
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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menekültek, az újkori népvándorlást migráció, stb. következtében is nőtt a
sokféleség. A szekularizált kultúráI< csak mélyítik és színesítik ezt a sok
féleséget és különbözőséget.

Vannak, akik megrökönyödnek a pluralizmus megjelenésén. Soha nem él
tek ilyen környezetben, nincs tapasztalatuk róla. Eletüket feldúlja a nézetek
zűrzavara, a csatározások, ez a lárma elveszi békéjüket. Kihívása sokszor
terhes, egyenesen megpróbáltatás. Sokan attól félnek, hogy elvesznek ebben
a sokféleségben. Mások ellenben úgy gondolják, hogy sok jó rejlik benne,
mert a "több szem többet lát" alapján a társadalmi dialógust megterméke
nyíti, gazdagítja.

Ez a pluralista társadalom a magyar egyház élettere. Ez számára adottság,
itt kell szolgálatát teljesítenie, mert 1. küldetése az egész emberiséghez szöl.
Isten irgalmas üdvözítő szeretetét mindenkivel közölni kell. "Hirdesd az
evangéliumot, állj vele elő/ akár alkalmas, akár alkalmatlan" (2T1Dl4,2); 2. Az
egész ember szolgálata a missziója. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha az
ember hitének erejében alakíthatja nemcsak örök üdvösségér, hanem földi
boldogulását is; 3. A keresztény hit és a mindennapi élet bensőleg összefügg.
A hit csak akkor élő, ha irányítja az emberéletet. Elválasztásuk a II. Vatikáni
zsinat szerint korunk egyik legnagyobb tévedése; 4. Az,evangélium nem el
vont igazság, hanem az egész életet irányító erőforrás. Eppen ezért nemcsak
egyéni vonatkozású, hanem az emberi együttélésnek is szöl. A "szeresd fele
barátodat" átöleli a közösségí élet egészét; 5. A teremtés és a megváltás révén
Jézus Krisztus Ura az egész világnak. S bár a földi dolgok nagy fokú auto
nómiával rendelkeznek, még sincs olyan társadalmi kérdés vagy probléma,
amelynek ne volna hit-erkölcsi vonatkozása; 6. A demokrádában a val
lásszabadságo~ az alkotmány biztosítja. Igy az egyháznak joga van működé

sét folytatni. Es ott működik, ahol csak elérheti az embereket, a társada
lomban is. Joga van ott lenni, mint mindenki másnak.

Az egyház tehát,nem hagyhatja ott világát. Nem vonulhat elkülönültségbe.
Az emberért van. Erte van jelen a pluralista társadalomban.

Versengés az eszmék vásárán

Az egyház résztvevője a pluralizmusnak, amelynek egyik alapjellegzetessége a
versengés. Ez azt jelenti, hogy minden másság érvényesülni akar. Ebből követ
kezőleg vita, gyakran heves ütközés, feszültség, konfliktus, antagonizmus a ve
lejárója. senki sincs monopol-helyzetben.

Más szöval, minden másság az eszmék vásárán kínálja önmagát. A vásár
törvénye kemény megmérettettés. Az egyház része ennek a versengésnek. A
magyar egyháznak ott kell lennie a pluralista társadalom eszméinek vásárán,
s vállalnia kell mindent, ami ezzel jár. .

A versengésnek a kritika is a velejárója. Igy nem csoda, hogya katolikus
egyházat is sok erős kritika éri. A pluralizmusban senki sem védett, senki
sem érinthetetlen. A szekularizált egyháztalanságnak gyakran az egyház ki
mondott céltáblája. A bírálat lehet igaz, találó, de lehet erőltetett, kitalált,
torzított.josszíndulatü, mindenbe belekötő is. Olykor keresztény- és egyház
ellenes. Argus szemmel figyelik, hogyan reagál az egyház a kritikára~hallg~

tásba burkol6dzik-e, ingerültté, idegessé válik-e, fölfortyan-e, verg6dik-e? Es
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hogyan viszonyul az egyház a hívektől érkező kritikákra? Elereszti-e a füle
mellett vagy támadásnak minősíti? Elmémításukra gondol, egyházhűségre

int, vagy talán a keresztény engedelmesség hiányát hányja szemükre? Véde
kezését a hittani csalatkozhatatlanság nebáncsvirágjába csomagolja?

A kritikákkal nem polemizálni kell. Erdemben kell rájuk válaszolni. A va
lótlanságot kellőképpen meg kell cáfolni, ~ rágalmakat vissza kell utasítani,
de a provokációnak nem szabad engedni. Altalában a bírálat megszívlelendő,
tanulni kell belőle, mert sokszor jó tükör, megmutatja a fogyatékosságokat.
"Az egyház mindig megreformálandó" - vallja maga az egyház. Eppen ez
az a megújulás, amit a II. Vatikáni zsinat hirdetett meg, és II. János Pál pápa
látogatásakor is sürgetett: "A magyarországi egyháznak minden esélye meg
van rá, hogy megújuljon a zsinat szellemében".

