
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Hubert Ernsttel

- Brédában született 19J7-ben, ott is szentelték pappá, majd az ottani püspöki szemi
náriumban lett az erkölcstan tanára. 1962-ben ugyanitt püspöki helynökké nevezték ki,
1967-ben lett a szűkivárosáhaz tartozó egyházmegye püspöke. Csaknem negyedszázadot
töltött el tehát az egyházkormányzatban. A holland egyháznak egyik legnagyobb tekinté
lyű főpásztora, a Pax Christi katolikus békemozgalom alelnöke. Talán banalisan hangzik
a kérdés: hogyan irányítja egyházmegyéjét?

- Püspökségünk nem túl nagy, félmillió katolikus tartozik hozzá. Két részre oszt
hatnám: Brabant többségében (80 százalék) katolikus, nyugaton viszont a katoliku
sok kisebbségben (30 százalék) vannak. A százhetven plébániát mintegy háromszáz
lelkipásztor látja el. Régebben a teriilet 14 esperesi keriiletre oszlott, s valamelyik
plébános kapott esperesi megbízást. Ezt a beosztást azonban megváltoztattuk: hat
esperesi keriiletre osztottuk az egyházmegyét, s az esperesek főállásban végzik
munkájukat, nincsenek megterhelve egy plébánia munkájával is. Az esperesek tehát
az összekötők a püspök és az egyházmegyei papság között. A püspöki káptalannak
kilenc kanonokja van: az espereseket neveztem ki kanonokká, hogy így közvetlenül
részt vegyenek az egyházmegye irányításában. Rajtuk kívül még a két általános hely
nök és a püspöki titkár tagja a káptalannak.

- A kanonokság tehát elsősorban nem cím, hanem tényleges feladatkör?
- Igen, ha egy esperes nyugdíjba megy, akkor megszűnik a kanonoksága is. Valójá-

ban tehát a káptalan vezeti az egyházmegyét: havonta egyszer jövünk össze. Tervei
met először a káptalan ülésén beszéljük meg, s azután együtt döntünk. Az esperesek
a legfőbb tanácsosaim, ők segítenek a határozatok végrehajtásában is. Az új kódex
lényeges változást hozott a káptalan feladatkörében - nemcsak a zsolozsma végzésé
re vannak kötelezve, hanem rájuk lehet bízni a püspök tanácsosi testületének fel
adatait is. Én a káptalant neveztem ki a tanácsosok testületének. Ez új elképzelés.
Pasztorális tanácsot is létrehoztunk. Ennek is tagjai a kanonok-esperesek, természe
tesen a szerzetesek és a hívek képviselőivelegyütt.

A káptalan tehát az egyházmegyei vezetés középpontja. Az espereseket én nevezem
ki, de mindig az esperességhez tartozó papok és hívek meghallgatásával. Akaratuk el
lenére sohasem neveztem ki senkit. Ha egy esperesi szék megűrűl, akkor gyűlést tar
tunk a keriiletben, s ott személyes megbízottam elmondja, hogy milyennek kell len
nie az esperesnek. Az egybegyűltek ezután megválasztanak egy bizottságot, amely
konkrét javaslatokat tesz az új esperes személyére.

Az esperes ott él a keriiletben, s így valóban összekötő kapocs a püspökkel. Rend
szeresen tart megbeszéléseket mind a lelkipásztorokkal, mind a civilekkel. így két
irányú kapcsolat jöhet létre a főpásztor és az alsópapság meg a hívek között, s az
egyházért való felelősségben mindnyájan osztozunk.

Az egyes plébániákon is létrehoztuk a lelkipásztori tanácsot, különbözö szakbizott
ságokkal, amelyek a liturgia, a hitoktatás, a társadalmi elkötelezettség, a harmadik
világ problémáival, de a saját teriiletünkön jelentkező szociális kérdésekkel is foglal
koznak; ilyen például a cigánykérdés, a vendégmunkások, a bevándorlók gondja.
Különleges lelkipásztori feladat az ipari munkásság gondozása. Ebben nemcsak pa-
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pok vesznek részt, hanem teológiai végzettségű civilek is, éppen úgy, mint a plé
bánia egyéb munkájában.

