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A pluralizmus kihívása
és a magyar katolikus egyház

Napjaink magyar katolidzmusa új módon találkozik a pluralizmus problémá
jával. A kommunizmus előtti magyar társadalom hagyományos, homogén "ke
resztény társadalom" benyomását keltette: a lakosság 90 százaléka vallásosnak
mondta magát, 60-70 százaléka rendszeresen járt templomba, s a társadalom
számára tennészetes volt, hogya gyermekek jelentős része "keresztény nevelés
ben" részesült.

Az elmúlt évtizedek alatt végbement a társadalom emberi-világnézeti fel
darabolódása. Az egyházon "belül" élők egy része azonban - a vallásüldö
zés nyomásának hatására - nem vett tudomást erről a változásról. Sok ke
resztényben az a kimondott vagy ki nem mondott meggyőződés élt az ül
döztetés éveiben, hogy az elvallástalanodás megjelenése egyszerúen a kom
munista-ateista propaganda következménye, s annak megszúnésével rövid
időn belül helyreáll a "régi rend". Erre utalt a kommunizmus bukása után
egyesek törekvése a hitoktatás általános visszaállítására, minden meg nem
keresztelt gyermek szinte feltétel nélküli megkeresztelésére stb.

Ezzel szemben tudomásul kell vennünk, amit II. János Pál pápa is többször
hangsúlyozott magyarországi látogatásakor: hogya magyar egyház új hely
zetbe került a negyven évvel ezelőttihez képest; hogy "missziós egyházzá"
váltunk, s egy pluralista világban kell megvalósítanunk küldetésünket, azaz
olyan világban, amelyben a kereszténység, a katolicizmus kisebbségi helyzet
be kerül (A püspökökhöz 9,11).

Ma a magyar népesség egyharmada vallástalannak mondja magát, egy
másik harmada valamiképpen tágabb értelemben istenhívő ugyan, de úgy
nyilatkozik, hogy "a maga módján" hívő, azaz nem az egyházak elgondolása
szerint, s nem is kíván kötődni egyházakhoz. Csupán a népesség harmadik
harmada tart valamilyen kapcsolatot az egyházakkal. De ebben a csoportban
is sokféle nézettel találkozunk. A magukat katolikusnak vallók közt például
ott vannak azok is, akik évi egy-két nagy ünnepen mennek el csak istentisz
teletre (az éjféli misére vagy a feltámadási körmenetre), de az egyház számos
hittételét nem ismerik vagy nem azonosulnak azokkal. A rendszeres vallásos
életet élők az ország lakosságának csupán mintegy 10 százalékát alkotják. II.
János Pál pápa ebben az - általa missziósnak nevezett - helyzetben először

is az adott világ tudomásul vételére hívta meg a magyar egyházat, illetve
helyzetének felmérésére s az ezt követő munkaterv (lelkipásztori terv) kidol
gozására (A püspökökhöz 3,10). Mind a helyzetfelmérésnek, mind a lelkipász
tori tervnek alapvető kérdése, hogy milyen új kihívást jelent a pluralista világ
az egyház számára egyrészt a világgal való kapcsolat, másrészt a lelkipász
tori élet vonatkozásában.
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Új kapcsolat a világgal

A II. Vatikáni zsinat hangsúlyozta, hogy az egyház és a világ nem azonosítha
tóak, s részletesen szólt az egyház és világ viszonyáról. A magyar katolikus
egyháznak is fel kell ismernie új kapcsolatát a pluralista világgal.

Az egyháznak változatlan, vagy még nagyobb elkötelezettséggel kell hor
doznia és képviselnie az adott pluralista világban az Evangélium értékeit,
amelyek meggyőződése szerint egyedül képesek megújítani, illetve talpra
állítaní az embert és társadalmat. De ezt - a mondottak szellemében is 
jézusi alázattal kell tennie. - Ha korábban az isteni és emberi tudás szinte
egyedüli vagy legteljesebb birtokosaként léphetett fel, ma új módon meg kell
tanulnia tiszteletben tartania mások szaktudását, illetve más nézőpontokat.

világnézeteket, s erre kell nevelnie híveit. Tudatában kell lennie, hogya tár
sadalomnak csak egy töredéke áll mögötte. Fel kell fedeznie, hogya világ
gyakran más nyelvet beszél, s neki meg kell tanulnia e nyelvet, ha képes akar
lenni hirdetni az Orömhírt e világnak.

