
TOMKA MIKLÓS

"Mire való" az egyház?
(Az egyház küldetése a mai világban)

Nyegleségnek tűnik megkérdezni, .míre való az egyház"? Talán még a szent
dolgokkal való játéknak is érthető. Meghökkentő kérdés. Sértő? De biztosan nem
jogtalan! Háromszor-négyszer annyian gondolják, hogy va11ásosságukhoz nincs
szükségük közösségre és intézményre, mint ahány hívő ragaszkodik az egyház
hoz. Elterjedt a "Jézus igen, az egyház nem!" jelszava. Sokan hirdetik, hogy az
egyház csak hatalmi eszköz, ami a személyes hitet megnyomorítja. Jelentős cso
portok szeretnék az egyházat kiszorítani a közéletből - s ily módon tulajdon
képpen megbénítani. Bizonyos, hogy az egyház lényege és értéke nem egyszerűen

evilágihasznosságának függvénye. Joggal tesszükazonban fel a kérdést, hogy mi az
egyház feladata ebben a világban? ÉrCieIDeS tehátszámba venni, miképpen teszi felezt
a kérdést egyrészt az egyház, másrészt a társadalom,és miképpen válaszolnak rá.

A n. Vatikáni zsinat ebben a vonatkozásban is újat hozott. Továbbra is
tanította, hogy az egyház Krisztus misztikus teste. Mégis, ezt a meghatáro
zást némileg háttérbe állította. - Mert az csak az egyház időtlen és társada
lom feletti természetét hangsúlyozza. A zsinat központi tanítása szerint "az
egyház már a földön jelen van, emberekből, az evilági társadalom tagjaiból
áll, akiknek az a hivatásuk, hogy már az emberiség története folyamán Isten
gyermekeinek családját alkossák, és azt az Ur eljöveteléig folytonosan növel
jék." (GS 40). A záró félrnondat döntő jelentőségíí. A zsinat többször megis
métli. (És érdemes itt és az alábbiakban - noha a zsinat ezt nem teszi! - a
kulcsszavakat kiemelni.) Az a félrnondat másutt úgy szól, hogy lIa földön
zarándokló egyház természeténél fogva missziós beállítottságú" (AG 2).

Az egyház küldetése minden emberhez (AA 2, AG to, GEM 3, GS 1-2, SC
9), az egész emberiséghez (UR 2), az egész emberi nemhez (GS 45), minden
teremtményhez (AG 1), az egész világhoz (GS 40, LG 9) szól. Két feladat
különösen fontos. "Az egyház az üdvösség örömhírét elviszi azokhoz, akik
még nem hisznek" (SC 9). És az egyház "folytatja Krisztus küldetését, akit
azért küldött az Atya, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek" (AG 5) és az
elnyomottaknak (AG 12).

Egy bizonyos: az egyház nem ön,!!agáért van!Feladata, hogy Isten országáért
dolgozzon, szóban és tettben az Orömhírt hirdesse és az egység jele legyen
- a társadalomban, mindenki javára. Az egyház, amely egyszerre "látható
társaság és lelki közösség" (LG 8), "az egész emberiséggel együtt járja útját
és osztozik a világgal a földi sorsban" (GS 40). Tehát az egyház nem önma
gától és nem önmagából van. Jézus hírnöke, Krisztus ügyének folytatója,
Isten népe, akit a Lélek éltet. Ez a nép ugyanakkor a társadalom tagjaiból és
struktúráiból, a kultúra "anyagából", belőlünk építkező valóság. Alkotóeleme
és társa az a világ, amelynek istenadta szabadságát az egyház nyomatékosan
elismeri és tiszteli.

Az egyház része a világnak és jel a világ számára. Kettejük kapcsolatát a
zsinat visszatérően mint párbeszédet jellemzi. A párbeszéd sajátossága a köl
csönös megbecsülés és tisztelet (GS 23, 92), a másik fél meghallgatásának
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képessége (OT 19), az előítéletek félretétele (GS 85), a belső megértésre törek
vés (GS 28). Mind a világgal való egységnek, mind az őszinte párbeszéd
lehetőségénekugyanaz a feltétele: a világautonómiájának elfogadása. Ez pedig
azt jelenti, hogy az egyház nem egyoldalúan, a társadalmon "kívülről" álla
pítja meg, hogy mire van szüksége a társadalomnak. Mind a társadalom
szükségleteinek feltárása, mind az egyház szerepének kiszabása az egyház
és a társadalom, papok és világiak, hívők és nem hívők, tisztségviselőkés
szakemberek párbeszédét követeli. Ennek egyik kiindulópontja a közvéle
mény megismerése.

