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Az egyház belső dialógusa
a rendkívüli szinodus után

Az egyházkép kiteljesedése felé

Az 1985. évi rendkívüli római püspöki szinodus hármas célt tűzött ki maga elé: meg
ünnepelte a II. Vatikáni zsinatot, számba vette határozatait; felülvizsgálta a zsinati
tanítás eredményeit, megfelelnek-e korunk követelményeinek, "az idők jeleinek";
végül a zsinat munkáját összegezve megnyugvással kijelentette, hogy a belső egyházi
megújulás a megkezdett úton tovább haladhat. A II. Vatikáni zsinat minden ízében
reformzsinat kívánt lenni. Evangéliumi alapokon vázolta fel a korunk igényeinek
megfelelő igazi vallásos és egyházias magatartást, s így adott választ a "hogyan to
vább" kérdésre.

A római szinodus bátran rámutatott a zsinat utáni időszak néhány mulasztására és
hiányosságára, mégis az optimista értékelés maradt az uralkodó, úgyhogy Danneels
belga bíboros, Brüssel-Mecheln-i érsek zárószavában ezeket állapíthatta meg: "A
püspökök beküldött véleményezései és a szinoduson elhangzott hozzászólások a II.
Vatikáni zsinatot mint az élő egyház törvényes kifejezését állították elénk; ennek
alapja a Szentírásnak és az élő hagyománynak korunk igényeihez való alkalmazása, a
XXIII. János pápától ismételten hangsúlyozott »aggiornamento« volt." Walter Kasper
münsteri teológiai professzor, a római szinodus titkára szerint a szinodus igazolni
tudta, hogy az egyháznak sikerült eljutnia a tisztán jogi koncepcióktól az élet eleven
valóságához, a védekező apológiától az élet vonzó sodrásához.

A szinodusi atyák egyhangú véleménye szerint a mai egyháznak szüksége van a zsi
nat által meghatárózott szerkezeti átalakulásra. Az egyik oldalon az egyház mint "koi
nonia", vagyis mint látható, elemezhető közösség jelenik meg, ugyanakkor azonban
az egyház isteni misztérium is, amely a húsvéti titok valóságában, a kereszt és a feltá
madás egységében lesz szüntelen üdvösségtörténeti valósággá. A húsvét áll az egy
háznak és a megkeresztelt ember küldetésének középpontjában.

Korunkban, amikor annyian élik át a belső kiüresedést és az abból származó lelki
kriziseket, az egyháznak újból hangsúlyoznia kell a túlvilággal egybekötő vallási érté
kek: a bűnbánat, az engesztelés, az imádság, az áldozat, önmagunk odaajándékozása.
az önzetlen felebaráti szeretet, az igazság és az igazságosság jelentöségét, Enélkül az
egyház elveszítené a misztérium dimenzióját, megszünne vallási jelentősége az embe
rek számára, sőt saját azonosságát is feladná. Minden megkeresztelt ember az élet
szentségre kapott meghívást az egyházban.

A zsinat különbözö kifejezésekkel ruházta fel az egyházat: Isten népe, Krisztus ti
tokzatos teste, Krisztus jegyese, a Szentlélek temploma, Isten családja. Az egyház leg
főbb küldetése a Szentlélek sugallata alapján hirdetni a jó és örömteli hírt, hogy
Isten kiválasztott és meghívott bennünket könyörületes szeretetére.

A Jézus Krisztusban megváltott újszövetségi istennép messiási és missziós külde
tést hordoz, szent közösség. amely magában foglalja a bűnösöket, is és ezért állandóan
meg kell tisztulnia. Az egyháznak úgy kell menetelnie a jövő felé, hogy átélje a világ
üldözéseit. de Isten vigasztalását is. Az egyház életében állandóan jelen van a kereszt
és a feltámadás.
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A zsinati szellem megőrzéseés ápo:ása

A zsinat történelmi eseménye valójában folyamat, me ly ma is tart. Ha a zsinat nem
érte el azt a hatást, amit XXIII. János pápa és a zsinati atyák vártak tőle, akkor ezt
több mulasztásnak, téves értelmezésnek, de leginkább a zsinati szellem hiányának
vagy elhanyagolásának kell tekintenünk. A belső megújulás lelkiségére van szükség:
az újrakezdés akarása nélkül nincs megtérés. A mai emberiség szellemi és lelki szét
esettsége pedig ezt sürgeti. Új emberi kapcsolatokra, szellemibb, erkölcsösebb társa
dalmakra van szükségünk. Tömegek nem térhetnek meg egyszerre, a megújulásnak
az új kor hívását érző egyéneknél kell elkezdődnie. A "hogyan tovább" kérdése ma
két fogalom szembehelyezésében kapott kifejezést: restauráció, javítgatás, foltozgatás
vagy állandó megújulás, azaz reform.

