonban cinikus távolságot tartanak e társadalmi intéz
ményektől. Amikor a 70-es és 80-as években még kritikus if
júságról lehetett beszélni atekintetben is, ami a hagyományos 
struktúrában való részvétel lehetőségének értékelését illeti, 
az 1990-es év ifjúsága rezignált és távolságtartó. A kritikus fel
háborodás alábbhagyott, a nagy elfogadás korszaka követke
zik. Legalábbis minden jel erre mutat.

A célok pozitívak: a társadalomról való elképzeléseikben a 
fiatalok között az ún. posztmaterialista értékmagatartások 
növekszenek. Elsősorban a fiatalabb korosztályi csoportok
ban a jólét, a tekintélyes társadalmi pozíció vagy a biztos be
vétel kevésbé fontos, mint tíz évvel korábban. Ebben a fejlő
dési szakaszban azonban nem a materializmusnak fordítanak 
hátat, hanem „additív értékváltozásáról van szó. A nagymér
tékben kielégült materiális vágyakkal szemben a posztmate
riálisak válnak fontosabbá: a környezet megóvása, a munka
helyen való szavazati jog, az olyan társadalom képe, amely
ben az eszmék fontosabbak, mint a pénz. Ez a pozitív fejle
mény azonban minden értékét, érvényét elveszíti, ha a konk
rét politikáról vagy annak képviselőiről kérdezzük őket.

Mindenek előtt sok fiatalnak az elidegenedés határozza 
meg a hagyományos politikához való viszonyát. Ezt a diagnó
zist a fiataloknak a növekvő távolmaradása fémjelzi a választá
sokkor, ugyanők csökkenő vagy kicsiny készséggel vesznek 
részt a politikai pártok szervezeti életében és az egyesülete
kében, és növekszik távolságtartásuk az állami intézmények
től. A fiatalok és a politika közötti hasadék nagy. „Senki se 
kérdez -  a politika válaszol” a címe egy 1985-ben Németor
szágban megjelent könyvek, amely azt szuggerálja, hogy a po
litika és az ifjúság már semmit sem tud mondani egymásnak. 
Nagyítóval kell keresni azokat a fiatalokat, akik elkötelezett
ségükkel valamilyen változást akarnak elérni -  mint pl. a ko
rábban a 70-es és 80-as évek nagy ifjúsági mozgalmaiban. A fi
atalság és a politika úgy tűnik két külön világgá vált, amelyet 
a kölcsönös értedenség és szótíanság választ el egymástól.
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Mindenek előtt a politikának hagyományos felfogása tűnt le a 
fiatalok között: egyetlen egy népesség csoportban sem olyan 
kicsiny a politika utáni érdeklődés mint a fiatalok között. 
1993-as adatok szerint a fiataloknak már csak egyötöde 
mondja, hogy nagyon vagy eléggé érdeklődik a politika iránt, 
és 43%-uk kevéssé vagy egyáltalán nem.

Világos, hogy a fiatalok és a régi intézmények közötti vi
szony drámai változásának korát éljük. Úgy tűnik, hogy az 
embereknek a régi intézményekhez való viszonyában beállt 
krízis összefügg a felsőbbségi életminta eltolódásával, amely 
az önkiteljesítést a legelső helyre teszi: ,rA hitem arra irányul, 
amit látok és tudok, nem az egyház törvényei szerint élek, ha
nem saját felfogásom szerint”.

A fiataloknak a hagyományos értékekkel szembeni szkepti
kus beállítottsága szorosan összefügg az autoritarizmus relatí
ve erősen visszaeső felfogásmintájával. Az autoritarizmus el
utasítása azonban egyáltalán nem jelenti mindenfajta tekin
tély tagadását -  legyen az állami, vallási vagy emberek közöt
ti. Az autoritarizmus visszaesése inkább az autoriter, nem de
mokratikus és nem részvételre irányuló bánásmóddal szem
beni tiltakozással egyenértékű. A fiatalok itt nem csak együtt 
haladnak az össznépesség meghatározó folyamataival, hanem 
ez az a csoport, amely a tekintélyelv utáni társadalom felé ha
ladó fejlődés élcsapata.7

Miután az emberek felszabadultak a háború utáni anyagi 
szűkösségből, s mindenekelőtt az ezt követően lezajlott kép
zési robbanás, az autonómia és az önmeghatározás értékét az 
élet központjába helyezték. A mai fiatalok nem hajlandók ma
gukat megkérdőjelezhetetíen tekintélyek alá rendelni. Mer
nek döntéseket hozni, számukra mindennek megmagyaráz- 
hatónak kell lennie és kommunikative legitimálhatónak. Fél
nek attól, hogy névtelen nagy intézményekben elveszítik azt a

7 így az 1990-es EVSS adatai, jóllehet az 1995-ös adatok arra utalnak, hogy 
ismét növekszik az autoritarizmusra való hajlam Európában.
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legfőbb jót, amivel a mai társadalomban egyáltalán rendel
kezni lehet -  az egyéniséget és az autonómiát.

Az én  u tá n i v ág y
A 90-es évek ifjúságát az én utáni vágy jellemzi. Ami elsődle
ges számukra, az a saját felelősség, az önmegvalósítás és az 
autonómia. Az önirányítás ezen elemei a személyes jövőjük 
elképzeléseinek központjában állnak. Ezek önmagában szem
lélve a felnőtté váló ifjúság pozitív jelei, amely tudja, hogy 
mit akar. így Ausztriában a fiatalok 77%-a számára üdvözlen
dő társadalmi cél, hogy az egyén személyes fejlődését erősen 
hangsúlyozzák. Ha egy pillantást vetünk a fiatalok életfelfogá
sára, akkor azt láthatjuk, hogy nem tartható a tájékozódás 
nélküli ifjúságról szóló tézis, legalább is az ifjak legnagyobb 
részét illetően. Az élet értelme a fiatalok számára ebben a vi
lágban valósul meg és gyakorlati élettervekben jelentkezik. A 
pragmatikus dimenzió típusos kijelentése: „Az élet értelme 
az, hogy az ember megpróbálja a legjobbat kihozni belőle”. 
Összességében véve a fiatalok egyötöde egyetért ezzel a kije
lentéssel, és feltűnő, hogy a szakmával rendelkező fiatalok 
között még inkább azonosulnak ezzel, mint a továbbtanuló 
lányok és fiúk.

Az én utáni vágyat a szakirodalom az „individualizáció” fe
jezetében tárgyalja. Az individualizáció a modem ifjúság jel
legzetessége, fogalma az egyén és a társadalom viszonyának 
társadalomtudományi karakterizálását segíti. A jelenkori 
individualizációs vita, amelyet mindenekelőtt Ulrich Beck 
munkái lendítettek meg, abból indul ki, hogy a fiatal embe
rek különböző életterületein beállott változásokat indivi
dualizációs lökéseknek foghatjuk fel: a fiatal emberek saját 
életük megalkotásában egyre erősebben vállalják a saját fele
lősséget és egyre kevésbé határozza meg őket a hagyományos 
élettervek sora.

A szociokulturális miliő visszafejlődése, az ideológiák, val
lási közösségek és politikai csoportok jelentőségének megfo-
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gyatkozása flexibilisebbé teszi a választást a legkülönbözőbb 
élet és értékkínálatok között.

Az individualizáció felszabadít, de új veszélyekkel is jár:
•A saját identitás kifejlesztése -  gyakorta a társadalmi közeg 

és az óvó családi kapcsolatok hátvédereje nélkül -  rendkí
vüli kihívásként jelentkezik.

•A teljesítmény orientált világban az érvényesülés kényszere 
sok fiatal számára beláthatatlan szigorú életfeladatot jelent. 
Az individualizáció jelenségét sok elem alkotja: ezek közül 

az egyik a saját felelősség és az önmegvalósítás utáni vágy, 
amelyet mindenképpen az öntudatos generáció pozitív jele
ként értékelhetünk. Az individualizáció azonban visszavonu
lást is jelent. Az olyan kijelentésekkel, mint „mindenkinek 
magának kell megoldani a saját problémáját”, „másokra nem 
hagyatkozhatom”, „senkinek sincs rá ideje”, a fiatalok három
negyede egyetért.

A fiatalok erősen egocentrikus magatartása nemcsak az 
egész társadalomra hat, hanem a más emberekkel szembeni 
beállítottságra és toleranciára is. A legfrissebb múlt politikai 
eseményei -  a migrációs mozgások, amely sok európai or
szágban a bevándorlókkal kapcsolatos vitát kiváltotta, vala
mint a jobboldali radikalizmussal kapcsolatos viták -  a szoli
daritás értékének problémáját helyezik sok beszélgetés köz
pontjába. Az individualizmus és szolidaritás összefüggését 
nem szabad figyelmen kívül hagyni ezekben a vitákban. Felté
telezhető, hogy az individualizmus képezi a modem társada
lom legerősebb szolidaritás-fosztó erejét. Ez nem annyira a 
mikroszociális kontextusra érvényes, hanem mindenekelőtt a 
társadalom gyenge tagjaival vállalt „terhelhető szolidaritást” 
érinti. Úgy tűnik, hogy az individualizáció ára a szolidari
tás-veszteség.

Az én utáni vágy kifelé a fiatalok önmegmutatásának növek
vő jelentőségében érhető tetten, az élet esztétizálódása a tár
sadalmi közeggel való kapcsolat lényeges eleme. A központ
ban a „fecsegő felszín” megmutatása áll. Amit a fiatalok a tár
sadalmi közegükből elsődlegesen tudomásul vesznek, az a
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külső megjelenés. A fiatal emberek „self-testing” műveletei
ben elsősorban arról van szó, hogy a divatcikkek, tipikus ze
nei irányzatok és szimbólumok használatával speciális életstí
lusukat fejezzék ki.