- Vannak-e állandó diakónusai?
- Igen kevés. Sokkal nagyobb a civil teológusok száma. Az új kódex teljes felha-

talmazást ad a civileknek is. Egy új lelkipásztori gyakorlat van kialakulóban: nem
egy személy végzi a munkát, esetleg néhány segitőtárssal.Az egész közösség gondjára
van bízva az evangélium. Isten egész népének felelősségetkell vállalnia az egyházért.
Kinek-kinek tehetsége szerint kell részt vennie az egyház építésében.

Az esperesi kerületen belül lehetőségnyílik a specializálódásra is. Külön lelkipász
tor foglalkozik a munkásokkal, az iskolai katekézíssel, az ifjúsági munkával. Ezek a
szakemberek egy-egy plébánián belül is dolgoznak, a saját szakterületükön azonban
több plébánián is ők végzik a rájuk bízott speciális munkát, természetesen munkatár
sak segítségével.

- Mennyire tartja eredményesnek ezt az új szervezeti beosztást? A hívek így valóban
felelősnek érzik magukat egyházukért?

- Feltétlenül igen. A mi egyházunkban kettős fejlődés tapasztalható. A gyakorló kato
likusok száma jelentősen megcsappant. Ugyanakkor az aktívan és felelősen résztvevő

csoportok megerősödtek.Számokat nem tudok rnondani, de a számszerű csökkenéssel
párhuzamosan érezhetőennövekszik a felelősségüket átérző, öntudatos hívek száma.

- Lát-e különbséget az egyházmegye katolikus és protestáns többségü része között?
- Nemigen. De a protestáns többségü vidéken erősen növekszik a vegyes házassá-

gok száma - az egész országban mintegy a házasságok egyharmada, északon 70 száza
léka vegyes házasság. E téren sokat léptünk előre. 197()..ben a protestáns egyházakkal
kölcsönösen érvényesnek ismertük el egymás keresztségét. Később megegyeztünk a
vegyes házasságok kérdésében is, a Matrimonia mixta címu pápai Motu proprio
nyomán.

- Lehetséges tehát, hogy protestáns és katolikus jegyesek protestáns templomban kös
senek érvényes házasságot?

- Igen, az új kódex, éppen úgy, mint a Motu proprio lehetőséget ad rá, hogy a ka
tolikus félnek fölmentést adjunk, s így érvényes házasságot köthet protestáns temp
lomban is, protestáns lelkipásztor előtt. Többnyire azonban a protestáns és katolikus
lelkipásztor együtt végzi a házasságkötés szertartását. Ez tehát a szó teljes értelmé
ben katolikus házasságkötés, hiszen a házassági szándék kinyilvánítása katolikus pap
előtt történik. A protestáns lelkipásztor a szertartás többi részét végzi, vagy például ő
prédikál.

- Felbecsülhetá-e, mennyire őrzik meg katolikus hitüket a vegyes házasságban éló'k.?
- Az említett rendezés előtt a vegyes házasságból született gyermekeknek több

mint a felét nem keresztelték meg. De ma is kisebb a keresztelések arányszáma a
vegyes házasságokban, mint azokban a családokban, ahol mindkét szülö katolikus.

- Mi a helyzet a katolikus iskolákkal? Többségüket szerzetesrendek tartják fenn?
- Korábban így volt. 1920 óta az állam szabad kezet adott iskolák alapítására Ettől

kezdve az egyházi iskolák egyenrangúak lettek az államiakkal. Ha egy új iskola megfe
lelt az állami előírásoknak, engedélyt kapott a múködésre, Az állam gondoskodik az is
kolák anyagi fenntartásáról, a tanítás menetébe azonban nem szól bele, csak a techni
kai feltételeket biztosítja. Felügyeletükről a katolikus közösség gondoskodik 1968 óta
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- Hogyan működnek a bázisközösségek? Mennyire állnak kapcsolatban az egyházköz
séggel, vagy mennyire függetlenek attól?

