
A katolikus értelmiség múhelyei
(egy készülő regiszter anyagához)

Megpróbáltuk felkutatni: hol is folyik maa katolikus értelmiségiek képzése, milyenformákban
és szervezetekben, intézményekben és társulatokban zajlik az életük. Jól tudjuk: összeállítá
sunk távolról sem teljes, nem is lehet az. (Magunk is tudjuk: hiányzik például a könyv- és
folyóirat-kiadás, a rádió és a televízió ide tartozó szerkesztőségeinek, műsorai.) Inkább csak
arra jó, hogy érzékeltesse, milyen sokfelé, sokféle módon találhatók meg az értelmiségiek az
egyházon belül. Abban sem éreztük magunkat illetékesnek, hogya küldöttbeszámolók alapján
értékeljük a leírt tevékenységeket, vagy akár, hogy- némi rövidítéseket leszámítva - formai
és tartalmi szempontból egységesítsük e "jelentéseket". Az azonban világossá vált előttünk

munkánk során - s reméljük, hogy ezt fölfedezik olvasóink is -, hogy eljött az ideje e
munkák, centrumok alapos Jóltérképezésének, egy "almanach" megjelentetésének. Ez megha
ladja kereteinket és erőinket. Egyéb értelmiségi műhelyektól is szívesen várunk beszámolókat,
vagy akár csakfigyelem felkeltő jelzéseket.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara LevelezőTagozata

A Levelező Tagozat megindításának az volt a célja, hogy lehetövé tegye érdeklődő

világiak számára a hittudományok felsőfokú, szakszerű és alapos elsajátítását. Távo
labbi célja hitoktatásra vagy egyházi szolgálatra alkalmas világiak képzése volt. A
felvétel feltétele a gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi és egyházi ajánlás, az
utóbbi alól adott esetben felmentést adtunk. Korhatárt nem állítottunk. Minthogy
ebben az időben a Levelező Tagozat volt az egyetlen államilag engedélyezett ilyen
jellegű intézmény, a felvételi vizsgán nem a hittani ismeretekre, hanem emberi és
keresztény alkalmasságra került a hangsúly, és az érettségi eredmény gyengébb szint
je sem volt akadály. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy 1993-ig a végzettek 60%
a valamilyen felsőfokú diplomával rendelkezett. A három éves tanulmányok végén vég
bizonyítványt kaptak. A végzettek száma 1993-ig 1870, s jelentős részük hitoktatást
végez vagy valamilyen módon az egyház lelkipásztori tevékenységében segít. A ta
pasztalatok alapján elmondható, hogya LevelezőTagozat eddigi tevékenysége jelen
tős mértékben hozzájárult egy öntudatosabb és egyházilag is tevékeny katolikus ér
telmiség kialakulásához.

A rendszerváltás a Levelező Tagozat számára új feltételeket teremtett. Egyházme
gyei hitoktatóképző tanfolyamok sora szerveződött,és a Püspöki Karral kötött meg
állapodás alapján felsőfokú tanító- és tanárképzök mint második szakot megindítot
ták a hitoktató- vagy a hittanár-képzést. Számos lehetőség nyílt tehát laikusok teoló
giai képzésére. A Hittudományi Karon is megszerveződött a hittanári szak. Ilyen
körülmények között a Levelező Tagozat sem maradhatott átszervezés nélkül. Jogo
sultsága továbbra is megmaradt, elsősorban olyan hívők számára, akik már állásban
vannak, vagy diplomájuk van, s ez az egyetlen lehetőségük a felsőfokú teológiai
végzettség megszerzésére. Ezért 1992-től négy évre emeltük a tanulmányi időt,

amelynek végén záróvizsga sikeres letétele és a záróvizsgához mellékelt szakdol
gozat elfogadása után a hallgatók főiskolai szintű hitoktatói diplomát kapnak. Meg
szigorítottuk a felvételi vizsgát, a követelményrendszert. bevezettük a korhatárt. Eb
ben az esztendőben háromszoros volt a túljelentkezés.

Rózsa Huba
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - egyetem lévén 
céljaiban és tulajdonságaiban nem tér el másegyetemektől (az egyetemek "genusába"
tartozik). Ez azt jelenti, hogy az ország számára szükséges, a magyar nép számára
hasznos tudományokra akarja oktatni a fiatalságot. Azt a fiatalságot, amely az euró
pai összehasonlításban is nagyon kis létszámú egyetemistát fölvenni képes magyar
egyetemekre igyekszik. Miközben az egész társadalom számára hasznos szakem
bereket akar képezni, egyszersmind tanulási lehetőséghez juttatja az arra érdemes
fiatalokat.

Az egyetem differentia specificája a "katolikus". Ez azt jelenti, hogy az egyetemen
folyó nevelés a keresztény értékek védelmére, propagálására törekszik. A magyar
katolikus egyház felügyelete alatt oktatja mindazokat, akik az egyetemen óhajtanak
tanulni, elvárva tőlük az általános keresztény erkölcsi normák betartását és a katoli
kus egyház tanításának tiszteletben tartását. (A fölvettek közül erre néhányan nem
vállalkoznak, ezek rendszerint visszalépnek abeiratkozástól.)

Az egyetem az öt éven keresztül folyó oktatás eredményeként szeretné elérni,
hogy eleve hívő hallgatói megerősödjenek hitükben, a kisebb számban fölvett nem
hívők pedig megismervén a keresztény tanítást, megbízható ismeretek birtokában
dönthessenek világnézeti kérdésekben.

A Bölcsészettudományi Kar a Hittudományi Karral közösen arra kíván törekedni,
hogy megteremtse a keresztény, katolikus szellemű társadalomtudomány egyetemi
műhelyét, létrehozza ennek a mindenki számára elérhető, de ugyanakkor az egyete
mi oktatásban is használható magyar nyelvű irodalmát.

A Bölcsészettudományi Kar számít a magyar katolikus közösség támogatására. A
támogatás azt jelenti, hogya katolikus közösség érezze sajátjának az egyetemet, an
nak sikereivel és problémáival együtt. Küldje a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre
tehetséges, tudásra és komoly munkára vágyó fiataljait. Tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy ezek a fiatalok megfelelő szakmai föltételek mellett tanulhassanak,
hogy majdan jó minőségű keresztény értelmiség magvát képezhessék.

Maróth Miklós

Egyetemi Lelkészség

Hosszú évek, évtizedek kiesése után, két és fél évvel ezelőtt kezdett újjáéledni először
a fővárosban, de a többi egyetemi városban is a főiskolások és egyetemisták lelki
pásztori szolgálata. Az első meglepetés az volt, hogy a hittől, egyháztól, vallásokta
tástól eltávolodott ifjúság milyen elemi erővel érdeklődik a számukra tolmácsolt
Evangélium iránt. Az első közösen ünnepelt Veni Sancte, az első kifejezetten nekik
szóló előadás vagy imaóra tömegesen vonzott hívő fiatalokat a hit közös megvallá
sára, mélyítésére. Ezek voltak az első benyomások.

A helyzet azonban bonyolódott: miután önálló kápolnát kaptunk, kötött progra
mok születtek, ez a kezdeti lelkesedés csökkent. Kiderült, hogy az öntudatos vallásos
egyetemista-réteg nagy része eddig is plébániai, mozgalmi vagy éppen titkos közös
ségekben élte hitéletét, sokszor igen belterjesen, zártan. A fővárosi egyetemi lelkész
ség három egymást átfedő irányból igyekszik közeledni a fiatalokhoz. Ennek első

módja a piarista/egyetemi kápolnában folyó istentiszteletek és áhítatok. A vasárnap
esti egyetemista szentmisére kb. 80-loo-an járnak, ünnepi alkalmakkor tele a temp
lom. Mitől mások ezek a misék, mint a többi plébániai? A jelenlevők szinte kizárólag
főiskolások, egyetemisták és néhány tanáruk, így ez voltaképpen "réteg-pasztoráció".
Természetesen a hívek könyörgései, a hálaadási imák és az igehirdetés is az ő nyel
vükhöz, érdeklődésükhözigyekszik alkalmazkodni. Talán a legnagyobb értéke ezek
nek az eucharisztikus ünnepléseknek az, hogy utánuk alkalom kínálkozik a beszél-
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getésre, olykor agapéra. Szeretnénk elmélyíteni a rohanó, zaklatott egyetemista és
főiskolás életben a vasárnapi misék és egyáltalán a templomi élet nyugalmát.

