
FÓRUM

PAPOK ÉS VILÁGIAK

Szennay András pannonhalmi főapát Papok és világiak testvéri közössége cimű tanulmá
nya (Vigilia, 1982. augusztus) élénk visszhangot váltott ki olvasóink körében. Több tucat
levél érkezett szerkesztőségünkbe,sokan személyesen kerestekfel bennünket, mások telefo
non mondták el gondolataikat a tanulmány megállapításaival kapcsolatban. A vélemények
kivétel nélkül osztották Szennay András nézeteit. Itt most négy levelet teszünk közzé a
hozzánk érkezettekből, melyek híven tükrözik a levelek általános mondanivalóját. Ezzel
szerkesztőségünk lezártnak tekinti a Szennay András írása nyomán kialakult polémiát.

Szennay András Papokés világiak testvériközössége cimü cikke sok kollégámat és kolleganőmet

mérlegelésre késztetett, akik elvégeztük a Hittudományi Akadémia levelező tagozatát.
Az utóbbi időben sok cikket olvashattunk a Teológiában, a Vigiliában, valamint az Új Ember

ben arról, hogy miként alakul a magyar papság létszáma és válik ennek nyomán szűkségesséa vi
lágiak lelkipásztori alkalmazása..

A teológiai tanárok budapesti tanulmányai napjain (1982. január 23-26.) foglalkoztak a ma
gyar papság feladataival és jővőjével, s ezzel összefüggésben a világiak bekapcsolásával a lelki
pásztori munkába.

Nagyon meggondolandók Nyíri Tamás professzornak a vitaindító előadásában elhangzott
szavai: "I978-ban megindult a Hittudományi Akadémia levelező tagozatán a laikusok tömeges
teológiai képzése, nem utolsósorban azért, mert Lékai biboros tisztában volt az elközelgő súlyos
paphiánnyal. Pár év múlva százszámra: kapcsolódhatnának bele az egyház tevékenységébe jól
képzett teológusok, nők és férfiak. De hogyan?

Mindenekelőtt döntenünk kell: csakugyan akarjuk-e a világiak közreműködését, vagy csak
beszélünk róla? Olyan érzésem van, mintha a papok félnének a világiak tól, kiváltképpen a nők

től. Ma még hallgatnak ránk a világiak, legalábbis azok, akik hajlandók az evangéliumot szol
gálni. Ma még vonzóbbá lehetne tenni a papi életet. Holnap már késő. Holnap a szekták jönnek.
Mit fognak kezdeni a püspökök, ha nem lesznek papok és nem lesznek világi munkatársak
sem?"

Kemény beszéd. Nagy igazság van benne.
A teológiai tanulmányaimat befejezve, ősszel jelentkeztem a püspöki helynök úrnál. Bemutat

tam leckekönyvemet és arra kértem, segítsen abban, hogy tudásomat a gyakorlatban hasznosít
hassam. A maga részéről megígérte, hogy pártolja kérésemet, de mivel mi vagyunk az első fecs
kék, nincs tájékozódva, hogy mit lehet velünk tenni?

A csoporttársaimmal tartom a kapcsolatot. Szép számmal vannak, főleg nők, akik katekéták,
a férfiak felnőttoktatást végeznek stb. Van már olyan is köztünk, aki főállásban hitoktató.

A székesegyházi főplébánia engem karácsonytól alkalmazott templomi hitoktatásra ...
Januárban volt az ökumenikus hét. Ezen három felekezet papjai vettek részt. Engem is felkér

tek két alkalommal szolgálatra, a Szentírás olvasására.
Az utolsó évben a Vas megyei evangélikus levelezős teológusoknak is azon a napon voltak a

konzultáció;' mint a katolikusoknak. A vonaton egy fülkében utaztunk haza. Őket már teológus
korukban beosztották rendszeres szolgálatra a papok mellé. Ha végeztek, akkor még több szol
gálatra lesz módjuk. Ez náluk természetes.

