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A protestáns iskola mint misszió? 
Missziológiai szempontok iskoláink küldetésértelmezéséhez* 

Több mint másfél évtizeddel a rendszerváltozás után elmondhatjuk, hogy 
a két történelmi protestáns egyház újraszervezte és kiépítette a kommu
nista diktatúra által lerombolt és ellehetetlenített iskolarendszerét. Bár 
a protestáns intézmények közoktatásbeli aránya meg sem közelíti a má
sodik világháború előtti szintet, napjainkban mégis jelentős számú álta
lános iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, művészeti oktatási 
intézmény, főiskola, egyetemi fakultás és felsőoktatási kollégium biztosít 
keretet az evangélikus és a református egyház oktatási és nevelési felada
tainak megvalósításához. Iskolarendszerünk1 újraszervezése - ilyen rövid 
távlatból visszatekintve is kimondhatjuk - mindkét felekezet életében 
egyháztörténeti jelentőségű változás, hiszen általa egyházaink újra szé
les körben érvényesíthetik oktatási-nevelési céljaikat. Köztudott, hogy az 
iskolarendszer újbóli kiépítése nem zajlott vitáktól mentesen, bár ezek a 
viták nagyrészt a színfalak mögött, és nem a közegyház nyilvánossága 
előtt játszódtak le. A viták főként arra irányultak, hogy az iskolaalapítás 
terén hogyan élhet az egyház helyesen a hirtelen és részben váratlanul 
megadatott kegyelmi idővel (a kairosszal). Míg egyesek az intézmény
rendszer gyors mennyiségi kiterjesztését látták elsődlegesnek, mások 
óvtak az elsietett bővítéstől, és inkább a minőségi szempontok érvénye
sítését szorgalmazták. Ma úgy tűnik, hogy e két szempont sajátos - nem 
egyszer esetleges - keveredése határozta meg iskolarendszerünk kialaku
lását, és máig rányomja bélyegét annak működésére. Az újjászervezés 
intenzív időszakában tehát nem került (talán nem is kerülhetett) sor 
kellő mértékben olyan elmélyült reflektálásra, amely a kiépülő iskola
rendszernek az egyházban betöltendő szerepét értelmezte volna. Ahogy 
erre Győri L. János is rámutat a protestáns művelődés mai tartalmi kérdé
seit tárgyaló tanulmányában, a sokszínű protestáns iskolarendszer -
amely a diktatúra éveiben is folyamatosan működő debreceni református 
kollégiumtól az újraalapított történelmi iskolaközpontokon át a teljes 
egészében átvett (úgynevezett „táblacserés") iskolákig terjed - máig ne-
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hezen találja a támpontokat sajátos feladatának megfogalmazásához, és legtöbbször a 
történelmi múlt mintáihoz próbál visszanyúlni kapaszkodókért.2 

A protestáns iskolákkal kapcsolatban ugyanakkor szinte közhelyszerűvé vált az a 
tétel, hogy egyházaink szolgálatához sajátos küldetésük betöltésével járulhatnak hoz
zá. E küldetés meghatározásakor azonban már korántsem találkozunk konszenzussal. 
Különösen szembeötlő, hogy míg a protestáns iskolaügyet szívén viselő úgynevezett 
világi értelmiség3 részéről számos - teológiai szempontokat is érintő - írás jelent meg 
e tárgykörben, addig a teológiai tudományosság mintha mostohagyermekként kezelné 
az iskolaügy kérdését. A katekézis, a vallásoktatás tárgyában örvendetesen élénk pub
likációs tevékenység tapasztalható egyházaink szaklapjaiban, az iskolarendszer közegy
házi szerepéről azonban annál kevesebb írás jelenik meg teológusok tollából. Az okokat 
csak találgathatjuk. A háttérben bizonyára ott van egyfajta - valószínűleg túlzott -
óvatosság, amely még a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy az egyház ideológiai 
kényszert kívánna alkalmazni iskoláiban. A tanárság részéről pedig gyakran bizonyos 
gyanakvás tapasztalható a lelkészi karral szemben, attól tartva, hogy a lelkészek szak
mai megalapozottság nélkül kívánnak beavatkozni az iskolaügy kérdéseibe. Nem hagy
ható azonban figyelmen kívül az a felfogás sem, amely különösen az ébredési irányza
tokban erős, és amely az iskolát idegen testnek látja az egyház sajátos szolgálatában. 
Túróczy Zoltán egyik, az egyházi iskolák lelki elsekélyesedését ostorozó írásában már 
1938-ban így fogalmaz: „Az egyháznak nem kell iskolákat fenntartania. Nem lényegé
ből fakadó szerves munka ez. Idegen munkaterület a számára."4 Ma ugyan ezt a nézetet 
a nyilvánosság előtt szinte senki sem hangoztatja, hatása, feltételezésünk szerint, 
mégsem éppen elhanyagolható egyházainknak egy igen aktív rétegében. E jelenség 
teológiai gyökereinek részletes feltárása meghaladja írásom kereteit, ezért csupán jel
zésszerűen mutatok rá, hogy a háttérben az ébredési teológiáknak a modernitás világ
képétől való implicit függőségét, pontosabban „a vallás magánügy "-gondolat hatását 
sejthetjük. A két világháború közötti korszak gazdag protestáns szellemi kincsestára 
természetesen a fentebb idézettel szöges ellentétben álló, tehát a protestáns iskolák 
küldetését magasra értékelő írásokat is magában foglal. Ez utóbbi szemléletet jól pél
dázzák Szathmáry Lajos ma is igen aktuálisnak tűnő szavai: „Külön protestáns isko
láink fenntartásának egyedüli létjogosultságát csakis bizonyos értéktöbbletek jelent
hetik, amelyeknek nemzeti közéletünkbe való bevitelére közérdekből múlhatatlanul 
szükség van. (...) Protestáns iskoláink által nyújtott értéktöbblet nélkül az egész 
nemzet maradna szegényebb, azaz mulasztást követnénk el, ha a nemzet szellemi ar
culatának szintéziséből a reformáció nyújtotta értékeket kiszorítani engednők."5 To
vábbi kutatás tárgya lehet annak a kérdésnek a vizsgálata is, hogy a protestáns kultú
ráról és az iskolaügyről folytatott, igen színvonalas irodalmi viták és a keresztény 
misszió mibenlétével foglalkozó, nem kevésbé magas szintű teológiai eszmecserék 
mennyiben hatottak egymásra a két világháború között, és mi lehet az oka annak a jelen
ségnek, hogy - legalábbis a református egyházban - a 30-as években kiadott missziói 
szabályozások nem tartották fontosnak az iskolaügy bevonását a misszió körébe.6 

Nem tűnik tehát érdektelennek tovább vizsgálni azt a kérdést, hogy milyen teológiai 
szempontok járulhatnak hozzá a protestáns iskolák küldetésértelmezéséhez, és ezek 



hogyan alkalmazhatók a pedagógiai gyakorlatban. Egy ilyen témafelvetés egyúttal sze
rény hozzájárulás lehet a lelkészi és „laikus" értelmiség között folytatandó eszmecsere 
élénküléséhez, amelynek szükségességét Kósa László akadémikus és Győri L. János is 
kiemeli mint a protestáns egyházak megújulásának egyik peremfeltételét.7 

Az alábbiakban a teológia egyik szűkebb területe, a missziológia - az egyház misszi
ójával foglalkozó tudományág - néhány felismerésének fényében teszünk kísérletet az 
iskola és a misszió viszonyának megvizsgálására, és ugyanezekből kiindulva vázolunk 
fel néhány, a kérdés tekintetében lényegesnek tűnő szempontot. 

Iskola vagy misszió? 

A protestáns iskola és a keresztény misszió gondolatának összekapcsolásakor általá
ban két jellegzetes reakcióra számíthatunk. Az egyik mindenestől elutasító: az egyház 
közoktatási intézményeinek fenntartásával közfeladatot vállal át, tehát az egyházi is
kola sem vállalkozhat másra, mint hogy a kerettantervek által kijelölt ismereteket és 
készségeket adja át a tanulóinak. Sajátos egyházi szempontokat természetesen érvé
nyesíthet, egyrészt a helyi tantervek által biztosított lehetőségeket kihasználva, más
részt a hittan oktatásának (kötelező vagy fakultatív) felajánlásával, azonban - a fenteb
bi vélemény szerint - ilyen esetekben sem kívánatos a személyes állásfoglalás kinyil
vánítása, hiszen a vallási meggyőződés mind a pedagógus, mind a tanuló esetében 
„magánügy". Az iskola és a misszió tehát nem fér meg egymással: az iskola nem temp
lom, a katedra nem szószék, a tanár pedig nem prédikátor. Az egyház és a misszió ez 
esetben szinte egymást kizáró fogalmak: a közoktatás célkitűzései világosak, az egy
ház iskolafenntartóként közfeladatot vállal át, tehát iskoláiban nem nyújthat sem 
többet, sem kevesebbet, mint amire felhatalmazást kapott. Az egyházi jelleg kizárólag 
az iskola pedagógiai programjának teológiai-filozófiai forrásaiban ragadható meg; 
„hittérítésnek" nincs helye egy közoktatási intézményben. 

Ezzel szemben áll a másik, nem kevésbé jellegzetes álláspont, amely élénken helyesli 
az egyházi iskola „missziói" értelmezését: a protestáns iskola igenis legyen a misszió 
eszköze. E nézet vallói mintha egyfajta rangsort állítanának fel az iskola oktatási fel
adatai és a misszió között, úgy fogva fel az egyházi közoktatást, mint különleges misz-
sziói mezőt. A tanulók szülei különféle - nem mindig vallási - indítékoktól vezéreltet
ve egyházi intézménybe adják a gyermekeiket, akik ott - végre - az evangélizáció ható
körébe kerülnek. Az utóbbi vélemény képviselői sem vitatják ugyan, hogy az iskolának 
be kell töltenie alapvető oktatási funkcióit, ám úgy vélekednek, hogy az egyház az is
kolában egyfajta „második programmal" 8 van jelen: sajátos célja kizárólag az, hogy a 
diákokat (és a tanárokat) hitre vezesse. Az egyház tehát mintegy „elviseli" az iskola 
alapfunkcióit annak érdekében, hogy missziójával minél szélesebb kört érhessen el. Az 
iskolai áhítatok, az évnyitó és évzáró istentiszteletek, valamint a családi istentisztele
tek közvetlen evangelizációs alkalomként szolgálnak olyan közösségek számára, ame
lyek „egyébként" nem jönnének be templomainkba. Azok a pedagógusok, akik elköte
lezett egyháztagnak vallják magukat, arra kapnak biztatást, hogy szaktárgyuk oktatása 



közben ragadjanak meg minden kínálkozó alkalmat az evangéliumi üzenet hirdetésére 
(például természettudományos tantárgyak esetében egy-egy jelenség bibliai említésé
ből induljanak k i ) . 9 Ez az álláspont - a látszat ellenére - ugyancsak elválasztja egymás
tól az iskolát és a missziót, hiszen képviselői számára esetleges, hogy az egyház éppen 
az iskolában - és nem a templomban vagy a dzsungelben - folytatja misszióját. 

Nem vitatjuk, hogy a két fentebbi álláspont10 képvisel bizonyos részigazságokat, és 
azt is elismerjük, hogy mindkét nézet tiszteletreméltó elkötelezettségek alapján állhat, 
mégsem kerülhetjük meg azt a dilemmát, amelyre Kósa László akadémikus hívja fel a 
figyelmünket: „Egyelőre azonban még nem világos, hogy az egyházi iskolák a széles
körű társadalmi szükségletet, tehát a vallásosság körét is meghaladót, vagy a saját 
utánpótlást részesítik előnyben. Az előző megoldás a társadalomban arctalan föloldó
dás, a második az elszigetelődés veszélyét hordja magában."11 Michael Goheen kana
dai missziológus magyarul is olvasható egyik tanulmányában ugyanezt - általánosság
ban - úgy fogalmazza meg, hogy a keresztény missziót á mai nyugati civilizációban a 
kulturális szinkretizmus és a kulturális irrelevancia kettős veszélye fenyegeti.1 2 

A keresztény misszió időszerűtlensége? 

A keresztény misszió fogalmához korunkban egyre több negatív képzettársítás kap
csolódik. A türelmetlen és fanatikus hittérítő gyakran karikírozott képe és a funda
mentalista, túlfűtött, egészségtelen önmarcangolást vagy cukormázas álomvilágot 
hirdető evangélizátor sztereotípiája sokakban eleve elzárkózást vált ki mindazzal szem
ben, amit „misszióinak" nevezünk. S ha ezt a jelenséget - legalábbis részben - a tudat
lanság és a manipuláció számlájára kell is írnunk, egészében mégis komolyan kell 
vennünk, különösen azért, mert nem tarthatjuk teljességgel megalapozatlannak. A 20. 
század közepétől ugyanis valóban beszélhetünk a keresztény misszió válságáról, a 
protestáns missziói munka világszerte tapasztalható elbizonytalanodásáról.13 Ennek 
hátterében olyan történelmi-politikai, filozófiai és teológiai okok vannak, amelyekre 
i t t csupán jelzésszerűen utalhatunk. A hagyományos értelemben vett nyugati gyar
matbirodalmak összeomlása és a déli félteke országainak függetlenségi mozgalmai1 4 a 
I I . világháború után ráirányították a figyelmet a keresztény misszió és a gyarmatosító 
szempontok összefonódására, valamint a nyugati keresztény misszió és a nyugati ci
vilizáció kulturális terjeszkedésének kapcsolatára. A sokszor túlzó és érzelmileg is 
motivált kritika olyan súlyos kérdésekre világított rá, amelyeknek megválaszolása az 
1950-es évekre immár elodázhatatlanná vált: a gyarmati politika és a misszió össze
fonódása, az egyház és az állam, az evangélium és a kultúra, valamint a „fehér" és a 
„bennszülött" egyház viszonya a külső és belső kritika kereszttüzébe került. Mindeh
hez hozzájárult a két világháború, Auschwitz, Hirosima, később pedig a Gulagok okoz
ta mélységes elbizonytalanodás a nyugati civilizáció keresztény minőségével kapcso
latban, felvetve a kérdést, hogy a 20. század első felének szörnyűségei után van-e még 
erkölcsi alapja a Nyugatnak keresztény missziót folytatni. S végül a nagy világvallások 



- különösen az iszlám - váratlan reneszánsza, valamint a vallásközi kapcsolatok terü
letén megjelenő teológiai relativizmus is hozzájárult a misszió kríziséhez. A 20. század 
közepére tehát kialakult az a légkör, amelyet Walter Freytag német missziológus így 
foglalt össze: „Eddig a missziónak voltak problémái, mára a misszió maga vált problé
mává."15 Talán nem véletlen, hogy - nyugaton és keleten egyaránt - a misszió ettől az 
időszaktól kezdve veszítette el a hitelét a közbeszédben is. 

