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Henri Boulad SJ

„Ha ismernéd Isten ajándékát...”
(Részletek Henri Boulad SJ 1978 decemberében Alexandriában mondott szentbeszédeiből)

Azt kívánom, hogy ezen 
a karácsonyon mindannyian 
értékelni tudjuk Krisztusnak 
azt a Teljességét, amelyről az 
Ige szól. Amikor állítjuk, 
hogy Krisztus az Isten Tel
jessége, mit is értünk ezen? 
Azt értjük, hogy az Atya 
közvetítette Teljességét a Fi
únak, aki önmagában alap
vetően a teljes és abszolút 
szegénység. A Fiú önmagá
ban semmi, minden az 
Atyától származik benne. Is
ten, az Atya, kiüresíti magát 
azért, hogy a Fiúnak adhassa 

magát. A Fiú csak az Atyától kapott ajándéktól gazdag. Birtokában 
van annak a Teljességnek, amit az Atya közvetít belé, abban a 
tettben, ahogy a Fiú az „Atyától származik”. (Credo)

Amikor azt mondjuk, hogy a Fiú az , Atyától származik”, ez 
azt jelenti, hogy az Atya teljességgel átadja Önmagát a Fiúnak, és 
közvetíti Lénye Teljességét, így Istenségét is számára. így egyenlő 
a Fiú az Atyával:

„Isten az Istentől 
Világosság a Világosságtól,
Valóságos Isten a valóságos Istentől.”
(Credo)
Ő nem egyszerűen az Isten. O Isten az Istentől. Ugyanígy: O 

nem egyszerűen a Világosság, hanem Világosság a Világosságtól. 
Nem egyszerűen az igaz Isten, hanem igaz Isten az igaz Istentől. 
Minden, amije van, és minden, ami O maga, ajándék, amit O, mint 
Fiú kap az Atyától.

Isten teljessége Krisztusban

A teljes átadásnak ez az aktusa, a Fiú „létrejötte” nem az idő 
egy bizonyos pillanatában történik, hanem az örökkévalóságtól 
fogva van. Más szóval, nem volt semmilyen pillanat, ámikor a 
Fiúban nem lett volna meg a teljesség, amiről beszélünk. O örökké 
birtokolta azt, bár nem mint sajátját, hanem folyamatosan kapja 
azt az Atyától. Ez zavaros számunkra, mert amikor mi azt mondjuk, 
hogy a Fiú a teljességet az Atyától kapta, ez nekünk azt jelenti, 
hogy volt pillanat, amikor nem volt annak birtokában. Valójában 
azonban úgy kellene értenünk: birtokában van a teljességnek örök
ké, mert örökké kapja azt. Ezért mondjuk, hogy a Fiú az Atyától 
lett az idők kezdete előtt -  vagyis nem a mi időnkben vagy korunk
ban, hanem túl az időn, abban a bizonyos abszolút jelenben, amit 
úgy hívunk örökkévalóság. Ez olyan misztérium, amit nem értünk, 
mivel időbeli teremtményként nem fogjuk fel, hogy mit jelent az 
örökkévaló.

Ha lett volna olyan pillanat, amikor a Fiú megkapta azt a teljes
séget, melyet nem birtokolt azelőtt, ez azt jelentené, hogy teremte-
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tett volna, azaz az időben valamikor kezdete volt, létezésre jutott 
az idő egy bizonyos pillanatában, ahogy az a teremtményekre jel
lemző. Mi azonban azt mondjuk: „született, de nem teremtmény.” 
(Credo)

Ugyanakkor az is igaz, hogy a Fiú, aki az Atyától született az 
idők kezdete előtt, egy bizonyos időpillanatban is megszületett: 
„Szűz Máriától” (Credo), emberi testben, és ez a Fiú második 
születése. így a Fiú kétszer született: egyszer az Atyától az idők 
előtt, és egyszer a Szűztől egy konkrét században, egy megadott 
időpillanatban és meghatározott helyen, egy asszonytól, akit Mári
ának hívtak, akitől emberi testét kapta. Ez az Ő születése az időben. 
Hogyan is kell azonban mindezt tekinteni? És itt felmerül az a 
kérdés: a Fiú, aki az időben született, megőrizte-e magában azt a 
tejességet, melyet öröktől fogva élvezett a Mennyek Országában, 
vagy elvesztette azt a megtestesülés folyamán? Ha O örökké birto
kolja a teljességet, akkor jogunk van megkérdezni, hogyan lehetsé
ges, hogy egy jászolban fekvő fiú csecsemő kicsiny testében magá
nak Istennek teljessége lakozik? Mi azonban állítjuk ezt, ez a hit 
dogmája: Őbenne, a Gyermekben Isten teljessége lakozik.

Az írás azt mondja:
A: „Because God wanted all perfection to be found in Him”
IMert Isten aztakarta, hogy a tökéletesség teljessége megtalál

ható legyen őe«ne/(Jeruzsálem Biblia, Kol. 1,19)
B: „Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész tel

jesség.” (uo.)
Valóban elgondolkodtató, hogyan is lehetséges, hogy az isteni 

teljesség végtelensége egy emberbe, egy hús-vér lénybe, egy gyer
mekbe legyen bezárva. Amikor így gondolkodunk, problémáink 
és kérdéseink a térről alkotott elképzeléseinknek túlságosan fizikai 
és matematikai jellemzőit viselik magukon. A tér például számunk
ra valami megmérhető és kielemezhető: befogadóképessége 
dimenziójától függ. Nos, gondoljunk csak arra, hogy a Lélek világá
ban ez nem így van. Egy végtelenül „nagy” valóság -  anélkül, 
hogy „kisebbé” válna -  egy egészen kis anyagi valóságba is „be 
lehet zárva”. Hiszen ez a helyzet az ember esetében is, akinek végte
len lelke túlárad teste szűk dimenzióm.

Isten teljessége az emberekben

Egy másik kérdés, mely felmerül itt, segít megtalálni a helyes 
megértést: miért is jött közénk az isten teljességei Mi mutatkozott 
meg számunkra abban a kinyilatkoztatásban, abban az emberi lény
ben, akit úgy hívnak a „Názáreti Jézus”? Szent Pál válaszol: 

„Benne lakik testileg az Istenség egész teljessége, 
benne lettetek ennek a teljességnek részesei.” (Kol. 2,9) 
Vagyis más szóval, az Isten teljessége azért lett kinyilatkoztatva 

a Megtestesülésben, hogy Isten Önmagát nekünk adhassa. 
„Mindnyájan az Ő teljességéből merítettünk, 
kegyelmet kegyelemre halmozva.” (János 1,16)
Ha tehát Isten Teljessége kinyilatkoztatja magát Krisztusban, 

ez nem azért történik, hogy ez a Teljesség megmaradjon a kis gyer-
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mek testében, hanem hogy közvetítésre kerüljön az egész emberiség 
számára. A Fiú Megtestesülése által az addig elérhetetlen Isteni 
Teljesség egyszerre elérhető lesz az emberiség számára. Amit az 
ember nem volt képes elérni, nem szerezhetett meg magának, nem 
álmodhatott róla, most megérinthető, hallható, érthető és közeli 
lett. Ajándék lett az ember számára Krisztusban.

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, 
amit saját szemünkkel láttunk, 
amit szemléltünk, és kezünk tapintott: 
az Élet Igéjét hirdetjük nektek:
Az Élet megjelent.
Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, 
és hirdetjük nektek az örök életet, 
mely az Atyánál volt 
és megjelent nekünk.
(1 János 1,1-3)
Az Isteni Élet Teljességének e megjelenése, az ember számára 

szóló ajándék.
Ez a lényege a Jó Hímek, ez a középpontja, ez a szíve az Öröm

hírnek!
Rendkívüli misztérium! Aki befogadja Őt, az testében Isten 

Teljességéből részesedik azért, hogy isten gyermeke lehessen. 
Ahogy Szent János kérlelhetetlen logikájú prológusában hirdeti:

„Mindannak azonban, aki befogadta,
Hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen.
Annak, aki hisz benne.
Aki nem vérből,
Sem a test ösztönéből,
Sem a férfi akaratából,
Hanem Istenből született.”
(Jn 1, 12-13)

Ez az Istengyermekség azt jelenti, hogy az Isten Teljessége 
birtokába vesz bennünket. Nem egy kis „része Istennek”, hanem 
az Isteni Teljesség áraszt el bennünket és kerít hatalmába bennün
ket. Ez annál is nagyobb misztérium, mint a Megtestesülés maga, 
mert hisz Krisztus maga az Isten, de mi emberek vagyunk. És mégis, 
ez a Megtestesülés végső értelme: Krisztus megtestesült, hogy min
den testet birtokába vehessen, emberré lett, hogy minden embert 
magáévá tehessen.

A megtestesülés nem más, mint az egész emberiség istenítésé- 
nek első lépése.

A Megtestesülés csak ajtó az emberiségben, melyen keresztül 
az isteni teljesség fokról fokra elárasztja a világot és benne az em
beriséget.

Ennélfogva, a Megtestesülést valójában nem úgy kell tekinte
nünk, mint a tér és idő egy bizonyos sarkában történt pontosan kö
rülírható jelenséget, mely abban az emberbenjött létre, akit Názáreti 
Jézusnak hívnak, hanem mint az egész emberiség divinizációjának 
(istenítésének) globális folyamatát, mely az Emberen keresztül és 
Jézus által valósul meg az idő és tér teljességében. A Krisztusban 
lévő hitem által az Isteni Élet forrása árad belém. Hinni Krisztusban 
nem azt jelenti, hogy kapok egy pohárral a forrásból, még csak 
nem is egy hordóval, nem is tengernyit vagy óceánnyit -  mert 
bármilyen nagy mennyiség is lenne az, mind korlátok közé volna 
szorítva, és amivel eltölthetnének így, de egy nap alatt elfogyna. 
Krisztusban hinni azt jelenti, hogy magát a Forrást kell befo
gadnom.

A Forrást, mely örök Életre fakad,
A Forrást, mely soha nem apad el,

A Forrást, melynek soha nincs vége,
A Forrást, mely soha nem szárad ki.

„Ha ismernéd Isten ajándékát .............”

így válaszolt Jézus a szamariai asszonynak a tótnál, amikor 
ott ült a kút káváján és várt valakire. Egy asszonyra. Azért jött, 
hogy megmentse az egész világot, a történelem minden nemze
dékét, és várt erre az egy asszonyra. Amikor az jött, Jézus kinyújtot
ta feléje a kezét: „Adj innom.”

Amikor Isten belép egy személy életébe, azzal kezdi, hogy 
kinyújtja kezét feléje. Azzal kezdi, hogy kérlel. Azzal kezdi, hogy 
koldul. De az ember nem érti ezt, és vitatkozni kezd „Hogy létezik 
az, hogy zsidó létedre inni kérsz tőlem -  szamariai asszonytól?” 
És Jézus válaszol: „Ha ismernéd Isten ajándékát.....” (Jn 4,10).

Isten kinyújtja kezét az ember felé. Időt kér tőle, azt kéri, hogy 
fordítsa felé a szívét. Imáit kéri. És mi vitatkozunk: Szüksége van 
rám az Istennek? Kellenek neki az én imáim? És Jézus válaszol: 
Ha ismernéd az Isten ajándékát! Ha tudnád mi vár rád a kegye
lemnek azokban a pillanataiban, ha tudnád, hogy ki az, aki kér 
téged. Bárcsak befogadnád ennek a találkozásnak a tapasztalatát. 
Mert nem te adod az imáid vizét számomra, hanem én adom a ke
gyelem vizét neked, azt a vizet, mely örökre eloltja szomjadat.

„De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik 
soha többé.

Az a víz, melyet én adok, örök életre szökő forrás lesz benne” 
(Jn 4,14)

De mi nem akaijuk tudni, ki az, aki a vizet adja. Mi nem aka
runk megállni az előtt, aki megváltoztathatná életünket. A szamariai 
asszony is így közeledett, csak véletlenül. Vitatkozni kezdett, meg
mutatta, hogy tud vitatkozni, hiszen van véleménye. Majd fokról 
fokra, lassan az Ember a tótnál felfedte magát neki: a Messiás va
gyok — Jézus Krisztus.

Felfedeztük mi Jézusban a Messiást? Egyáltalán nem vagyok 
biztos benne! Jézus Krisztus az életben a forradalmi erő! Jézus 
Krisztus átalakítja az emberi lényt tetőtől talpig. Az élő Krisztussal 
való találkozás az egyetlen találkozás, mely valóban számít. Min
denféle találkozónk van, sok mindennel el vagyunk foglalva. De 
van-e akaratunk a Jézussal való találkozóra? Elmegyünk az élet 
forrása előtt, anélkül, hogy észrevennénk. „Ha ismernéd Isten aján
dékát...”

Pedig micsoda Örömhír, milyen nagy erő rejlik a Megtestesülés 
titkában! Drága Barátaim! Azt kívánom, hogy mindannyian fe
dezzük fel Jézus Krisztust. Azt kívánom, hogy életünk siva
tagában mindannyian fedezzük fel a Forrást, mely bennünk van, 
és amely egyedül képes arra, hogy felfrissítsen bennünket. Mert 
a szomjúságban, értelmetlen napjainkban, a sivatagban, mely 
bennünk létezik, mégis ott van rejtve a Forrás, melyet fel kell fe
deznünk. Krisztusban hinni azt jelenti, befogadni magát az Élet 
Forrását.

Drága Barátaim! Ma éjjel meghívlak benneteket, találkozzatok 
Jézussal az utcán, egy sarkon, vagy a kút kávájánál, és nyissátok 
meg szíveteket a kegyelemnek azokra a pillanataira, amikor a szíve
inkről elhengeredik a kő, és áradni kezd benne az Élet Forrása.

A Megtestesülésnek e rendkívüli revelációja végtelen perspek
tívát nyit az ember számára. A remény, az optimizmus, a dinamiz
mus, a transzcendencia és a haladás perspektíváját. Mert a megteste
sülés befogadásával az ember önmagánál valami többre nyílik meg:

Az ember megnyílik az emberfelettire,
Megnyílik az isteni számára,
az ember megnyílik az Isten számára.

Fordította: Hermann Judit
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Sebastian Painadath

Isten születése az emberben1
Theószisz -  a keresztény lelkiség egyik elfeledett őstapasztalata

Ki vagyok én? Minden korban ez a vallások látnokainak és 
bölcseinek alapvető kérdése. De voltaképpen ez a misztika elsőd
leges kérdése is. Ezzel a fürkésző kíváncsisággal jut el az ember a 
tudat legmélyebb részeibe és ismeri fel igazi létét: azt, ami valódi 
lényemből fakadóan vagyok. Itt tapasztalom meg az isteni lényeg
gel való lét-egységet.

A hindu íratok filozófiai magyarázatának, az Upanisadnak 
(900-300 Kr.e.) keleti mesterei az egység élményét így jellemzik: 
„Atistenült vagyok, egy lángja az isteni tűznek, az isteni tenger 
hulláma, az istenség cserépedénye.” De a keresztény misztikusok 
is sokféle képi kifejezést használnak arra, hogy leíiják ezt az egy
ségtapasztalatot: „Isten szikrácskája” vagyok (Eckhart mester), 
„egy cseppje az isteni óceánnak” (Avilai Szt. Teréz), „az isteni tűz 
egy lángja” (Keresztes Szt. János). „Isten születik meg bennem” 
(Origenész), „Isten termékennyé válik bennem” (Ágoston), „Isten 
anyja vagyok” (Nüsszai Szt. Gergely). „A lélek eggyé válik Isten
nel” (Aviliai Szt. Teréz).

Nem az emberi állapot megtagadásáról van itt szó, hanem 
az emberi lét átalakulásáról. Nem az emberi lélek megsem
misítéséről, hanem az emberi öntudat elmélyítéséről. A mélységben 
rejlik az igazság. Az egyetlen út az igazi önismerethez nem az ér
telem felszínén található, mely mindent tárgyiasítva szemlél, Istent 
is beleértve. Itt a fogalmi teológia határába ütközünk. „Szavaink 
sokkal inkább elrejtik Istent, mint feltárnák”, mondja Ágoston. A 
tulajdonképpeni út az igazi ön és istenismerethez az intuitív észlelés 
mélyebb részeiben bontakozik ki, a lélek benső terében. Ezért 
mondta azt Jézus: ha imádkozol, vonulj el belső szobádba, zárd be 
az ajtót és imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van (Mt 6,6). A 
vallások misztikusai és mesterei a keresőt ebbe a belső szobába 
kísérik el, a „Brahman várába” (Védák), „a szív barlangjába” (Upa- 
nisad), „minden létező szívéhez” (Bhagavad Gita), „a lélek kert
jébe” (Szufiz), a „lélek mentsvárába” (Eckhart mester), a „lelki 
várkastélyba” (Aviliai Szt. Teréz), oda, ahol „Isten közvetlenül 
közli magát a lélekkel” (Loyolai Szt. Ignác).

Fedezd fe l  a kincset önmagadban!

“Ismerdfel, ki vagy, és legyél az, ami vagy! ”, hangzik min
denhol a misztikusok provokációja. Valódi természetünk szerint 
Isten képére lettünk teremtve. De az egzisztenciális helyzetben 
elidegenedtünk ettől a lényegi tulajdonságtól. Nem tudjuk, milyen 
kincs is rejlik bennünk. Életünk feladata a földön az, hogy ezt a 
kincset újra felfedezzük, Isten képmását újra megvalósításuk 
minden gyógyító erejével együtt -  egészen halálunkig, abban a 
reményben, hogy Isten feltámaszt bennünket a végső napon. Jézus 
Krisztus élete, halála és feltámadása által megmutatta számunkra 
az ehhez vezető utat. O maga lett az út, aki feltárja az élet forrását, 
a fény, amely igazságként tündököl a jelenben és a jövőbe mutatva.

Gondoljunk csak a fa szimbólumára. Jézus saját élménye 
az, hogy ő olyan, mint a fa törzse, az Atya, mint a gyökér talaja és

Gyökér -  Törzs -  Agak

Életünk tehát a belső isteni lét folyamatában van, hiszen 
„őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28). Valójában 
a Fiú által vagyunk Isten fiai és lányai; a Fiúval együtt vagyunk 
Isten örökösei (Róm 8,14.17). Ez az a felszabadult önismeret, 
mellyel Jézus Krisztus megajándékozott bennünket, -  melyet a 
ha-lálból való feltámadás igazolt. Ez kegyelem, de kihívás is: nem 
megrekedni az öntudat felszínén, és csak önmaguknak élni, hanem 
a misztikus öntudat mélyébe hatolni és észrevenni magunkban a 
fényt. Jézus azt akarja, hogy részesüljünk abban az öntudatban, 
melyet ő birtokolt, hogy megtapasztaljuk azt, amit ő átélt. Ezért 
mondja azt a János evangéliumban: „Amint engem küldött az élő 
Atya, úgy küldelek én is titeket.” , Amint én az Atya által élek, úgy 
fogtok ti is általam élni” (6,57)., Ahogy Te, Atyám engem a világba 
küldtél, úgy küldtem őket én is a világba” (17,18). „Ahogy engem 
szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket” (17,23.26; 14, 21). 
„Ahogy én az Atya szeretetében maradok, úgy maradtok ti is meg 
szeretetemben” (15,10). „Ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én

1 A szerző jezsuita szerzetes, egy dél-indiában keresztény meditációs központ vezetője. Forrás: Christ in dér Gegenwart, katolikus 
hetilap (Freiburg in Breisgau), 53. évfolyam 15. szám, 2001. április 15.
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a Lélek, mint az élet nedve. Ő abban az állandó tudatban élt, hogy 
ő éppúgy, mint a törzs, az Atyából és az Atya által él (Jn 8,42; 
6,57), és a Lélek, mint az életadó, élteti őt (Jn 7,39, Lk 4,18). Ezt 
az öntudatot akarta nekünk Jézus átadni. Ágakként és gallyakként, 
mint szőlők és levelek kellene ezen az isteni fán zöldellnünk, és 
gyümölcsöt teremnünk (Jn 15,4). De erre csak akkor vagyunk képe
sek, ha „benne maradunk”. Mit jelent ez?

A fának ezt az archaikus szim
bólumát nagyon komolyan kellene 
vennünk, ha a keresztény hit köz
ponti tapasztalatára akarunk eljut
ni. A törzsön maradni azt jelenti, 
hogy ugyanabból a földből táplál
kozunk és ugyanaz az életnedv tart 
életben bennünket. A Léleknek 
ugyanaz az életnedve folyik az 
Atya anyaföldjéből a törzsön ke
resztül (a Fiún) belénk, az ágakba. 
Végül is mi különbözteti meg a 
gyökérnek a törzzsel való kapcso
latát a törzsnek az ágakkal való 
kapcsolatától? M indegyiknek 
ugyanaz az életnedve. így mind- 

Szentháromság egy nyájunknak ugyanaz az élete van,
középkori ábrázoláson -  mjnt amil a Fiú birtokol az Atyával

Életfolyamat a Lélekben. Nem Istenen kívül va
gyunk, hanem Istenben. Életünk ebben a benső szentháromságos 
életfolyamatban bontakozik ki. „Ugyanabban az eseményben, 
melyben az Atya megszüli Fiát a Lélekben, születtem meg én is” 
(Eckhart mester).
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tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk” (17,21). „Én 
őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek” (17,23).

Nem lehet eléggé komolyan venni az ismétlődő praepositio, 
a mint (kathos) használatát. Istennel való legmélyebb egységre utal. 
Nemcsak egyszerűen Jézussal való hasonlóságról van szó, hanem 
az ő isteni öntudatában való valóságos, lényegszerinti részesedésről.

Erről Jézus világosan beszélt: „Atyám, azt akarom, hogy ők 
is, akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok” (Jn 17, 24). 
„Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik” (Jn 17,22), 
„...hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és 
én őbennük” (Jn 17,26). „Ugyanazokat tetteket viszik majd végbe, 
amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is” (Jn 14,12). „Aki pedig 
az Úrral egyesül, egy lélek ővele” (lKor 6,17). Ugyanabból az 
isteni Atya-földből élünk, az egy fiú által (törzs) növekszünk, és 
ugyanannak a léleknek a nedvéből zöldellünk, majd és végül ugyan
abba a földbe térünk vissza, ahonnan jöttünk. „Hogy beteljetek Is
ten egész teljességével” (Ef 3,19), „Ti is benne épültök egybe Isten 
lakóhelyévé a Lélekben” (Ef 2,22). És a végén „Isten lesz minden 
mindenben” (lKor 15,28).

Élek én, de már nem én, hanem 
Krisztus él bennem

Ez a látásmód, mely Jézus őstapasztalatából fakad, a boldogító 
önbizalom érzésével ajándékozhatna meg bennünket. Az 
ókeresztény egyházatyák és misztikusok ezt intenzíven átélték. Ezt 
a belső átalakulási folyamatot theószisznek nevezték: átistenülés- 
nek, istenivé válásnak. Ágoston így világította ezt meg a prédiká
ciójában „Isten emberré lett, hogy az ember Istenné váljon” (Factus 
est Deus homo, ut homo fieret Deus). Ireneusz azt mondja: „Vég
telen szeretete által Isten Igéje azzá vált, amik mi vagyunk valójá
ban, hogy mi tökéletesen azzá legyünk, ami ő valójában.” Origenész 
János evangéliumához írt kommentárjában a mélyebb öntudatról 
beszél: „Az az öntudat, mely teljesen megtisztult, és amely a 
kontempláció által az anyag fölé emelkedett, az Isten átisteníti” 
(theiopoiestai). Ahtanasziosznál a theószisz kifejezés mindig újra 
felbukkan: „Az Ige emberré lett, hogy mi emberek isteniek lehes
sünk.” Vagy: „Isten Lelkében átistenít bennünket az Ige.” Alexandr
iai Cirill az istenképiséget bennünk így értelmezi: „Krisztus ölt 
bennünk testet a Szentlélek által, aki visszaállítja bennünk az isten
hasonlóságot.” A keleti egyház atyja, Damaszkuszi Szt. János azt 
mondja: „A theószisz abban való részesedést jelent a kegyelem 
által, ami Isten természetében van.” Hitvalló Maximosz két eonról 
beszél; a világ két korszakáról: „Az Ige emberré válásáról és az 
ember Istenné válásáról”.

Ezeknek a kijelentéseknek, melyek a halál és az örökké
valóság láttán az Istennel való egység valódi, mély misztikus megta

Kókuszpálma -  Gyümölcseikről ismeritek meg 
De hogyan hat ez a theószisz a mindennapi életre? Mik a 

Lélek átalakító és egyesítő kegyelmének gyümölcsei? Ehhez 
minden korban a misztikusok egyetlen szót használnak: az 
„irgalmasságot”. Az isteni lényegben élő ember irgalmas emberré 
válik, mert a theószisz átalakító folyamatát mindenhol észleli. A 
theószisz fényében ismeri fel a Lélek gyógyító jelenlétét minden 
emberben, különösen a szenvedőkben és a keresőkben. Intenzíven 
egynek érzi magát velük. Irgalmasság által az ember fokozatosan 
áttetszővé válik a Lélek működésére saját magában és körülötte.

Fordította: Midiing Andrea

Paul M. ZukhruT 
Jnsi'f Ftscher 
Míix Huhcr

„Népein lesznek’*

1* h foulilic-u’li alapja;

Egy Ili* fórom Könyvei 5

„Népem lesznek” - A gyülekezeti hit alapjai

Az egyházban a történelem folyamán kialakult szakadás klérus és laikusok között egyre tartha
tatlanabbá válik, amit már a zsinat is megpróbált orvosolni, de csak akkor szüntethetjük meg, ha 
magunkévá is tesszük az erre vonatkozó alapelveket. A szerzők a laikusok és a klérus szemlé
letváltásának szükségességéről és mikéntjéről írnak, hogy a katolikus kereszténység ne csak 
„nyája”, hanem valódi „népe” lehessen Krisztusnak.
Paul M. Zulehner — Josef Fischer — Max Huber: „ Népem lesznek A gyülekezeti hit alapjai 
(156 old.)
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pasztalásából jöttek létre, lelkesíteniük kellene bennünket arra, 
hogy felismerjük, milyen mélység is rejlik bennünk, és hogyan 
alakítja át életünket Krisztus Lelke a feltámadás új életévé, melyet 
Krisztusban ismerhetünk fel. Egyszer ennek az öntudatnak intenzív 
átélésekor így kiáltott fel Pál: „Élek én, de már nem én, hanem 
Krisztus él bennem” (Gál 2,20). Ez a keresztény hit kegyelme és 
küldetése.
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Pécsi Debora Obl.DNG1

Vidéki plébániák -  halál és feltámadás

AII. Vatikáni zsinat Az isteni kinyilatkoztatásról (Dei Verbum) 
szóló dogmatikai konstitúciója úgy hja le a kinyilatkoztatást, mint 
Isten valódi, személyes önközlését, úgy, hogy valami új történik 
Isten és ember között. A kinyilatkoztatás nem fogalmi valóság, ha
nem személyes és megváltó esemény, ami kölcsönös összefonó
dásban történik a szavak és események által. Ez az önközlés a törté
nelemben valósult meg és Jézusban nyerte beteljesülését. Krisztus 
pedig „tetteiben és szavaiban Atyját és önmagát”2 nyilatkoztatta 
ki. A szavak és tettek dialektikájában, Isten és ember közötti 
contemplatio-actio formájában bontakozik ki egy egyházközség 
élete is, hogy kinyilatkoztassa, megrajzolja Isten arcát a történelem
ben minden nemzedék számára. Egy mikro-üdvösségtörténelem 
minden falu, város, egyházmegye és ország. Ezen alapvetés fényé
ben vizsgálódom írásomban.

Isten-pásztor

Izrael saját bőrén tapasztalja, hogy Isten neveli, pásztorkodik 
fölötte. Keserves lecke az asszír, babiloni elnyomás, de szükség 
van rá. Különleges szerep jut a prófétáknak. Isten magának neveli, 
majd szócsövének választja ezeket a férfiakat és nőket. Ha egymás 
mellé tesszük a prófétákat, feltűnik, hogy mindegyiknek megvan a 
maga stílusa, s ez a stílus a kortörténeti háttér függvénye. Történelmi 
kontextus nélkül nem lehet se megérteni, se kiragadni a prófétai 
mondásokat, jövendöléseket, fenyegetéseket. Mikeás és Izaiás egy- 
időben működtek Júdában. Tudtak egymásról? Felkeresték egy
mást? Feltételezhető. Ámosz, bár a déli Júda szülötte, Izraelbe kap 
küldetést. Működési területükhöz és behatárolható korukhoz kap
csolható pasztorációs stílusuk és tanításuk.

