
szeretetnek e magaosztó feltárulközása a teremtéssel kezdődik el. Ez a folyamat
konkretizálódik és felgyorsul az Oszövetségben, amikor emberi szavakkal s tör
ténelmünkben megtapasztalható tettekkel is jelentkezik Isten: a teremtés Ura a
választott nép Istenének bizonyul, a népet pedig "féltékeny szeretettel" a magáé
nak akarja. E közeledés teljesedik be Jézus Krisztusban: az Ő személyében a
magát feltáró Isten eggyé lesz az emberrel. O a csúcsa és beteljesedése annak a
kinyilatkoztatásnak, amely a teremtéssel kezdődött el. A benne létrejött egység
minden embert meghív Isten szeretetére: vele elkezdődött a történelemnek az a
szakasza, amelyben Isten már jelen van a földön, s amelyben minden egyes em
ber meghívást kap erre a szeretetkapcsolatra.

A hitben erre a kinyilatkoztatásra ad választ az ember. A hit tehát n~m csu
pán tételek igazként elfogadása, egy tanítás tudomásul vétele. Az egész ember
nyílik meg személyes szeretetében az őt ért végtelen szerétet hatására, hogy a
maga odaadásával válaszoljon Isten odaadására.

Isten végtelen Titok marad megnyilatkozásában is. Jézus Krisztusban az Atyát
láthatjuk meg, de a magát kiüresítő szolga alakjában. Az egyház Máriához ha
sonlóan szívében hordozza a Krisztusban nekünk adott, mégis mindig "rejtőző

Isten" jelenlétét. Tisztában van vele: minden emberi fogalom, állítás szükség
szerűen töredékes megközelítése Isten üdvözítő titkának. Ezzel az alázattal "tö
rékeny cserépedényben" őrzi a Krisztusban nekünk adott Istent. A hagyomány
tehát nem egyszerűen rögzített szóbeli állítások összessége, hanem az Egyház
nak a hitre épülő egész élete. "Így az egyház a maga tanításában, életében és
istentiszteletében, örök időkre megőrzi és minden nemzedéknek átadja azt, ami
önnön lényege." (DV 8.)

Ez a hagyomány élő és megszakítatlanul fejlődő, bontakozó folyamat az apos
toli időktől kezdve, amelyben egyre teljesebb lesz "az áthagyományozott tények
és szavak értelmi megragadása", "a kinyilatkoztatás mélyebb megértése". A
tudományos kutatómunka tehát csak kis töredéke a kinyilatkoztatás értelmezé
sének. Isten élete az ember életébe oltódott bele, s a szívünk mélyének felnyí
lása, Isten "bensőséges és élményszerű" megtapasztalása, az egyház szentségi és
hit-élete alkotja a hátterét a teológiának és az igehirdetésnek. A keresztények
ebben a hagyományban élnek, s a hagyomány az ő hitükből táplálkozik. Hans
Urs von Balthasar szava szerint: "Az egyház eleven hagyománya: a szentek."

KERESZTÉNYSÉG AZ NDK-BAN

Európa országai közül az NDK-ban a legerősebb az elvallástalanodás üteme, már
amennyire ez a vallási-egyházi életben való részvételből egyáltalán megítél
hető. A valahai Német Birodalomnak ezen a részén már a múlt század óta erő

sek voltak a vallásellenes "szabadgondolkodó" mozgalmak. A náci időkben az
egyházakból való kilépést sürgető politika jelentős sikerrel járt. 1946-ban a né-
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pesség 6 százaléka formálisan. is felekezeten kivüli volt. Azóta ez az arány ug
rásszerűen megnőtt, 1950-ben 9, majd az 1964. évi népszámlálás szerint 32 szá
zalékra. Ujabb hivatalos adat nincs, .de a hetvenes évek végéig minden becslés
szerint ugyanez a tendencia folytatódott. A keresztelések száma legalábbis ezt
mutatja. Az összes újszülött közül evangélikusnak kereszteltek 1946-ban 88,
1960-ban 31, 1970-ben 24 és 1976-ban 17 százalékot. Hasonló mód esett vissza
a templomi esküvők aránya: 1954-1964 között körülbelül egy harmadára. Még
nagyobb a visszaesés a konfirmációk számában: 1949-1960 között egy nyolcadá
ra. A hetvenes évek közepe-vége felé már-már azt lehetett hinni, hogy "kihal" az
egyház s helyén csak lelkészek és intézmények maradnak. (Ambár a lelkipászto
ri ellátottság sem igazán jó. A hatvanas évek második felében Szászország és"
Anhalt mintegy 2000 evangélikus gyülekezetéből777-nek sem lelkipásztora nem
volt, sem az oda esetenként kijárás nem volt megoldva.)