Ebben a kritikus légkörben fogalmazódott meg az a felismerés - elsősorban a barthi 
teológiából érkezett impulzusok nyomán -, hogy a misszió létjogosultsága nem az 
egyház e világi hitelességének függvénye. Az ökumenikus zsinatok hagyományához 
visszanyúlva a missziót immár nem az egyház feladataként írták le, hanem úgy, mint 
ami Isten természetéhez tartozik. Isten missziója1 6 azt jelenti, hogy az Atya küldi el a 
Fiút, hogy az üdvözítés művét beteljesítse, majd az Atya és a Fiú 1 7 küldi a Szentlelket 
és az egyházat a világba, hogy az üdvözítő akarat megvalósuljon. Azaz nem az egyház
nak van missziója, hanem „a missziónak van egyháza", vagyis az egyház annyiban egy
ház, amennyiben engedelmes eszköze és résztvevője Isten missziójának,18 azon isteni 
szándék megvalósulásának, amelynek célja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság 
ismeretére eljusson ( l T i m 2,4). Ebben a szemléletben tehát a misszió az egyháznak nem 
valamiféle járulékos feladata, hanem létének értelme és tartalma: az egyház a misszi
óban él. 

Az iskola mint misszió 

Milyen következményekkel jár ez a felismerés a protestáns iskoláztatásra nézve? Első
sorban azt jelenti, hogy a protestáns iskola - ha az egyház szolgálatának részeként 
tételezzük - az egyház missziójának is részese. A két fentebbi nézet közül látszólag a 
másodikat igazoltuk, amely az iskolában végzett misszió elsődlegességét hangsúlyoz
za (és amely az iskolát esetleg csupán „missziói mezővé" degradálja). Azonban még
sem erről van szó: a protestáns iskola nem a misszió „terepe", nem egyszerű helyszín, 
ahol épp egyházi misszió folyik. Az iskolában az egyház sajátos tanítói szolgálatát 
folytatja, tehát missziót folytat. Másként fogalmazva: a protestáns iskola maga is misszió. 

A keresztény misszió bibliai gyökereit vizsgálva fontos felismerés, hogy Krisztus 
missziói parancsának (Mt 28,18-20) központi felszólítása nem más, mint elhívás a 
tanítványi létre (...tegyetek tanítvánnyá...). Elterjedt félreértés, hogy az iskolában csu
pán a - különben vitathatatlanul kulcsfontosságú - hittanoktatás képezi a küldetés 
tartalmát. A tanítványi lét olyan közösséget jelent Krisztussal, amely meghatározó 
fontosságú az élet minden területén. A modernitás világképével szemben, amely a 
vallást a privát szféra karanténjába kényszeríti és elszigeteli minden mástól (így a tu
dományosságtól vagy a politikumtól), i t t a reformátori gondolatra kell utalnunk, 
amely a világot egységes theatrum Dei gloriaenek tekinti. S bár természetesen egyet kell 
értenünk Kósa László azon megjegyzésével, hogy „.. .református műelemzés vagy evan
gélikus matematika nyilvánvalóan nincs",1 9 mégis megkockáztathatjuk, hogy a protes-



táns iskolában a tanítványi létnek mind az oktatás, mind a nevelés területén kell, hogy 
legyen következménye. 

A magyar történelmi protestantizmustól természetesen nem idegen az egyház és az 
iskola ilyen szoros összekapcsolódásának gondolata. „A reformáció kezdettől fogva 
kettős missziót vállalt Európában: programjában a hitterjesztés és a népművelés szer
vesen összekapcsolódott. (...) Ebből a kettős felismerésből táplálkozott kultúrkritikai 
magatartásuk, amely az iskolaügynek, az anyanyelv és a tudományok művelésének 
Európa-szerte komoly lendületet adott" - fogalmaz Győri L. János már idézett tanul
mányában.20 Ugyanitt azonban arra is rámutat, hogy a spontán szekularizáció és a 
kommunizmus hatásának összeadódása következtében ez a szervesen összetartozó 
„kettős misszió" ma már egyáltalán nem ilyen magától értetődő.2 1 A missziológia fo
galmi készletét használva azt mondhatjuk, hogy az evangélium és a kultúra összefüg
gése mára - az oktatásügy területén is - vitatott kérdéssé vált. 

Szintén fontos az a felismerés, hogy a protestáns iskola - szükségképpen, helyze
téből adódóan - az evangélium és a kultúra találkozásának minősített helye. A rend
szerváltozás után újjászerveződő protestáns közoktatás szereplői ugyanakkor olyan 
társadalmi és szellemi közegben kezdték meg újrafogalmazni az iskolák küldetését, 
amely közeg - valamiféle „Kulturkampf"-tól tartva - eleve fenntartással viseltetett a 
kultúra és a keresztény hit organikus összekapcsolásával szemben. Másrészt azonban 
a történelmi protestáns egyházak sem rendelkeztek a kultúra és a misszió kérdéseire 
vonatkozó kiérlelt teológiai koncepcióval. Sokan - gyakran csupán sematikus képzetek 
alapján - ma is egy rossz értelemben vett kultúrprotestantizmus újraéledésétől tarta
nak, és napirendre sem tűzik e kérdést, esetleg leszűkítik az egyházi nyelv érthetősé
gének - egyébként fontos - problémakörére.22 Egyet kell értenünk Kádár Zsolttal, aki 
szerint „...kétségtelen, hogy gyülekezeteink számára (...) az egész iskolaügy - mint 
kulturális misszió - alig tudatosodott". 2 3 Más ponton azonban elemzése túlságosan 
is optimistának tűnik, amikor így fogalmaz: „...azzal nagyjából tisztában vagyunk, 
hogy mi a kálvinista kultúrmisszió tartalma". 2 4 Inkább Kósa László komorabb helyzet
értékelésével kell egyetértenünk, aki szerint ,,[A]z iskolahálózat újraéledése nagyje
lentőségű, ám a szép eredmények és áldozatos munka ellenére csekély jele mutatkozik, 
hogy a református általános és középiskolák sajátos református szellemiséget képvi
selnek".25 A karakteres protestáns arcél kialakításának egyik legfőbb akadálya mintha 
éppen az volna, hogy ezen a ponton - az evangélium és a kultúra kapcsolatának terén 
- hiányzik a tisztánlátás. 

A protestáns iskola tehát az egyház szolgálatának része, és ily módon részese az 
egyház missziójának, amelyben a Szentháromság Isten küldő szeretete nyilvánul meg. 
A protestáns iskolában a misszió sajátos kontextusát az evangélium és a kultúra ta
lálkozása képezi. Annak megvilágításához, hogy ez a helyzet milyen következmények
kel jár az iskola küldetésére nézve, a 20. század kiemelkedő missziológusának, Leslie 
Newbiginnek az egyik megállapítását hívjuk segítségül: e gondolat szerint az egyház 
missziója nem csupán akkor nyilvánul meg, amikor konkrét hitébresztés (intencioná
lis misszió) folyik, hanem az egyház léte és élete önmagában is rendelkezik missziói 
dimenzióval,26 hiszen a már elközelített, ám még ki nem teljesedett Isten országának 



rendjét hivatott - jelként - felmutatni a világban. Newbigin nyomán akár úgy is fogal
mazhatunk, hogy az egyház az Isten országa által meghatározott alternatív kultúrát 
mutatja fel, amelynek paradigmája a Krisztus-követés. 

Témánk szempontjából tehát azt mondhatjuk, hogy a mai egyházi iskola és a misz-
szió kapcsolatában szintén meg kell különböztetnünk intencionális és dimenzionális 
elemeket. Ha így teszünk, akkor elkerüljük az egyoldalúság csapdáját, amely az iskolát 
csupán az evangéliumhirdetés terepévé degradálja, de azt a rosszul értelmezett kultúr-
protestantizmust sem követjük, amely csupán nagyon áttételes módon kívánja közve
títeni a protestáns ethoszt és esztétikát. Ellenben lehetőségünk nyílik a misszió ho
lisztikus, az Isten-ember-világ viszonyrendszer teljességét szem előtt tartó értelmezé
sére az iskolában is. 

A protestáns iskola mássága 

A gyakorlatban a protestáns iskola missziója az intézmény másságában, a többi isko
láétól eltérő voltában nyilvánul meg. E másság forrása az a tudatosan vállalt hitvallás, 
hogy a protestáns iskolában az élet minden területén az evangélium inkulturációjá-
nak kell megvalósulnia. Szűcs Ferenc ezzel kapcsolatban így fogalmaz: „...[hogy] mit 
jelentene az inkulturáció egy posztszekuláris társadalomban? Ez a keresztyén misszió 
és igehirdetés legsürgetőbb kérdése."2 7 A folyamatnak azonban mindenképpen része 
az evangélizáció, azaz a tanulók és pedagógusok között végzett konkrét hitébresztő 
szolgálat, amely a liturgikus alkalmakon (istentisztelet, áhítat), a szervezett körökben 
(bibliaóra, ifjúsági gyülekezet) és a hittanoktatásban csakúgy megjelenik, mint a hit
ben elkötelezett pedagógusok (és diákok) személyes bizonyságtétele útján.2 8 Úgy is 
mondhatjuk, hogy a felsorolt esetekben az intencionális misszió iskolai megjelenéséről 
van szó. 

Az evangélium inkulturációjának folyamata ugyanakkor az oktatásban és a nevelés
ben, valamint az iskolai élet minden más vonatkozásában is megjelenhet, így valósul 
meg a dimenzionális misszió. Szűkebb értelemben véve ez a protestáns kulturális 
hagyományba történő bevezetést, valamint a tradícióból táplálkozó alkotókészség k i 
fejlesztését jelenti, elsősorban a humán tantárgyak oktatásának keretében. A „kultu
rális globalizáció" hatásával szembesülve szinte szélmalomharcnak tűnik egy alterna
tív kulturális kánon felmutatása, azonban - ismét Szűcs Ferencet idézve - „...ezzel a 
[globalizációs] valósággal kell számolnunk, amikor az evangélium és a kultúra hazai 
kapcsolatáról bármit is mondunk. Ebből azonban nem következhet az örökséget ol
csón feladó rezignáció. Újra megnyílt iskoláinknak tudatosan fel kell vállalniuk ennek 
az elfelejtett anyanyelvnek a felfedezését és megszerettetését."2 9 

Az inkulturációs folyamat következő szintjén a protestáns kultúra már egyfajta 
iránytűként jelenik meg, amely az élethez és a világhoz fűződő viszonyban kínál eliga
zítást.3 0 A protestáns kulturális identitás tartalmának meghatározása korunk kontex
tusában komoly kihívás, amely elmélyült kutatómunkát igényel, és szintén a teológiai 
tudományosság és a protestáns „világi" értelmiség alkotó párbeszédét feltételezi. E 



párbeszédhez kínál szempontokat Győri L. János, amikor a protestáns kultúra követ
kező tartalmi elemeit azonosítja: mély biblicitás, a személyesség fontossága, a teljesség 
igénye, confessio-kényszer, önkorlátozó minőségigény, kritikai és megkülönböztetési 
készség és egyetemességigény nemzeti, európai és globális értelemben.31 P. Tóth Béla 
egy tanulmányában szintén az önkorlátozást mint protestáns aszkéziseszményt állítja 
a figyelem középpontjába,32 Békeíy Lajos az „irgalom kultúrája" megfogalmazást java
solja.3 3 Kodácsy-Simon Eszter pedig a tudomány és a teológia dialógusmodelljének 
megvalósulásában látja a protestáns iskola „másságát".3 4 

A protestáns kultúra mint az élet rendező elve természetesen sokféle forrásból táp
lálkozik. Feltárásuk, a velük kapcsolatban lefolyt viták újraértelmezése és a 21. század 
elejének magyar összefüggésrendszerébe helyezése elengedhetetlenül szükséges ah
hoz, hogy iskoláinkban ne kulturális restaurációs kísérlet vagy valamiféle újprotestáns 
globalizációs folyamat menjen végbe, hanem - Szenei Molnár Albert szavaival - mai 
„magyar zubbonköntöskékbe"35 öltöztetve jelenjen meg az evangélium az élet minden 
területén. 

A mai magyar protestáns iskolarendszer a Kárpát-medencében puszta létével is 
küldetést tölt be. Sokféle nehézséggel: leromlott épületekkel, kormányzati megszorí
tásokkal, forráshiánnyal küszködik, esetenként diszkriminatív jogi környezetben él, 
ám az elkötelezett és áldozatosan szolgáló pedagógusoknak és lelkipásztoroknak kö
szönhetően mégis tud alternatívát felmutatni egy elsekélyesedő kultúrközegben. A 
protestáns iskola missziói értelmezése esély arra, hogy iskoláink újból organikusan 
illeszkedjenek az egyház szolgálatába, és negatív képzettársítások nélkül válhassanak 
azzá, ami igazi azonosságukat jelenti: seminarium ecclesiaevé - az egyház veteményes
kertjévé. 
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B E N Y I K GYÖRGY 

Misszió, avagy új evangélizáció 
a római katolikus egyházban 
Bibliai alapelvek 

Az összes keresztény egyház missziós egyház. E sajátságáról nem is mondhat le, mert 
Jézustól kapott prófétai küldetését teljesíti, amikor engedelmeskedik az Úr parancsá
nak, amelyet apostolainak adott (Mt 10,5-15; Mk 6,7-12; Lk 9,2,T0,1;22,35; Jn 4,38; 
17,18;20,21). Az apostoli küldetés kezdetben a zsidóságra irányult, majd egyre inkább 
univerzális parancs lett belőle, amely már a pogányok misszionálását is magában 
foglalta (Mt 28,18; Mk 16,15; ApCsel 1,8;22,21;26,17; Róm 10,15; 1 Kor 1,17; 2Kor 
5,20 stb). 