Különösen a zene jelentős a fiatalok önkereső folyamatai
ban, amely a felnőttek számára furcsa. Mint korábban is most 
is a fiatalok egyik legfontosabb tevékenysége a szabad idejük
ben a zenehallgatás, amellyel generációjukra jellemző kultú
rájukat kifejezik.

A 9 0 -e s  év ek  ifjú ság típ u sai
Nem nehéz hidat találni az értékmagatartások, életstílusok il
letve ifjúsági kultúráktól a 90-es évek fiataljainak tipológiájá
hoz. Ha az áttekinthetetlenség különösen nagy, a társadalom- 
kutatás is nyilván törekszik, hogy a nevezett sokféleséget ti
pológiákba rendezze és a komplex összefüggéseket néhány 
fontos aspektus révén mutassa be. Az saját életükben fontos
nak mondott életterületek révén lehetségesség válik, hogy ti
pizáljuk a 90-es évek fiataljainak típusait.8

Az outsider [kívülállók] (11%) olyan fiatalok, akik szívesen 
húzódnak vissza magánéletükbe, és életük súlyponti helyeit 
eltakarják társadalmi közegük elől. Ennek az életmintának 
jellemzője a szabadidős aktivitásokkal szembeni visszafogott
ság, kevés barát vagy egy se, kevés kommunikáció. Alacsony 
önállításuk foka, fontosabb számukra a munkahely biztonsá
ga mint a karrier. Ezek elsősorban a fiatal munkásfiúk között 
találhatók.

A bouncers [hencegők] (28%) azok, akik a szabad idejük
ben odavannak a „jó cuccokért”, és meg akarják élni magu
kat. Leggyakoribb tevékenységük a sportrendezvények, disz
kók és bulik látogatása, általában stabil klikkükkel közösen. A 
karrier, a gazdagság és a státus-szimbólumok sokat számíta-

8 Az alábbi tipológia a FESSEL + GfK 1993-ban elkészített Jugendriportja 
alapján az osztrák fiatalokról vett adatokból készült, ám erőteljes jelek 
vannak arra, hogy a magyar fiatalok tipizálásában is segítséget nyújthat.
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nak közöttük. Kétharmaduk alkalmazott, különösen a 
szakmukástanulók és a közalkalmazottak erősen reprezentál
tak.

A succesors [örökösök] (23%) az igazi teljesítmény- és si
kerorientált típus, aki már nagyon korán tudja, hogy mit 
akar. A szabadidő sokat jelent számára, ám ez neki önépítés, 
és nem ellen-világ mint a böuncer-ek számára. A successor a 
gimnazisták között valamint az egyetemi hallgatóknál gyako
ribb, mint az alkalmazottaknál, a lányok ebben a típusban fe
lülreprezentáltak.

Konventional [maradiak] (19%) inkább a hagyományos 
életmegoldások felé tendálnak. Számukra kevésbé fontos az 
önmegmutatás, a fogyasztás és az élvezet, s ez jellemző a sza
badidőre is. A maradi könyveket olvas, színházba jár, utazik 
és szeret a barátokkal érdekes témákról beszélgetni. Közéjük 
elsősorban alkalmazottak tartoznak.

Idealisták (8%) hajlanak az alternatív életformákra, ön- 
megmutatási kísérleteik gyakran a fennálló renddel szembeni 
ellenállásban mutatkoznak meg. Kritizálják a felnőttek érték- 
rendszereit, és távoltartják magukat a fogyasztás- és élve
zet-orientált ajánlatoktól. Szabadidejükben előnyben részesí
tik a színházat, mozit, könyveket és a zenét. Az idealisták el
sősorban az egyetemi hallgatók között találhatók. Ok a 
succesors mellett az a csoport, amelyet aránylag a leg
könnyebb társadalmi cselekvésre lelkesíteni.

A desperados [banditák] (13%) szabad idejüket az egyéb
ként vacak élet ellentételezésével töltik. Legfontosabb tevé
kenységük a tévénézés, de szívesen látogatnak el partikra 
vagy lokálokba, ahol szabad utat engednek a bennük rejlő 
„disznónak”. Ez az a csoport, amelynek a legcsekélyebb az 
önmagáért vállalt felelőssége, a társadalmi távolságtartásuk 
gyakori. A fiú szakmunkástanulók és férfi munkások közötti 
részarányuk átlagon felüli.
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E lső  k ih ív áso k
Ezzel a második aspektussal már közelébe érkeztünk azok
hoz a kihívásokhoz, melyek a fiatalok élet- és értékvilágát ille
ti. A terjedelmi korlátok miatt csak néhány pontra szorítkoz
hatunk.

Egyáltalán nem igaz, pedig sokan állítják, hogy korunkban 
a fiatalok az értékvesztés és eszmei vákuum miatt szenved
nek. Bár szentélyeiket valóban másképpen rendezik be, mint 
mi, és ezekkel a felnőttek gyakran olyan keveset tudnak kez
deni, világosan látnunk kell, hogy azok a fiatalok, akik közöt
tünk élnek, a mi világunkban nőttek fel és itt sajátították el 
társadalmi mintáikat. A fiataloknak nagy része, akikkel talál
kozunk, nagyon gyakorlatias és teljesítményorientált, és a 
modem társadalomba a legnagyszerűbben beilleszkedett. 
Ezekkel szemben áll egy kis csoport, aki nem képes megbir
kózni azzal a követelménnyel, hogy saját életét az individua
lista társadalomban felelősséget vállalva alkossa meg.

Ha még egyszer emlékezetünkbe idézzük a fiatalok szenté
lyeit, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon a fiatalok a nagyon 
pozitív felfogásaikat (önmegvalósítás, kapcsolati kultúra, tár
sadalmi célok) képesek-e átültetni a gyakorlatba. Az eszmék 
rendben vannak, megvalósítás és az elkötelezettség elmarad. 
Csak nagyítóval találhatunk olyan fiatalokat, akik eszméikkel 
változásokat akarnak elérni. Amit a fiataloktól és magunktól 
is ezzel összefüggésben el kellene vámunk, az a több ellenál
ló képesség, kritikai készség és prófétai erő. A fiatalok nyil
ván túl gyorsan eltanulták tőlünk, felnőttektől: legkésőbb az 
első munkával keresett forint elindít a polgáriasság felé veze
tő úton.

A fiataloktól mindenekelőtt többet várhatunk el a társada
lomban való konkrét tevékenységekben. El kell hagyniuk a 
tojáshéjat. Ugyanilyen fontos azonban az is, hogy a társadal
mi és vallási intézményeknek együtt kell változni a fiatalokkal 
és engedniük kell, hogy a fiatalok megváltoztathassák ezeket. 
Az alá-fölérendeltségi viszonyok, valamint az államról és egy-
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házról szóló kijelentések gyakran tekintélyelvű stílusa szem
ben áll a fiatalok szabadság és önmegvalósítási vágyaival.

Az értékekhez való viszonnyal összefüggésben kirajzolható 
néhány feladat és téma, amelyek mentén a fiatalokért és a fia
talokkal lehet és kell munkálkodni:
• segíteni áthidalni a vágyaik és az élhető realitás közötti 

nagy hasadékot a párkapcsolati viszonyok és a család terü
letén;

• a szolidaritást és toleranciát senki nem a bölcsőjébe kapja, 
hanem mindannyiunknak fáradsággal el kell sajátítanunk, 
hogy megoldhassuk jelenünk és jövőnk problémáit;

• sok fiatal erősen individualista és pragmatikus, ami erő
sen hat az együttélésre.

Támogatandók tehát mindazok a kísérletek, melyek a fiata
lok közötti együttműködést segítik és megmutatják, hogy a 
problémákat együtt könnyebb megoldani akkor is ha erre az 
ember egyedül is kísérletet tesz. Mindezek mögött azonban 
ott áll: ha az ellentmondással teli mai ifjúsági generációval si
keresen akarunk kommunikálni és kihívásaikat vállalni akar
juk, akkor a fiatalokat árnyaltan kell szemlélnünk. A fiatalok 
ügyeit és vágyait korra és nemre, regionális kontextusra, tár
sadalmi helyzetre és személyes viszonyokra nézve finoman 
kell elemeznünk, mert „a fiatalok” nem léteznek. Ez finom 
érzéket követel tőlünk és megalapozott helyzetelemzést min
den munkaterületen.

Éppen mi, az egyház két egymástól teljességgel különböző 
kulturális és kommunikációs szint problémája előtt állunk: 
amíg cselekvésünk és beszédmódunkat erősen meghatározza 
a hagyomány és egy olyan teológia, amely a fejben zajlik, a fi
atalok kultúráját egészen más faktorok határozzák meg. Ami 
nekik számít, az az átélés, a spontaneitás és a személyes biog
ráfia. E két kultúrforma közé hidat állítani, ahhoz sok bátor
ság kell és nyitott szív egy olyan nemzedék felé, amely -  külö
nösen az egyházban -  számunkra, úgymint mi a mi elődeink 
számára, elsősorban idegen.
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K a k u s z in é  K is s  G a b r ie l l a

A szerző 1962-ben született. 1985-ben orosz-ma
gyar, majd 1995-ben francia szakos középisko
lai tanári diplomát szerzett a JATE-n. Férjezett, 
két kislánya van. Jelenleg egy szegedi szakkö
zépiskola tanára, ugyanakkor a JATE elsőéves 
francia szakos PhD hallgatója.