Az utóbbi években sokat vitatkoztak a két fogalom értelmezéséről. A vita mögött
álló problematikát kiválóan éreztette Ratzinger bíborosnak "A hit mai állásáról"
címu könyve. Vittorio Messori olasz újságíró interjút készített a bíborossal, amely
1984 novemberében jelent meg "Miért van a hit válságban?" címen, Az írás különös
képpen azért kavarta fel a kedélyeket, mert a bíboros az egyház mai helyzetére vo
natkozóan a "restauráció" kifejezést használta. Az értékelés általában ellenkezést vál
tott ki, úgy mondták, pesszimisztikusan ítéli meg a helyzetet.

A bíboros más véleményen volt teológiai tanár korában, de már a hatvanas évek
ben kitűnt, hogy belső világában valami megtorpanás vagy visszafordulás következett
be; a zsinat utáni időszakot pesszimistán kezdte megítélni. 1978-ban egy másik olasz
újságíró így fogalmazott: "Ratzinger az egyház jelenlegi történelmi krízisét katasztró
fának nevezi." Valóban innen indul ki ma minden belső egyházi kétkedés, nézetelté
rés vagy vita. A válságon az egyháznak át kell mennie, csakhogy e krízis értelmezésé
ben különbözőeka vélemények. Egyesek csak negatív jeleket látnak benne: kevesebb
a papi hivatás, sokan kilépnek az egyházból, az egyházi válások nem szünnek. Mind
ezt az egyház romlásával magyarázzák, és nem tudnak jobbat ajánlani, mint vissza
térni a régi fegyelemhez, a szigorhoz, az ítélethez. Mások e krízisben inkább Isten mai
jelenlétének és tevékenységének jeleit érzik: Isten ma is a történelem és egyúttal az
egyház ura, és ha az egyházban krízisjelenségek mutatkoznak, ezeknek az a rendelte
tése, hogy jobb belátásra, lelkiismeret-vizsgálatra és főleg a negatív magatartások
megváltoztatására, vagyis megújulásra és megtérésre szólítsanak fel bennünket. EI
kellene tehát fogadnunk, hogy a jelenlegi krízis pozitív vonásokat is mutat: a pap
hiány arra késztette a hívőket, hogy mint nagykorú keresztények magukra ébredje
nek, és mint a krisztusi közösség kegyelemben élő tagjai vállalják az egyházközségek
felélesztését, és a szentmiseáldozat bemutatásán és a bűnbánat szentségének kiszol
gáltatásán kívül papi, Istenhez közvetítő funkciókat is végezzenek az egyre fogyat
kozó, beteges és öregedő papok helyett.

Ratzinger bíboros "negatív színezetü" megállapításait komolyan kell vennünk.
Nem vádolhatjuk őt a zsinatot megsemmisíteni akaró római tendenciával, visszafelé
fordító törekvésekkel. A bíboros valóban több olyan jelenséget sorol fel, amelyeken
el kell gondolkodnunk. Aggódik amiatt, hogy az áldozók száma vasárnaponként
szemlátomást növekszik, de kérdés, hogyan állunk a tökéletes bánattal és még in
kább a gyónással. Joggal állapítja meg, hogy a modern világ kísértéseivel szemben
csak az erős hitű keresztény ember állhat meg, mert csak a meggyőződéses lelkiség
képes a felületességet, az erkölcs elferdüléseit, az anyagias konzumgondolkodás át
kos következményeit elviselni. Nem helyes, ha a mai világ Jézus Krisztust a világon
belüli megváltónak szeretné tudni. A papok abban a pillanatban árulókká lesznek,
amikor a kereszt vertikális, vagyis Istent és embert egybekötő dimenzióját elhanya
golják, és a hamis horizontalizmus elkötelezettjei lesznek, azt hajtogatván: "az egyház-

687



nak ki kell jönnie az emberekkel és a modern kor áramlataival, s ez elég". Nem lehet
a rosszat elkendözni: a mennyország, a pokol, a tisztítótűz igazságai és valósága
ugyanazok maradnak ma is, amik voltak.

