
Perspektívák

Az egyház és a pluralista társadalom

A Vigilia decemberi száma amolyan ünne
pi "tűzijáték" volt: szellemi életünk szá
mos kiválóságát szólaltatta meg. Szépen
megfogalmazott, magvas, nemritkán fa
nyar, de mindig őszinte vallomásaik so
kunkat továbbgondolkozásra késztettek.
Ilyen sok szempontúan, ilyen felelösen.
ennyire nyitottan kellene elgondolkoznunk
közös dolgainkról, legalább az egyházon
belül! Korábban azt gondoltuk, hogy a re
ánk kényszerített politikai rendszer akadá
lyozza az őszinte szót, a nyílt, jószándékú
eszmecserét. Mára kiderült, hogy a rend
szerváltozás önmagában még kevés - le
kell küzdenünk a bennünk lévő akadályo
kat, előítéleteket is. S a Vigilia feladata ép
pen az lehetne, hogy fórumot adjon ennek
az együtt-gondolkozásnak, a higgadt, az
egyház építését szolgáló, Krisztus iránt el
kötelezett dialógusnak. Talán ezt szolgálhat
ja majd most indított rovatuk, a Perspektívák.
Örömmel üdvözöltem a kezdeményezést, s
éppen ez adott bátorságot ~a, hogy megír
jam néhány észrevételemet. Orülnék, ha kö
zölnék levelem, s örömmelolvasnám má
sok reflexióit, véleményét is, akár a lapban
megjelent írásokról, akár más, a lap profiljá
ba tartozó kérdésekről.

Barátaimmal eltűnódtünk a decemberi
szám hosszabb tanulmányain is. Pálvölgyi
Márta sajtóelemzése a pápalátogatásról
(Vigilia 1992. június) kitűnő írás volt, re
mek tükröt tartott elénk a magyar sajtóról.
Mostani elemzése is sok érdekes szem
pontot vet föl, de mintha a szerző szubjek
tív állásfoglalása a kelleténél erősebben

érvényesülne, a tárgyilagos és teljes kép
rovására. Tudom, hogy lapjuk hagyomá
nyához tartozik, hogy távol tartja magát a
politikától, ezt az írást mégis "kormány
pártinak" éreztem. Kiegyensúlyozta vi
szont Lengyel László kitűnő, összefogott,
bár az egyházzal szemben erősen kritikus

írása. Sokat vitatkoztunk róla: egyesek el
lenzéki liberálisnak tartották, mások a Bo
kor közösségek gondolatait látták megfo
galmaz6dni benne. Megjegyzésein viszont
érdemes elgondolkodni.

Egy súlyos ellenvetésünket, illetve ki
egészítésünket azonban el kell monda
nom. Egyes iskolákban, önkormányzatok
nál ma is élethalálharcot kell folytatni
azért, hogy az egyház, egy-egy szerze
tesrend, egy-egy katolikus kezdeménye
zés megkapja azokat a lehetőségeket,

amelyek jog szerint megilletik. Azelőtt

gyakran hallottuk a "helyi túlkapások"
emlegetését az egyházat sújtó rendelke
zésekkel kapcsolatban - bizony manap
ság is sok még a helyi túlkapás. Ezek az
esetek az elnyomott egyház képét mu
tatják, nem pedig a hatalmaskodó egy
házét!

Eltért a véleményünk abban, hogy sza
bad-e, kell-e a Vigiliának ilyen kritikus írá
sokat közölnie. Véleményem szerint a
párbeszéd előfeltétele az, hogy meg tud
juk hallgatni a másképpen gondolkodók
véleményét is, még azokét is, akikkel nem
értünk egyet. Hit és erkölcs kérdésében,
illetve mindabban, ami az Egyházi Tanító
hivatal illetékességi körébe tartozik, nem
lehet vita katolikusok (még értelmiségiek,
sőt teológusok) között sem. De gyakorlati
kérdésekben, az egyház életét, jelen hely
zetét, tevékenységét, pasztorális tevékeny
ségét érintő területeken csak akkor követ
jük húen a Zsinat iránymutatását, csak ak
kor értelmezzük helyesen az idők jeleit, ha
minél tárgyilagosabb helyzetelemzést tu
dunk végezni, s ha véleményünket minél
több sze!Upont figyelernbevételével alakit
juk ki. Ugy tudom, hazánkban még nem
alakultak az egyházmegyei Pasztorális Ta
nácsok, amelyeket pedig a Zsinat ajánl s a
Kánonjogi Kódex is részletez. Ha jól tu
dom, ezeknek főleg világiakból kellene
állniuk, s céljuk az lenne, hogy az egyház-
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megye vezetése első kézből kaphasson hi
teles tájékoztatást az ország különbözö vi
dékein, különböző társadalmi viszonyok
között élő, különbözö foglalkozású, elkö
telezett katolikusok gondolatai, tájékoz
tatása alapján. A Perspektívák című új rovat
s maga az egész lap teret adhatna ilyen
országos méretú párbeszédnek, ahol szó
ba kerülhetnének az egyházunkat érintő

mai kérdések, gondok, feladatok. Vélemé
nyem szerint ez lehetne a Vigilia küldetése
a mai magyar egyházban és társada
lomban.