A m odem  kor egyik árnyoldala, 
avagy a hajléktalanok problém ája 

Franciaországban

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, 
és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok...”

Máté 25,35

II. János Pál az 1997-es év nagyböjtjére szóló üzenetében a 
keresztény világ figyelmét a hajléktalanok helyzetére irányítja, 
a fentebb idézett szentírási részt ajánlva elmélkedési alapul.1

Franciaországban, becslések szerint, mintegy ötmillió haj
léktalan él (ebbe beleszámítják azokat is, akik teljesen egész
ségtelen körülmények között élnek). A probléma megoldásá
ra irányuló állami erőfeszítések mindinkább eredménytelen
nek bizonyulnak. A kormányok, minthogy mérsékelni próbál
ják a költségvetési hiány növekedését, redukálják a szociális 
kiadásokat, így képtelenek a szegénység visszaszorítására. 
Másrészt a megoldási kísérletek azonnal kudarcba fulladnak, 
mihelyt ütköznek a legbefolyásosabb bankok és vállalatok ér-
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dekeivel. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 
ugyanis az állam mindinkább eladósodik, ezáltal nagymérték
ben függ a nagytőkétől, s egyre kiszolgáltatottabbá válik a 
gazdasági érdekszféráknak.

A munkanélküliség mutatói állandósulnak, a nyugati álla
mok kénytelenek szembenézni azzal a ténnyel, hogy stabilan 
létezik egy többé-kevésbé állandó szegény réteg. A szakszer
vezetek tehetedenek, hiszen ezek az „új szegények” általában 
munkanélküliek, így nem tartoznak semmiféle szakszervezet
hez.

Tovább növeli a feszültséget, hogy a magasabb életszínvo
nal elérése érdekében tömegesen vándorolnak be Franciaor
szágba idegenek, elsősorban a volt francia gyarmatokról. 
Mindezekhez két új elem járul, s ezek tovább bonyolítják a 
helyzetképet: egyrészt a válság tartóssága, másrészt ennek be
ismerése és a válság-állapot megszokása, amely a perspektíva 
hiányát mutatja.

Egy ilyen gazdasági, társadalmi helyzetben tömegesen jele
nik meg egy új, az ezt megelőző korokban elenyésző mérték
ben jelenlevő társadalmi csoport: a negyedik világ, a hajlékta
lanok.

A fentebb vázolt gazdasági-társadalmi folyamatok mellett 
természetesen létezik egy egyéni folyamat is, amelynek révén 
valaki hajléktalanná válik.

A kérdéses személy helyzete az anyagi, magánéleti problé
mák, nehézségek miatt mind tarthatadanabbá válik, s egyszer 
csak az utcán találja magát. Az utcán, amely külön világ a ma
ga külön törvényeivel és erőviszonyaival, s ezeket tíszteletben 
kell tartani.

Először is észrevédenül próbál élni, kerülve a rászegeződő 
tekinteteket. Legfőbb gondja abban áll, hogy fenntartsa a 
normál viselkedés látszatát, hogy észrevétlenül elvegyüljön a 
„rendesen öltözködő” emberek között. Ám ez hamarosan 
tarthatatlanná válik. Rettenetesen nehéz ugyanis ebben a 
helyzetben hosszabb ideig észrevédenül élni. Lassanként 
messziről szaglik, és a járókelők közönyét rosszalló pillantá-
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sok váltják fel. Ettől kezdve a hajléktalan a társadalmi kon
venciók és intézmények világának határvonalán próbál 
egyensúlyozni.2 Üldözöttnek, bekerítettnek érzi magát, ezért 
aztán azt keresi, hogyan csatlakozhatna a magához hasonlók
hoz, mert együtt talán valami csekély védettség-érzésre tehet
nek szert. így együtt alhatnak, ehetnek, kéregethetnek, róhat
ják az utcákat. Nem keresnek állandó helyet maguknak, 
rendszeresen változtathatják tanyájukat, nehogy elkergessék 
őket.

Bizalmatlanok mindenkihez, mivel félnek, hogy bántják 
őket, vadnak és erőszakosnak akarnak látszani, hogy az em
bereket távol tartsák maguktól, s ezáltal légüres tér legyen 
körülöttük.

A lakás elvesztésének legklasszikusabb oka a kilakoltatás, 
nevezetesen amiatt, hogy a lakó képtelen tovább fizetni a lak
bért és a rezsit. Ez általában azután következik be, hogy mun
kanélkülivé válik. Ugyanakkor sokan más okokból hagyják el 
otthonukat. Szinte elmenekülnek a teljesen lepusztult hely
ről, a komfort nélküli, karbantartás híján piszkossá és egész
ségtelenné vált lyukból. Ilyenkor a lakónak már ahhoz sincs 
ereje, hogy megkísérelje rendbe hozni otthonát. Inkább el
menekül. Hyen, a hajléktalanok által benépesített telep volt 
az Ilot Chalon. Ez egy Párizs külvárosi nyomornegyed, amely 
teljesen egészségtelen, a telepen sem víz, sem elektromos 
áram nincs, s kezdetben itt sok hajléktalan vert tanyát. A ké
sőbbiekben azonban ez a hely a kábítószer-kereskedelem és 
a bűnözés központjává vált. A környék létrejötte és leradíro- 
zása között hat év telt el.

Az is előfordul, hogy bár a hajléktalannak van családja, 
amely el tudná látni, ám ő bekerül az eseményeknek egyfajta, 
soha véget nem érő láncolatába. Családjával szakít, mert sze
mélyes problémái mind messzebbre taszítják otthonról. Nem 
mer beszélni róluk, a gondok halmozódnak, egy nap haza 
sem megy. Ha nincs bejelentett lakhelye, nem kap munkát, 
így nincs fizetése, nincs pénze sem tehát, amiből egy albérle
tet fizethetne, stb. Ebből az ördögi körből nincs szabadulás.
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végül teljesen elborítják a gondok és problémák, s áthatolha
tatlan teknősbéka-páncélt képeznek körülötte. Lassanként ér
zi, elveszíti minden méltóságát, haszontalannak, sőt zavaró
nak és feleslegesnek érzi magát.

A hajléktalanok életmódja gyakorlatilag kizárja, hogy az ál
lam létrehozzon valamiféle hatékony segítségnyújtási és vé
delmi rendszert az érdekükben.

Státuszuk legjellemzőbb jegye, ti. az állandó lakhely hiánya, 
lehetetlenné teszi lokalizálásukat, így tehát nyilvántartásukat 
is, pl. a társadalombiztosítás részéről. Nyilvántartás híján vi
szont az államnak nem áll módjában, hogy konkrét és haté
kony intézkedéseket hozzon. Ráadásul a költségvetési meg
szorítások az államot megfosztják attól, hogy anyagilag ér
demben be tudjon avatkozni. Ezenfelül a hajléktalanok támo
gatására szánt pénz jelentős hányadát felemészti egy nehéz
kes, bürokratikus apparátus, amely képtelen a valós körülmé
nyekhez igazodva hatékony segítséget nyújtani. Az állam csak 
parametrikusán képes fellépni, arra azonban alkalmatlan, 
hogy az állandóan változó hajléktalan-fluktuáció szükségletei
hez alkalmazkodjék.

Az ún. külső vagy objektív nehézségekhez hozzájárul egy 
belső faktor is, tudniillik a hajléktalanok pszichológiájának 
problémája. E probléma alapeleme -  amely köré egész pszi
chológiai rendszer épül -  a bizalom fogalmának elvesztése. A 
hajléktalanok totálisan egyedül, kiszolgáltatottnak érzik ma
gukat. Környezetüket potenciális ellenségnek tekintik, hely
zetüket állandó zaklatottságnak, üldöztetésnek élik meg.

Úgy próbálnak élni az utcán, hogy senki ne vegye észre 
őket. Kerülik az incidenseket, nehogy magukra vonják a ha
tóságok figyelmét. Üldözöttnek érzik magukat, ezért legtöbb
ször nem fogadják el -  vagy ha mégis, akkor gyanakodva -  a 
szociális intézmények hivatalos segítségnyújtását. Ugyanak
kor számításba kell venni felfokozott érzékenységüket is: két
ségkívül segítségre van szükségük, de nehezen asszimilálód
nak a „kirekesztettek” csoportjához, zavarja őket, hogy cím
két ragasztanak rájuk, mely szerint képtelenek arra, hogy

78



12 (1997) 1 EXKLÚZÍV Egyházfórum

egyedül boldoguljanak. Amire mindenekelőtt szükségük van, 
az emberi méltóságuk visszanyerése.

A modem társadalomban a technológia fejlődése és egy 
szervezet nagyléptékű bonyolultsága konfliktusokat teremt az 
egyén és a társadalom elvárásai között. A technika fejlődése 
olyan új munkaeszközök betörését eredményezte -  pl. az in
formatikában amelyek egy új nyelvezet, új technika elsajátí
tását követelik és nagy adaptációs képességet feltételeznek. 
Azok, akik a társadalomban hozzá tudnak idomulni ehhez a 
modernizmushoz, és ki tudják aknázni ezeket az új techniká
kat -  nagy felemelkedés várományosai. Ezzel szemben, akik 
nem értik jól ezek működését, de kénytelenek alkalmazni, 
olyan passzív használókká válnak, akik önmaguk képtelenek 
továbbfejlődni. Végül az egyének harmadik csoportja, amely 
nem jut hozzá az új vívmányokhoz, végérvényesen kiszorul 
ebből a világból. Minthogy nem ismeri sem az új rendelkezé
seket, sem az új nyelveket, kizárja magát a fejlődésből. Arra 
korlátozza önmagát, hogy csak a legelemibb feladatokat vé
gezze el, és lassanként kiszorul egy olyan társadalomból, 
amelyet a továbbiakban képtelen követni és amelyben többé 
nem találja helyét. Egyedül, magára hagyatva, mindent elve
szít, még identitását és legitimitását is. Nincs semmi mód ar
ra, hogy visszaintegrálódjon a társadalomba, sőt arra sem, 
hogy hallassa szavát. Az állam többé nem képviseli őt.

