
hogy mint gyermeke éljen vele közös
ségben és részesedjék az ő boldogsá
gában ... A végső dolgokba vetett re
mény egyáltalán nem csökkenti a föl
di feladatok [elentőségét, sőt inkább
új indítékokkal mozdítja elő azok tel
jesítését."

*
A titkárság munkája így szorosan

kapcsolódik a keresztény humanizmus
megalapozásának és kifejtésének prob
lémájához - mutat rá Miano. Elen
gedhetetlen követelmény ez, mert hi
szen éppen az emberi értékek síkján
vezethet pozitív és gyakorlati eredmé
nyekhez a hívők és a nem-hívők dia
lógusa.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a közö
sen vallott, vagy közösen elfogadható
értékek egyszerű megállapítása nem
elegendő. A dialógusnak két konkrét
célra kell irányulnia. "Az egyik a ta
nok szembesítése egymással, nem po
lemikus módon, hanem annak okából,
hogya kölcsönös előítéleteket kikü
szöböljék és egymást jobban megis
merjék. A másik az együttes megke
resése azoknak az egyezéseknck, ame
lyek lehetövé teszik, hogy hívők és
nem-hívők őszintén és homályosságok
nélkül összefogjanak egy jobb világ
kialakítására." Ezt tűzte ki feladatul a
Gaudium et Spes konstitúció is: "Bár
az egyház föltétlenül elutasítja az ate
izmust, mégis hátsó gondolatok nélkül
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arra az álláspontra helyezkedik, hogy
az összes embereknek, hívőknek épp
úgy, mint nem-hívőknek, síkra kell
szállniok ennek a világnak igazságos
felépítéséért, amelyben együttesen él
nek."

A dialógusnak így bizonyos mérték
ben az is rendeltetése, hogy egészsé
ges versengéshez vezessen az ateista
humanizmus és a keresztény humaniz
mus között, ami csak javára lehet az
egész emberiségnek, hiszen mindkét
humanizmus célja a hitelesen embe
rinek előmozdítása. Csak annak kell
mindenképpen elejét venni - húzza
alá Miano -, hogy a párbeszéd tőle

lényegileg idegen célok és szándékok
eszközévé váljék.

*
Mire folyóiratunknak ez a száma

megjelenik, már véget ért az a négy
napra tervezett dialógus, amelyet a
Pautus-Geseüschnit és a Csehszlovák
Tudományos Akadémia szociológiai
intézete április 27-i kezdettel együt
tesen rendezett meg Mariánské Lazné
ben. Első eset, hogy ilyen természetű

"szümpozion" szocialista országban ült
össze. Bár ettől függetlenül is szük
ségesnek véltem a nem-hívőkkel fog
lalkozó vatikáni titkárság tevékeny
ségének és célkitűzéseinek ismerte
tését, ez a mozzanat egyben idősze

rűvé is teszi Vincenzo Miano fejte
getéseit.

•

Két levelet kaptunk. Az egyiket egy világi hívő írta, a másíkat egy plébá
nos. Más-más szempontból ugyan, de mind a kettő lényegében azonos kérdést
tartalmaz. A világi hívő levele azt nehézményezi, hogyegyházközségükben a
hívek kezdeményezése, amellyel kisebb módosítást kértek a miserendben, ,nem
talált megértésre. A plébános viszont általában veti fel azt a kérdést, hogy
valójában milyen "jogokkal" ruházta fel a zsinat a világi híveket?

Mindkét levél, egy a jövőben előre

láthatóan egyre gyakrabban felvetődő

problérnát érint: beleszólhat-e a vilá
gi hívő vallási ügyekbe? Köteles-e a
pap (plébános, lelkiatya, stb.) meg
hallgatni a hívek gyakorlati javasla
tait és kérdéseit?

Az eddigi gyakorlat az elmúlt évti
zedekben (vagy inkább évszázadok
ban) az volt nagyon sok helyen, hogy
nem szokták a híveket sem megkér-

dezni, sem meghallgatni egyházi
ügyekben. (Természetesen, nem fizi
kai értelemben vett "meghallgatás
ról" van szó!) A papság általában a
hagyományos rend vagy bizonyos gya
korlati tapasztalatok alapján megál
lapította a szentmisék és istentiszte
letek idejét, sőt néha a módját is, a
plébános meghatározta a plébánia
munkarendjét, a hívek pedig ahhoz
Igazedtak. Szokások alakultak ki a
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vallási élet egyes területein: a szent
misék rendjében, a hitoktatásban, a
szentgyónásban, az elsőáldozások ide
jében, stb. stb. s ezek a "hagyomá
nyok" jelentették a pasztoráció leg
főbb alkalmait. Ezek a lassan kiala
kult szokások kétségtelenül hosszú
időn át hasznos segítséget nyújtottak
a lelkipásztoroknak. Nagy tömegek
lelki gondozása ugyanis csak bizonyos
beidegzett rendszerrel oldható meg. A
"rendelkező", "vezető" jellegű paszto
ráció mögött ott állt a lelkipásztor te
kintélye, amely nemcsak lelki vonat
kozású volt, hanem társadalmi, világi
érvénnyel is bírt. A szokások egy ré
sze aztán a változó időkben elvesztet
te benső erejét, kiüresedett. Az igaz,
hogy az egyház a pasztorációnak ez
zel a külső, formai "automatizálásá
val" sok lelkiismereti terhet levett a
hívek válláról, a legtöbbet a vallási
nevelés és oktatás kötelességének
nagyarányú átvállalásával, de az is
tény, hogy mindez a segítség idővel