A mai egyház erőteljesebbenkíván a világhoz közeledni - a zsinat eredeti célkitűzé

sének megfelelően. Nem lehet tagadni, hogya "világi világ", a szekuláris világ is tud
olyan pozitív értékeket felmutatni, amelyeket mi hívők az evangélium alapján közvet
lenül talán meg sem találhattunk volna. Ilyenek például az emberi jogok, az emberi
szolidaritás, az üldözött és kisemmizett emberek sorsa iránti érdeklődésünk és fele
lősségünk, az elkötelezettség a környezet tisztaságáért, az egészségért, a mai háborús
készülödés és a végveszély fenyegetésével szembeni fellépés és ellenállás.

Szélesebb dialógus szükséges az egyházban

A római szinodus elismerően foglalta egybe a jelenlegi egyházi helyzetet: "Mindig
nagyobb lesz azon férfiaknak és nőknek a száma a legkülönbözőbb társadalmi cso
portokban, akik tudatára ébrednek annak, hogy maguk is alkotói és teremtői a ke
resztény közösségnek, tevékeny és cselekvő tagjai az egyháznak." Egyre erőteljeseb

ben nő az egész világon az autonómia, a föld értékeinek megbecsülése és a felelősség

az egész emberiség lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéséért. Valóban új humanizmus
születésének vagyunk a tanúi. Nem a világtól való menekvésre van szükségünk, ha
nem helyes lelki virrasztásra és választásra.

A szinodus a zsinati tanítás megvalósításának leghathatósabb eszközét ismét a dia
lógusban jelölte meg. E fogalom valóban a zsinat egyik kulcsszava lett, az egyház kor
szerüsítésének, az aggiornamentónak varázslatos eszköze: megnyílni egymás előtt,

közeledni egymáshoz, egyetérteni és együttműködni, végső soron egymáson segíteni.
A dialógus kibékítheti, egyesítheti a mai kettészakadt világot, mert alapja az a
meggyőződés, hogy mindannyian jót akarunk és a jóságra vagyunk teremtve.

Már XXIII. János pápa kétféle dialógusról beszélt. Elsősorban az egyház belső dia
lógusáról, a keresztény élet evangéliumi reformjáról, belső megtérésünkról. Lényege
az evangéliumi alapokon történő lelki-szellemi és erkölcsi átalakulás, vagyis a "con
versio", a megújulás vagy megtérés. Ebből indulhat ki a hívás a többi keresztény fele
kezethez a kapcsolatok mélyítésére a velük való újraegyesülés reményével. S csak
ezután jöhet találkozásunk a világvallásokkal a közös humánus és etikai értékek elis
merésével. János pápa zsinatjának feladatává tette azt is, hogy az egyház a világgal,
minden emberrel, tehát a nem hívőkkel is folytasson állandó párbeszédet azokról a
problémákról, amelyek az emberiség jelenét és jövőjét érintik.

Egyelőre maradjunk a belső dialógus feladatainál. A római szinodus szerint az egy
háznak szembe kell néznie saját magával mint közösséggel és mint természetfölötti
titokkal, s a kor igényeinek megfelelően szélesebb apostolkodást kell indítania az
emberek közott. Az egyházon belül még bátrabb és vállalkozóbb dialógust kell meg
hirdetni, hogy az egyház egésze, a papság a hívek közösségével együtt a párbeszéd
sodrásába kerüljön.

A pápa és a püspökök testülete

A pápával és a püspökökkel kapcsolatban a zsinat a kollegialitásról beszélt; arról a
párbeszédröl, amely kölcsönös és felelősségteljes segélynyújtással kívánja biztosítan i
az egyház egységét a hitben és Isten népének fegyelmében. A világ püspökei a római
püspökkel, a pápával együtt kormányozzák a világegyházat. Az egyházon belül a telj-
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hatalmat a pápa egyedül is gyakorolhatja, viszont az egyetemes zsinaton a többi püs
pökkel együtt áll az egyház élén. Az I. Vatikáni zsinat, sajnos, kissé egyoldalúan értel
mezte a legfőbb hatalmat az egyházban, mert ennek letéteményesét szinte kizáróla
gosan a római pápában látta, mintha a püspökök csupán a pápa hatalmában része
sedve állhatnának saját egyházmegyéjük élén. Amikor a német püspökök az I. Vati
káni zsinatról hazatértek, Bismarck levelet intézett hozzájuk, amelyben "sajnálkozá
sat" fejezte ki, hogy ezentúl a püspökök már nem önállóak, mert a római pápának
csupán megbízottjai vagy helytartói.