Ennek az űrnek a betöltésére jelentek meg a karitatív szer
vezetek. Ezek olyan, az államtól függedenül létező csoporto
sulások, amelyek arra szerveződtek, hogy a kirekesztettek 
elemi jogait megvédjék és visszaadják legitimitásukat. A cso
portok önkéntes alapon jönnek létre.

A karitatív egyesületek funkciója kettős: egyrészt az egyén 
számára megkönnyítik a társadalomba való integrálódást és a 
közösségi élet elsajátítását, másrészt közvetítőül szolgálnak a 
társadalom legalsó rétegei és az állam között azáltal, hogy le
gitim fórumokat hoznak létre. Ezek a fórumok találkozási he
lyek is, de talán még fontosabb, hogy ezáltal is segítik a haj
léktalanokat, hogy meghallgatják őket, hogy kifejezésre jut-
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tathatják problémáikat, egyszóval: kommunikációs kapcsolat
ba lépnek az őket körülvevő társadalommal.

Ezek a szervezetek gyakran hozzájárulnak társadalmi válto
zásokhoz3 és hatással lehetnek politikai döntésekre, lehetővé 
téve a hatalom újrafelosztását a társadalomban. Példaként 
említhetjük Jacquard professzort, aki aktívan részt vesz nap
jainkban a hajléktalanok megsegítésében (Agir Egyesület). 
Vagy megemlíthetjük Pierre abbé tevékenységét, aki 1954 kü
lönösen kemény telén többször is nyilvánosan közbenjárt, 
hogy felébressze a társadalom lelkiismeretét a hajléktalanok 
azonnali megsegítése érdekében.4 Nyílt levele, amelyet a Le 
Figaro hasábjain intézett a lakásügyi miniszterhez, először is 
felriasztotta a hatóságokat. A luxemburgi rádióban 1954. feb
ruár elsején elmondott felhívása már széles tömegeket érin
tett, akik aztán tonnaszámra hoztak takarókat, ruhákat és 
alapvető fontosságú élelmiszereket. Mindennek fontos politi
kai következményei lettek: egyfelől törvényt fogadtak el ar
ról, hogy tilos bárkit kilakoltatni anélkül, hogy előzőleg gon
doskodnának további elhelyezéséről, másfelől a nemzetgyű
lés tízmillió frankot szavazott meg szükséglakások építésére.

A karitatív egyesületek száma Franciaországban ma 10-15 
ezer között van. 1975 óta az aktivisták száma megháromszo
rozódott, ami igen figyelemreméltó. A számok azt mutatják, 
hogy a nyolcvanas évektől kezdődően a karitatív szervezetek 
látványos fellendüléséről beszélhetünk. Ez egyrészt azt jelen
ti, hogy felfokozott igény van az effajta segítségnyújtásra. 
Másrészt nagyon fontos megemlíteni, hogy e szervezetek fej
lődése a civil társadalom öntudatra ébredésének jele, s egyút
tal azé a szerepvállalásé is, amelyet a kilakoltatás elleni harc
ban mutatnak. Minden valláson felülemelkedve hozzájárul
nak egy erkölcsi dimenzió megjelenéséhez, amelynek társa
dalmi szinten is mozgósító ereje van.

Az alábbiakban megkíséreljük bemutatni azt az embert, aki 
a franciaországi hajléktalanok problémájának felismerésében 
és a probléma megoldásában az ötvenes évektől kezdődően 
mind a mai napig kiemelkedő szerepet játszik.
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Pierre abbé5 messze a legnépszerűbb francia a közvéle
ménykutatások szerint. A „Vox Populi” már életében kanoni
zálta, így válhatott a XX. század végi francia társadalom szent
jévé. Nézzük, mi az, ami több mint fél évszázad óta ennyire 
megragadja és vonzza az embereket.

Ami legelőször feltűnik Pierre abbéban, az az őt körüllengő 
mítosz. Neve hallatán minden francia maga előtt látja fehér 
szakállával, botjával, fekete reverendájában és sarujában. 
Nagy tisztelet övezi mindenütt, ahol csak megjelenik. Bár ka
pucinus szerzetes, a világban él. A második világháború alatt 
részt vesz az ellenállási mozgalomban, majd plébániát kap 
Marine-ban. Meurtheet-Morelle-ben képviselővé választják. 
1949-ben megalapítja az Emmauszt, azzal a céllal, hogy átme
neti szállásokat hozzon létre hajléktalanok számára, amely
hez a pénzt használt holmik eladásából nyeri. Mindezeken 
túl az abbé személyisége nem érthető belső meggyőződése, 
élő hite nélkül, amely -  ellentétben némelyek vélekedésével 
-  kevéssé modernista, és az anyaszentegyház hagyományos 
tanításainak keretei között marad. Hisz az egyeden és szemé
lyes Isten létezésében, hiszi, hogy az Isten Szentháromság, 
hogy Teremtő és Megváltó Isten.6 Bár szolidáris a hivatalos 
egyház által félreállított Gaillot érsekkel, hisz az áldozat szük
ségességében, a mennyországban és a pokolban, hiszi, hogy 
Krisztus valóságosan jelen van az Eucharisztiában, tiszteli a 
Szűzanyát, rózsafűzért mond...

A szexualitás kérdésében megengedettnek tartja a fogam- 
zásgádást, de nem valamiféle libertinizmusból adódóan, ha
nem népességpolitikai megfontolásokból. A házastársi hűsé
get és az élet elfogadását rendkívül nagyra értékeli -  ugyan
akkor olyan dolgokat, amelyeket a Szentszék súlyos bűnnek 
tart, Pierre abbé gyakran apró botlásnak, vagy egyszerűen az 
emberi tökéletíenség velejárójának tekint.

A másik pont, amelyben nem egyezik Rómával, s amely az 
előzőekből fakad: úgy érzi, a Szentszéknek korlátoznia kelle
ne beleszólását a morális kérdésekbe, nagyobb teret engedve 
a hívő lelkiismeretének.7
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Radikális evangéliumi alapokon nyugszik az a nézete is, 
amely szerint a tulajdon bűn, legalábbis az egyház és a pap
ság részére. A világiak tulajdonával kapcsolatban Pierre abbé 
elnézőbben nyilatkozik: nem a gazdagság az, ami felháborító, 
hanem az a tény, ha nem hajlandók azt mással megosztani. 
Am ami a pápát és a bíborosokat illeti, az lehet a benyomá
sunk, hogy szívesen elküldené őket néhány napra a hidak alá 
aludni. Ahogyan ezt egy vele készült interjúban megfogal
mazta: az egyházban ma is reális veszély a „vatikanizálódás”. 
„Gyakran eszembe jut, hogyha Rómában Szent Péter felkelne 
sírjából, hosszú időre lenne szüksége ahhoz, hogy ráismerjen 
egyházára. Persze bizonyos szervezet felépítése elkerülhetet
len volt, de azért mégis... Konstantin hercegeket tett prelátu- 
sokká, és ettől az örökségtől máig sem szabadultunk meg tel
jesen... A püspökök ma is hercegek -  igaz, egyre kevésbé - , a 
Pápa még ma is uralkodó... Gondoljon csak arra, hogy fogad
ják külföldön!”8

Az abbé hitének központi magja az a szilárd meggyőződés, 
hogy az Isten Szeretet, és az embert arra teremtette, hogy 
szeressen. Szerinte az életszentség keresésének a vezérfonala 
az evangéliumi szegénység. A felebaráti szeretet számára kü
lönösképpen a szegények szeretetében ölt formát.

Az abbé evangéliumi alapokon azért küzd, hogy az egyhá
zat mindenkor a szabadság, a haladás és az igazságosság ol
dalán lássa, s hogy az egyház eme elkötelezettsége révén újra 
egymásra találhasson a néppel. Pierre abbé abban látja külde
tését, hogy újraevangelizálja a szegényeket. Legfőbb céljának 
tartja, hogy Krisztus üzenete eljusson a társadalom dekriszti- 
anizált rétegeihez. Ezek a rétegek ugyanis valaha rendelkez
tek vallásos kultúrával, ám az ipari társadalom ettől elidege
nítette őket. E kirekesztettek számára az Egyház nem jelen
tett mást, mint a gazdagok fényűzését. Mivel az evangélium 
tanítása oly kevéssé volt helyzetükhöz adaptált, az egész 
evangélium elfogadhatatlanná vált számukra. Mindenekelőtt 
mellőzöttnek, félreállítottnak érezték magukat, így képtele
nek voltak hinni valamiben, amit pusztán egy intézmény esz-
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közének tekintettek. A vallási hagyományok tehát kivesztek 
ezekből a rétegekből, így felmerül egy új nyelvezet kialakítá
sának szükségessége, amellyel meg lehetne közelíteni őket.