az öntevékenység és az önállóság ki
alakulását nehezítette, vagyis akadá
lya lett a hívek nagykorúsodásának.

Érthető, hogy ez a barokkos, tekin
télyelvű pasztoráció, amely csupán a
jól beidegződött formákra és szoká
sokra korlátozödott. éppen napjaink
ban elvesztette hatékonyságát. Az
egyházban világszerte kezdték észre
venni már a század elején, hogya vi
lág demokratizálódó törekvései köze
pette nem lehet "előírásokkal" pasz
torálni. Az eddigieknél sokkal na
gyobb súlyt kell vetni a tudatosítás
ra és az öntevékenységre. Ez a felis
merés az eredmények, illetve ered
ménytelenségek láttán született meg.
Sok helyen egvszerűen lehetetlenné
váltak a lelkipásztorkodás "diktáló"
médszerel. Olyan dolgokról van itt
szó, amelyek nem tartoznak az egyház
lényegéhez, tehát nem kell ragaszkod
nia hozzájuk. Nem tartoznak a ke
reszténység lénvegéhez a címek, a dí
szek,a szertartások egyes időpontjai,

külső formái, ameiveket korok igé
nyei, időszaki körülményei alakítot
tak ki. Ha az emberek életformája
fejlődik, életkörülményeik változnak,
- az egyháznak mindezt figyelembe
kell vennie. Az ezvház ezt meg is te
szi.olyannylra, hozv a II. vatikáni zsi
nat egvik főindítéka éppen ez, a "fi
gyelem" volt a változó, fejlődő világ
iránt. Ez a lelkület nyilatkozik meg
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a zsinat minden dokumentumában,
különösen pedig a Gaudium et Spes
konstitúcióban.

Az egyház új pasztorális törekvé
seinek lélektani alapja az egyházban
elfoglalt helyzetünk lényegének új
bóli felismerése: Krisztusban való
testvériségünk és egyenlőségünk tu
data. Az egyház tevékenységeit a szol
gálat szellemének kell áthatnia. A lel
kipásztor szolgálja a hívek közössé
gét, s ez a szolgálat alkalmazkodást,
sőt a hívek lelki igényeinek kiszol
gálását jelenti, - ahogyan a Pres
byterorum ordinis tanítja (I. 2-3.).
Magától értetődik, hogy Isten népé
nek, üdvössége érdekében igényei és
kérdései lehetnek, s ezeket az igénye
ket és elképzeléseket a papságnak is
mernie kell. A Lumen gentium (az
egyházról szóló) konstitúció már a
püspöktől is kéri, hogy "vonakodás
nélkül halgassa meg alattvalóit", a
laikusokról szóló részben pedig eze
ket mondja: "A világiaknak, mint
minden keresztény hívőnek, joguk van
hozzá, hogy felszentelt pásztoraiktól
bőségesen kapjanak az Egyház lelki
javaiból, főleg hogy megkapják az Is
ten igéjének és a szentségeknek se
gítségét; és pásztoraik előtt kell föl
tárniuk szükségleteiket és óhajtásat
kat, olyan szabadon és bizalommal,
ami illő azokhoz, akik Isten fiai és
testvérek Krisztusban. Tudásukhoz,
szakértelmükhöz. tekintélyükhöz mér
ten, megengedett számukra, sőt olykor
kötelességük is, hogy véleményt nyil
vánítsanak az egyház javát illető dol
gokban" (37. pont). Az egyházat te
hát érdekli a hívek igénye és kérése.
Ennek az "érdeklődésnek" sok formá
ja jött divatba világszerte: levélszek
rények, beszélgető szobák, újságole áll
nak a hívek rendelkezésére, hogy épí
tő gondolataikat elmondják, teljesít
hető igényeiket tudassák. Legátfogób
ban talán Hollandiában valósították
meg a zsinat ilyen irányú bíztatását:
a holland nemzeti zsinat alkalmával
az összes zsinati témát megtárgyalják
a hívek és a papság egymás között,
sőt kiterjesztik a megbeszélést a többi
keresztényekre is. így akarják meg
valósítani az egyházon belüli dialó
gust, a testvéri szeretet és a nyíltság
jegyében.