Kora tavasszal találkoztam a megyei egyházügyi titkárral, akivel hosszú időn át munkatársak
voltunk. Csak annyit kérdezett, hogy János, hol működsz? Mondtam, hogya székesegyházi fő

plébánián. Hát csak dolgozz becsületesen. Ennyi volt a válasza, és ment is tovább ...
Tomka Ferenc - volt professzorom - a közelmúltban két alkalommal is cikket írt az állandó

diakonátus fontosságáról a/o Új Emberben "A diakónus helye az egyházban" és "Az állandó dia-
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konátus az egyházban" címmel. Nem én lennék sem ai első, sem az utolsó állandó diakónus
Magyarországon.

Tomka Ferenc professzor számos értekezésében a számok törvényszerűsége alapján mutatta
ki, miként alakul a papság létszáma. A papság létszámában világszinten a második legrosszabb
helyen állunk. Ez elgondolkodtató. Nem elég a misében a könyörgések között papi hivatásokért
imádkozni. Tenni is kell, de minél előbb!

Pár héttel ezelőtt találkoztam egy jó barátommal, aki az egyik nagy plébánia lelkipásztori ta
nácsának elnöke. Panaszkodott, hogy milyen nagy paphiánnyal küzdenek. Az egyik kisegítő lel
kész meghalt, a másik meg súlyos beteg volt. Már működik, de még nincs egészen rendben, úgy
hogy vasárnaponként a szentbeszédet helyette a káplán vagy a plébános mondja.

- Látod, nálatok is mennyit segítene az állandó diakonátus vagy a hitoktatásban a katekéták
beállítása - mondtam. - Hogyan képzeled - kérdi a barátom -, ki vállalja ezért a felelősséget?

Ilyet nem kívánhatunk a plébánosunktól. - Sajnos, az a baj, hogy így gondolkodtok - válaszol
tam. - Az én főnökömnek sem lett semmi baja, mivel - elsőnek az egyházmegyében - mert önte
vékenyen kezdeményezni, és világi teológust bizott meg lelkipásztori feladattal. Úgy tudom
azonban, elkerül a plébániáról, és még kérdéses, az utóda mer-e felelősséget vállalni az ügyem
ben.

A Teológiai Tanulmányi Napon előadásainTomka professzor a magyar papság helyzetére vo
natkozó téziseket fogalmazott meg: l. A lelkipásztori igényeket a magyar papság nem tudja to
vább kielégíteni. - 2. A magyar pásztorkodás jövője csak az aktív világiak bekapcsolásával old
ható meg. - 3. Ma még a papság - aktív közreműködésével - be tudjuk állítani a világiakat a
munkába.

Ezek a világiak három éven át a napi munkájuk mellett éjszaka tanultak. A szabadságukat
vizsgákra, tanulásra vették ki. Az ország legtávolibb helyeiről utaztak saját költségükön Buda
pestre, és komoly anyagi áldozatot is vállaltak.

Szennay András főapát foglalta össze a konferencián elhangzott beszédeket a "papok és a vilá
giak testvéri közössége" nézöpontjából. "Az elkötelezett világiakat be kell kapcsoini az aktív
munkába - hangsúlyozta -r-, A papság szorongó érzéseit azzal győzhetjük le, hogy rámutatunk : a
fejlődés az élet velejárója. Püspökök, papok és világiak a keresztény testvériség újraélesztésével
adhatnak közösen új, helyes irányt egyházunk életének."

SIMÁNDI JÁNOS

A Vigilia utóbbi számaiban több egyházi személy foglalkozott annak a helyzetképnek felvázolá
sával, amely-a katolikus hivők gyakorlati életét jellemzi. Szennay főapártúr cikke - melyet au
gusztusi számukban közöltek - szélesebb körű hozzászólast igényel.

Mint világi hivő szeretném a gondolataimat kifejteni, mert nem elég a helyzetfelmérés, hanem
világosan meg kell foglalmazni az egyes kérdéseket és a megoldásukra vonatkozó utat is.

l. A legnagyobb baj, hogya katolikus közösségek között a kommunikáció hiányzik. Főleg a
városi templomokban a szentmisén résztvevők nem ismerik egymást, vadidegenként ülnek egy
más mellett. A prédikációk csak egyirányú közlést tesznek lehetővé a pap részéről, de a hivők

visszajelzéseire nem teremtenek lehetőséget.