Istentisztelet Brazíliában — Történelmi kontextus nélkül nem 
lehet megérteni 

Az Isten-pásztor ember-bárányának lenni kemény, felemelő, 
egzisztenciális élmény. Ahogy családunkat, születésünk évét, nem
zetünket és anyanyelvűnket, úgy egyházközségünket, plébániánkat 
is úgy kapjuk, akár édes, akár súlyos igaként éljük meg, attól

függően, hogy plébániánk egyik tagja, élére rendelt lelkipásztora, 
vagy munkatársa vagyunk. A ránk bízottak nem a mieink, hanem 
Istené, csak kapjuk őket, és csak annyi időre, amíg a Fölséges jó
nak látja. Az egész személyiséget próbára teszi, ha munkahelyválto
zás vagy dispozició miatt el kell szakadni a szeretett közösségtől. 
Óriási bátorság kell ahhoz, hogy meijünk belsőleg szegénynek lenni. 
De a pásztorkodás egy felülről lefelé és egy belülről kifelé induló 
folyamat. „Ahogy Atyámnál láttam... Atyám nekem adta őket." 
Jézusnak az Atyára függesztett tekintetébe kell kapaszkodnunk, 
hogy bele meijünk lépni ebbe a szegényégbe, ami megmenti szabad
ságunkat. Ahogy önmagunktól, úgy saját müvünktől is távolságot 
kell tartanunk. Egoizmusunk orvossága ez a szegénység, és az Isten
ember derűjében, az Atya iránt érzett -hadd fogalmazzak így- „gyer
meki szerelemben”, az emberek iránt sebesült szeretetben tart meg 
minket.

Isten előbb vagy utóbb a kudarc kenyerével kezd etetni. Önzé
sünk szálai így pattannak el, és megtapasztaljuk énünk halálát, ötlet
tárunk silány voltát, és szemünk előtt törnek szét a dédelgetett arany
borjúk. Istenben végigvergődött bukásaink, sikertelenségünk több 
hasznára lesz plébániaközösségünknek, mint a siker. Valami meghal, 
hogy az élet megszülethessék. Ekkor kapjuk meg Istentől önmagun
kat, saját pasztorációs stílusunkat. A pasztorációs kudarc így az 
Istennel való találkozás helyévé fog válni. Lehet, hogy belerok
kanunk, mint Jákob Isten érintésébe, de Isten érintése mindig életet 
fakaszt, még sebet ütve is. Jézus hároméves működése a kereszt
halállal végződött- evilági keretek között nézve totális pasztorációs 
kudarc-, hogy az Atya életet ajándékozó szeretete és Szentlelke 
vigye végbe a tanítványok közreműködésével azt a változást, ami
nek a teremtett, bűnbeesett, megváltott világban és lelkekben végbe 
kell mennie.

Jézus-pásztor

Isten színe előtt ezeken eltűnődve fölágaskodnak előttünk a 
kérdőjelek: pasztorációs stílusunk mennyire ószövetségi, újszövet
ségi, jézusi, páli... Vessünk egy pillantást Jézuséra.

A plébánia nyomait hiába keressük az evangéliumokban. Azon
ban Isten népét, akikből „kinő” egy újszövetségi hívő közösség, 
megtaláljuk. Jézus is népet keres, egy új népet, Isten újszövetségi 
népét.

A tanítványok három éven át tanúk, semmi több... tanítványok, 
akik tanúi Jézus mások életét megváltoztató szeretetének, személyek 
és családok megtérésének, gyógyulásának. Ha figyeljük a tanít- 
ványi kört, az első időkben a tanítványok „csak” részt vesznek: 
hallgatnak, néznek, átélnek. Rendszeres oktatásokat kapnak a Mes
tertől, gondolkodásuk lassan formálódik. Néhány alkalommal ugyan 
Jézus szétküldi őket, hogy hirdessék az Örömhírt, de utána rögtön 
visszatérnek és ismét a Mesteré a „főszerep”. Csak pünkösdkor, a 
kereszt, csalódás, feltámadás élménye után lesznek alkalmasak arra, 
hogy önállóan elinduljanak, mindenki oda, ahová a Lélek őt indítja.

Nem kellene-e nekünk is a jézusi módszer szerint a ránk

' A szerző a Kegyelemosztó Miasszonyunk Oblátai közzösség tagja és plébánia igazgató a Pécsi Egyházmegyében egy pap nélküli 
faluban.
2 Dei Verbum 17.
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bízottakat tanúkká tenni? Nem csupán a szó erejére támaszkodva -  
hitoktatás, prédikáció, lelkigyakorlat, kurzusok -, hanem magunkkal 
vinni, belesodomi őket különféle találkozásokba, ahol tanúk lehe
tnének: pl. egy beteglátogatás, elsőpénteki áldoztatás, családláto
gatás, közös programok... Hadd legyen próbára téve a hitük, hadd 
szülessenek péteri hitvallások, netán péteri megtagadások, nagy
pénteki összeomlások, húsvéti ámulatok, hogy majd a Szentlélek 
„rázza helyre” és lelkesítse meg bennük ezeket az élményeket...

A z egyházmegyék misztériuma

Nincs két egyforma ember. Nincs két egyforma település. És 
minden egyházmegye más. Ahogy minden ember, úgy minden 
egyházmegye misztérium. Már születésének -  alapításának -  körül
ményei is meghatározók. Védőszentje egy örökkévalóságon át meg
jelöli egyházmegyéjét. Sajnos egyházmegyei egyháztörténeti össze
állításokat szinte lehetetlen fellelni. Hittanórán legfeljebb a védő
szent nevéig jutunk el. Nagy szegénység, hogy nem ismeijük Isten 
azon nagy tetteit, amit a magyar egyházmegyék üdvösségtörténeté
ben vitt végbe. Hiszem, hogy ezek áttanulmányozása, átimádkozása 
sok világi hívőnek, papnak, odatelepült szerzetesközösségnek segí
tene abban, hogy elfogadja önmagát, plébániai közösségét, települé
sét, plébánosát, püspökét, mindezekkel együtt magyar hazáját.

Akinek füle van, meg kell, hogy hallja, mit mond a Lélek az egy
házaknak, a harmadik évezred jeleit figyelve. A kettős millennium 
ünneplése alkalmat ad arra, ahogy felfedezzük az egyes plébániák, 
egyházmegyék történetét és ezeket közkinccsé téve egymást gazda
gítsuk. Igaz, nincs mindenkinek affinitása a történelem felé, azonban 
Isten lába nyomát, „egyházmegyés” ujjlenyomatát felfedezni min
denki számára izgalmas felfedezés. Eszrevettük-e például azt a né
hány meghökkentő történelmi egybeesést, ami az 1000 évvel ezelőtti 
és a mai, kettős jubileumát ünneplő kereszténységünk között adódott?

Összeomlott és új struktúrák

A plébánia-kérdés egyik legfájóbb pontja a pap nélkül maradt 
egyházközségek. A plébános meghal vagy elkerül egy nagyobb 
helyre, és nincs kit a helyére tenni... Egyre több település kénytelen 
evvel szembenézni és tapasztalni ennek következményeit. Hogyan 
tovább? A települést hozzácsatolják egy másik plébánoshoz, aki 
heti 1 -2 órában találkozik a hívekkel, szentmise keretében, temetés
kor, keresztelőkor, esketéskor, szerencsés esetben hitoktatáskor -  
de csak a gyerekekkel-, elsőpéntekenként -de szinte csak a betegek
kel ék öregekkel. Akad esetleg egy-két hitoktató, aki segít, a sekres
tyés — és kész.

A lelkipásztor személyes talpraesettségén múlik, hogyan boldo
gul. Külön féléves anyagként kell(ene) tárgyalni a teológiai főiskolá
kon, illetve papi továbbképzéseken a pap nélkül maradt egyházköz
ségek helyzetét, pszichológiáját, az ottani hívek „mi már csak mosto
hagyerekek vagyunk” életérzésének kezelését, hogy a leendő lelki- 
pásztorok -  és az aktívak is -  megsejtsék, mi megy végbe ezen fal
vak öntudatában és milyen lelki deformációkat hozhat létre a „lelki- 
atyátlanság”. Rejtett érzelmi elhanyagoltság, hospitalizmus, pszic
hoszomatikus betegségek -  a pszichológia jól ismert fogalmai, 
melyek egy helyben lakó plébános nélkül maradt település híveiben 
is fellelhetők. Sajnos a magyar vidék nincs felkészítve a paphiányos 
állapot kezelésére. A város pedig nem is nagyon tud róla. Villám- 
csapásszerűen éri őket, ha belátható időn belül nem lesz helyben 
lakó papjuk. Óriási felelőssége lenne a plébánosoknak, „kinevelni” 
még ottlétük alatt egy olyan kis csapatot, akiket megtanítana arra, 
hogyan kell pap hiányában koordinálni a falu lelki életét. Itt lenne 
nagy feladata és lehetősége az egyházközségi képviselőtestületek
nek, akik -ha ismerik az MKPK 1992 decemberében jóváhagyott

M agyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatát- 
, az abban vázoltak alapján sokat segíthetnének.

Megoldásként mutatkozik a plébániaigazgatók kinevezése. 
Nagyobb települések el tudják tartani őket, de a kicsiknek gond a 
tisztes fizetés előteremtése, főleg, ha a plébániaigazgató családos. 
Másik probléma a hívekkel való elfogadtatásuk. Itt szinte minden a 
lelkipásztoron múlik, mennyire készíti fel a híveket az új szituációra 
és ő maga mennyire fogadja munkatársként a világi vagy szerzetes 
plébániaigazgatókat. Azután fontos lenne őket összefogni, megte
remteni számukra a rendszeres találkozók, lelki karbantartás lehető-
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A sinai Szent Katalin kolostor -  Magány vagy megújulás
Energiánkat okosan kell „tékozolni”. Nyilvánvaló: minden plébá

nia minden lelkipásztori feladatra nem tud embert kiállítani. Ki kell 
építeni a kapcsolattartás és információáramoltatás csatornáit. 
Igénybe lehetne venni a telefax, e-mail, Internet adta lehetőségeket. 
Gondoljunk csak az irgalmas szamaritánusra: a felebarát pénzbe, 
időbe, fáradtságba kerül. Ugyanezt az erőfeszítést kell megtennünk 
a magunk, de a szomszéd plébánia javára. Mivel kisközösségi létre 
fogunk a jövőben berendezkedni, hidakat verhetnénk az egyes 
plébániák közé. Egymást látogatni, az alkalmas, mozgatható embere
ket „kölcsön adni”, közös programokat szervezni, a Lelket tartani 
egymásban. Összehangolt, pl. esperesi kerületi tevékenység kereté
ben, hogy a sokhelyütt 10-100 fős katolikus kovász ne érezze magát 
elszigetelve. A tevékenységek összehangolása esperesi kerületi 
szinten tűnne legkézenfekvőbbnek, mivel a rendszeres koronaté
telek (a kerület papj ainak összej övetelei) és az átlátható távolságok 
az információ átadásra, megosztásra eleve adottak.

Az egész pap nélküli vidék kérdéskör megérdemelne egy sokkal 
mélyebb reflexiót, és egy központi, átimádkozott koncepció kidol
gozását. Helyi, egyházmegyei kezdeményezések vannak, de ha bele
gondolok, hogy négy egyházmegyét kellett végigkérdeznem, mire 
találtam olyan plébániát főiskolai plébániai gyakorlatom elvégzésé
hez, ahol az üresen maradt plébániákon (filiákban) megbízott világi 
lelkipásztori kisegítők szolgálnak -  akkor nem egyszerű a helyzet. 
A „menő” plébániák nagyvárosokban vannak. Még a főiskola sem 
tudott útbaigazítást nyújtani...

Megoldás? A kenyérszaporítás története mutatja az irányt. Öt 
kenyér és két hal. Mi ez ennyinek? Egy esperesi kerület huszonva- 
lahány települése hat plébánosra, tízegynéhány hitoktatóra, egy
két lelkipásztori munkatársra... Mi ez ennyinek? Jézus fogja kezébe 
ezeket az életeket, fóltekint az égre és megáldja azokat. Majd megtöri, 
tanítványainak adja, hogy osszák ki a népnek. Minden nap a 
hosszas ima csendjében engedjük, hogy Jézus a kezébe vegyen, 
hogy hálát adhasson értünk, különben csak magunkat ajándékozzuk, 
különben csak kesergünk és kritizálunk, pénzhiányra és paphiányra 
hivatkozunk, a kereteket akaijuk megváltoztatni, nem a szívünket. 
A megoldás „felülről” és „belülről” fog érkezni, de nem a mi 
közremüködésünk nélkül. A mcgtörctést és a mások kezei által való 
odaajándékozottságot nem úszhatjuk meg. Ő, akinek szíve megesett 
az elcsigázott népen, meg fogja tenni azt, amit csak Ő tehet meg: 
ezreket fog táplálni egynek önátadása által.
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Aszalós János

Az egyházközségi bázisközösségekről1

Célkitűzés

Abban a helyzetben, melyben ma egyházunk él, különös tekin
tettel a nem csökkenő paphiányra, a szekularizáció további ter
jedésére és más, fontos (egyházi, vallási, társadalmi, kulturális, stb.) 
fejlődési trendre, figyelmünket azokra az egyházközségekre fordít
juk, ahová a pap ritkán jut el, vagy számtalan feladata miatt, esetleg 
más okból az egyházközség életében nem tud kellő súllyal részt- 
venni.

Célunk az, hogy a hazai és a világegyház tapasztalatai alapján 
rámutassunk ennek a problémacsomagnak egyfajta -  bár korántsem 
egyetlen -  megoldási lehetőségére, melyet több szerzővel össz
hangban „egyházközségi bázisközösségnek” (röviden EB-nek) 
nevezünk. Szemléletünket a II. Vatikáni Zsinat egyik meghatározó 
modellje irányítja, mely az egyházat a „zarándok nép ” fogalmával 
teszi szemléletessé, és ebben a modellben a connnunio jelentőségét 
hangsúlyozza.

Közvetett célunk az, hogy sürgessük és a magunk módján tá
mogassuk a máris meglévő, organikus jelenséget, mely -  egyfelől
-  az egyházközséget egyházközösséggé teszi, hogy az Egyház 
megjelenésének hiteles helye legyen a természetes családok, a szer
zetesi közösségek és az egyetemes Egyház mellett.

Gondolatmenetünk azoknak szól, akik számára súlyos gondot 
jelent egyházközségük jelen és várható helyzete, nemcsak a pap 
távolléte, hanem a communio megélésének sivatagi állapota, a lét
szám állandó csökkenése, a liturgia leépülése, a hitoktatás és a hit
hirdetés nyelvének érthetetlensége, a hivatal és a testvériség párba
ja stb. Mivel az EB fogalma sokféle értelmezéssel terhelt, ezért alább 
egy meghatározást adunk, melyet egy rövid történeti visszapillan
tás, egy vázlatos helyzetelemzés és a (magyar) egyház valószínűsít
hető jövőképeire u\z\é>,forgatókönyv-címlista követ. Ezután térünk 
rá az érdemi mondanivalónkra: az EB-k keletkezésére, feladataira, 
és problémáira.

Meghatározás

A „bázisközösség” kifejezésnek a nemzetközi szóhasználat 
különböző, egymástól eltérő értelmet tulajdonít. Bizonyos össze
függésben a szegény társadalmi rétegekkel való azonosulás nyer 
hangsúlyt, pl. a felszabadulás teológiájának irodalmában. Más 
esetben a kifejezés a belső protestálás hangsúlyozott mivoltára 
utal. Máshol az eredetivel, az ősivel való azonosulás igénye nyer 
kifejezést; több helyen pedig az a tény, hogy létét nem egy tudatos 
szervezésnek, hanem elsődlegesen (bár nem kizáróan) alulról tör
ténő spontán szerveződésnek és fejlődésnek köszönheti, eltekintve 
az „ültetés és öntözés” egyszeri ill. időszakos aktusaitól. Itt ez 
utóbbinak kiemelése mellett azt is konstitutív tényezőnek tartjuk,

hogy a bázisközösségek valamilyen szinten, de az emberi élet
működések széles spektrumát tekintve életközösségek is; nemcsak 
kifelé fordított arcuk, hanem befelé fordított lelkűk is van, a 
természetes családi szerveződések analogonjaiként. A létszám 
nagyon változatos; néhány főtől kezdve akár százas nagyságrendű 
is lehet, egészen addig, míg belső kohéziójuk a személyes kapcsola
tok hálóján belül tudja a közösséget tartani. Fontos ismérv, hogy a 
bázisközösség -  ebben a definícióban -  alapjában nem anti-közös- 
ség, hanem közös, pozitív értékek erőterében éli életét.

Egy bázisközösség karácsonyra készül -
Spontán szerveződések

A bázisközösségek sokféle kontextusban jelennek meg az egy
ház történetében, a kezdetektől napjainkig. Léteznek plébániáktól, 
egyházközségektől függetlenek, és olyanok, melyek „rezidensek”; 
ez utóbbiak között olyanok, melyek annak életében nem vesznek 
közösségileg részt, legföljebb a protestálás erejéig; egyesek valami
lyen lelkiségi mozgalom tagjai, mások önállóak. A közösséget mega
lapozó, hordozó értékrend, továbbá a communio szintje és tartalma 
is igen nagy változatosságot mutathat.2

Az EB ebben a kontextusban olyan bázisközösség, mely szoro
san kötődik egy (területi vagy személyi) egyházközséghez, annak 
hosszú távon a magját alkotja, abban kovászként hat, a később 
részletezendő „életműködések” területein.

A továbbiakban a „plébánia” kifejezést annak jogi vonzatai 
miatt elhagyjuk, hiszen egy egyházi közösség tartozhat egy filiához 
vagy egy nem-területi elven kialakult, un. „személyi” (szellemi) kö
zösséghez.

Egy kis történelem: EB, mint ősi intézmény

A legősibb nyom a Jézus-alakította apostoli közösség. Aligha
nem Szent Pálnak is egyik első dolga volt ezeknek a szervezése, ill.

1 A szerző matematikus-informatikus, főbb munkaterülete a mesterségesintelligencia-kutatás volt. Az 50-es és 60-as években tiltott 
politikai és vallási tevékenység miatt kétszer is bebörtönözték. Jelenleg aktív nyugdíjas, hitoktató és több vallási jellegű közösség 
tagja. Itt közölt írása a Magyar Pax Romana 2001. évi kongresszusán hangzott el.
2 Ebben az összefüggésben felhívjuk a figyelmet az Egyházfórumnak Egyházközség-közösség címen megjelent, 19. számára (Egyházfórum, 
1992/3), Kamarás István Bensőséges bázisok c. könyvére (OKI, 1994), James O ’Halloran SDB ,,Keresztény kisközösségek” című 
munkájára, mely jelentős bibliográfiai adatokat is közöl (PanPress, Budapest, 2000), továbbá a Teológiai Kiskönyvtár Kereszténység 
és közösség című tanulmánykötetére (TKK, Róma, 1981), melynek lapjairól a Pax Romana régi tagjai és vendégei köszönnek ránk.
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tanítása nyomán spontán szerveződő közösségek gondozása, akár 
távolból is. Az ókor végén, de főként a középkorban virágba boruló 
szerzetesközösségek egy része is hasonló hivatást töltött be, s tölt 
be ma is, bár egyházjogilag nem tartoznak a laikusok rétegébe. A 
középkor és az újkor egyháztörténete csonka maradna, ha ezekről a 
kovászszerü, változatos formákban megjelenő, spontán és néha 
laza szerveződésű közösségekről megfeledkeznénk. Ez az időszak 
ugyanis tele van - az erősen központosuló, klerikalizálódó egyház- 
szervezet ellenhatásaként - az egyházközségek körül kisaqadó bázis
közösségek emlékeivel, természetesen a kornak megfelelő változat
ban. (A háború előtt — ismereteim szerint -  hazánkban az egyház- 
községi nővérek csoportjai vállalták az egyházközségi élet serken
tését, míg maguk egy bensőséges közösséget alkottak.) A trappista 
Thomas Merton és Emesto Cardenale életleírásaiban is nyomon 
követhetjük az ilyen közösségek életét, s a taizé-i testvérek missziós 
csoportjainak jelenléte pedig a világ legszegényebb vidékein is 
kimutatható, serkentőleg hatott bázisközösségek létrejöttéhez. A 
jelenség tömeges elszaporodása Dél-Amerikában és Dél-Afrikában 
figyelhető meg; csak Braziliában O’Halloran mintegy 180 000 ezt a 
modellt többé-kevésbé megközelítő közösségről számol be3. 
Hazánkban az EB-k súlyával a lelkiségi mozgalmak mentén, de nem 
kis részben az egyházközségeken belül alakultak ki, bár kérdéses, 
hogy a „bázisközösség” fogalmának legtágabb kritériumait milyen 
mértékben és értelemben teljesítették.

Ha a katolikus egyház távlati jövőjére gondolok, aligha tudom 
azt elképzelni kizárólagosan a jelenleg hivatalosan is elfogadott, 
mégoly tiszteletreméltó irányzatok egyenesvonalú fejlődésének 
gyümölcseként. Bár a II. Vatikáni Zsinat és az egyházmegyei zsi
natok sok elvi kérdést tisztáztak,és jelenleg is állandóan terítéken 
van a magyar egyház egészét, ill. az egyes egyházmegyéket érintő 
lelkipásztori stratégiák kidolgozása, és ennek látható nyomaként 
több egyházmegyében, így kiemelkedően az esztergomi egyházme
gyében részletes lelkipásztori tervek állnak rendelkezésre, néhány 
tekintetben „új” hajtások kibontakoztatására szeretném a figyelmet 
felkelteni. Ezek a hajtások valójában nem újak, hanem többnyire 
régiek, vagy ősiek, esetleg elfelejtettek, ám a történelmi változások 
és a társadalmi szükségletek különbözősége miatt változott formá
ban kell kibontakozniuk. Észre kell azt is vennünk, hogy mindegyi
kük jelen van már a magyar egyház életében, burkolt vagy nyilván
való formában, de nem mindegyik kapta meg a kellő nyilvánosságot, 
rangot és elismerést. Azt is látnunk kell, hogy többnyire organikus 
fejlődés eredményei, melyeket nem lehet erőszakosan megteremteni, 
időt, türelmet, szakértelmet igényelnek, esetleg generációs vára
kozással.

Helyzetleírás

Most néhány szóval felvázoljuk azokat a jelenségeket, melyek 
az EB-k szerepét magyarországi viszonylatban (is) sürgetik.

-  Az egyházhoz tartozás vagy nem-tartozás kérdése ma egyre 
inkább egyéni döntésen és egy szűkebb (kortárs) közösség serken
tő vagy gátló hatásán múlik, és egyre kevésbé a szülői ház nevelé
sén vagy a széles társadalmi konszenzuson.

-  A lakosság mobilitása olyan mértékű, hogy -  Tomka Miklós 
szavaival élve4 „a lakóhely egyre kevésbé jelenti az identitás alap
já t'. Ugyanakkor a mobilitás közismerten hagyományvesztő hatású, 
beleértve a vallási, hitbeli kötődéseket is.

-  A társadalom többsége ma vallásos elkötelezettséget nem 
követel tagjaitól. Az állam, ha időközönként sugallatok, vagy kifeje
zett ajánlások érkeznek is tőle, hatalmi szóval nem kényszeríti a pol

gárokat állásfoglalásra.
-  A magyar kulturális élet egészét, beleértve a vallást is, a 

pluralitás lehetősége, sőt kultusza jellemzi. Kulturális értelemben 
is piacgazdaságban élünk.

-  Az egyházközségek jelentős részénél az utódvédharchoz ha
sonlítható, szentségek kiszolgáltatására szorítkozó küzdelem folyik.

- A z  egyház, mint szervezet és a vallás, mint kulturális jelenség 
a társadalmi közérdeklődés perifériájára szorult. A kereszténysé
get a mai magyar társadalmi és kulturális élet legfontosabb sod
rásvonalai alig érintik. Gyakran olyan emberi hagyományokhoz nyúl 
vissza, melyek társadalmi bázisa már nem létezik, és ahol az ősi, 
„archetipikus” jelentéstartalmakra sem lehet hivatkozni.

Anyák gyermekeikkel -  Kimondható igazság
— A keresztény értelmiség összességében nem éri el azt a kri

tikus „ mennyiséget ”, melynél egy spontán belső láncreakció indul
hatna meg.

-  A mai magyar vallási palettán egy általános eltolódás figyel
hető meg, melyet a „kimondható igazság” értékének csökkenése, 
a klasszikus struktúrák lazulása, az objektívnek tekintett erkölcsi 
értékek térvesztése jellemez, az ellenkező, vagy annak tekintett pólu
sok (pl. szeretet, szabadság, egyéni lelkiismeret), és (különös mó
don) néhol világos, máshol azonban igen zavaros transcendencia- 
igény felértékelődése mellett.

—A katolikus hívők vallási értékelésében felerősödtek az „ Isten 
Országának” evilági hangsúlyai. A „szent és profán” megkülön
böztetés vesztett a súlyából.

Valószínűsíthető jövőképek (forgatókönyv-lista):

(Ez a lista csakis a tárgykörünk figyelembevételével készült.)
1. kisebbségbe szoruló, a társadalomból, a politikai számí

tásokból kieső katolicizmus;
2. a politikai jégtáblákon kapaszkodó katolicizmus;
3. kis létszámú, de saját erőforrásaiból táplálkozó, szellemi

lelki tartalmában, kulturális hatásában hatékony katolicizmus;
4. ugyanaz, mint a 3-ban, de 
erős „szektásodás” mellett, 
erős szinkretizmus mellett,
a távolkeleti vallások növekvő dominanciája mellett, 
a közömbösödés, ateizmus erősödése mellett, 
a „magunk módján megélt” kereszténység további teijedése 

mellett,
növekvő belső (egyházon belüli) repedések terjedése mellett;

3 O ’Halloran, uo. 23.o.
4 Új vallásosság, FEECA Európai Kongresszus, Corvinus, Budapest, 2000. 38.o.
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5. (újra, esetleg másképpen) üldözött katolicizmus;
6. újra „divat” a kereszténység, ill. a katolicizmus;
7. belső erejében megerősödött, megújult és külsőleg- 

belsőleg naggyá váló katolicizmus.
Itt nem indokolt megfontolások miatt a 4-es forgatókönyvet 

tartjuk a szem előtt, a kis létszámú, új vallási kezdeményezések és a 
szinkretizmus feltételezése mellett.

Egy korszakváltó egyházkép (önértelmezés)

Az első és legsürgetőbb a szemléletváltás, mely megszünteti a 
klerikuslaikus évszázados, ha ugyan nem évezredes megkülönböz
tetést, -  eltekintve annak praktikus -  technikai alkalmazásától. Isten 
országáért minden hívő felelős, nemcsak a „papok dolga”, hanem a 
laikusé is, aki éppen egyetemes papságánál fogva vesz részt az 
egyház életének formálásában, elsősorban a helyi egyházéban, de
-  képességeinek megfelelően -  az egyetemes egyházéban is.

A n. Vatikáni Zsinat álláspontja erre vonatkozóan kétféle nézetet 
tükröz. Egyrészt folytatja a Decretum Gratiani irányvonalát, -  mely 
az Egyházat mereven két „rendre” osztja: klerikusokra és világiakra,
- ám jóval differenciáltabb módon és mai szemléletmóddal:, A  világi 
hívők sajátos megkülönböztető vonása a világba tartozás... .Sajátos 
hivatásuk alapján a laikusok dolga, hogy az ideigvaló dolgok inté
zése és Isten szerint való rendezése által keressék Isten orszá
gát... .szerepük a kovászé legyen: mintegy belülről szenteljék meg 
a világot... elsősorban életük tanúságával, hitük, reményük és szere- 
tetük ragyogásával mutassák meg másoknak Krisztust.” (Lumen 
Gentium, 31.) Ebben az értelmezésben tehát a laikusoknak fontos 
tanúságtevő, missziós és megszentelő küldetésük és hatalmuk van 
a világ belülről történő megközelítésére, a megváltás művének kép
viseletére -  míg a klerikusok a világot mintegy kívülről, vagy a lai
kusokon keresztül közelítik meg, de fő feladatuk az egyház hűséges 
tagjainak üdvösségre vezetése.