A pluralista világ ténye, illetve az egyház domináns helyzete elvesztésének
tudomásulvétele nem okozhat az egyház vezetőiben vagy tagjaiban semmi
féle kisebbrendűségi érzetet, de meg kell hívnia a világ összetettebb és plu
ralista szemléletére. Nézzünk egy példát: a katolikus egyház korábban ter
mészetesnek vette, hogy a társadalom többsége (vagy legalább a katolikus
nak keresztelt népesség) mögötte áll. Az iskolai hitoktatásról, illetve a kato
likus intézmények visszaadásáról folyó vitában úgy tűnt, hogy többen ma is
ebben az elképzelésben élnek. Mások viszont, az imént is idézett arányokat
ismerve - melyek szerint a népességnek mintegy 30 százaléka tart csak fenn
minímális kapcsolatot egyházával -, arra a következtetésre jutottak, hogy
az egyház legfeljebb a társadalom e rétegére számíthat igényeinek támogatá
sában.

A fenti vitákban a tömegkommunikáció is úgy törekedett befolyásolni a
közvéleményt. mintha az egyházak ilyen igényeikkel csak a népesség elenyé
sző kisebbségének kívánságát akarnák ráerőltetni az óriási többségre. Ezzel
szemben a felmérésekból kiderült, hogy arra a kérdésre, "rokonszernvezik e
azzal a párttal, amely azt tűzi ki célul, hogy bevezeti az iskolába a hitokta
tást?" a felnőtt népesség nagyobbik fele igennel válaszolt, egyötöde nem vá
laszolt, s csak 23 százaléka válaszolt nemmel. Ami az egyházi ingatlanok
visszaadását illeti, a felnőtt népesség 90%-ának volt az a véleménye, hogy az
egyházaknak azokat a javakat, illetve intézményeket vissza kell adni, ame
lyek a hitélethez és szociális-humán munkájukhoz szükségesek (vö. Tomka
Miklós: A magyar katolikus egyház 1991, 33-44).

Új lelkipásztori magatartás

A társadalom pluralizmusa, illetve a kereszténység kisebbségi helyzetbe kerülé
se mindenekelőtt egy alapvető lelkipásztori kérdést vet fel: Mi védi meg a ka
tolikusokat a sokféle - olykor közömbös, olykor vallás- vagy egyházellenes 
csoport vonzásától?

A Szentatya több beszédében hangsúlyozta, hogy a plébániák alakuljanak
közösségekké, hogy "adjanak teret azoknak a közösségeknek és mozgalmak-
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nak, amelyeket a Gondviselés támaszt korunkban". Hangsúlyozta, hogya
papjelölteknek már a szemináriumban meg kell tanulniok, meg kell tapasz
talniuk, "hogyan lehet létrehozni olyan közösséget. amely a Szentháromsá
gos szeretetközösség eleven folytatása" (Püspökökhöz 5; Kispapokhoz 8). Az
ember nem tud egy közösség védelme nélkül élni, enélkül alig tudja világ
nézetét egészségesen megőrizni, kibontakoztatni. Az elmúlt kor homogén
társadalmában a vallásos közösség adva volt. Mára megsemmisült. Híveink
így védtelenül állnak a pluralista világ sokféle vonzásában. Az egyháztól való
elídegenedéstől, az alternatív csoportok, kisegyházak, közvélemény. médiák
stb. vonzásától, hatásától csak egy azonos gondolkodású elkötelezett keresz
tény környezet, közösség óvhatja meg őket.

Ami a lelkipásztorkodás egyéb területeit illeti, az egyháznak minden vo
natkozásban szembe kell néznie a ténnyel, hogy pluralista világban él. Ez azt
jelenti, hogy a hívő keresztények, az egyház aktív tagjai is pluralista világban
élnek, s ez meghatározza szemléletüket: a nagyobb szabadság és kreativitás
iránti igényüket. A II. Vatikáni zsinaton és azóta is az egyház újra meg újra
állást foglalt az egyházon belüli pluralizmus mellett: a liturgia, a formák
pluralizmusa mellett, vagy a világiak karizmáinak illetve az egyházban levő

különböző egyesületek, csoportosulások, mozgalmak, sokfélesége és - egy
séget nem károsító! - szabad kibontakozása mellett, A magyar egyház szá
mára - a szabadság visszaszerzése után - napjainkban vált lehetövé, hogy
teret adjon a szabadság, illetve a pluralizmus ezen egyházon belüli megtes
tesülési formáinak. Létkérdése, hogy valóban teret adjon, hogy ily módon
hívek és útkeresők otthon érezhessék magukat benne. (Természetesen az is
létkérdés, hogyan okul a nyugati egyházak tapasztalatán, ahol egyes irány
zatok viszont a pluralizmusra hivatkozva az egyház egységét sebezték meg.)