Pierre abbé mozgalma egyébként nem áll gyökértelenül a 
francia társadalomban. A munkáspapok -  akiknek fellépését 
1941-től, Loew atya kezdeményezésétől számítják -  az ipari 
városokban a munkások között élve, velük együtt dolgozva 
próbálták megvalósítani ugyanezt a célkitűzést.9 Plébánia 
nélkül, a katolikus egyház hivatalos intézményei nélkül hir
dették Krisztus örömüzenetét. Megjegyezzük, hogy a Szent
szék 1951-től kezdődően megtiltja, hogy a mozgalomba új 
munkáspapok kapcsolódjanak be, majd 1953-ban teljesen 
megszakítja ezt az apostoli tevékenységet. Mindazonáltal a 
munkáspapság mérsékeltebb formában újra feléled, majd 
1965-től markánsabb jelleget ölt.

Amikor Pierre abbé létrehozza az Emmauszt, ezáltal nem 
tisztán vallási, hanem sokkal inkább morális és politikai for
mációt hív életre. S hogy ez a különös mozgalom mennyire 
életképes, bizonyítja az, hogy ma több mint száz közösség él 
Franciaországban és mintegy háromszázötven a világ har
minchét különböző országában. A közösség legfőbb sajátos
ságait a következőkben határozhatjuk meg:10

-  Az Emmausz a deklasszált és izolált hajléktalanokat arra 
hívja fel, hogy a közösséghez tartozva újra megélhessék 
mindazt, amit a család és a társadalom nyújthat számukra, 
olyan emberekkel, akik között nem kell szégyellniük magu
kat.

-  Az Emmausz kölcsönös segítségnyújtási szervezetként 
működik. Az újonnan jöttek csak a legszükségesebbeket kap
ják meg, és a munkatársak arra törekednek, hogy megtanít
sák őket integrálódni egy mikrogazdaságba, amely bár nem 
teljesen a külvilág piaci elvein működik, mégis tevékeny rész
vételre ösztönzi őket.

-  Bár a közösséget katolikus pap alapította, a szervezet 
nem kötődik felekezethez. Mindenki tudja, hogy Pierre abbé 
pap, de amit mond és tesz, ahogyan él, mindez nem irritálja
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azokat, akik látens módon egyházellenesek, így könnyebben 
elfogadják személyiségét, valamint az ügyet, amit képvisel.

Az abbé számára a jogok közül prioritást élvez „az élet en
gedélyezésének” természetes joga,11 és olyan általa alapvető
nek tartott értékek előtérbe helyezése, mint például az önzet
len emberi barátság, jószándék és szeretet, amely a mozgal
mat jellemzi, a jószándék tettekre váltása, amelyet inspirál, és 
a társadalmi szolidaritás, amely szorosan belőlük fakad. 
Mindezek az alapvető emberi értékek elengedhetetlenül 
szükségesek az ember egyéni boldogulásához éppúgy, mint a 
társadalom megmaradásához és fejlődéséhez. Ekként sokkal 
inkább, mint egy állami segítőszervezet, az Emmausz az em
beri méltóság és nagylelkűség iskolájának hálózatává válha
tott, szerves részének tekintve az aktív részvételre inspiráló 
pedagógiát az anyagi, munkahelyi vagy lakásproblémákkal 
küszködő, de még inkább az emberi méltóságukban szüksé
get szenvedő egyének megsegítésére.

Pierre abbé humanitarizmusa arra irányul, hogy megte
remtse a karitatív szeretet előfeltételeit, ama szilárd meggyő
ződés alapján, hogy egy bizonyos minimális morális kultu
ráltsági szint híján az evangelizáció lehetetlen. Emiatt tehát 
egyfajta preevangelizációt kell végrehajtani, amely jellegét te
kintve világi, és amely eredményeképpen újra megteremtő
dik az élet elvesztett minimális méltósága és bizonyos morális 
valóságfok minimális tudata, amelyek nélkülözhetetlen ala
pul szolgálnak a civilizált emberi együttéléshez.

Pierre abbé teológiai és filozófiai látásmódja merőben új 
megvilágításba helyezi a hajléktalanok problémáját, és éppen 
ebből adódóan képes minőségében mást adni, mint akár az 
állam, akár pedig az egyház, a maguk intézményesített kere
tei között.

Az állam egyrészt definíciójánál fogva képtelen a szükség- 
helyzetben lévő egyes ember gondjainak felvállalására és kép
viseletére, másrészt nehézkes adminisztrációja alkalmatlanná 
teszi arra, hogy kövesse a valós helyzet állandó változásait.
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Ami az egyházat mint intézményt illeti, túlságosan korláto
zónak tűnhet egy olyan réteg számára, amely a már fentebb 
említett történelmi okokból adódóan mellőzöttnek érzi ma
gát, így azt mindenestül elveti. Az intézmény visszautasítása 
egyébként nem pusztán az államot vagy az egyházat érinti, 
hanem általánosan vonatkozik minden struktúrára, amely ún. 
hagyományos keretek között működik, és éppen emiatt ke
véssé képes alkalmazkodni egy radikálisan új helyzethez. (A 
szakszervezetek bénult attitűdjét akár példaértékűnek is te
kinthetjük.) Ezért válik szükségessé humanitárius, lehetőleg 
felekezeten felüli csoportosulások szerveződése, amelyek az 
egyén természetes jogainak védelmére koncentrálnak, csak 
így válik ugyanis lehetővé, hogy visszavezessék a normális 
életbe azokat, akik szinte az elembertelenedésig 
periferizálódtak.
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Angelo Acerbi érsek áthe
lyezése -  Magyarország és a 
Szentszék között 1945-ben sza
kadtak meg a diplomáciai 
kapcsolatok. Acerbi 1990 már
ciusától volt Magyarország 
apostoli nunciusa. Diplomáciai 
megbízatása idején a pápa 
két apostoli látogatása, ezen
felül a magyar állam és a 
Szentszék közötti tárgyalások 
megkezdése történtek. 1994- 
től egyúttal a moldáviai nunci- 
usi tevékenységet is ellátta. A 
Vatikáni Rádió február 8-án 
adta hírül az érseknek a hol
landiai nunciatura élére he
lyezését. Utóda kinevezéséről 
még nincs hír. (Vat. R .p

Popieluszko boldoggá 
avatása -  Február elsején a 
lengyel fővárosban megkez
dődött a mártírhalált szenve
dett Jerzy Popieluszko boldog
gá avatási eljárása. 1984-ben 
a lengyel titkos szolgálat em
berei elrabolták és barbár ke
gyetlenséggel kivégezték a fi
atal, népszerű varsói katolikus 
papot, akinek bátorító szent

beszédeit nagyon sokan hall
gatták. A varsói érseki törvény
széken kezdődött a hivatalos 
eljárás első ülése, majd a 
Kosztka Szent Szaniszló temp
lomban folytatódott, ahová a 
vértanút temették. ■

W  Lehmann püspök lengyel 
kitüntetése -  A német püspöki 
kar elnöke, Kari Lehmann 
megkapta a varsói Katolikus 
Teológiai Akadémia tisztelet
beli doktori címét. A méltatás
ban kiemelték a püspök érde
meit az egyház és a világ, va
lamint a teológia és a modern 
kultúra közti párbeszéd elő
mozdításában. Az ünnepélyes 
doktorrá avatásra április 28-án 
kerül sor a varsói királyi palotá
ban. ■

Cseh-német kfengesztelő-
dés -  Január 21-én Helmut 
Kohl kancellár és Vaclav Klaus 
miniszterelnök kiengesztelődési 
nyilatkozatot írt alá. Ennek volt 
következménye, hogy Frantis- 
kovy Lanze cseh városban feb
ruár 1-jén a cseh és a német
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püspöki kar tagjai két napos 
találkozót tartottak, melyen a 
kiengesztelődéssel kapcsola
tos kezdeményezéseket vitat
ták meg. ■

Betegek Világnapja 
Fatimában -  A pápa 1992- 
ben alapította meg a február 
11-i világnapot azzal a céllal, 
hogy a lourdesi Mária jelené
sének évfordulóján az egyház 
figyelme a betegek felé for
duljon. A pápa szándéka sze
rint ezt a világnapot minden 
évben a világ egyik Mária- 
szentélyében rendezik meg. 
Ebben az évben a Fatimái 
szentélyre esett a választás. ■

Ökumenikus imahét -  A ja
nuár 18-25. között ökumenikus 
imahét témája a „Kiengeszte- 
lődés - Megbékélés” volt. Az 
egyhetes liturgia szövegeit egy 
nemzetközi munkacsoport ké
szítette el. II. János Pál pápa 
január 22-én, a szerdai általá
nos kihallgatáson a követke
zőket mondta el az ökumeniz- 
musról: a II. vatikási zsinat óta 
eltelt időszakban egységeseb
bé vált a keresztény közösség. 
A pápa külön említést tett ar
ról a közös nyilatkozatról, me
lyet 1996. december 16-án írt 
alá I. Karekin örmény

katholikosszal. Az apostoli ör
mény egyházzal a 451-es 
khalkedoni zsinat óta áll fenn 
krisztológiai nézeteltérés. Eb
ben a nyilatkozatban mind a 
két egyház elismeri, hogy Jé
zus Krisztus tökéletes Isten isten
ségében, emberségében pe
dig tökéletes ember. Isten egy
szülött fiának személyében is
tensége összekeveredés, vál
tozás, megosztás és szétválasz
tás nélküli valódi, tökéletes 
egységben kapcsolódik em
berségéhez. A pápa utalt arra 
is, hogy tavaly fogadta Geor
ge Caray anglikán prímást, 
Canterbury-i érseket, illetve 
utazásai során mindenütt nagy 
örömmel találkozott a keresz
tény egyházak képviselőivel. A 
keresztények között mindezek 
ellenére sajnos továbbra is 
tanbeli nehézségek állnak 
fenn, a bizalmatlanság 
gyakran agresszivitássá fajul. 
Ez azt jelenti, hogy az ökume
nikus tevékenységet folytatni 
kell. (Vatikáni Rádió-Magyar 
Kurír) ■