- A bázisközösség szó Latin-Amerikában jött létre, ma már Ázsiában is elterjedt.
Nálunk Európában mást jelentenek. Így nevezhetjük a plébánián belül müködö spe
ciális csoportokat, amelyek a liturgiával. a hitoktatással. az egyház és a társadalom
kapcsolatával foglalkoznak. A szó szűkebb értelmében vett báziscsoportok inkább az
egyház rnellett, attól függetlenül müködnek. Gyakran ökumenikus ősszetételűek. de
mindegyik egyháztól távol állnak.

- Van valamilyen szervezetuk a bázisközösségeknek?
- Igen, van nemzeti szervezetük, de nem az összes báziscsoportok tartoznak hozzá.

Az is jellemző rájuk, hogy a liturgiát és a szociálpolitikát szorosan összekapcsolják.
Tehát nemcsak közös imádságra jönnek össze, hanem társadalmi vagy politikai cél
zattal is. Liturgiájukat egészen szabadon állítják össze. Bibliát olvasnak, énekelnek,
elmélkednek, sőt eukarisztikus istentiszteletet is végeznek. A hivatalos egyházakkal
azonban ezek a közösségek nem kívánnak kapcsolatot tartani.

- Il. János Pál pápa látogatása nemrégen zajlott le Hollandiában és Belgiumban. Az
újságak hírt adtak róla, hogya lelkes fogadtatás mellett voltak tüntetések is a pápa ellen.

- Az utat másképpen készítették elő Belgiumban, mint Hollandiában. A belgák
kezdettől fogva tömegrendezvényt akartak, mi, hollandok viszont kisebb csoportok
kal szerveztük meg a találkozókat, de úgy, hogy a katolikus televízió mindegyik ren
dezvényt közvetítette. Kisebb csoportokkal ugyanis könnyebben jöhet létre bensősé

ges találkozás is, viszont mindenki szemtanúja lehet az eseményeknek a tévén ke
resztül. Egy tömegmegmozdulásra került sor, azon csaknem félmillióan vettek részt.
Belgiumban három tömegtalálkozót rendeztek, s mindegyiken több mint százezren
vettek részt. Országunk nemzeti karakteréhez tartozik, hogy a tömeggyűlésekért nem
rajonganak. Döntő persze, hogy az ország többsége protestáns, de hozzájárulnak az egy
házon belüli feszültségek is, és részben a Rómával szemben érezhető ellenérzések is.

A kis csoportok találkozója alkalmával fordult elő összeütközés a rendőrök és a
tüntetők között. Ebből a külföldi hírközlő szervek nagy szenzációt kerekítettek ki.
Hollandiában ez nem tűnik fel. hiszen gyakran előfordul ilyesmi, még a királynő ko
ronázása alkalmával is megtörtént. Ehhez mi már hozzászoktunk, s tudjuk, hogy nem
az egyház ellen irányult. Vannak emberek, akik minden lehetőséget megragadnak
arra, hogy tüntessenek. lármát csapjanak az utcán. Sajnos, az eset rossz hírünket kel
tette a világban. A pápa azonban elégedett volt a látogatással. örült, hogy reális képet
kapott a holland egyház helyzetéről. Körültekintően számot vetett a körülményekkel,
s véleményét igen tapintatosan megfogalmazta.

A belgák nagyon meleg fogadtatásban részesítették a Szentatyát, de ugyanazokat az
ellenvetéseket és kérdéseket fölvetették. mint Hollandiában, például a családterve
zést, a nők helyzetét az egyházban, az ökumenikus kérdéseket, a felszabadítási teoló
giát és a teológiai hittudományos kutatómunka szabadságát. Ezek persze nem csupán
holland vagy belga problémák, hanem egész Nyugat-Európát foglalkoztatják. Kétség
telen azonban, hogy a pápa személyiségének varázsával azokat is megnyerte, akik
nem értettek vele egyet.