Ez a megközelítés azonban ki
egészül egy másik, némiképp elté
rő szemponttal. Az Apostolicam 
Actuositatem 5. szerint „A vilá
giak.....apostoli munkájukat mind
az egyházban, mind a világban és 
mind a lelki, mind az evilági dolgok 
rendjében fejtik ki.” Karl-Josef 
Rauber érsek, pápai nuncius 
hangsúlyozottan így ír erről: 
„Nem tehetünk mást, mint hogy 
minden olyan próbálkozást, amely 
arra irányul, hogy a szolgálati pap

sággal szemben a világiaknak...dogmatikailag megkülönböztető, 
sőt elkülönítő jelentéstartalmat tulajdonítsunk, inkább visszalépés
nek tartsunk.”5 Ennek értelmében a világiaknak a papságéhoz 
hasonló szerep jut a hitébresztés, elmélyítés, hitoktatás, bibliakörök, 
felnőttképzés, média területén, sőt a liturgia és a szentségek 
kiszolgáltatásában is nélkülözhetetlen (bár korlátozott) szerepük 
van, viszont "felelősségük kitelj ed az egyéni, szociális és politikai 
téren folytatott diakóniára és karitászra”6, hiszen a keresztény 
világiak tevékenysége „nem körözhet a saját egyházuk körül, hanem 
egy olyan egyházban kell annak megjelennie, mely elhasználódik 
az emberekért és gondoskodik a világról”.7 II. János Pál pápa a

Christifideles Laici köriratban (26.) arra hívja fel figyelmünket, hogy 
„Sok plébánia... nem tud valójában eredményesen működni .... 
Ezért a helyi egyházi hatóságoknak elő kell segíteni: a./ a plébániai 
hálózat rugalmasabb szervezését... és különösen segítenie kell a 
világiak részvételét a lelkipásztori felelősségben és b./ a kis egyházi 
bázisközösségeket vagy életközösségeket... Ezek a közösségek 
ugyanis az egyházi közösség hiteles kifejeződései és az evangelizá- 
ció központjai.”8

A EB-k születése és elhalása

Az EB-k keletkezésének három jól megkülönböztethető formá
ját figyelhetjük meg.

Az első az olyan lelkipásztor segítségével megalakuló közös
ség, aki rátermettségénél, emberismereténél és papi karizmájánál, 
tekintélyénél fogva képes bensőséges, de ugyanakkor szolgáló 
közösség létrehozására és felnevelésére.

A másodikra azok a világi férfiak, nők, gyakrabban házaspá
rok, szerzetesnővérek mutatnak példát, akik egy-egy kisebb 
településen, vagy lakótelepen a közös hitben történő egymásra 
találás útján egy szeretetközösség kristályosodási pontjává válnak. 
Őket vagy a véletlennek nevezett gondviselés, vagy a helyi plébá
nos, püspök hívta erre a helyre, gyakran egy megüresedett plébániaé
pület felajánlásával.

A harmadik sem tekinthető kivételesen ritkának: itt a már régebb 
ideje ott-lakókat közös hitbeli érdeklődés vonzza egy baráti körbe, 
mely előbb szeretetben megélt életközösséggé, majd a szolgáló 
szeretet tűzhelyévé formálja őket. A lelkiség! mozgalmak megjele
nése ebben a vonatkozásban is döntő lehet. Általában hamar kivá
lasztódik a vezető szerepre leginkább alkalmas egyén vagy család.

Mindegyik modell sajátos kezdeti lehetőségekkel rendelkezik, 
de a távlati fejlődés ezeket a sajátosságokat kiegyenlítheti vagy re- 
lativizálhatja. Életműködésüket döntően meghatározza azonban a 
pap szerepe jelenléte vagy hiánya. Általában mindegyiknek renge
teg problémával kell életéért küzdenie; ezek között a nagyon hason- 
lóakat érdemes összegyűjteni és megfelelő diszkrécióval, tanulmá- 
nyozhatóvá tenni. Általánosságban igaz, hogy az EB-k szervezé
sénél a szervezettség minimalizálására, ugyanakkor a szervesség 
maximalizálására kell törekedni. Fontos szempont ugyanakkor, hogy 
nem szabad az EB életét egy előre meghatározott feladat-struktúra 
kényszerzubbonyába préselni, hanem a jelentkezők képességeinek, 
vállalkozó szellemének (karizmáinak) megfelelően kell a feladatokat 
kiválasztani.

Az EB kialakulásánál bábáskodó lelkipásztor vagy karizmatikus 
egyéniség bölcsességén múlik, hogy a kialakult közösség sem zárt 
szektává ne nevelődjék, sem pedig az egyházközségi munkatársak 
személytelen munkaközösségévé. A zártságnak azt a formáját is el 
kell kerülniük, hogy tagjait kizárólag a látványosan is hűséges temp
lomba járók közül toborozhassa.

Az EB születése a legtöbb esetben egy „mag” kikristályoso
dásával indul.9 A bázisközösség magja rendszerint egy helyi, két- 
három családból álló csoport, de nemritkán olyan család vagy 
egyén, mely éppen az egyház szolgálatát vállalva költözött a vidékre. 
Az utóbbi esetben elfogadottsága azon áll, hogy rendelkezik-e kö
zösségalkotó képességgel, gyakorlattal, megtalálja-e a hangot a 
helyiekkel, érti-e a problémáikat, ismerős-e az őket burkoló társadalmi 
közegben, bizonyítani tudja-e hitelességét, példaképnek bizonyul-

Karl-Josef Rauber érsek-
Jöjjenek a világiak

5 Új Ember 2001. február 25. 7.o.
6 Új Ember 2001. március 4. 7.o.
7 Új Ember 2001. március 11. 6.o.
8 Ez a szövegrész az 1987-es Püspöki Szinódus ..Propositiones” gyűjteményéből származik.
9 Tomka Ferenc, in Teológiai Napok, 1995. Corvinus, 51.0.
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e Krisztus szolgálatában. Nem számíthat tartós sikerre, ha nem ren
delkezik az egyházi hatóságok, a területileg illetékes pap támoga-

Püspöki lelkigyakorlat -  Elfogadják egymást
— hogy az ilyen „tulajdonosi tudattal” rendelkező közösséget a 

püspök és az illetékes plébános elfogadja, képzésére és 
megerősítésére különleges gondot fordítson. (A mai túlterhelt hely
zetben ez a feladat azért is problematikus, mert az ilyen közösségek, 
mivel alulról szerveződnek, nem rendelkeznek az irányítást, nevelést 
megkönnyítő uniformitással.) „Hogyha a keresztények önmaguktól 
alkotnak eleven keresztény közösségeket, ha ezek bizonyos struktú
rát, szilárdságot és huzamos fennmaradást nyernek, akkor az egyház 
alapelemeként épp annyi joguk van a püspök egyházának vagy a 
világegyháznak elismerésére, mint egy területi plébániának.,.. -
iga K. Rahner; továbbá „egy ilyen alulról épülő.....közösségnek
megvan a joga arra, hogy a püspöki nagy egyház őt helyi egyház
ként, közösségi vezetőjét pedig ordináció révén ismerje el.”10. A 
dán vagy holland példa arra mutat, hogy ilyen bázisközösségek - 
szektásodás veszélyét megkerülendő - már most is a hivatalosan 
elismert egyházi közösségek rángj ára emelkedhetnek" . (A mi téma
körünk azonban éppen arra vonatkozik, amikor a bázisközösségek 
egy egyházközségen belül, annak kovászaként működnek.)

— hogy az EB-nek állandóan nyitott csatornája legyen a fe l
sőbb hatóságokkal történő kétirányú kommunikációra,

— hogy az EB tagjai tevékenységükben valódi szabadsággal, 
kezdeményezési joggal (és természetesen felelősséggel) rendelkez
zenek a zsinati elv szerint: a papok a világiakat „alkalomadtán bátorít
sák, hogy kezdeményezzenek is.” (Presbiterium Ordinis, 9.)

Tudomásul kell venni, hogy a bázisközösségek nem örökéletü- 
ek, s alá vannak vetve a közösségi élet szociológiai törvényszerű
ségeinek. Állandó karbantartásuk, időközönkénti megújulásuk, 
megúj ításuk kikerülhetetlen. Belső kohéziójuk, a külső és belső fel
adatok repertoárja, a generációs szakadékok kezelése, a közösség; 
határok átjárhatósága, ill. keménysége, az egyház hivatalos szerve
ivel és más, hasonlójellegű közösségekkel való kapcsolataik, belső 
spiritualitásuk igen tág határok között mozoghat (lásd a már említett 
könyveket, ahol ezekről a jelenségekről bő leírást és irodalmat 
találunk).

A EB-k életműködése

Minden keresztény közösség feladatkörét négy nagy fejezetbe 
sorolhatjuk: a közösség megélése, a tanúságtétel, az istentisztelet 
és a szociális szolgálat (koinónia, martiria, leiturgia, diakónia). A

közösség életműködéseit mégsem ezek mentén csoportosítjuk, ha
nem a kapcsolatrendszer egyre bővülő körei szerint.

Az EB közösségi élete

A közösség a bázis belső arca és a centripetális erők hatására 
kialakult, többé-kevésbé tudatos és elfogadott spirituális értékrend
nek megfelelő mi-tudatra épül. Ez a szerkezet a szimpátia, a barátság, 
a szolidaritás és a szeretet lépcsőin halad felfelé, s esetenként az ál
dozatos szeretet magasságában éri el csúcspontját. A szerveződés
nek motorja rendszerint egy-egy erős karizmatikus szervező egyéni
ség vagy család -  és/vagy olyan egyén vagy csoport, melynek 
tagjai különös erkölcsi nemességükkel, békét, reményt sugárzó au
rájukkal teszik vonzóvá a hozzájuk történő csatlakozást. Mindkét 
esetben igaz azonban, hogy a közösség stabilitása és erőforrásainak 
bővítése csak mély, rendszeres közösségi imaélettel biztosítható; 
ezt az állítást nem lehet eléggé hangsúlyozni. Céljainknak olyan kö
zösség felel meg, mely megtalálja kényes egyensúlyi helyzetét a 
befelé és kifelé ható erők között, sőt, egyik a másikra katalizátorként 
hat. Ilyen kettős hatásra -  ismereteink szerint -  csak a nehezen 
meghatározható szeretet képes.

A közösség és a helyi egyházközség kapcsolata

Rauber érsek szerint „a bázisközösségek keretei között az 
egyház kialakulásának új módja figyelhető meg... Ezek a közösségek 
nem egy bizonyos lelkiségi mozgalomnak tartják magukat, nem is a 
pasztoráció új módszerének.... hanem olyan közösségnek, ahol Jé
zus Krisztus egyháza egy konkrét helyi közösségben valósul 
meg.”12 Tomka Ferenc is ugyanebbe az irányba tereli figyelmünket: 
„Jézus leginkább akkor tud láthatóvá válni s működni a plébánián, 
ha élnek ott kisebb vagy nagyobb csoportok (vagy legalább 2-3 
személy), akik közt Jézus jelen van.”13

Az egyházközségi bázismunkát vállaló közösségnek talán leg
markánsabb meghatározó eleme, hogy az egyházközséget saját „tu
lajdonának” tekinti, de nem a birtoklás, hanem a szolgálat értelmé
ben. Ez a sokat hallott „az egyház mi vagyunk” jelszó egyik legérté
kesebb és konkrét interpretációja. A közösség tagjai természetesen 
az egyházközség tagjai is egyben, fordítva azonban - általában -  ez 
nem áll. Az egyházközség határai „átjárhatóak” az EB tagsága 
tekintetében, s ennek így is kell lennie: az egyházközség számára 
halálos veszedelem, ha azt egy élesen elhatárolódó „elit-alakulat” 
próbálja irányítani.

A EB -  a Cristifidels Laici pápai körirat X. fejezetének szellemé
ben - többféle feladatot vállalhat, ill. kell vállalnia az egyházközség
gel kapcsolatban, amennyiben erre emberileg lehetősége van, illetve 
az egyházközség erre igényt tart:

a személyes kapcsolatok folyamatos növése, megfelelő rendez
vények, fórumok segítségével;

a hitoktatás, a korosztályok teljes spektrumában 
az ijjúsággal való különleges törődés; 
a rászorulók támogatása (sokgyermekesek, terhes anyák, mun

kanélküliek, betegek, öregek, magányosak, szegények stb.)
a hitükben gyengék -  a távolodók és a közeledők felkarolása; 

ha erre mód van, további közösségek létrejöttének elősegítése, 
hogy megvalósuljon az „egyházközség: közösségek közössége" 
elve;

tásával. Ezért („fővesztés terhe mellett") szükséges,

10 Kari Rahner: Egyházreform, Egyházfórum, 1994. 87. o.
11 András Imre, in Kereszténység és közösség, 13 o.
12 Új Ember 2001. március 18. 7.o.
13 Tomka Ferenc in Jézus a plébánián, Lelkipásztori napok, Eger, 1997. ÖLI, 11.o. Az évente rendezett lelkipásztori napok 1996., 
1998. és 1999-es kiadványai is sok tapasztalatot gyűjtöttek össze témánkra vonatkozóan.
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tanácsadás a plébánosnak; szükség esetén kritikus, őszinte 
állásfoglalás;

család-pasztoráció, jegyesoktatás, családi ünnepek és általá
ban az imádság kultúrájának segítése, alkalomszerűen a szülők teher
mentesítése, gyerekfelügyelet;

kritikus időszakok idején, de pl. tízévenként regulárisán megis
mételt „egyházközségizsinat” szervezése, mely az egyházközség 
belső és külső életének rendezését, irányváltását, sajátos arculatá
nak egyre markánsabb kialakítását célozza a neki adott karizmák 
felismerése révén;

aktív, kezdeményező részvétel a liturgiában és a paraliturgi- 
kus cselekményekben; szükség esetén az igeliturgia vezetése. Az 
EB-k bizonyos feltételek mellett alkalmassá válhatnak arra is, hogy 
hozzájáruljanak a helyi liturgia szebbé, teljesebbé tételéhez, sőt -  
kellő körültekintéssel -  annak továbbfejlesztéséhez, hogy a liturgia 
a mai ember hitélményének és transzcendencia-igényének megfelelő 
kifejező erőt nyerjen;

papi hivatások kinevelése, akár a reguláris papság, akár - remé
nyünk szerint a közeljövőben - a „ viriprobati ” felszentelésével az 
egyházközösség javára. Kari Rahner szerint „Az elfogadható és 
elfogadandó eucharisztikus vezető = közösségvezető elvet éppen 
olyan jogosan lehet és kell visszafelé is olvasni.”14 A közösség ki
termelte papi hivatás, ha a befogadó egyházközség előtt is elfoga
dást nyert, méltó arra, hogy az egyházi hatóságok is figyelemre 
méltassák, s kellő képzettség elérése után a papszentelésig eljusson. 
Szolgálata azonban nem halad -  legalább is elvileg -  nem lép túl az 
egyházközség határán, s természetesen cölibátusra sem kötelez
hető. Egy analógia erejéig megkockáztathatjuk ezt a kifejezést: az 
egyházközséggel lép házasságra, tehát nem diszponálható és csak 
kivételes körülmények esetén hagyhatja el azt.

A helyi egyházközség általában réteges szerkezetű: a „buzgó” 
hívőktől a kizárólag húsvéti és karácsonyi látogatókig, a mindent 
elfogadóktól a maguk módján hívőkig, a farizeusoktól a vámosokig, 
a hajbókolóktól az orrfintorgatókig, a vöröstől az ultraibolyáig a 
színskála minden eleme jelen lehet. Az EB erejének mércéje az, hogy 
milyen és hány színfoltot képes megközelíteni, integrálni vagy asszi

14 Kari Rahner: uo. 89. o.
15 Tomka Ferenc, uo. ll.o.

milálni. Nehéz és aktuális feladata, hogy különösen négy csoport
hoz kerüljön személyes közelségbe: a „maguk módján” hívőkhöz 
(akár járnak templomba, akár nem), az újraházasodottakhoz, a 
nyomorultakhoz és a papjaihoz.

Új tartalommal kell megtölteni, vagy fel kell éleszteni néhány 
felelősségi tisztséget. Ezek közül itt hármat emelünk ki. A licenciátus 
-a  török hódoltság idején nélkülözhetetlen szerepet játszó -  
intézménye nem csak arra való, hogy vállalói különféle, felszentelt- 
séget nem igénylő papi feladatokat lássanak el, hanem elsősorban 
arra is, hogy a szórványban pásztorként működjenek, a helyi 
bázisközösségek születésénél bábáskodjanak, azokat gondozzák, 
a bázisok tapasztalatait közkinccsé tegyék, a pap látogatásait 
előkészítsék, és képesek legyenek az emberek mindennapos, „világi” 
problémáit is esetenként megoldásra segíteni. (Ezért neveznénk 
őket szívesen, az összes emberi dimenzióra utalóan ember
pásztornak, a papoknak fenntartott lelkipásztor kifejezés helyett.) 
Fontos szerepet vállalhatnak a lelkigyakorlatok szervezésében és 
tartásában, ami már hazánkban sem számít kivételes esetnek. „A 
paphiány növekedtével pótolhatatlanná válik, hogy alkalmas 
világiak is készüljenek fel a lelki vezetésre, illetve lelkigyakorlatok 
vezetésére.” -  írja Tomka Ferenc15. - Nálunk, katolikusoknál elvileg 
a bérmálkozáshoz társított, de a megszokottnál sokkal alaposabb 
készület lehet a licenciátus előiskolája. (Az alaposabb képzésnek 
és gyakorlatnak természetesen sokkal mélyrehatóbb személyi és 
anyagi előfeltételei vannak: a gazdasági magalapozásához -  
megfelelő szakemberek segítségével -  különleges, jórészt az 
önellátást is célzó „projektek” beindítása elengedhetetlen. - Évente 
kb. 20 fiatal kiképzésére lenne szükséges; átlagosan 5 év körül 
várható „szolgálati idő” mellett. Gondolnunk kell a licenciátus regi
onális hálózatára is.)

Elméletileg új, de nélkülözhetetlen az „ egyházanya ” szerepe. 
Gyakorlatban már több helyen is megfigyelhető, hogy ennek a gyak
ran rejtett szerepnek milyen óriási jelentősége van egy-egy egyház- 
község életében. Ok azok, akik az egyház belső életét otthonossá, 
otthonná alakítják, szellemileg idegenek számára kedvessé, bizony
talanok számára hívogatóvá, marasztalóvá teszik. Az érett nők, 
asszonyok sokakra figyelő, sokakat akár csak apróságokkal segítő 
szerepéről van szó.

Nyugaton elterjedt a „ lelki kísérés ” gyakorlata, ahol kellő kép
zést nyert, érett férfi vagy nő néhány fiatalnak rendszeres segítséget 
nyújt lelki gondjai megoldásában. Magyarországon ez a hivatás 
nem közismert és legitimált, bár alkalomszerű formában nyilván ré
góta létezik. A családi, a vallási élet sokoldalú tapasztalatának birto
kában, a „ráhangolódás” (empátia) képességével rendelkezve sok 
fiatal gondj át vállalhatj ák magukra.

A közösség és a környező társadalom kapcsolata

Az EB nemcsak az egyház intézményes, vagy a fejlődésnek 
még mozgásban lévő keretein belül létezik és teljesít szolgálatot, 
hanem ugyanakkor a helyi (polgári) közösség életében is fontos 
szerepet játszhat, mint a közösség szociális, kulturális, morális (és 
ezeken keresztül láthatatlanul) transzcendens dimenzióin munkál
kodó ’civil’ szervezet. Ezeknek a közösségeknek legfontosabb fela
data tehát az, hogy élni és szeretni tanítsák a környezetükben élőket, 
s maguk is tanuljanak tőlük úgy, hogy értékeiket felerősítve tovább
adják, egyrészt az egyházi közösség, másrészt a tágabb közösség 
felé. Kétirányú forgalomról van tehát szó, az emberi (és a keresztény) 
élet minden dimenziójában. Az EB tehát nem maradhat bezárva sem 
a saját, sem pedig az egyházközség falai közé. Krisztusi küldetését

Egyházreform
Rahner könyvében olyan 
témához nyúlt, amely a zsi
nat óta különösen foglal
koztatja a teológusokat:
Milyennek akarja Jézus az 
egyházat? A jelenlegi hely
zet elemzése után, melyben 
eloszlat jó  néhány, a mai 
egyházra vonatkozó tév
hitet, a következő részben 
arról ír, mit lehetne tenni 
nekünk, keresztényeknek, 
majd pedig felvázolja az 
ideális (.jövőbeli”) egyhá
zat, hogy milyennek kelle
ne lennie. Ajánlható ez a 
könyv mindazoknak, akik 
elszánták magukat arra, 
hogy Krisztus egyházának építő tagjai legyenek. 
Kari Rahner: Egyházreform (108 old.)
Ár: 800,-Ft.
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nyezése, szervezése a poliszt érintő ügyekben, ill. ilyenekhez való 
csatlakozás.

Szegények és bármilyen más problémával küszködök felka
rolása.

A település közösségi jellegének erősítése: ünnepségek, hagyo
mányőrző kezdeményezések; közreműködés helyi újság, TV és más 
információközlő eszközök működtetésében; kaláka-akciók szervezése.

Híd-szerep az egyházközség, az egyház, település hivatalos 
vezetősége és tagjai között (pl. öregek klubja; nyilvános filmvetítés).

Az EB-ket az egyház antennáinak is nevezhetnénk, mert (nem 
feltétlenül keresztény) a környezetükből fakadó prófétai szó felfogá
sára, dekódolására és továbbadására kötelezettek, a társadalom és 
az egyház szélesebb fórumai felé is. Ezt az „alulról” érkező hangot 
az egyház vezetőinek komolyan kell venni, s a befogadásra kész, 
de egyben kritikus vizsgálat, ill. szűrés után a legfontosabb üzenetek 
mellé kell állniuk, akár tekintélyükkel is. (Lehetséges példák erre: 
egy-egy szélsőséges politikai-társadalmi nézet elítélése, sürgős szo
ciális vészhelyzet esetén a segélyezés támogatása- pl. árvízi hely
zet -  erkölcsileg vagy egzisztenciálisan veszélyes áramlatok kritikáj a, 
jók hangsúlyozása stb.)

Nehezen írható körül az egyik legsürgetőbb feladat, a konzum- 
kultúra elleni harc, s vele párhuzamosan az igényes kultúra propa
gálása. Még nehezebb a fogyasztói mentalitással és az önző indivi
dualizmussal történő szembenállás kiegyensúlyozott, de határozott 
képviselete.

Az EB-ket terheli a (a tízparancs rangját elérő) környezetvé
delmi propaganda és aktivitás.

Az EB-k szélesebb kaput nyithatnak meg a mai magyar egyház 
és a profán társadalom szembesítésére, éppen bázisjellegüknél 
fogva. Ennek két feltétele van: egyrészt az EB szemléletét érzé
kennyé kell tenni a társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok 
részletes és mélyebb megértése iránt, másrészt az egyház vezetőinek 
igényelniük kell az így létrejövő társadalom-térképet. Szakítani kell 
azzal a belénk ivódott nézettel, hogy a profán jelenségeknek leg
feljebb perifériális jelentősége van az Isten Országa, a lelkek üdvös
sége szempontjából.

Az EB-k feladata, hogy gyors kapcsolatot teremtsenek a meg
növekedett mobilitás következtében a horizontjukon újonnan meg
jelenő családokkal és egyénekkel.

A missziós feladat, mely eddig súlyával a papokra, szerzetesekre 
hárult, most jórészt áttolódik a világiak, s így az EB-k hatáskörébe. 
A missziós eszközökben is lényeges paradiagmaváltás szükséges: 
az igazság- és erényelvű aktív missziózás mellé, egyenlő súllyal 
kell érvényesíteni a személyes kapcsolatok, a barátság, a szeretet- 
közösség, a szociális segítés, a kulturális gazdagítás és a meghallga
tás eszköztárát. S nem utolsósorban egy új nyelvezetet, melyet az 
együtt-értés, az együttérzés, a szolidaritás nyelvének nevezhetünk. 
Mindez legalább olyan felkészülést igényel, mint a hagyományos 
népmissziós küldetés. „Krisztus most a világi hívőket küldi minda
zokba a városokba és falvakba, ahová ő maga készül.” (Apostolicam 
Actuositatem, 33.)

Az említett feladatkörök legtöbbjére jellemző, hogy inkább egy- 
egy közösségi tag, mint a közösség egészének segítő tevékeny
ségéről van szó. - Ezen problémák megoldására esetenként más 
szerveződések, pl. az önkormányzat (is) hivatott; ilyen esetben a 
bázisközösség közvetítő, figyelemfelhívó, esetleg azokba beépülve, 
asszisztensi szerepet játszhat, a szükségnek megfelelő mértékben 
és körültekintéssel.

Itt hívjuk fel a figyelmet a diakonátus nélkülözhetetlen szerepé
re. A diakónus nem bármikor előszólítható pap-pótlék, hanem első
sorban az egyház szociális és társadalmi, esetleg politikai hiva-

hazudtolná meg ezáltal. Hivatása elvileg minden ember, gyakorlatilag 
a környező település lakói közé szólítja. Feladata, hogy a „polisz” 
ügyeivel, azaz politikával is foglalkozzék -  de ezeket az ügyeket az 
emberek boldogulásának, békéjének, lelki, szellemi fejlődésének, 
azaz Isten Országának szemüvegén keresztül vizsgálja. (Termé
szetesen nem világpolitikára'vagy pártpolitikára gondolunk, hanem 
a helyi „polisz” ügyeiben való részvételre.) VI. Pál szerint "Fela
datuk. .. .hogy megragadjanak minden keresztény, evangéliumi lehe
tőséget,, amire a világban alkalmuk van, de nélkülük nem valósulna 
meg. Evangelizáló munkájuk sajátos területe a rendkívül bonyolult 
politikai, társadalmi, gazdasági élet; a kultúra világa, a tudomány, a 
művészetek, a nemzetközi kapcsolatok, a tömegkultúra eszközei; 
.......de az emberi szenvedés is!.” (Evangélium Nuntiandi, 70).

Felsorolunk néhány jelenséget, melyek gyakran kerülnek a 
"polisz” problémáinak középpontjába.

Szegények étkeztetése egy templomban -  Messzire mentek?

Békeszerzés, segítségnyújtás a településen kialakult akut és 
krónikus konfliktusok feloldására (pl. kisebbségek vonatko
zásában).

Különleges figyelem a fiatalok kulturális és szórakozás
igényeinek kielégítésére. (Sport, tánc- és filmklub, kirándulások, 
utazások szervezése stb.)

Olyan ‘apostoli ’ kiscsoportok szervezése a hívők, hívő fiatalok 
köréből, akik képesek nem-hívő, esetleg kallódó embereket is maguk
hoz vonzani (a szeretet evangelizációja). K. Rahner szerint „Az 
egyháznak.... a súlypontot arra kell helyeznie, hogy offenzív maga
tartással új keresztényeket szerezzen egy ’ nem-keresztény’ környe
zetből, és nem arra, hogy hagyományos állományát defenzív módon
védelmezze....... egy úgynevezett újpogányságból újonnan megtért
keresztény többet jelent, mintha sikerülne még tíz ’régi keresztényt’ 
megtartanunk.”16 Különös tapintattal kell megközelíteni azokat, akik 
a „maguk módján hívők” csoportjába sorolhatók; ezek legtöbbjén 
az egyház által okozott sebek figyelhetők meg.

Állásfoglalások kidolgozása, esetleg közéleti akciók kezdemé

16 K. Rahner, uo. 28-29.0.
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tásának küldötte. (Erről jó áttekintést kapunk a Mérleg 2000/4 
számában.) Fő feladatuknak ma már elsősorban nem a szegények 
támogatását, hanem a szegénység okainak csökkentését kellene 
tekinteni. Olyan csoportokhoz kellene eszközöket és módszereket 
találni, amelyekhez hivatalos állami szociálpolitikai szervek, vagy a 
különböző társadalmi segélyszervezetek egyáltalán nem, vagy nem 
kielégítően érnek el, vagy ahol éppen az egyház által nyújtott többlet- 
lehetőségek (szeretetközösség, személyes gondoskodás, a gondol
kodásmód átalakítása) hiányoznak. Egy diakónusnak tehát az ed
digiek mellett szociális- és lelkigondozónak, gazdasági szakember
nek és kezdeményezőnek, közösségalkotónak és vezetőnek, média
szakembernek, helyi szinten kapcsolattal rendelkező politikusnak 
kell lennie, s ráadásul igen nagy mobilitással kell rendelkeznie. Rájuk 
is illik az „ember-pásztor” megnevezés. - Ezeket a szerteágazó 
feladatokat természetesen lehetetlen egy-egy diakónusra terhelni; 
egy-egy feladat inkább egy kialakítandó diakónus-hálózatra tartozik, 
amely alkalomszerűen kívülálló szakemberekre is támaszkodik.

Problémák, veszélyek

Veszély lehet az infantilizáció, a lihegő szolgalelkűség vagy 
éppen az elitgőg, egy-egy karizmatikus személyiség zsarnoksága, 
zsarnoki törekvés a nivellálásra (1. Kamarás, uo. 9.o.).