A II. Vatikáni zsinat a félreértésre alkalmat adó mulasztást korrigálta, és szentírási
alapon kimutatta, hogy a püspökök - Krisztus Urunk akaratából- a püspökké szente
lésben önálló hatalmat kapnak az egyházmegyék élén. Az apostolok kollégiumában
Szent Péter és a többi apostol között egyházkormányzati egység és főség jött létre. Ez
alapozza meg a mindenkori pápának és a püspököknek mint apostolutódoknak egy
házkormányzati közösségét. A mostani szinoduson leginkább az észak-amerikai püs
pöki konferencia sürgette, hogy a püspöki karok és a római kongregációk között "az
ügyszeretet iránti elkötelezettség mindig testvéribb legyen", a püspökök pedig egy
házmegyéjükben elsősorban a helyi egyház ügyeit tartsák szem előtt, és csak ezután
következzék a római kapcsolatok ápolása. A zsinat utáni alaptörekvés láthatóan egy
re inkább a decentralizáció marad, vagyis tompítják Róma központi, történelmileg
talán sokáig indokolt adminisztratív föségét és elsöbbségét.

A zsinat s most a szinodus is a helyi egyházat hangsúlyozta jobban. E téren néhány
korrekció már régóta szükségessé vált, mert a történelmi és társadalmi fejlődés mind
inkább a konkrét adottságok felé terelte a figyelmet. Kiderült, hogy bármilyen hasz
nos is az egységesítő központi szemlélet, nem egy esetben a valóságot elmosó sablo
nosításhoz vezet. A pápai hivatal, vagyis a pápa szerepének mai értelmezése az öku
menikus törekvések fényében kétségtelenül új lendületet kapott. Nem a pápa főségé

vei kapcsolatban vetettek fel új nehézségeket és keresnek új megoldásokat, hanem a
főségi hatalom gyakorlásának milyensége és minösége körül. II. János Pál pápa uta
zásai, a világegyház gondjainak a helyi egyházakkal való megosztása egyre inkább
megsejteti a pápaság mindig szükséges szerepének időszerűségét,Krisztus, a legfőbb

pásztor szeretetének megjelenítését.
Ami a püspökök egymás közötti kollegialitását vagy dialógusát illeti, ennek müve

lése, mélyítése elsősorban a püspöki konferenciák feladata. E téren igen sok a tenni
való: az egyes egyházmegyéknek a zsinati dokumentumok szerint egymás támogatá
sát kellene vállalniuk a kollegialitás és a szubszidiaritás elve alapján. A püspökök
egy-egy országban közös felelősséggel tartoznak az egyház, a vallás helyzetéért és ala
kulásáért. A tehetősebb egyházmegyék mindig legyenek készek a kisebb, elmaradot
tabb egyházmegyék segítésére. A püspöki kollegialitáshoz az is hozzátartozik, hogy
az egyes egyházmegyék lelkipásztori problémáit a püspökök mind ismerjék, és igye
kezzenek saját tudásuk és belátásuk szerint a másik püspöktestvér mellé állni jó taná
csokkal, esetleg szakemberek küldésével.

Már a zsinat is súlyt fektetett arra, hogya szomszédos országok püspöki konferen
ciái vegyék fel egymással a kapcsolatot. ismerjék fel a közös országhatárok mentén
lévő egyházmegyék lelkipásztori lehetőségeit.E téren még nagyon is a kezdet kezde
tén állunk. A jelek szerint azonban egyre nagyobb jelentősége lesz a négyévenként
megtartandó püspöki szinodusoknak. Ezeket VI. Pál pápa hívta életre mintegy a zsi
nat állandó folytatásaképpen. A szinodus látszik a legalkalmasabb eszköznek a helyi
és a világegyház egybekapcsolására: a különbözőségek gazdagodást jelentenek, és
nem károsítják az egységet. Viszont az is kívánatos, hogy a hitben, a liturgiában és a
keresztény erkölcs követésében az egységre törekvés ne vezessen merevséghez és
meddőséghez.
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Az egyházközségi élet felújítása