A szentmisékre épülnek a különféle egyetemeken és főiskolákon tartott katekézi
sek, bibliaórák, hitről szóló beszélgetések, előadások vagy éppen közösségi élet. A
Budapesti MűszakiEgyetemen a három történelmi egyház közös szervezésében hitbe
vezető előadások folynak. A tíz-tizenkét fővárosi egyetemen és főiskolán, sajnos, nem
túl nagy az érdeklődés az ilyenfajta vallásos programok iránt; azt még nem lehet
tudni, hogy a meghirdetések, vagy a túl bőséges szellemi kínálat rovására írható-e a
gyér részvétel. Ám egy-egy csoport 20-30 tagja öntudattal és komolyelkötelezettségi
szándékkal vesz részt ezeken a jobbára hetente vagy kéthetente tartott összejövete
leken. Nem egy egyetemi csoport kirándulni is együtt jár, baráti körré válik, ahol
szakmai és emberi problémákat is megbeszélnek. Az a tapasztalat, hogy ahol az
indexbe fölvehető rendkívüli tárgyként kerülhet a többi "elsajátítható anyag" közé a
hitismeret (például bevezetés a katolikus liturgiába, keresztény gondolkodók, hitok
tatóképzés), ott komolyabb az érdeklődés, hiszen egyszerre "hasznossá" is válik az
ezzel való foglalkozás.

Az egyetemi kápolna körül a legsikeresebb rendezvények: a bibliaóra, az ifjúsági
hittan, a jegyességre és házasságra előkészítő sorozat, az adventi-nagyböjti lelki nap.
Az egyetemi kápolna óriási befogadó tere, a kényelmes elhelyezkedés, a kiszolgáló
helyiségek, a folyosók, a hely esztétikai és szakrális varázsa sokakat vonz ide, hogy
kiszakadva az iskola, a könyvtár, az otthon szokványos közegéből itt foglalkozzanak
hitükkel. Ez a főváros központjában lévő, mindenkihez közel álló, "hivatalos" lel
készségi otthon látszik a legmegfelelőbbnek arra, hogy egyetemistáknak és főiskolá

soknak nemcsak szoros értelemben vett istentiszteleti alkalmakat biztosítson, hanem
keresztény értelmiségi képzésükben is meghatározó legyen.

Az egyetemisták, főiskolások életében jelentős szerepet játszanak a mozgalmak, a
társadalmi szerveződések. A budapesti Egyetemi Lelkészség nemcsak tud ezekről,

hanem irányítja is ezek felé tagjait. Az egyik ilyen szervezet a Katolikus Ifjúsági
Mozgalom, amely programjaival, táboraival, a XI. kerület Hirnfy utca 9.-ben lévő

irodájával sokakat mozgat. A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete ere
detileg szegedi kezdeményezésként indult, most nyitja meg budapesti klubját a VIII.
kerület, Mária utca 20. pincéjében. Időről időreingyenes egyetemista lappal (Kakukk)
lepik meg a katolikus fiatalokat. A Katolikus Ertelmiségi Társaság egyetem-közi tár
saságként indult, sok értékes szellemi programot és táncos szórakozást szervez az
érdeklődőknek. Hasonló rendezvényeket tart a Budapesti Szalon Egyesület a VI. ke
rület Városligeti fasor 38.-ban.

Pákozdi István

A Sík Sándor Piarista Egyetemi Kollégium

1991 őszétől működik Szegeden, abban a családi házban, melyet egy volt egyetemi
tanár, Tábi Tibor, egykori diákunk adományozott a piarista rendnek. Ebben a házban
létesített Jelenits István tartományfőnök25 főiskolai-egyetemi tanulmányokat folyta
tó fiú számára kollégiumot. Ez a .rnini-kollégium" sejtszerű része a felsőfokú tanul
mányokat biztosító intézményeknek, tudatosan vállalva a kicsiséget s az ebből faka
dó családias légkört.

Elsősorban pedagógia-szakos hallgatókat veszünk fel, remélve, hogy az i~t lakók
közül többen kedvet kapnak a hazai katolikus iskolákban való munkához. Allandó
kapcsolatot tartunk fenn a szegedi Piarista Gimnáziummal (délutáni tanulószobai
felügyelet, kirándulások szervezése, lelkigyakorlatos kiscsoport-vezetés, hospitálások).

Reményünk, hogy a puszta bennlakáson túl egyfajta szellemi műhely is kialakul.
A kollégium célja, hogy segítse a keresztény hit érlelődését, elmélyülését (lelki na

pok, liturgiák, közös fakultatív imák szerveződése). A hallgatók többsége tagja (illet-
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ve vezetője) a városi ifjúsági csoportoknak, és a diákok fele teológiai tanulmányokat
is folytat.

Sárközi Sándor

A Szent Ignác Katolikus Egyetemi Kollégium

A katolikus egyetemi kollégium létrehozásának gondolatát az 1988-ban Budapesten
alapított Szent Márton Alapítvány köré csoportosuló fiatal értelmiségiek vetették fel
1989-ben. Az alapító szándék: a nemzet és a kereszténység számára elkötelezett fiatal
értelmiség nevelése. Ezen szándék időszerűségét a politikai változások előszelei is
igazolták. A valódi átalakuláshoz és az azt követő helyzet megszilárdításához a szak
mai felkészültség mellett megújult gondolkodásmódú, elkötelezett keresztény értel
miségre van szükség. Valamennyi átalakulásban lévő társadalom kulcskérdése a fia
talok, különösen az értelmiség képzése. Ennek. egyik leghatékonyabb módja a fiata
lok kollégiumi nevelése.

A gondolat valóra váltását a rendszerváltozás során feloszlatott szervezetek tulaj
donának állami kezelésbe vétele tette lehetövé, A szükséges nagyméretű átalakítási
és felújítási munkák befejezése után, 1991-ben nyílt meg a kollégium.

A kollégium arculatának kialakításában a vezetés természetesen épített a korábban
létezett hasonló célú és szellemiségű intézmények tapasztalataira. Azonban már az
indulásnál tudatosan vállalta a másságot: a nyitottságot és a tudományköziséget pre
ferálta, egy demokratikusan működö közösség megteremtését tűzte ki célul.

Természetesen mindezek alapja a krisztusi lelkiség. A vezetés szükségét érezte,
hogy kollégiumunknak állandó lelkivezetője legyen, ezért - több rend megkeresése
után - végül a jezsuita rendhez fordult, mely korábban több magas színvonalú
oktatási intézményt működtetett. A rend támogatta kérésünket, P. Sajgó Szabolcs
jezsuita atya vállalta a lelkivezetői feladatok ellátását.

A szakmai képzést és tudományköziséget a kollégium saját kurzusok szervezésé
vel is erősíteni kívánja. Folyamatosan szervez filozófiai és teológiai kurzusokat, me
lyek mellett a diákok igényeit figyelembe véve évről évre változó témájú szeminári
umokat is meghirdet.

A tudományköziséget a diákok felvételénél is szem előtt tartja a kollégium, ezért
bármely budapesti egyetemről és főiskolaról fogad hallgatókat.

Diákjai látókörének szélesítése, tapasztalatai gazdagítása céljából ösztönzi a kül
földi tanulmányutakon való részvételt; az Alapítvány lehetőség szerint anyagilag is
segít ebben.

A Szent Ignác Kollégium diákjaitól az egyetemi átlagnál jobb tanulmányi ered
ményt, a társadalom szolgálatára való készséget, szociális érzékenységet, kezdemé
nyezőkészséget vár el. Ezen szempontok szerint folynak a felvételi vizsgák is. A
kollégium nagymértékben támcgatja és ösztönzi a diákkezdeményezéseket. Ennek
eredményeként működikolvasósarok, teaház, színházszervezés, zsolozsma, nyári tá
bor, közös kirándulások, sítúra, kollégiumi hétvégék.