2. A megoldás módja: a plébánia híveinek kisebb közösségekre kellene bomlania, amelyek
mint a teljes egyházközség részegységei,közülük választott vezetővel, de a plébános felelős ellen
őrzése rnellett müködnének pontosan meghatározott keretek között, "ügyrenddel", működési

szabályzattal.
3. Meg kellene teremteni a papság és a hivők közti kölcsönös, rendszeres információáramlást.

Ennek érdekében szükséges harmóniát teremteni a plébános és hivei között. Új szemlélet szüksé
ges a papság részéről, hogy ne .félténykedjenek", hanem a terheket megosszák híveikkel.

4. Az egyházközségben is nagyon sok "rejtett tartalék" van. A hivők körében minden korosz
tályban, de leginkább a nyugdíjasok körében élnek olyanok, akik szeretnének és tudnának is se
gíteni az egyházközség munkájában, fel kellene keresni és megkérni őket erre.
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5. Minden egyházközségben tevékeny egyházképviseletet és egyháztanácsot kellene létrehozni
a példás katolikus életet élő-hivökből. akik nem az ismeretlenség homályában "reprezentálnak"
egy-egy körmenetnél, hanem mindenkinek olyan megbízatása van, amelyet a papság nem ér rá
elvégezni (pl. pénztáros, karitásvezető, oltárdiszitő, könyvtárvezető. és még számos tevékenységi
kör ezen kívül).

6. A kisközösségek a békés egymás mellett élés szellemében működjenek. Ezek nemcsak a he
lyi egyházközség szabályos életét biztosítják, de egyben a társadalom számára is hasznosak szi
lárd erkölcsi alapjuk következtében, amelyet a tagok példamutatóan képviselnek.

7. Egyházunk túlságosan konzervatív volt és nehezen alkalmazkodott a természettudományi.
biológiai, politikai és műszaki fejlődéshez. Folytassuk tovább XXIII. János pápa elgondolását,

aki a II. vatkiáni zsinaton "kitárta az egyház ablakát", hogy egészséges, friss levegő áramol
jék be.

8. Sok minden tapadt az idők folyamán az egyháznak főleg adminisztratív jellegű rendelkezé
seihez, amelyek nem krisztusi eredetűek. Ezeket le kellene végleg hántolni róla, és nem szabadna
"struccpolitikát" folytatni, ha meg akarjuk akadályozni egyházunk lassú elsorvadását.

9. Fontos napjainkban, hogya hivők papjainkkal igazi szeretet-munkaközösségben forrjanak
össze, amelynek célja a hit és erkölcs példamutató művelése. Fontos, hogy bátran kezdeményez
zünk, használjuk ki a hivőkben levő rejtett tartalékokat és elevenné, lüktetővé tegyük a hitéletet.
Legyen bennünk élő hit és lelkesedés, hiszen Krisztus Urunk azt ígérte, hogy "veletek vagyok a
világ végezetéig!"

SZABÓ B. KÁROLY

Egyházi sajtónkban, elsősorban a Vigiliában és a Teológiában az utóbbi egy-két évben
számos cikk jelent meg, melyek szerzői neves egyházi személyiségek - Szennay András
főapát, Nyíri Tamás professzor, Cserháti József püspök, Tomka Ferenc tanár, Marosi
Izidor segédpüspök és mások - egyre nagyobb nyomatékkal hívják fel a figyelmet a
papság létszámának rohamos csökkenése folytán a világiaknak az egyházi szolgálatba
való bevonására, az egyházi közösségeknek az egyházközösségi életbe való bekapcsolá-,
sára, ennek sürgető szükségére.

Számomra - az egyházi életben benne élő, képviselőtestületben tevékenykedő egyszerű

hivő számára - úgy tűnik, hogy az említett cikkekben kifejezett kívánalomnak a gyakor
lati egyházi életbe való átültetésének, megvalósításának még nagyon a kezdeti stádiumá
ban vagyunk, a gyakorlati megvalósítás érdekében még igen sok a tennivaló, méghozzá
sürgetően fontos tennivaló.

Minden egyházközségben van képviselőtestület, melynek tevékenysége sokszor csak
formális. Ismerek képviselőtestületeket, melyeknek tagjai rendszeres segítséggel a papjuk
mellett állnak, de ezek is főként a templom és a plébánia tatarozásánál, fizikai munkával,
anyagi, műszaki kérdésekben stb. Sok olyan egyházközség is van, ahol a képviselőtestület

egy évben egyszer ül össze, fejbólintással jóváhagyja a zárszámadást és a költségvetést,
s ezzel tevékenysége ki is merült.