A lelkipásztorkodó papság soraiban az egyház belső dialógusa ma szemlátomást az
"egy mindenkiért és a mindenki egymásért" lelki mozgalmában valósul meg. Olyan
papi közösségeket kell létrehoznunk korunk követelményei szerint, amelyek után
mindig is vágyódtunk, de valójában sohasem valósítottuk meg: kűzdötársi, baráti,
testvéri, családi közösséget. A világban szétszóródott papok mindig sóvárogva néztek
a szerzetesekre. Azt a sajátos papi közösséget kellene megteremtenünk. amelynek a
papi lelkiség elmélyítése mellett első jegye, hogy a mai életbizonytalanságban és szo
rongásban, az élet és halál feszültségében egymásért szállhassunk síkra. Az egyház
szolgái valóban a papság családjában éljenek a főpásztorokkal egységben. Mit jelent
a legkisebb növendék papban is saját testvérünket látni? Meg kell védenünk keresz
tény és papi azonosságunkat az elidegenedés veszélyeitől.bátorítanunk kell egymást,
hogy a szegényekkel és a gyengékkel vállalhassunk azonosságot, tehát azokkal. aki
ket a világ nem szeret, megvet és üldöz. Ezek közé tartoznak a lelkileg elesettek is. A
mai papság megmentésére általában új papi életközösség megteremtését, úgy is
mondhatnók, "új formájú oratóriumot" ajánlanak. Főleg a franciák mutattak eddig új
példákat.

A zsinat a püspökök és a papság életstílusára vonatkozó dokumentumokban túllé
pett a régi patriarkális, kegyesen uralkodó vagy leereszkedő "egyházfejedelmi" beállí
tottságon. A püspök felelős apostolutód! Egyházi vonatkozásban többé már nem a
középkori "legfőbb vagy kegyelmes úr", hanem elsősorban a lelkek üdvösségéért
küzdö pásztor, akinek a papok már nem alattvalói, hanem munkatársai. E képet még
tovább kell korrigálnunk jó néhány, kisebbségi érzésben szenvedő testvérünk fel
emeléséért és bátorításáért. Átfogó szociális gondoskodással. a szellemi és a lelki
nívó állandó emelésével. igazi emberséges törődéssel. szüntelen bátorítással jöjjön
létre a püspök és a papság lelkipásztori egysége a papi küldetés azonosságában, szóki
mondó, de szerető és kölcsönös kritikában, az apostolkodás egységében és kölcsö
nösségében.

A mai egyházi helyzetet mindenütt a világon a paphiány jellemzi. Az utánpótlás oly
kicsiny, hogy egyre súlyosabb megpróbáltatásokra kell számítanunk. A plébániák el
árvulnak. és így valóban nem lehet mást tenni, mint a pap nélkül maradt nyájakat a
szomszédokra bízni, és a megbízatásokat a lelkipásztor elgyengülése vagy halála ese
tén mindig továbbadni. A pasztorációs feladatok annyira megnönek, hogy az idősödő

papság már nem bírja egyedül a feladatokat. A még munkabíró papságnak valósággal
kis "missziós társulatot" vagy lelkipásztori közösséget kellene alkotnia, és így végig
járnia lassan a falvakat; kisegítést felajánlani ott, ahol a helybéli plébános már nem
tud eleget tenni a követelményeknek. E vállalkozás viszont a világi hívők aktívabb
bekapcsolódása nélkül már el sem képzelhető.

Nagy problémát jelent, hogy a pap nélkül maradt vidéki templomok sokszor zárva
maradnak nemcsak hétköznapokon, hanem még vasárnapokon is. E téren a világi
hívők felelőssége egyre kirívóbban szemünkbe ötlik: ha a pap már nem tud megje
lenni egy-egy községben. szükséges, hogy a hívők a templomot vasárnap kinyissák,
előzőleg kitakarítsák, az oltárokat feldíszítsek. és a szerepeket egymás között ki
osztva, igeliturgikus istentiszteletet végezzenek. Az elárvult, magukra maradt helye
ken, ahol minderröl nem gondoskodnak, a hívekben lassan elhomályosul az egyház
hoz tartozás tudata, elvész a hit és a remény, s végül elhalványodik még az Isten-kép
is. A papok nemcsak az egymással folytatott párbeszéddel. a kölcsönös segíteni aka
rással. az összetartozás szükségességével hathatnak egymásra és a hívekre, hanem a
munka közös vállalásával is.
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Az egyházközségekben a hívőknek tudniuk kell, hogy kik vannak igazán egyedül,
kik szorulnak lelki vagy anyagi segítségre. Ezek általában háttérben vannak, hiszen
ők egyúttal a szerények, olykor a túlságosan szemérmesek is. A dialógusnak az egy
házi közösségen belül az egymás közötti kapcsolatokban kell kibontakoznia: "nincsen
Isten-szeretet emberszeretet nélkül". A hívők között ennek jegyében kell párbeszédet
indítani: "Viseljétek egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét" (Gal 6, 2). Ez
vonatkozik az ökumenikus mozgalomban keresztény testvéreink elfogadására, a kö
zös hitben való továbbsegítésére, sőt minden embernek humánusabb értékvilágunk
ba való emelésére. Színesek és páriák, más meggyőződésűekés nem hívők is hozzánk
tartoznak. A párbeszédnek mindenre ki kell terjednie, ami a mai meg nem oldott tör
ténelmi, társadalmi, politikai, kulturális kérdések közül számításba jöhet: a minden
napi kenyér, az emberi jogok, az emberi szabadság, a társadalmi igazságosság, a há
ború és a béke, a fejlődés izgató kérdései.