Állandó probléma a nyitottság vagy a zártság polaritása, több
féle dimenzió (hitkérdések, imastílus, liturgia, idetartozás követel
ményei, külső tevékenységek, beszélgetési témák, erkölcsi kérdések 
stb.) mentén. Egy nyitott vezető, ill. közösség számára ez állandó 
tojástáncot és permanens átalakulási kényszert jelenthet; -  ellen
kező esetben a bezárkózás, a gettószellem veszélye fenyeget. A je
lenlegi magyar helyzetre vonatkozóan erősen feltételezhető, hogy 
az egyházközségek köré csoportosult kisközösségeknek csak ki
sebb hányada vállalja fe l közösségi mivoltában is az egyházközség 
gondjait. Mivel az általunk javasolt modell - ideális formájában - 
egy szerves, több éves vagy évtizedes fejlődés terméke, ezért nem 
lehet ezt egyszerűen elrendelni vagy megszervezni. Az ültetéstől a 
gyümölcstermésig hosszú út vezet. (Az erre történő szocializálást 
a világiak esetében már a gyermekkorban kell elkezdeni, a papságra 
készülők számára pedig kötelezővé kellene tenni, hogy tisztában 
legyenek a közösségalkotás minden problémájával, feltételével s 
az abból származó előnyökkel.)

A problémák egy része a közösség csonka mivoltából adódik; 
gyakran ez a közösség egyetlen, elhivatott házaspárra szűkül, akik
nek gyerekeik gondja mellett a megélhetési lehetőségeik folyamatos 
csökkenésével is számolniuk kell. - Máskor esetleg már túl sokan is 
lennének, de polgári elfoglaltságuk miatt alig mozdíthatók a na
gyobb közösség szolgálatára, s ezáltal az EB elporlik, vagy egyoldalú 
baráti, jó esetben imaközösséggé válik. - Ismét más esetben a szerteá
gazó féladatokhosszú listája alig egy-két szolgálattípusra csökken; nincs 
olyan személy, aki a többit, például a környező, esetleg nem-hívő 
társadalom szolgálatát akár egyetlen vonatkozásban is vállalná. 
(Ennek esetenként elfogadható indoka, hogy a laikus ember kötött
ségeit gyakran nem lehet előre kiszámítani - pl. egy sokgyermekes 
anya esetében -, vagy teljesítménye hullámzó. -  Sokszor az egyéb
ként „full-time” EB feladatokra alkalmas ember úgy érzi: az egyháztól 
várható jövedeleméből nem tudja családját eltartani.)

Önmagunkkal kell vitára kelnünk, amikor az EB-k életműködé
sének széles spektrumáról álmodozunk. A valóság ugyanis az, hogy 
minden ilyen közösség csak a tagjainak adott talentumokkal gaz
dálkodhat s ez az esetek többségében ugyancsak korlátozott. Van, 
ahol nagyobb esély adódik egy bensőséges, inkább családi közös
ség megélésére, de kevés muníció marad a szociális-politikai felelős

17 K.Rahner, uo. 85.o.

ségvállalásra. Ott, ahol az emberek képességeit inkább az utóbbi 
érdeklődés foglalja le, gyakran az istenkeresés, a krisztuskövetés 
direkt forrásai apadhatnak el; másutt a kulturális megjelenés dominál, 
több-kevesebb világias színezettel; máshol az imádság kertjeiben 
rejtőzködő közösséget hiába keressük a közvetlen hitvallás fóru
main. Éppen ez a hiánygazdálkodás nyújt azonban egyfajta lehető
séget arra, hogy az egyes EB-k sajátos karaktere kialakuljon. S ha a 
hiány nem lép túl egy kritikus határt, akkor a közösség életciklusa 
akár felfelé ívelhet. Nem utópia tehát; sikere egyébként sem a 
puszta emberi erőfeszítésen, a mégoly körültekintő szervezésen 
múlik, hanem a tagok Istentől kapott örömének mértékén.

Gyakoriak a felsőbb egyházi vezetőkkel való konfliktusok', 
például a plébános minden döntést magához akar ragadni (a szub
szidiaritás elvének megsértésével, vagy a bázistagok képzettsé
gének -  gyakran jogos -  megkérdőjelezésével, de ezzel a bázist 
passzivitásra kényszerítve). Máskor éppen az egyházi vezető hagy 
mindent a közösségre, mely megfelelő irányítás nélkül elbizony
talanodik. A felettes egyházi hatóságok apriori bizalmatlansága a 
laikus munkatársakkal szemben nem ritka panasz.

Sokan a helyenként jelentkező szektariánus befolyástól félnek. 
Ezt helyenként a tapasztalat is igazolja: a kisegyházak szerveződési 
elvei hasonlítanak a fentebb leírtakhoz; a belépő tagokat már kez
dettől fogva munkába állítják, és vidéki környezetben is képesek 
meglepően sok embert aktivitásra késztetni, majd gyors tanfolya
mok, hosszabb bibliaiskolák elvégzése után állandó szolgálatba 
állítani.

Probléma, hogy a világiak között erős karizmatikus erők 
érvényesülhetnek, karizmatikus egyéniségek is lehetnek, de ezek 
nem feltétlenül azonosak a közösségvezetővel. A feszültség ilyen 
esetben csak a kölcsönös tisztelet és a minden sérelmet túlhaladó 
szeretet elvén kezelhető.

A pap által „ültetett” EB-k esetében gyakran előfordul, hogy a 
pap távozásával az EB is megszűnik. (A jó mag a pap cipőtalpára 
ragadt.)

Nem mondtam,
-  hogy az EB rendszere a magyar egyház megújulásának és a 

paphiányt megoldásának egyetlen útja;
-  hogy a bázisközösség fogalma pontosan meghatározható és 

hogy életciklusát, szervezetét és feladatkörét viszonylag pontosan 
körülhatárolható, konkrét szabályrendszerbe lehet foglalni;

-  hogy a pap jelenléte esetén a bázisközösség fölöslegessé 
válik: ennek inkább ellenkezőjét mondjuk: ilyen közösség a papi 
szerepnek igen jó kiegészítője, előkészítője és támasza kell,hogy 
legyen;

-  hogy az egyházat deklerikalizálni kellene abban az értelemben, 
hogy már nincs is szükség papokra.

Összegzés és üzenet
Összegzésként és az előadás záró üzeneteként hadd idézzem 

K. Rahner lapidáris megállapítását: „A jövő egyháza a szabad kez
deményezésű és szerveződésű bázisközösségekre épülő egyház 
lesz.”17, és hadd ffizzek hozzá néhány, vitára élezett hipotézist: a 
paphiány nem kérdőjel, hanem Isten Leikéből fakadó, figyelmeztető 
felkiáltójel, (pontosan annyi pap van, amennyire az egyháznak 
szüksége van); az EB-k felelősei vonják be ember-pásztori tevé
kenységükbe papjaikat is, akik magányukban gyakran embertelen 
ember-távolban élnek; valósítsák meg bázis-szinten azt a Tanító 
Hivatal mellől régóta hiányzó hivatalt, melynek tábláján ez állna: 
„A Hallgató, Rátok Figyelő Hivatal”. És végül: Isten ma otthont 
keres a világban, a Fia számára meg testvéreket.
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Dobos László1

Egy megvalósításra váró „utópia”

Puszta kíváncsiságból megkérdeztem néhány ismerősömtől, - 
hívektől és nem hívektől, - hogy mi jut eszébe erről a szóról: plé
bánia? A válaszok nagyjából ilyenek voltak: az öreg plébáno
sunk. . ..az a ház, amelyben a papok laknak... olyan hivatal, ahol a 
templomi esküvőt meg lehet rendelni... az egyházi adó, amelyet be 
kell fizetni, ha azt szeretném, hogy majd pap temessen el...

Egy ilyen szűk körben végzett magán közvéleménykutatásból 
peresze nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de attól 
tartok, hogy egy országos felmérés is hasonló eredményt hozna.

így  látják

A plébánia még a hívő, templomba járó emberek nagy része 
számára is lényegében azonos a plébánossal. Azzal a tiszteletre 
méltó, magányos pappal, aki egészsége és idegrendszere végső 
összeroppanásáig dolgozik, hősies erőfeszítéssel „tartja a frontot”, 
igyekszik megmenteni azt, ami még van. Aki egyedül küszködik, 
mert ha kényszerűségből rá is bíz néhány részfeladatot a hitokta
tókra vagy más munkatársakra, sehogy sem képes közösségre lépni 
velük. Ki tudja miért, de nem tudja megosztani gondjait és örömeit, 
nem tudja elfogadni mások ötleteit és javaslatait, és saját terveinek 
megvalósításáért sem tud együtt dolgozni másokkal. Arra nem is 
nagyon gondol, hogy valamiképpen az egész plébániának közös
séggé kellene válnia, mert számára a hívek nem testvérek, az egyetlen 
krisztustest tagjai, akik keresztségük révén maguk is papok, az egy
ház egyetemes küldetésének hordozói, hanem „gondozottak”, akiket 
szolgálatából adódóan „el kell látnia”.

Közösségi tagok előadása — Megosztják örömeiket 
És azon se lehet csodálkozni, hogy sokan amolyan „vallási 

szolgáltatásokat szervező irodának” gondolják a plébániát. Hiszen 
még a ház oldalán lévő tábla is ezt sugallja: „Rk. Plébánia Hivatal- 
Hivatalos idő: ettől-eddig...”. Joggal gondolja a plébániát hivatal
nak az, aki csak olyankor kerül kapcsolatba vele, amikor valamilyen 
„szolgáltatásra”, keresztelésre, esküvőre, temetésre van szüksége. 
Talán másképp alakult volna ki benne, ha azt látná, hogy ebben az 
épületben pezsgő élet van. Ha azt tapasztalná, hogy ez a ház sok 
gyermeknek, fiatalnak, öregnek második otthona. Ha úgy tudná, 
hogy itt az emberek szívesen összejönnek, mert itt megoszthatják 
egymással örömeiket-gondjaikat, és akik ide tartoznak, azok, mind

segítik egymást, azok együtt, szerető testvéri közösségben élik 
meg vallási életüket. Ha ilyeneket tapasztalt volna, bizonyára 
felmerült volna már benne a vágy, hogy milyen jó lenne ezek közé 
az emberek közé tartozni, és talán el is jött volna közéjük, ha valaki 
hívj a. De semmi ilyesmit nem tapasztalt, mert ilyesmi ezen a plébánián 
nincs. Tőle itt még senki meg nem kérdezte, hogy mi bántja, miben 
lehetne segítségére, mit szeretne, mi után vágyódik? Ha valamit 
kérdeztek tőle, az legfeljebb az, hogy befizette-e az egyházi adót? 
Csoda-e, hogy számára a plébánia egyszerűen egy hivatal?

Valójában mi a plébánia?

A II. Vatikáni Zsinat óta újra világosan látjuk, hogy a plébánia 
nem hivatal, nem szolgáltató egység és nem is az egyház területi 
igazgatási szerve, hanem a Krisztushoz tartozók helyi közössége. 
Olyan meleg, szerető testvéri közösség, amelyben valóságosan és 
érzékletesen maga az egyház jelenik meg a társadalom egy adott 
csoportja számára. A plébánia maga az egyház, amely a gyakran 
megtévesztő látszat ellenére nem szervezet, nem vallási intézmény, 
hanem lényegénél fogva közösség. Isten vándorló népe, Krisztus 
titokzatos teste, az ő megváltó és megszentelő művének folytatója, 
és ezért nem is csak önmagának, befelé élő, hanem missziós külde
téssel felruházott, a világ evangelizálására hivatott közösség.

Az egyház egyetlen felelőse sem mondhatja, hogy ő ezt nem 
tudja, vagy hogy ez nem így van. Ezt a plébánia-képet állítja elénk 
az utóbbi évtizedek valamennyi hivatalos egyházi dokumentuma a 
zsinati okmányoktól a különféle pápai megnyilatkozásokon keresztül 
a legfrissebb katekétiai direktóriumokig. Szakkönyvek, tanulmányok 
tucatjai foglalkoznak vele magyar nyelven is. De azt se mondhatja 
senki, hogy ez képtelenség, utópia, a mai körülmények között meg
valósíthatatlan ábránd, mert van már néhány plébánia - falun és 
városban egyaránt -, ahol ezt az „utópiát” megvalósították, ahol a 
plébánia tényleg élő, fejlődő, növekvő közösség, „hegyre épült 
város”, amelyre tisztelettel és vágyakozással tekintenek a kívülállók, 
amely képes magához vonzani és befogadni az útkeresőket.

Az egyházát szerető ember ma gyakran abban a feszültségben 
kénytelen élni, hogy más az, aminek lennie kellene, és más az, ami 
van. De miért más? Miért nem igyekszenek a pusztán vallási szolgál
tatásokat nyújtó plébániák igazi, növekedésre képes, élő közös
ségekké válni? Azt a lehetőséget záijuk ki, hogy azok, akiknek fela
data lenne a változtatás, meg vannak elégedve a jelenlegi helyzettel, 
és nem akarnak változtatni. De azt a feltevést nagyon óvatosan 
megkockáztatom, hogy a plébánosok egy része nem látja világosan, 
hogy mit is kellene tennie. Napi munkája annyira leköti, annyira 
igény beveszi minden idejét és energiáját, hogy az egyházi doku
mentumok tanulmányozására, a szakirodalom olvasására már nem 
futja belőle. A szolgálat egyre növekvő terhei szinte odaláncolják a 
plébániához. Nem jár el továbbképzésekre, kongresszusokra, nem 
tud meglátogatni egy olyan plébániát, ahol már sikerült megvaló
sítani valamit az „utópiából”. Az új pasztorális koncepciókat nem 
ismeri, és olyan mélyen beleásta magát a munkába, hogy az egyház 
megújulásának szele valahogy elfuj a feje fölött. A legfontosabb 
dolog az lenne, hogy ezek a minden tiszteletet megérdemlő plébá

' A szerző a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola pedagógia szakos tanára. 

16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- E g y h á z |o r u M  — -------- 2001/5



S ú l y p o n t  E g y h á z k ö z (ö s )s é g

nosok időnként levegőhöz jussanak, alkalmat és lehetőséget kapja
nak arra, hogy tájékozódjanak, információt gyűjtsenek, szellemileg- 
lelkileg feltöltődjenek, hogy mások sikerei- eredményei bennük is 
új gondolatokat, terveket, új lelkesedést ébresszenek. Lehet, hogy 
emiatt időnként elmaradnának fontos vagy talán csak annak gon
dolt/ feladatok, de ez bőven megtérülne a megújuló látásmódban 
és az ebből fakadó eredményekben.

Biztos, hogy az „utópia” megvalósítása nem egyedül a plébá
nosokon múlik. Óriási nehézkedési erő, valóságos fék a hívek, főleg 
a falusi hívek egy részének maradisága, a megváltoztathatatlannak 
vélt dolgokhoz való görcsös ragaszkodása is. „Mi ezt így szoktuk...” 
„Nálunk ez mindig így volt... ” -tehát így is kell örökké maradnia... 
Azok a falusi plébánosok, akiknek sikerült áttörniük ezt a betonfalat, 
általában három dolognak tulajdonítják sikerüket. Az egyik az, hogy 
nagyon bensőséges, testvéri kapcsolatot tudtak kialakítani a híveik
kel, akik nem csak tisztelik, de szeretik is őket. Nem föléjük rendelt 
elöljárót, hanem a szolgálatukra küldött testvért látnak benne. Már
pedig akit az emberek elfogadnak, szeretnek, annak kedvéért sok 
mindent megtesznek. A siker másik oka az volt, hogy nem rontottak 
rá ajtóstól a hívekre, hanem gondosan előkészítettek, megérleltek 
és meg is indokoltak minden apró változtatást. A türelem és a foko
zatosság lassanként megtörte az ellenállást. A harmadik dolog, hogy 
sikerült megtalálni a hívek között azokat, akiket nem kötnek a kon
venciók, akik nyitottak az újra. Elsősorban a fiatalok ilyenek. Nyert 
ügye van annak a plébánosnak, aki közösséget tud maga köré 
gyűjteni a felnőtté váló hittanos gyerekekből, az egyházi házasságot 
kötött fiatal párokból.

A plébánia közösség

Mert leginkább abban különbözik a pusztán vallási szolgálta
tásokat nyújtó plébánia az ősegyházi modelleket követő, megújult, 
zsinat utáni plébániától, hogy míg az előbbi alapvetően egyszemé
lyes, annak az egyetlen embernek, a plébánosnak az erőfeszítéseire 
épül, akinek a feladata, hogy „ellássa” a híveit, addig az utóbbi 
minden szempontból közösségi, ahol a plébános vezetésével sokan 
és összehangoltan tevékenykednek a közös cél, a jézusi küldetés 
teljesítése érdekében.

De mitől lesz egy plébánia közösség? Nyilvánvaló, hogy egy 
mai nagy létszámú plébánia olyan értelemben nem tehető közös
ségé, mint ahogy közösségek voltak az első század jeruzsálemi, 
korinthusi, efezusi gyülekezetei. Ezekben mindenki mindenkit szemé
lyesen ismert, mindenki mindenkivel közvetlen kapcsolatban állt. Ez 
egy mai plébánián alig elképzelhető. De kialakítható egy olyan közös
ségi légkör, amely a plébániához tartozókban erős,,mi tudatot’ ’ ébreszt, 
és amelyet a kívülállók is észrevesznek, és rokonszenvesnek találnak.

A plébániai közösség létrejöttének legfontosabb alapja az a 
szeretet, amely a hívek hiteles evangéliumi életéből fakad. Krisztusi 
közösség e nélkül nem jöhet létre. (Vö. Jn. 13,35). Erre buzdítani, 
ezért imádkozni, ezen munkálkodni az első és legfontosabb lépés a 
plébániai közösség kialakítása felé.

Építi a közösséget a liturgia, elsősorban az Eucharisztia 
ünneplése is. Akik egy kenyérből esznek, azok egy testté lesznek. 
/Vö 1 kor 10,17/. De ahhoz, hogy ezt a hívek érzékeljék is, közösségi 
módon kell megszervezni az ünneplést. Élni kell mindazokkal a lehe
tőségekkel, amelyeket a liturgikus előírások nyújtanak. Meg kell 
tenni mindent, hogy a hívek ne nézői, hanem egyre inkább résztve
vői legyenek a szent cselekménynek. De más, apró gesztusokkal is 
erősítem lehet a közösségi légkört. Ilyen például, ha a szentmisére 
érkezőket néhány ezzel megbízott világi fogadja és üdvözli, vagy 
ha a szentmise után a templom kapujában a pap néhány szót vált és 
kezet fog a távozókkal.

Ahhoz, hogy valaki a közösség tagjának érezze magát, az is

szükséges, hogy tudjon mindenről, ami abban a közösségben tör
ténik. Ezért jól működő információs rendszer nélkül nincs közösség. 
Jelentős közösségformáló ereje van az élőszóban elhangzó vagy 
írásban közzétett híreknek, hirdetéseknek, de még inkább egy jól 
szerkesztett plébániai újságnak, amelyet nem csak a tefhplomba já
rókhoz, hanem az úgynevezett „peremen élőkhöz” is el lehet juttatni.

Építik a plébániai közösséget az időszakosan megrendezett 
találkozók, megbeszélések, zarándokutak, közös munkák, karitász- 
akciók is, mert ezek kapcsán erősödnek a személyes kapcsolatok, 
közelebb kerülnek egymáshoz olyanok, akik addig egyáltalán nem, 
vagy csak látásból ismerték egymást.

Közösségi tagok egy építkezésen — Segítik egymást
Óriási lépést tennének plébániáink a közösséggé válás útján, 

ha komolyan vennék a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1993-ban 
kelt, az egyházközségi képviselőtestületek működésére vonatkozó 
szabályzatát, különösen annak 5-6. pontjait, melyek a plébánia híve
iből létrehozott lelkipásztori bizottságról szólnak, és e bizottságon 
belül liturgikus, hitoktatási, családgondozási, karitatív sajtófelelős, 
ökumenikus munkacsoport létrehozását teszik lehetővé, sőt részle
tesen felsorolják e csoportok tevékenységi körét is.

Mert annál inkább „közösségi” egy plébánia, minél többen te
vékenykednek benne, minél több ember ötlete, javaslata, munkája 
épül bele a közös műbe. Ha én plébános lennék, örömmel fogadnám 
a legkisebb szolgálatot is, hiszen az, aki valamit tesz a plébániáért, 
az valamiképpen érdekeltté is válik a plébánia életének alakulásában.

A legfontosabbat a végére hagytam: Az tehet igazán közös
ségivé egy plébániát, ha benne személyes kapcsolatokra épülő 
kisközösségek működnek. Az ilyen plébánia képes leginkább arra, 
hogy a híveket elmélyítse a hitéletben, a kívülállókat magához vonz
za, és a megtérőket befogadja. Érthetetlen, hogy közel négy évti
zeddel a II. Vatikáni Zsinat után miért fogadja a papság egy jelentős 
része még mindig idegenkedve, sőt gyakran ellenségesen azokat a 
kisközösségeket, amelyek VI. Pál pápa szerint „az egyetemes Egyház 
reményei”, (EvangeliiNuntiandi 58.), II. János Pál pápa szerint pedig 
„az egyházi közösség hiteles kifejeződései és az evangelizáció köz
pontjai” (Christifideles Laici 26.). Nem értek egyet azokkal, akik az 
egész plébániai rendszert elavultnak tartják, és úgy gondolják, hogy 
a jövő egyháza a lelkiségi mozgalmak és a különféle kisközösségek 
spontánul szerveződő hálózata lesz. De meggyőződésem, hogy a 
plébániák csak akkor lesznek képesek megújulni, csak akkor válhat
nak élővé és az új evangelizáció középpontjaivá, ha befogadják a 
lelkiségi mozgalmakat, ha engedik, hogy híveik körében kiskö
zösségek szerveződjenek, és felhasználják, a missziós munka szolgá
latába állítják azokat az energiákat, amelyeket ezekben a mozgal
makban és közösségekben a Szentlélek ereje felhalmoz.

Nem kis dologról van szó. Nem csupán arról, hogy egy rögtön
zött közvélemény-kutatás során kiben milyen asszociációk támad
nak a „plébánia” szó kapcsán, hanem arról, hogy teljesíteni tudjuk-e 
azt a küldetést, amit az Úr ránk bízott, vagy nem.
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Mihályi Gilbert O. Praem.

„Az idők jelei”
Mindnyájan emberek vagyunk, embertársak, miért nem élünk így?

/.
Az Egyesült Államokban történt terrorista gonoszságra első 

reakcióm a mély gyász: az áldozatok nyugodjanak békében! A máso
dik a részvét az áldozatok hozzátartozóinak és az egész amerikai 
népnek, akik között 37 éven át éltem mint menekült.

II.
Harmadik reakcióm: minden bűntény megfelelő büntetést érdemel.
Biztosak legyünk, hogy azokat élje a csapás, akik kitervezték, 

az agytröszt, és a mindenfelé eltelj edt szervezők, és a már megter
vezett merényletek munkatársai. A New York-i embertelen pusztítás 
elkövetői már elpusztultak.

támadás? Üzenet, meg kell érteni. Mindnyájunk érdeke! Ebben a II. 
Vatikáni Zsinat „az idők jelei” történetszemlélete nyújt segítséget. 
Az egyház a mai világban c. zsinati konstitúció „az idők jelének” 
hív nagy döntő történelmi eseményt, amely fordulatot jelent, vagyis 
a világ nem lesz olyan, amilyen eddig volt. Nagy horderejű cselek
mény, amely az emberiség életének irányváltoztatása felé mutat.

Ami New Yorkban és Washingtonban történt, felette nagyje
lentőségű esemény, nemcsak az emberi együttélésre vonatkozóan. 
Éppen ezért nem szabad megelégednünk a büntetéssel, a terroriz
mus felszámolására tett elhatározásainkkal, kötelességünk keresni 
mondanivalóját.

VI.
Ennek előjeleit a láthatta a világ a közelmúltban a G7-ek csúcs- 

találkozóin- Seattle, Washington, Davos, Prága, Genova- a tünteté
sekben és a lázongásokban a globális pénzhatalom monopóliuma 
ellen, ami a világ kettéosztottságának-gazdag-szegény-fő oka. Ezek 
között a lázadók között voltak anarchisták, de keresztény szer
vezetek is.

Ezeket az előjeleket követte ez az ördögi támadás és cél
pontjaival elárulta a „miért”-et: 1. A globalizmus, a világgazdaság 
hatalmának felhőkarcolója. 2. Az amerikai szuperhatalom katonai 
szimbóluma. 3. Ha elfogadjuk, hogy az eltérített és szerencsét
lenséget szenvedett harmadik repülőgép a Fehér Háznak volt szán- 
va-, a „hidegháború” után a fennmaradt egyetlen világhatalom, az 
Egyesült Államok elnökének székhelye.

III.
Úgy látszik, hogy itt egy egész világra kiterjedt gonosztettekre 

kész terrorista hálózatról van szó, a civilizált világ elsőrendű, halaszt
hatatlan kötelességszerű feladata, hogy minden ország a saját terü
letén- és természetesen összefogva- kiirtsa gyökeresen ennek ágen
seit. S legyenek igen ébren, mert ezek minden hájjal megkent gonosz
tevők. Felelősek vagyunk egymásért, és bizonytalanságban nem 
élhetünk.

IV.
A büntetés legyen józan és felelős. Vigyázni kell, hogy lakos

ságot, népeket ne bántsunk, kommandósokkal el lehet érni a terroris
tákat kiképző táboraikban. De atombombázásra még gondolni se 
merjenek. Ez a büntetőhadjárat és a terroristák világhálózatának 
felszámolása kemény lesz és hosszú lejáratú. De semmiképpen se 
sodródjunk bele a leszámolás és a terrorista hullámok véres egymás- 
utánjába.

V.
Az agyafúrt szörnyű merénylet továbbá azt a reakciót váltotta 

ki bennem, amit minden gondolkodó emberben: Miért ez a borzalmas

VII.
Ha pedig ezek után valaki még mindig akarj a kifej ezetten tudni 

mindennek értelmét, olvassa csak el az említett Az egyház a mai vi
lágban c. konstitúciót:

„Az emberiség még sohasem volt annyira bővében javaknak, 
energiaforrásoknak és gazdasági hatalomnak, ám a föld lakóinak 
óriási hányada még mindig éhezik, és nélkülözések közt gyötrődik: 
emberek milliói pedig ími-olvasni sem tudnak.... Még mindig dúlnak 
az elkeseredett politikai, társadalmi, gazdasági, ,faji’ és ideológiai 
viszályok és nem hárult még el a követ kövön nem hagyó háború 
veszedelme.” 4.

„Most amikor a gazdaság fejlődése képes volna csökkenteni a 
társadalmi egyenlőtlenségeket, ha ésszerűen, emberségesen irá
nyítanák és egybehangolnák ezt, lépten-nyomon inkább csak elmér
gesíti a helyzetet, sőt helyenként a gyengébbek szociális viszonya
inak rosszabbodását és a szegények, megalázását idézi elő. Még 
mindig óriási tömegek nélkülözik a legszükségesebbeket is, 
ugyanakkor mások dúskálva élnek és tékozolják a javakat. Egymás 
mellett él a fényűzés és a nyomor”. 63.

VI. Pál pápa az 1967-ben kiadott A népek fejlődése encik- 
likájában a gazdag és a szegény népek globális problémájával foglal
kozik. A „harmadik világ” népeire irányítja a figyelmet, akik felül 
akarnak kerekedni az éhségen, betegségen és tudatlanságon, és 
szeretnének részesülni a civilizáció áldásaiban.

A World Trade Center lángoló tornyai New Yorkban —
Gyászba borult egek
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Ezek tudatában vagyunk? Jóváhagyjuk, hogy ez így van? Csak 
magunkkal törődünk, és embertársaink nem érdekelnek bennünket? 
Ez harmóniában van emberi felelőségünkkel és keresztény világ
nézetünkkel? Igazságérzetünk és embertársi szeretetünk nem diktál
ja: amit nem akarunk, hogy nekünk cselekedjenek, mi se cselekedjük 
másoknak? Az említett Az egyház a mai világban zsinati konstitúció 
hívja az egész civilizált világot megújulásra, mert ez a legjobb ellen
szere mindenfajta terrorizmusnak:, A z igazságosság és a méltányos
ság igényeinek kielégítése végett teljes erővel kell arra törekedni, 
hogy a személyek jogainak és minden nép sajátos jellegének sérelme 
nélkül mielőbb megszűnjenek a jelenleg meglevő és gyakran csak 
továbbmélyülő, egyéni és társadalmi megkülönböztetéssel is együtt 
járó gazdasági egyenlőtlenségek” 66. A pápa gyakran szólít az 
adósság részben vagy egészben elengedésére!