A kollégium egyedi koedukáltságában- is. Sokan kérdezték csodálkozva, hogyan
lehet egy katolikus kollégium koedukált. Éppen azért vállalta a kollégium vezetése
már az indulásnál a kétneműséget, mert katolikus kollégiumot indított. Egy Krisz
tusra hivatkozó felnőtt közösségnél ez természetes dolog. A fiúk és lányok együttes
jelenléte teszi még élőbbé a közösséget és ad lehetőséget számos figyelmességre, teszi
még otthonosabbá a légkört.

Három nevelő dolgozik a kollégiumban: a főállású igazgató, mellékállásban a lel
ki- és tanulmányi vezetők.Mindhárrnan a közösség idősebb tagjaiként, eltérő életkori
és állapotbeli adottságaiknak megfelelően végzik munkájukat. A kollégiumnak 48
bentlakó és 24 bejáró diákja van. Ezt a létszámot egyrészt a fizikai feltételek, másrészt
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tudatos döntés határozta meg. Ilyen létszám esetén még mindenkinek reális esélye
van a többiek megismerésére, a közösség életébe való aktív bekacsolódásra.

Edöcsény András

A Katolikus Egyetemisták és F6iskolások Egyesülete

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolasok Egyesületének létrejötte folyamatos fejlődés

eredménye. Igen lényegesnek látszik, hogy az egyesület éppen Szegeden alakult meg.
Négy tényezőt emelek ki, amelyeknek valószínűleg döntő szerepük volt az egyesület
létrejöttében:

1. Az előző rendszer utolsó évtizedében Szegeden működő néhány bázisközösség
mindenképpen közvetlen.előzményneklátszik. Ezeknek a közösségeknek elsősorban

a széles látókörét tartom fontosnak. Szinte általános volt a folyóirat-figyelés, a világ
egyházban történőesemények, az új teológiai írások ismerete, valamint a nyelvtudás.
Mindezek hátterében pedig hangsúlyozottan a II. Vatikáni zsinat szellemisége és lel
kisége állott.

2. Ezeknek a csoportoknak a vezetői egy idő után szükségét érezték, hogy a bő

vülő lehetőségeket maximálisan kihasználva, ne csupán elszigetelten, hanem össze
hangoltan működjenek tovább. Ekkor született a máig is fennálló havi összejövetel,
a CT (Coordination Team). Ez a találkozás azóta kommunikációs csatornává alakult.

Ezt a munkát megkönnyítette egy fokozatosan kialakuló regionális ifjúsági pasz
torációs központ, a Katolikus Ifjúsági Iroda egyre bővülő irodai infrastruktúrája (te
lefon, fax, fénymásológép) is.

A fent említett szinódus résztvevői és a rendszeresen Szegedre járó külföldi ven
dégeink egyaránt fontosnak tartották a magyar katolikus ifjúság szervezett formában
történő megjelenését a világban. Többek között a Nemzetközi Katolikus Diákszerve
zet, az IMCS/IYCS (International Movements of Catholic Students/Internacional 10
ung Catholic Students) vezetősége Szegeden tartotta Közép-Európával foglalkozó
regionális megbeszélését, amelyen kifejezetten szorgalmazták magyar katolikus diák
szövetség(ek) létrejöttét.

3. Néhány évvel ezelőtt a város fiatal katolikus értelmisége fogott össze, hogy a
kisközösségek új nemzedékét segítendő, hosszabb távú pasztorációs tervet dolgoz
zon ki. Az előkészítő munka tanulmányi nappal, majd egy ifjúsági szinódussal in
dult. Ezeken többek között olyan kérdésekre keresték a választ a résztvevők, mint a
fiatalok szerepe az egyházban, az egyház jelentősége a fiatalok számára, a kisközös
ségek és a területileg szervezett egyház kapcsolata, a főiskolai!egyetemi évek opti
mális kihasználása, valamint az egyház és a pluralista társadalom viszonya. Ezek
mellett szó esett a katolikusoknak a civil szférában való megjelenési lehetőségeiről, va
lamint ennek konkrét megvalósításáról a főiskolai és egyetemi életben.

Ilyen előzmények után, 1990. december 15-én kb. 30 hallgató/2 egyetemi oktató,
valamint egy pap részvételével megalakult az egyesület, ahol elfogadták az alapsza
bály első változatát is. Érdemes idézni ebből az egyesület identitását meghatározó
passzust:

II. Az egyesület céljai, feladatai, alapelvei:
1. Előmozdítja az evangelizációt az egyetemi, főiskolai hallgatók és középiskolás

diákok körében.
2. Törekszik felébreszteni a fiatalokban a társadalom irántí felelősségtudatot és

felkészíteni a társadalmi életben való részvételre a szegények, az elesettek iránti szo
lidaritás, a szabadság, a türelem és a nyitottság szellemében.

3. Segíti a katolikus fiatalok körében közösségek szerveződését és ezek munkáját.
4. Elősegíti, hogya fiatalok bekapcsolódjanak a katolikus egyház nemzetközi éle

tébe.
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5. Az egyesület céljainak elérésében politikai pártoktól függetlenül működik.
Az első félév a közös tanulás és a II. Tanulmányi Napok szervezésének jegyében

telt el. A másodízben megrendezett Tanulmányi Napok témája "Közép-Európa és a
katolikus egyház" volt.

A következő tanév programjai még mindig jobbára Szegedhez kötődtek. A III.
Tanulmányi Napok témáját nemzetközi szervezetünk (ahol időközben megfigyelői tag
ságot nyertünk) szokásos évi tanulmányi hetén gyűjtöttük be: "Kisebbségek és a
katolikus egyház". E téma sokszínűsége, ilyen megfogalmazásban újszerűsége miatt
esélyes volt arra, hogy felkeltse az egyetemisták érdeklődését.

Az egyetemen teológiai eltfadássorozatot indítottunk, ahol rendszeresen közel száz
résztvevőhallgatta vezető magyar teológusok előadásait. S ami lényeges, a hallgató
ság fele általában nem a kisközösségekből került ki. Ekkor hirdettük meg először

teológiai pályázatunkat is.
Kapcsolatainkat az egyházon belül is próbáltuk szorosabbra fűzni hasonló és más

sal foglalkozó intézményekkel egyaránt. Előbb-utóbb nyilvánvalóvá vált azonban,
hogy a magyar egyházban egyelőre senki sem viseli gondját központilag az egyete
mista pasztorációnak, azaz nincs átgondolt katolikus értelmiségképző koncepció.
Többek között ennek a felismerésnek hatására született az Országos Katolikus Egyete
mista Kerekasztal (OKEK) gondolata. Létrehozását külföldi inspiráció - a német ifjú
sági egyesületek csúcsszervének konferenciáján gyűjtött tapasztalatok - is segítette.
Az első találkozó Szegeden volt, S ezen részt vett az ifjúsági pasztorációval foglalko
zó mozgalmak, szervezetek, intézmények (KIM, HÁLO, OU, Szent Ignác Kollégium)
képviselői mellett a Püspöki Kar akkori ifjúsági referense, valamint az IMCS európai
vezetője is. Az első találkozó hagyományt teremtett: Budapesten, majd Pécsett ren
deztük a következőket. Másik hagyományteremtő rendezvény is volt ezen a nyáron.
Ekkor rendeztük meg első ízben a fenti intézményekkel közösen az Országos Katolikus
Egyetemista Találkozót (OKET). A szélesebb "közönség" számára létrehozott találkozó
a természet értékei mellett évenként változó témát tűz zászlajára. Első évben a ma
gyar egyház zsinati folyamata, idén pedig a kultúra és az egyház kapcsolata volt a
központi téma. Igen eredményesnek látszanak az itteni csoportbeszélgetések, ame
lyek szellemi találkozási lehetőségként szolgálnak.