A képviselőtestületet legalább negyedévenként egyszer szükséges lenne összehívni és
konkrét feladatokkal ellátni, majd a feladatok végrehajtását megbeszélni, beszámolni.
E feladato k sokrétűek: irodai ügyelet a plébánián, hogy a plébános ideje felszabaduljon
híveinek látogatására. Besegítés az adminisztrációba, könyvelésbe az ahhoz értő tagok
részéről, hogy a plébánosnak több ideje maradjon a lelki életre. Fontos volna az egyház
községek hivő seregének figyelemmelkísérése: támogatásra, lelki vigaszra, betegek szent
ségére szoruló magánosok, betegek, öregek felkutatása és jelzése a plébánosnak, segítség
adás ezek támogatásában, látogatásában.

Másik ilyen lehetőség mind az ifjúság, mind a felnőtt hívek részére rendszeres hittani
továbbképzés - bibliaóra, Szentírás olvasás, közös ima biztosítása. A fiataloknak heten
te, a felnőtt híveknek legalább havonta egy alkalommal. Lényeges, hogy ez a továbbkép
zés megbeszélésre, a hívek megszólalására, kérdéseik felvetésére, megválaszolására lehe-
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tőséget adjon, tehát ne abból álljon, hogy a pap beszél, a hívek pedig hallgatnak. A Zsinat
szellemében élő maí hivőnek - fiataloknak és idősebbeknek - egyaránt igénye van arra,
hogy megszólalhasson, gondolatait, véleményeít elmondhassa, kérdéseire választ kapjon.
Természetes, hogy a teológiai, szentírási kérdésekben a helyes álláspontot, általában az
összefoglalást a pap adja meg.

A fiatalok hittanoktatása a templomban általában megvalósult, de kevés helyen
megbeszéléses, a fiatalok megszólalási, kérdésfeltevési, véleménynyilvánítási lehetőségét

biztosító formában. Ennek széles körben elterjesztése indokolt, hiszen ez a tartalom tudja
vonzani és megtartani a fiatalokat az egyház számára, felébreszteni és erősíteni bennük
az annyira szükséges papi hivatásokat.

A felnőtt hívek havi hitbeli továbbképzése, bibliaórája szűkebb körben honosodott
meg - különösen a fentebb jelzett megbeszéléses keretben -, bár biztató kezdeményezés
is van az általam eléggé ismert székesfehérvári egyházmegyében. Nagyon javasolható
mind a fiataloknál, mind a felnőtteknél a közös ima, valamint az egyéni hangos ima
lehetővé tétele is, mert a korszerű imaéletet élő mai hivőnek erre is igénye van, erősíti

az Istenhez és testvéreihez való lelki kapcsolatát. Célszerű lenne a fiatal és idősebb

házaspárok részére havonta külön hitbeli továbbképzést biztosítani, ahol központi helye
lehet a keresztény családok közös gondjainak, gyermeknevelésnek, imaéletnek. A csalá
dok egymást is segítve és erősítve válnak az egyház erős. alapsejtjeivé és papjuk támaszá
vá.

A hangsúly azon van, amit Szennay András is kiemel cikkében: Az anonim, névtelen,
jó szándékú, de csak egyéni hitéletet élő hivőseregből, a pappal és egymással személyes
kapcsolatot teremtő, az egyházközségért, a plébánosért és egymásért felelősséget érző és
vállaló közösséget létrehozni és kifejleszteni, hiszen a jézusi küldetés alapján az egyhá
zért, annak jövőjéértpapok és világiak egyformán felelősek vagyunk. Természetes, hogy
ez egyénileg, külön-külön utakon nem oldható meg, csak az egymást támogató, erősítő

testvéri közösségben. Az egyház jövőbeni helyzetéből csak egyet kiemelve példaként:
egyre több falusi egyházközségben kerül sor arra, hogy a plébános halála után, vagy
nyugdíjazása esetén a nyomasztó paphiány miatt helye nem lesz betölthető, hanem
valamelyik közeli helység plébániájához csatolják. Ha az ilyen önálló plébános nélkül
maradó egyházközségekben, a korábbi plébános kiépítette személyes kapcsolatban élő,