Ezek után, - az imént előadottak

alapján - olvasóink problémájára mi
is azt válaszolhatjuk: a világi hívek-



nek igenis joguk, sőt kötelességük,
hogy "beleszóljanak" az őket is érintő

egyházi (egyházközségi) ügyekbe. Ter
mészetesen, ennek abeleszólásnak
megvannak a szeretet diktálta szabá
lyai és feltételei. Történjék ez a köz
reműködés "mindig igazlelkűen, bát
ran, okosan és szerető tisztelettel azok
iránt, akik - szent hivataluk révén
- Krisztus szeméívét képviselik" 
mondja az egyházról szóló konstitú
ció. Ennek a dialógusnak nem lehet
irányítója a harag, a sértődöttség, de
a tudálékosság, a fontoskodás és ál
talában az egyháziasságot nélkülöző

érzelem sem. A "beleszólás" (javas
lat, hozzászólás, kérés) célja nem lehet
a rombolás, hanem az építés, vagyis
az ügyek jobb, eredményesebb, mín
denkinek megfelelőbb intézése. Arra
is ügyelni kell, hogy - egyházi, gvü
lekezeti ügyről lévén szó - a közös
ségi szempontok érvényesüljenek el
sősorban. A szolgálat szelleme gyak
ran lemondást jelent egyéni érde
künkről, a magunk előnyeiről. Senki
sem kívánhatja a lelkípásztortól, hogy
sokak, mások rovására szelgáljon
egyeseket.

Nálunk a leggyakoribb kérések és
javaslatok a szentmisék időpontja kö
rül hangzanak el. Ez mindenképpen
olyan kérdés, amelyben érdekelt a
lelkipásztor és a hívő egyaránt. Az
egyház manapság már úgyszólván
minden lehetőséget megad ahhoz,
hogy a hívek gyakran jussanak szent
miséhez. A lelkipásztoroknak nem
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szabad elzárkózniok a hívek jóaka
ratú kívánságai elől, sőt tanulmányoz
ni ok kell, mikor a legmegfelelőbb a
számukra a szentmise időpontja. Van
nak lelkipásztorok, akik még ma is 
szinte érthetetlenül - idegenkednek
az esti miséktől, holott a tények bi
zonyítják, hogya délutáni és esti
szentmisék világszerte egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek.

Nem szabad elzárkózni más jószán
dékú javaslatok, hozzászólások elől

sem. Egy dolog bizonyos, a kérések
és javaslatok megokolás nélküli visz
szautasítása nem tartozik a modern
pasztoráció sikeres eszközei közé. Ha
vannak problémák, meg kell azokat
beszélni a hívekkel. A "tárgyalás"
nemcsak a politikai béke eszköze. Le
het, hogy a fiatalság soraiban egye
sek túlságosan kritikusak, s talán
gyakorlat és tapasztalat sem áll mö
göttük, de ezeknek a fiataloknak a
megbékélése is csak megbeszélés ered
ményeként szokott meatörténni. Nem
állít tuk, hogy így mezszűník minden
értetlenség és félreértés, de biztos,
hogy ez a módszer eredményesebb,
mint az érzékenykedés és a türelmet
lenség. Azok a hívek, akik rpszt vesz
nek a nansáa gondiaiban, s Iátiák, ta
nasztaliák a kérések teliesítésének ne
hézségeit, nagyobb megértéssel fogad
ják el a negativ eredményt is, s na
gyobb lelkesedéssel állnak az ered-

ményt igérő ügy szolgálatába,

Csanád Béla

HOGYAN SZüLETETT MEG A POPULORUM PROGRESSIO ENCIK
LIKA? Az eddig megjelent pápai körlevelek közül kevésnek volt olyan, a
szó legszorosabb értelmében vett világvísszhangja, mint VI. Pál pápa Popu
lorum progressio szavakkal kezdődő enciklikájának. A körlevél részletes is
mertetésére folyóiratunk egyik későbbi számában kerül sor. Ezúttal csak az
enciklika előkészítésének és kihirdetésének némely körülményéről, formájá
ról és szerkezetéről lesz szó, de annyit talán már most megjegyezhetünk, hogy
a "szociális igazságosság" követelményét a pápai körlevelek még nem fejtet
ték ki ilyen planetáris távlatban, mióta 1840-ben a [ezsuita Taparelli d'Azeglio
a katolikus kutatók szerint először használta ezt a kifejezést.

Rómában némelyek azt várták, hogya körlevél már a nagyhéten meg
jelenik: ez a körűlmények beszédes találkozása lett volna. Krisztus szenve
déseinek liturgiájában az Isten-ember áldozata egyesült volna másfélmilliárd
elégtelenül táplált és ötszázmillió éhező ember szenvedésével egy olyan világ
ban, amely évente százötvenmilliárd dollárt fordít fegyverkezésre, vagyis a
világ nyers jövedelmének több mint kilenc százalékát.
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