Az idei tanévben szükség volt egyfajta koncepcióváltásra, súlypont-áthelyezésre
munkánkban. A vezetőség egy része ugyanis külföldre ment ösztöndíjjal, más része
pedig végzős volt az egyetemen. Mindez meghatározta lehetőségeinket. Elsősorban

a szegedi aktivitás csökkent erőteljesen. hiszen ez rendszeresen nagy energiájú be
fektetést igényel. Ennek eredménye az lett, hogy az egyetemi előadássorozat látoga
tottsága alábbhagyott, a HÖK-be nem került képviselőnk, a kulturális titkársággal
való kapcsolatunk is meglazult. Az egyesület vezetősége fontosnak és elérhető célnak
tartotta, hogy fejlessze az országos hálózatot. Ennek megfelelőerr helyi csoportok alakul
tak először Budapesten, azután Debrecenben. Folyamatban van Pécsett és Szom
bathelyen is egy-egy csoport megalakulása. Legjelentősebbnekezek közül a budapesti
csoport vállalkozása látszik. Egy egyetemista klubot szeretnének működtetni a belvá
rosban. E csoport munkája egyébként ékes példája az egyházon belüli összefogásnak.
A szervező munka nagy része a Szent Ignác Kollégiumban folyik, a megbeszélések
nek a budapesti egyetemi lelkész ad otthont, a klubhelyiség kialakításához pedig
lényeges segítséget nyújtanak a kalocsai iskolanővérek. Az országos hálózat kialakí
tása mellett ebben a tanévben is aktív tevékenységet fejtettünk ki nemzetközi szerve
zetünkben.

Országon belüli kapcsolataink mindenképpen sokrétűnek mondhatóak. Rend
szeres résztvevők vagyunk az Ifíúságpolitikai Allamtitkárság fórumain, és a titkárság
több képviselőjét is vendégül láthattuk már. Figyelemmel kísértük a felsőoktatási

törvényalkotást, részt vettünk ilyen irányú megbeszéléseken. Ökumenikus szellem
ben működünk együtt a többi történelmi egyház ifjúsági és diákszervezetével (RE-
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FISZ, MEVISZ, KIE, MEKDSZ). Tagjai vagyunk a Magyar Kulturális Kamara frissen
alakult szegedi önálló tagozatának, ami elsősorban kulturális jellegű rendezvények
bonyolításában jelent majd előnyöket. Szeretnénk a helyi csoportokat ösztönözni az
egyetemi "közéletben" való részvételre is.

Érdemes néhány szót szentelni a jelenleg kb. 300 tagot számláló egyesület gazdál
kodására. A bevételek a minimális tagdíjon kívül elsősorban a költségvetési támoga
tásból, valamint az egy-egy esemény kapcsán felmerülő egyéb pályázati lehetőségek
ből származnak. A felhasználás módját általában a támogató szerv jelöli meg, ennek
keretein belül pedig a vezetőség dönt.

A jövőről szólva mindenképpen el kell mondani, hogy az egyesület munkájának
folytatásához új munkamódszerre van szükség. Az eddig háromtagú vezetőséget

őszi választmányi ülésünkön szeretnénk kibővíteni a helyi csoportok vezetőivel, va
lamint az országon belüli, a külföldi és a kulturális kapcsolatok felelősével. A szub
szidiaritás elvének figyelembevételével fokozott autonómiát szeretnénk biztosítani a
helyi csoportoknak (akár önálló jogi személyiséget is). Ez a fajta munkamegosztás
ad reményt egyebek mellett a szegedi csoport "újjáéledésére" is.

A szervezet életének első aktív periódusa befejeződött. Kialakultak azok az egy
házon belüli és kívüli keretek, ahol érzésünk szerint szükség van tevékenységünkre.
A következő periódus valószínűleg kevésbé lesz látványos, mégis éppen ez dönti
majd el, hogy mennyire tőlthetőek meg tartalommal ezek a lehetőségek. Talán sok
múlik azon is, hogyan tudjuk biztosítani az utánpótlást, hogyan sikerül az első na
gyobb őrségváltás.Ennek érdekében komoly képzési programokat tervezünk közép
iskolásoknak és egyetemistáknak egyaránt. A szaktudás mellett fontos ismeretkörnek
tartjuk a zsinat, valamint az egyház szociális tanításában való jártasságot, az alapvető

teológiai mG.veltséget, a közéletben való részvétel keresztény kritériumainak ismere
tét. Röviden szólva, szeretnénk hozzájárulni egy katolikus értelmiségi réteg kialaku
lásához. Emellett szeretnénk továbbra is szolgáltatásokat nyújtani a katolikus egye
temisták számára (Tanulmányi Napok, teológiai pályázat, OKET), végül pedig a fel
sőoktatásban tanulók között továbbra is elősegíteni az evangelizációt.

Bán Sándor

A Barankovics Alapítvány

Az evangéliumi értékek közvetítésére vállalkozó közéleti tevékenység során különö
sen érezhető, hogy társadalmunk vallási, világnézeti és politikai műveltsége nagyon
egyenetlen. A jelenség az elmúlt 40 év egyházellenes közszelleme és a hatalmi
eszközökkel terjesztett kommunista ideológia befolyása után nem meglepő.A keresz
tény értékek közéleti vonatkozásainak értelmezése azonban sohasem volt könnyű

feladat.
Barankovics István (1906-1974) európai műveltségűkatolikus közíró és széles látó

körű politikus, a katolikus szellemi ellenállás egyik kiemelkedő személyisége volt.
Barankovics István - mint a Demokrata Néppárt főtitkára -1948-ban meghirdette

a Világnézeti Akadémia beindítását. Még emigrációjában is (1949-1974) foglalkoztat
ta a pártpolitikán felülemelkedő szellemi összefogás gondolata: " ...az emigrációban
élő magyar tudósok, írók, költők, publicisták, újságírók és más - a szónak tágabb
értelmében vett közéleti emberek" összefogásának gondolatáról levelezett.

Ebben a szellemben, ennek megvalósítására alakult meg 1990-ben a Barankovics
Alapítvány, azon belül a Barankovics Akadémia és könyvkiadói program, természetesen
a megváltozott körülmények figyelembevételével. Ma már közel 100 hétvégi tan
folyam, több akadémiai rendezvény és számos kiadott könyv érzékelteti, hogy az
Alapítványeredményesen működikkuratóriumának, ügyvezető igazgatójának és ta
nulmányi vezetőinek irányításával.
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Tevékenységének súlypontia a közéleti kultúra megalapozása, elmélyítése. A hét
végi/ részben bentlakásos tanfolyamok kezdeti szakaszában az általános politikai,
történelmi, társadalmi és gazdasági ismeretek iránt mutatkozott elsősorban érdeklő
dés/ főként a közép- és idősebb nemzedék részéről. Az előadók a társadalom demok
ratikus értékrendjéről, a jogállamiság feltételeiről, az egyház társadalmi tanításáról,
az ország helyzetét meghatározó hatalmi erők működésérőlnyújtottak megalapozott
ismereteket. Az oktatást szemináriumi munkával és forrásmunkák felkínálásával tá
masztották alá. Az érdeklődés azonban mindinkább a konkrét gazdasági jelenségek
és társadalmi kérdések, a mezőgazdasági, a kisipari. a kisvállalkozói réteg időszerű

gondjai felé fordult. Emellett a BIA programjában külön hangsúllyal szerepel a fog
lalkozás a fiatal nemzedékkel, de nem hiányoznak a szakszervezeti, munkajogi is
mereteket közvetítő tanfolyamok sem.