A vallásszociológusok számára máig is kérdés, hogyan lett a l l rezignált emberrel 
induló kereszténység a 3. század végére milliós lélekszámú egyházzá. A vezető misszi
onáriusokat kezdetben aposztolosznak nevezték (a szó görög jelentése: „küldött"), míg 
a hittérítő célú igehirdetést a középkorban kezdik a missio (latinul „küldetés") szóval 
jelölni. Az idők folyamán előbb Európa népeit, később pedig más földrészek lakóit is 
missziónálta a kereszténység.1 

A keresztény hittérítés történeti vizsgálatára csak nagyon röviden térhetünk k i . 
Annyit azonban megjegyzünk, hogy a 20. századig a misszió általában nem korlátozó
dott az újszövetségi üzenet hirdetésére, hanem - spontán és reflektálatlan módon - a 
görög-római eredetű filozófiai és jogi kultúra továbbadását is végezte. Ráadásul a misz-
szionáriusok általában eredeti hazájuk kulturális és politikai érdekeit is érvényesíteni 
próbálták, ezért a vallási és a diplomáciai küldetés szorosan összefonódott, és a misszió 
gyakran a gyarmatosítás előkészítője volt. A római katolikus egyház a I I . vatikáni zsi
naton radikális lépéseket tett a politikai-diplomáciai érdekérvényesítés, valamint a 
misszió elválasztására.2 

Ez a szétválasztás - amely igencsak időszerű volt - nehéz feladat elé állította a köz
pontilag szervezett, a trentói zsinat óta (1545-1563) mindjobban globalizálódó római 
egyházat. Mi t lehet megtartani a helyi kultúrából és vallásból, másrészt hogyan lehet 
lefordítani az evangélium üzenetét az adott nép vagy ország kultúrájának nyelvére?3 

Abban mindenki egyetértett, hogy az érintett kultúrát - már csak a hatékony munka 
érdekében is - tiszteletben kell tartani, sőt építeni kell rá, de az elv gyakorlati megva
lósítására nem tudtak központi utasításokat adni. Ez a nehézség sajátosan jelentkezett 
a szertartási szövegek nemzeti nyelvű fordítása közben: az évezredes múltú latin kife
jezéseket csak a legnagyobb nehézségek árán tudták nemzeti nyelvű szavakkal helyet
tesíteni, és tudomásul kellett venniük, hogy a jelentés sohasem lesz egészen azonos, 
legföljebb megközelíti az eredeti értelmet. 



Rövid missziótörténet 

Az ősegyházban Pál apostol végezte a legsikeresebb missziót,4 pontosabban az ő tevé
kenységéről maradt fenn a legtöbb írott forrás; ennek ellenére 67-ben, Pál halálának 
idején még csupán néhány ezer keresztény élhetett a Római Birodalomban. Bár a ke
leti részek missziója sokkal intenzívebben folyt, az idevonatkozó részadatok száma 
mégis kisebb. 170 körül 26 kis-ázsiai püspökségről tudunk, míg Szíriában a népesség
nek talán egyharmadát alkották Krisztus hívei. Edesszában még az 1. század végén ve
zető vallássá lett a kereszténység. Örményországban a 3. században kiépült hierarchia 
működik, ugyanebben az időben már Perzsiában és Indiában is megtalálható a keresz
tény kisebbség.5 A görögországi és a nyugati misszió kezdeteiről több részadatunk van: 
Korinthoszban, Athénben, Thesszalonikában és Filippiben az első század végén jelen
tős keresztény közösség létezett. Itáliában az egyik legrégibb püspökség Róma, de 250 
körül már száz püspökséget regisztrálnak. Pál leveleiből arra következtethetünk, hogy 
Pannóniába6 és Dalmáciába (Róm 15,19; l T i m 4,10) még az ő idejében eljutott a ke
reszténység. Pannóniából több ókori püspökséget ismerünk, például Cibalae (Vin-
kovci), Mursa (Osijek, Eszék), Sirmium (Sremska Mitrovica, Mitrovica), Siscia (Sisak, 
Sziszek). Galliában Lugdunum (Lyon) 177-ben már püspökség volt. Origenész és 
Tertullianus úgy tudja, hogy a brit szigeteken régóta élnek keresztények. Annyi bi
zonyos, hogy az arles-i zsinaton (314) jelen volt Londinium (London) és Eboracum 
(York) püspöke. Hispániába a hagyomány szerint maga Pál vitte a Krisztus-hitet. Bi
zonyítható, hogy a 3. században már népes keresztény közösségek éltek ott. Észak-
Afrikában Karthágó 200 körül fontos egyházi központ volt, de rajta kívül is számos 
virágzó gyülekezet létezett, hiszen a 256-os karthágói zsinatra 87 püspök gyűlt össze.7 

A hagyomány szerint Egyiptomban Márk evangélista térített. A 2. században az ale
xandriai keresztény egyház végzett az országban alapos missziót.8 

E néhány mondatból is nyilvánvaló, hogy a kereszténység a hittérítés közben igen 
különböző kultúrákkal - vallásokkal és filozófiákkal - találkozott. E helyzetből új 
kérdések fakadtak, amelyeket zsinatokon igyekeztek tisztázni; közben a kibontakozó 
apologetikát is segítségül hívták. A Konstantin utáni - birodalmi szervezetet építő -
egyháznak egyre gyakrabban kellett szembenéznie hasonló jellegű feladatokkal. 

Középkori misszió 

A középkori egyház már nem mozgalom, hanem közintézmény, missziója pedig erőtel
jesen összefonódik a diplomáciai misszióval. A másik sajátosság, hogy a Nyugat-római 
Császárság csődje után Róma püspökének közfeladatok ellátására kellett felhasznál
nia vallási tekintélyét és a felügyelete alatt működő egyházi struktúrát.9 A pápaság 
Európa-misszióját az örökölt birodalmi elv erősen befolyásolta. Róma püspöki széke 
- a középkorban már mint Szentszék - a két kard elméletén alapuló legitimációt nyert, 
és így olyan intézménnyé vált, amely a nyugat-európai fejedelmi hatalom szakrális hi
telesítője volt. A római pápa missziós diplomáciája egyfelől védte a katolikus hit tisz-



taságát, másfelől befolyását biztosító hatalmi hálónak tekintette az általa felügyelt püs
pökségeket és szerzetesrendeket. Nyugat-Európa missziótörténete igen érdekes kul-
túrmisszió-történet, amelynek során a hittérítő munka egyben a pápai hatalom poli
tikai befolyásának megerősítését is szolgálta. Igaz, hogy a Szentszék - mint királyok és 
fejedelmek feletti jogintézmény - gyakran arra is törekedett, hogy a világi uralkodók 
ellentéteit elsimítsa. Másrészt az egységes európai kultúra, oktatási és naptárrendszer, 
valamint a liturgia által szabályozott életmód kialakítása terén igen sokat tett a Róma
központú missziós tevékenység. 

Canterburyi Szent Ágoston pápai megbízással kezdett az angolszászok között misz-
szionálni (597), bár a kereszténység már sokkal korábban is megjelent a brit szigeten. 
Az írek között Szent Patrik (445) térített. A germán népek apostolának Szent Bonifá-
ciuszt (Winfrid) tartják; i t t a misszió a 7-8. században nagyrészt be is fejeződött. A 
csehek Metód révén ismerkedtek meg a kereszténységgel (975). Az oroszok keresz
ténységre térítője Vlagyimir nagyfejedelem volt, Kijev központtal szerveződött az egy
ház (988). A magyarok Szent István vezetése alatt tértek meg, de korábban is működtek 
az ország területén nyugati, illetve keleti (bizánci) hittérítők. Nem szabad elfelejtkez
nünk Szent Gellért hatásáról sem. Svédországban I I I . Olaf király térített. A nyugat
európai misszió a l l . században jórészt befejeződött, ezzel szemben az északi balti 
népek 1180 körül, a finnek 1156-57 táján - Szent Erik kezdeményezése nyomán - is
merkedtek meg a kereszténységgel. A litvánok között csak jóval később, 1386 után -
többek között Nagy Lajos király leánya, Hedvig segítségével - kezdték meg a térítő 
munkát. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az újabb középkori rendek - domonko
sok, ferencesek - tulajdonképpen egyfajta „belmissziós" módszert is kifejlesztettek a 
városi pasztoráció számára. Rendházaikat a városokban építették, és népmisszióik 
komoly hatást értek el az itteni lakosság körében. 

Az említett időszakban a keleti egyház is hasonlóan erőteljes missziót folytatott. Az 
oroszok és bolgárok megtérítésében Cirill és Metód játszott meghatározó szerepet. Az 
orosz egyházat Szent Vlagyimir fejedelem Kijev központtal építette ki (988). A keleti 
térítés egyben azt jelentette, hogy az érintett területeken a liturgia és a naptár a nyu
gati kereszténységétől eltérő formában szilárdult meg. 

Misszió a reformáció után 

Ma már a római egyházi vezetés előtt is nyilvánvaló, milyen tragikus hiba volt Luther 
Márton lelki és vallási megújulási kísérletét egyházellenes politikai támadásnak értel
mezni. A kései felismerés azonban nem változtat azon, hogy a nyugati kereszténység 
számos egyháztestre hullott szét, és ez a helyzet a hittérítő munkát is erősen befolyá
solta. A reformáció után a küzdő felekezetek egymás rovására próbáltak híveket szerez
ni Nyugat-Európa keresztény országaiban. Míg a korábbi misszió számára a Biblia -
az egyház által értelmezett - fontos segédkönyv volt, most ágyútalp lett, amelyről a 
másik fél egyházszervezeti bástyáit lehetett bombázni. A skolasztikus filozófiába és 
más gondolatrendszerekbe kényszerített evangéliumi idézetek lövedékek voltak, ame-



lyek mélyen belefúródtak az ellenségnek tekintett másik egyháztestbe. Az ilyen küz
delmet nem szívesen nevezném belmissziónak, még hitvitának sem, hiszen intellek
tuális és hatalmi eszközöket váltogató egyházpolitikai küzdelem folyt (természetesen 
nem a szó 19-20. századi értelmében), még akkor is, ha egyes hitelvek, valamint a 
bibliaértelmezés kérdései álltak az előtérben. 

A katolikus és protestáns országok figyelme valójában akkor irányult a misszióra, 
amikor a nagy földrajzi felfedezések után kontinensnyi méreteket öltött a gyarmatosí
tás. A folyamat élén Spanyolország és Portugália állt. V I . Sándor pápa 1493-ban ezt a 
két államot bízta meg az újonnan felfedezett területek missziójával. I I . Gyula pápa 
1508-ban „Universalis Ecclesiae" kezdetű bullájával arra kötelezte a spanyol királyt, 
hogy építsen keresztény templomokat a gyarmatokon. A két missziós hatalom ingyen 
szállította a hittérítőket, a spanyol és a portugál egyházmegyék pedig vetélkedtek a meg
hódított területek missziós jogáért. Nem meglepő, hogy ebben a helyzetben a hittérí
tés a gyarmatosítás „melléküzemágává" züllött. I I . Fülöp 1568-ban olyan tanácsot 
állított fel Madridban, amelynek kifejezetten az volt a célja, hogy a missziók védnöki 
jogából kizárja Rómát, és a spanyol hittérítést lényegében az udvar hatáskörébe vonja. 

Ettől kezdve a pápák missziós törekvése egyre inkább a gyarmatosító hatalmakkal 
folytatott reménytelen küzdelemmé vált. Végül 1622-ben XV. Gergely önálló egyház
kormányzati szervet, kongregációt állított fel Sacra Congregatio de Propaganda Fide né
ven, amelyhez 13 bíboros, 2 prelátus és egy titkár tartozott; ily módon több-kevesebb 
sikerrel elérte, hogy a missziókat a római központból irányítsák. 

Katolikus világmisszió 

A missziós kongregáció nehéz körülmények között próbálta a katolikus misszió ügyét 
kézben tartani. Az Európából induló ferences és domonkos szerzetesek, majd később 
a jezsuiták ugyanis Afrikában, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Kínában és Japánban 
olyan viszonyokkal találkoztak, amelyekre egyáltalán nem voltak felkészülve. V I I I . 
Orbán (1623-1644) épp az ilyen nehézségek legyőzésére alapította meg a misszióskép
zés céljait szolgáló Collegium Urbanianumot (1627). (Epülete előbb a Piazza Spagnián 
volt, később a Gianicolón kapott helyet.) Az eredetileg főiskolai jellegű intézmény 
később szorosan összekapcsolódott a Hitterjesztő Kongregációval, majd 1962-ben 
missziós egyetemmé alakult. Meg kell azonban említenünk, hogy kifejezetten misszi
ós célú papnevelde nem volt Rómában, s a Collegium Urbanianum hallgatói különbö
ző római papneveldékből (szemináriumokból) érkeztek. Kifejezetten missziós célú 
szeminárium csak 1933-ban alakult meg Rómában. 

A ferencesek már 1517-ben megjelentek Ceylon szigetén, később azonban a hollan
dok kiűzték őket onnan. A jezsuita rend Indiában is működött; Xavéri Szent Ferenc 
(1506-1552), majd a 17. században Roberto de Nobili viszonylagos sikerrel térített az 
előkelő indiaiak körében. 1934-ben a Szentszék Goában püspökséget alapított az úgy
nevezett Tamás-keresztények számára. Xavéri később Japánban folytatta tevékenységét, 
ezért nevezhetik India és Japán apostolának. XV. Gergely engedélyezte az accomodatiót 



(alkalmazkodást), vagyis az olyan helyi vallási szokások megtartását, amelyek nem üt
köznek a katolikus erkölcs szabályaiba. A döntés hatására 1551-ben már 30000, 1580-
ban pedig 150000 keresztény élt Japánban. Azonban egyrészt a japán belpolitika cent
ralizációja, másrészt némely misszionáriusok alkalmazkodásképtelensége miatt a nö
vekedés 1593-ban megállt, 1597-ben pedig keresztényüldözés kezdődött. 1598-ban a 
spanyol domonkosok és ágostonos kanonokok folytatták az agresszív térítést, amely 
1614-ben újabb véres keresztényüldözéshez és az összes misszionárius száműzéséhez 
vezetett. 

Kínában a jezsuita Matteo Ricci (1552-1610) végzett jelentős munkát. Buddhista 
szerzetesi köntösben missziónak, s megtanulta a klasszikus kínai nyelvet is. Csilla
gászati tudása pedig nagyban növelte a tekintélyét. Később, 1690-ben Pekingben püs
pökséget alapítottak. A nehézségek i t t is az alkalmazkodás hiányából adódtak. Bár V I I . 
Sándor pápa 1656-ban engedélyezte a helyi, kínai rítust, de hiába volt sikeres a mód
szer, 1742-ben - többszöri korlátozás után - XIV. Benedek véglegesen betiltotta. 