II. Ökumenikus Találkozó -
Az Európai Katolikus Püspöki 
Konferenciák, valamint az Eu
rópai Egyházak Konferenciája 
1997. június 23-29. között ren
dezi meg a II. Ökumenikus Ta
lálkozót, melynek alapgondo-
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lata: megbélés és kiengeszte- 
lődés mint Isten ajándéka az új 
élet forrása. ■

Szerzetesek világnapja -  II.
János Pál pápa február 2-ra, 
Gyertyaszentelő Boldog- 
asszony ünnepére meghirdette 
a szerzetesek első világnapját. 
A világnap célkitűzése: segíte
ni az egyházat a szerzetesi élet 
sajátos értékeinek megvalósí
tásával, az Istennek szentelt 
személyeknek pedig alkalmat 
adni, hogy megújítsák elköte
lezettségüket az evangéliumi 
tanácsok követése által. ■

Izraelben szeretettel várják 
a pápát -  A pápánál tett láto
gatása után február 3-án 
Netanjahu Izraeli miniszterel
nök nyilatkozott a Vatikáni Rá
diónak. Hangsúlyozta, Izrael
ben mindenki vágyakozással 
tekint a pápa látogatására. A 
béke és a reménység jele len
ne ez a keresztények és a zsi
dók számára, és kedvezne az 
arab szomszédainkkal folyta
tott békefolyamatnak is. A pá
pa még 2000 előtt meg kí
vánja tenni ezt a történelmi 
utat. ■

w  Savonarola boldoggá 
avatása -  Megkezdték

Girolamo Savonarola, máglya
halálra ítélt domonkosrendi 
szerzetes boldoggá avatásá
nak egyházmegyei eljárását. 
Savonarola 1452-ben született 
Ferrarában. Firenzei tevékeny
sége alatt a feslett életű VI. 
Sándor pápa ellen követelte 
az egyház és a klérus megre
formálását. A pápa kiközösítet
te, amit a szerzetes nem ismert 
el. Ekkor a pápa átokkal sújtot
ta Firenzét, ami a néphangu
latot egyre Inkább a domon
kos barát ellen fordította. Meg
kínozva, hamis vádak alapján 
mint eretneket halálra ítélték, 
felakasztották és máglyán el
égették.
Joseph Ratzinger, a Hittani 
Kongregáció prefektusa kevés 
esélyt ad az eljárás sikerének. 
Szerinte Savonarola boldoggá 
avatásának olyan téves olvasa
ta lehetne, hogy az egyház utó
lag legitimizálja a „veszélyes 
teokratikus szemléletet és a ka
tolikus integralizmust”. (Nsz) ■

Pápai üzenet az Akadémi
ának -  II. János Pál pápa üze
netet küldött a Pápai Tudomá
nyos Akadémia teljes üléséhez, 
melynek témája „Az élet ere
dete és az evolúció” volt.Az 
üzenet tartalmazta, hogyan 
lehet összehangolni a különbö
ző tudományágakat a kinyilat
koztatással. A pápa hivatkozik
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XII. Pluszra, aki 1950-ben a 
Humanis generis enciklikában 
elmondta, hogy az evolúció 
nem ellentétes az Egyházi Ta
nítóhivatal nézetével, azzal a 
kitétellel, hogy az emberi test 
korábban létező élő anyagból 
származik, de a szellemi lelket 
ezzel szemben közvetlenül Is
ten teremti. Tehát nem fogad
ja el az egyház a szellemet 
mint az élő anyag energiáinak 
formációját. Ez ugyanis nem 
férne össze a Gaudium et spes 
zsinati konstitúcióban megfo
galmazottakkal, miszerint: „az 
ember az egyetlen teremtmény 
a földön, akit Isten önmagáért 
akart” és a kinyilatkoztatás ama 
tanításával, mely az ember Is
ten képmására teremtett álla
potát mondja ki. (Ter.l ,27) ■

Az Álba Kör hírei -  Az Álba 
Körlevél 28. száma a novem
ber végi NATO-konferenciáról 
számol be. Részletesen tájé
koztat arról, hogy jelenleg mi
lyen a magyar lakosság hoz
záállása az esetleges csatlako
záshoz. Ízelítőül: 1.5-2 év múl
va várható az a népszavazás, 
mely a csatlakozásról fog dön
teni. A pályázó közép- és ke
let-európai országok lakossá
gának kb. 50 %-a támogatja 
a tagságot. ■

| r Keresztény médiaetika -
Az Ökumenikus Tanulmányi Fü
zetek legújabb, 14. füzete a 
keresztény médiaetikával fog
lalkozik. A tanulmány állítja: a 
média olyan normahordozó, 
amelynek hibáira ugyan fel 
kell hívni a figyelmet, de „em
beri környezetvédő” szerepéről 
- amelyet az etikai követelmé
nyek betartása esetén gyako
rolhat - nem mondhat le a 
keresztény ember. A tanul
mány ezenkívül hangsúlyozza: 
az egyházi hírközlő eszközök
ben feltétlenül érvényesülnie 
kell a a keresztény normáknak, 
hiszen manapság ami jogsze
rű, az nem mindig erkölcsös és 
ami erkölcsös, az nem mindig 
jogszerű. ■

| /  A Katolikus Ifjúsági és 
Felnőttképzési Szövetséget 
(KIFE) 1994. decemberében 
Magyarországon működő ka
tolikus ifjúsági és
felnőttképzéssel (is) foglalkozó 
szervezetek hozták létre azzal 
a céllal, hogy koordinálja, tá
mogassa a tagszervezetek 
képzési programjait. A szerve
zet programjaival és támoga
tásaival az egyház társadalmi 
tanításának ismertebbé téte
lére törekszik.
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A K1FE szoíos kapcsolatokat tart 
fenn németországi és lengyel
országi testvérszervezetévei.
A KIFÉ-nek jelenleg tizenhárom  
rendes tagja és hat vendég
státusszal rendelkező szerveze
te van. A Szövetség fő tevé
kenységi területei:
• Támogatja tagszervezetei 

modell értékű programjait.
• Évente konferenciát szervez 

tagszervezeteinek és más 
képzésekkel foglakozó szer
vezeteknek.

• Hasonló tevékenység terület
tel foglakozó szervezeteknek 
tckkozót szervez: KÖVET (Kö
zösségi Vezetőképzések Tctfáf- 
kozója).

• Évente négyszer informáci
ós lapot jelentet meg. 
programbeszámolókkal, 
beszélgetésekkel, pályázati 
felhívások ismertetőjével.

• Középiskolások Társadalmi 
Képzése címmel több tag- 
szervezet részvételével 
programsorozatot folytat.

A K1FE tagja lehet minden olyan 
képzéseket folytató szervezet, 
amely elfogadja a Szövetség 
céljait és azért tenni kész. (Az 
1996/4-es számban megjelent 
téves adatokért elnézést kérünk 
a szervezettől. A szerk.) ■

A tárgyalások folynak. -
Sok minden történt december

től márciusig a mogycff álam  
és a Vatikán diplomáciai éle
tében. De eligazodni, tisztán 
látni nagyon nehéz, sőt talán 
úgy kívánatos, hogy ne is le
hessen.
Már az elmúlt év decemberé
ben kiderült, hogy az 1% adó- 
te ajánlásról szóló, december 
19-én elfogadott törvény nem 
talál teljes egyetértésre az 
egyházak részéről. Egész janu
árban úgy tű it, azok a bizo
nyos, közel fél éve tartó tár
gyalások az 1 % körüli viták mi
att folytak eddig is és ezután is. 
hiszen a történelmi egyházak 
számára kétes jövőt jelenthet
ne, ha az adományoktól füg
gően részesülnének az állami 
támogatásból. Arról is értesül
tünk. hogy az egyház azt sze
retné, a parlament módosítsa 
a jogszabályt, esetleg halassza 
el az érvénybe lépést, amíg 
folynak a Szentszék és a kor
mány tárgyalásai. Ha pecfig ez 
nem történik meg, akkor az 
sem lehetetlen, hogy a Vatikán 
félbeszakítja a tárgyalásokat. 
Ez pedig sokat rontana Ma
gyarország külföldi megítélé
sén, hiszen az egyház csak ki
vételesen ritka esetben szánja 
rá magát hasonlóra. Mit jelent 
ez a fenyegetőzés? Mert edcfg 
csak az 1 %-ról volt szó a nyfl- 
vánosság előtt. A tárgyalások 
egyik érdekes állomása volt
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Bratinka Józsefnek, hazánk va
tikáni nagykövetének nyilatko
zata: semmiféle diplomáciai 
nyoma nincs annak, hogy a 
Vatikán tiltakozott volna a ma
gyar országgyűlés által elfoga
dott úgynevezett egyszázalé
kos törvénnyel kapcsolatban. 
Bár az Angelo Acerbi apostoli 
nuncius vezetésével tárgyaló 
delegáció teljes körű felhatal
mazással rendelkezik, mégis 
nem a Szentszék, mint a ke
resztény egyház központja 
emelt szót a törvény ellen - en
nek egyelőre nincs diplomáci
ai nyoma.
Aztán megtudhattuk a napila
pokból, hogy a kormánykül
döttség és az Apostoli Szent
szék delegációja január 23-án 
a kétoldalú tárgyalásoknak 
már az ötödik fordulóját tartot
ta meg. Itt szó esett a közszol
gálati tevékenységek finanszí
rozásáról, az egyházi ingatla
nokról és a támogatásokról.
Az üggyel kapcsolatban 
Gyulay Endre szeged-csanádi 
püspök a következő felvilágo
sítást adta: a miniszterelnök 
római útjának oka a Vatikán 
és a magyar kormány között 
esetlegesen megszületendő 
konkordátum létrehozása volt. 
Ezzel egyidejűleg itthon tár
gyalások folynak, melyekről - 
megállapodások értelmében 
- semmiféle információ nem

kerülhet nyilvánosságra. A 
püspök csak a tárgyaló fele
ket em lítette meg - Tóth And
rás, a Miniszterelnöki kabinet- 
iroda részéről, a Pénzügymi
nisztériumból Platthy Iván, Er
dő Péter egyházjogász, 
Acerbi nuncius, Seregély ér
sek úr, Ternyák Csaba és 
Gyulay Endre. A tárgyalások 
célja a püspök szerint a meg
állapodás volt.
Majd a Vatikáni Rádió február 
8-án bejelentette; Angelo 
Acerbi magyarországi nunciust 
a pápa áthelyezte Hollandiá
ba. Most, március közepén 
még mindig nincs hír az utód 
kinevezéséről. ■