IX.

Ugyanezt a megelőzési módszert ajánlja a Magyar Püspöki Kar 
„Az igazságosabb és testvériesebb világot” c. körlevele. Ez ugyan 
a magyar nép javára íródott, de kifejezi az egyetemes emberi család 
alapvető igényét, hogy embertársakhoz méltó együttélésben boldo
gulhassunk. Az emberi összetartozásban gyökerező szolidaritás 
kötelez együttműködésre.

X.
Semmilyen elégedetlenség, gyűlölet, elkeseredettség ilyen 

embertelen terroristatiltakozásra, nem ad jogot. Bűntény büntetést 
érdemel. Ez legyen célzott, ne fajuljon el erőszakos vagdalkozásba.

Ezután a világban a terroristák tüzetes felszámolása szükséges. 
Ide tartozik ám az észak-ír terrorizmus, a zsidó-palesztin terrorista
öldöklés, a koszovói albánok Felszabadító Hadseregének terroriz
musa, a baszkok vérengzése.... Mindezeket úgyis túl sokáig tűrtük!

S hozzá kell látni a „világfaluban” az embertelen szegénység 
megszűntetéséhez. Ezt elősegíteni a gazdag államok kötelessége! 
A világ javainak minden embert, minden népet kell szolgálni.

Az Egyház Társadalmi Tanításának néhány évtized óta a nem
zetközi kapcsolatok, a „globális világ”, a népek egyetemes családja 
a legfőbb gondja.

Őszintén kimondja, a helyzet súlyos- az ember szorong. A kiutat 
is jelzik a szociális enciklikák, de nem hallgatnak azokra. Most azon
ban ez a vad, példanélküli terrorizmus belekiáltotta a világba: elég 
volt! Ez nem mehet így tovább!

Ocsúdjunk csak fel. Mi mindnyájan embertársak vagyunk, egy 
és oszthatatlan az emberiség. Egybetartozunk! Tehát megértéssel, 
együttérzéssel, összefogással és együttműködéssel, gazdag orszá
gok, s ide sorolandók az olajban gazdag arab országok is, kötelessége 
mindent megtenni a szociális igazságosság nevében a szerencsét
lenek felemelésére és fejlődésük előmozdítására. így várható, hogy 
biztonságban és békében élhetünk.

Vélemények a
II. János Pál pápa szeptember 14-én este 8 órakor égő gyertyát, 

helyezett el a castelgandolfói pápai palota ablakában, csatlakozva 
a lengyel rádió kezdeményezéséhez: „Gyújts gyertyát és imádkozz 
az USA elleni terrortámadás áldozataiért és a világ békéjéért.”

A z USA új szentszéki nagykövetének nyilatkozata

A Vatikáni Rádió szeptember 14-én délelőtt hosszú interjút 
készített James Nicholsonnal, az Egyesült Államok új szentszéki 
nagykövetével, aki két nappal a tragikus terrortámadás után mutatta 
be megbízólevelét a Vatikánban.

James Nicholson hangsúlyozta: „Életem során sokszor szemé
lyesen láttam a gyűlölet és a szenvedés megnyilvánulásait, de a 
mostanihoz hasonló borzalmat még nem tapasztaltam. Mindazonáltal 
vigaszban is volt részünk: számos táviratot, telefonhívást kaptam 
más országok követeitől, amelyeket továbbítottam az elnöknek Véle
ményem szerint a pápa nincs ellene annak, hogy ezeket a szemé
lyeket megfékezzék és elválasszák a társadalomtól. Az erőszak örvé
nyét csak akkor tudjuk megállítani, ha felkutatjuk a terroristákat és 
támogatóikat.” Az amerikai diplomata úgy véli, Amerika olykor túl 
magabiztos, természetesnek tartja az állam szervezettségét és az 
emberek személyes szabadságát. „Mivel ily nagy ország vagyunk 
és a Gondviselés ennyi természeti jóval áldott meg bennünket, ez 
irigységet, ellenérzést szülhet. De a nagyság és a hatalom azzal a 
felelősséggel is jár, hogy segítsünk és védelmezzünk másokat.”

Amerikai egyházak nyilatkozatai

A z Egyesült Államok püspöki konferenciájának hivatalos köz
leménye szerint „Siratjuk azokat, akik életüket veszítették, imádko
zunk örök nyugodalmukért és vigaszért hozzátartozóik számára.” 
Az amerikai püspökök a szent kereszt felmagasztalása és a Fájdalmas
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világegyházból
Szüzanya ünnepére emlékeztetve arra kérik híveiket, hogy újítsák 
meg Krisztusba vetett hitüket, utasítsák vissza a gyűlölet keserű 
gyümölcsit, mely e tragédia forrása.

Theodor Edgár McCarrick bíboros, Washington érseke min
denkit arra kért, hogy imádkozzon a nemzetért, hogy a „béke és az 
igazságosság folytonos keresése közben ellen tudjunk állni a bosz- 
szúvágy kísértésének."

Charles Joseph  
Chaput denveri érsek 
közleményében megál- 
lapítja, hogy a terror- 
cselekmények „próba
tétel elé állítják hitünket 
és nemzetünk jellemét.
Ezekben az órákban fáj
dalmat érzünk az áldo
zatokért, haragot az em
beri életet megvető gyil
kosokkal szemben és 
büszkeséget a mentő- 
szolgálatot végzők hősiessége iránt. Isten az irgalom és az igaz
ságosság Istene is és nem feledhetjük, hogy az erőszakot a gyűlölet 
szülte. A mi felelősségünk most az, hogy igazsággal és szeretettel 
válaszoljunk a gyűlöletre.”

Európai, köztük olasz főpásztorok nyilatkozatai

Antonio Maria Rouco Varela madridi bíboros, érsek üzenetet 
intézett Joseph Anthony Fiorenza érsekhez, az Egyesült Államok 
püspöki karának elnökéhez, amelyben Isten és az evangélium ne
vében elítélte a terrorcselekményeket, bárki és bármily okból vitte 
azokat végbe. Lelkünk tele van szenvedéssel a történtek miatt.
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“Istentől kérjük, hogy adjon örök nyugodalmat az áldozatoknak, 
és adjon vigaszt a merénylet miatt szenvedőknek. A Béke Istenéhez 
imádkozunk, hogy a gyilkos erőszak megszűnjön és ne szüljön 
újabb borzalmat.”

Carlo Maria Martini milánói bíboros, érsek imára szólító üze
nettel fordult híveihez. „Mindannyian rettenettel követtük az Egye
sült Államok tragikus eseményeit, visszafojtott lélegzettel élőben 
követtük az eseményeket. Nincs semmi, amivel igazolni lehet az erő
szakot. Kötelességünknek érezzük, hogy ismét erőteljesen leszögez
zük: az erőszak bármely formája nem eredményez mást, mint a legyőzöt- 
tség keserű ízét. Minden békés embernek egyesítenie kell erejét, 
hogy az ész világosságával válaszolni tudjunk az elvakult erőszakra.”

A multietnikus és többvallású Torino városa érezze magát 
egységesnek az erőszak elítélésében mondotta Severino Poletto 
bíboros a Szent Károly téren tartott tömegmegmozduláson. Az, 
ami az Egyesült Államokban történt, hadüzenet volt az egész embe
riség ellen.

Marco Cé bíboros, velencei érsek szerint szeptember 11-e a 
második világháború után a legdrámaibb nap volt az emberiség 
történelmében: az erőszak, az esztelenség és az embertelenség 
győzelmének napja. Ma minden ember bizonytalanabbnak érzi ma

gát, mert az, amit lehetségesnek tartottunk, valósággá vált. A köve
tendő út azonban nem az erőszaké, hanem a politikáé, az ésszerű
ségé és a párbeszédé. A hívő embereknek pedig az imán túl mindent 
meg kell tenniük az erőszakmentesség kultúrájának kiépítéséért. 
Giacomo Biffi bolognai bíboros üzenetében azt hangsúlyozza, hogy 
a béke az imádságból táplálkozik.

A Püspöki Szinóduson

Az októberi Püspöki Szinóduson tiibb püspök is állást foglalt 
az USA-t ért terrortámadással kapcsolatban. Concessao indiai püs
pök például, bár egyértelműen elítélte a szeptember 11-i terror- 
támadást, amely hatezer ártatlan ember életét követelte, hangsú
lyozta, hogy a világ különböző országaiban naponta hasonló tragé
diák ismétlődnek meg. Létezik egy másfajta, kevésbé nyilvánvaló 
terrorizmus, amelyről csak kevés szó esik. A halált okozó, igazság
talan gazdasági rendszer terrorizmusa következtében 11 millió gyer
mek halt éhen, miközben 400 mill iárd dollárt költenek kábítószerekre, 
780 milliárd dollárt a katonai védelemre.

Forrás:Magyar Kurír/Vatikáni Rádió

Levél az USA-bói
(...) Semmiféle csillagháborús rendszer nem képes megóvni minket attól az atomfegyvertől, amely egy vitorláson vagy egy Cess- 

nán, egy bőröndben vagy egy bérelt autóban érkezik meg. Hatalmas arzenálunk egyetlen egy fegyvere sem, évente az ún. védelemre 
kiadott 270 milliárd dollárunk egyetlen centje sem képes megóvni minket a terroristák bombájától. Ez katonai tény.

Amikor Clinton elnök megmagyarázta az amerikai népnek, miért bombázzuk Afganisztánt és 
Szudánt, nem az igazságot mondta. Azt mondta, azért vagyunk a terrorizmus céltáblája, mert a 
demokrácia, a szabadság és az emberi jogok oldalán állunk. Badarság! Azért vagyunk a terroristák 
céltáblája, mert kormányzatunk szinte az egész világon a diktatúrák, a rabszolga tartás és a kizsák
mányolás oldalán áll. Azért vagyunk a terroristák céltáblája, mert gyűlölnek minket. És azért gyűlöl
nek minket, mert kormányzatunk gyűlöletre méltó tetteket követett el. Kormányunk képviselői 
hány és hány országban váltottak le ... vezetőket, és állítottak helyükbe katonaidik-tátorokat, akik 
csupán bábok voltak, de készek arra, hogy amerikai nagyvállatoknak adják el saját polgáraikat és 
készségesek támaszpont-jaink befogadására?

Ezt tettük Iránban, amikor az amerikai haditengerészet és a CIA félreállította Moszadeghet, 
mivel ő nemzete számára akarta fenn-tartani az olajipart. A sahot állítottuk helyébe, aztán felfegy
vereztük, kiképeztük és megfizettük annak gyűlölt titkosrendőrségét, amely rabszolgaságba taszí
totta és terrorizálta Irán népét csak azért, hogy megóvja a mi olajkonszerneink érdekeit. Csoda-e, 
hogy Iránban vannak olyanok, akik gyűlölnek minket? Ezt tettük Chilében. Ezt tettük Vietnamban. 
És még nincs is olyan régen, hogy megpróbáltuk ezt tenni Irakban is. És persze milyen gyakran 
tettük ezt Nicaraguában és az összes többi latin-amerikai banánköztársaságban? Újból és újból 

elűztük a ... vezetőket... Gyilkos zsarnokokat állítottunk helyükbe, olyanokat, akik eladták saját embereiket, és így az ország gazdagságát 
olyan konszernek zsákmányolhatták ki akadály nélkül, mint a Domino Sugár, a Folgers vagy a Chiquita Banana. (...) Ezért gyűlölik 
világszerte az USA-t. És ezért vagyunk a terroristák céltáblája. Kanadában az emberek élvezik a demokráciát, a szabadságot és az 
emberi jogokat, ugyanígy Norvégiában és Svédországban. Hallottál már valaha olyan kanadai követségről, amelyet bombáztak? És 
norvég vagy svéd követségről? Nem azért gyűlölnek minket, mert gyakoroljuk a demokráciát, becsüljük a szabadságot vagy támogatjuk 
az emberi jogokat. Azért gyűlölnek minket, m ivel... a gyűlölet, amit elvetettünk, visszatér hozzánk, hogy a terrorizmus formájában, a 
jövőben pedig az atomterrorizmus formájában fenyegessen minket! (...)

Ahelyett, hogy azért küldenénk a világba fiainkat és lányainkat, hogy arabokat öljenek, és így megszerezhessük a homokjuk alatt 
húzódó olajat, azért kellene őket a világba küldenünk, hogy helyreállítsák infrastruktúrájukat, tiszta vizet vigyenek nekik és megetessék 
az éhező gyerekeket. Ahelyett, hogy folytatnánk eddigi gyakorlatunkat és szankcióinkat naponta, iraki gyerekek százainak éhhalálát 
okoznánk, segítenünk kellene az irakiaknak, hogy helyreállítsák elektromos műveiket, vízvezetékeiket és kórházaikat, mindazt, amit mi 
leromboltunk és aminek a helyreállítását megakadályoztuk. Ahelyett, hogy terroristákat és halálbrigádokat képeznénk ki, be kellene 
zárnunk a School of the Americas-t (fegyveres kiképző központ). Ahelyett, hogy világszerte támogatnánk a bomlasztást, a gyilkolást 
és a terrort, (...) a pénzt a segélyszervezeteknek kellene adnunk.
Róbert Bowman
(A szerző bombázópilóta volt a vietnami háborúban, 101 harci bevetésen vett részt.)
Forrás: Kairos-Europa, Rundbrief, 2001. November. Rövidített változat

Osama bin Laden —Amerika 
támogatta
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Michail Staikos metroplita1

Európa egyesítése és az egyházak

Most következő gondolatmenetem témájául az európai egyesí
tést választottam, melyet a keresztény egyházak és különösen az 
ortodox egyház szemszögéből vizsgálok, mivel a kérdést a ma és 
a holnap Európájáért tett erőfeszítéseink fő céljának tekintem, és 
mert ez a kérdés egész Európát, annak arculatát és szellemiségét 
egyaránt érinti, annak ellenére, hogy kevesebb figyelmet kap, mint 
amennyi szükséges és ésszerű lenne.2

E kérdés sok európai ember gondja, s egészen aktuális kihívást 
jelent, mindenekelőtt az egyházak, de mindazok számára, akik a 
múltat nem akarják figyelmen kívül hagyni, s a jövőt világosan 
akarják látni. A tét egyrészt az egyházak jövője, másrészt Európa 
és az európai ember jövője.

Az utóbbi években az egyesített Európa gondolata heves 
reakciókat váltott ki. Jó, hogy ez a téma sokakat foglalkoztat, mert 
a környezetünkről, népek, emberek, kultúrák és a következő gene
rációk élőhelyéről van szó.

Következésképpen ésszerű és szükséges feltennünk néhány 
kérdést. Nem azért, hogy most rögtön megválaszoljuk őket, hanem, 
hogy felhívjuk a figyelmet arra a problémára, amellyel nekünk, 
keresztényeknek és polgároknak foglalkoznunk kell. E kérdések 
a következők:

-  Mindenki Európáról beszél. De melyik Európát értjük 
ezalatt?

-  A kiforrott Európáról is beszélünk. De melyek Európa kifor
rottságának a kritériumai?

-  Az ember életének mely területeire gondolunk, amikor fejlő
désről beszélünk?

-  Az új Európa számára a politikai kérdé
sek-e a legfontosabbak? Vagy talán a gazda
sági kérdések? Vagy az európai biztonság 
területén belül a katonai kérdések?

-  Ezeknél a megfontolásoknál lényege
sek-e az emberek szociokulturális szükségletei 
és az ezzel kapcsolatos kérdések?

-  Mennyire veszik figyelembe ebben a 
vitában az értékeket? Figyelembe veszik-e őket 
egyáltalán?

-  És végül: milyen szerepet játszanak eb
ben a fejlődésben a keresztény egyházak?
Megkérdezik-e az egyházak véleményét ezzel 
kapcsolatban? Ha nem, vagy nem kellő mér
tékben, akkor miért nem? Nincs már szükség 
rájuk? És ha ez így van, mi a magyarázata?

-  Milyen utat járnak eközben a keresz
tények? Léteznek-e még a mai világban az 
egyházak?

Osztoznak-e az új Európában az emberek 
örömében, reményében, bánatában, félelmében? Isztambul, Hagia Sophia -  Csak a görögöké?

Tekintettel arra, hogy itt többes számban beszélünk az egyhá
zakról, tehát hogy különböző egyházakról van szó, nyilvánvaló, 
hogy egy közös, ökomenikus feladatról van szó.

Európa, amely méltán viseli görög nevét, oszthatatlan, és 
mindkét „tüdejére” szüksége van. Olyan kontinens, amelyet 
Keleten és Nyugaton, Délen és Északon egyrészt az antik görög 
fogalmak és eszmék, másrészt a kereszténység elvei hatnak át, 
amelyekhez Keleten Bizánc, Nyugaton pedig a reneszánsz csat
lakozhatott. Ez a szellemiség Európa valódi alapja, mert benne 
Nyugat és Kelet egyházai, valamint a zsidóság és az iszlám talál
koznak. A jövő politikájának, amelyet a hatalmak diktálnak Euró
pában és Európáért, nem újabb ellentétekről kell szólnia, hanem 
sokkal inkább arról, hogy ami szokatlanná vált, azzal újra megba
rátkozzunk.

Ennek szükségességét sok európai politikus, tudós és újságíró 
tagadja, mert a posztmodern kultúrsovinizmus aktualizált 
ideológiája legyőzi a sokrétűség egyenértékűségét.3 Az olyan 
könnyelmű kijelentéseket, amelyeket egykori és hivatalban lévő 
osztrák miniszterek tettek, (mint például: „Európa ott végződik, 
ahol az ortodoxia elkezdődik” vagy: „Figyelnünk kell arra, hogy 
Európa bővítésekor ne kerüljön rothadt gyümölcs a kosárba.”), 
elítélik ugyan, ám sajnos ugyanakkor legitimnek is tartják. A régről 
ismert nyugati kultúrimperializmus újraélesztése elsősorban azon 
alapszik, hogy a Nyugat kultúrhegemóniális ideológiája a bizánci 
birodalmat ma még dekadensnek bélyegzi.4 Ehhez hozzájön az a 
körülmény, hogy ennek az antieurópai ideológiának a képviselői

' A szerző ortodox érsek, a konstantinápolyi patriarchátus közép-európai képviselője (exarchája). Itt közölt előadása a Bécsi Egyetem 
Teológiai Karán a 2000/2001-es tanév őszi félévben tartott „ Teológia és politika - pozíciók és útkeresések” című előadássorozat 
keretében hangzott el.
2 v.ö. Staikos, Quo vadis, 29skk.
3 v.ö. Wenturis, Görögország és Európa, HOskk.
4 v.ö. Wenturis, Görögország és Európa, 118.
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azt hiszik, az európai történelmet újra ki kell találni és újra kell 
írni,a klasszikus filológiát és képzést, illetve a kereszténység felté
telezett tradíció korigálni kell, és az újra divatossá vált Kelet- 
Nyugat közti kulturális forradalmi nézetekkel, vagy nyugat-római- 
latin elképzelésekkel helyettesítsék. Nem az európai szellemiség 
megsértése-e, és az európai kultúrtörténet korlátozása-e az, hogy 
az Európai Unió, Görögország tiltakozása ellenére, Brüszszelben 
akarja felállítani az Európai Történelem Múzeumát, melynek kiál
lítása Nagy Károly korával kezdődne?

Kréta minói kultúrája, vagy az athéni Akropolisz, a bizánci 
Jagiva Sofiva csak a görögöké, nem pedig az összes európai embe
ré és az összes keresztényé? És a boszniai mecsetek, valamint a 
13.-14. századi koszovói ortodox kolostorok lerombolása egy pár 
évvel ezelőtt nem az európai kultúra egésze ellen irányult, és nem 
rombolja Európa képét és az európai identitást? Végtére is mi az 
európai kultúra? Csak a latin római-katolikus Nyugat és Észak? 
Ez nem tekinthető Európa kultúrdimenziójának, csupán egy - bár 
többé-kevésbé demokratikus, főként azonban pénzen, hatalmon 
és egyéni érdekeken nyugvó - államszövetség kibővített provincia
lizmusa, ami csak teljesen mellékesen foglalkozik a kultúrával.

Nyugat-Európának ez a politikai felfogása a Nyugat egyházai 
számára nagy kihívás és próbatétel, s különösen az a római kato
likus egyház számára, amelytől ma azt várják el, hogy II. János 
Pál pápa védelme mellett ebben az erősen behatárolt világban ves
se be befolyását a Nyugat politikai bulimiájának korlátozására, 
és mutassa meg, hogy maga is ismer és respektál határokat. 
Különben az ortodoxián belül az a jogos benyomás alakulhatna 
ki, hogy a római katolicizmus kihasználja az ortodox egyházak 
gyengéit azokban az országokban, amelyek még az EU-n kívül 
vannak, illetve a csatlakozásra várnak, és a világi globalizáció 
mintájára egyházi globalizációt kezdeményez, aminek az ökume
nikusok számára bizonyára pusztító következményei lennének.

Ebben a helyzetben evidens, hogy az egyházaknak kitartóknak 
kell lenniük, és hogy a feladat közös. Tőlünk, keresztényektől és 
Nyugat-Európa egyházaitól is függ, hogy emelnek-e újabb vasfüg
gönyt, hogy felállítanak-e új politikai határokat és új gazdasági, 
kulturális vagy esetleg vallási falakat. Fel fogják emelni ez ellen 
az egyházak a hangjukat, vagy hallgatni fognak? E probléma által 
az egyházak szavahihetősége és ezzel együtt egzisztenciája éppúgy 
veszélyeztetve van, mint ahogy az emberek teljes vallási élete 
vonatkozásában.

Reménykedem abban, hogy minden keresztény egyház meg 
fog felelni ennek az új kihívásnak, melynek tétje egy új, egyesített 
Európa, s ezt együttes, ökomenikus felelősségvállalással kell meg
valósítani minden ember jóléte és üdvözülése érdekében. Az egy
házaknak az a feladata, hogy folyamatosan figyelmeztessenek:

az ember, bár kenyérrel, de nem csak kenyérből él. És éppen ezen 
a ponton nagy a keresztények együttes ökumenikus felelőssége a 
ma és a holnap Európájáért, egy életképes, egységes Európáért, 
ami az „értékek közössége” lehet.5

Az EU-bizottság elnökének, Romano Prodinak, és a Szerb- 
Ortodox Egyház vezetőjének, Pavle pátriárkának 2000.évi őszi 
bécsi találkozója történelmi jelentőségű volt a szituáció helyes 
megítélése szempontjából éppúgy, mint a balkáni konfliktus 
megoldása és az előítéletek leépítése szempontjából. A Nyugat 
végre felismerte, és remélhetőleg meg is értette, hogy az ortodoxia
- sokak vélekedésével ellentétben nem idegen, vagy zavaró elem 
az új Európában, hanem sokkal inkább az ortodox népek életét 
átható dolog, ami jelentős mértékben - ha nem is a legnagyobb 
mértékben - járulhat hozzá a békülés folyamatához, de ugyanakkor 
a legnagyobb ellenállást tanúsítja, hogy ha az emberek identitásáról 
van szó.

A találkozó azonban felhívta a figyelmet Ausztria közeli és 
távoli jövőbeni szerepére is. Az osztrák állam az Európai Unió 
bővítésének összefüggésében nagy szolgálatot tehet az ügynek 
az ország történelme és tapasztalatai alapján. Ugyanakkor az 
osztrák egyházaknak kell elől járniuk az ökumenikus állásponttal, 
ami lehetővé teszi számukra, hogy egy Ausztriát meghaladó lépést 
tegyenek. Az osztrák keresztény egyházak egész társadalmat átha
tó együttes szava egyedülálló az ökumenizmus keretein belül 
megvalósított együttmüködés tekintetében. Az osztrák parlament
ben folytatott párbeszéd az egyházak és a pártok között arra utal, 
hogy az egyház és az állam közösen kíván felelősséget vállalni a 
társadalmi demokráciáért.

Európa egyházai megosztottságuk ellenére is sok mindent 
tudnak tenni közösen. Nem utolsósorban a köztük lévő elide
genedés leküzdése érdekében, de az értékek közösségeként elgon
dolt leendő Európa lakóinak érdekében is. Az egyházak közös 
felelősségvállalása az új Európa lakóiért ritkán volt olyan sürgető 
és fontos, mint most, függetlenül attól, hogy a már leomlott, vagy 
még álló falak határok melyik oldalán találhatóak.6

Irodalom:
Larentzakis Grigorios, Az egyházak ökumenikus felelőssége 

egy életképes, egységes Európáért (Ortodox Fórum 1993/7)
Staikos Michael, Feltámadás. A megélt ortodox spiritualitás- 

ról, Bécs 2000.
Staikos Michael, Quo vadis Európa? Egy ortodox cikk, Contu- 

ren (2000/2)
Wenturis Nikolaus, Görögország és Európa. Elmélkedések az 

„európaiság” összetevőiről: Találkozás az ortodoxiával és párbe
széd, Münster 1998.

A televízió, mint az élet visszatükrözése

A tévéműsorok Magyarország lakosságának gondolkodását messze jobban befolyásolják, mint a nyugat-európai országok 
bármelyikében. Ezt állapította meg az ország legnagyobb magán tv-csatomájának programigazgatója, Kari Stipsicz. A sajtó ezzel 
szemben csekély érdeklődést vált ki az emberekből. A legnagyobb napilap, a Népszabadság is csak 200 000 példányban jelenik meg 
a 10 milliós országban. A legkedveltebb műsorok az ún. teleregények, vagy más szóval a sorozatok, melyek a (brazil, mexikói, perui 
stb.) hétköznapok világába nyújtanak betekintést. A politikai és gazdasági műsorok, különösen a külföldi hírek igen alacsony nézettség
gel bírnak. Igen kevés az érdeklődés az Európai Unióval foglalkozó magazinok iránt. Még a szomszédos ország, Ausztria sem foglal
koztatja a nézőket.

A katolikus és evangélikus egyház főként liturgikus ünnepek sugárzásán keresztül jelenik meg, nincsenek vallási műsorok, ame
lyekben teológiai irányzatokról problémákról lenne szó, folyna vita.

5 v.ö. Larentzakos,Az ökumenikus felelősség, 88
6 v.ö. Staikos, Föltámadás, 170-180.
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Pongrácz Tiborné1

Együttélés házasságban vagy házasság nélkül

Magyarország több mint száz év óta hagyományosan a ma
gas házasodási gyakoriságú országok közé tartozott. Az emberek 
túlnyomó többsége -  a nők esetében 90-100%-a -  életében legalább 
egyszer házasságra lépett. A házasságkötések csökkenése mintegy 
15-20 éve kezdődött Magyarországon, és a hanyatló folyamat a 
90-es években jelentősen felgyorsult. A házasságkötések aránya 
1990 és 1999 között 43 %-kal esett vissza. Más szóval úgy fogal
mazhatunk, hogy míg korábban minden nő, de legalább a nők ki
lencven százaléka házasságra lépett, addig ma már csak 70-80%-a 
köt házasságot. Ezzel hazánk európai viszonylatban a magas 
házasodású országok csoportjából a közepes házasodási készséget 
mutató országok csoportjába került. Ide tartozik még Ausztria, Bel
gium, Észtország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Jugosz
lávia, Lengyelország, Németország és Spanyolország. Magyaror
szágénál magasabb, 6 ezreléket elérő, vagy meghaladó a házasság
kötési arány például a Cseh Köztársaságban, Dániában, az Egyesült 
Királyságban és az Egyesült Államokban. Alacsony (5 ezrelék alat
ti) házasodási hajlam jellemzi Finnországot, Franciaországot, Íror
szágot, Norvégiát, Olaszországot és Svédországot.

A házasodási készség hazánkban mutatkozó csökkenése részét 
képezi egy általános nemzetközi tendenciának, a Nyugat- és Észak- 
Európában már jóval korábban megkezdődött modernizációs 
folyamatnak. A házasodási viszonyok változása a hatvanas években 
Svédországban kezdődött, majd a hetvenes években átterjedt Nyu- 
gat-Európa legtöbb országára, legkorábban Angliára, Hollandiára 
és Franciaországra. Az észak-európai országok egy részében a 
házasodási korba lépő nőknek várhatóan csak 50-60%-a fog házas
ságot kötni, amely a házasodási magatartás forradalmi változását, 
a házasság hagyományos szerepének jelentőségének erőteljes visz- 
szaszorulását, módosulását jelzi.