Pápák a misszió előmozdításáért 

Ebben az összefoglalásban nem elemezzük részletesen a pápák missziós tevékenységét. 
Célunk csupán a téma történeti ismertetése, valamint annak bemutatása, hogyan lát
ták ezt a kérdést a római egyház központjából. Az 1600-as évek elejétől kezdve a pápák 
kifejezetten támogatták a missziókat. V. Pál (1605-1621) erősen hallgatott Aquaviva 
jezsuita generálisra. VII I . Orbán (1623-1644) erősen támogatta Ázsia, Afrika és Latin-
Amerika misszióját. Afrikában Egyiptom, Líbia, Etiópia és Marokkó földjén már az 
első századoktól kezdve ismerték a kereszténységet, de az iszlám terjeszkedésével pár
huzamosan az itteni hittérítés elhalt. Az 1400-as évek végétől - a portugál jelenlétre 
támaszkodva - újra intenzívebben folyt a misszió. VII I . Orbán missziós szemináriumok 
felállítását sürgette Amerika spanyol és Afrika portugál fennhatóságú területein. Az 
erkölcsileg nem teljesen feddhetetlen V I I . Sándor (1655-1667) Párizsban is missziós 
szemináriumot alapított, ezenkívül megtiltotta a misszionáriusoknak a kereskedést, 
és a gyarmatosítóktól való távolságtartásra kérte őket. X I . Ince (1676-1689) Afrika 
lakosságának védelmében betiltotta a rabszolga-kereskedelmet. XI I . Ince (1691-1700) 
sokat tett Afrika, Ázsia és Kalifornia misszionálásáért, még a kínai császárhoz is kö
veteket küldött. Utóda, X I . Kelemen prófétai bölcsességgel karolta fel a kínai rítust, 
egyetlen kikötése az volt, hogy Konfuciuszt ne istenként, hanem csak tanítóként tisz
teljék. X I I . Kelemen (1730-1740) tibeti és tatár missziót kezdeményezett, de a kopt 
pátriárkával is felvette a kapcsolatot. XIV. Benedeket (1740-1758) toleráns elveiért a 
protestánsok is kedvelték. A portugálok az ő idejében űzték el Paraguayból a jezsuitá
kat, akik pápahű irányvonalat képviseltek, és felléptek a gyarmatosítók ellen. A követ
kező évtizedekben - főleg a francia forradalom és a napóleoni háborúk miatt - a római 
egyházfők csak keveset foglalkoztak a misszióval. 

X I I . Leó (1823-1829) a térítő munka támogatása érdekében átszervezte a Propagan
da Fide kongregációt. VII I . Pius (1829-1831) sokat foglalkozott az Amerikai Egyesült 



Államok püspökeinek problémáival, Dél-Amerikában pedig nunciatúrát hozott létre. 
A 19. század legjelentősebb missziós pápája mégis XVI . Gergely (1831-1846) volt, 
nem véletlenül, hiszen megválasztása előtt éppen a missziós kongregációt vezette. 
Észak-Afrika, Guinea, Dél-Afrika és Gabon apostoli helynökségeit az ő idejében szer
vezték meg. A Lyoni Missziós Társulat, valamint az úgynevezett Fehér Atyák szintén 
jelentős szerepet vállaltak az afrikai misszióban. 

XII I . Leó (1878-1903) már államtitkárként is foglalkozott a kultúrák közötti párbe
széddel. Igazán komoly döntése volt, hogy 1875-ben fölkarolta az Arnold Janssen ve
zetésével létrehozott Isteni Ige Társaságát, az első kifejezetten missziós célokra alapí
tott szerzetesrendet (SVD). 1 0 Ez a társaság a missziós munkán kívül szisztematikusan 
gyűjti és elemzi az afrikai és távol-keleti népek vallási folklórját. 

XV. Benedek (1914-1922), bár az első világháború pápája volt, a Propaganda Fide 
irányítása alatt működő régiós szemináriumokat is fel tudott állítani a missziók szá
mára. 

XL Pius (1922-1939) továbbfejlesztette a Collegium Urbanianumot. Nem túlságo
san ortodoxbarát lépése volt a Collegium Russicum felállítása orosz hittérítők képzé
sére, bár ezt a döntését nem annyira a keleti kereszténység, mint inkább a kommuniz
mus és az állami szintre emelt ateizmus veszélye motiválta. 

XI I . Pius (1939-1958) szembesült legkeményebben az új ideológiai háborúk okozta 
nehézségekkel. Ha ökumenikus nyitottsága nagyobb lett volna, az európai keresztény
ség talán egységesebben léphetett volna föl az ideológiai veszélyek és a háború ellen. 

XXIII . János (1958-1963) 1921-ben a hitterjesztési művek vezetője lett, és később 
is a Propaganda Fide legfőbb tanácsadói testületébe tartozott. Pápaként a I I . vatikáni 
zsinat meghirdetésével óriási - részben ugyan közvetett - hatást gyakorolt a hittérítő 
munkára, hiszen az ökumenizmus és a kultúrák közötti párbeszéd alapvetően új ösz-
szefüggésbe helyezte a misszió-belmisszió kérdését. 

VI . Pál (1963-1978) a zsinati szellemiségnek megfelelően átszervezte a Propaganda 
Fide kongregációt. 

I I . János Pál (1978-2005) a 20. század legnagyobb missziós pápája volt, munkássá
gának elemzésére az alábbiakban térünk k i . 

A II. vatikáni zsinat 

Christine Pommert,1 1 a BBC vallási adásának munkatársa azt írja, Európa vallási életé
ben óriási változás történt. 1930-ban még minden országban tele voltak a templomok 
és imaházak, míg a I I . világháború után mindenütt kiürültek, és nem is teltek meg 
újra. A zsinat előtti katolikus egyház a modernizmus elleni tiltakozásban és a keresz
ténység többi részével folytatott polémia feszültségében élt. XI I . Pius idejében a Szent
szék diplomáciai kapcsolatai is a mélypontra süllyedtek, ajtók és ablakok zárultak be 
az egyház körül.12 A 19. században Európa talán még sikeresen missziónak földrésznek 
tűnhetett, de a 20. század második felére már világosan látszott, hogy a belmisszió leg
alább olyan fontos, mint a nem keresztény országokban végzett evangelizációs munka. 



Nem véletlen, hogy XXIII . János pápa 1959-ben, a zsinat meghirdetésekor kinyitotta 
dolgozószobája ablakát, ezzel is jelezve, hogy mit vár a zsinattól: érkezzen friss levegő 
a katolikus egyházba. A következő években megszületett a nemzeti nyelvű liturgia és 
a megváltoztatott miseszöveg (novus ordo), megváltozott a más keresztény felekezetek
kel való kapcsolat jellege, de még a más vallásokhoz fűződő kapcsolatokban is évszá
zadok óta elképzelhetetlennek tűnő hangsúlyváltozások következtek be. 1 3 

A d Gentes - az egyház missziós tevékenységéről 

Célszerű néhány szemléletváltó zsinati dokumentumra felhívni a figyelmet, anélkül, 
hogy részletesen elemeznénk őket. Ezek között első helyen érdemes említeni az Ad 
Gentest (a továbbiakban: AG), amely az egyház missziós tevékenységéről szóló határo
zatot foglalja magában. Ebben jelenik meg a tanúságtétel fogalma, amely minden ke
resztényre vonatkozik. „Mert minden kereszténynek, bárhol él is, élete példájával és a 
beszéd tanúságételével úgy kell megmutatnia a keresztségben magára öltött új embert 
és a bérmálásban elnyert Szentlélek erejét, hogy aki csak látja jó cselekedeteit, dicső
ítse az Atyát, és jobban megértse, mi az élet valódi értelme, és milyen egyetemes az 
emberek közössége" (AG 2,11). A katekumenátusról is megváltozott a korábbi tudás
központú vélemény. „A katekumenátus nem a hittételek és parancsok egyszerű előter
jesztése, hanem bevezetés a keresztény életbe" (AG 2,14). A papnevelésre utalva kife
jezett igényként fogalmazza meg, hogy „...a növendékekben mindig érvényesülhessen 
saját népük gondolkodás- és cselekvésmódja" (AG 2,16). Változás történik a hierar
chiaközpontú egyházszemléletben is, mégpedig meglepő fogalmazással. „Az egyház 
nincs igazán megalapítva..., ha a hierarchia mellett nincs meg a világi hívők komoly és 
dolgos rétege" (AG 3,21). 

A missziós tevékenység és a kultúra összehangolásáról a következőket írja a doku
mentum: „Krisztus, de az egyház is, mely az evangélium hirdetésével tanúskodik róla, 
minden faji és nemzeti különbözőség felett áll, nem is lehet senkinek és sehol sem 
idegen" (AG 1,8). Egészen új szempont a keresztény közösségtudat a más keresztény 
egyházakkal: „Az újonnan megkereszteltek között erősíteni kell az ökumenikus szel
lemet, őszintén értékeljék azt, hogy a Krisztusban hívő testvérek Krisztus tanítványai, 
akik újjászülettek a keresztségben" (AG 3,15). A dokumentum a helyi hierarchia k i 
alakítását is szorgalmazza, jóllehet külföldi misszionáriusok nélkül nem lehet meg 
sok misszió. Ezért ajánlotta: „A fiatal egyházak helyi születésű papjai lelkesen fogjanak 
hozzá az evangélium terjesztéséhez, működjenek együtt a külföldi misszionáriusok
kal" (AG 3,20). A missziós területeken a papság mellett a diakonátust és a katechéták 
intézményét is erőteljesen fejleszteni kívánja. A missziók ügyét a Hitterjesztési Kong
regációnak rendelik alá (AG 5,29), kivéve a keleti egyházakkal érintkező területeket. 
Ez a kongregáció kapcsolja össze vagy koordinálja a különböző püspöki karok, illetve 
a szerzetesek működését a missziós területeken. A püspököknek előírja, hogy támo
gassák a missziókat, küldjenek missziós munkára jó papokat, még akkor is, ha a helyi 
egyházmegyében paphiány van (AG 6,38). 



A világ és az egyház viszonya 

A Gaudium et spes (a továbbiakban: GS) kezdetű, magyarul „Egyház a mai világban" 
című zsinati konstitúció foglalkozik ezzel a kapcsolattal.1 4 Nem definitív határozatok 
gyűjteménye a dokumentum, hanem fenomenológiai leírások sorozata és velük kap
csolatos feladatok előszámlálása, megnevezése. Ez az okmány népszerűsíti az - azóta 
sokat idézett - „idők jelei" kifejezést, analizálja egyén és közösség viszonyát, kimondja 
a földi dolgok autonómiáját, és sokat beszél a szekularizációról. De ebben a dokumen
tumban olvashatunk az ateizmusról, az ember titkáról, tulajdonságairól, az ember 
testi-lelki egységéről, a házasság és a család megváltozott légköréről, a gazdasági élet 
felvetette problémákról, a politikai közösségről, valamint a béke kérdéséről. Az egyház 
ebben a dokumentumban elkötelezte magát a személy méltóságának védelmében, sőt 
a test és lélek egységében élő ember védelmében (GS 1,14). Analitikusabb képet fogal
maz meg az ateizmusról: „Némelyek határozottan tagadják Istent, mások úgy vélik, 
hogy az ember egyáltalán semmit sem tudhat meg róla, mások Isten létének kérdését 
olyan módszertani előfeltevésekkel kezdik vizsgálni, melyek ezt a kérdést már önma
gában véve értelmetlennek tüntetik fel. Sokan jogtalanul lépik túl a tapasztalati termé
szettudományok határait" (GS 1,19). Az ateizmus korábbi sommás kiközösítése he
lyett árnyaltabb megfogalmazás kerül a dokumentumba: „Bizonyos, hogy nem mente
sek a bűntől azok, akik szántszándékkal igyekeznek távol tartani Istent a szívüktől, és 
szántszándékkal kerülik a vallási kérdéseket" (GS 19). Az emberi közösségeket „.. .egy
más teljes szellemi méltóságának tiszteletére alapozza" (GS 13). A vallási és politikai 
kérdésekben másként vélekedőkre is fontosnak tartja kiterjeszteni a szeretetet (GS 
18). A magán- és közintézményeknek feladatul szabja, hogy az ember méltóságát véd
jék (GS 29). Az egyházról nem intézmény típusú, hanem üdvtörténet típusú definíci
ót ad, amikor kijelenti: „Az egyház az örök Atya emberszeretetének köszöni létét, az 
idők folyásában a megváltó Krisztus alapította és a Szentlélek gyűjtötte egybe, célja az 
üdvösség, amely eszkatológikus távlatú, mivel teljesen csak az eljövendő világban 
érthető el" (GS 40). A látható gyülekezet és a kegyelmi közösség kettőségében beszél 
az egyházról. Közösségileg és egyénileg is felhívja a figyelmet arra, hogy legyünk hűek 
Isten lelkéhez (GS 43). Hosszú fejezeteket szentel a család védelmének, amely az 1960-
as években láthatóan a bomlás jeleit mutatta, és ezzel felhívja a figyelmet a hitvesi 
szerelem és az élet tiszteletére (GS 51). A hit és a kultúra viszonyáról beszélve az evan
gélium és a kultúra sokszínű kapcsolatát fejtegeti a dokumentum (GS 58). Külön is 
érdekes fejezet a kultúra és a civilizáció összehangolása (GS 62). Igazán új azonban a 
gazdasági élettel foglalkozó fejezete, amely a munka és a szabadidő kapcsolatát éppen 
úgy tárgyalja, mint a beruházások és a pénzügyek kérdését vagy a tulajdonszerzés for
máit és a magántulajdon jelentőségét. 

Csak ez a két dokumentum is jól mutatja, milyen gyökeresen új szemlélet és teoló
gia született a I I . vatikáni zsinaton. A zsinat ellenzői mindmáig azzal támadják, hogy 
annyira új volt, hogy a hitletétemény folyamatosságát meg sem őrizte. A zsinatot be
fejező V I . Pál pápa egész pápasága arra ment rá, hogy egyensúlyozzon a világban továb
bi nyitást követelő irányzatok és főleg a spanyol nyelvterületen működő, az egyházban 



egyre inkább erősödő konzervativizmus között. Ezért nevezték őt „hamleti" alkatnak, 
az állandóan hezitáló pápának. 

II. J ános Pál pápa - „Pastor et nauta" 

A malakiási1 5 jóslat pásztornak és hajósnak nevezte a lengyel pápát, és I I . János Pál 
valóban a történelem legtöbbet utazó pápája lett. Amit a zsinat a dokumentumokban 
igyekezett megfogalmazni, azt a pápa igyekezett a gyakorlatban megélni. Nemcsak az 
egyik legtöbbet utazó, hanem a legtöbbet író pápa is volt. 27 éves pápasága alatt 104 
pasztorális látogatást tett Itálián kívül és 146-ot Olaszországban; 317 várost és 333 
plébániát látogatott meg pápasága alatt. 17,6 millió zarándokot fogadott 738 általános 
kihallgatáson; 246 államfő látogatott el hozzá. 1338 boldogot és 428 szentet avatott. 
15 püspöki szinódust hívott össze. Irodalmi tevékenysége is óriási: 14 enciklikát, 15 
apostoli buzdítást, 11 apostoli konstitúciót és 45 apostoli levelet írt, sőt számos iro
dalmi alkotását és elmélkedését is közzétette, exkluzív interjúkat adott. Elszenvedett 
egy félig sikeres terrortámadást, és még a saját esendőségét és betegségét is a lelkipász
tori szolgálat céljaira használta fel. A különböző országokban tett lelkipásztori láto
gatások átformálták a pápaképet: a protokoll által már-már isteni magasságban lévő 
pápából a mindenki által elérhető és köztünk tevékenykedő pásztor képe alakult k i . 