a szükséges segítő teendőket rendszeresen ellátó hivő közösség marad, a hitélet a plébá
nos elkerülése után is nagyobb zökkenő és törés nélkül folytatódhat. az aktív egyházi
közösségre az a pap is biztosan támaszkodhat, akinek vállára most már több egyházköz
ség terhe nehezedik. Ilyen közösség hiányában viszont a pap nélkül maradás miatt az
egyházközségekben a hitélet szükségszerűen visszaesik, amelyért a felelősség Isten előtt

papot és világi hivőt egyaránt terhel. .
Ugy vélem, hogy papjaink nem csekély része idős kora, ebből eredő megfáradása, az

idézett cikkben is említett bizalmatlanság, aggályok miatt a világiakkal szemben nem
tudja, vagy nem kívánja kezdeményezni a hozzászólásomban említett intenzív együttmű

ködést, sok munkával járó rendszeres, segítő közösségi élet kialakítását. Ugyanígy
papjaink nem csekély része az egyházi közösségi mozgalom egészével szemben bizalmat
lan és elutasító, holott a közösségek be kívánnak és be tudnak kapcsolódni az egyházköz
ségek életébe, ezek keretében kívánják és tudják sok gonddal és nehézséggel küzdő
egyházunkat szolgálni, csak befogadásra és feladatokkal való megbízásra várnak, melye
ket készek vállalni.

Egy székesfehérvári egyházközségi képviselőtestületi tag

Szennay András azzal kezdi cikkét, hogya papi hivatások száma folyamatosan csökken,
viszont a világiak mindinkább több feladatot vállalnak az egyházban. Ezek a tények
valóban egymás mellé állíthatók (van egy rossz hírem, vagy egyjóhírem...), de tulajdon
képpen egymástól függetlenek, más-más okok következményei. Erdekes módon ellenke-
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ző előjelű, egymásnak ellentmondani látszó okokról van szó: az egyházias érzület megfo
gyatkozásáról (paphiány), illetve az egyházhoz való tartozás tudatának az izmosodásáról
(világiak fokozódó tevékenysége).

Mivel a világiak fokozódó tevékenysége (vagy legalábbis ennek igénye) csökkenteni
látszik a másik tendencia (a fokozódó paphiány) káros hatását, úgy tűnik, mintha az
előbbit az utóbbi miatt kellene jóváhagyni, sőt elősegiteni. Az igazság azonhan az, hogy
miként a paphiány nem a világiak aktivizálódásának a következménye, erre az aktivizá
lódásra sem a paphiány miatt került sor és nem is elsősorban azért van rá szükség. A
tevékeny világiak tevékeny papokra várnak, a tevékeny papoknak pedig tevékeny világi
akra volna szükségük. Hogy a két igény megvalósulása ellenkező tendenciát mutat,
valamilyen torzulásra hívja fel a figyelmet.

A' cikk jól tapint rá, nézetem szerint, erre a torzulásra, amikor okát az egyház
küldetése, alapfunkciói, célkitűzése, önértelmezése problémáinak sokfelé tapasztalható
zavaros voltában látja. Es a cikk legfőbb érdeme, hogy rámutat az orvosságra is: a
testvériség megvalósításának feladatára, arra, hogy ennek kellene uralkodnia papok és
világiak kölcsönös és egymás közti (belső) kapcsolatában egyaránt. Az egyház mi va
gyunk, szoktuk mondani, s akkor mondjuk úgy is: mi egyház vagyunk. Vagyis hogy nem
egy szervezet (az egyház) kisajátításáról van szó (általunk), hanem hogy közösségi lények
vagyunk, s hogy közösségünk - Krisztus rendelése folytán - különleges jellegű (egyház).
Es hogy ez a szó, Krisztusra lévén vonatkoztatva, nem akármilyen gyülekezetet jelent,
hanem testvériséget, s nem akármilyen emberi testvériséget, hanem az Atya akaratából
Krisztusban létesült és a Lélek erejéből fennálló testvéri gyülekezetet, melynek törvénye
a szeretet. De .nemcsak az emberé, hiszen az egyház alapítója, Krisztus Urunk, így
parancsolta: szeressük egymást, amint O szeretett minket, és O úgy szeret minket, ahogy
Ot az Atya szereti. E nélkül a testvériség nélkül hitünket sem tudjuk megőrizni. Ideológia
lesz belőle, filozófia, politika, harci zászló, elvont gondolat vagy csoportönzés. Pedig a
vallás lényegéhez nemcsak Isten és a hit megvallása tartozik, hanem elsősorban a
szeretet. Es ez a szeretet nem ismerhet határt. Ahogy nem korlátozódhat pusztán az
ember szeretetére (ez megrekedhet az Isten nélküli humanizmusban), úgy nem vonhatja
el az istenszeretet mellől a testvéri szeretetet.