Az evangélikus egyház erősségei közé tartoznak intézményei. 47 kórház, 15
pszichiátriai szanatórium, keresztény vak-segély saját nyomdával és könyvtárral.
15 ápoló(nő)képző intézet, 425 egyházközségi szociális gondozói központ, 326
napközi otthon, 19 otthon szellemi fogyatékos gyermekek számára stb. A német
evangélikus egyház összesen 220 egészségügyi vagy szociális intézményt tart
fenn. Az egyház .munkatársaínak. egy harmadát ezen a területen foglalkoztatják,
egyebek között 5000 ápolónőt, 1000 diakónust, 330 orvost, 100 teológust. Nyil
vánvaló, hogy ehhez az NDK keresztényeinék közös tehervállalására, az intéz
mények fenntartására való adakozására is szükség van. A mintegy 7000 egyidő

ben ápolt beteg, a 10 OOO öregotthoni gondozött és az egyéb ellátottak költségei
re ellenben aZálIam ugyanazt a térítési díjat fizeti, mint az állami intézményeknek.

Jelentéktelen nézeteltérésektőlés összeütközésektől eltekintve az intézmény
hálózat a háború óta zavartalanul működik és fejlődik. A "társadalmi hasz
nosság" folyamatosan látható. Az elvallástalanodást ellenben ez a legkevés
bé sem csökkentette. Érdemi változás a hetvenes évek vége óta figyelhető
meg. Egyrészt 1978-ban a Német Szocialista Egységpárt főtitkára, Erich Ho
necker és az Evangélikus Egyház vezetése, mindenekelőtt Albrecht Schönherr
püspök között - utólag "megegyezésnek" is nevezett - beszélgetésre került sor,
ahol az egyházak társadalmi jelentőségét és hasznosságát hangsúlyozták. Más
részt a hetvenes évek közepe-vége óta az evangélikus egyház is - éppúgy, mint a
katolikus - határozottabban és nyilvánosabban fejtette ki álláspontját olyan
részben társadalmi, részben erkölcsi kérdésekben, mint a család és családpoliti
ka, "az ifjúság helyzete és keresztény nevelése, a fegyvermentes katonai szolgálat
és általánosabban a honvédelmi nevelés. Különösen fontosnak tűnik, hogy az
evangélikus egyház a magáévé tette az ifjúság különböző igényeit, amivel össz
hangban erősödni kezdett a fiatalok körében a vallásosság és a gyülekezeti élet
ben való részvétel.

Az evangélikusokon és a felekezeten kívülieken túl a harmadik nagy csoportot
a katolikusok alkotják 1,2-1;3 millió hivővel, avagy az ország népességének kö
rülbelül 8 százalékával. (A kisebb egyházak, mint a baptisták, metodisták, adven
tisták stb. összesen sem teszik ki a népesség 2 százalékát.) A katolicizmusnak
csak friss társadalmi hagyományai vannak. 1945 előtt ebben az országrészben a
katolikusok aránya csupán 2 százalék körül volt. A katolikusok zöme eszerint
betelepült: a korábbi lengyelországi vagy csehszlovákiai német kisebbségből

származik, esetleg a háború forgatagában máshonnan vetődött ide. Legtöbbjüket
valamiféle "tradicionális kereszténység" formálta, ami a mindennapi szokásrend
része volt, de kevés személyes erőfeszítést igényelt. Az NDK-ban letelepedve a
katolikusok többnyire szórványba, más szokásokat követő, másként gondolkodó
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emberek közé kerültek. Az eredmény a közösségi összetartás megerősödéseés a
katolicizmus tudatosabbá válása lett. Az önálló irányvétel kialakítása ugyanak
kor némi elzárkózást és befelé fordulást is okozott. A "magukkal hozott" katoli
cizmus a papságra és a hierarchiára épülő kereszténység volt, amelyben a hívek
erőteljesebbbevonása külön erőfeszítéstigényelt.