Az oktatás alapszemléletét természetesen átszövi a keresztény értékekhez való
igazodás. Ennek legfontosabb biztosítéka az előadói gárda megválasztása. A referen
sek egyetemek, minisztériumok, tudományos intézmények és intézetek felkért el
méleti és gyakorlati szakemberei közül kerülnek ki. A tapasztalat többek között azt
mutatia, hogy az iskolák 1948-ban végrehajtott államosítása után visszaadott 8 gim
názium eredményes munkát végzett. Ideszámítva a néhány idősebb referenst, szá
mos színvonalas keresztény kötődésű, fiatal katolikus és protestáns előadó került ki
a megmaradt gímnáziumokból. Nem jelentéktelen az a segítség sem, amit külföldi
magyar szakemberek nyújtanak, például a bécsi Magyar Katolikus Egyházszocioló
giai Intézet kezdeményezésére alapított Pannon Szabadegyetem előadóinak és több
nyugati neves magyar személyiségnek a közreműködésével. Több mint 40 azoknak
a világi és egyházi egyetemi felkészültségű hazai és külföldi előadóknak a száma,
akik eddig közreműködteka hétvégi tanfolyamok és akadémiai rendezvények prog
ramjában.

A szernináriumok munkáját támogatja az Alapítvány kiadói programja. A Baran
kovics Alapítvány támogatásával jelent meg például Mészáros István Kimaradt tan
anyag - a diktatúra és az egyház (1945-1956) círnű könyve a kommunista hatalomát
vételnek és az iskolák államosításának a történetéről. a Márton Áron Kiadó gon
dozásában.

Az Alapítvány fővárosi és vidéki rendezvényei programjának megvalósításában
együttműködikhozzá közel álló szervezetekkel és intézményekkel, illetve támogatja
azok tevékenységét lehetőségeihezmérten.

Partner többek között az Apor Vilmos Népfőiskola (Győr), a KÉsz több vidéki
szervezete, a Pannon Szabadegyetem (Pécs), a Kolping (Gyöngyös), a szombathelyi
Katolikus Továbbképző Intézet, a Regnum Marianum közösség, a Justitia et Pax pécsi
bizottsága, a Katolikus Társadalomtudományi Akadémia (Budapest) és a KDNP Pro
testáns Szellemi Műhelye (Budapest). A közös rendezvények mindannyiszor találko
zói voltak a katolikus és protestáns értelmiségiek egy-egy csoportjának is.

Mindez aligha lenne lehetséges hatékony támogatás nélkül. A széles körű munkát,
annak személyi és tárgyi feltételeit a nem jelentéktelen hazai adományozókon kívül
elsősorban a német Konrad Adenauer Alapítvány szerződésesalapon nyugvó támo
gatása teszi lehetövé.

Kovács K. Zoltán

A Katolikus Társadalomtudományi Akadémia
(KATfA)

Nem lehet tudni, hol kezdődött. Az előzmények között megtalálhatók a 70-es évek
önképzökörei, amelyek egyszerre szolgálták a keresztény társadalomtudományi gon
dolkodás megteremtését és a hívő szakemberek vallásos és társadalomtudósi identi
tását. A gyökerek visszavezetnek egy-egy regnumi kisközösséghez. a 80-as évek má-
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sodik felében a végző levelező teológusoknak tartott leányfalui és pannonhalmi lel
kigyakorlatokhoz. Es előzményei közé tartoznak a Katolikus Nyári Egyetemek Győ

rött, majd Kiskunhalason. Mindezek után a KArrA 1989-ben az Országos lelkipász
tori Intézettel együtt született meg, a Magyar Katolikus Püspöki Kar által az OU-nak
a katolikus felnőttnevelés megkezdésére adott megbízás alapján.

1989 tavaszán az Európai Katolikus Felnőttnevelési Társaság (FEECA) Magyarcr
szágon, Leányfalun tartott konferenciát. Ennek vitái figyelmeztettek arra, hogy a ke
resztény felnőttnevelés nem merül ki a felnőtt-katekézisben. Sokkal átfogóbb annál.
A Társaság három területen végzi munkáját. Az első a hitbeli, a vallási, a teológiai
nevelés. A második a családi életre, a gyermeknevelésre és az ezekkel kapcsolatos
problémákra való felkészítés. A harmadik az élet nyilvános részére, a hivatásra, a
szociális elkötelezettségre, a közéleti szerepvállalásra való nevelés. E terület ezidáig
fehér foltnak volt mondható. Ennek folyamatos kialakítására vállalkozott a KArrA.

A kommunista ideológia a vallást csupán magánügynek akarta elfogadni. így sem
szerette. A nyilvánosságot és a társadalmi szerepet - és intézményeket - igénylő

vallást üldözte. A 40 év vallásüldözése mindenekelőtt a látható, a magánéleten túl is
megnyilvánuló vallás üldözését jelentette. Megtizedelődött a keresztény értelmiség.
A totális állam felszámolta a vallási szervezeteket, intézményeket. Akkoriban a tár
sadalmi rend megdöntésére irányuló tevékenységnek minősült, ha valaki vallásos
munkaerkölcsről, hitre épülő közösségekről, a társadalom keresztény elvek szerinti
jobbításáról szólt vagy írt. A kádárizmus talán semmitől sem félt annyira, mint a
nyilvános életről és a társadalom rendjéről autonóm módon gondolkodó (és alkal
masint cselekvő) kereszténységtől.(Sazt sem kell titkolni, hogy ezt a félelmet át tudta
örökíteni a kommunizmust túlélő nemzedék egyes csoportjaira.)

A világi dolgokat illető tudatos keresztény állásfoglalás hívő és egyházi oldalról
sem volt ellentmondásmentes. Századunk gazdag hitvalló keresztényekben. A ma
gyar katolicizmus erkölcsi tökéjét nagyon sokan gyarapították munkahelyi és egyéb
nyilvános helytállással, a hitükért kapott büntetések, az állásvesztés, a kitelepítés, a
börtön elviselésével. Ám az ellenállásban erősebbeknek bizonyultunk, mint a kezde
ményezésekben. Az üldözöttség a világi hívek önálló felelősségvállalását az egyhá
zon belül talán ösztönözte. A "világban", azaz a vallásellenes kommunista rend
szerben azonban nem. A diszkrimináció sok hívőt belső emigrációra késztetett. A
kudarcók és a folyamatos hátrányok elviselése rengeteg energiát emésztett fel. Az
elmúlt rendszert - nemcsak elveit, nemcsak erkölcstelenségeit, hanem egész
mindennapi valóságát - sokan, talán a legtöbben "rossznak", "ellenségesnek" ítélték
és csak annyira voltak hajlandók részt venni abban, amennyire az a megélhetéshez
elkerülhetetlen volt. Ezzel maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy a vallás a magán
életbe szorult.

A nyolcvanas évek vége s még inkább a rendszerváltás új utakat nyitott. Egyre
több keresztény ébred társadalmi felelősségének tudatára. És a közéletben korábban
szereplők közül egyesek most találnak vissza a kereszténységhez. Mindkét típus szá
mára tisztázandó: Mi a hívő ember feladata a világban? Mit tanít a kereszténység
gazdagságról, társadalomról, politikáról? Lehet-e egyáltalán a világtól elfordulva Jé
zus nyomában járni? A másokért való felelősség mit követel azoktól, akik nem felső

vezetőkéntdöntenek emberek sorsáról? S amikor a kereszténység társadalmi külde
téséről van szó, meddig terjed a papok és meddig a világiak illetékessége? Persze
mindezek nem pusztán elvont és absztrakt kérdések és elvek! Értelmezésükhöz és a
rájuk adott válaszhoz elkerülhetetlen a mai magyar társadalom dolgaival való szem
benézés. Ezt kínálja a KATTA. Az elveket is és a gyakorlati értelmezést is. Az elvek:
társadalomtudomány, keresztény kultúra, erkölcsteológia, egyháztan. (Az egyház tár
sadalmi tanítása című dokurnentumgyújteményt, a KArrA kurzusainak egyik jelentős

eszmei alapját nemrégen jelentette meg a Szent István Társulat.) A KArrA munká
jában a "gyakorlat" öt nagy területet jelent. Az első: a hazai problémákkal való szem-
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benézés avatott szakemberek segítségével - a munkanélküliségtől az ifjúság hely
zetén át a cigánykérdésig. A második: a pedagógusi munka, a történelem- és az
irodalomtanítás újragondolása. A harmadik: a tömegkommunikáció keresztény hasz
nálatának (sőt, művelésének)elsajátítása. A negyedik: a szociális gondozás praxisa.
Végül az ötödik: az egyházközségi munkatárs feladatkörének elsajátítása.