A pártállam idején a társadalom elvesztette a saját ügyei feletti áttekintést.
A kiskorúként kezelt állampolgár visszaszorult (visszahúzódott) a magán
életbe. Csak mintegy madártávlatból maradtak elképzelései a társadalomról,
mint emberek, közösségek és intézmények bonyolult hálózatáról. Az egyház
zal kapcsolatos fogalmak is bizonytalanok. Csak töredékesen "hívhatóak elő"

a hiányos ismeretek, régmúlt idők emlékei és a nosztalgiák rétegei alól. Még
is, az egyház az elmúlt évtizedekben is látható valóság volt. Elmosódottan,
de megfogalmazódtak a vele kapcsolatos elvárások. Az elmúlt másfél évtized
adatai ezt jól dokumentálják. Az emberek négy területen számítanak az egy
ház segítségére: a szilárd értékek újrafelfedezésében, az ifjúság nevelésében,
az egymással való megbékélésben és a szociális problémák enyhítésében.

A hetvenes években az értékválság főleg az értelmiséget foglalkoztatta. Az
óta mindenki érzi, hogy ő is a krízis részese. A bűnözés húsz év alatt meg
négyszereződött. A magzatelhajtások, a válások, a tömegkommunikációban
mutogatott szex és erőszak mindennapi környezetünk részei. Sokan szenved
nek amiatt, hogy az erkölcs és a rend erejét vesztette. És sokan nem tudnak
saját életükben egyensúlyt teremteni. A válság részben a kommunista állam
embertelenségének, részben a jelenlegi politikai és gazdasági átalakulásnak a
terméke. A társadalom orvoslása hosszú távú vállalkozás. Onmagunk keresésé
nek azonban ezzel sincs vége. A problémák gyökere mélyebbre nyúlik.

A társadalom egy része felismeri, hogy nem elég az evilági struktúrákat
megváltoztatni. Az élet értelme, az ember végső hivatása az igazi kérdés, és
persze az, hogy mi a boldogság? Az értékválság tény, de nem kevésbé az a
transzcendentális nyitottság is. A társadalom kínzó kielégületlensége vallási
válaszra vár. Sokan - és nem csak az idős nemzedék, vagy a templomba
járók - az egyháztól várnak hiteles értékeket, követhető példákat, megvaló
sítható modelleket. Olyanokat, amelyek konkrétak és közeliek. A keresztény
tanúságnak jelenkorinak, hazainak és ellenőrizhetőnek kell lennie, ha azt
akarja, hogy hitetlen korunk hitelesként fogadja!

Az elmúlt fél évszázad meggyengítette a családi nevelést. Az okok ismer
tek. Az eredmény a generációk egymástól való eltávolodása. A szülők több
sége tehetetlenül figyeli, hogy gyermeke mássá nevelődik, mint ő szeretné.
Gyakran halljuk: veszélyben az ifjúság. Aki pedig az egyházat biztos értékek
hordozójának tartja, magától értetooőnek tekinti: az ifjúság nevelését és jó
útra térítését az egyháztól várja.

A II. Vatikáni zsinat téteibe foglalta: az egyház az egység szentsége (LG 1).
A magyar társadalomban is él az az elvárás, hogy az egyház segítsen a meg
békélésben! Közvetítsen az ellenfelek között! Építsen közösséget az elmagá
nyosodott emberekből! Teremtse meg a befogadó szeretet kultúráját! Ezeket
az elvárásokat azonban bizalmatlanságok terhelik. Valóban mindenki előtt
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nyitott az egyház ajtaja? Valóban úgy törekszik békéltetésre, hogy eközben
tiszteli az egyes ember szabadságát? Megosztottságunkat éppen az jellemzi,
hogy egységre vágyunk, de félünk, hogy az "egységteremtők" kihasználnak.
Félünk, hogy mások érzéketlenek a mi tapasztalatainkkal, céljainkkal, törek
véseinkkel szemben. Félünk az uniformizálástól. Félünk mindennernű térí
téstől. Félünk, hogy nem fogadnak el olyannak, amilyenek vagyunk. Mégis
vágyunk a közösségre. Szinte kilátástalan reménykedés! Nem csoda, ha az
egyházba vetett bizalom is halk, vonakodó.