- Tudomásom szerint püspök úr is fontos beszédben mutatta be a holland egyházat a
Szentatyának.

- Igen. Kértem a pápát, próbálja jobban megérteni a mi nemzeti karakterünket.
Európa déli népei könnyen mondanak igent egy-egy utasításra, de aztán egészen
másként járnak el. Nem okoz nekik gondot, hogy a tanítás és az élet gyakorlata eltér

859



egymástól. A hollandok erre képtelenek. Amivel nem értenek egyet, vagy amit nem
tartanak megvalósíthatónak, azt megmondják nyíltan. Ez a holland kultúrának jel
lemző sajátossága a mediterrán népekkel szemben. Azt hiszem, Róma és a holland
egyház feszültségeinek jó része nem teológiai, hanem kulturális eredetű.

- Hogyan állnak papi hivatásokkal? Mit tesznek a papi utánpótlás biztosítására?
- A holland püspökök egyetértésével néhány évvel ezelőtt létrehoztam egy sze-

mináriumot kései hivatások számára. Négyéves képzésben részesülnek. Ezalatt foly
tatják hivatásbeli munkájukat, és csak péntek estétől vasárnap estig élnek benn a
szemináriumban. Ez tehát afféle hétvégi szeminárium. A teológiai előadásokat sajátos
helyzetükhöz igazítjuk, felhasználjuk felnőtt élettapasztalatukat is. Én erkölcsteoló
giát tanítottam nekik. Kezükbe adtam a szöveget, aztán csoportokban megbeszélték
szakemberekkel, végül összegeztük a témát. Évente húsz alkalommal, négy éven ke
resztül tart az előképzés. Ennek végeztével megválnak munkájuktól, és további két
évig már csak a teológiával foglalkoznak a szemináriumban. Hatévi tanulás után pap
pá szenteljük öket. Ez az idő elég arra, hogy maguk döntsenek, valóban pappá akar
nak-e lenni, alkalmasságukról pedig az elöljárók is meggyözödhetnek.

- Ez a szeminárium teljesen független az egyházmegyei szemináriumtol?
- Igen, de szintén az én felügyeletem alatt áll. Természetesen nem ez a megszokott,

rendes útja annak, hogy valaki pappá legyen. Ez a forma azoknak való, akik felnőtt

korban határozzák el, hogy papok akarnak lenni. Nem olyan fiataloknak, akik még
nem tudták eldönteni, hogy mi az életcéljuk. ezért jobb híján teológiai tanulmányo
kat folytatnak. Ezek már valóban elkötelezett emberek. Teológiai és spirituális kép
zésüket összekötjük a lelkipásztori munkával.

- Hányan tanulnak ebben a szemináriumban?
- Az első évfolyamban 14, a másodikban ll, a harmadikban 15 indult. Végzős év-

folyamunk nincsen még. Kívánalmunk, hogy legalább 25 évesnek kell lenniük, s álta
lában 50 évalattinak. Megjegyzem, hogy sokan tanulnak az egyetem teológiai fakul
tásán, anélkül azonban, hogy papok akarnának lenni. Ez a szeminárium kiegészítő

forma, a kezdet kezdeténél vagyunk, de az indulás jónak mondható.

- Hallhatnánk valamit a hollandiai ökumenikus mozgalomról?
- 1968-ban jött létre az Egyházak Tanácsa. Korábban is létezett Ökumenikus Ta-

nács, ennek azonban nem volt tagja a katolikus egyház. Az átalakított Hollandiai Egy
házak Tanácsának már a katolikus egyház is tagja lett, nyolc többi egyházzal együtt.
Mindegyik egyház két képviselőt küld a tanácsba, a katolikus egyházat egy püspök és
a püspöki konferencia titkára képviseli. Az elnök mindig valamelyik protestáns egy
házból kerül ki, az alelnök pedig katolikus. Mindegyik egyház előterjeszthet bármi
lyen témát, javaslatot. Amikor ezt tárgyaljuk, szabadon véleményt nyilváníthat min
denki az elfogadás tekintetében. Ellenvéleményt akkor is lehet nyilvánítani, ha a töb
biek megszavazták a javaslatot - ezt jegyzőkönyvben rögzítik. így egyik egyházat sem
lehet arra kényszeríteni, hogy meggyőződése ellen cselekedjék, a többség nyomásá
nak engedve.