Pápaságának nyitó enciklikája az 1979-es Redemptor Hominis,16 az ember megváltója 
nevet viseli. Az egyház egysége egyik lényeges kritériumának a kollegialitás elvét tartja 
(RH 5), és hitet tesz ökumenikus elkötelezettsége mellett. Az igazság tántoríthatatlan 
képviseletében látja a saját és az egyház feladatát. „Jézus Krisztus minden kor embe
réhez, hozzánk is ugyanazzal a szóval közeledik: »megismeritek az igazságot, és az 
igazság megszabadít titeket«. E szavak egy alapvető követelményt és egy intelmet tar
talmaznak: az igaz szabadság elemi föltétele az igazság iránti tisztességes lelkület; az 
intelem arra figyelmeztet, hogy kerülni kell minden színlelt szabadságot, minden fe
lületes és csak az egyik félnek kedvező szabadságot, s végül azt a szabadságot, mely 
nem hatja át az ember és a világ teljes igazságát" (RH 12). 

De még ennél is fontosabb volt a szintén 1979-ben közreadott Catechesi Tradendae, 
korunk hitoktatásáról írott útmutatása.17 Ebben alapvető feladatként jelöli meg a hit
oktatást, sürgeti az újabb pedagógiai eredmények felhasználását, az életkori sajátos
ságok figyelembevételét és a rétegpasztorációt, külön megjelöli a püspökök, papok, 
szerzetesek és laikusok feladatát a hitoktatással kapcsolatban. „Hogy a dolgot még 
világosabbá tegyük; a hitoktatás az evangélizáció egészén belül arra törekszik, hogy a 
tanítás és az érlelődés időszaka legyen. Olyan időszak, amikor a keresztény ember, aki 
a hitben már elfogadta egyedüli Urának Jézus Krisztust és őszinte megtéréssel csatla
kozott hozzá, egyre jobban megismerheti őt. Megismerheti Jézust, akinek átadta ma
gát; az ő misztériumát, Isten országát, amelyet hirdetett, követelményeit és ígéreteit, 
amelyek az evangéliumban találhatók meg, és az utakat, amelyeket azoknak mutatott, 
akik követni akarják őt" (CT 3,20). 

I I . János Pál minden nyilvános és magánjellegű találkozást felhasznált a tanításra. 



írásai vallomásos írások, nemcsak a legfőbb tanítói feladatot teljesítette, hanem saját, 
személyes hitéről is vallott. Enciklikát írt az irgalmasságról (Dives in misericordia) , 1 8 A 
kórházi kezelése után írta a szenvedés értelméről szóló enciklikáját, amelyet a sikerte
len terrortámadás elszenvedése tesz hitelessé (Salvifici doloris).19 Kórházi betegségét is 
felhasználta a betegek közötti pasztorációra. 

„A Krisztus szenvedésében való részvétel az Apostol szavaiban mintegy kettős irá
nyulást kap. Ha az ember részt vesz Krisztus szenvedéseiben, ez azért lehetséges, mert 
Krisztus megnyitotta szenvedését az ember előtt, mert megváltó szenvedésével bizo
nyos értelemben ő maga is részese lett minden ember szenvedésének. Amidőn az em
ber a hit által felismeri Krisztus megváltó szenvedését, egyúttal saját szenvedéseit is 
felfedezi benne, s ezek a hit által új tartalmat és jelentést kapnak számára. E felfedezés 
különösen is erős szavakkal ajándékozza meg Szent Pált a Galata levélben: »Krisztus-
sal engem is keresztre feszítettek. Elek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énben
nem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett 
és feláldozta magát értem.« A szavak szerzőjének a hit által megadatik, hogy megis
merje azt a szeretetet, amely a kereszt felé vezette Krisztust. S ha így, halálig szenvedve 
szeretett, szenvedéseivel és halálával él abban, akit így szeretett - él az emberben, 
Pálban. S benne élve - míg Pál, akinek a hitben tudása van róla, egyre nagyobb szere
tettel válaszol szeretetére - a kereszt által Krisztus különös mértékben kapcsolódik 
Pálhoz, az emberhez. Ez az egység ugyanitt, a Galata levélben egyéb, nem kevésbé erős 
szavakat is kimondat az Apostollal: »En azonban nem akarok mással dicsekedni, mint 
Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, s en
gem is a vilagnak«" (SD 4,20). 

A szociális kérdésről írt enciklikájában (Laborem exercens)20 a munka, a pénz és a 
szakszervezetek szerepét is kitartóan elemzi, de kitér a munkanélküliség kérdésére is. 
„Áttekintvén a dolgozó ember jogait a »közvetett munkaadoval« kapcsolatban - azaz 
azokkal a nemzeti és nemzetközi fórumokkal kapcsolatosan, melyek a munkapolitika 
egészének irányvonaláért felelősek -, figyelmünket most egy alapvető problémára kell 
fordítanunk. A munkavállalás problémájáról van szó, azaz más szavakkal: minden 
munkaképes ember megfelelő foglalkoztatásának problémájáról. Az e téren igazságos 
és kifogástalan helyzet ellentéte a munkanélküliség, azaz a munkaképes munkavállaló 
emberek munkahelyhiánya. A foglalkoztatottság hiányát tárgyalhatjuk általában vagy 
a munkának egy meghatározott ágában. Azoknak a fórumoknak, melyeket most egy
befoglalunk a »közvetett munkaado« név alatt, feladata, hogy lépjenek fel a munkanél
küliség ellen, amely minden esetben rossz, s ha bizonyos mértéket elér, valódi társa
dalmi csapás lehet. Különösen fájdalmas problémává válik akkor, ha elsősorban a fiata
lokat sújtja, akik megfelelő szellemi, kulturális, technikai és szakmai felkészítés után 
nem találnak munkahelyet, s azt látják, hogy meghiúsul őszinte készségük, mellyel 
dolgozni akarnak, és szándékuk, hogy felelős részt vállaljanak társadalmuk szociális 
és gazdasági fejlődésében. A munkanélküliek támogatása, azaz a munkanélküliek és 
családjuk megélhetéséhez nélkülözhetetlen javak biztosítása olyan kötelezettség, 
amely az erkölcsi rendnek e térre vonatkozó alapelvéből származik: a javak közös hasz-



nálatának elvéből, vagy másként és még egyszerűbben szólva, az élethez és az élet fenn
tartásához való jogból" (LE 81). 

A teológia és a természettudomány viszonyának problémáját tárgyalja a Fides et Ratio 
enciklikában.21 Bár az enciklikát a filozófusok nem minősítették filozófiai szövegnek, 
minden kritika mellett egyértelműen megállapították, hogy újszerűen szemléli hit és 
értelem viszonyát. Különösen figyelemreméltó az észtől elszakított hi t tragédiája. 

„Miután megalapították az első egyetemeket, a teológia közvetlenebbül találkozha
tott a kutatás és a tudományos megismerés más formáival. Nagy Szent Albert és Szent 
Tamás voltak az elsők, akik, jóllehet ragaszkodtak a teológia és a filozófia közötti szer
ves kapcsolathoz, elismerték a filozófia és a tudományok autonómiáját, melyre szük
ségük van ahhoz, hogy a maguk tudományos területén sikeresen dolgozhassanak. 
A késő középkortól kezdve azonban a két megismerési terület törvényes különbsége 
lassanként szerencsétlen szétválasztáshoz vezetett. Bizonyos gondolkodók túlzott 
racionalista igényeket követve olyan alapokat vetettek, melyekről eljutottak a hit 
igazságaival szemben teljesen autonóm és azoktól elszakított filozófiához. E szétvá
lasztás következményei közé tartozott egyebek mellett az egyre fokozódó bizalmatlan
ság az ésszel szemben. Egyesek általános szkeptikus és agnosztikus bizalmatlanságot 
kezdtek vallani, vagy azért, hogy a hitnek nagyobb teret biztosítsanak, vagy hogy az 
ésszel való, még lehetséges kapcsolatait ellehetetlenítsék" (FR 45). 

I I . János Pál egyedülállóan használta fel a médiumokat pasztorális látogatásai alkal
mával, sőt értett hozzá, hogyan kell olyan szimbolikus tettet végrehajtani, amelynek 
a következményeképpen látogatása médiaesemény lesz. Pápasága a rádió és a globális 
televíziózás évszázadából az internet által teremtett kommunikációs forradalom év
századába, a 21. századba vezetett. Pápasága alatt felnövekedett egy olyan nemzedék, 
amelynek számára „a pápa" modellje I I . János Pál lett. Felismerte a média egyedülálló 
szerepét, és az elektronikus médiumokat a modern kor agóráinak nevezte. 

„Szent Jakab levelében olvassuk: »Ugyanabbol a szájból áldás és átok száll. Testvére
im, ennek nem volna szabad így lennie« (Jak 3,10). A Szentírás emlékeztet bennünket 
arra, hogy a szavaknak rendkívüli hatalmuk van, és egyesíteni tudják a népeket vagy 
megosztani őket, a barátság kötelékeit megteremtve vagy ellenségeskedést szítva. Ez 
nemcsak azokra a szavakra érvényes, amelyeket egy személy kimond a másikról: e gon
dolat vonatkozik a kommunikáció minden területére, bármely szinten történjék is. A 
modern technológiák előzmények nélküli lehetőségekkel rendelkeznek a jó munkálá
sában, terjeszthetik a mi Jézus Krisztusban való megváltásunk igazságát, előmozdít
hatják a harmóniát és a kiengesztelődést. Mégis, gonosz használatuk kiszámíthatatlan 
rosszat tud tenni, alapot adva a meg nem értésnek, az előítéletnek és kifejezetten a 
konfliktusnak. A tömegtájékoztatás 2005. évi világnapja számára választott téma: 
»A tömegtájékoztatás eszközei: a népek közötti megértés szolgálatában« - megfogal
maz egy sürgető igényt: előmozdítani az emberi család egységét e nagyszerű források 
használata által" (Pápai levél a tömegtájékoztatási eszközök 39. világnapjára, 2002. 
május 12.). 



A magyar katolikus egyház új evangélizációja 

Az öröklött egyház a két világháború között 
Magyarország történelmi keresztény missziójára terjedelmi okok miatt nem térünk ki . 
Csak a legújabb idők belmissziós problémáit tárgyaljuk röviden, azzal a céllal, hogy a 
mai helyzetet könnyebben megérthessük. Ma már a múlt legendájához tartoznak azok 
a kiépített struktúrákkal működő keresztény egyházak, amelyek a magyar közintézmé
nyek előtt természetes tiszteletet kaptak, és amelyeket Mindszenty József bíboros 
(1892-1975), 2 2 Ravasz László (1882-1975) 2 3 református és Ordass Lajos (1901-
2978)24 evangélikus püspök nevével fémjelezhetünk. Ez a három, a közvélemény előtt 
nem rehabilitált püspök a velük szembeforduló politika miatt említhető egyszerre, és 
nem azonos pasztorális vagy katechetikai nézeteik miatt. Annyiban azonosak, hogy az 
egyházvezetők prófétai küldetését teljesítették, és meg is kapták érte a próféta jutalmát 
(lásd Jeremiás). Érdemes emlékeztetni, hogy a katolikus egyház Mindszenty bíboros 
idején nagy tömegeket mozgatott, és ezek a tömegek megfelelő vallási ismeretekkel 
rendelkeztek; életmódjuk (vasárnapi misehallgatás, gyónás, egyházi házasságkötés, 
gyerekek hitoktatásra küldése) tekintetében előírt egyházi kötelességüknek 90%-ban 
eleget tettek. Hasonló mondható el a protestáns egyházakról is, bár ami a kultúrpro-
testantizmus korszakát illeti , a hivatalos egyházhoz való érzelmi kötődés más jellegű 
volt, és talán lazább is, mint a hívek kapcsolata a katolikus egyház vezetéséhez. 

A katolikus sajtó, a Szent István Társulat,2 5 a Katolikus Szemle26 sokat tett a magyar 
keresztény katolikus kultúra elmélyítéséért.27 A katolikus igehirdetés és pasztoráció 
azonban erősen népegyházi jellegű volt. A falusi emberek életmódjához volt igazítva, 
és dominált a szentségi pasztoráció, vagyis bizonyos hitoktatási ismeretanyag szük
séges volt egy-egy szentség kiszolgáltatásához. Elsőáldozási és bérmálási oktatás, 
jegyesoktatás képezte a hitoktatás alapját. Sok katolikus általános és középiskola volt, 
amelyekben a lelki nevelés megfelelő szinten folyt. 2 8 A felnőtt lakosság vallási ismere
teit jórészt a prédikációból vehette, inkább a városokban volt gyakorlat egy-egy teoló
giai tanár vagy jobb szónok által vezetett konferenciabeszéd-sorozat. Azonban ezek
ben a beszédekben a morális-buzdító érzelmi elem dominált a vallási-információs vagy 
a filozófiai-analitikus elemmel szemben. A beszédek dogmatikai és morális jellegűek 
voltak, és erőteljesen átjárta őket az apologetika. Az egyházvezetők a kormányokkal 
vitáztak, de híveik egyértelműen mögöttük álltak. így a vezetők által hirdetett hivatalos 
egyházi nézeteket a templomba járó hívek széles körében elfogadták, és csak a társa
dalom szűk rétegében váltottak ki ellenállást. Akkoriban a püspökök beszédeit csak né
hány újságíró kritizálta, a liberális sajtó pedig nem vett róluk tudomást. A két világhá
ború között a magyar társadalomban a kereszténység erőteljesen felekezeti életformák
hoz és szokásokhoz kötődött. A keresztény felekezetek közötti kommunikáció igen gyér 
volt, inkább rivalizáltak egymással. Az egyes keresztény emberek öntudatát áthatotta 
a „sokan vagyunk" vagy „társadalmi tényezők vagyunk" egymást erősítő tudata. 

A papság és a hívek vallási műveltsége között viszont óriási szakadék volt. A vallásról 
szerzett ismeretek a gyermekkorhoz kötődtek, a felnőtt keresztény embertől problémát-
lan világnézetet vártak el, és csak a morális problémákat gondozták. 



A világháború és a propaganda 
A két világháborúban új tömegpusztító fegyverek jelentek meg, mind között a legalat-
tomosabb a harci gáz volt. De ennél is alattomosabb fegyvernek számított a propagan
da. A nácizmus és a kommunizmus - felhasználva az újonnan megjelenő tömegkom
munikációs eszközöket, az újságokat, a rádiót és a mozifilmeket, később a televíziót -
új csodálni- és hinnivalót kínált az embereknek. A két világháború a hozzájuk kapcso
lódó frontesemények által életre szóló „élményekkel" látta el az életben maradottakat. 
Mind a náci, mind a kommunista propaganda megragadta a tömegeket, és a vallással 
kapcsolatos pozitív érzelmeket alapvetően megváltoztatta, elsősorban a férfi lakosság 
körében. Az egyházaknak és vezetőiknek a tekintélyét rombolta, valamint az egyházak 
tanításának időszerűtlenségét hangoztatva hatékonyan meglazította a kapcsolatot 
hívő és egyháza, Isten és ember között. 1946 nyarán 1513 katolikus egyesület azonnali 
felszámolása történt meg. 