Elete utolsó évtizedeiben a halódó szocialista-kommunista rendszer egyre
határozottabban törekedett arra, hogy az egyházakat a szociális problémák ke
zelésére felhasználja. Ma már nem érdekes, hogy ebben mennyi önző számí
tás volt. Fontos azonban az, amit az akkori megnyilatkozások tanúsítottak.
Azt, hogy a marxizmus "földi paradicsoma" csődbe ment. S a köztudottat
titkolni sem volt érdemes. Még fontosabb, hogy az akkori hatalom milyennek
látta az egyházat. Nyilvánvalónak tekintette az egyház szociális elkötelezettsé
gét. Alkalmasnak tartotta intézmények működtetésére, Képesnek ítélte a társa
dalmi problémák ésdevianciák megelőzésére,gyógyítására ésutókezelésére. Az
egyház szeretetet és szolidaritást hirdet. A társadalom ebből indul ki. Elvárja,
hogy a kitaszítottaknak, a betegeknek, az öregeknek, az anyagi nehézségekkel
küszködőknek, a sötétebb bőrű hátrányos helyzetűeknek a segítségére legyen.
Sokak számára ez a keresztény tanítás és az egyház hitelességének a próbája.

A társadalom hetven-nyolcvan, vagy több százaléka számít az egyház
szolgálatára. Többen, mint ahányan magukat vallásosnak mondják (arányuk
hetven-hetvenegy százalék) és ötször annyian, mint ahányan "vallásosak az
egyház tanítása szerint" (az ő arányuk körülbelül tizennégy százalék)! A nem
vallásosak, különösképpen pedig a nem egyháziasak is azt tartják, hogy kö
zös gondjainkban az egyház segíteni tud és segítenie is kell. Az ország lakos
ságának ugyancsak legalább háromnegyede kívánatosnak tartja az egyház
nyilvános szerepvállalását. És szükségesnek ítéli, hogy az állam teremtse meg
az ehhez szükséges anyagi, intézményi stb. feltételeket. A társadalom nem
csak igényeket támaszt, hanem a teljesítésükhöz szükséges eszközöket is biz
tosítani (biztosíttatni) akarja.

A bizalmat és az elvárásokat azonban néhány tényező meglehetősenvi
szonylagossá teszi. Az első az egyháztól való eltávolodottság. Emiatt a biza
lom megfoghatatlanná, ködössé válik, az elvárások konkrétumokat nélkülöző
általánosságokká hígulnak. A rokonszenv vitathatatlan, de csak kevéssé fordít
ható le pontosan meghatározott dolgokra.

A második tényező, hogy elvárások létezne~ ugyan, de a legtöbben
visszautasítják, hogy maguk is részt vegyenek és felelősséget vállaljanak a
társadalom javára cselekvő egyházban. Mintha azt mondanák, hogy "oldja meg
a problémákat az egyház - helyettem!". Az egyháznak megszavazott bizalom,
vagy támogatás azonnal hirtelen csökken, ha személyes áldozatot követel.

A harmadik tényező,hogy az átlagos magyar állampolgár számára az egyház
személytelen intézmény. A magyaroknak - a szomszéd népekkel ellentétben 
alig jut eszébe, hogy személyes (családi, emberi, anyagi, társadalmi) problémáik
megoldásához a papjuktól vagy más egyházi személytől kérjenek tanácsot. Az
egyháztól inkább intézményi, semmint személyes támogatást várnak.

A negyedik tényező az általános intézményellenesség. Ez összhangban van
mind az egyháztól való egyéni távolságtartással, mind a tömegkommuniká-

732



ciós egyházkritikával (vagy akár a politikai katolicizmus falra festett mumu
sával). Az intézményekkel szembeni kritika és gyanakvás ismeretében zavar
ba jön az ember. Szinte lehetetlen eldönteni, hogy mi a súlya az intézmény
ként értelmezett egyház iránti elvárásoknak.

