
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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lizálása, a széles körű viták a kereszténységet mindenki személyes, fontos és aktuális
ügyévé tették. De ez a dinamikus, sőt viharos folyamat ijesztő lehet mindazok szá
mára, akik a kereszténységet nem megvalósítandónak, hanem meglevőnek tartják,
akik nem gondolnak arra, hogy az egyház örök intézményét minden korban, minden
kultúrában, minden közösségben újra kell formálni.

Hollandia katolicizmusa másfél évszázadig jól szervezett elszigeteltségben virágzott.
1830-ban Németalföld főként vallási alapon szakadt ketté, a déli és katolikus Bel
giumra meg az északi és túlnyomórészt protestáns Hollandiára. Hollandiában kezdet
től teljes vallásszabadság volt. Ez azt jelentette, hogy az állam nem korlátozta, nem
ellenőrizte s nem kötötte külön engedélyhez a vallási közösségek életét, a világnézeti,
oktatási és egyéb kulturális intézményeket, a felekezeti sajtót és könyvkiadást stb.
Ezt a szabadságot hamarosan többféle közösség is igényelte. Két egyházszakadás (1834
és 1892) után a protestantizmusban két fő irányzat: a "nemzeti egyház" (Hervormde
kerk) és a szigorú kálvinista egyházak (az önmagában is két egyházat jelentő De Gere
formeerden kerken) különült el. Az előbbi ma a népesség 23-24, az utóbbi 9 százalé
kát képviseli. A katolikus egyház magasabb születési aránya és mindenekelött a pro
testánsok elvallástalanodása nyomán az egykori kisebbség mára a legnagyobb feleke
zetté vált - a népesség 38 százalékával. A negyedik nagy világnézeti csoport a felekeze
ten kivülieké. akiket formálisan a Humanista Szövetség képvisel. Társadalmi részará
nyuk (25-27 százalék) - főleg a protestánsok rovására - évről évre nő.

Az a tény, hogy az állam lehetövé tette a világnézeti közösségek szervezödését, négy
párhuzamosan egymás mellett létező társadalmi szervezetet eredményezett. Mind
egyiknek saját iskolarendszere volt az óvodától az egyetemig, saját egészségügyi
hálózata, saját lapja, könyvkiadói, rádiója, tévéje, saját pártja és szakszervezetei stb. A
holland társadalom .oszlopokba" szervezödött, Ezek életképességét, politikai és anya
gi lehetöségét nem az állami támogatás nagysága, hanem az egy-egy "oszlop"-hoz tar
tozók létszáma határozta meg. Ez a rendszer ránevelt a többféle világnézet együttélé
sére, mégis az elzárkózás stratégiáját követte. Vegyes házasság alig volt. Az emberi
kapcsolatok az iskolától a sportegyesületekig. az egyházközségtől a pártokig azonos
vallásúak között fonódtak.

A felekezeten kívüliek számának növekedése már az ötvenes évek óta gyengíti az
"oszlop-rendszert". Alapjaiban mégis a hatvanas években ingott meg, amikor a katoli
kusok zöme - a zsinattal együtt gondolkodva - az elzárkózás és a "beltenyészet" ellen
foglalt állást. A társadalmi és vallási szervezet radikális átformálódása az, ami bel- és
külföldön annyi figyelmet kelt.

A sürűn lakott Hollandiában (40844 km--en 1985-ben 14,5 millió lakos) 5,5 millió
katolikus él. Egy évszázadon át a papi és szerzetesi hivatások igen nagy száma jelle
mezte az országot. Ma (1985. I. 1.) a szerzetes nővérek száma 19 049, akik közül 822-en
külföldön, többnyire Európán kívül dolgoznak. Az újabban ismét emelkedő jelentke
zési arány ellenére a nővérek száma fogy. Többségük nyugdíjas (12 557). A 3054 szer
zetes testvér közül 310-en vannak külföldön és 1465-en nyugdíjban. Az elöregedés itt
is lassú létszámcsökkenést okoz. 4831 szerzetes pap közül 1237 külföldön tevékenyke
dik, 1233 nyugdíjas. Az otthon dolgozó 2361 szerzetes pap mellett 1568 aktív (és 893
nyugdíjas) világi pap él Hollandiában. A papok közül minden ötödik külföldön, főleg

a harmadik világban dolgozik. így egy otthoni aktív pap 1411 katolikus gondját viseli
(Magyarországon ennek éppen kétszeresét).