Közösség nélkül nincs egyház! 1972-ben a Párizs melletti Colombes-ban, a Renault
művek városában jártam. Megható volt, hogy a hívek a vasárnapi szentmise után még
jó darabig együtt maradtak, érdeklődtekegymás és a család többi tagja felől. Beszél
gettek problémáikról. mindennapi életük alakulásáról. Ma is egyek lehetünk az
imádságban, a kenyértörésben és a mindennapi élet terheinek krisztusi viselésé
ben, rnint ahogyan az őskeresztények egyek voltak. E téren mintha nagyon is el len
nénk maradva: valamilyen álszemérem akadályoz meg bennünket abban, hogy akik a
templomban együtt voltak, az utcán is megismerjék és köszöntsék egymást.

Az egyház "kisemberei" nem a magabiztos emberek, de a hívőket lelkileg mégis
azzá kell nevelnünk: a megkeresztelt embereket Krisztusban nagykorúvá kell tenni,
legyenek bátrak és felelősen kezdernényezök. A megújulás jegyében egymásra talált
őszinte, nyitott szívü hívők új színt és új réteget jelentenek ma az egyházban. A közös
ségből egyre inkább eltűnnek az önérzetes, úgy is mondhatnók, a "vaskalapos", régi
szellemű egyháztagok. Fiatal káplán voltam, amikor rájöttem arra, hogy azok az asszo
nyok. akik a faluban az első pénteki szentmisén ott vannak, a gazdagok házaiból jön
nek, mert otthon a cselédek elvégeznek minden munkát az istállóban és a ház körül.
Ma nem ilyen "megelégedett és jóllakott" emberek akarnak egymással találkozni az
egyházban. Szüntelenül kereső, újat akaró, új értékek után vágyódó emberekre van
ma szükségünk, mert elsősorban ezek hivatottak új világot teremteni. Emberi gyen
geségben élő, sokszor a tévedés lehetőségeinekis kitett emberek ma a híveink; ha az
őszintén kereső emberekkel rokonszenvezünk, akkor azonosíthatjuk magunkat ve
lük. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hitetlen ember is élhet Istennek tetsző módon,
ha emberhez méltó életet él. Az emberi mérték lett az Isten-keresés mértéke, és ez a
hamisítatlan keresztény magatartás alapja.

A hívők párbeszéde egymás között ma különösen a keresztény családok egymásért
vállalt felelősségében mutatkozik meg s abban, hogy hozzájárulnak a világnézeti plu
ralitásban élő társadalom újjáteremtéséhez. A hazafiság, az állampolgári kötelességek,
az emberbaráti feladatok vállalásában a keresztényeknek ma mindenütt jó példát
kell mutatniuk.

A papságnak a hívekkel folytatott párbeszédében lélektani, társadalometikai és lel
kipásztori szemlélettel kell közelítenie a hit világához. Híveik apostoli munkáját is az
evangéliumi elvek szerint alakítják. Ilyenek az istengyermeki egyenlőség és a Krisz
tus-testvéri felelősség tudata, az őskeresztények "egy szív, egy lélek" mentalitása és a
szolidaritás, az emberi és keresztény egybetartozás. A hívők nemcsak demokratikus
együttélésben. hanem kölcsönös keresztény segélynyújtásban is kívánják Isten és
egymás szolgálatára építeni az igazság, az igazságosság és a szeretet istenországát. A
dialógus mindig alulról indul el, nem ismer felülről jövő kényszert vagy a másik erő

szakos meggyözését, Bátorít, kérlel, beláttat és tanácsol. Milyen más lett a zsinat
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utáni lelkipásztori stílus, a régi, hatalomra és tekintélyre hivatkozó módszer helyett.
A megértés és a testvéri hivás nyelvén beszélünk. Az egyház megszúnt parancsolni.