A zsinati megújuIás

Az egyházat gyakran érik olyan vádak, hogy egyáltalán nem tud és nem akar
beleilleszkedni társadalmunk pluralizmusába. Hiszen 1. hatalmi intézmény,
amely kizárja önmagából a pluralizmust, a szabadság ellensége, elnémít, el
nyom, elutasít minden ellenvéleményt; 2. privilégiumokat keres; 3. a klerikalíz
mus nem ismeri el az egyháztagok keresztény méltóságát, sem szabadságát,
nem dialogizál velük, kiskorúakként, másodrendű tagokként kezeli őket, vak
engedelmességet követel, stb.; 4. állami támogatással igyekszik értékrendjét a
társadalomra ráerőszakolni; 5. klerikalizmusa monolitikus hatalomgyakorlat be
felé, kifelé pedig gyámkodással igyekszik világnézetét a közéletben érvényesí
teni.

A II. Vatikáni zsinat bibliailag és teológiailag elmélyült önmeghatáro
zásában az egyház azonban üdvösségközösség, azaz Krisztussal és Benne az
egymással való egység szentsége a világban. Isten mindig népet gyűjtött ma
gának, ennek az Oszövetség a tanúja. Jézus húsvétjában létrehozta "az új és
örök szövetség" népét.

Ez az egyház egy Test sok taggal, szőlőtő és sok szőlővessző, egy kenyér,
amelyben mindnyájan részesülünk és ház "eleven kövek"-ből. Tehát az egy
ház sokféleség, a pluralizmus egysége. Vagyis közösség, testvériség, amí
annyit jelent, hogy egymásért élünk. Ez pedig a jézusi élet megtestesülése:
szolidaritás, egymás teljes elfogadása,megbecsülése, lelkiismereti szabad
ságának tisztelete, szeretete, és a közösség életében való részvétel: együttműkö
dés az egyház missziójában és a közös felelősségvállalás az egyházvezetésben.

Erre a megújulásra II. János Pál pápa 1991.évi látogatásakor többször buz
dított. E mellett kötelezte el magát a Magyar Püspöki Kar 1990. februári
nyilatkozatában: "A kereszténység lényegénél fogva közösséget alkot, és csak
közösségben élhet igazán. Egyházunk sarkalatos feladata a testvériesebb,
közösségibb gondolkodás- és cselekvésmód elterjesztése minden szinten."

A megújuló egyházban a Krisztussal való közösség az emberekkel való
viszony meghatározója. Minél több egyházközség éli a Krisztus-közösség tel
jesebb életét, annál hitelesebbé válik az egyház, és szeretet-szolgálata az em
berélet előhaladására is kihat, mert "nemcsak az isteni életet közvetíti az
embereknek, hanem valamilyen módon ennek az életnek a sugara visszave
rődik az egész földi életre ..." (Az egyház a modern világban, 40).
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A viIágiakkal való együttműködés

A II. Vatikáni zsinat a közösség-egyház misztériumában hosszú századok után
elismerte a Krisztus-hívők keresztény méltóságát, egyenjogúságát, Isten gyer
mekeinek szabadságát és apostolkodásuk üdvözítő szerepét az egyházban.

A Krisztusban megkeresztelteknek mondta Szent Pál: "Nem vagytok ide
genek, se!1' jövevények, hanem a szentek polgártársai, Isten háza népe" (Ef
2,19-22). Es Szent Péter: "Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nem
zet, Isten népe vagyok" (IPét 2,9-10).

A Szentatya is buzdított látogatásakor, hogy ~ magyar egyház legyen a
Krisztus-hívők, papság és hívők szeretetközössége. Igy egész és teljesaz egyház.

Ebben a közösségben a papság és a hívők, mindegyik a maga sajátos hi
vatása szerint, tehát felszentelt papságuk és egyetemes papságuk erejében
misszionáriusai Isten Országának. Munkatársak tehát a Teremtő világtervé
nek szolgálatában. Ebből következőleg klerikalizmusnak nincs helye az egy
házban. A II. Vatikáni zsinat világosan rámutat, hogy "a hívők részvétele a
plébániai életben annyira szükséges, hogy nélküle a lelkipásztor szolgálata is
általában képtelen lenne elérni teljes hatékonyságát" (HíVOK apostolkodása 10).
Ezért csak érthető, hogy "a hívők szolgálata, amely keresztény hivatásukból
ered, sohasem hiányozhat az egyház életéből" (u .0. 1).