Az ötödik tényezőt a "csendes többség dilemmájaként" szokás emlegetni.
Ahol a többség hallgat, egy pici kisebbség is azt a benyomást tudja kelteni,
mintha az egész társadalom nevében szólna. Vagy másképpen: egy ingadozó,
a szóban forgó ügyektől távolságo t tartó többség véleményét alkalomadtán
egy kicsiny, de magabiztos és erőszakos kisebbség is az ellenkezőjére fordít
hatja. Nálunk mindkettő adott, a távolságtartás is, egy kis csoport harcos
vallásellenessége is.

A közvélemény ingatag. Befolyásolható. Manipulálható. Csak hiányosan
tükrözi, hogy az embereknek mire van szüksége. Bizonyos, hogy nem ez az
egyedüli mércéje annak, hogy mi az egyház feladata a társadalomban. A
feladatok kijelöléséhez elkerülhetetlen magának a társadalomnak a vizsgála
ta. Társadalmunk sérült, szétesett. Tagjai bizalmatlanok, visszahúzódóak. Az
emberek is, a közélet is gyógyításra, támogatásra szorulnak. A megváltás ezt
ígéri mind az egyéneknek, mind közös világunknak. Az egyház ennek a Jó
hírnek a szóban és gyakorlatban történő közvetítésére is hivatott.

Különböző adatok szerint nemzetünk fele,kétharmada neurotikus. Megbom
lott az igényeink és lehetőségeink közötti egyensúly. Túl sokáig tartott a kom
munista "zárt osztály' reménytelensége. Legalább két nemzedék vallja, hogy
elrabolták fiatalságát, lehetőségeit. Behozhatatlan veszteség. Maradandó sebek.
A belőlük eredő érzékenység, a személyiségstruktúrába beépült sértettség bete
ges - betegség! Kezelést igényel! Politikai, anyagi jóvátétel keveset ér. A "mivé
lehettem volna...?" panaszát nem lehet kárpótlási jegyekkel orvosolni. Annál
fontosabb lehet az a tanítás, hogy "nem csak kenyérrel (karrierrel, sikerrel, ha
talommal) él az ember" és "az én országom nem e világból való".

Az évtizedes üldözöttségnek egyenes következménye a magánéletbe való
visszahúzódás. Az a rendszer marxizmussal vörösre festett, elbürokratizált
klikkuralom volt. Eszébe sem jutott az egyes polgár szabadságát, kicserélhe
tetlen egyedi értékét figyelembe venni. A mai magyar nép kétharmada olyan
világba született és olyanban nőtt fel, amely a személyt nem fogadta el, nem
méltányolta (s persze nem ápolta, nem fejlesztette). Megfordítva: az önmagát
megvalósítani akaró ember szükségszerűenminél távolabb akarta tartani ma
gát a rendszertől. Magának élővé vált. Azóta is arra vár, hogy valaki olyan
nak fogadja el, amilyen. Azóta is fél mindenkitől, aki meg akarja neki mon
dani, hogy milyen legyen. Azóta is reklamálja szabadságát. Kérdés, hogyan
lehet kitörni ebből az ördögi körből? A közösségi életbe, a társadalom erőfe

szítéseibe való bekapcsolódást akadályozza, hogy a sérült és bizalmatlanná
tett emberek nem találják azokat a struktúrákat, amelyekben önnön sajátos
ságaikat őrizve tevékenykedhetnének. llyen közösségek és struktúrák azon
ban nem épülnek, amíg nincs, aki építse őket. Hiányzik a megelőlegezett

bizalom. Hiánycikkek a társadalmi élet olyan sejtjei, amelyekben nem a funk
ciók, a teljesítmény és az ideológiák, hanem a részt vevő szabad személyek
a legfontosabbak. A hiány pótlására kinek lehetnek jobb kilátásai, mint annak
a közösségnek, amelyet arról ismernek meg, hogy tagjai szeretik egymást?
"Csupán" ezt a szeretetet nem szabad csak "befelé", csak a magunkhoz ha
sonlóak, vagy a velünk azonos hullámhosszon gondolkodók irányába gya-
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koroini. "Csupán" meg kell adni mindenkinek - nemtől, kortól, pártállástól,
világnézettől függetlenül - azt a jogot, hogy maga keresse meg és maga
döntse el, hogy mit tart jónak önmaga és mások számára.