A gyakoriság nemcsak az első házasságkötések esetében, de 
az özvegyülést, vagy válást követő ún. újraházasodások esetében 
is csökken. Magyarországon a történelem során — elsősorban a 
magas halálozások miatt -  az újraházasodás tradicionálisan elfo
gadott intézmény volt. A II. világháborút követően az özvegyek 
újraházasodásai jelentősen visszaszorultak, és mind abszolút, mind 
relatív értelemben megemelkedett a válás után házasságot kötöttek 
számaránya. Egészen a hetvenes évek közepéig-végéig az újra
házasodás rendkívül népszerű volt az elváltak körében. A férfiak 
háromnegyedének, a nők kétharmadának sikerült válása után újból 
házasságra lépni. A nyolcvanas években radikális változás követ
kezett be e téren (elsősorban a férfiak körében), s napjainkban az 
elváltaknak kevesebb, mint a fele vállalkozik újabb házasságra, és 
az adatok további csökkenésre engednek következtetni.

A magas népességre nemcsak a magas házasságkötési hajlan
dóság, de a viszonylag fiatal házasságkötési kor is jellemző volt. 
Az egész XX. század folyamán a hajadonok leggyakrabban 20 és 
24 éves koruk között léptek házasságra, még 1990-ben is 21 éves 
korban volt legmagasabb az első házasságkötések gyakorisága. Ez 
az évszázadokon át fennálló gyakorlat, változáson ment keresztül; 
a menyasszonyok jóval később, általában 25-29 éves koruk között 
lépnek először házasságra.

A házasságkötések jelentős visszaesése, illetve későbbi életkor-

' A szerző a KSH Népességtudományi Kutató Intézet munkatársa.

ra halasztása nem jelenti azt, hogy a párkapcsolatok teremtése is 
ilyen mértékben ritkulna. Különböző forrásból rendelkezésre álló 
adatok egybehangzóan megerősítik, hogy az elmúlt tíz évben jelen
tősen nőtt a házasságon kívül létesített párkapcsolatok száma és 
aránya. A gond az, hogy a folyamatos népmozgalmi statisztikák 
nem regisztrálják a házasság nélküli együttéléseket, statisztikai in
formációk csak a népszámlálásokból, illetve a mikrocenzusokból 
állnak rendelkezésre. Minden közvetett adat és tapasztalati tény 
azonban arra utal, hogy hazánkban is -  az Európa-szerte tapasz
talható tendenciához hasonlóan -  teijedőben van a házasságkötés 
nélküli együttélés, más szóval az élettársi kapcsolat.

A nem legalizált pár- 
kapcsolatok népszerűbbé 
válása az 1960-as évek 
második felében az észak
európai országokban kez
dődött, és az 1970-es évek 
végére, mint a házasság kö
töttségeitől mentes, újfajta 
életstílus, már Nyugat- 
Európa számos országában 
is tért hódított. Elterjedésé
ben és társadalmi elfoga
dásában kétségkívül szere
pet játszik a posztmodem 
ideológia, amely az ember 
érzelmeinek, vágyainak, 
céljainak kiszámíthatat
lanságát hirdeti, és elu
tasítja az egyén pillanatnyi 
önmegvalósításának kö
töttségek, ígéretek általi 
korlátozását. A fenti gon
dolatmenet logikus követ
kezménye a hagyományos 
család elutasítása és egy 
olyan párkapcsolati forma előnyben részesítése, amely bármikor, 
különösebb jogi következmények és nehézségek nélkül megszüntet
hető, felszámolható. A hagyományos „polgári” család elleni tiltako
zás kifejeződéseként megjelenő új együttélési forma napjainkban 
Európa-szerte már olyan mértékben teijedt el, hogy nem lehet egyér
telműen megállapítani: az együtt élők milyen arányban azonosulnak 
magával az ideológiával, illetve követik egyszerűen a divatot.

A nemzetközi összehasonlításban az élettársi kapcsolatok súlya 
Magyarországon ma még nem jelentős, de kétségtelen tény, hogy 
a párkapcsolatokon belüli aránya növekvő tendenciát mutat. Az 
élettársi kapcsolatnak két fő típusa ismert: az egyik a házasságkötést 
megelőző időszak „próbaházasság” jellegű párkapcsolati formája, 
a másik az újraházasodás helyett választott élettársi viszony. Úgy 
tűnik hazánkban az utóbbi van terjedőben, és egyre több elvált, 
özvegy férfi és nő választja -  racionális okok (lakás, anyagi) és a 
korábbi tapasztalatok miatt -  az együttélésnek házasságkötéssel 
nem legalizált formáját.

Részlet a freiburgi M ünster északi 
kapujából — Amit Isten 

egybekötött...
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A változóban lévő házasságkötési, együttélési magatartás 
ellenére a lakosság értékrendjét vizsgáló kutatásokból változatlanul 
egy házasság-centrikus kép, beállítódás rajzolódik ki. A házasság 
intézményével kapcsolatos véleményeket 1991 óta számos 
reprezentatív felvételben vizsgáltuk. Illusztrálásképpen az utolsó, 
2000 decemberében végzett, 3000 személy megkérdezésén alapuló 
reprezentatív vizsgálat adatait mutatom be.

Kérdés: Önnek az alábbiak közül melyik a legrokonszenvesebb
életforma?

-  önállóan, egyedül élni 3,55
-  élettársi kapcsolatban, de később házasságot kötni 5,9%
-  élettársi kapcsolatban, házasságkötési terv nélkül 2,0%
-  élettársi kapcsolatban, gyermekkel 4,8%
-  gyermekkel, vagy gyermek nélkül, de mindenkép

pen törvényes házasságban 8,0%
-  házasságban élni gyermekkel, gyermekekkel 72,0%
-  egyéb /barátokkal stb./ 3,8%
Összesen: 100,0%

Az eredmények jól bizonyítják, hogy az emberek túlnyomó 
többség még mindig a házasságot tekinti a párkapcsolat, az 
együttélés legideálisabb formájának. „A házasságban élni gyer
mekkel, gyermekekkel” életforma preferálását éles cenzúra választ
ja  el minden más, lehetséges életforma kiválasztásától.

Kutatásaink nemzetközi összehasonlításban is arról tanúskod
nak, hogy Magyarországon a közgondolkodás -  legalábbis ma még 
-  erősen házasságcentrikus. Azt az állítást, hogy „a házasság idejét-

A freiburgi M ünster házassági kapuja (B. Schaufelberger 
rajza) -  Csökkenő házasodási kedv
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múlt intézmény” 100 emberből 89 utasítja el (2000. évi felvétel). 
Ezt a nézetet a nőtlenek, hajadonok és a „már nem házasok” (elvál
tak, özvegyek) túlnyomó többsége sem fogadja el. Ugyanezen 
mintán -  ha az iskolai osztályozás analógiájára ötöstől egyesig 
osztályozzák az emberek-, hogy mennyire vannak megelégedve 
életükkel, a házas családi állapotban élők osztályzatátlaga maga
sabb, mint a nem házasoké.

Annak ellenére, hogy a házasság értéke a közgondolkodásban
-  nemzetközi összehasonlításban is -  elég szilárdnak nevezhető, 
nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a változásokat, amelyek 
az erkölcsi normák fellazulására, korábban elutasított magatar
tásformák nagyobb elfogadottságára, általában az individualizáció
ra utalnak. Hosszú évek óta végzett kutatásaink azt mutatják, hogy 
a lakosság többsége nem utasítja el a család intézményét, de már 
nem hisz abban, hogy az a XX. század első felében megszokott 
formában működhetne továbbra is. Többségben vannak azok, akik, 
a törvényes házasságot már nem tartják „egy életre szóló kötelék
nek”. Bár a vélemények abban már megoszlóbbak, bizonytalanab
bak, hogy érdemes-e a megromlott kapcsolat helyreállítására 
törekedni, illetve, hogy végleges szakítás után érdemes-e újabb 
házasságkötéssel próbálkozni, a helyesnek vélt, javasolt megoldási 
formák -  legalábbis most még -  inkább a házasság megőrzését, 
illetve az újrapróbálkozást részesítik előnyben.

Az értékvizsgálatok tanúsága szerint a házasság mint életforma 
preferálása mellett nő az élettársi kapcsolatok elfogadottsága is. 
A házasság nélküli együttélések iránti növekvő tolerancia nemcsak 
a fiatalabb, de az idősebb korosztályok esetében kimutatható. A 
társadalmi közvélekedés változása és a tényleges népesedési 
magatartás egymást kölcsönösen erősítő folyamatot generál. A 
társadalmi tolerancia következtében ugyanis emelkedik a házasság 
nélküli együttélést választó párok száma, az élettársi kapcsolatok 
gyakoriságának növekedése ugyanakkor társadalmilag egyre 
elfogadottabbá teszi ezeket a kapcsolatokat. A hagyományos érté
kek fellazulására utal, hogy míg a kilencvenes évek elején általános 
vélemény volt, hogy a párok a terhesség bekövetkezése esetén, de 
legalább a gyermek megszületése után legalizálják a kapcsolatukat, 
a kilencvenes évek végére -  különösen a fiatalabb generáció -  azt 
már korántsem tartotta annyira fontosnak, és sokan vélték úgy, „hogy 
a gyermeknek mindegy, hogy szüleik házasságot kötöttek-e”.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a postmodem normák jelen vannak 
a magyar társadalom értékrendjében, és terjedésük egyik lényeges 
tényezője a hagyományossal ellentétes családi normák és magatar
tások növekvő előfordulási szintjének. Ezek az új normák azonban 
még nem rendeződtek általános ideológiává. Ez azonban rövid idő 
alatt bekövetkezhet, s ebben az esetben ennek hatására az eddigi 
tendenciák felgyorsulhatnak. Ebből következik, hogy azon törek
véseknek, amelyek a hagyományos családi formák és funkciók 
megerősítését tűzik ki célul, fel kell készülniük egy világnézeti 
vitára is a nélkülözhetetlen gazdasági, foglalkoztatási, nevelés
politikai programok kialakítása mellett. Ez a vita nem nyerhető 
meg hatalmi szóval, hanem csak úgy, ha sikerül bebizonyítani, hogy 
a hagyományos formák is fejlődésképesek a változó világban, és 
tagjaik céltudatos aktivitásával, külső segítséggel alkalmas keretté 
tehetik az egyes emberek élete számára.

Az új, nem házasságon alapuló együttélési formák és evvel 
összefüggésben a házasságon kívüli születések negatív hatást 
gyakorolnak a családok stabilitására, hiszen az élettársi kapcsolatok 
felbomlásának valószínűsége mintegy kétszerese a törvényesen 
megkötött házasságokénak. A családok megerősítése, stabilitásuk 
fokozása össztársadalmi érdek. Érdeke az egyéneknek, a csalá
doknak, a társadalomnak, de érdeke az államnak is. Ezért vélemé
nyem szerint ennek a fontos szempontnak a jogalkotás során a 
családtámogatási rendszer kialakításánál is érvényesülnie kellene.
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Dávid Ibolya1

Ezredforduló -  sorsforduló II. rész
A Szent Korona-tan

Vallomással kezdem: hihetetlen élmény volt a törvény előké
szítésében részt venni. Nagyszerű tudósokkal, professzorokkal 
dolgozhattam együtt és tanulhattam tőlük arról a korról, amelyről 
az előbbiekben szóltam.2 A Szén István-i útnak azt a részét, amiről 
beszéltünk, most ezer év távlatából másképp látjuk, de aki akkor 
élt, annak nagy feladat volt az előrelátó és helyes döntés megho
zatala.

A mi jogrendünkben kialakult az, hogy a Korona mellett van
nak a koronázási jelvények ahogy ezt az egyik 1924-ben meg
alkotott törvény mondja, hogy „Szent Korona és a drágaságai”, 
ezek a drágaságok, vagyis jelvények:

-  a jogar, amely az igazságszolgáltatás főhatalmát jelentette, 
a mindenkori királyunknak.

A Szent Korona — Alkotmány
-  Az országalma, amely az ország egységét jelentette, közepén 

a kettős kereszttel, a kereszténység szimbólumával.
-  A koronázási kard, amellyel a beiktatásakor a király a világ 

négy égtája felé suhintott, jelezve a világnak, hogy e karddal és a 
kard által védi meg hazáját.

-  És volt a koronázási palást. Miseruhának készült, és amely 
sajnos olyan állapotban volt, hogy annak az átvitelét a Magyar 
Országgyűlésbe már nem tettük meg.

A leghitelesebb koronázási jelvényünk a történészeink szerint 
a koronázási palást volt, az érintetlen koronázási palást.

A koronázás egyébként a magyar jogban és úgy általában az 
ezer évvel ezelőtti Európában egyházi és közjogi jelentőségű volt.

M agyarországon az esztergomi érsek által tartott mise 
keretében ment végbe, amelynek színhelye előbb Székesfehérvár, 
a XVI. századtól Pozsony, 1867-től pedig az utolsó koronázásig, 
1916-ig a budavári Nagyboldogasszony vagy más néven a Mátyás 
templom volt.

A parlamenti vita nyomon követhető volt a televízióban, úgy
hogy arról nem szólok, ezért én egyetlen egy dologról beszélnék 
most, a Szent Korona-tanról.

A Szent Korona jelentősége a középkorban

A Szent Korona-tan Európában egy egyedülállóan magyar al
kotás, talán nem is alkotásnak kellene neveznünk, hanem nyugodtan 
mondhatjuk, hogy Alkotmány.

Ugyanúgy, mint a középkori Angliában a Magna Charta, Ma
gyarországon a Szent Korona Werbőczi-féle tana (az Aranybullával 
együtt) egy olyan történeti alkotmányt jelentett, amely írott jog 
hiányában is szabályozni tudta a Kárpát-medence életét.

Ez a szabályozás olyan időszakokat is átívelt, mint az ország 
három részre szakadásának kora, a „kalapos király”, II. József ural
kodása vagy a Habsburg abszolutizmus 1849 és 1867 közötti idő
szaka.

A korona mindig több volt mint az éppen létező történelem, 
hiszen a Korona a történelmet uralta, nyugodtan mondhatjuk, afö
lött lebegett.

Ez csak úgy válhatott lehetővé, hogy egy kifejlett eszmerend
szer, a Szent Korona tana, alapozta meg a díszes ereklye politikai 
és jogi hivatását.

Sok rokonságot találhatunk a középkori Anglia és az akkori 
Magyarország jogi és uralmi-főhatalmi felfogásában.

Nagyon sok közös vonás volt az akkori két országban. (Talán 
közhely, de mégis megemlítem, hogy Mátyás királyunk uralkodása 
alatt Magyarország lélekszáma azonos volt az akkori Angliáéval.) 
Ami azt jelentette, hogy felvehettük a versenyt bármely európai 
akkori nagyhatalommal, illetve nemzettel.

Egy másfajta értelemben pedig Európa két peremét jelentettük, 
Anglia nyugaton, Magyarország keleten. Ennek ellenére hasonló 
volt a két ország jogfelfogása. Az a jogfelfogás, amely a hagyo
mányra és a jogkövetésre épített.

Arra, hogy az apák és a nagyapák által kidolgozott erkölcsi 
rendszer leírás nélkül is a fiúkba és azok utódaiba épül. S arról is, 
hogy az utódok ezeket a normákat, anélkül, hogy olvasnák azo
kat, önkéntesen követni fogják.

A történelem másként alakult. A török hódoltság elsorvasztotta, 
majd a császári sas karmaiba vetette Magyarországot, míg Anglia 
a XVIII. század elejére, mint feltörekvő, gyarmatosító tengeri 
világhatalom állhatott a történelem új kihívásai elé. S ahogyan a 
költő mondta, „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után”, a 
Szent Korona tana számunkra még ezekben az átkos évszázadokban 
is a lehető legnagyobb megtartó erő volt.

Megtartotta (vertikálisan) az egymással viaskodó nemzet-teste
ket, a királyt, a fő- és a köznemességet, de megtartotta (horizontá
lisan) a fizikailag is három részre csonkolt hazát. Ezért a Szent 
Korona-tan érdemei a magyar középkort illetően el nem évülhetnek.

A tan eredeti értelme szerint a király és a rendek (vagyis a 
nemesség) egyaránt a Szent Korona tagjai, és mint ilyenek, egymás
tól elválaszthatatlanok.

‘ Az igazságiigy miniszter asszony 2001. május 18-án a Pécsi Pálos Kör meghívására a Pálos templomban tartott millenniumi előadást. 
Az előadás szerkesztett változatát az előző és jelen számunkban közijük. A címek és alcímek szerkesztőségünktől származnak. Ezúton is 
köszönetét mondunk a miniszter asszonynak a közlési jog  ingyenes átadásáért.
2 Ld. az Egyházfórum 2001/3. számában.
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Minden hatalom tehát a nemzettől ered, amely a Szent Koroná
val való megkoronázás útján a királyra ruházza át a birtoka
dományozásnak, a nemesítésnek a jogát, valamint a bírói és a tör
vényhozói hatalmat.

Amikor elkövetkezett a polgári fejlődés, a Szent Korona tagjai 
közé a korábban nem kiváltságos rétegek is bekerültek.

A Szent Korona és a nemzeti identitás

A Szent Korona őrzésének a mindenkori magyar törvényhozás 
kiemelkedő szerepet szánt.

Ennek jegyében mindösszesen mi 16 törvényt leltünk föl, a 
magyar ezer év során. Az első ilyen törvény 1464-ből származott, 
voltak olyan évek, amikor egy évben - az 1600-as években - 8 
törvény is született a Szent Koronáról.

A legszebb törvény az 1928-as törvény volt, amely minden 
kérdést rendezett a Szent Korona őrzésével kapcsolatban. Ennek a 
törvénynek volt a címe: „Szent Korona és drágaságai”.

Ez volt az a törvény, amelyik az országos koronaőrök jogál
lásáról, hivataláról, a az őrzés helyéről és az őrállásról, az őrállás 
módjáról, az ereklyék páncclkamrából való kiviteléről, a koronaőr
ző helységekbe való beléptetési rendről és a kulcstartás szabályairól 
rendelkezett. És talán ez volt az a törvény az, amely első ízben írja 
le a Szent Korona történetét és sorsát. Hihetetlen nagy anyaggyűjtés 
előzte meg, s ezért ezt mi, amikor elkezdtük a rövid törvényünket, 
nagyon komoly forrásként tudtuk felhasználni.

A koronázási jelvények — Szent Korona és drágaságai
A Szent Korona-tan kétségtelenül nagy változáson ment át 

akkor,' amikor az ország a trianoni rendezés áldozatává lett. Wer- 
bőczi még magától értetődően elsősorban a király és a nemesség, 
vagyis az akkori államalkotó nemzet közösségének jegyében alkot
ta meg elméletét.

1920 után azonban, a „király nélküli királyságban”, abban az 
országban, amely területének (Horvátország nélkül számítva) 
kétharmadát elveszítette, a Szent Korona eszme már más tartalmat 
is nyert.

Áthatotta a területi revízió, vagyis a korona személyi főhatal
mának kitejjesztése helyébe egyre inkább a területi főhatalom elve 
lépett. S valljuk be, ez nem is volt indokolatlan.

Csak apáinknak és nagyapáinknak hihetünk, akik abban az 
időszakban a Kárpát-medencében magyarként éltek.

Suszterinastól gyárosig, zsellértől nagybirtokosig nem volt 
olyan ember, aki számára ne lett volna hihetetlen képtelenség az, 
hogy évszázadunk legszebb városait, bányáit, vasútjait, hegycsú
csait, folyóit elvették.

Ezt az állapotot akkor, az első kábulatban mindenki csak ideig
lenesnek tartotta.

Természetesnek hatott az is, hogy ezt a csorbát ki lehet és ki
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kell köszörülni.
A Szent Korona tana tehát 1919 és 1944 között sajátos egységet 

teremtett a magyar nemzet számára.
A Kárpát-medencét illetően a korona területi föhatalmának 

elve, míg a magyarságot illetően -  társadalmi rendtől és rangtól 
független -  a revízió elve érvényesült a tanításban.

Ezt a felemás állapotot kívánták, és sajnos kívánják azok fel
használni, akik a Szent Korona 2000 utáni legújabbkori, korszerű 
értelmezése ellen kampányolnak.

1944 még egy szempontból volt vízválasztó. Az 1944-es nyilas, 
majd az azt közvetlenül követő szovjet megszállás a koronát magá
tól értetődően háttérbe igyekezett szorítani.

Ennek a fizikai lehetőségét is bírta azzal, hogy az ereklye, 
nemzeti szimbólumunk kikerült a magyar állam birtokából.

A száműzés elvi lehetőségét pedig a két, egymásnak látszólag 
ellentmondó, de egyformán népellenes eszme teremtette meg.

A köztársasági államformát kikiáltó 1946. évi I. törvény már 
egyetlen egy szót nem szól a Szent Koronáról, A királyság, vagy a 
köztársaság a korona szempontjából soha nem volt lényeg, hanem 
az a boltív, amely a Korona részeit, azaz minden szabad polgárt 
beborít, és az abroncs, amely mindegyikünkön, még ha láthatatlanul 
is szorul, voltak fontosak ahogy azt Reményik Sándor egy gyönyö
rű versében hja: „Eredj, ha tudsz”.

Ez a korona-eszme húzódott meg több mint négy évtizeden 
keresztül a magyarság szívében. Az az eszme, amely átragyogott a 
sokfelé osztott magyar nemzeten, s a világ különböző helyeire vetett 
honfitársainkat egybefogta. És az az eszme, amely a gondolkodó 
emberekben mindig is képes volt elhomályosítani a vörös csillag 
fényét is. Ez a fizikai és szellemi egység egyfajta erkölcsiség volt 
és lesz.

Éppen ezért jelent többet, mint amelyet maga a remek ötvös
munka pusztán önmagában megjelenít.

Vajon a tizenkettes osztás mennyiben van összefüggésben a 
csillagászat tudományának alapvető felfedezéseivel?

Vajon véletlen-e, hogy a kereszt ferdesége -  s ezt mindenki 
láthatja, ha asztali földgömbje van - fokra azonos a föld tengelyének 
a keringési pályára zárt szögével?

Talán igaz, talán nem. Talán van közöttük összefüggés, talán 
nincs.

Egy azonban egészen biztos: ugyanúgy, mint az egyiptomi 
piramisok léte, a Szent Korona a maga fizikai valóságában, s a 
történelem viharait megélő megmaradásában figyelmeztet minket: 
tiszteljük a régiek már elfeledett tudományát.

A Szent Koronának az utolsó időszaka már szebb volt. Óriási 
esemény volt, amikor visszahozhattuk Magyarországra a Szent 
Koronát, s a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el. Biztos 
sokan emlékeznek rá Önök közül is.

Az Amerikai Egyesült Államok kellő biztosítékot kért arra, 
hogy ha visszaadja hazánknak, akkor az ereklye olyan helyen lesz, 
ahol az állampolgárok látogathatják, és véletlenül sem kerülhet a 
megszálló hatalom birtokába.

Emlékeznek rá, hogy hol adták át a Szent Koronát?
Pontosan azon a helyen, ahol most elhelyeztük: a Magyar Or

szággyűlés kupolatermében, a képzeletbeli origóponton, ahol ma 
is látható.

De ott nem maradhatott akkor, amikor az amerikaiak elhozták, 
mert az Országgyűlés is zárt épület volt, és nem volt más megoldás, 
mint a múzeumban elhelyezni. Azonban azóta az idő és sok minden 
más -  hál Istennek a politikai helyzet is -  megváltozott. Micsoda 
felemelő élmény volt, amikor először elmehettünk és megnézhettük 
a Szent Koronát a múzeumban! És érezhettük azt a hangulatot, a 
különös kisugárzást a Magyar Nemzeti Múzeumban, az épület 
különtermében.
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Kossuth kontra koronás címer

1989 után újabb idők következtek. Senki nem vitatta vagy 
kérdőjelezte meg a rendszerváltozás tényét, azonban igen emlé
kezetes számomra a „címervita”. A címervita során két olyan szimbó
lumunk került egymással szembe, mint a Kossuth-címer és a koronás 
címer. Biztosan emlékeznek ezekre a történelmi vitákra. Holott 
egészséges történelemben ez a kettő egymás nélkül nem létezhet.

A Kossuth-címer jeleníti meg minden magyar számára a 
forradalmi periódusokat, nemzetünk nagy fellángolásait, különle
ges pillanatait.

A koronás címer pedig múltunkat, az alkotó munkát, a folyama
tosságot, magát a magyar történelmet.

így, bármennyire tiszteljük forradalmainkat, elismeijük, hogy 
hétköznapjainknak alapvetően a folyamatosság, az alkotó fejlődés 
jegyében kell eltelniük.

Ezért választottunk a címervita kapcsán azt a szimbólumot, 
amely leginkább megjeleníti az elmúlt ezer év egészét, mint azt a 
címert, amely a hősies, lángoló, de mégis csak magyar vért is ontó 
forradalmak óráinak állít szent emléket.

A legutolsó korszak annak a nagy örömnek a korszaka, hogy 
a Szent Korona a Magyar Országgyűlésben van. És én hiszem azt, 
hogy ott a helye. Ott a helye, mert hogyha valahol igen nagy szükség 
van arra, ami a Szent Korona kisugárzásának a lényege, a magyar 
nemzet egysége, s annak megteremtése, akkor a Magyar Ország
gyűlés az. S ez a korona előbb, vagy utóbb ott is meg fogja tenni a 
hatását. És én hiszem azt, hogy legyen az egy országgyűlési képvi
selő, egy közjogi méltóság, egy miniszter, vagy bárki, aki elmegy 
a Szent Korona előtt naponta, az érzi és tudni fogja azt, hogy nem 
a mindenkori hangoskodóknak és nem a mindenkori erőseknek 
tartozik felelősséggel, hanem az ezer éves múltunknak és az elkö
vetkező évezrednek.

Kende Péter

Az egyházak legitimációja1

Az általam fölvetni kívánt kérdés a következő: Tulajdonképpen 
ki vagy mi legitimálja az egyháza/ka/t egy modem, demokratikus 
társadalomban?

Talán helyénvaló azzal kezdeni, hogy itt egy jellegzetesen „mo
dem” (azaz 1789 utáni) problémával állunk szemben. Tudniillik 
egy premodem, tekintélyelvű társadalomban -  pl. a középkorban
-  ilyen probléma nem merült, nem merülhetett fel. Ezzel kapcsolat
ban általában az Egyház legitimáló funkciójáról szokás beszélni, 
de a fordított összefüggés is fennáll. Az államalapító István király 
idején például a politikai hatalom hívta be, látta el privilégiumokkal, 
ruházta fel vallási monopóliummal a katolikus egyházat, vagyis 
olyan legitimációval, amely megkérdőjelezhetetlen volt a kortársak 
számára (fejvesztés stb. terhe alatt).

Másképp áll a dolog a modem világban, ezen belül is a demok
ratikusan szerveződő, a lelkiismereti, morális és politikai szabadság 
alapján álló társadalmakban, ahol minden tekintély (még a morális 
is) állandó igazolásra szorul.

A hívő ember számára természetesen a hit legitimálja az egyhá
zat (mármint az övét), annak szervezetét és hatóságait. Ide azonban 
mindjárt két megszorítás kívánkozik. Az első, hogy ez a legitimálás 
egy személyes viszonyra korlátozódik, amelyben tulajdonképpen 
csak arról van szó, hogy a lelki üdv dolgaiban a hívő ember rábízza 
magát az egyházra. A második: a modem kor autonómia-szelleme 
még ebbe a relációba is behatol, amennyiben a hitelvi kompetencia 
elismerése nem feltétlenül vonja maga után a szervezeti formák és 
a hatósági jogosultságok elismerését. A modem autonómia-igényre 
jellemző, hogy még a római egyházban is látens elégedetlenséget 
geijeszt a pápa, illetve a szentszék abszolút fensőbbségével szemben.

Az egyház belső életéből a szélesebb társadalomba kilépve az 
egyházi szerep legitimálásának szükségessége akkor és csak akkor 
merül fel, ha az egyház/ak a vallási szükséglet ellátásán túlmenően 
szerepet kívánnak betölteni, pl. az államban, s ott intézményesen 
biztosított helyet követelnek maguknak. Tehát nem merül fel, ha

' A szerző ny. egyetemi tanár, a rendszerváltás után megszűnt párizsi Magyar Füzetek főszerkesztője, az MTA külső tagja. Felszólalása 
a Pax Romana 2001. évi konferenciáján hangzott el Siófokon.

megmaradnak a vallási szolgálatnál, illetve olyan tevékenységeknél 
(gyógyítás, oktatás, karitász), amelyek valamilyen értelemben ma
guk is e szolgálat részei,- feltéve persze, hogy e tevékenységekhez 
nem kapcsolódik sem monopólium, sem a hívők körén túllépő 
kötelezettség vagy jogosultság (vagyis hogy pl. az egyházi okta
tásban való részvétel a teljes önkéntességre alapul).