Az egyház nem öncélú, missziója van minden emberhez. A hívő ál
lampolgár a misszionárius, benne lesz az egyház jelenlévő és cselekvő a társa
dalomban. Az erre vonatkozó főbb zsinati irányelveket érdemes számba venni.

1. Az egyház nincs kötve semmiféle politikai hatalomhoz; 2. Az állam és
az egyház függetlenek egymástól, bár mindegyik ugyanazokat az embereket
szolgálja, de más címen; 3. Az államhatalom garantálja a vallásszabadságot,
azaz az egyház szabad működését, a médiákban is, és visszaadja erőszakkal

elvett javaikból mindazt, amelyek szükségesek szabad szolgálatához - isko
lák, szerzetesközösségek rendházai, stb.; 4. Az állam és az egyház szétválasz
tása helyes, összefonódásukat kerüljék el. Hozzátesszük, hogy az állam köz
vetlen anyagi támogatása kísértéseket okozhat; 5. Az egyház ne fogadja el az
állam dédelgetését, sem kegyeit. Nem kéri a hatalom közbenjárását az evan
géliumi eszmék érvényesítéséért; 6. Az egyház nem az államért van, hanem
az emberért, ezért jelen kell lennie a társadalomban. Hogyan? Válaszunkat
keressük a zsinat szellemében: l. Az egyháznak mint intézménynek nincs
küldetése, sem illetékessége a politikában. A hit-erkölcsöt, a szociális tanát
hirdeti és vonatkoztatja mind az egyéni mind a társadalmi életre, prófétai
küldetésében akár értékítéletet is mondhat az államhatalom eljárásáról, de a
konkrét társadalompolitikai megoldások keresése a hívő állampolgárok tár
sadalmi felelőssége. 2. A hívők sajátos jellege "világi" létük, ők ott otthono
sak, s keresztény meggyőződésüket. az evangélium szellemét életük példá
jával, valamint foglalkozásuk és hivatásuk vonalán beleviszik a közélet min
den területére, azaz kovászként hatnak ott; 3. Ez nem egyszerűen humanista
vállalkozás, hanem misszionáriusi küldetése, Krisztusról való tanúságtevés:
"tanúságot tesztek majd rólam ... egészen a föld legvégső határáig"(ApCsel
1,8). Ez a tanúságtevés annál hitelesebb, meggyőzőbb és vonzóbb, minél job
ban átüt a misszionárius életén és szolgálatán Jézus halálának és fel
támadásának életet alakító ereje; 4. Az állampolgárok, akik hívők, keresztény
társadalmi felelősségüket egyénileg, csoportban, szervezetten úgy végzik,

34



ahogya helyi és időbeli körülményeknek legjobban megfelel. Ha "keresz
tény" pártot alakítanak, ez is joguk, éppúgy, mint minden más eszmecsoport
nak, de a keresztény párt nem az egyház pártja, nincs felette kontrollja, uta
sítást nem ad neki, stb.; 5. Az elkeresztényietlenedett kultúrában kovászként
működő hívő állampolgárok öntudatosan, meggyőződéssel,minden relati
vista elhajlás nélkül, de nem fölényesen, öntelten, kioktató módon szelgal
nak, hiszen nem a másságok ellen dolgoznak, hanem velük együttesen és
mindnyájan egymásért keresik az igazságot, ahogy a zsinat emlékeztet: "tisz
teljék azokat a polgártársaikat, akik becsületesen védik eltérő álláspontjukat...
Mindig őszinte párbeszéd útján iparkodjanak magukat a másikkal megértet
ni" (Egyház a modern világban, 75).

Ilyen öntudatos hitű és apostoli lelkületű, szakképzett Krisztus-hívőkki
formálása sürgős lelkipásztori feladata a magyar egyháznak. Szolgálatuk
nem könnyű a társadalmi pluralizmus vásárában, de II. János Pál pápa 1988
as ausztriai látogatásakor bátorított: "A keresztények nem elégedhetnek meg
csupán avval, hogy panaszkodnak amiatt, mert Istent távol tartják vagy ki
felejtik a közéletből. Teremtsenek olyan körülményeket, amelyek megköny
nyítik a hit újjáéledését. Demokratikus államban éltek, amely mindenkinek
lehetőségetnyújt arra, hogyerőteljesenrészt vegyen a társadalom felépítésé
ben, sőt ezt el is várja. Mint keresztények tegyétek tehát fel a kérdést: az
Istentől és evangéliumától rátok bízott küldetés szerint jártok el ezen a téren?"