A kezdeti 35-40 fő helyett az 1992-93. tanévben majdnem 300 hallgatója volt a
KATIÁ-nak. Ebben az évben egy vidéki és egy erdélyi tagozat is indult. Tekintettel
az eredeti célkitűzésre, a közéleti szerepvállalásra, a hallgatók zöme diplomás. Van
közöttük tanár és igazgató, mérnök és orvos, végzős egyetemi hallgató és - mind
kormánypárti, mind ellenzéki - aktív politikus. Minden harmadik-negyedik hallga
tó levelező teológiát végez, vagy végzett. A szociális munka tanulása, adiplománál
a tevékeny elköteleződés fontosabb. Az egyházközségi munkatársi kurzusra pedig
egyenesen a bejutás feltétele a megelőző és eredményes egyházközségi tevékenység.

A KATIA egyszerre felnőttoktatási és katolikus értelmiségi műhely. Anyagi létét
nem állami és nem egyházi támogatás biztosítja, hanem bel- és külföldi alapítványok.
De ennél is fontosabb a résztvevők segítsége. Ez az öritevékeny jelleg az egyik ma
gyarázata annak, hogy a KATIA nem válik személytelen iskolává, hanem a keresz
tény felnőttnevelésállandóan alakuló központja marad. Ugyanennek még egy bizto
sítéka van. Az első kétéves tagozat hallgatói a két év leteltével nem akartak végleg
búcsút mondani neki, hanem megalakították a KATIA Baráti Körét. Évente négyszer
találkoznak a KATIA "öregdiákjai", hogy 2-3 vitaindító előadást meghallhassanak.

Tomka Miklós

A leányfalui lelkigyakorlatos ház

A ház szeptember elején ünnepelte működésének tizedik évfordulóját. Ez idő alatt
közel 800 lelkigyakorlatos csoportot fogadott.

A tíz év alatt 27 ezernél jóval többen jártak itt. Mennyi volt ebből értelmiségi?
Megbízható becslés szerint - beszámítva a többször is megjelenteket - legalább
8.000 értelmiségi hagyta el házunkat komoly lelki-apostoli felkészültséggel.

Tervünk az, hogy több, kifejezetten értelmiségi csoportot szervezünk. Elsősorban pe
dagógusok, de orvosok, jogászok, közgazdászok (és természetesen papok) számára is.

Bár a Szent Ignác-i lelkigyakorlat 30 napig tart, a módszer maga a 3-6 napos
lelkigyakorlatban is érvényesíthető. Ez a módszer kiváltképpen ma időszerű, amikor
a személyes döntésen alapuló vallásosságra van égető szükség.

A lelkigyakorlat azonban - hagyományos jezsuita kifejezéssel "schola affectu
um", az érzelmek iskolája is. Miként a lelkigyakorlatos szellemmel oly rokon Jézus
Szíve-tisztelet sem, ez sem jelent érzelgős vallásosságra való nevelést. Az ösztönös,
önző érzelmeken, a szenvedélyeken úrrá kell lennie a hittől megvilágosított észnek
és a kegyelemmel megerősített akaratnak.

Természetesen más lelkigyakorlatos módszerek is érvényesülnek e házban: feren
ces, domonkos, bencés stb. atyák szintén tartanak lelkigyakorlatokat.

Hevenesi János

A szombathelyi Katolikus Továbbképz6 Intézet

Hivatalosan 1992. november ll-én nyílt meg a Katolikus Továbbképző Intézet Szom
bathelyen. Bár a szombathelyi egyházmegye intézménye, mégis lehetőséget kíván
nyújtani regionális, országos és határainkon túli programok szervezéséhez is. Prog
ramjait részben maga az intézet (vagy más intézményekkel együtt közösen) szervezi,
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részben pedig lehetőségetad másoknak, hogy az intézet profiljába beleillő program
jaikat itt tartsák meg.

"Az Intézet célja, hogy a II. Vatikáni zsinat határozata szellemében a maga terü
letén és eszközeivel - iskolarendszeren kívüli képzéssel - működjék közre abban,
hogy a mai magyar társadalom tagjai a katolikus tanításokat, a keresztény kultúrát
és erkölcsöt minél szélesebb körben megismerjék. Járuljon hozzá a keresztény szel
lemiségű közéleti célok megvalósításához, a keresztény értelmiség képzéséhez és to
vábbképzéséhez." (Alapft6Ievél)

Az intézet tevékenységének mottójaként vallja: A képzés nem egyesek kiváltsága, ha
nem mindenkinek joga és kötelessége." (II. János Pál pápa: Christifideles laici 63.)

Eddigi programjainkban volt szó a nemzetgazdaság fejlődéséről és az életszínvo
nalról, a nemzetiségi kérdésről a Duna-medencében, az európai kultúra egységéről

és sokféleségéről, keresztény politikáról, arról, hogy hatékonyan képviseli-e a KDNP
az evangéliumi etikát a közéletben, az oktatás aktuális kérdéseiről a katolikus egyház
szemszögéből,egy katolikus gimnázium alapításával kapcsolatos tapasztalatokról, a
Biblia Istenéről.

Segíteni kíván különböző élethelyzetekben. Ezért indította el a posztgraduális
mentálhigiénés szakosító képzést közösen a Hll) CsaládsegítőKözponttal és a Test
nevelési Egyetemmel. Nemegyszer tartott képzési programot orvosok, lelkipásztorok
és ápolószemélyzet számára a haldoklókkal való foglalkozásról. A Katolikus Tovább
képző Intézet különbözö programjain közel hatezren vettek részt.

Az intézet bentlakásos programokra rendezkedett be. Képes étkezést és szállást
biztosítani 60 fő részére. A résztvevőknek rendelkezésére áll egy 200 és egy 80 fös
előadóterem, négy szemináriumszoba (20-35 fő részére), tolmácsberendezés, könyv
tár, olvasóterem és kápolna.

Az intézet további célkitűzése, hogy az értelmiségi képzés fenti formái mellett
megvalósítsa a kimondottan vallási jellegű programjait is: a teológiai képzést világiak
számára, az ifjúsági vezetőképzést, a Karitász munkatársak képzését, a lelkigyakor
latokat.

Tervezi, hogy jövőre a család éve keretében olyan jellegű rendezvényeket tart,
amelyek a családokat érintő égető problémákat dolgozzák fel, illetve azokat segítenek
megoldani.

Horváth József

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jogi szemlélet szerint törvényesen megalakult
és bejegyzett, országos társadalmi szervezet. Az alakuló közgyűlés 1989. jan. 30-án
mondta ki az egyesület megalakulását, amely egy év leforgása során részben szövet
ségi, részben mozgalmi jelleget is öltött. Alapszabályszerű munkája és evangelizációs
célkitűzése ugyanis megvalósulhat helyi szervezetek és ugyanazon érdeklődésűvagy
foglalkozású emberek munkacsoportjaínak egységes közösségei által. Jelenleg 26 vi
déki szervezetünk és 12 országos jellegű munkaközösségünk van.

A KÉSZ előtörténete tele van fiaskókkal és gáncsokkal. Az alapító elnök ugyanis
különbözö közösségalakítási lehetőségekkel kísérletezett már a BO-as évek első felé
ben. Először a székesfehérvári egyházmegyében (lelkigyakorlatos és pihenő ház mű
vészeknek és íróknak, kiállítások és összejövetelek szervezése, stb.) Szakos Gyula
püspök segítségével, majd az Adalbertinum megépítésével (a mostani Szent Lukács
Céh művészei és írói kiállításainak, összejöveteleinek szervezésével, egyházi célcso
portok kialakításával stb.). Ezeket a kísérleteket rendszerint elutasítások, házkutatás
és "egyházügyi" fenyítések kísérték. Végül a rendszerváltás kibontakozásakor meg
nyílt az egyházi és világi szervezeteknek és mozgalmaknak a szabad útja, Jórészt
néhány vezető személyiség értetlenségén és tájékozatlanságán múlott, hogy a KÉSZ
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nem mint kifejezetten egyházi, hanem mint társadalmi (világi) szervezet lépett a
nyilvánosság elé, az értelmiségi réteg önszervezódésének eredményeként, ugyanak
kor vallási, erkölcsi, kulturális (tudományos és művészeti) célkitúzésekkel, amelyeket
az egyetemes keresztény evangelizációs törekvések tartanak össze.