A háború és azt követő rendszerek, az erőltetett városiasodás új életmód követésére 
terelte az embereket. A vallási nézetek vállalása, vallásos könyvek és sajtótermékek 
birtoklása, vallásos szervezetekre épülő emberi kapcsolatok ápolása társadalmi hát
rányt jelentett. A propaganda és az új társadalmi struktúrák mélyen belenyúltak az 
emberek magánéletébe és intim szférájába. A vallási üzenet továbbadása visszaszorult 
a templom falai közé. A keresztény egyházakat megfosztották intézményeiktől, és a 
vallási vezetők kapcsolattartása a tömegekkel igen nehézkes, ellenőrzött és manipu
lált lett. A vallási vezetőket arra kényszerítették, hogy részben a vallási alkalmakat is 
felhasználják a kommunista propaganda céljaira.29 Az ebben a programban való rész
vétel megtagadása a hívekkel való kapcsolat elvesztését eredményezte. Az embereknek 
állandóan azt sulykolták, hogy a vallás meg fog szűnni. Ezek után meglepő, hogy az 
1971-től 1991-ig terjedő időszakban végzett felmérések szerint a magyar lakosság 
71,3%-a mégis katolikusnak vallotta magát. 

Új evangélizáció 
A rendszerváltás után óriási változások történtek a katolikus egyház - és vele együtt 
a többi keresztény egyház - felekezeti, pasztorációs és társadalmi helyzetében. A nem
zetközi kapcsolatok látványos felvétele, a pápalátogatás, a katolikus egyházmegyék 
átrendezése 1993-ban, a szerzetesrendek visszatérése, az ingatlanok egy részének 
visszaszerzése és a pasztoráció szolgálatába állítása, az egyházi iskolarendszer bővítése 
és az egyházi tevékenység finanszírozási alapjainak átrendezése jelentős, nem remélt 
változást hozott az egyház életébe. 

Ugyanakkor a politikai rendszerváltással nem szűnt meg a múltbéli idegenkedés az 
egyházzal szemben. A külföldről hazajött papok és szerzetesek számára megdöbbentő 
tapasztalat volt, hogy az újabb generációk Magyarországon megtanultak vallási élet
forma nélkül élni, ezt tekintik természetesnek, és a vallásosság csak a múltból i t t ma
radt csökevény számukra. Sokak számára a mai keresztény és katolikus egyházak a 
korszerűtlenség, az ódivatúság jellegzetességeit mutatják. 

A Magyar Egyházszociológiai Intézet és annak vezetője, Tomka Miklós számos eset
ben felhívta a figyelmet arra, hogy a statisztika szintjén érdekes változást figyelhetünk 



meg: a hívek véleménye megváltozott az egyházi vezetőkről, és csak részben követik a 
hallott hivatalos tanítást.3 0 Az 1971-1991 közötti időszakban végzett felmérések sze
rint a magyar lakosság 71,3%-a vallotta magát katolikusnak, és ez a helyzet szinte 
stabilnak mondható volt. A 1992-es KSH-felmérés szerint 67,8%-ra csökkent ez a 
szám. A nagy médiavitával kísért 200l-es népszámlálási adatok szerint pedig a lakos
ságnak már csak 54,5%-a vallotta magát katolikusnak. További elgondolkodtató tény, 
hogy a magyar népesség 25%-a nincs megkeresztelve.31 

A kérdés tehát az, hogy mit tesz a katolikus egyház hitének terjesztése és megőrzése 
érdekében. Valóban sokak számára világos, hogy missziós helyzetbe kerültünk. Az 
egyház elleni gyűlölet, jobb esetben idegenkedés fenntartása ma is rendszeres és gya
korlati program a sajtóban. Mivel az egyházak megnövekedett karitatív és oktatói tevé
kenységük által az állami szociális és oktatási intézmények riválisai lettek, ezért piaci 
törvények szerint igyekeznek azokat lejáratni. A katolikus egyház médiaszereplését 
erős gyanakvással szemléli a hazai nem vallási sajtó. A Katolikus Rádió vételi nehéz
ségekkel küzd, és a kereskedelmi és a közszolgálati média sem tekint rá jó szemmel. A 
katolikus egyetem és más egyházi felsőoktatási intézmények elleni nyílt vagy burkolt 
lejárató kampányok évenként ismétlődnek. Miközben az egyházi közszolgálatiság 
iránti társadalmi igény nő, a tevékenységet azonban ismétlődő viták kísérik, az egyházi 
intézmények működtetésére fordítható pénz korlátozott. A vallás társadalmi nyilvá
nosság előtti megélésének keretei szűkösek, és azt gyanakvással kísérik. A nagyobb 
egyházi megmozdulásokról szóló hírekbe kevés tényleges vallási tartalom kerül bele. 
A társadalomban az lett az uralkodó nézet, hogy a vallás a magánélet területéhez tar
tozik, illetve műveltségi tényező. 

Az evangélizáció belső nehézségei 
A magyar evangélizációnak a szekularizációból adódó minden problémával szembe kell 
néznie. Az emberek a személyes lelkigondozást igényelnék, a vezetők és az oktatók 
pedig inkább oktató-felvilágosító előadásokat szeretnek tartani. Az evangélizációnak 
nem az ismeretről, hanem a lélekről és a vallási érzékről kellene szólnia. A katolikus 
egyház versenyhelyzetbe került, elsősorban nem a történelmi, hanem a kisegyházakkal 
és az ezoterikus tanokkal. Sőt nagy kulturális különbség van a 40 év feletti lakosság és 
a 40 év alatti lakosság között. A vallásos emberek nagy százaléka a 40 felettiekből kerül 
k i . Ez nem meglepő, hiszen az ifjúsági pasztoráció volt a leginkább t i l tot t dolog a 
kommunista időszakban. Az ifjúsági táborok reprezentatívan sok embert mozgatnak 
meg, de a vallási kommunikáció ismereti része elmarad a kívántaktól. A mai huszon
éves generáció erősen média- és reklámfüggő; nagy részük vallási ismereteit kulturális 
kuriózumnak tartja, és nem élethivatása megalapozásának. 

Nem hallgathatjuk el, hogy a kialakult helyzetért az egyházak is felelősek, hiszen -
elsősorban a rendszerváltozás után - nem egy esetben megfigyelhetjük a rossz hely
zetfelismerést, illetve módszerválasztást. 



Az egyházmegyei zsinatok 
A katolikus egyházon belül az egyházmegyei zsinatok intézménye a problémafeltárás 
és az egyházkormányzás új formájaként jelent meg. Régóta nem gyakorolták ezt az 
intézményt a magyar katolikus egyházon belül. Az egyházmegyei zsinatok esetében 
nemcsak a rendelkezések érdekesek, hanem a viták lefolytatása is. Püspök és pap, el
kötelezett hívő, világi és külső szakértő együtt gondolták át a megvizsgált témákat, és 
a vita végeredményeit ajánlásban fogalmazták meg. Az egyházmegyei zsinatok a I I . 
vatikáni zsinattal és a hatályos egyházjoggal ellentétes rendelkezést nem hozhattak, 
és döntéseiket csak ajánlások formájában fogalmazhatták meg, amelyeknek a betartá
sát nem kérhették számon. Az egyházmegyei zsinatok tehát nem hoztak gyökeres vál
tozást a I I . vatikáni zsinati rendelkezésekhez képest, mégis mélyreható gondolkodás
beli változásokat eredményeztek. Az időben először megtartott esztergom-budapesti 
főegyházmegyei zsinat 3 2 erősen meghatározó jelleggel hatott a többi egyházmegyei 
zsinatra, de nem korlátozta azokat. 

Problémalátás és megoldási javaslatok 
A továbbiakban néhány egyházmegyei zsinatot vizsgálunk meg abból a szempontból, 
hogy mit tartott a zsinat a legfontosabbnak, milyen módon írta le a tapasztalt pasz-
torációs problémát, és az új evangélizációra milyen megoldást javasolt. Ezek az egyház
megyei zsinatok 1995-1998 között zajlottak le minden magyar katolikus egyházme
gyében. Csak reprezentatív idézeteket közlünk négy egyházmegye - Szeged-Csanád 
(SZCS), Kalocsa-Kecskemét (KK), Vác (V) és Székesfehérvár (SZF) - zsinati könyve
iből a problémák feltárására és a megoldási javaslatokra.33 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye zsinata alapvetően a szentségek kiszolgáltatáshoz 
fűződő pasztorációt választotta a problémafeltárás vezérfonalául. A továbbiakban en
nek alapján tekintem át a felvetődő problémákat és a megoldási javaslatokat, és ahol 
egy másik egyházmegye lényegesen eltér a megoldásokban, ott a fenti rövidítés beik
tatásával jelzem az eltérést. Az alábbi pontokba sorolás nem jelent fontossági sorren
det, jórészt a szeged-csanádi zsinati könyv számozását követem. Más egyházmegyei 
zsinati dokumentumok más felosztásban tárgyalják ezeket a témákat. 

1. A keresztség34 esetében probléma adódik abból, hogy a keresztség társadalmi szo
kás és nem meggyőződés eredménye; a keresztszülők kisebb része bérmálkozott csak 
meg; alapvetően a gyermekkeresztelés szokása dívik. Ez a kommunista időszak alatti 
félelem miatt visszaesett, ebből adódnak a felnőttkeresztelések. A probléma megoldá
sára javasolja a kellő életkorhoz alkalmazott előkészítést. Azok előtt a felnőtt keresz-
telések előtt, amelyek a házasságkötésekkel összefüggésben történnek, vonjanak be 
keresztény házasságban élő laikusokat is. KK: 5 éves korban határozza meg a gyermek-
és a felnőttkeresztség elkülönítését. Utal arra, hogy a 874. kánon teljesíthetetlen kö
vetelményeket támaszt a keresztszülők elé. 3 5 Nem katolikus csak katolikussal együtt 
lehet keresztszülő, ha egyházában az analóg kritériumoknak ugyanúgy eleget tesz, 
mint a katolikus fél. Sok a közvetlenül elsőáldozás előtti keresztelés a vallásos falvak
ban. A felnőttkeresztségre jelentkezők az ifjúsági csoportból származnak, akik vagy 
keresztszülők szeretnének lenni, vagy egyházi házasságot akarnak kötni. Az oktatás 



ne legyen több egy évnél. A megkeresztelteket a hívő közösség tagjaival is meg kell 
ismertetni. V: legalább egy keresztelés! oktatást szorgalmaz; a gyermekkeresztelést 6 
éves korig teszi lehetővé. 

2. A bérmálás36 a felnőtt kereszténység szentsége. Probléma, hogy a kereszteltek 
töredéke jut csak el a bérmálásig, mert az hosszabb, többéves hitoktatási előkészüle
tet igényel. Ezt a periódust a szülők szeretnék lerövidíteni. Számos esetben a bérmálás 
szentségének felvétele az egyházzal való rendszeres kapcsolattartás végét jelenti. Jóté
kony hatást fejtenek ki a hitvalló keresztény családok és az ifjúsági csoportok kis kö
zösségei. Megoldás lehet, hogy a bérmálás a felnőttkor küszöbén történjék, egybekötve 
a szülők és a bérmaszülők néhány alkalommal történő oktatásával. A folyamatos hit
tanoktatás elengedhetetlen feltétele a bérmálásnak. KK: a bérmálás alsó korhatára 13-
14 év legyen. A későbbi felkészítés érdekében már 8. osztályosokkal meg kell alakítani 
az ifjúsági csoportokat. 3 7 A keresztszülők és bérmaszülők azonosságát ajánlja a CIC 
874. kánona és a 893. kánon 2. cikkelye alapján. V: alsó korhatár 12 év, de emelni kell. 

3. A mise és az eukharisztia. A misén részt vevők közül viszonylag kevesen járulnak a 
szentáldozáshoz, pedig az a mise szerves része. A szentmise előírások szerinti és meg
felelő méltósággal történő bemutatása a pap feladata. Biztosítani kell, hogy a templom 
tiszta legyen, és a liturgia minden részlete jól hallható és megfelelő énekkel kísért 
legyen. Minimális kötelezettség minden katolikus számára a húsvéti áldozás. A gyako
ri szentáldozásra való nevelést a hitoktatásban kell kezdeni. A betegek áldoztatása 
érdekében mindent meg kell tenni. Két véglettől óv a zsinat: a túlzott tisztelet miatti 
formalizmustól és a vallásos gyűlés hangulatának megteremtésétől. Javasolják a 
szentségimádások felújítását. KK: sokan a misére járást az egyház parancsának való 
engedelmességnek, és nem belső igénynek tekintik. A pasztoráció és az igehirdetés 
célja, hogy az eukharisztiához vezesse a Krisztusban hívőket. A Hozsanna énekeskönyv 
mellett alternatív egyházi énekek használatát is javasolja a miséken. Szükségesnek 
látja a hívek intenzívebb bevonását a misébe. 3 8 A prédikáció Isten igéjére épüljön, ne 
legyen rövid (5-6 perc) és ne legyen hosszú (20-30 percnél több). A CIC 917. kánona 
alapján az egyórás szentségi böjtre figyelmeztet. A jelenleg használatos papírvékony
ságú ostyát közelítsék a testesebb kenyérszerűhöz. A CIC 938. kánona értelmében 
figyelmeztet a szentségimádásra. V: a misestipendiumok veszélyeire figyelmeztet. Az 
idegen nyelvű misék rendjét függesszék k i a templomok ajtajára. 

4. A bűnbánat szentsége.39 A probléma a bűntudat meggyengülése, amely a korszellem 
következménye. Gyakori a bűnbánat előli megfutamodás szlogenje („majd én elinté
zem személyesen az Úr Istennel"). A lelkipásztori hiba a bűncentrikus prédikáció, vagy 
az, hogy a bűnbánat és a megtérés szükségességének hangoztatása elsikkad, mert a 
lelkipásztor népszerű akar lenni. A bűnbánatra, lelkiismeret-vizsgálatra fel kell készí
teni a gyónót. Időnként ajánlatos vendéggyóntatót hívni. A formalizmust kerüljék a 
gyóntatásban, és ne csak a bűnt tárják fel, hanem a kivezető utat is mutassák meg. KK: 
ajánlja bűnbánati liturgia tartását a bűntudat érzésének elmélyítésére, főleg advent
ben és lelkigyakorlatok alkalmával. A gyóntatóknak a bűnbánó személye iránt nagy 
tiszteletet kell tanúsítaniuk, soha ne feledjék el, hogy ki t képvisel: azt, aki l j n 3,20 



szerint „nagyobb a mi szívünknél". Gyóntatószobák létesítését is kezdeményezik, 
amelyekben lelki beszélgetést lehet folytatni. 