A magánéletbe való visszahúzódással automatikusan együtt jár az egymás
tól való eltávolodás. Társasági élettel, emberi kapcsolatokkal mi magyarok fel
eannyi időt sem töltünk, mint nyugati szomszédaink (- állítják a statiszti
kusok). Tragédia, hogy a klubokat, mozgalmakat, az ezerféle szövetséget és
társaságot a kommunizmus széttiporta. Ma keveset tudunk egymásról. Ke
vés dolgot beszélünk meg egymással. Keveset tervezünk közösen. Keveset
teszünk közösen. A letűnt kor gondolkodásmódját továbbörökítőtömegkom
munikáció létezik. A társadalmi kommunikáció intézményei hiányoznak. Ta
lán nem is teremthetőek meg hatalmi szóval. Alulról kell növekedniük. De
szükség van rájuk, ha kezet akarunk nyújtani egymásnak, ha úrrá akarunk
lenni megosztottságainkon. A zsinat óta a keresztények első kötelességei közé
soroljuk a párbeszédet, a párbeszéd lehetőségeinek megteremtését, a párbe
szédre ösztönzést. Ezzel az egyház ma Magyarországon a társadalomnak is
létfontosságú szolgálatot tehet.

Végül, a magyar társadalom nem csak atomizálódott és szétesett, hanem
egyben sokszínű is. Magában hordozza a holnapi pluralizmus csíráit. Még
időbe telik, amíg az álláspontok kikristályosodnak, amíg kialakulnak a cso
portok, akik egyik vagy másik pozíciót képviselik. De bizonyos, hogy ez a
jövő. Még jó ideig csak "vad" pluralizmussal számolhatunk. Amelyben a
"szabadságot" nem korlátozza mások érdeke és szabadsága. Ez az ököljog
pluralizmusa, a tőke és a politikai összeköttetések versenye. Ebben jelen van
a nyugatról jövő tévéműsor, a sajtó ellenőrizhetetlen szabadsága, a nyugati
pénzen nyomott és terjesztett szektairodalom és sok egyéb. Idegen érdekek
és idegen kulturális minták közegében kell helytállni.

Talán a pluralizmus idővel szelidíthető. Talán a társadalom egy idő után
védekezni tud a különösen mérgező gondolatokkal szemben. Megmarad
azonban a vélemények és törekvések sokfélesége. Más oldalról nézve ez kon
kurrenciát és versenyt jelent. Aki jelen akar lenni a társadalomban, annak be
kell mutatkoznia. Meg kell fogalmaznia programját. Meg kell találnia azt a
formát és hangot, amelyet az emberek elfogadnak és megértenek. S bizo
nyítania kell jó szándékát, szavahihetőségét, megbízhatóságát, társadalmi
hasznosságát. Sőt, mivel versenyről van szó, azt is bizonyítania kell, hogy
feladatát másnál jobban el tudja látni. Nem az igazát kell bizonyítania, hanem
azt, hogy mások, a társadalom számára nélkülözhetetlenek. A tanok és elmé
letek ügye ebben a mérkőzésben eleve vesztésre áll. Az emberi szótértés ké
pessége, a hitelesség, a szolgálatra való hajlandóság a döntő tényezők.

A pluralizmus adottság. A modern kor jellemzője, amit nem lehet büntet
lenül korlátozni, vagy figyelmen kívül hagyni. Aki felrúgja a játékszabályo
kat, maga fizet rá. Röviden szólva: egyre inkább maga a társadalom garan
tálja, hogy különböző tagjai saját egyéniségüket képviselhessék. Akár
mennyire is paradoxnak hangzik, a társadalom kikényszeríti a toleranciát. Ez
nem megy konfliktusok nélkül. Ám aki nem fogadja el mások jogát mássá
gukra, az emiatt a társadalommal kerül szembe. Dogmatizmusnak, másokat
kioktató paternalizmusnak ebben a világban nincs helye. Emlékezetes Máté
evangéliumában az utolsó ítélet leírása. "Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam és adtatok
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ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam és befogadtatok.
Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtön
ben voltam és fölkerestetek." Az egyedüli kritérium a gyakorolt szeretet.
Ezek az egyes ember megítélésének normái. S nagyjából ugyanezt várja a
társadalom az egyháztól.