A Szövetség célkitűzése ugyanis: a keresztény világiak tanúságtételének tudatos
("elkötelezett") vállalása: a tanúságtevő lelkiség egyéni kimunkálása, a keresztény
értékek és igazságok védelme és terjesztése az élet minden területén (spiritualitás,
tudomány, irodalom, művészet, erkölcs és jog, orvos-egészségügy, család és iskola,
karitatív és szociális munka stb.), ahogy az alakulás idején megjelent Christifideles
laici tárgyalja és ajánlja. Ezt a tanúságtételt szolgálja eszközszerűen a sajtó (JEL és
ARANYAG folyóiratok felnőtteknek és gyermekeknek), a könyvkiadás, az informá
ció, a kiálütások, az előadások és vitaestek megrendezése, iskolák vállalása, karitatív
intézmények alapítása, alapítványok létrehozása stb.), A bajai szervezet iskolák fenn
tartását szorgalmazza (a még nem létező középiskolát is), a debreceni szervezet lel
kigyakorlatos házat épít a Székelyföldön, a szegedi az ottani kulturális élet jelentős

mozgatója, a győri a dunántúli kulturális élet egyik centruma, a zalaegerszegi a
Mindszenty-alapítvány záloga stb.

A KÉsz tagja lehet minden hívő keresztény, aki hitével és életével tudatosan vál
lalja a krisztusi tanúságtétel evangéliumi parancsát. Nem szükséges tehát a tagság
hoz a felsőfokú végzettség (diploma), kell azonban az értelmes és értékes életvitel és
munka vállalása. (A keresztény teológia szerint az imádság is tett, ugyanígy a szen
vedés is! Ezért, aki semmi mást nem tud tenni, "csak" imádkozni vagy szenvedését
felajánlani krisztusi tanúságtételként, az is tagja lehet a KÉSZ-nek.) A létminimum
alatt élő tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, illetve tetszés szerint járulnak
hozzá a KÉsz anyagi fönntartásához. Aki pedig egyelőre nem meri vagy nem akarja
vállalni a tudatos tanúságtétel feladatát, tartozhat a xrsz szimpatizáns köréhez, eset
leg "pártoló tagként".

A KÉSZ az ország egész területén együtt akar működni az egyházközségekkel, a
lelkészekkel és püspökökkel, és minden olyan mozgalommal és szervezettel, amely
a nemzeti és keresztény értékeket becsüli. A KÉSZ részt akar venni a közélet és a
társadalom megújításában, de távol tartja magát a párthatalmi törekvésektől.A KÉSZ
ökumenikusan nyitott szervezet, tehát szívesen fogadja minden keresztény hívő je
lentkezését, aki vállalni tudja Krisztus egyetemes, kötelező parancsát: "Tegyetek ró
lam tanúságot..."

Csanád Béla

A Magyar Piarista Diákszövetség

"Én társaságot kívánok helyette..."
(Madách)

A 80-as évek végére kínzóvá váló erkölcsi-politikai-gazdasági válság nemcsak a po
litikai elkötelezettséggel bíró, a jobbító szándékot aktív közéleti szerepléssel párosí
tani képes vagy akaró egyéneket tömörítette valamiféle, többé-kevésbé szabatos
programmal, tevékenységi céllal induló társasággá (párttá); feltört a vágy olyan kö
zösségek után is, melyek stabilitásukkal, melegségükkel s az összetartozás szere
tetteljes légkörének ígéretével tagjaiknak az élet harcaiban biztonságot és bátorítást
kínálnak.

Ne csodálkozzunk, hogy igen sokan (s nemcsak a megfáradt idősek s a társadalmi
küzdelmekre úgymond alkalmatlanok) talán a legegyszerűbb. mégis a legtermésze
tesebb formáját találták meg (vagy vélték megtalálni) összetartozásuk kifejezésére:
visszanyúlni neveltetésük színteréhez, az alma materhez, mely, mint a szocializáció
talán legdöntőbb tényezője, az egyén értékrendjére és érzelemvilágára a legjobban

948



hat(ott). Az ilyen indíttatású diákszervezetek között jelentős számban vannak a ka
tolikus (s azon belül a szerzetesi) iskolák öregdiákjai által létrehozott egyesületek,
melyek szerepe az átalakulás idején azonnal fel is értékelődött.

Az egyesületi élet általában itt is jogi személyiséggel rendelkező, azaz hivatalosan
bejegyzett országos jellegű egyesületek keretén belül folyik, melyek rendelkeznek
alapszabállyal, szervezeti és működési szabályzattal, pénzkezelési utasítással s elen
gedhetetlenül szükséges hasonló adminisztrációs kellékekkel. A Magyar Piarista
Diákszövetség a legnépesebb ilyen testület, céljai elérése érdekében többrétegű tevé
kenységet fejt ki. Az évente 8-10alkalommal sorra kerülő összejövetelek magját olyan
előadások képezik, melyek keresztény szempontból világítanak meg egy-egy, több
nyire társadalmilag is aktuális témát (a gazdasági-pénzügyi élet erkölcstana; hivatás,
érvényesülés, családi élet, népszaporulat, születésszabályozás), de vannak például
természettudományos vagy mezőgazdasági témájú előadások éppúgy, mint az isko
lai emlékeket és a nagy tanáregyéniségeket felidéző megemlékezések. Immár hagyo
mányosnak mondható a közös nagyböjti rekollekció s a rend egykori illetőleg újra
induló iskoláinak a helyszínén (Vácott, Szegeden és Tatán) rendezett egész napos
évadzáró kirándulás. Ilyenkor, a veszprémiek által megható hűséggel évről évre ren
dezett Kalazanci-megemlékezéseken vagy a kecskemétiek családos összejövetelein
érezhető igazán a piarista család melege. Kiemelkedő esemény volt a diákszövetség
részvétele a rend Kárpát-medencében (az akkori Magyarországon) való megtelepe
désének 350. évfordulója alkalmából rendezett podolini zarándoklaton, hiszen a szlo
vák és a lengyel (rend)társakkal, a rend generálisával és a kolozsvári öregdiákok
képviselőivel együtt mondott közös ima, a közös mise s az ez alkalommal felállított
latin nyelvű emléktábla - híven a piarista hagyományokhoz - a nemzetek megbé
kélését is szolgálta. De emléktábla került a Duna-parti kápolna lépcsőházába és Te
leki Pál halálának 50 éves évfordulóján a budapesti rendházba is. A diákszövetség
azóta minden évben a Teleki Pál Emlékérem adományozásával fejezi ki háláját az
áldozatos szerepet vállaló kiemelkedő közéleti személyiségeknek. A kiemelkedő pi
arista diákok és tanárok életművének, a rend oktatási hagyományának a bemutatá
sára s a mai nemzedék előtti megismertetésére különböző pályázatok kerülnek ki
írásra, melyeken a jelenlegi "állami" utódgimnáziumok tanulói is részt vehetnek.
Megvan a lehetőség, hogy a szegényebb diákok szerény anyagi támogatásban része
süljenek. Ezekhez a forrást a tagdíjak, a Piarista Alapítványba befizetett összegek s
újabban a társadalmi szervezetek által igényelhető állami alapok adják. Jut energia
az idős és beteg diáktársak felkeresésére és gyógykezelésük segítésére s a részvét
nyilvánítások gyakori elküldését jelentő szomorú kötelesség teljesítésére.