Az 1982. évi Düsseldorfi Katolikus Napok egyik rendezvényének ez volt a témája:
Bruderunser im Vaterunser, azt hirdetve, hogy a Miatyánk nem lehet teljes és igazi a
"mitestvérünk" belefoglalása nélkül. ~z Atya csak akkor lesz Miatyánk, ha nemcsak én
recitálom, hanem mi imádkozzuk az Ur imáját. Es ez a Bruderunser minden embertársat
kell hogy jelentsen. Hiszen Ö, az Atya, a bűnösnek, a nem kereszténynek, a pogánynak
is Atyja, és emberekre, ránk is, bízta, hogy ezt tudatosítsuk testvéreinkben, akikben
sokszor ott lappang már ennek sejtése. Legszebb példa erre Szent Pál prédikációja
Athénben az Ismeretlen Istenről. Ahogy Szennay András cikke mondja: az első keresz
tény generációk megtalálták a módját, hogy a korabeli társadalmi-kulturális környezetbe
épüljenek. Ez tette lehetővé, hogy érthetően és hatásosan mutassák fel ennek a környezet
nek hitüket, reményüket és főleg szeretetüket. Igazi keresztényeket látva, a környezet
bizonyára nemcsak ezt mondta el: nézzétek, hogy szeretik egymást, hanem azt is elmond
hatta: nézzétek, hogy szeretnek minket!

Hadd említsem ismét a Düsseldorfi Katolikus Napokat. A kongresszus jelszava:
Térjetek meg és higgyetek - újítsátok meg a világot! A világ megújításának valóban
előfeltétele, hogy megtérjünk - Istenhez mint Atyához, egymáshoz mint testvérekhez,
Miatyánkhoz, mitestvérünkhöz - és higgyünk. Akkor külön térítő cselekvésre szinte
nincs is már szükség, szétsugárzó példánk nyomán fog megújulni a világ.

S persze elsőnek megújul az egyház. A püspököket, papokat, világiakat egyként ölelő

testvéri szeretetben megszünik a klerikusok féltékeny gyanakvása a világiakkal szemben
(ahol még van ilyen), s a világiak sem tőlük idegen elemet gyanítanak majd a klérusban,
át fogják érezni, hogy az belőlük sarjad ki és értük van, vonzóbbá válik majd a papi
hivatás, amely így nem fog magányosságot jelenteni, hanem állandó testvéri együttmun
kálkodást, közös felada tok közös vállalását: egymást szolgálni, s együtt azokat is, akik
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még nem tartoznak Krisztus egyházába, megújítani a világot. Megújítani, azaz kivezetni
abból a válságból, amelyet a cikk oly találóan jellemez a "szorongó érzés" kifejezésével.
Olyan feladat ez, mint az ószövetségi választott nép kivezetése volt az egyiptomi fogság
ból, ha most általában nem is valóságos láncok, csak a félelem láncai tartják is fogva
az embereket. Düsseldorfban az egyik előadó .Angstgesellschaft't-nak, vagyis a szoron
gás, a félelem társadalmának nevezte a mai nyugatnémet közösséget, de bátran általáno
síthatjuk ezt a kifejezést az egész mai emberiségre. A testvériség megvalósítása nélkül
mind mélyebbre süllyedünk ennek a szorongásos válságnak egyiptomi rabságába, s minél
jobban belesüllyedünk, annál' nehezebb lesz a menekvés. Nincs hát idő a késlekedő

fontolgatásokra. Ahogyan Goethe figyelmeztet A Nagy-Kofta másik dalá-ban (Vas
István fordítása):

Élj okosan, élj, ne álmodj, föl kel/ szál/nod vagy leszál/nod,
jó, ha ezt korán megérted, nyerned kel/ és úrrá válnod,
ime, itt egy jó tanács: vagy szolgálni, hogyha vesztesz,
ing a nagy szerencse-mérleg, Jöntened kel/ - győzz vagy reszkess,
nincsen nyugtonmaradás, ül/ő légy vagy kalapács.