Talán még érdekesebb, hogyan utasítja el az Úr az átkozottakat. Bűnük
nem csak az, hogy az előbbieket nem tették. Vádjuk lényege, hogy válogató
sak voltak, nem mindenkivel szemben gyakorolták szeretetüket, akár csak lIa
legkisebbek valamelyikével nem tették", ami feladatuk lett volna (Mt 25, 31
46). Ezzel összhangban a társadalmi elvárás az, hogy az egyház ne saját erejét
ápolgassa, hanem keresse meg, hogy ki "éhes", "szomjas", "idegen" vagy
másként rászoruló.

A rendszerváltás régi intézmények és régi uralmak összeomlása, és új
rend, új hatalmak kialakulása. Minden átalakulásnak vannak vesztesei. Mi
ráadásul most törlesztjük azt az adósságot, amelynek hasznát a kommuniz
mus élte fel. A váltást nálunk elégedetlenkedés, önzés és irigység kíséri. Mín
denki gyanús, aki él, de a leggyanúsabb, akinek ma több jut, mint tegnap.
Az egyház "tegnap" azzal nyert tekintélyt és bizalmat, hogy a legüldözötteb
bek közé tartozott. És azzal, hogy hatalom és intézmények nélkül is vigasz
talni tudott, közösséget tudott teremteni, hű tudott maradni önmagához. Le
het, hogy a mai feladataihoz ez nem elég. Lehet, hogy a tőle várt társadalmi
szerepet csak intézményei talpraállítása után tudja ellátni. Nem szabad azon
ban szem elől tévesztenie, hogy jogos gyarapodása is félreértéseket, vissza
tetszést kelthet. Vigyáznia kell, nehogy az oktatás terén, a tömegkommuni
kációban vagy bárhol visszaszerzett lehetöségei hitelessége és párbeszédké
pessége rovására menjenek. Nem körtnyűválasztás! De végigkíséri az egyház
történelmét. S végül is, az egyház "reményét nem a világi hatalom által fel
ajánlott kiváltságokba veti." Sőt, még törvényesen szerzett bizonyos jogai
gyakorlásáról is le fog mondani, biztosít a zsinat, "ha kiderül, hogy ezeknek a
jogoknak a gyakorlása miatt kétségbe vonható: őszinte-e tanúságtétele" (GS 76).

A végkövetkeztetés azonban a legkevésbé.sem az, hogy az egyház ne tö
rekedjék intézményekre. Szó sincs róla! A zsinat tanítása és a társadalom
egységesen másra ösztönöz. Három dolog egységére. Arra, hogy az egyház
egyfelől a társadalommal folyó párbeszédben alakítsa ki feladatait! Arra, hogy
az egyház szolgálata a társadalom tényleges igényeit kövesse. És arra, hogy
az egyház új intézményei ne csupán a feladatokhoz igazodjanak, de ez - a
már emlegetett párbeszéd során - a társadalom számára is váljék nyilvánvalóvá.
Ugy tűnik, az egyház jövője Magyarorszagon mindenek előtt nem szervezeti
újjáéledésének ütemén múlik. Osszemérhetetlenül fontosabb, hogy sikerül-e a
dialógust megvalósítania - hívőkkel és nem hívőkkel, a kormánypártokkal és
az ellenzékkel, az idősebb nemzedékkel és az ifjúsággal, és így tovább.

Az idézett dokumentumok:
AA =Apostolicam actuositatem (Határozat a világi hívek apostolkodásáról), AG =Ad gentes
(Határozat az egyház missziós tevékenységéről), GEM = Gravissimum educationis momentum
(Nyilatkozat a keresztény nevelésről), GS =Gaudium et spes (Az egyház a mai világban), LG
=Lumen gentium (Dogmatikai konstitúció az egyházról), OT = Optatam totius (Határozat a
papnevelésről), SC = Sacrosanctum concilium (Konstitúció a szent liturgiáról), UR = Unitatis
redintegratio (Határozat az ökumenizmusról).
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