A pluralista világban a lelkipásztorkodás a társadalom sokféle csoportjá
val, rétegével, és sokféle elvárással találja magát szembe, mind a hívőkhöz,

mind a nem hívőkhöz szóló küldetése terén. Már a II. Vatikáni zsinat is
hangsúlyozta, hogyalelkipásztorkodásnak meg kell felelnie a pluralista vi
lág sokféle igényének, s "az egyes társadalmi csoportok javára meg kell te
remteni a sajátos lelkipásztori munkaköröket" (Papok 10). Ennek megfelelően

világszerte kialakult az ún. szakosított lelkipásztorkodás, ami azt jelenti,
hogy önállósított és megfelelően szakképzett lelkipásztorok foglalkoznak a
társadalom egyes csoportjaival, fiatalokkal, egyetemistákkal, munkásokkal,
értelmiségiekkel. művészekkel, katonákkal, s kiemelten a hátrányos helyze
túekkel, deviánsokkal stb. A magyar lelkipásztorkodás is tett már néhány
kicsiny lépést a lelkipásztori szakosítás irányába, de bizonyára az egész or
szág lelkipásztorkodását át kell gondolni ebből a szempontból. II. János Pál
is kiemelte magyarországi beszédeiben a munkássággal, értelmiséggel, fiatal
sággal és a hátrányos helyzetúekkel való sajátos foglalkozás fontosságát (vö.
Beszéde a betegekhez; Püspökökhöz 11).

Az egység távlatában

S végül a pluralista világ sokrétűsége, az egyház feladatainak és tagjainak sok
félesége új módon hangsúlyozzák az egység szükségességét. Ez volt a pápa
magyarországi beszédeinek leggyakrabban visszatérő témája is. Az egység a
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katolikus egyházon belül: a püspökök és püspökök, papok és világiak, szerze
tesek, egyházi csoportok és mozgalmak közt, Csak együtt hozhatják létre az
egyházmegyei vagy nemzeti zsinatokat, együtt lehetnek a magyar egyház meg
újulásának eszközévé - mondta a Szentatya (vö. Esztergom 3; Püspökökhöz 2-5).

Továbbá a katolikus egyház küldetéséhez tartozik - saját benső egységé
nek megvalósításán kívül- hogy az egész világot meghívja a krisztusi egy
ségre. Talán sosem volt ez annyira időszerű, mint egy pluralista, gyakran
szétszaggatott, feszültségekkel teli világban. S ez a küldetése e sokrétű világ
ban új módon kívánja meg tőle, hogy építse az egységet az egyházon belül,
s azon kívül minden kereszténnyel, minden istenhívővél.minden jóakaratú
emberrel... Igy lesz a pluralista világban az egység jele és szentsége; így is
merheti meg általa a világ Istent (Jn 17,21).

~

MIHALYI GILBERT

Az egyház a pluralista társadalomban

Tagadhatatlan, hogy az emberiség történelmi változáson megy keresztül a má
sodik évezred legvégén. Ez az átalakulás hazánkban több módon jelentkezik.
Egyik mindent átható jelensége a pluralizmus. Ebben a társadalmi adottságban
találja magát a katolikus egyház, amikor negyven év megnyomorítottságából
magához tér és hozzálát jézusi küldetése teljesítéséhez.

A másságok együttélése és az egyház küldetése

Mi ez a pluralizmus? Az, amit latin neve mond: sokféleség. sokszínűség, külön
féleség, különbözőség. Ez a másság megnyilvánul a filozófiában, az ideológiá
ban, a politikában, lehet vallási, faji, etikai, kulturális, megjelenik a gondolko
dásmódban, a viselkedésben, a szokásokban, az életstílusban, stb. Tehát alap
jában sokféle másság jelenléte, együttléte.

Itthoni megjelenésének és elterjedésének magyarázata minden kétség nél
kül maga a demokratikus átalakulás. Míg az elmúlt negyven év a totális
diktatúra monolitikus erőszakuralmaegy párttal. az élet teljes ellenőrzésével.

jogfosztottsággal anti-pluralista rendszer volt, addig a demokrácia velejárója
a sokféle másság..Mert alaptétele az emberi jogok elismerése és jogi garanci
ája. A gondolat- szölás- és gyülekezési szabadság természetes tartozéka pedig
a szabad véleménynyilvánítás, amely a társadalmi élet minden területére, a
parlamentben, a sajtóban, vallásban, nevelésben, stb. megnyilvánul. Mond
hatjuk tehát, hogya demokrácia a pluralizmus talaja.

De ehhez hozzá kell tenni, hogya világunkban végbemenő technológiai
globalizálódás következménye is, hogy az eddig egymástól távol élő népek
és kultúrák egymás közelébe jutottak, vagy például az idénymunkások, a
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