A feladat óriási, de mitől.féljünk, ha a mi Urunk, aki egyúttal testvérünk is akar lenni,
így szól hozzánk: Ne féljetek, én legyőztem a világot! Legyőzte, de megújítását mégis
reánk bízta. Hogy kezdjünk hozzá a munkához? Először önmagunk megújításával. De
már ehhez is igénybe kell vennünk testvéreink segítségét, s nekünk is segítenünk kell az
ő megújulásukat. Nincs helye a válság okai elkendőzésének. A kritika azonban legyen
építő dialógus, s az irányító parancsszó és tilalomfa váljék óvó testvéri szeretetté. A
kettőből együttes döntéseknek kell születniök. Világiak, szolgálati papság, püspökök
szeretettel nyújtsunk testvéri kezet egymásnak s így haladjunk előre a Krisztus Urunk
által mutatott úton. A cikk végül is felteszi a kérdést: hol található ez a keresztény,
krisztusi szellem? Talán nem túlzó merészség azt felelni, hogy sokfelé. Sokfelé, de csak
csírában, kis csoportokban, egyes személyekben. Működnek mindenfelé jó bázisközössé
gek (ha igaz is, hogy vannak sok tekintetben félresiklott közösségek is). De persze, ezek
bázisok, ezek a csírák még fejlesztésre várnak s ez nem kis feladatot ró pűspökeinkre,

papjainkra, világi hivőinkre. Ha nem vállaljuk, ezek a bázisok is elsorvadnak vagy
eltévelyednek (ki mondja meg, melyik a nagyobb veszély?). Mindenesetre már ma azzal
fenyegetnek eddigi mulasztásaink következményei.

A nézeteltéréseket együtt tárgyalni és megoldani kell, nem elfajulni hagyni! Ma mintha
fent és lent (klérus és világiak közt) volnának olyan magatartási jelenségek is, amelyek
elzárkózásra mutatnak. Krisztus tanításából nekünk mást kell megtanulnunk. Térjetek
meg! Találjátok meg egymást! (Üdvözülni nem lehet egyedül, amit Michelangelo sixtusi
oltárképe is pregnánsan szemünk elé tár.) És ennek a testvéri egymásra találásnak
keressük a konkrét útjait. Ilyen út a jó bázisközösségek kiépítése is. Vigyünk életet az
egyházközségi tanácsokba. Alakítsuk meg az egyházmegyei világi tanácsokat, s mielőbb
az országos tanácsot is, mert munkára kész világi hivők vágyva vágynak találkozni
papjaikkal, püspökeikkel. Ha pedig feladatainkat teljes szélességben akarjuk vállalni,
akkor arra is szükség lenne, hogya világi hivők a papság mellett az eddiginél tevékenyeb
ben kapcsolódhassanak a népfrontbizottságok munkájába, ami az egyháznak éppúgy
javára válnék, mint a nemzeti egység ügyének. Es persze, amit legelőbb kellett volna
említenem, ápolni, erősíteni kellene a családi közösségeket, megint csak nem egy-egy
család belső életére gondolva, hanem több keresztény család összefogását, családi közös
ségét építve.

Vannak már ilyen közösségeink, és ez a biztató! Vannak, és van vonzásuk is! Mégis
csak születőben, újjászületőben van az a keresztény testvériség, melyből az embertestvéri
ségnek is ki kell nőnie. Szerencsém volt meglátni - itthon és külföldön - olyan kőzőssége

ket, ahol a teljes bizalom és a testvéri kapcsolat létrejöttéhez elegendő volt a Krisztushoz
való tartozás kölcsönös tudata, ahol az első perctől megérződött a testvéri szeretet
légköre. '

GÚTHY ANDOR