Európai országok a szociá
lis kirekesztés ellen -  Az Európai 
Tanács 1997-es témái között 
kiemelten szerepel a szociális 
kirekesztés témája. A szociális 
kirekesztés viszonylag új foga
lom. Az általa sújtott rétegeket 
nevezik „új szegényeknek", an
gol nyelven „underclass"-nak, 
azaz a hagyományos osztályok 
alatti csoportoknak is. A szoci
ális kirekesztés áldozatai nem 
kizárólag az anyagi javak hiá
nyától szenvednek, hanem fo
kozatosan - esetenként gene
rációk alatt - kirekesztődnek a 
többségi társadalom intézmé
nyeiből is. A tartósan munka-
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nélküli szülők gyermekeinek 
módjuk sincs a munka és a 
munkábajárás kultúráját elsa
játítatni. a menekült családok 
fiatalabb generációi idegenül 
mozognak az iskolában, a haj
léktalanok esetben szóba sem 
jöhet közéleti szerepvállalás, a 
nagyvárosokban élő idős és 
szegény emberek gyakran re
ménytelen magányra vannak 
ítélve.
A szegényeknek a hagyomá
nyos falusi környezetben is na
gyon nehéz volt az életük, de 
valamilyen módon mégis ré
szesei voltak a közösségnek. A 
modem városi szegénység 
azonban a társadalmi intéz
ményektől is elidegeníti áldo
zatait, akiknek lehetőségük 
sincs arra, hogy akár a munka, 
akár az oktatás és a művelő
dés, akár a közéleti intézmé
nyeiben szerepet vá ló i jónak. 
Bár ritkán gondolunk rá, de 
tény, hogy a modem kapitaliz
musban a szegénységnek is 
van .haszna" - mármint a gaz
dagok számára. A szegények 
(és sokszor a
vendégmunkások) azok, dák 
elvállalják a piszkos, kellemet
len munkát is. A szegénység 
felértékeli azokat a hasznát 
árucikkeket, amelyeket
egyébként el kellene dobni. A 
szegények tömegei megfelelő 
munkaalkalmat teremtenek

azoknak a kevésbé tehetséges 
értelmiségieknek, akik piaci 
körülmények között aligha ta
lálnának egyetemi címükhöz 
méltó állást. (Orvosok, jogá
szok. pedagógusok, nem be
szélve a szociális ügyintézők 
hadáról.) A szegénység stáb! 
választói hátteret is jelent bizo
nyos örök ellenzékiségre ítélt, 
de a parlamenti palettát gaz
dagító pártoknak, amelyek 
többnyire szintén értelmiségiek 
vezetnek.
A fejlett nyugat-európai orszá
gokban több tízmillióan élnek 
létminimum alatt, a társadalmi 
lét peremén, a többségi társa
dalomból kirekesztve. Csak 
Nagy-Britanniában az elmúlt 
húsz esztendőben 5 millióról 14 
millióra nőtt a szegénységi kü
szöb alatt élők száma. Az Euró
pai Unióben ötven millió körül 
becsüli a szociális kirekesztés 
áldozatait, s a közép- és kelet
európai térségben meg sem 
lehet igazán becsülni a szegé
nyek arányát. Az
Eurobarometer nevű intézet 
igen alapos felmérése szerint 
egész Európában általánossá 
vált az a nézet, hogy a sze
génységben születetteknek 
nemigen van esélyük abból ki
tömi, míg a nem szegénynek 
születetteket egyre gyakrab
ban fenyegeti az a veszély, 
hogy maguk is lecsúsznak a
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szegénységbe. Ez az érzés a fi
atalabb és energikusabb ge
nerációkat állandó versenyre 
és kegyetlen hajszára serkenti, 
míg sokakra nyomasztó lelki te
herként hat.
A szociális kirekesztés ellen 
alapvetően öt területen 
(egészségügy, lakásügy, mun
kahelyteremtés, oktatás és 
képzés, szociális védelem) le
het és érdemes felvenni a 
harcot. A harminckilenc euró
pai országot tömörítő Európa 
Tanács az év első felében a 
maga szociális bizottságában 
tárgyalja a kérdést, majd

ősszel jelentést terjeszt a par
lamenti közgyűlés elé. Ennek 
alapján ugyanolyan jellegű 
ajánlás születhet, mint a ma
gyar-román alapszerződés 
kapcsán elhíresült 1201-es, 
amely a kisebbségek helyze
tét igyekezett szabályozni. A 
jelentés készítője magyar 
képviselő, e sorok írója, és szí
vesen venné, ha a téma iránt 
érdeklődők az Egyházfórum  
szerkesztőségi címén keresztül 
eljuttatnák véleményüket az 
új szegénység, a tartós mun
kanélküliség, a szociális kire
kesztés jelenségéről. ■
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Andok Mónika elem zéséhez

Egy időszaki kiadvány szerkesztésének (is) az a legfontosabb 
szempontja, hogy kinek készül. Erről a Szívben sokszor ír
tunk már. de jelenlegi „alcímünk” e tekintetben nem ad sem
milyen információt. Hadd írjuk le ezért itt mégis, hogy ez a 
kis kiadvány olyan katolikusoknak készül, akik éppen hogy 
ismerik a betűket: nem analfabéták. A katolikus lapok közül 
kevés olyan van, amelyiknek az olvasásához elég a nyolc álta
lános. Igen sok idős olvasónkra való tekintettel is tudatosan 
használunk vastag, jórajzolatú, minimum 12 pontos betűket. 
A kommunikáció szakos hallgatók számára tanulságos lehet 
egyszer lapunk néhány számát az éppen csak olvasni tudó, 
nem agyonpasztorált, nem vájt fülű, átlagos (vidéki) olvasó 
szemével végignézni.

A ndok M ónika kritikájával k ap csolatos fenntartásaink :
Az általánosítások senkinek és semminek nem használnak. 
Vállaljuk, hogy A Szív politikailag teljesen fuggetíen, még 
akár azt is, hogy érinteden, de a vád, hogy semmiféle problé
mát nem jelenítene meg, arra utal, hogy a szerző többet ta
nulmányozta Kamarás István néhány évvel ezelőtt megjelent 
jellemzését, mint magát a lapot.

A rovatrendszerre valóban ráfért a módosítás, de csak foko
zatosan mertünk változtatni rajta! A szeptemberi számtól 
kezdve (1996) vezettünk rugalmasabb rovatokat, hiszen érez
tük. nem lehet minden írást belegyömöszölni abba az előző 
főszerkesztőtől örökölt néhány meglévőbe. A tartalomjegyzék 
is átkerült az utolsó oldalra: egy ilyen hitéleti képes magazin
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nem tudományos igényű, hogy tartalomjegyzékkel kezdőd
jék.

Andok Mónika egyik megállapítása A Szív problémafelveté
seivel kapcsolatban: „Pl. lelkipásztori segítőket mutat be, 
mintha ezzel a paphiány maradéktalanul megoldható lenne.”

Rendben van, ezzel nem megoldható a paphiány. Az az in
terjú, amelyre céloz, nem azért készült, mintha mi Ozsváth 
György működésével megoldottnak tekintenénk a hazai pap
hiányt. Sokkal inkább azért, hogy olvasóink tudjanak erről a 
munkakörről, mert még mindig sokkal többet ér egy olyan 
működő egyházközség, amelyet egy világi vezet, mint egy 
olyan, amelybe minden második hónapban jut el a lelkész, és 
ott már egy teremtett lelket sem talál. Még azt a helyzetet is 
be akarjuk mutatni, amikor a pap nélkül maradt hívek össze
jönnek, és zsolozsmát végezve ünneplik meg az Úr napját. 
Lehet, hogy ez is csak szükségmegoldás, de a magyarországi 
helyzet nem javul, és azzal nem megyünk semmire, ha csak 
siránkozunk vagy kritizálunk.

A n. vatikáni zsinatot bemutató és az imádságot tanító so
rozatokra igenis nagyon nagy igény és szükség van, akár saj
tóműfajnak számítanak, akár nem, akár „egyházi ember” tol
lából származnak, akár nem. (Micsoda kifejezés ez az egyházi 
ember? Az Egybázfórum ne tudna róla, hogy az egyház mi va
gyunk?)