Úgy is lehetne 
fogalmazni, hogy „a 
szolgáló egyháznak 
nincs szüksége külső 
legitimációra”. A bök
kenő csak az, hogy a 
„szolgáló egyház” 
fogalma nem egyér
telmű. Isten országá
nak eljövetelét szol
gálni, amint ezt a tör- 
ténelemből tudjuk, 
sokféleképpen lehet, 
nemcsak karitásszal, 
hanem az üdvözülés 
kikényszerítésével is, 
nemcsak a szegények 
és megnyomorítottak 
támogatásával, ha
nem az éppen uralko- Jelenet a Szent István-legendából — 
dó világi hatalom  Megkeresztelték a magyarokat
megtámogatásával is, nemcsak abban a szellemben, hogy „nincs 
görög és nincs zsidó”, hanem abban a szellemben is, hogy az egyház 
feladata, Istentől jövő felhatalmazása a „nemzetet” -  mármint a 
saját nemzetet -  egyetlen harcos testté összefogni. Megannyi pont, 
ahol a „szolgáló egyház” összeütközésébe kerülhet a demokrácia 
és a szabadság szellemével.
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Visszatérek tehát a kiinduló kérdéshez: Ki vagy mi legitimálja 
az egyházat -  bármelyik egyházat -  abban, hogy a szorosabban 
vett vallási szolgáltatásokon túlmenő társadalmi szerepet vindikál
jon magának?

A modem demokratikus társadalom alapelveit figyelembe véve 
kézenfekvő válasz lenne az explicit („népi”) felhatalmazás. Más 
szóval, mielőtt társadalmi értelemben bármiféle labdába rúg, az 
egyháznak azt kellene bizonyítania, hogy erre vonatkozóan „tár
sadalmi támogatottsága” van. Ennek formalizálása természetesen 
történhetne másképpen is, mint a politikai közéletben -  ahol a társa
dalmi támogatottság mértékegysége a szavazat-, de a bizonyítás 
folyamatossága, ellenőrizhető hitelessége itt sem nélkülözhető. Ma
gyarán: nem a kiadott keresztlevelek, hanem 
a gyakorló hívek száma volna itt a mérvadó.
Vagy mondjuk azoké, akik adójuknak azt a 
bizonyos egy százalékát egyházuknak ajánl
ják fel.

Mint tudjuk Magyarországon az egy
házak, különösen az úgynevezett történel
miek, nem nagyon rajonganak az ilyen módon 
való megmérettetésért. Először is azért, mert 
méltóságukon alulinak tekintik, hogy -  mint
egy a politikai pártok szintjére süllyedve -  fo
lyamatosan megméressék magukat. Másod
szor, mert attól félnek, hogy kevesebben 
fognak mögöttük aktívan fölzárkózni, mint 
ahány hívőt ők így vagy úgy számon tartanak, 
aminek következtében gyengülnének az ál
lammal szemben emelt követeléseik. Harmad
szor pedig, mert őszintén úgy gondolják, hogy 
legitimitásuk más természetű, mint a világi 
intézményeké vagy hatalmaké, ennél fogva 
nem szorul demokratikus alátámasztásra.

Meglehet, hogy ebben igazuk van, de, még ha így is van, nem 
számolható fel a modem, demokratikus társadalomnak az az igénye, 
az az evidenciaként jelentkező követelése, hogy minden hatalmat, 
minden szerepet, minden tekintélyt valamilyen módon igazolni kell. 
Ha az egyház, saját transzcendenciájára hivatkozva ezt az igazolást 
megtagadja, akkor óhatatlanul úgy tűnik fel, mint amely kibújik a 
közös játékszabályok alól, s demokratikus deficitben szenved.

Van-e megoldás a belülről megélt, illetve kívülről megítélt 
szerepnek erre a konfliktusára? Helyesebben: van-e más megoldás, 
mint az, amely az egyházakat, némileg úgy, mint a politikai 
pártokát, az aktív támogatókért való állandó versengésre ítéli? Vagy 
a piac analógiáját alapul véve: attól teszi függővé minden egyes

egyházi alakulat sikerét, hogy portékájára mennyi a vevő?
Úgy vélem, van: ha abból indulunk ki, hogy az egyházak termé

szetes és valódi helye nem a politikai, hanem a spirituális szférában 
van. Ebben a szférában nem az a kérdés, hogy ki legitimál, hanem 
az, hogy mi legitimál. De mint mindjárt látni fogjuk, a demokrácia 
íratlanul is uralkodó elvrendszere itt sem kerülhető meg.

A spiritualitás szférájában a vallás legitimációja az a puszta 
tény, hogy értelmet ad az ember életének. Minden vallásban az 
embernek az a törekvése (szükséglete) ölt formát, hogy rátaláljon 
arra a magasabb igazságra, amely életének célt, mércét és értelmet 
kölcsönöz, egyszersmind a többi emberrel való együttélését, hozzá
juk való viszonyát szabályozza. Ebből a szempontból a modem 

ember nem különbözik sem a középkoritól, 
sem az ősidők emberétől. Különbség csupán 
abban van, hogy míg a premodem világban 
a mindenkire (vagy legalábbis a szűkebb kö
zösségre) érvényes közös vallás többnyire 
adva volt, addig a modem világban itt is plu
ralitás uralkodik, s az, hogy miben hiszünk, 
bizonyos fokig egyéni választás kérdése. Plu
ralitás létezett az ókor birodalmában is, de 
az egyéni választás lehetősége csak extrém 
esetekben volt adva.

Ezzel visszajutottunk Kis János előadá
sának egyik alapgondolatához. Még a legval
lásosabb embernek is tudomásul kell vennie, 
hogy abban a világban, amelyben élünk, 
nemcsak hívő -  és ezen belül keresztény vagy 
katolikus -  alapon lehet az élet értelmét és 
másokra is érvényes igazságát keresni, 
hanem világi, laikus, nem hívő alapokon is. 
Az egyházaknak pedig tényként kell elfo- 
gadniok, hogy morális üzenetük hirdetése 

közben nemcsak más vallási felfogásokkal kell megütközniük, ha
nem pusztán világi alapon megformált életelvekkel és erkölcsi rend
szerekkel is. Az a körülmény, hogy hosszú múltra tekinthetnek 
vissza, a történelmi egyházaknak kétségkívül érveket ad, és elő
nyöket biztosít. De a társadalom közös igazságára még ezzel együtt 
sincsen monopóliumuk. Mint a modem társadalom teljes jogú -  
de többletjogokkal mégsem felruházott -  részeseinek, bele kell 
nyugodniuk abba, hogy olyan világban élünk, amelynek tagjai 
morális dialógusra vannak „ítélve”, s ha a közös igazságra való 
rátalálást egyáltalában valamitől remélhetik, akkor ez épp maga a 
dialógus: a mások érveire nyitott, mindig tanulásra kész, jóhiszemű 
partnerek dialógusa.

Püspökök a második vatikáni zsinaton
-  Nincsen monopóliumuk

Deme Tamás

Háló 2002: Önismeret és együttéléstan

A Kárpát-medencei katolikus közösségek egyesülete, a HALÓ 
2001-ben nagy tábort rendez a Balaton melletti Zánkán. A meg
hívó gondolatai két kulcsfogalom köré épülnek. Az alábbiakban e 
gondolatokkal hívjuk a táborba jelentkezőket: A HÁLÓ -  közösségi 
egyesületként, nemzetegységet feltételezőként, egyetemességben 
gondolkodóként -  kitüntetett jelentőséget tulajdonít az együtté
lésnek.

A tudatos, minőségi együttéléshez pedig természetesen kellő 
önismeret szükséges. Önismeret, együttélés -  ez a két csomópont,

ahonnan a katolikus közösségeket a Kárpát-medencében összefogó 
HÁLÓ kifeszíti lelki mcrítőhálóját a 2002. évi Nagytáborban. Önis
meret, együttélés -  e két fogalom jelenti az új évezred kezdetén 
megkerülhetetlen feladataink előfeltételét.

A helyes azonosságtudatot (identitást) a valódi önismeret 
teremti meg. A helyes azonosságtudattal élő ember nem bizonytalan 
hite, nyelve, kultúrája, nemzeti hovatartozása, vallási felekezete, 
erkölcsi élete (valamint nemisége, magatartása, gondolkodása stb.) 
tekintetében. Az önismeret segít megfogalmazni a „mi az ember”
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és „mi a magyar” kérdésekre adható tisztességes válaszokat. Nem
csak értékeink, pozitívumaink tudatosítását jelenti, hanem saját 
gyengeségeink, hibáink, sőt bűneink számbavételére (megvallá- 
sára) is képessé tesz. Amikor Ady Endre leírta a „nekünk Mohács 
kell” és a „megöltük és kibűnöztük magunkat” kemény, de igazság
kereső sorait, akkor jutott föl a bűnvallomást tevő önismeret igazi 
szintjére („a csodák föntjére”) . .. S amikor a katolikus világegyház 
vezetője, II. János Pál pápa önként vállalta, hogy a kereszténység 
nevében bocsánatot kér az elmúlt kétezer év (keresztények által 
elkövetett) bűneiért, akkor az nem gyávaságból, de bátor 
önismeretből következő gesztus volt, ebben is követte a szabadító 
Jézus Krisztus alázatra felszólító szeretetparancsát.

Az önismeretre törekvő ember alázata és bünvallása, bocsánat
kérése természetesen nem jelent meghunyászkodást, sem gerincte- 
lenséget. Éppen fordítva: -amikor a keresztény ember Isten szemé
vel kísérel meg önmagra nézni, akkor az igazat próbálja látni, nem
csak a „valót”. S ekkor emelkedhet méltósága az értünk halt és és 
föltámadt Emberfia alázatához. A lehajtott fej emeli magasba a 
lelket. És a fölemelt lélek éli át a megváltást, a feltámadásban a 
dicsőséget.

Az együttélés -  a helyes önismerettel élő ember, a közösség 
életformája. Az ember -  társas lény. S mint társas lény, nem puszta 
individuum. Senki sem sziget. A kereszténység eleve közösségre 
épül, nem a befelé nézés magányos nirvánavárására, vagy ahogyan 
a köznyelv mondja, nem jelent egyéni „köldöknézést”. Mindenki, 
aki ember -  férfinak, vagy nőnek születik. S bármelyik nem tagja

ként nő fel, meg kell tanulnia együttélni a másik nemmel. Testvér- c 
ként, szülőként, házastársként, munkatársként újra meg újra meg 
kell tanulnunk együtt élni a mindenkori Másik Emberrel is. Akár
milyen nemű, korú, foglalkozású legyen a mellettünk lévő ember, 
eltér tőlünk szokásaiban, neveltetésében, méretében, érdeklő
désében. Nem véletlenül mondja az elmúlt század egyik nagy peda
gógus tudósa, hogy „minden nevelés egyúttal nyelvi nevelés is”, 
hiszen nem kell ahhoz nagy különbség, hogy megérezzük: „nem 
egy nyelvet beszélünk”. Ez még egy családban, vagy barátságban 
is előfordul, hát még ott, ahol eltérő kultúrájú, felekezetű, hitvallású, 
társadalmi rétegű embercsoportok élnek együtt. Meg kell tanulnunk 
tehát a mellettünk létezők életformáját, gondolkodásmódját. Ha 
testi (és lelki) békében akarunk élni a szomszéd népekkel, nemze
tiségekkel, mindennapi életünkben közelünkben élő társadalmi 
rétegekkel, szükséges, hogy értsük a románok, szlávok, németek, 
cigányok, zsidók, arabok, kínaiak, illetve a mély szegénységet áté- 
lők, nélkülözők, hajléktalanok „nyelvét”, azaz életmódját és helyze
tét. Ha kereszténynek, sőt egyetemesnek valljuk magunkat, szüksé
ges, hogy értsük (ismerjük) a más vallásúak, más felekezetüek hité
letét, istentiszteleti formáit, hagyományait. Ha embernek mondjuk 
magunkat, szükséges, hogy a két nemű embert ismerjük, s tiszteljük 
a női és a férfi méltóságot, az anyai és apai (formáiban különböző) 
magatartást. S természetesen az életkori különbségekből adódó 
nemzedéki sajátosságot. Meg kell tanulnunk tehát a generációk 
nyelvén is beszélni. Ebben segít minket az önismeret és az együtt
élés kultúrája.

Gottfried Bachl1

Harry Potter - varázslatos világ?
Vallás, mese, valóság

A Harry Potter köny
vek olvasása nyomán 
szerzett olvasmányélmé
nyeket 7 dobozba csopor
tosítottam. Miközben ezekben teszek-veszek szeretnék néhány 
dolgot bemutatni Önöknek.

1.doboz

A Harry-Potter történetét teológiai szemüvegen keresztül kell 
nézni ahhoz, hogy meglássuk, hogy vannak-e benne vallási elemek, 
és ha igen, akkor hogyan jelennek meg ezek és milyen jelentőséggel 
bírnak az egész könyvre vonatkozóan. Először is célszerű megvizs
gálni azt a világot, amit a könyv megjelenít.

Nagyjából ismerjük a bibliai hagyományok által felvázolt ké
pet, a piramisszeűen felépülő Egészet: Isten- angyalok- emberek- 
állatok- növények- tárgyak. Ez a felépítmény úgy áll, mint egy 
katedrális, mint egy hatalmas, tágas épület, amelyben a fantázia 
szabadon szárnyalhat. Ezt a lehetőséget a költészet, a mondák, az 
elbeszélések és mesék is felhasználják. Csalóka ez a kép, mivel a 
vallás nem lát maga előtt áttekinthető alakzatot, nincs folytonosság,

Isteni és teremtményi szféra között végeláthatatlan különbség 
jelenik meg. Az isteni dimenzió, ember által nem átjárható. Nem 
vezet út odaátra. Ehhez képest a világ, amiben Harry Potter él csak 
egy kis rész, amiben az események történnek. A normális mugli

világ és a szokatlan tün
dérvilág a valóság két ol
dala. A két zóna közötti 
átjárhatóságot egyfajta 

forgóajtó biztosítja. Ez egy helyiség, amely minden szokatlant és 
a megszokottat magába foglal, talán saját magába fordul vissza. 
Ez a másik oldal nélkülözi a hétköznapi tapasztalatokat, de mégis 
ennek a világnak a fordítottja, a színoldal visszája, nem egy odaát 
vagy esetleg egy fenn, egy vallásos másvilág.

Milyen szempontból lenne a tündérvilág egy jobb világ? Az 
írónő és az olvasók is úgy tűnik, hogy azt hiszik, ha beleélik magu
kat a történetbe, akkor egy magasabb szintre tehernek betekintést. 
Egészen biztosan nem egy keresztény költemény fekszik előttünk, 
nem a bibliai Paradicsom leírása, de nem is egy, modem értelemben 
vett kötelező utópia. Az életvalóság sablonjait meghatározó 
tényezők a valóságban és a tündérvilágban azonosak. A halál az 
élet anyagból származó feltétele, a test sebezhetősége, a lélek 
félelme, tudatlanság, butaság, véletlenszerűség, amelyek mindkét 
oldalt gyötrik. Az idő is visszafordíthatatlan, csupán a 3. kötetben 
tesz kivételt Herminonéval. Nem csoda, hogy itt sem lehet lemonda
ni Aszkaban szörnyű börtönéről, és szó sincs arról, hogy ezzel egy 
célállapot lenne elérve. Az az elvárásunk, hogy a mesében elénk 
táruljon egy zöld, világos, meghitt, virágzó természet, elég ridegen 
el lesz utasítva. A növények és állati lények, már amelyeket meg
jelenít a történet, valamennyien különösen groteszkek, agresszívek,

' A szerző dogmatikaprofesszor a salzburgi egyetemen.
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félelmetesek, veszélyesek, és ez így inkább hasonlít a keményszívű 
anyaföldre, mint ahogy a muglik ismerik, mint egy álomhoz a bé
kés, otthonos kertben. Az emberi és szellemi világ felső rétege 
egyaránt különböző egyéniségekből áll. Az egyház személyi állo
mánya nincs jelen, nincs Isten, vagy istenek, angyalok, ördögök, 
démonok, szentek, nincsenek vallási funkcionáriusok, papok, teoló
gusok, rabbik, írástudók, guruk, sámánok, a megjelenített nép csupa 
laikusból áll.

Nyilvánvalóan sokaknak tetszik ez, mint az ultramodem technika 
ellentéte. A nagypapakorabeli aprólékos szerkezetek, az oldtimerek 
és gőzgépek szintén megjelennek, és a söprű is megjelenik, mint a 
technika kiváló darabja. Talán egyszerűen mulatságosabb ilyen 
díszlet mögül nézni a világot. A Hogwart varázslóiskola, az írónő 
által kiválasztott nézőpont, ahonnan ironikus és mulatságos képet 
festhet a normális világról.

2. doboz

A karácsony a Hogwart varázslóiskolában profán, folklorikus 
ünnep ajándékokkal hatalmas evéssel, ünneppel és iskolaszünettel. 
Nincs hozzá semmiféle ismérv és konnotáció. Ennek ellenére a 4. 
kötetben a Jöjjetek gyerekek” kezdetű dal említésre kerül.

Ugyanez érvényes a húsvétra és a hallowen megünneplésére. 
Megszokott szófordulatok, mint „hála Istennek” vagy a minta a 
kövér szerzetesről sem változtatnak ezen. Az első kötet a bölcsek 
kövéért folytatott harcról szól, amit, a Hogwart iskolában egy rejtek
helyen őriznek. Az írónő az alkimista hagyományokból hoz egy 
képet, amelyet mindig is a titokzatosság aurája övezett. Ennek a 
mesterséges anyagnak a segítségével lenne lehetséges, hogy nem 
nemes fémeket tiszta arannyá változtassanak át továbbá, hogy az 
emberi életet itt a földön meghosszabbítsák, korlátlanná tegyék. 
(Az alkímia a kezdeteitől fogva vallási indíttatású volt, keresés 
volt a természetben lévő összefüggések és erők után.)

A bölcsek köve nem egyszerűen varázseszköz, hanem már 
középkortól fogva Isten ajándékának tekintették, amely csak igazi 
hívő, erkölcsileg és hitben érett személy kezébe kerülhet. Először 
Európában az újkorban mellőzték ezeket a vallási összefüggéseket 
és az ezoteikus, misztikus, babonás irányvonalak kerültek előtérbe, 
így az alkímiából sötét, káros, illetlen, tiltott boszorkányság lett. 
Harry Potter története ezt az irányvonalat követi. A gazdag, sokszí
nű, szerteágazó kontextusból a kő egysíkú tulajdonságai maradtak 
meg: aranyat csinálni, az életet meghosszabbítani. A mese egysze
rűségéhez ez igen hasznos.

A vallásos közeget érinthetné a mese a halál kérdésénél. Az 
emberi létnek a tündérvilágban is megvannak a szigorú határai és 
a létet beárnyékolj a az a sötét előjel, hogy az ember ebből a világból 
biztosan eltávozik. De hogyan is jelenik meg a halál? Ez az életkedv 
egyik összetevője, mellékes dologként kezelve, ami a küzdelem 
és kaland pillanataiban újból és újból megjelenik, mint kegyetlen 
lehetőség.

A halál a károkozás legvégső formája, amit a muglik és a va
rázslók egymásnak és más élőlényeknek (pl egyszarvú) okozhatnak. 
A halál képviselői is a tündérvilághoz tartoznak: haláltündér, 
dementorok, halálevők, a sötét folt. Groteszk és egyben ironikus 
is ahogyan a történet a halálszellemeket fölvonultatja. Az elbeszélés 
stílusa itt jelentősen rosszabb lesz. Harry meggyilkolt szüleinek 
újra és újra megjelenő képe, ezzel szemben egyfajta emlékezetikon, 
amely a fiúnak jelenné teszi szerettei áldozatát, ami a fiút tettekre 
sarkallja és védelmezi őt.

Azt, hogy ők melyik zónából jelennek meg, hogy több-e ez a

Az emberek a közös testi-lelki állapotuk alapján képezik az 
emberiséget, de itt van a két csoport a muglik és a varázslók és kö
zöttük pedig a sárvérűek. Ehhez még felsorakoztat a történet 
roppant mennyiségű átmeneti és különleges lényt, amelyek nagy
részt hagyományos figurák, kisebbrészt viszont új kitalálások. Ezek 
a lények a különlegesség és veszélyesség legmagasabb fokán 
állnak. Ezért még intézmény is létezik a veszélyes lények ártalmat
lanná tételére. A varázslók felsőbbrendűségének alapja a mágikus 
eljárásokhoz való viszonyukon alapszik, és ez teszi az egész 
könyvet élvezhetővé. Megpróbáltam a mágia szóhasználatában 
eligazodni, és most szeretném Önöknek a fő irányvonalakat felvá
zolni annak érdekében, hogy a könyvben uralkodó ködös világot 
ne ismételjük.

Albus Dumbledore -  A nagytekintélyű varázsló 
Általános értelemben a mágia jelentése: A szabad akarat és 

szabadon működő cselekvés helyére a kényszercselekvés lép és ez 
garantálja, hogy a kívánt célt, legyen az szakrális vagy profán, 
biztosan eléljük. A jó öreg klasszikus mágiában az automatikus 
erőkifejtés pontosan meghatározott rítus szerint történik, varázsigé
hez'Vágy gesztushoz van kötve. Kultúrfilozófüsok (A.Gehlen) meg
mutatták, hogy a mágiában alkalmazott műveleti sorrend erősen 
hasonlít a modem technika műveleti sorrendjéhez. A mágikus 
eljárás nem absztrakt értelemben jelenik meg, hanem mindig konk
rét összefüggésekben. Először is a teurgikus funkciót említem. Eb
ben az esetben a mágia a világhoz és a transzcendens erőkhöz való 
hozzáállás alapja. A varázsló nem az együtt és egymás ellen ható 
erők részének tartja magát, hanem mesterüknek. (K.Hübner) Faus- 
tus doktor jeleníti meg ezt a típust.

A mágiának van egy teocentrikus meghatározása is, ami itt 
csak helyi jelentőséggel bír. A bibliában, és az iszlámban, az örök 
Istenhez való viszony a szabadság teljesülésére irányul. Az abszolút 
nincstelenség keretei között mágikus cselekedetek fordulhatnak 
elő, mint pl. Áron, amikor az egyiptomi fáraó előtt, a botjából kí
gyót varázsolt. ( Hasonlítsuk össze az iszlám kultúrából származó 
Ezeregy éjszaka meséivel.)

3. variációként a mágia a világban való lét profán játékaként 
jelenik meg, ez se nem teurgikus, se nem teocentrikus meghatáro
zás, hanem vallási összefüggésekből került kiválasztásra.

Harry Potter boszorkányságai ebbe a 3. csoportba tartoznak.

Harry Potter tündérvilágában nem áll egyetlen dzsámi, pagoda, 
és sehol sem látunk keresztény katedrálist. A hit mint életforma 
direkt módon nem jelenik meg. Építészetileg sem, rituáléjában sem, 
a hit sem, a szentek sem, szakrális tevékenységként sem, hangulatá
ban sem, atmoszférájában sem, sem szubjektív sem objektív megje
lenítésben, sem a gyakorlatban sem az elméletben. Csupán egyszer 
esik szó mellékesen egy templomról (4. kötet). Úgy tűnik ez az 
írónő tudatos döntése. Sok rettenetes dolog történik az eddig megje
lent négy kötetben, a varázslók folyton ezernyi dolgot csinálnak, 
de nem hajtanak végre vallási cselekedeteket, pl sohasem imád
koznak.
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kép mint álomkép, hogy túlvilági-e, a szövegből nem lehet kideríteni 
(1.kötet). A konkrétan meghalt halál előfordul néhányszor. Frank 
Brycet, a kertészt Voldemort öli meg. A Hogwart varázslóiskolába 
járó Cedric Diggory (Hugrabug ház) egy sportversenyen hal kalan
dos, hősi halált. A halálra a reakció semmiféle vallási elemet, szót 
nem tartalmaz és ennek megfelelő gesztust sem, csak a gyász van 
jelen és a halott erényeinek dicsérete. Nicolas és Perenelle Fiamell 
birtokolják a Bölcsek Kövét, amelynek hatására ős öregek lettek 
(666 és 658 évesek) és mivel a varázskő Harry és Voldemort küzdel
me során elpusztul, meg fognak halni. Ez Dumbledore, a Hogwart 
iskola bölcs, öreg igazgatójának elhatározása.

Tőle ered az egyetlen vélemény a halál lehetséges értelméről: 
Nicolas és Perenelle számára, alapjában véve a halál csak annyit 
jelent, mintha egy nagyon-nagyon hosszú nap után elmennének 
aludni. Végülis a jól felkészített lélek számára a halál csupán a kö
vetkező nagy kaland (1 .kötet). Ez a halhatatlanság entelekhiajának 
gondolata lehetne, vagy a lélekvándorlás lehetősége. De ez a megál
lapításunk egyelőre megmarad ennél a bizonytalan iránymutatásnál 
és annál a lehetőségnél, hogy a halottak az emlékezetünkben 
továbbélnek (3 .kötet). A feltámadásba vetett hitnek itt egyáltalán 
nincs szabad útja, úgy ahogy a teljes Egész alapját érintő kérdés 
sem lesz feltéve. Ha olvasás közben az olvasóban felmerül ez a 
kérdés, akkor az olvasó saját magára van utalva a kérdés megvá
laszolásában. Említésre méltó még, ahogy Dumbledore megmagya
rázza a Bölcsek kövének pusztulását. „Tudod a kő egyáltalán nem 
volt olyan csodálatos. Pénzt és életet, amennyit és olyan hosszút, 
amilyen hosszút csak akarsz. Ez az a két dolog, amit a legtöbb em
ber mindennek elé helyezne, - a gond csak az, hogy a legtöbb em
ber hajlamos a számára legkedvezőtlenebb dolgot kiválaszta- 
ni”(l.kötet). A csodálatos kő egyben a rossz emberi vágyak megtes
tesítője, és káros kiváltsága a konfliktusok geijesztésének. Ez érvé
nyes minden emberre, varázslóra és muglira egyaránt. Az élet hatal
mas problémáiban az embereket és a muglikat egyaránt ugyanaz a 
szükség hajtja. A varázslótudomány útján a halált igazából nem 
lehet legyőzni, a varázsital maga provokálja ki még egyszer a 
halált, mivel kegyetlen, megsemmisítő erőszakot vált ki. Ezen az 
alapon lesz Voldemort, a fekete mágus, a gonosz hiábavalóság 
szimbóluma. Összes tettének, saját bevallása szerint, az a célja, 
hogy legyőzze a halált, és ő jusson a halhatatlanság felé vezető úton 
a legtovább. Voldemort alakjának rémisztő, hátborzongató kon
strukciója, még mindig a hagyományos fekete mágus leírásának 
keretei között marad, még némi démonikus vonás ellenére is. De 
nem lehet a bibliában szereplő sátánnal összeegyeztetni, mivel ez 
egyértelműen az Istenhez való negatív viszonya alapján kerül 
megfogalmazásra, ő bizonyos mértékig a direkt és egyértelmű per
verz visszatükröződése az isteni valóságnak a véges lények között.

Harry Potter már rég az átkok áldozata lett, amit a csodálóinak 
a lelkesedése keltett. A legfelsőbb varázslat mindenféle szuperlati- 
vusszal felruházza Harry Pottert, az isteni gyermekhez, a megvátó- 
hoz, a Messiáshoz, Merlinhez, Parsifálhoz, Artus királyhoz teszi 
hasonlatossá (lásd Schneidewind lexikon 268-270 o.). Ahogyan a 
szövegben viselkedik, ő egy nagy sportember, a jó varázsló, az 
adottságai és a fekete mágus felett aratott győzelme miatt egy 
kalandhős, aki megmentőként és segítőként is fellép, egy jó barát. 
Gyerek ő egyáltalán? Korát tekintve igen, de a korának megfelelő 
teherbírásán túl sok eszményi-etikai házi feladat is nyomja a vállát. 
Egy nemes fiatal hős, aki teljesen nyitott, küzd, mint a jövő termi- 
nátora. Az elhamarkodott mérés buta varázslását ne rójuk fel neki, 
mintha a Hogwart varázslóiskolában töltött négy év után Faustus 
doktor két lelkének kéne a testében lenni, vagy mint Pál apostol, 
aki a belső lényének -  amely nem azt a jót teszi, amit szeretne, 
hanem a rosszat, amit nem -  szétszaggatottságától szenvedett 
(Rom7,19). Neki még van ideje felnőni, ki tudja milyen irányban,
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a visszalévő 3 kötetben.
A történet, ahogyan kibontakozik nem hordoz semmiféle 

vallási üzenetet.