Havonta egyszer tartunk egynapos találkozót. A kűlönbözö feladatokra szekciókat
alakítottunk ki: hittani, szociális, nemzetközi, karitatív bizottságokat, illetőleg olya
nokat, amelyek a nők szerepével az egyházban, a liturgiával. a neveléssel, a nem ke
resztény vallásokkal foglalkoznak. Leggyakrabban szociális és politikai kérdéseket
tárgyalnak. Ennek az az oka, hogy ezekben a kérdésekben általában egyetértünk. A
többi területen mindegyik egyháznak amúgy is megvannak a saját bizottságai. A szo-
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ciális és politikai kérdésekben azonban még nem, célszerű tehát ezeket együttesen
csinálni. A kormány és a gazdasági életet irányító nagyvállalatok általában nem kü
lön-külön akarnak tárgyalni az egyes egyházakkal, hanem együttesen az összes egy
ház képviselőjével. Kényes kérdés például nálunk a faji megkülönböztetés.

- VannaJc mIÍS országok is, ahol a katolikus egyház teljes jogú tagként vesz részt az
egyházak tanácsában?

- Igen, körülbelül húsz országban a világon. Ezek a legkülönbözőbb alapon jöttek
létre. Madagaszkárban például az egyházak nem maradhattak volna fenn a kormány
zattal szemben, ha nem fognak össze. Többnyire azonban a katolikusok csak megfi
gyelővel képviseltetik magukat az ökumenikus tanácsban.

- Bes<,élhetünk-e kölcsönhatásról a különbözŐ keresztény egyházak kÖzÖtt?
- Mindenképpen. A katolikusoknak megnőtt az érzékenysége és elkötelezettsége a

szociális és a politikai téren, a protestánsok viszont a katolikus egyház liturgikus
mozgalmának hatása alá kerültek. Jó együttmí1ködés alakult ki a különböző egyhá
zak között, sokan hasmálják például a szentírási olvasmányoknak a katolikus egy
házban hasmálatos rendjét.

Az interkommunió, az egymás eukarisztikus lstentiszteletén való közös áldozás
persze nálunk sem megengedett. A francia püspöki kar megkapta az engedélyt ah
hoz, hogy azok a protestánsok, akik hisznek abban, hogy Krisztus valóságosan jelen
van az Eukarisztiában, megáldozhatnak katolikus szentmisén. Ennek az engedélynek
az alapján áldoznak a katolikus misében protestánsok is. Mi ezt csak vegyes házas.
ságokban engedtük meg, a nem-katolikus fél részére, amennyiben házastársával
együtt katolikus misén vesz részt.

- Végezetül szeretnék néhány kérdést föltenni a Pax Christi katolikus békemozgalom
mal kapcsolatban. Hogyan jött létre, és mik a célkitűzJsei?

- 1945-ben egy francia püspök hozta létre a franciák és a németek közti kiengesz
telődés céljából. A püspök koncentrációs táborban volt fogságban, és innen szárma
zott az a gondolata, hogy a kiengesztelődést szolgálja A mozgalom tovább szélese
dett, s elterjedt a különböző nyugat-európai országokban. A nemzetközivé terebélye
sedő mozgalom első elnöke Feltin párizsi bíborosérsek volt. Kezdettől fogva püspö
kök, papok, szerzetesek és civilek egyaránt részt vettek benne. Az Egyesült Allanlok·
ban a vietnami háború idején vált népszerűvé a háborúellenes mozgalom ösztönzé
sére. A második elnök Alfrink utrechti bíborosérsek volt, a harmadik pedig Betazzí
olasz püspök. A negyedik König bíboros, akit 1985-ben választottak meg. A Pax Christi
elgondolása szerint a béke összekapcsolódik az igazságossággal. Tehát nemcsak a
fegyverkezési hajsza ellen küzdünk, hanem az igazságosságért, az emberi jogokért, a
harmadik világ szegényeiért is. A személyek és a népek jogait tiszteletben kell tartani.
A mozgalom tehát e célok megvalósításáért küzd. Meggyőzödésünk, hogy a béke
mélységesen összetartozik az igazságossággal és a szegénység elleni küzdelemmel. A
Pax Christi üzenete mindenkihez szól, függetlenül a kormányoktól és az egyes pár
toktól. Azt is fontosnak tartom, hogy civilek, szerzetesek, papok és püspökök együtt
mí1ködnek benne, hiszen ők együtt alkotják az egyházat.