Elfogadjuk, hogy a XXIII. János pápa által elindított nagy dialógus egyedül is ké
pes lehetne arra, hogy az életet egymás szolgálatába és felemelésére indítsa. A dialó
gus magatartásában a legfontosabb az a meggyőződésünk, hogy az egyházban állan
dóan reformokra van szükség: "Ecclesia semper reformanda". A társadalmi átalaku
lás egész vonalán pedig a család kerül előtérbe. Tisztább és konkrétabb evangéliumi
alapokon igazi családi közösségi struktúrát lehet felépíteni, és így a család meghatá
rozó tényezővé válhat keresztény életvitelünkben, társadalmi, közösségi és egyház
községi életünkben is.

Párbeszéd az ifjúsággal

A kiscsoportokban azért bízhatunk. mert egyre többen lesznek fiatalok, de felnöttek
is, akik a dialógus igazi szellemében nemcsak várnak valamit egymástól, hanem adni
is akarnak, mégpedig elsősorban saját magukat. Nem közömbös a kérdés, hogy a mai
fiatalság milyen életértékeket becsül meg és követ, hiszen nálunk is az eszmények és
az értékek válságáról kell beszélnünk. Kétségtelenül valami sajátos ifjúsági kultúra
kialakulásának vagyunk a tanúi: sok helyen új kezdeményezésekkel és új kreativitás
sal találkozunk. Az a benyomásunk, mintha nem kollektív célok és ideálok vonzanák
a fiatalokat, inkább közvetlenebb örömre és több boldogságra vágyódnának. Az esz
mék mintha fárasztanák őket. A mindennapi helyzetek és szükségletek érdeklik öket,
és ragaszkodnak saját érzelmi világukhoz.

A mai ifjúsággal folytatandó párbeszédben tudomásul kell vennünk, hogy a fiatalok
"jogos" kivánsággal lépnek fel akkor, amikor saját gondolkodási formáik, nyelvük, de
főleg viselkedésformáik tiszteletben tartását is elvárják a felnöttektól. Nem az ido
sebb generáció kultúráját akarják elfogadni, hanem egyéni szemléletükkel és ízlésük
kel alakítják ki életük kereteit. A mai fiatalok kulturális törekvéseiben ne az eszté
tikai vagy intellektuális szempontokat próbáljuk érvényesíteni, ennél fontosabb,
hogy a mai kezdőket az életigazodás alapvető kérdéseiben segítsük szellemi és lelki
téren, hogy az élet értelmét megtalálják. Azt mondják, hogy az új "ifjúsági kultúra" va
lójában az ifjúság kísérlete, hogy életérzéseit megfoghatóvá és értelmessé tegye saját
élete és a társadalom számára.

Tudjuk, hogy a fiatalok érzékelik legjobban a kor hivó szavát, ezért is kell melléjük
állni. Az újszerű ma az, hogy az ifjúság maga kívánja megformálni saját világát. Ezzel
a fiatalok azt is bizonyítják, hogy közelebb állnak az élethez. így valóban megtehetik
a kísérletet önmaguk megtalálására, a saját magukkal és a környezetükkel való azo
nosulásra. Az általános kijelentések és az ideológiai túlzások mellőzése lehetőséget

biztosít arra, hogy az ifjúság szellemi orientálódása mögött álló reális hátteret is meg
közelítsük, és tárgyilagosabb, társadalmilag elkötelezöbb. az emberiség nagy ügyeiért
odaadóbb erkölcsi alapokat biztosítsunk számukra.

Az ifjúsággal folytatott dialógusban az egyház részéről az alapállás a magabiztos, a
humanista és keresztény erkölcsi elvekre épülő személyiség. Csak itt kereshetjük az
élet formálásának és értékelésének kiindulópontját. Azután föl kell keltenünk bizal
mukat a család és a társadalom iránt, mert e kettő értékvilágára épül fel az új társa
dalmi struktúra. Fontos, hogy reális ígéretekkel és lehetőségekkel lépjünk fel. Üres
kezű felnőtteket az ifjúság sohasem szeretett! Végül próbáljuk megérteni az ifjúságot:
az ifjúság másképp gondolkodik ma, más az életérzése, mint a mienk volt.