Jó volna, ha konkrétan is kiderülne az elemzésből, mely 
írásokról véÜ, hogy lelkes olvasók küldték be középiskolai fo
galmazások színvonalán. (Olvasóink között csak általánost 
végzettek is vannak, sőt.)

A viszonylag nagy hibáknak minősített példával kapcsolat
ban sajnos a felületesség kicsiny vagy nagy hibájába esett az 
elemző, ugyanis a Kenyeres pajtások az iskolában és a Cisz
terci kenyeres pajtásaim  két különböző helyen is található. 
Az Innen-onnan rovat lehet, hogy emlékeztet a Folyamatok 
rovatra, még tördelésében is (a sajtóhibák elképesztően nagy7 
számát illetően meg sem közeütjük!), de már akkor is ilyen 
volt, amikor az Egybázfórum alapításáról az alapítói csak
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álmodoztak, mi tehát nem tehetünk a hasonlóságról, és 
forrásnak sem szoktuk használni, tekintve, hogy az 
Egyházfórum még nálunk is nehézkesebben aktuális ezzel a 
rovatával.

A tördelésre vonatkozó észrevételek legnagyobb része 
logikátlan. A lap mérete egyébként nem B5-ös, hanem A5-ös. 
Ez az információ is Kamarás Istvántól származik valószínűleg, 
hiszen 1993-ban, amikor az ő elemzése íródott, valóban B5- 
ös méretű volt A Szív. A nagy betűmérethez nagyszámú idős 
olvasónk miatt ragaszkodunk. A címek és a sorok közötti 
távolságot szeretnénk növelni és levegősebbé tenni, és 
minden számban van valami javulás e téren. A képek 
minősége a papíréval függ össze, azt pedig az Egyházfórum 
is tudja, az mennyire drágító tényező. A drágulás előfizető
veszteséggel jár, vagyis e téren a takarékosság megelőzi a lu
xust. Olyan olvasónk is van, aki ezt a kiállítást is túlzónak, túl 
szépnek tartja, és beérné az újságpapírra nyomott csak feke
te-fehér Szívújsággal is.

Sommázva: Andok Mónika is tudja tehát, hogy cikkíráskor 
a potenciális olvasót kell a szemünk előtt tartanunk. Amikor 
lapelemzést végzett, a dolog természetéből következően az 
elemzett lapok munkatársait kellett volna szem előtt tartania. 
Munkatársakat tehát, akikkel ő is egy hajóban evez. Ezek a 
munkatársak több együttérzést érdemeltek volna, még akkor 
is, ha tudjuk, hogy nagyon is hiánycikk az egyházon belüli 
kritika. Andok Mónika hangneme (és nemcsak A Szívre vo
natkozó megállapításait illetően) mégis jobban illett volna 
egy, az egyházzal kifejezetten ellenséges, ártó szándékú libe
rális lap hasábjaira.

A Szív szerkesztői

Fiatal vagyok, heves és éles. Világi szerkesztőségben dolgo
zom, megszoktam a nyílt vitát és a kritikát. Ám az ilyen fe 
szültségekből mindig jó  dolgok születtek. Nem az együttér
zéssel segítek, hanem a bírálattal. Tudok bánni a szavak
kal, a stilisztikai eszközökkel, aminek m eg akarom mutatni
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a visszásságait, annak meg tudom mutatni, amit tetszetni 
szeretnék, az tetszeni fog. Félelmetes eszköz van a kezem
ben.

A Szív szerkesztőinek igazuk van abból a szempontból, 
hogy az egyháznak jelentős kultúraközvetítő szerepe van a 
kevéssé iskolázott rétegek felé, s elemzésemben ezt szem elől 
tévesztettem. Bár a szerkesztők maguk is elismerik, hogy az 
impresszum az ilyen irányú tájékozódást - mármint hogy 
kiknek szól a lap -, nem teszi lehetővé. A Szív újság 1996 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11-es számait becsületesen végigolvastam, s 
olyan adatokat közöltem (betűmérettől a rovatrendszeren 
át az idézetig), melyek mégiscsak azt valószínűsítik, hogy 
olvastam az újságot. Másrészt maga a bíráló-bíráló is sorra 
veszi ezeket az elemzési pontokat, elfogadván őket szempon
tokként. Hogy melyik cikkről gondoltam, hogy középiskolás 
fogalmazvány? Most már tapintatosabb leszek, nem szeret
nék megbántani senkit, ezért csak lap- és oldalszámokat 
írok, akit részletesebben érdekel, lapozza fel: 199613- szám 
P.: 98-99, 1996/10. szám P.: 467-469. Az említett két cikk, Ke
nyeres pajtások az iskolában és Ciszterci kenyeres pajtása
im második (felületes?) utánanézésre is ugyanott szerepelt 
az én példányomban, a 151, illetve e 159. oldalon. Az emlí
tett Kamarás cikknek utánanéztem az Egyházfórum Egyhá
zi sajtóról szóló számában, ott nem találtam. Sem a cikk 
megírása előtt nem olvastam, sem a válaszlevél kézhezvéte
le után (lévén, hogy hiányzik a pontos forrásmegjelölés).

Végül pedig annyit, hogy pozitívumokat is kiemeltem a 
lapból (Ld.: Szentjánosbogár), tehát nem söpörtem le egy 
agyonpasztorált, vájt fülű, ími-olvasni jó l tudó, liberális 
egyetemista egyetlen mozdulatával.

További barátságukban bízva, hibáim és tálentumaim  
megbocsátását kérve maradok tisztelettel:

Andok Mónika
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Magyar Katolikus Püspöki Kar 
tagjainak

Kedves Püspök Atyák!

A II. vatikáni zsinat Inter Mirifica kezdetű dekrétumának 17 
és 18. pontja a következőket írja a tömegtájékoztatási eszkö
zökről:

"... Szégyenletes volna, ha a Egyház gyerm ekei közönyösen 
néznék, miként köti gúzsba és akadályozza az üdvösség ta
nítását a sok gyakorlati nehézség vagy az anyagiak hiánya, 
bár köztudott, hogy ezek az eszközök valóban nagy összege
ket igényelnek. Ezért a Szent Zsinat emlékezteti a híveket, 
hogy kötelességük fönntartani és támogatni a katolikus új
ságokat, folyóiratokat, filmvállalkozásokat, rádió- és televí
zió-állomásokat és közvetítéseket, hiszen ezeknek az a célja, 
hogy terjesszék és megvédjék az igazságot és a társadalom  
keresztény szellemű neveléséhez hozzájáruljanak.

... Annak érdekében, hogy az Egyház sokféle apostolkodása 
a tömegtájékoztató eszközökkel kapcsolatban hatásosabb le
gyen, a földkerekség minden egyházmegyéjében határozza
nak meg a püspökök belátása szerint évenként egy napot, me
lyen fölhívják a hívők figyelmét az ezekkel az eszközökkel 
kapcsolatos kötelezettségeikre; kérjék őket, hogy ezért az 
ügyért imádkozzanak és adakozzanak, a gyűjtött összegeket 
pedig fordítsák lelkiismeretesen az ilyen irányú egyházi intéz
mények és vállalkozások fönntartására és fejlesztésére, a vi
lágkatolicizmus szükségleteit szem előtt tartva."

Szeretettel kérjük a püspök atyákat, hogy a zsinati határo
zat szellemében elevenítsék fel a katolikus sajtó javára törté
nő gyűjtést!

A Szív, de colores, Egyházfórum, IGEN, Keresztény Élet, 
Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, Táborkereszt, 

Távlatok, Új Ember, Új Kalász, Új Misszió, Zászlónk

98



Nyomás és kötés készült
az OFFICINA Nyomdaipari Oktató és Termelő Kft.-ben 97-266 
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87 . 6701 Szeged, Pf. 1121.  

Telefon: (62) 313-388
Felelős vezetők: dr. Kékes Tibomé és Varga József ügyvezetők



180.-

TARTALOM

Előszó.........................................................................................................3

SÚLYPONT............................................................................................... 4
Vass György: A papi hivatal és az emberiség női fe le ..............4
Bárdossy Éva: Személyes vallomás a diakonissza
modell mai újraéledéséről.............................................................. 16
A kivételek sohasem igazi cáfolatok -  Interjú Sánta
Ibolya református lelkésznővel.....................................................27
Dévény István: A nők és a papság bibliográfiai jegyzetek...... 31
Katólikus média -  mánia?............................................................... 44
Sajtó és igazság -  Háttérbeszélgetés Elmer Istvánnal
az Új Ember katolikus hetilap főmunkatársával....................... 45
Szennay András: Az egyház konfliktusai a katolikus
sajtóban (Őszinteség és tapintat)..................................................49
Christian Friesel: Ezer életet élhetnék......................................... 61

EXKLUZÍV............................................................................................... 75
Kakusziné Kiss Gabriella: A modem kor egyik árnyoldala, 
avagy a hajléktalanok problémája Franciaországban............. 75

FOLYAMATOK.......................................................................................86
Angelo Acerbi érsek áthelyezése -  Popieluszko boldoggá 
avatása -  Lehmann püspök lengyel kitüntetése -  Cseh- 
német kiengesztelődés -  Betegek világnapja Fatimában -  
ökomenikus imahét -  II. ökomenikus Találkozó -  
Szerzetesek világnapja -  Izraelben szeretettel várják a pápát
-  Savonarola boldoggá avatása -  Pápai üzenet az 
Akadémiának -  Az Álba Kör hírei -  Keresztény médiaetika
-  KIFE -  Magyar-vatikáni tárgyalások -  Európai országok a 
szociális kirekesztés ellen

OLVASÓI LEVELEK...................
Andok Mónika elemzéséhez

S 3