Jóval több s főleg hatékonyabb munka, a "hivatalos egyház" munkájába való ak
tívabb részvétel nemigen várható el ezektől a szervezetektől, hiszen tagjaik számára
a hivatásuk megélésében és a köznapi gondok leküzdésében e szervezetek "csak"
katalizátorként jöhetnek számításba. Különben is oktalanság lenne az idealizmus
vagy a konzervatív voluntarizmus hibájába esve e szervezetek gyengeségeit s mű

ködésük nehézségeit elhallgatni. Hiszen, mint minden emberek alkotta társaság, ezek
is esendő, rosszra hajlamos, ugyanakkor jóra vágyó, a megújulás reményével teli, de
önálló - tanáraik által annak idején nagJ'on is tisztelt - személyiséggel rendelkező
tagokból állnak, akiknek nemcsak a hazafiságról, a magyarságról, a pártok program
jairól, a privatizáció gyors vagy lassú voltáról lehet eltérő véleményük, de az egye
sületük hivatalos céljai közé sorolható témák némelyikéről is (a hitoktatás kötelező

v. fakultatív volta, az egyházi ingatlanok ügye stb.). Bizony, az "azonos neveltetésű

ek" körében is van türelmetlenség és generációs ellentét. Itt is kísért a szeparatizmus.
Nehéz harmóniába hozni a különböző rnotivációjű elképzeléseket, s a világi in

tézmény szegényes eszközeivel vigaszt adni a keserű (s szó szerint: fájdalmas) élet
tapasztalat következtében mozdíthatatlanná merevedett lelkeknek. Nehezen tudato
sul, hogy a teljes társadalmi átalakulási folyamatnak még csak a minősítése is nem
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diákszövetségi feladat, következésképp, hogy e szervezetek·akkor szolgálják legjob
ban a közérdeket, ha azt a rész-feladatot látják el kifogástalanul, amire szerveződtek.

Mily sok vita és keserű megtapasztalás vezette a bencés öregdiákokat annak elfoga
dásához, hogy a rend nem tud (és nem is akar) indítani olyan és annyi iskolát, mint
"egykor" volt, s a renddel szemben táplált "érted haragszom" indíttatású elégedet
lenségüket félretéve maguk kezdtek bencés szellemű iskola alapításába, türelemmel
vállalva a nehézségeket s az esetleges távoli újrakezdés kockázatát.

Hitünk szerint mindenkori hivatásunk megélésében és újraértelmezésében a szű

kebb és tágabb keresztény közösség erőt és buzdítást ad, nem utolsósorban a Szent
írás tanításának segítségül hívásával. így a hivatalos állami közigazgatási aktussal
bejegyzett magyar keresztény szervezetek tiszteletbeli mennyei fövédnöküknek te
kinthetik Szent Pált, s Magna Chartájuknak választhatják mondjuk az első korintusi
levél első három fejezetét, de biztos vezérfonalat jelenthet a filippieknek írt intelme
is: Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetb6l fakJu/ó intelem, a lelki közösség,
a bens6ség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyan
úgy szerettek és közös lelkesedéssel ugyanarra törekszetek. Semmit se tegyetek vetélkedésb6l
vagyhiú diesóségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak.

Szende Ako«

A Zsinati Kör

A Zsinati Kör 1990 óta működik. Bár elődje nem volt, előzményei igen. Annak te
kinthető a teológiát levelezön végzők baráti köre, a Vigilia-kör és a Katolikus Koor
dinációs Tanács, amelynek tagjai közül többen szerepelnek ebben a körben is. Létre
jöttének legfőbb elvi mozgatója a n. Vatikáni Zsinatnak a világiak feladatairól szóló
üzenete, valamint az a tény, hogy a zsinat még a nyolcvanas évek végére sem jutott
el igazából Magyarországra. Az aktuális mozgatók között ott szerepelt a püspökkari
titkárság akkori vezetőjének nekünk címzett segítségkérése, a meginduló és a terve
zett egyházmegyei zsinatok szakmai segítésének vágya, a közéletben részt venni
kívánó katolikusok iránti felelősségérzet. Észre kellett vennünk, hogy a katolikus
értelmiségnek egy nagy része nem találta meg helyét az akkortájt szerveződő kato
likus és keresztény egyesületekben és társaságokban. Végül a fontos mozgatók egyi
ke volt és maradt a katolikus-katolikus párbeszéd.

A Zsinati Kör nem egyházmegyei zsinati szerv, még csak nem is bejegyzett egye
sület; ilyen értelemben még alig intézményesült szerveződés, Azzal a céllal gondol
kodunk, vitatkozunk és munkálkodunk, hogy segítsük egyházunk megújulását a II.
Vatikáni zsinat szellemében.

Ez a társaság 1991-ben és 1992-ben három ízben, három témakörban hozta nyil
vánosságra véleményét: a nyolcvanas évekig üldözött vagy hátrányt szenvedő világi
keresztények ügyében, a katolikus egyház és a médiák kapcsolatát illetően, valamint
az augusztusi Csurka-írást követően a közéletben nyíltan megjelenő gyúlölet, a kire
kesztés és a megfélemlítés ellen. A Zsinati Körben folyó műhelymunka keretében sor
került tucatnyi elképzelés és írásmű megvitatására és néhány dolgozat elkészítésére.
Ez utóbbiak között a három legjelentősebbegyházunk gazdálkodásával, az egyház
megyei és egyházközségi zsinatokkal, valamint a katolikus világiak helyzetével fog
lalkozott. Saját rendezvénye volt a két zsinati nap a városmajori kistemplomban, az
első a civilek a zsinatért, a második a párbeszéd jegyében zajlott le, másfél száz-két
száz résztvevővel. A harmadikat 1993 novemberében tervezzük A lelkiismeret sza
badsága, társadalmi felelőssége, ízlése és etikája a politikai küzdelmekben címmel.

Időközben egyre többen jelezték, hogy a Zsinati Kör állandó, munkálkodó tagjai
szeretnének lenni. Belőlük formáljuk kísérletképpen ez év novemberétől a Zsinati
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Kör Klubot, amely egyszerre lehet fórum és műhely, a tájékozódás, a felelős

ségvállalás és a barátkozás hiteles helye.

Kamarás István

A pécsi Keresztény Értelmiségi Mtíhely

A pécsi Keresztény Értelmiségi Műhely 1989 nyarán alakult, mert érdemesnek és
reménytelinek látszott létrehozni egy olyan műhelyt, amely (ökumenikus) keresz
tény, amely sajátos élet- és gondolkodásmódot jelent, amely nemcsak a magánszfé
rában érvényesül morális tanításként, hanem az emberi élet minden más területén.

Nem csak önrnagunkért vagyunk felelősek, hanem felebarátainkért is; amely fele
lősség mások felelősségéhez képest sokkal kevésbé hárítható el azon sajátos tudás
következtében, amellyel a társadalom más rétegeihez és csoportjaihoz képest az ér
telmiségi rendelkezik.

E szervezet laikus, mert nem kívánja magát semmilyen egyházi intézmény alá
rendelni;

Nem politizáló abban az értelemben, hogy nem kívánja magát semmiféle politikai
szerveződés alá sem rendelni, noha egy másik értelemben a politikamentesség szinte
alig megvalósítható igény.

E műhelyeredményorientált, mert értelmét nem egyszerűen létében kívánja látni,
hanem tevékenységének mások számára is hozzáférhető, felmutatható intellektuális
eredményeiben;

ezen kívül nyitott, mert bárkit papokat és világiakat, pécsieket és nem pécsieket
egyaránt szívesen lát.

A Műhely ezen alapító nyilatkozatának megtétele óta több-kevesebb rend
szerességgel működik. Végeredményben tevékenysége az eredeti szándékokkal rész
ben ellentétesen évente átlagosan két konferencia rendezésében nyilvánul meg a kö
vetkező témákban:

a keresztény társadalmi tanítás;
a keresztény műveltségeszmény (1989);
kereszténység és közélet (1990);
keresztények a mai magyar társadalomban;
egyház és gazdaság (1991); a másság a mai Magyarországon: keresztény alterna

tívák (1992).
A Műhely három konferenciájának anyagát a Vigilia Kiadóval közösen jelentette

meg Keresztény Szemmel sorozatcím alatt.

Bukta Csaba
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