A párbeszédet sajnos ma sok minden
akadályozza Magyarországon. s ez alól
az egyház sem kivétel. Legsúlyosabb hi
bánknak az előítéleteket érzem. Gyakran
tapasztalom, hogy az olvasók nem a sza
vakra, a gondolatokra figyelnek, hanem
arra, hogy ki mondja, írja le azokat. Az
embereket pedig sokan eleve beskatu
lyázzák, egyeseket - alaptalanul és indo
kolatlanul - eleve kizámak az értelmes,
a katolikus, az egyházhű, sőt a jóindula
tú emberek köréból, tehát meg sem hall
gatják véleményüket, vagy nem azt hall
ják meg, amit azok mondanak, hanem
saját előítéleteik szerint torzítják el a hal
lottakat-olvasottakat. S bármennyire
igaz legyen is a szó, bármilyen megszív
lelendő az, amit mondanak - elutasítják
azt, sőt tagadják még a másik jogát is
arra, hogy véleményt nyilvánítson.

Rétsági Béla
Debrecen

Perspektívák?!

Engedjék meg, hogy a Perspektívák rovattal
kapcsolatban hangot adjak néhány gon
dolatomnak. Azt írja Kerekes Károly, hogy
"Isten nem kérdezte meg tőlünk, hogy mi
lyen egyházat akarunk, hanem szuverén
módon, végtelen szeretetében ajándéko
zott nekünk egy egyházat". En ezzel
szemben azt gondolom, hogy Isten nem
egy egyházat, hanem Fiát ajándékozta ne
künk végtelen szeretetében. Az Emberfia
pedig egyedül Péter főségét szabta meg
ebben az egyházban. Hogy ez az egyház
most hol tart, arról jobb nem is beszélni.

Magunk fabrikálta egyházmodellről

van szó. Hát talán Jézus írta elő, hogy pa
lotákban lakjanak egyházi vezetőink, hogy
még ma is különbség legyen a szertartá
soknál a díjfizetés szerint? Hát nem mi
hoztuk, alakítottuk ezt így még a feudaliz
musban? Nemcsak Lengyel László Allam
fogoly című cikkében érthető úgy - már
aki úgy akarja értelmezni -, hogy az egy
ház a klérusból áll, hanem elsősorban ma
ga a klérus különbözteti meg magát, s véli
úgy, hogy ő az egyház. (Mégpedig e szerint
annál "egyházibb" valaki, minél magasabb
méltóságot képvisel az egyházban.)

Es vajon mit jelentenek azok a szavak,
hogy "az állam a lekötelezettje, az adósa
az egyházaknak anyagilag, erkölcsileg?"
Hát nem kell-e alázatosan szolgálnunk,
mindenféle viszontjuttatás elvárása nélkül
még az ellenségeinket is? Hogyan értel
mezheti ezt így 1993-ban Kalotay Kálmán?
Vagy lehet, hogy másképpen érti, és csu
pán a megfogalmazás nehézsége teszi né
zeteit teljesen anakronisztikussá?

Mindezek rendkívül súlyos problémák,
különösen ha úgy érezzük, hogy ezek hát
terében az áll, hogy a magyar egyház nem
vette észre, hogy ez az ország és ez a tár
sadalom jócskán megváltozott az elmúlt
negyven évben. Társadalmunk elvállásta
lanodott, s a hívőkre embertársink többsé
ge ámulva, vagy rosszabb esetben ellen
szenvvel tekint, s egyáltalán neI!1 kíván a
hithez és a valláshoz közeledni. En ezt tar
tom a legfőbb problémának, s ezzel a tö
kéletes elvallástalanodással egyházunk
még nem igazán nézett szembe, okaira
nem derített elegendő fényt, nem rendel
kezik programmal a leküzdésére.

Nem tudom levelemet okos, szép szó
val befejezni. Csak azt tudom, hogy lel
kem minden erejével, teljes szívemböl és
minden erőmmel hiszek, de bizonyos va
gyok benne, hogy Kerekes Károly és Ka
lotay Kálmán hajója elment.

Tisztelettel, aki ugyan már 1948 óta, de
most 1993-ban egy húszezer fős kisváros
ban alighanem egyetlen olvasójuk

MüllerMárla
Dombóvár
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