A szentatya 1985. májusi hollandiai látogatására összeállított dokumentáció a pa
pok számának csökkenése láttán így ír: "A túlnyomórészt főhivatásúmunkaerök által
ellátott egyházszervezet olyanná alakul, amely rászorul az aktív és elkötelezett »ön
kénteseke-re," Ma 32 diakónus és 374 lelkipásztori munkatárs dolgozik a holland egy
házban. Mellettük 230000(1) ember, azaz a katolikusok 4 százaléka vállal valamilyen -
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nem fizetett - állandó megbízatást az egyházi (leginkább az egyházközségi) munkában:
kántorként és kórusvezetoként. hitoktatóként és könyvelöként. az egyházközségi
programok szervezöjeként és a hirdetések - egyházközségi lapok - elókészítöjeként,
a karitászmunkában és másutt. A diakónusok és a lelkipásztori munkatársak teológiai
végzettségűek. Az utóbbiak közott 60 nő van. Az állandó megbízatással rendelkező

negyedmillió katolikus (akiknek fele nő) felkészítésére kétéves, évente 20-30 estét
igénybe vevő teológiai és pedagógiai tanfolyamokat rendszeresítettek.

A speciális oktatás a már meglevő katolikus müveltség kiegészítésére szolgál. Jelen
leg az óvodák 37, az elemi iskolák 38, a kozépiskolák 39, a főiskolák és egyetemek 13
százaléka katolikus. A Nijmegeni Katolikus Egyetemen és a Tilburgi Katolikus Fő

iskolán 370 oktató 21 500 diákot tanít.
A keresztény elköteleződésspeciális területe a fejlődő országokért végzett munka. A

missziokban dolgozó 4558 nő és férfi mellett a legkülönfélebb feladatok elvégzésére
világi önkéntesek is indulnak a harmadik világba. Számuk jelenleg 146. Az általános
felelősségvállalást pedig a harmadik világ javára való adakozáson lehet lemérni. A
holland katolikusok évente 300 millió guldent - az újszülötteket is beszámítva fejen
ként közel 60 guldent - juttatnak a fejlődő országoknak. (I gulden hivatalos átváltási
ára 19,38 Ft.)

A II. Vatikáni zsinat a holland egyház életében fontos mérföldkö. Hollandok alapí
tották és fizették a zsinat dokumentációs korporujat. Holland alapítványból született a
legfontosabb nemzetközi teológiai folyóirat, a hét nyelven egyidejűleg megjelenő

Concilium. A zsinat utáni teológiában Hollandiát olyan nagy nevek képviselik, mint
Edward Schillebeeckx és Piet Schonenberg. Kisebb gyengeségei ellenére évekig (vagy
talán azóta is?) a - most magyarul is megjelenő - Holland katekizmust tartották a vi
lágon a legjobb felnőtt katekizmusnak. Legalább tizennégy nyelvre lefordították. A li
turgiai megújulás költőket támasztott, akik ihletett imákat s énekeket írtak. Huub
Oosterhuis neve idegen nyelvu fordításokban is ismertté vált.

A zsinat legjelentősebb hollandiai eredménye az 1968-1970 között tartott nemzeti
Lelkipásztori Zsinat. Két éven át az öt és fél millió katolikusnak mindennapi témája
lett a teológia, a felnőtt kereszténység, az egyház megújulása. Ezek a témák ilyen tö

megérdeklödést sem azelőtt, sem azóta sehol sem keltettek. Természetesen a viták
ban jócskán hangzottak el kritikus, sőt a katolikus felfogással össze nem egyeztethető

nézetek is. A holland püspökök nem tartották helyesnek a tiltással, kiátkozással kor
mányzást, bár a szélsőségektől elhatárolták magukat. Ezért bírálóik túl liberálisnak
vagy gyengekezunek minősítettékőket.

A holland egyházfejlődés 1970 óta megakadt. A Szentszék ismételten kifejezte egyet
nem értésér: több holland teológus álláspontját kifogásolta. A Holland katekizmust a
Vatikán kívánságára függelékkel kellett kiegészíteni. A legsúlyosabb feszültséget
azonban az okozta, hogy 1970 óta Róma - figyelmen kívül hagyva a holland püspö
kök és káptalanok javaslatait - tradicionalistának ismert papokat nevezett ki püspök
ké. Ez esetenként az egyházmegyén belül is súlyos feszültségeket teremtett. Az ilyen
közvetlen és autoritatív beavatkozásokat a hollandok tekintélyes része a zsinat, a kol
legialitás és a közős felelősségvállalás megtagadásának tartja. Ennek következménye,
hogy a zsinat utáni nagy - bár esetenként naiv - lelkesedés lelohadt. Az egyház meg
újításában való elköteleződéstanácstalanságnak adott helyet.

Igen sok pap elhagyta pályáját. A katolikusnak kereszteltek körében is megkezdő

dött az egyháztól való elszakadás. Mégis: a templomba járók, a papi hivatást válasz
tók vagy a teológiai könyveket vásárlók arányában Hollandia változatlanul messze
megelőzi az európai átlagot. Így a holland katolikusok fájó szívvel gondolnak ugyan
egyelveszített lehetőségre,de bizakodva készülnek a jövőre.

T. M.
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