5. A betegek kenete.40 A római katolikus egyház gyakorlata szerint a Jakabhoz írt levél 
utasítására hivatkozva (5,14-15) a lelkipásztor a beteglátogatást a szentség kiszolgál
tatásával is gyakorta összeköti. Korábbi neve (utolsó kenet) szinte mágikus félelmeket 
kelt; a papot sokszor csak a haldoklóhoz hívják. A lelki vigasztalásra és erősítésre vágyó 
betegek így a súlyos betegség idején lelkileg egyedül maradnak. Az egészségügyi intéz
ményekben félnek papot hívni. Ezen a területen a világi munkatársak bevonása aján
latos. A legfontosabb emberi feladat a beteg fölöslegességérzetének és lelki magányá
nak a feloldása. KK: a betegek lelkigondozása ne merüljön ki a betegek szentségének 
feladásával. V: a plébános hívás nélkül is látogassa meg a súlyos betegeket. Említésre 
méltó, hogy számos magyar papnevelő intézetben a papnövendékek és teológiát hall
gató laikusok is hospicekurzusokon vesznek részt. 

6a. Egyházi rend.41 Altalános és jelentős gond Magyarországon, hogy a papi után
pótlás nem elegendő, a szolgáló papok pedig túlterheltek. A rendszeres továbbképzés 
nem kellően megoldott. A lelki életre, elcsendesedésre a túlhajszolt élet kevés lehető
séget ad. A papság számára évente egyszer legalább háromnapos lelkigyakorlat kötele
ző, és ajánlatos a papi közösségek ápolása is. Az idős papokról az egyházmegye köte
lessége gondoskodni. KK: ajánlatos a papnövendékek és a diakónusok intenzívebb be
kapcsolása az egyházközség életébe. V: egyházmegyei spirituális kinevezését latolgatja. 
A papok hivatalos szerepléskor papi civilben vagy reverendában jelenjenek meg. 

6b. Az egyházi szervezet. Javasolt a püspök és a papok szorosabb együttműködése az 
irányításban. A nem kifejezetten püspöki feladatokat a főpásztor adja át az arra érde
mes papoknak. Az espereseket jobban vonja be az egyházkormányzatba.42 

6c. Hivatásgondozás.43 A paphiány egyik oka a technikai és anyagi kultúra kultusza, 
a családokban az alacsony gyermekszám, valamint a hívő ember tekintélyének elvesz
tése. A hivatásgondozás legfontosabb eleme a pap hitvalló, példás élete, a ministrán-
sokkal való foglalkozás és az ifjúsági hittan. 

6d. A papképzés. A hazai papképzés inkább elméleti, mint gyakorlati irányultságú; 
inkább engedelmességre, mint önállóságra nevel. A tanulmányok elvégzése és a jellem 
kifejlődése nem esik egybe. Ajánlatos a nyári lelkipásztori gyakorlatok bevezetése. A 
hivatásgondozó bizottság felállítását minden egyházmegye sürgeti. V és KK: ebben a 
két egyházmegyében külön foglalkoznak az állandó diakónusok kérdésével. 

7. A házasság.44 Altalános társadalmi válsága közismert, a biológiai érettség és a há
zasságra valló érettség nem azonos. A médiumok szexcentrikus életmódra biztató 
propagandája nevetségessé teszi a házassági hűséget. A szentségi házasságkötésre 
való jelentkezés későn történik, kevés az idő a lelkipásztor számára az elmélyült be
szélgetésre. Keresztelés nélkül is kérnek szentségi házasságkötést, mert a templomi 
esküvőt szebbnek tartják, mint a polgárit. Kívánatos a házastársakat önismeretre és 
önnevelésre vezetni. A szexuális nevelés mellett a házasságra nevelést is el kell kezde
ni még a gyermekkorban. Ajánlottak az úgynevezett jegyeskurzusok. A polgári házas
ságban élőket vagy egyszerűen csak együtt élőket kellő idő és oktatás után egyházi há-



(Seminarium €cclesiae 
IL^^^MMMNMMMM«MMMMMHMIHIIMIIIIIIM llWI_llfl.llWI.WI II WLI 11)11111 " » « " l«*ILIl L LMIL*UM LIMIT-I . JLUIJ J - JIJL 1 J JIIJIJULII.I II ' l*«**«*«*««*»«™l«™LmSlllin*ninnumillOT«HllMllll.lLL LIU.LILI. UÜIJIJIJUII1 .IJIJ ß^mmrv^^a^^ 

zasságkötés felé kell irányítani a fennálló egyházjogi lehetőségek kihasználásával. Az 
érvénytelen házasságok rendezése házassági perek alapján az egyházi bíróságok joga. 
KK: az elváltak helyzetével foglalkozik bővebben, mert a válás egyben szakítás az egy
házközséggel is. Családsegítő szolgálat felállítását javasolja. A házasságra felkészítő 
idő legalább három hónap legyen. A hívőnek nem hívővel kötött házasságánál nem 
szabad megtagadni az egyházi házasságot. Javasolja a családpasztorációt az úgyneve
zett házas csoportokon keresztül. 

8. Hitoktatás.45 A felnőtt nemzedék nagyobb része nem részesült hitoktatásban, az 
ateista rendszer „neveltje". Ez lelkiismereti, tanbeli és életvezetési hiányosságokat 
eredményez. A vallásellenesség sulykolása miatt sokan negatív előítélettel közelítenek 
az egyházhoz. A világi hitoktatók nagy segítséget jelentenek, de az alacsony fizetések 
miatt kevesen tudnak főállásban szolgálatot végezni. A lelkipásztorok az intézmények 
irányításával, azok kezelésével, felújításával járó feladatok miatt kevés időt tudnak 
hitoktatásra, lelki vezetésre szánni. Szükséges az életkori és a szociális helyzethez 
alkalmazkodó hitoktatás megszervezése, a megfelelő tankönyvek biztosítása, a hitok
tatók pedagógiai képzése, valamint együttműködési készsége a lelkipásztorral. A hit
oktatók számára konzultációs iroda felállítása szükséges. KK: egy fejezetben tárgyalja 
a kisgyermekek, az iskolások és a felnőttek katekézisét. Megállapítja, hogy a felnőtt
képzés az egyházmegyében még gyerekcipőben jár. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház
megye adatai szerint az óvodások 5,7%-a, az általános iskolások alsó tagozatának 
57%-a, á felső tagozat 11,8%-a részesül hitoktatásban. Felnőtt katekézis 60 helyen 
van 940 fővel. 

9. Egyházi óvoda és iskola. Az újkori egyháztörténet legnagyobb vesztesége az iskolák 
elvesztése volt. A rendszerváltás utáni iskolaalapítási láz legnehezebb problémája a 
megfelelő pedagógusok kiválasztása és az iskola pénzügyi alapjainak megteremtése 
volt. A nagyobb városokban törekedni kell egyházi iskolák indítására, a plébánosok és 
az iskola együttműködésére, az iskolaszékek és a szülői munkaközösségek szerve
zésére. Fel kell hívni a hívek figyelmét, hogy személyesen is támogassák az egyházi is
kolákat. KK: Az egyházi iskolák iránti igény a nem vallásos családokra is kiterjed. 
Ezek az iskolák nemcsak hittant tanítanak, hanem az állami iskolákkal állnak ver
senyben. 

10. Ifjúsági pasztoráció. Az 1950-es évektől tiltott, majd üldözött egyházi tevékenység 
volt. A társadalomban az a félelem alakult ki , hogy aki templomba jár, az nem tanulhat 
tovább. Az ifjúsági pasztoráció a 70-es években indult, és a 80-as években, a puha dik
tatúra éveiben megtűrt tevékenység lett. Az ismert okok miatt a 14-28 éves generáci
óban nem hozott átütő eredményt. Kevesen foglalkoztak a munkásfiatalok keresztény 
nevelésével. A 80-as évektől az ifjúsági csoportok működését koordinálni kezdték, 
majd vezetésükre sajátos képzési rendszert („hajszoló") hoztak létre. Az ifjúsági cso
portokból kinőtt vezetők segíthetik más csoportok tevékenységét. A vidéki és a városi 
csoportokat össze kell kapcsolni. Az ifjúsági csoportok találkozását és közös program
ját meg kell szervezni. KK: a plébániai közösség az általános iskola 8. osztályától kezd
ve veszíti el a fiatalokat; egyrészt elköltöznek, másrészt a teljesítménycentrikus okta
tás miatt az értékrendjük megváltozik. A fiatalok szociális helyzete rosszabb, mint a 



felnőtteké. A lelkiségi megújulási mozgalmak valamilyen eredményt elértek. A lányok 
vallásosabbak, mint a fiúk. Kevés a képzett ifjúsági vezető. 

11. Felnőttképzés. Az egyházközségi élet javítása csak a képzett laikusok és a lelkipász
tor együttműködéséből születhet meg. A hittudományi főiskola nappali és levelező 
tagozatának kell ezt a feladatot felvállalni. Kívánatos egy koordinációs csoport létre
hozása, akik a hallgatók lelki képzésével intenzíven foglalkoznak. 

12. Kommunikációs eszközök használata.46 A templom- és kultuszcentrikus vallássza
badság-értelmezés a kommunista rendszer korlátozó intézkedéseinek következménye. 
A médiában való jelenlét drasztikusan korlátozott volt az elmúlt időszakban. Ennek 
következtében a lelkipásztorok járatlanok a nyomtatott és más médiumokban (rádió, 
televízió) kialakult műfajokban. A vallási műsorok készítése vallásilag elkötelezett, de 
megfelelő szaktudással rendelkező szakembereket igényel. A médiumokban a vallás
ellenes tendencia már szinte természetes. A kereskedelmi és a kábeltelevízió új lehe
tőséget jelent. Az egyházközségek saját lehetősége az értesítők kiadása, könyvtár lé
tesítése és megfelelő plakátok készítése. Az egyházmegyei és egyházközségi sajtórefe
rensek hálózatát meg kell szervezni. 

13. Karitász. A pártállami általános gondoskodás idején a szegénység tabutéma volt. 
A keresztény emberek többsége szociálisan érzékeny, de úgy gondolják, nem egyház
községi feladat a karitatív munka. 4 7 Az egyházközség használja fel a saját hálózatát a 
„valódi szegények" és a rászorulók felkutatására. Nemcsak anyagi támogatás kell, 
hanem a szociális izoláció feloldása is, ez főleg a városokban sürgős program. 

14. Szenvedélybetegek pásztorációja.48 1995-ben 995 ezer embert tartottak alkoholtól 
veszélyeztetettnek és 200 ezer drogfüggőt tartottak számon, ez a szám évente 2-3 ezer
rel nő. Ide számítják a gyógyszerfüggőket is. Szükséges egy egyházmegyei központ lét
rehozása, valamint a hittanos és ifjúsági csoportok munkájába be kell illeszteni a drog
ellenes programot. 

15. Fogyatékosok pásztor-adója. A mozgás-, látás- és hallássérültek, valamint a szelle
mi fogyatékosok pasztorációja csak kellő empatikus képességgel rendelkező szakem
berek által lehetséges. Az egyházközségben és a liturgiákon kellő türelemmel kezeljék 
és fogadják be őket. Új templom építésénél a mozgáskorlátozottak közlekedését bizto
sítani kell. 

16. Hátrányos helyzetűek. Külön munkacsoportot kell létrehozni a hontalanok és 
vándorlók segítésére.4 9 Fontos feladat a börtönpasztoráció és a szabadultak utógon
dozása. 

J 7. Kapcsolatok az egyházon kívüli közösségekkel.50 Különösen hangsúlyos a zsidósággal 
való kapcsolat a Nostra aetate szellemében. 

„Mivel tehát ily nagy a keresztények és a zsidók közös lelki öröksége, e Szent Zsinat 
ajánlja és támogatja a kölcsönös megismerést és megbecsülést, melyet főleg a Szent
írás tanulmányozásával s teológiai és testvéri párbeszédekkel lehet elérni. 

Jóllehet a zsidó hatóságok követőikkel együtt Krisztus halálát követelték, mindaz, 
ami az O szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak, sem a mai zsidóknak nem 
számítható be megkülönböztetés nélkül. Az Egyház ugyan Isten új népe, a zsidókat 
mégsem lehet úgy tekinteni, mintha ez következne a Szentírásból, hogy Isten a zsidó-



kat elvetette magától vagy átkozottak volnának. Ezért mindenki ügyeljen arra, hogy 
sem a hitoktatásban, sem Isten igéjének hirdetésében ne tanítsanak semmi olyat, ami 
nem egyeztethető össze az evangéliumi igazsággal és Krisztus szellemével" (Nostra 
Aetate, 4. pont). 

Ezenkívül az egyház - amely elutasít minden üldözést, bárkit is érjen -, megemlé
kezvén a zsidókkal közös örökségről, nem politikai megfontolásoktól, hanem evangé
liumi vallásos szeretettől indítva fejezi k i sajnálatát a gyűlölet, az üldözések és az anti
szemita megnyilvánulások miatt, bármikor és bárki részéről érték is azok a zsidókat. 

A más keresztény felekezetekkel való testvéri együttműködés elősegítésére a főpász
tor által vezetett ökumenikus bizottság a megoldás. Az újabb vallási csoportok táma
dása a történelmi egyházak ellen problémát jelent, de egyben a személyes pasztoráció 
hiányára is felhívja a figyelmet a katolikus egyházban. 

18. A nemzetiségi pasztoráció elsősorban az anyanyelvi liturgia, imádságoskönyvek és 
hitoktatási anyagok megszerzését jelenti. 

19. Cigánypasztoráció.51 Számos előítélet veszi körül a cigányokat. A cigányok beil
leszkedése sajátos gondolkodásuk miatt nehézkesen és elégtelenül történik meg a 
társadalom egészében. Itt a személytől személyig ható pasztoráció a megfelelő mód
szer. Jelentős reprezentatív lépés volt 2005-ben a cigány zarándoklat Rómába, valamint 
a lovári nyelvű újszövetségi Szentírás megjelentetése.5 2 

20. Szerzetesek az egyházmegyében.53 A visszatelepülés lassú. A szerzetesrendek sajátos 
céljait az egyházmegye pasztorációs tervével össze kell hangolni. Az oktatásban igen 
nagy szerepük van. 