A "hátteret" a katolikus egyház esetében is erős intézményrendszer képe
zi. Ez egyaránt a - társadalom számára nélkülözhetetlen - egészségügyi és szocí
ális tevékenység alapja és a lelkipásztori munka kerete. A 34 kórház, a szellemi
leg fogyatékos gyermekeket ápoló 27 otthon, 107 öregotthon és számos egyéb
szociális vagy egészségügyi intézmény nyilvános, azaz az országos intézményhá
lózat része. A személyzet képzésére a katolikus egyház 9 ápoló(nő)iskolát tart
fenn. Szociális téren a mintegy 8000 főállású dolgozó, közte 1400 szerzetes nő

vér mellett 7300 társadalmi munkatárs is dolgozik. A szociális munka, főleg egy
házközségi szinten közügy.

Az elvallástalanodás a katolikus egyházat kevésbé sújtja, mint az evangélikust.
A szentmiselátogatók arányát 25 százalék körülire becsülik, ami a szétszórtság,
azaz a szentmisén való részvételhez szükséges esetenként igen nagy távolságok
ismeretében tiszteletreméltó. (A magyar arány körülbelül ennek a fele.) A pap
képzést 1945 után kellett megszervezni, mert ezen a területen semmilyen sze
mináríum nem volt. Egy pap ma 875 katolikus ellátását végzi (Magyarországon
2097 katolikusét.) A papi hivatások száma állandó, 100 OOO katolikusra számol
va 11 fő (Magyarországon 4,2). A közel 3000 szerzetes nővér az egyházi tevé
kenység fontos oszlopa. Mellettűk gyors ütemben folyik a világiak bevonása. En
nek lehetőségéremár 1965-ben "kísérleti időre" külön engedélyt kértek és kap
tak Rómából. 1972 óta körülbelül 500 főhivatású világi lelkipásztori munkatárs
dolgozik, akiknek zöme levelező teológiai képzést kapott. A felszentelt diakónu
sok száma meghaladja a hatvanat.

A felelős kereszténység kialakításának eszközei az NDK katolikusainak jelen- .
tős tömegeit megmozgató nagyobb közös vállalkozások: kongresszusok, zarán
doklatok. Az 1965. évi liturgiai kongresszuson az NDK papjainak egyharmada
részt vett. 1966-71 között a meisseni püspökség tartott zsinatot, ami 1971-től

nemzeti zsinatként folytatta munkáját. A 140 küldött fele pap, fele világi vagy
szerzetes nővér volt. 1969-ben Erfurtban Világiak Kongresszusát tartottak.
Mindez óriási mértékben megnövelte, megerősítette az együttgondolkodást. A
nemzeti zsinatra például 12 OOO javaslat érkezett be. A zsinati tervezeteket,
majd a ha.tározatokat, a Világiak Kongresszusa anyagait stb. azután nemcsak az
egyházközségek - és ezeken belül a virágzó életet élő családcsoportok, ifjúsági
csoportok stb. - tárgyalták meg, hanern esetenként egyéb tanácskozások vagy
zarándoklatok témájává is tették. Igy valóban összegyházi közös gondolkodás
alapját alkották.

A nemzeti zsinat egyik megnyitó dokumentuma azzal az adattal kezdte, hogy
az NDK-ban élő katolikusok egy olyan társadalomnak felelős tagjai, amelyben az
újszülötteknek alig több,' mint egytizedét keresztelik meg s amelyben az embe
rek legfeljebb 3 százaléka szokott eljutni saját egyháza templomába. Nem lehet
tehát a "többségre" támaszkodni, hanem csak Krisztusra s az Evangélium erejé
re. De ez elég. Ugyanakkor a távol állók nagy aránya a feladat nagyságát is jelzi.
Jelnek kell lenni és szolgálónak egy nem keresztény társadalomban. Ezen az
úton indult el s halad az NDK katolicizmusa, kereszténysége.

T.M.
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