A megújuló egyház a társadalomban nem kíván privilégiumokat, sem ha
talmi versengést, sem földi javak öncélú halmozását. Vallja a Vatikáni zsinat
tal:"Az egyházat semmiféle földi ambíció nem fűti, egyedüli célja az, hogy
Krisztus Urunk munkáját folytathassa ... Igaz, hogya földi dolgok és amik az
ember léthelyzetét tekintve ezt a világot felülmúlják, szorosan egybefonód
nak és az egyház maga is felhasználja az evilági dolgokat, amennyiben hiva
tása megköveteli. Reményét azonban nem veti a világi tekintélytől felajánlott
kiváltságokba. Sőt le is fog mondani bizonyos törvényesen szerzett jogainak
gyakorlásáról, mihelyt kiderül, hogy ezeknek a jogoknak a gyakorlása miatt
kétségbe vonható: őszinte-e tanúságtétele, vagy ha az új életkörülmények
más rendezést követelnek" (Egyház a modern világban, 3,76).

A megújuló egyházvezetés

A megújult egyházszemlélethez az egyházvezetés módja is igazodik. Mert a
földi hatalomgyakorlat stílusa nem lehet mintája a hierarchiának. Ennek evan
géliumi szelleműnek kell lennie. Jézus szava irányító: "Tudjátok, hogy azok,
akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pe
dig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki
nagyobb akar lenni, legyen szolgátok" (Mt 20, 25-28). Ezt a jézusi útmutatást
követi Szent Péter: "A köztetek élő előljárókat, mint magam is előljáró, kérem...
ne zsarnokoskodjatok a választottak felett" (IPét 5, 1-3). Ebben a szellemben
mondja a II. Vatikáni zsinat az egyházról szóló konstitúcióban a hierarchiáról
szóló fejezet legelején: "Az egyház szent hatalommal felruházott szolgái testvé
reiknek szolgálatára állanak".

Az egyház nem monarchia, nem demokrácia, hanem közösség, Ennek
megfelelően a zsinat meg is adta az együttes, közösségi egyházvezetés mo-
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delljeit: 1. egyházmegyei síkon - egyházmegyei zsinat, papi szenátus, pasz
torális tanács; 2. plébániai síkon - lelkipásztori tanács és gazdasági tanács.
E két utolsót a képviselőtestület gyakorolja Magyarországon.

Ezt a kollégiális egyházvezetést Keszthelyi Ferenc, az új váci megyéspüs
pök foglalta össze nagyszerűen: "Másképpen kell rendeznünk kapcsolatain
kat... Ez a feltétele annak, hogy az egyház jobban meg tudjon felelni külde
tésének - hiszen mi másért kellene és volna érdemes megújítani az egyház
at? - hogy Isten szeretetének látható, fölismerhető jele legyünk a világban...
Szándékosan és nyomatékkal használom a többes számot: eddigi életem ta
pasztalata szerint ezt csak együtt lehet jól csinálni. Nem a saját elképzelése
imet akarom másokkal megvalósíttatni, hanem a miénket - közösen".

Az egyházmegyei zsinatoknak éppen az a fő feladata, hogy az egyháznak
ezt a lelki és szervezeti megújítását elkezdje, ahogyan a Szentatya éppen
ebben jelölte meg az angliai főpásztorok legsürgősebb feladatát: "Az egyházi
tanítás minden szintjén az igazi katolikus egyháztan bemutatása történjék,
amelynek át kell hatnia az egyházmegyei és plébániai struktúrákat, tevékeny
ségeket" (Magyar Kurír, 1992. március 19).

''Hogy életünk legyen és bőségben legyen" (Jn 10,10)

A keresztény lelkiség megújítása a II. Vatikáni zsinat nagy teljesítménye. Ennek
része a megújult egyházszemlélet: Közösség Krisztussal és Krisztusban egymás
sal. Megújult, mert a jogi, politikai és szociológiai egyháztan helyébe teljesebb,
bibliai, teológiai, szentségi önismeretre tett szert. Ezzel a lelkiségi megújulással
együttjár a szervezeti, intézményes megújulás is.

Ennek a keresztény újjászületésnek bevezetése az egyházmegyei zsinatok
feladata és a lelkipásztori szolgálatra vár munkálása, ahogya Magyar Püs
pöki Kar meghatározta: "Egyházunk sarkalatos feladata a testvériesebb, kő
zösségibb gondolkodás- és cselekvésmód elterjesztése minden szinten."

Ez a megújulás nem csupán az egyházkép tisztogatása, hogy az egyház
elfogadhatónak lássék. Hanem komoly elmélyedés önmaga felismert valósá
gába, hogy a történelmi rárakódásokat lerázza és a fogyatékosságokat kiiga
zítsa. Igy lesz képes kihozni önmagából a legjobbat és adni a fizikailag, tes
tileg-lelkileg és erkölcsileg megrokkant magyar társadalomnak azt, ami iga
zán a sajátja: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: Jézus
nevében kelj fel!" (ApCsel 3,6). Vagyis az élet értékeit, amelyek minden
egészséges társadalomban elengedhetetlenek.
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