A mozgalom saját felelősségére, önállóan dolgozik, de természetesen szoros kap
csolatban Rómával. Elnöknek mindig püspököt választottak, bár lehetne civil is. A
nemzeti szervezetek élén ténylegesen találunk is civileket. A békére nevelést is együtt
végzik a békekutató szakemberek és az elkötelezett keresztények. Ennek érdekében
ígen fontos az is, hogy a különbözö nemzetek tagjai, az ellenségek is, valóban meg
ismerjék egymást. Ez csak találkozások, párbeszédek útján történhet meg. Biztosak
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vagyunk abban, hogy a különböző népekhez tartozó embereket közelebb kell hoz
nunk egymáshoz. A békére törekvésünk keresztény hitünkből fakad, de tudjuk, hogy
a békében nemcsak reménykedni kell, hanem azt létre is kell hozni, kölcsönös fele
lősségvállalással. Fontosnak érezzük a közvélemény formálását: az emberek valóban
érezzék át felelősségüket, tanulják meg azt, hogy konfliktusokat erőszak nélkül tud
janak megoldani a magánéletükben is. Módosítaniuk kell az ellenségről alkotott ké
püket, felszámolni az előítéleteiket. Ami a jövő feladatait illeti: ki kellene dolgozni a
béke teológiáját, s az egyházon belül is tudatosítani, hogy a béke az egész egyház
feladata: a nemzetek békéjét először az egyházon belül kell megvalósítanunk.

Korunk társadalmára jellemző, hogy az emberek többsége szétválasztja a társa
dalmi felelősséget és a magánélet erkölcsét. Sokan vannak, akik igen liberálisan gon
dolkoznak például a házasság és a családi élet kérdésében, de nagy áldozatokat hoz
nak a békéért és az igazságosságért. Mások viszont nagyon jámborul élnek, és hűsé

gesen megtartják az egyház tanítását a magánéletükben, de nemigen törődnek pél
dául az atomháború veszélyével.

Az egyház természetesen arra törekszik, hogy a közélet és a magánélet erkölcsét
összehangolja: az életért minden szinten felelősek vagyunk, az abortusz esetében
éppúgy, mint ha egy esetleges atomháboníról van szó. A fiatalokat, de az idősebbeket

is arra kellene nevelnünk, hogy a hit és az erkölcs mind a magánéletben, mind a köz
életben harmóniába kerüljön egymással.

Lukács László

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

Hollandia katoliclzmusa

Nincs még egy ország, amelynek katolicizmusával annyit foglalkoztak, mint Hollan
diáéval. Az ellentmondásos beszámolókat forgatva meg kell állapítani, a fele sem igaz
annak, amit a világsajtó Hollandiáról ír. Igaz, nincs kőnnyü dolga. A holland vallási
változás összetett, bonyolult folyamat. Kibogozása nehéz feladat. Az újságíró viszont
szenzáciát keres - és teremt, ha tud. Ahol a kereszténység mindenkit foglalkoztató
fontos kérdés, ott a szóbeszéd, a hír, a pletyka is arról szól. Ez önmagában is sokat
mondó tény: az elkötelezett, mai világunknak megfelelő kereszténység több mint egy
évtizedig a közélet első .számú témája volt Hollandiában. Az egész társadalom mobi-
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