3.doboz

H arry Potter — Vasárnap nincs levél
„Harry Potter” társai a varázslást komplex tantervnek tekintik, 

ez nem csak a varázspálcával való hadonászást és néhány 
elmotyogott varázsigét jelent, hanem ennél sokkal többet (1 .kötet). 
Elsősorban ide tartozik a felelősség érzése. A jó  varázslást 
legtöbbször védekezésként alkalm azzák, sokféle módon 
behatárolják és ellenőrzik. Éppen mert mágikus erők munkálkodnak 
a dolgokban és élőlényekben, a varázslások néha a személyből 
indulnak anélkül, hogy ő maga szabadon és tudatosan cselekedne. 
A legfontosabb határ az erkölcsi parancs: Varázsolni csak jó és 
hasznos dolog érdekében szabad, bolondozásnak vagy veszekedés
nek itt nincs helye. A várttal ellentétben a tündérvilágban nem 
lehet meggondolatlanul élni, mert a siker tévedhetetlen mechanikája 
rendelkezésre áll. A történet feltételezi az olvasóról azt a képessé
get, hogy a jó és rossz közti különbséget meg tudja tanulni és szabad 
elhatározással ki tud ebben igazodni. Teljesen világosan szól erről 
Dumbledore: „A képességeinknél sokkal inkább az elhatározásaink 
mutatják meg Harry, hogy kik is vagyunk valójában”(2.kötet). Ez 
kettétöri az eleve elrendelt származás és kapcsolat mágikus elvét a 
gonosz, a jó és a keverék szereplőknél egyaránt. így a sztori a fele
lősségmesék körébe tartozik és nem lehet az újnak tűnő ezoteikus 
irányvonalhoz kapcsolni amely a mágikus világnézetet támogatja.

Az ideális etikai tulajdonságok látványos listáját mutatja be. 
Szolidaritás, mindenfajta élőlénnyel szemben, barátság, korrektség, 
igazságosság, őszinteség, a bürokrácia kritikája, a közvetlen kom
munikációjavára, a médiák kritikája, az iskolák, a babona, a rassziz
mus és a rabszolgaság kritikája.

Mindenekelőtt az egész cselekményt hajtó, irányító fő 
motívumot kell nevén nevezni: az anyai szeretet, amely feláldozza 
magát. Dumbledore mondja Hánynék: "Édesanyád azért halt meg, 
hogy megmentsen téged. Ha van valami, amit Voldemort nem ért 
meg, az a szeretet. Nem tudta, hogy egy olyan hatalmas szeretet, 
amelyet az édesanyád irántad érzett, hátrahagyja a jelét. Nem seb, 
nem látható jel.. Ha valakit így szeretnek, még ha az a személy, aki 
minket szeret nincs is az élők sorában, mindig is vigyázni fog egy 
kicsit ránk. A puszta bőröd az, ami megvéd téged (1.kötet).
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Érdemes ebbe a dobozba belenézni, hogy megbizonyosodjunk 
arról a feltevésünkről, hogy van-e esetleg indirekt célzás vallási 
vonatkozású adatokra. Mi a helyzet ezzel? Mind a négy már 
megjelent kötetben leginkábbis a harcban hozott döntések pátosza 
érezhető. A tündérvilágot a jó és a rossz ellentéte határozza meg, 
és ezt az ellentétet a szokásos eszközökkel intézik el, nem a varázs
lás vulgáris törvényei szerint.
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Ez Lord Voldemort hideg hatalmi egoizmusának ellenpólusa, 
ami Harry Portért óvón körülveszi, és ami cselekedeteiben motiválja, 
irányítja. Vallásos érzületű olvasók nem fognak csak úgy elmenni 
emellett a jóságos humanitáriusság magas programja mellett. Nem 
csak azért, mert emlékeznek arra a bibliában megfogalmazott pa
rancsra, ami az emberbaráti szeretetre vonatkozik, hanem mert a 
keresztény teológia ennek a szeretet a beteljesülésének helyén Isten 
érintését érzi.

4. doboz

Tényleg meg akarod 
ostromolni ezt az izgalmas 
sztorit a teológia fegyveré
vel? Megéri? Nem követsz-e 
el erőszakot ezen a szépen 
csordogáló történeten? Mu
száj mindennek az egekig 
érni? Ezen mondatok mellé 
rögtön idetettem egy idéze
tet Sörén Kirkegaard nap- 

Daniel Radcliffe — A lójából, ami így hangzik:
varázslótanonc „Miért is piheni ki magát

olyan nagyon a lélek meseolvasás közben? Ha nagyon fáradt va
gyok és életunt, akkor a mese mindig a megújulást jelenti számom
ra, ami jótékony hatással van rám. Ott véget ér minden földi dolog, 
minden szenvedés” Ha a dán filozófus nem riad vissza attól, hogy 
a mesékkel kapcsolatos tapasztalatairól ilyen nyíltan nyilatkozzon, 
akkor én is nyugodtan utánajárhatok néhány sejtésemnek, amelyek 
felmerültek bennem.

Ezeket a következő címszavakkal jelzem: enyhülés, elidegene
dés, szórakozás, Szűz Mária kritikája.

Először tehát az enyhülés.
Kirkegaard a következőképp úja le a mese rá tett hatását: mege

rősítő pihenés, megújulás fürdője, jót tevő találmány, és ő hozzátesz 
még egy sor mesebeli képet, amiben benne van ez az impulzus, 
ezek mind könnyen létrehozható motívumok. Megmondja ennek 
a hatásnak az alapját is: a mesében a szenvedés véget ér. Ez a megál
lapítás különös módon érintett. Mert az én személyes olvasás- és 
álomtapasztalataimban a mese máig lehetőséget ad arra, hogy a 
hatalom képzeletjátékát élvezzem. Kirkegaard a sors súlyát tartja 
szem előtt, a teremtés belső gravitációját, mely minden életben ér
vényes, az Isten jelentőségét és az abszolút ellentét nyomasztó 
nagyságát is. Ezzel is foglalkozik a mese. A mese megnyitja a 
lehetőségek országát, gátlástalanul és határtalanul, az egész világ 
formázóanyagként fekszik előttem, az alkotás hatalmát az én 
kezembe adták, hogy a semmiből teremtsek új világot. Ez a jámbor 
mondákban is így van és a csodák világában is. Amit én a teo
lógiában sohasem merek elmondani, még csak utalni sem merek 
rá, azt ebben a titokzatosságban szabadon elmondhatom: Miért ne 
lehetnék időnként egy kicsit olyanok, mint az Isten? Nem kell en
nek az örökkévalóságig tartania, csak egy rövid ideig kellene az egész 
mindenséget birtokolni. A hagyomány szerint ilyen gondolatok 
miatt lett letaszítva Lucifer, a legnagyobb angyal, és ennek a leta
szításnak következtében nyílt meg a pokol kapuja. Ez egy veszélyes 
játék, és ezt már a katekizmusórákon is a fejembe verték. De a gon
dolat megtiltása sem okosabb dolog, mint maga a gondolat. Ki 
más, ha nem a Mindenható tudja magát gond nélkül odaadni? Ho
gyanjelenhetne meg ott a hatalomféltés, és hogyan jelentkezhetne 
fenyegető konkurrencia? A korlátozottság érzése a világi kauzali
tásban a dolgok nagyobb szabadsága, a lehetőségek nagyobb tere 
utáni vágy nem szeszélyes és nem is gonosz. Különben a biblia 
óvatosabb lenne azoknak a nyilatkozatoknak a dokumentálásában,

amelyekben a világ- és hitérzést mutatja be.
A mese előjátékot és példát hoz a kibontakozó lehetőségek 

terén.
Harry Potter története ebből a szempontból igen visszafogott, 

mivel a tündérvilágban a hatalom hatása a lakosság életterében 
megváltozik, de egyszersmind sok feltételhez is kötődik. Ez inkább 
a muglivilág hatalom-problematikájának ismétlése, mint fantasz
tikus áttétele más dimenzióba.

5. doboz

Egy másik világba érünk, ha átadjuk magunkat a mese
olvasásnak. Minden ami meghitt volt, idegenné válik, és ami idegen 
volt mindig a régi megvilágításba kerül. Az elidegenedés a mesesze- 
rüség kemény ismertetőjele, ami a megkönnyebbüléssel összejátsz
va sok mindent kompenzál, ami a világban a normálisért felelős. 
A kiegyenlítő elidegenedés technikája két dolgot eredményez. 
Lehetővé teszi a régi hagyományos szabályok értékét és az ideák 
sorát új aktuálitással felruházni. A mágikus formával együtt a mai 
kor digitálisan elkényeztetett embere ősrégi szentbeszédeket is elfo
gyaszt, amit egyébként fél füllel sem hallana meg, ha hagyományos 
stílusban adnák elő. Ezt a különlegességet már tapasztalatból ismer
jük. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet: A múlt századfor
duló környékén Kari May a keresztény napnyugat megsárgult 
humanizmusát mutatja be a vadakhoz való hozzáállásban, a hős 
Winettou az ő új apostola, túl apacsszerű, exotikus megvilágításban. 
Később a 20. század második felében körmenetben repülnek az 
európai kersztények Dél-Amerikába, hogy felfedezzék az evangé
liumot, és aztán ragyogó tekintettel térnek vissza, és Istenről beszél
nek, az emberbaráti szeretetről és Isten kegyelméről. Csak ilyen 
metamorfózisokban, amelyek mindig magukban hordoznak önámí
tást és hipnózist, tudunk a nagy hitgondolatokhoz hűek maradni?

Ehhez jön a második adomány, a kiegyenlítődés. A modem 
racionalitást felváltja a véletlenszerűség növekedése, a globalizációt 
a provincializmus, a szabványosítást az egyedi formák áradata, a 
számszerűsítést a kiszámíthatatlanság, az egyhangúságot a drámai 
sokszínűség, az átláthatóságot a labirintus átláthatatlansága. Nem 
látható át, hogy ez egy szétválasztó folyamat, amelyben választanak 
és formálnak. A mesében a gonosz meseszerű lesz, a gonoszból 
mesebeli gonosz válik, a rossz mese rossz. Ez a messe megadja a 
várt megkönnyebbülést, a tehermentesülést a világrossz tényleges 
nagysága alól. A megkönnyebbülés olyan beavatkozás által jön 
létre, melynek jelentősége alig észrevehető, mivel a külső befolyás
tól mentes olvasó számára ez olyan kedves, hogy minden felmerülő 
kérdést még időben félresöpör. A mese megváltoztat, miközben 
csoportosít, kiválaszt, redukál, absztrahál, misztifikál, megdicsőít 
és gondoskodik az ellenszenves erők győzedelmes elintézéséről. 
Ebből fakad, hogy egyszer utópiához lesz hasonlítva, máskor a tu
datot félrevezető, becsapó és meghamisító kábítószernek bélye
gezve, vagy a remény mély értelmű játékának amely közelít a kinyi
latkoztatás forrásához.

6. doboz

Ha 10 évesen olvashattam volna ezt a könyvet, akkor Harry 
Potter tündérvilága nem csak csábítóan hatott volna rám és nem 
csak titkos álmom lett volna, hogy meghívást kapjak a Hogwart 
varázslóiskolába, hogy elmenjek a falusi életből a tehenek és ökrök, 
közül ahol én születtem. Nagyon jól szórakoztam volna és közben 
semmi gondom nem lett volna. Most sok-sok évvel később, mint 
teológus tartom kezemben ezt a könyvet, és folyton kísért az a 
gondolat, hogy lehetne-e valami köze a szórakozásnak a hithez? 
A hit és a szórakozás nem egy eldugott lukban hanem a templomban
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a főhelyen, talán még az is lehetséges, hogy a hit mint szórakozás 
jelenne meg.

Honnan ered ez a makacsság? Ez elsősorban a bibliai irányult
ságú hittörténelem rám tett hatásából ered. Augustinus Aurelius 
egyszer azt mondta az angyalokról, hogy a nevüket a feladatukról 
kellett volna kapniuk és nem a lényükről. Ezzel egy folyamatot 
igazol, minden dolgot és minden embert, a tetteket és eseményeket 
funkcionálisan meg kell érteni, és megfelelőképpen kell bánni velük.

Megváltónak lenni, apostolnak lenni, prófétának lenni, közben
járónak lenni minden más fogalmat lefed. Ez az egész? Hol marad
nak a tárgyak, az emberek, az angyalok és hol marad maga Jézus?

Hová lett a történések igazságtartalma? Elképzelhető egy fela
datnélküli angyal, egy mihaszna naplopó angyal? Ebben a hagyo
mányban, úgy tűnik, hogy elsősorban feladattörténetek, küldetés
tudósítások, célirányos elbeszélések vannak. Sokkal ritkábban for
dulnak elő, vagy kevésbé figyel oda az ember az epikus ábrázolásra, 
a céltalan leírásokra, a feltáró bemutatásra. Hogyne lenne ennek 
köze a vallás gyújtópontjához! A Teremtő a világ kezdetén megte
remti a világosságot, hogy minden láthatóvá váljon, ne csak a köte
lesség, hanem a dolgok szép és ijesztő oldala egyaránt. És O ezt az 
egészet mozgásba hozza a vak szerencse egén. így hozza létre a te
remtmények és saját szentségének öncélúságát. Tudatosan hasz
nálom a profán, majdnem banális szót, hogy szórakozás, mivel ez 
erősebb és a hétköznapi szóhasználathoz közelebb áll, mint a vá
lasztékosabban hangzó kifejezések, mint játék vagy szabadidő, ami 
áhítatot, Istenre figyelést, teremtésérzést, világérzést is jelenthet. Vi
dámnak lenni, örömét lelni az embernek valamiben, szórakozni -  
minden felszínesen megfogalmazott szórakozás már ide tartozik. 
Úgy tűnik nekem, hogy a mesék, ahogy más irodalmi alkotások is 
mint a mondák, a rege, a csodás elbeszélés ezt a szórakoztató áhítatot 
jelenítik meg. Megengedik, hogy élvezzük a körülményességben, 
csillogásban, ijedtségben, viccben, humorban, irigységben és 
értelmetlenségnek, a szabadon úszó gondtalanságot sem elfelejtve, 
lévő lehetőségeket, Megláthatjuk, ahogyan a dolgok kauzalitása 
megváltozik! Senkinek sem kell komolyan és kifejezetten a legna
gyobb hatalommal, Istennel foglalkozni, őt jóságosán a helyén 
hagyjuk, valahol a háttérben, a hangulat megfelelő a jó végkifej
lethez, a fényesség nagyobb, mint a sötétség, a repülő szőnyeg fel
emelt minket, a biblia nehézségei fölé, el a komolyságtól és a gon
doktól, szabad a témaváltás. „Hogyan kapok én egy kegyelmes 
Istent?” „Hogyan történik majd a megváltásom?” szokásos kér
dések után végre jön egy nagy kérdés: Min gondolkodott Gábriel 
miközben a mennyből Názáretbe ért? Mit tapasztalt? Mi irányítja 
József cselekedeteit napközben? Egy hangulat, amely megengedi 
a felszínességet, hogy az érzékek az esemény felszínében és ne 
mélységeiben gyönyörködjenek. A hagyomány-áradat partján meg
tűrve, gyakran lenézve a mesék hiányt pótolnak. A vallásos ko
molyság gondos őrzőinek, akik félnek a nevetéstől, ha az a templom 
mellett hangzik fel, vigasztalásképp a következő kérdést tehetjük 
fel: Ha nem nevetés a vége, akkor mi?

7. doboz

Ez nem maradhatott ki: még a medjugorjei Szűz Mária is 
üzenetében- elmondások szerint- felszólalt a témában. Nem isme
retes, hogy olvasta-e a könyvet, ismerni ennek ellenére ismeri, az 
ördög műveként ítéli meg, amely az ifjúságot a boszorkányság fe
lé akaija vinni. Megfogható valóság, amit az USA-ban és Angliában 
keresztény csoportokról tudósítanak. Egy Londonhoz közeli álta
lános iskola igazgatónője a sikeres regényt betiltotta, úgy gondolja, 
hogy a könyv a gonosz szellemeket és a mágiát ártalmatlan dolgok
nak tünteti fel.

A Biblia viszont szerinte teljesen világosan beszél erről a témá- 
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ról. A varázslók, az ördög, a démonok léteznek, és kellően gonoszak 
és veszélyesek, és Isten gyermekeinek semmiféle kapcsolatuk ne 
legyen ezekkel. Az USA egyes államaiban a könyvtárakban és 
könyvesboltokban ezek a könyvek nem lehetnek kint a polcokon.

Már a könyvek betiltatását is követelik. Ezt ugyanazzal az in
dokkal teszik: Harry Potter antikrisztusi alak, mivel a története 
pártolja a veszélyes sátánizmust, a mágiát pedig felmagasztalja.

A Harry Potter regények a sátánkultusz dokumentumai? A 
válasz erre: Az eddig megjelent 4 kötetben ennek semmiféle nyomát 
sem lehet felfedezni. A modem sátánizmus egy alak, a sátán, hódo
latából és imádatából áll. Ilyen típusú kultikus cselekmények a 
Hogwart varázslóiskolában nem fordulnak elő; az elbeszélés ten
denciája, a szerkezete teljesen ellentétes ezzel. A szokásos sátáni 
személy, és a hozzá tartozó rituálé teljesen hiányzik. Voldemort, 
mint már említettük nem az ördög, nem is igazi démon, hanem a 
fekete mágia tudója, egy nagyon gonosz ember. A sátáni babona 
sokszor vezetett már bűnügyhöz. Azért veszélyes, mert erős meta
forákat hoz a korlátok és szabályok nélküli élethez. Nem ismétlem 
meg, amit az etika alapjairól, Harry Potter és barátai vonatkozá
sában a témához hozzáfűztem. Még egy nüansznyit szeretnék 
hozzátenni, amely szintén a boszorkányság témaköréhez tartozik. 
Az írónő jó nagy adag iróniát és néha egyszerű szatírát kever a 
mágikus világ előadásába. Gondoljunk csak a groteszk halál
szellemekre, a jóslástan professzorasszonyára. Nem hirdet semmi
féle metafizikai alternatívát, hanem a mágiát használja fel irodalmi 
színpadként, ahol sok szép, erkölcsi alapelvet ad elő. Szerényen 
szólva, ez humán orientáltságú felvilágosítás. Ennélfogva értelmet
len az a szemrehányás, hogy helytelen ahogyan a varázslókkal, az 
ördögökkel, a démonokkal foglalkozik. Csak kiszolgálja magát és

Varázslók és próféták

válogat a hagyomány üzletének megrakott polcairól, és ezt senki 
sem veheti tőle rossz néven. A vallások potenciális alakjaikkal, 
jeleikkel, jeleneteikkel egy közérdekű történet részei, amely szaba
don felhasználható, variálható és gyakran másképp, mint ahogyan 
az a szövegben megíródott.

A medjugoijei Szűz Máriának pedig engedelmével azt ajánljuk, 
hogy nézzen körül a mai videopiacon. Ott elegendő bosszan- 
kodnivalót fog találni magának, erőszakot, horrort, kegyetlenséget. 
Harry Pottert pedig inkább simogassa meg. O ugyan nem a Kisjé- 
zus, de sok emberi tulajdonsága megtalálható Jézusnál is, mint pl. 
a felebaráti szeretet.

Fordította: Gscheidt Ildikó
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Szudán: Dzsihád-terroristák fekete 
afrikaiakat bombáznak

A CSIfelszólítja Bush elnököt a dzsihád-terrorizmus 
visszaszorítására

4 041 rabszolga kiszabadult

Dzsihád-terroristák kínozzák s megölik a nőket és 
gyerekeket

A CSI keresztény emberjogi szervezet -  dél-szudáni helyi 
vezetőkkel és arab kereskedőkkel együttműködve -  szeptember 
23-30. között kiszabadított 4 041 fekete afrikai rabszolgát.

A több mint 500 interjú előzetes elemzése során kiderült, hogy 
az elhurcolt 12 év feletti nők több mint 75%-át csoportosan mege
rőszakolták. A fogságba vetettek több mint 90%-át fizikailag is 
bántalmazták. A visszahozott rabszolgák nagy részén jól látható 
sebhelyek vannak. Több mint 80%-uk elmondta, hogy legalább 
egy elrabolt személyt mudzsahedin harcos vagy rabtartó a szemük 
láttára végzett ki. A kikérdezettek szintén több mint 80%-a állítja, 
hogy iszlámra kényszerítették. Két példa a fentiekre:

2001. szeptember 23-án (vasárnap) reggel a szudáni kormány 
Antonov gépe 6 bombát dobott Dhiak (Szudán, Kelet-Aweil me
gye) település külterületére. A bombák a helyi katolikus templom 
közvetlen közelében -  amely az istentisztelet miatt tele volt hívők
kel -  estek le. Senki sem sérült meg, de a gyülekezet és a lakosság 
tagjait megrémítette a támadás.

A CSI rabszolga felszabadító csoportja John Eibner vezetésével 
megvizsgált két bombatölcsért, és beszélt Abraham Garang világi 
hittérítővel, aki a támadás idején éppen szentbeszédet mondott: 

,,A zsúfolásig telt templomban főleg gyerekek és nők voltak. 
Hirtelen egy Antonov hangjára lettem figyelmes. A gyerekek meg
zavarodtak, s nem tudták, mit tegyenek. Mondtam, hogy marad
janak bent, és azonnalfeküdjenek a földre. Szerencsére szótfogad
tak és ezért nem volt sérült. A bombázásért [President] Omer [Bash- 
ir] felelős, aki dzsihádot visel ellenünk. El akar űzni szülőföldünkről, 
és muzulmán hitre akar kényszeríteni bennünket. "

A  dzsihád-terroristák bombázása éppen 12 nappal az isz
lámisták szeptember 11-i -  WTC és Pentagon elleni -  támadása 
után történt. Azóta a Bush kormány meghirdette az Omer Bashir 
tábornok iszlámista rendszere iránti közeledés politikáját. Az en
gedmények között szerepel az ENSZ terrorizmus-ellenes szankciói
nak felfüggesztése Szudánnal szemben. Emellett a kormány nyo
mást gyakorol a republikánusokra, hogy vessék el a Sudan Peace 
Act Bachus Módosítását. Ez a képviselőház túlnyomó többsége 
által támogatott törvénytervezet kitiltaná a Szudán dzsihád'ykx. tá
mogató külföldi olajtársaságokat az USA tőkepiacáról.

Bush elnökhöz intézett okt. 4-i levelében John Eibner, a CSI- 
USA munkatársa „a kartúmi dzsihád-terrorista rezsimmel való meg
békélés” veszélyeire figyelmeztet, és támogatásáról biztosítja mind
azokat, akik készek „a dzsihád-terrorizmus ideológiájának ki
irtására az USA-ban, Szudánban ill. bárhol a világban, ahol az 
ártatlan gyerekek, nők és férfiak életét pusztítja”.

Raga (Észak Bahr el-Gazál) kormányhelyőrségének június
2-i elestét követően 
Bashir tábornok el
rendelte a mudzsahe
din m ozgósítását, 
hogy növelje a kény
szer iszlámizálásnak 
és arabosításnak el
lenálló feketék, és 
nem-muzulmán kö
zösségek elleni dzsi- 
hád erejét. „Tovább 
haladunk a dzsihád 
útján a m ártírság 
felé” -  jelentette ki
10 000-es tömeg 
előtt Kartúmban 
(AP, 2001. jún. 7. -  
Kartúm). Jólértesült 
források szerint Lí
bia és Katar máris 
csatlakozott a dzsi
hád katonai támoga
tásához.

Észak-Szudán: kiképzés dzsihádra -
Iszlámisták gyakorolnak a Szent háborúra 

(CSI)

3 4 ---------------------------------------------------------

M ary Akuc:

Anguac Lual:
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,,Az arabok csoportosan  
megerőszakoltak. Aztán el
vágták két rabszolga torkát. 
Fegyverrel kényszeritettek, 
hogy belső szerveiket meg
süssem és megegyem. Ke
resztény vagyok, de mu
zulmán imákat kellett mon
danom. ”

,,Sok embert — köztük a 
fiamat is -  megöltek. Bashir, 
a mesterem, nyakon és karon 
szúrt, amikor megpróbáltam 
megakadályozni, hogy elve
gyék a három lányomat. Min
den vérben úszott. ”

A 4 041 kiváltott rabszolgát a szudáni arab kormány fegyve
resei, és 1983 óta szövetséges törzsi milicistái fogták el. Az Omer 
Bashir tábornok vezette j elenlegi iszlám rezsim a 90-es évek elej én 
hirdetett dzsihádot a rabszolgaszerző portyák támogatására.

Sadiq A1 Mahdi, volt miniszterelnök szerint Szudánban szoros 
okozati összefüggés van a dzsihád és a rabszolgaság között: „Igaz, 
hogy a rezsim nem rendelte el törvényben a rabszolgaságot. De a 
DZSIHÁD hagyományos fogalma a rabszolgaságot [a dzsihád] 
melléktermékének tartja.” Al-Sadiq Al-Mahdi nyílt levele Mary 
Robinson ENSZ Emberi Jogi Főmegbízotthoz (Section III: War 
Crimes), Mar. 24, 1999.

A CSI hat arab rabszolgafolkutató hálózattal áll kapcsolatban. 
Minden egyes visszahozott rabért 50 000 szudáni font -  helyi ár
folyamon két kecske ára -  váltságdíjat fizetünk. A CSI 1990 óta 
60 481 rabszolgának vásárolta vissza a szabadságot. Észak Bahr 
el-Gazál hat megyéjének helyi polgári elöljárói becslése szerint 
azonban még legkevesebb 200 000 fekete nő és gyerek van fogság
ban Észak-Szudánban.

Észak Bahr el-Gazál területén 2001. január 21-e óta nem volt 
nagyobb rabszerző portya, mivel az SPLA (Szudáni Népi Felszaba
dító Hadsereg) súlyos csapást mért az aweili kormányhelyőrségből 
offenzívát indító mudzsahedin csapatokra.

- E g yh á z ó̂ r u M
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Az Egyházfórum Szerkesztősége új munkatársakat 
keres.

Felelős szerkesztő

Legfőbb feladata a szerzőkkel, főszerkesztővel és munka
társakkal való kapcsolattartás, az egyes számok szerkesz
tése és nyomdai előkészítése. Az ideális jelentkező maga 
is írói vénával, szerkesztői tapasztalattal rendelkezik, és 
legalább egy idegen nyelven beszél.

Titkár/ügyintéző

Feladata az Egyházfórum Alapítvány napi ügyeinek inté
zése (adminisztráció, nyilvántartás, intézményekkel és 
ügyfelekkel való tárgyalás, kapcsolattartás).
A jelentkezőtől átfogó gondolkodási, tervezési és jó kom
munikációs készséget várunk el.

Terjesztő

Feladata az Egyházfórum kiadványai országos terjesz
tésének megszervezése és irányítása. A könyvteijesz- 
tésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Az egyes munkakörök kombinálhatok, illetve kibővít
hetők. Díjazás megegyezés szerint fix összegben, jutalé
kos rendszerben vagy vegyesen.
Jelentkezni 2001. november 15-ig lehet a szerkesztőség 
címén (ld. Impresszum).
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A KÖNYVEK MEGRENDELHETŐK AZ EGYHÁZFÓRUM ALAPÍTVÁNY CÍMÉN
A feltüntetett árakból előfizetőink 30% kedvezményben részesülnek

(Bemhanl Iliimig az Előszóban)

Jelenleg nagy huzat: sok hidegség, ridegség, idegenség 
tapasztalható az egyházban. Sok egy ház tag: püspök, pap 
és szerzetes is didereg ettől a hidegségtől, ridegségtől. 
Könyvem egyes fejezeteiben sok lelki tapasztalai alapján 
megemlékezem állandóan reformra szoruló egyházunk
nak itt és most. óhatatlanul szükséges tennivalóiról. Hogy 
eltűnjön a ridegség és hidegség.

Kis György az Előszóban
Töprengésein 
az egyházról

Kis György: Töprengéseim az egyházról Ár: 2200.-Ft

Az UJ PÜNKÖSD
kiadványai

19. szám 2001. június

Zebegényben a Mária-hegyj harangszó minden délután 'A 5-kor emlékeztet Trianonra.

20. szám 2001. szeptember

Az Ostpolitik VI. Pál és Mindszenty József viszonyában. Emlékezés a bíborosnak hazájából való

száműzetése 30. évfordulóján.

21. szám 2001. november

A magyar lelkipásztorkodás elmaradottsága

22. szám 2002. február

Az Európai Unió - keresztény szemléletben

23. szám 2002. május
Megváltásunk műve folytatódik A liturgia központ isága

24. szám 2002. szeptember
Globalizmus - Az Egyház Társadalmi Tanítása.

Az ÚJ PÜNKÖSD nem üzleti vállalkozás. A kiadványt mindenki megkaphatja, aki címe beküldésével kéri 
Mihályi GilbertO. Praem.,ReileG. u. 8. 3/8., 6000-Kecskemét