A katolikus egyház evangelizációs tevékenysége az elmúlt 60 évben két szempontból 
is megrendítő változásokon ment keresztül. Egyrészt a két világháború és az azokat 
övező ideológiák, illetve a nyomukban épülő politikai rendszerek szétzilálták a műkö
dő egyházi struktúrákat, megszüntették az intézményeket, és az egyház és vezetői 
ellen hangolták az embereket. A rendszerváltás kapcsán hihetetlenül gyorsan újra
épültek az egyház intézményei és struktúrái. Ezt a fázist nevezhetnénk akár misszió
nak is, amikor az egyház rekonstruálta önmagát. Ámde miközben a magyar egyház a 
kommunizmus alatt lényegében el volt zárva a világegyháztól, a I I . vatikáni zsinat gyö
keresen új egyházképet alkotott, és az egyház és a társadalom viszonyát is újrafogal
mazta. A magyar katolikus egyház tehát egyszerre két feladatot kapott a rendszerváltás 
idején: egyrészt rekonstruálnia kellett önmagát, másrészt megújítani tevékenységét 
és szemléletét a zsinatnak megfelelően. Az egyházi rekonstrukció félelmet és időnként 
hisztériás egyház- és hitellenes reakciókat váltott ki a médiában és a magyar társada
lom egyes csoportjaiban. Időnként még a hasonló feladattal küzdő történelmi egyházak 
részéről is diszkrét rivalizálás kezdődött. A magyar egyházi vezetők ökumenikus nyi
tottságát dicséri azonban, hogy ez soha nem vált meghatározó irányzattá. Másrészt 

Zárszó 



könnyen felfedezhető, hogy az emberek igénylik az evangéliumi értékeket, és az egy
házi oktatási és nevelési intézményeket szívesen veszik igénybe. 

A legnagyobb félelem abból fakad, hogy becslések szerint a lakosság 25%-a nincs 
megkeresztelve, mégpedig többnyire a fiatal generáció, akiknek információi az egyház
ról homályosak, előítéletei pedig igen szélsőségesek. A katolikus egyház a többi keresz
tény egyházzal együtt védi az emberi jogokat; véd és a kötelességekre oktat. A libera
lizmus szélsőségesei szívesen hivatkoznak az emberi jogokra, amíg azok a szabadságot 
védelmezik; de sajnos az Emberi Jogok Chartája nem fogalmazott meg a jogok mellett 
kötelességeket. A kötelességek elhanyagolása tragikus társadalmi helyzetet teremtett. 
Emiatt általánosságban elmondhatjuk, hogy a korlátlan szabadság a kamaszok társa
dalmának kátéjává vált, míg a keresztény kötelességek komolyanvétele inkább a felnőtt 
társadalom, főleg az 50 év felettiek társadalmának szabályozó elvei közé tartozik csu
pán. Magyarországon tehát a 20-30 év közöttiek kiforratlan szabadságmentalitása néz 
szembe a 50 év fölöttiek sok esetben ideológiailag összezavart, politikai és vallási ele
meket keverő mentalitásával. A katolikus egyház missziójának tehát új evangelizációs 
folyamatot kell elindítania, amelyben a cél nem annyira saját intézményeinek védelme, 
mint a keresztény evangéliumi értékek társadalmi elismertetése. Ebben az intézmé
nyek csak eszközszerű feladatot kapnak, de azt tapasztaljuk, hogy igen erős társadalmi 
kritikának vannak kitéve. A másik nehézsége a katolikus evangélizációnak, hogy a 
társadalom hajlamos az evangélium üzenetét sok esetben a média torzításai miatt 
egyfajta ideológiának felfogni, az egyházak küzdelmét pedig a pártok és ideológiák 
térnyerésre irányuló tevékenységével azonosítani. A mai hasznossági kritériumokra 
épülő társadalmi gondolkodásnak az örök isteni és az emberi értékek iránti felelőssége 
megcsappant. Tehát az új evangélizáció feladata, hogy indíttatásunk isteni eredetéről 
és céljaink emberi hasznosságáról győzzük meg a társadalmat.54 It t minden emberi és 
intézményes hiba az eredeti szándék ellenében hat, ezért papnak és hívőnek, intéz
ményvezetőnek és alkalmazottnak egyaránt nagy a felelőssége. 
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1 6 I I . János Pál pápa Redemptor Hominis kezdetű enciklikája. In: II. János Pál pápa első enciklikája és levelei. 
Budapest, 1980. 3-96. o. A pápa levelei és enciklikái olvashatók a Magyar Katolikus Egyház honlapján is. 

1 7 Cathechesi tradendae. I I . János Pál pápa apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz 
és híveihez korunk hitoktatásáról. In: Korunk hitoktatásáról. Budapest, 1994. 125-212. o. 

1 8 77. János Pál pápa Dives in misericordia kezdetű enciklikája. Budapest, 1981. 
1 9 77. János Pál pápa Salvifici doloris kezdetű apostoli levele a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz, szerzetes

családjaihoz és hívőihez, az emberi szenvedés keresztény értelméről. Budapest, 1981. 
2 0 77. János Pál pápa Laborem exercens kezdetű enciklikája a Rerum novarum enciklika megjelenésének 90. évfordu

lója alkalmából. Budapest, 1981. 
2 1 77. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikája a Katolikus Egyház püspökeihez a hit és az ész kapcsolatának 

természetéről. Budapest, 1999. 
2 2 Lásd bővebben: Magyar Katolikus Lexikon. 9. Budapest, 2004. 181-190. o. 
2 3 Lásd bővebben: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest, 31977. 501-502. o. 
2 4 Boleratzky Lóránd: Aki mindvégig állhatatos maradt. Ordass Lajos, a mártírsorsú evangélikus püspök. Buda

pest, 2001. 
2 5 A katolikus irodalmi és tudományos élet fejlesztésére alakult társaság, amelyet 1848-ban alapított Fo-

garassy Mihály nagyváradi kanonok, az „olcsó könyvek" sorozat atyja. 1854-től jelentős a tevékenysége. 
1899-től saját nyomdával rendelkezett. 1904-től Zichy Nándor vezetése alatt részvénytársasággá ala
kult. 1923-tól az Apostoli Szentszék magyarországi kiadója; ők adták k i a Katolikus Szemlét is. 

2 6 1934-ben alakult katolikus világnézeti folyóiratként az Actio Catholica hivatalos lapjaként; alapító szer-



kesztője Mihalovics Zsigmond és Juhász Vilmos. 1944-ben betiltották. 1949-ben Rómában újjáéledt 
Alberto Ambro és Békés Gellért szerkesztésében. 1991-ben megszűnt. 

2 7 A katolikus sajtó áttekintéséről lásd a „Katolikus sajtó" szócikket in: Magyar Katolikus Lexikon. 6. Buda
pest, 2001. 366-373. o. 

2 8 A katolikus iskolákról és nevelési intézményekről lásd a „Katolikus iskola" szócikket in: Magyar Katolikus 
Lexikon 6. Budapest, 2001. 356-358. o. 

2 9 Lásd például a Magyar Katolikus Püspöki Kar körleveleit a választásokról és a szocialista tervekről ebből 
a korból. 

3 0 Vö. Tomka Miklós - Zulehner, Paul M . : Vallási éledés Kelet-Közép-Európában. In: A szeretet missziója. 
Szegedi Biblikus Konferencia. Szeged, 2005. 115-127. o. 

3 1 Az adatok a Magyar Katolikus Püspöki Kar honlapjáról, illetve a Tomka Miklós vezette Egyházszociológiai 
Intézettől származnak. 

32 Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinati könyve. Budapest, 1994. 
33 A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Zsinat könyve. Szeged, 1995. „Együtt a szinóduson" munkadokumentum. Kecs

kemét, 1995. A Váci Egyházmegye zsinati könyve. Vác, 1995-1996. A Székesfehérvári Egyházmegye zsinati 
könyve. Székesfehérvár, 1998. 

3 4 A keresztelést a szülőknek kell kérni, vagy felnőttkeresztség esetén a keresztelendőnek. 
3 5 A kánon alkalmas, 16 év fölötti, megbérmált katolikus személyt kíván keresztszülőnek, aki rendszeresen 

áldozik, és nincs egyházi büntetés alatt. Pontos szövegét lásd: Az egyházi törvénykönyv (CIC). Ford. Erdő 
Péter. Budapest, 1985. 

3 6 A bérmálás a konfirmálásnak felel meg a katolikus egyházban. Plébániánként 4 évenként végzik, a püspök 
vagy megbízottja a kellő előkészítés után a bérmálás szentségében részesíti a felkészült híveket. 

3 7 A Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében a gimnázium az első oktatási intézmény, amelybe bekerülve a 
gyerekek a faluközösségből és eredeti vallási közösségükből kilépnek, és egy városi kollégiumba kerülnek 
vagy ingázni kezdenek. Ez lényeges változást hoz a vallásgyakorlatukban. 

3 8 Több liturgikus kiadvány áll rendelkezésre. Évente megjelenik a Direktórium, amely a napra lebontott 
liturgikus utasításokat közli. Rendszeresen jelennek meg a liturgiához kapcsolódó elmélkedések, beszéd
vázlatok. Havonta adják ki az Adoremus című misefüzetet, amely az adott hónap liturgiáját tartalmazza. 
A Római misekönyv két kiadásban is megjelent magyarul, és az összes szertartás szövege hozzáférhető ma
gyar nyelven. A latin nyelvű liturgiáról a magyarra történő áttérés egyben a szertartások megváltozását 
is jelentette. 

3 9 A katolikus egyházi törvénykönyv szabályai szerint évente kétszer, karácsonykor és húsvétkor kötelező, 
de havonta ajánlott a gyónás. A középkori ír szerzetesektől átvett, úgynevezett fülbegyónás gyakorlata 
van érvényben, amely egyrészt bűnbevallásból áll, másrészt a gyóntató pap köteles lelki vezetést is adni. 
A gyónásban hallottakra vonatkozóan a pap teljes körű titoktartásra van kötelezve. 

4 0 A betegek rendszeres látogatása és áldoztatása a hónap első péntekén történik minden plébánián. Ezen
kívül nagyvárosokban és jelentős kórházak környékén a területileg illetékes plébánia szervezi meg a 
kórházak hetente történő látogatását. 

4 1 Azokban az egyházmegyékben, ahol a papságra felkészítő papnevelő intézet működik, ezzel a kérdéssel 
bővebben foglalkoztak, ahol ilyen intézmény nincs, ott a téma tárgyalása rövidebb volt. 

4 2 Az egyházi törvénykönyv jelenleg hatályos szabályozásai és a magyar gyakorlat nem pontosan ugyanarra 
a mentalitásra épül. Lásd a CIC 460-572. kánonjait az egyház belső rendjéről. 

4 3 Minden egyházmegyében létezik egy fiatal papokból álló csoport, amely az ifjúsági hittanosok között 
keresi a papságra vagy teológiai tanulmányokra motivált fiatalokat. 

4 4 Az ökumenikus házassági szertartást kidolgozták a keresztény felekezetek, és abban a szertartások fele
kezeti ismétlését egyértelműen elvetették. 

4 5 Az alábbi fontosabb hittankönyvek jelentek meg. A felsorolás nem teljes. Számos közülük letölthető a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar hitoktatási bizottságának honlapjáról (http://wvvfw.katolikus.hu/hb/ 
nyito.htm). Például: A mennyei Atya szeret minket. Budapest, 1982. Champagnat Csoport: Jézussal az úton 
a Mennyei Atya felé (Katolikus hit és erkölcs 1.). Győr, 2002. Bajtai Zsigmond: Ilyeneké az Isten országa (1-
2. osztály részére). Pécs, 1995. Orfy Mária: Isten gyermekei vagyunk (Keresztény alapismeretek). Budapest, 
2002. Szegedi László: A Mennyei Atya vigyáz ránk. Vác, 2001. Bajtai Zsigmond: Jézussal. Pécs, 1995. 
Champagnat Csoport: Jézus követségében járunk (Katolikus hit és erkölcs 2.). Győr, 1993. Rédly Elemér: 



Megismerkedünk Jézussal. Elsőáldozók könyve 1. Budapest, 1986. Szegedi László: Krisztus Urunk barátkozik 
velünk. Vác, 2001. Orfy Mária: Jézus tanítványai vagyunk (Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk). Bu
dapest, 2003. Champagnat Csoport: Találkozás az Istennel (Katolikus hit és erkölcs 3.). Győr, 2000. Bajtai 
Zsigmond: Jézus a mi életünk. Pécs, 1997. Rédly Elemér: Találkozásra készülünk Jézussal. Elsőáldozók könyve 
2. Budapest, 2004. Orfy Mária: Jézussal találkozunk a bűnbocsánatban és az Oltáriszentségben (Az első szent-
gyónás és első szentáldozás). Budapest, 2002. Jézushoz megyünk. Budapest, 1990. Champagnat Csoport: 
Szentségi élet az Egyházban (Katolikus hit és erkölcs 4.). Győr, 2001. Bindes Ferenc: Válaszol az Ur. Buda
pest, 1986. Szegedi László: Szentségi találkozás Jézussal. Vác, 2000. Szegedi László: A Sínai szövetség. Vác, 
2001. Pusztai László: Népem vagytok (Ószövetségi olvasmányok). Budapest, 2002. Bajtai Zsigmond: Talál
kozásaink Jézussal. Pécs, 1994. 

4 6 Előbb Egerben indult meg a Katolikus Rádió Seregély István érsek alapításával, majd országosan is elkez
dődött a sugárzás, amelyet a székesfehérvári püspök felügyel. 

4 7 Fontos tudni, hogy ez az adat 1995 előtti véleményekre vonatkozik, amelyet a hivatkozott évben fog
laltak írásba. Ez az állapot 2006-ra alapvetően megváltozott, és minden egyházmegyében ígéretes 
Karitász-hálózat működik. 

4 8 Az alkoholizmus elleni küzdelem régi egyházi program, a drog új jelenség. 
4 9 A romániai forradalom és az erdélyi menekülthullám idején a Szeged-Csanádi Egyházmegyében kiemel

ten fontos feladat volt a menekültek felruházása és elhelyezése. 
5 0 A Keresztény-Zsidó Társaság Szécsi József vezetésével sokat tett az antiszemita légkör megváltoztatásá

ért. 2000-től évente megjelenik például a Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv. 
5 1 Teljesen új pasztorációs terület. Mivel a legtöbb roma származású hívő a Nyírségben él, ezért a hajdú

dorogi görög katolikus püspök, Keresztes Szilárd vezeti ezt a programot. 
52 Suntoiskiripe Nyevo Teshtamento. Budapest, 2003. 
5 3 A szerzeteseknek saját magyar központi tanácsuk van. Hivatalosan a budapesti Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola lett a közös felsőoktatási intézményük. 
5 4 Érdekes színfolt, új katolikus intézmény az interneten a Virtuális Plébánia (http://wvvw.plebania.net). 

amely sokirányú segítséget nyújt papoknak, civileknek és keresőknek egyaránt. Hasonló célt szolgál az 
Országos Lelkipásztori Intézet is. 