Az ifjúsági kultúra jellernzöi ma: életszerűek akarnak lenni, kerülik a mesterkéltsé
get, tárgyilagosságra, igazságosságra, őszinteségre törekszenek, idegenkednek a mani-
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pulálásoktól. Ameddig nem értjük meg, hogy a mai ifjúság eligazodáskeresése, bár
erősen szubjektív, mégis egyúttal új és forradalmi is, képtelenek vagyunk dialógust
folytatni velük. Új életértékeket keresnek, a közösség felé nyitottak kívánnak lenni,
megelégelték a világ hazugságait, az élet bizonytal anságait és a sok szenvedést. Érde
mes felfigyelni sokak megállapítására: a mai fiatalság azt igényli, hogy a felnőttek

vegyék őket komolyan, és legyenek elvárásaik. A mai fiatalok hőstettekre is képesek
lennének, ha a társadalom objektív értékelése alapján ez kívánatos lenne. Az egyház
belső dialógusa az ifjúsággal ma a legfontosabb és legkényesebb feladatok közé tarto
zik. Ez a munka nagy figyelmet és merész kockázatvállalást kíván. A jövő egyházképe
az ifjúság humanista keresztény átformálásától is függ.

Föl kell figyelni arra, amit a Népszabadság idei húsvéti számában "Párbeszéd az
ifjúsággal" címen Rózsa László írt, akaratlanul is utalva arra, amit a mai ifjúság új
kultúrigényéröl fentebb mondottunk. Az utóbbi években végzett ifjúságkutató mun
kák arról beszélnek, hogy "a fiatalok politikai szocializációja", vagyis a politikai tudat
és magatartás egyáltalán nem fejlődött. A fiatalok nagy többsége a politikát és a tár
sadalom fejlődését mint rajtuk kívül álló, befolyásolhatatlan szférát fogja fel. Az az
ifjúság, amely társadalmi és politikai szerepének és felelősségének megtanulása és
gyakorlása nélkül kíván a jövőbe indulni, sok zavart fog okozni. Hogyan is tudná a
mai fiatalság önmagát meghatározni, amikor még mindig értékbizonytalanságok és
értékkrízisek veszik körül? Nem látunk magabiztos és öntudatos csoportképző és
összetartó vállalkozásokat: mintha a mai ifjúság kezdeményezései csak formálisak
lennének.

Igenis szükség van a felnőttekre, akik öntudatosan tenni akarnak a társadalom to
vábbfejlődése, lelki és szellemi mélyülése érdekében. A fiatalok viselkedése és véle
kedése a politikai intézményekről,a felnőtt társadalom demokráciájával és annak hi
telével együtt fejlődhet csak egészségesen tovább. A fiatalság nem akkor siklik ki irá
nyitóinak kezei közűl, ha kritikusan és önállóan kíván tájékozódni az ideológiák kö
zött, hanem ha az irányítók elzárják előle a megismerés, a tapasztalás és a szembesí
tés lehetöségét, "Nem akkor radikalizálódik az ifjúság, ha keresi az utat, hanem ha
helyette akarják megválasztani és megszabni, hogy mit kövessen; ha csökkentik vagy
beszüntetik vele a párbeszédet, ha tabukat állítanak elé. Csak az az ifjúság radikalizá
lódik a társadalom ellen, amelyet nem engednek radikalizálódni a hibák ellen," E
megállapítások mind érvényesek az egyháznak az ifjúsággal folytatott belső párbeszé
dében is. A mai erőltetett felzárkózási tempó új problémákat is felvet, és így még in
kább kötelességünk lesz, hogy a nemzet, a társadalom, a mi vonalunkon az evangéliu
mi egyház nagy kérdéseit merjük megválaszolni, hogy az egész emberiség sorsát
jobbra fordithassuk.

*
E tanulmányban nem kívántunk szólni sem az ökumenéröl, sem pedig az egyháznak
a világgal való kapcsolatáról, de a belső dialógus mindkettönek előfeltétele. Ismétel
ten elhangzott a szinoduson, hogy ma nagy szükség van a keresztények világot átfogó
szolidaritására: olyan összefogásra, amely át tudja lépni a hitfelekezeti határokat is,
és a keresztény életet élő hívőkben új erőket tud mozgósítani a holnap társadalmá
nak kialakítására. Elképzeléseinket csak az egyházközség lelki újjászervezésével
hisszük megvalósíthatónak. Ennek munkáját a Magyar Püspöki Kar elindította. Bí
zunk abban, hogy a jövő évi püspöki szinodus, amely feladatává tette a világi hívők

nek az egyházi életbe való elevenebb bekapcsolását, új indításokat tud majd adni szá
munkra. Kasper a szinodusról írt könyvét ezzel zárja: "A rendkívüli szinodus egyér
telműen igazolta a zsinatot, az egyháznak azonban új erőkifejtésekre lesz szüksége,
hogy a világ előtt bebizonyíthassa, mennyi lelki erőt és dinamikát tud majd a hit elő

teremteni."
693


