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LELKIPásZTORKooisUNK I ZSINIT UTáN
Az egyház történelmében nem volt még példa arra, egészen a II. Vatíkánumig,

hogya zsinati atyák kifejezetten és elsősorban azért ültek volna össze tanácskoz
ni hogy az egyház tevékenységét megújítsák. Mindeddig legtöbbször tanbeli kér
désekkel foglalkoztak, hittani tételeket fogalmaztak meg, s csak másodsorban tér
tek ki a gyakorlatra.. Nem így a II. vatikáni zsinat. Ez "a szent zsinat azt a céLt
tűzte ki maga elé, hogy a krísztusi életet a hivők között napról napra megújítsa.
Továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek változásnak vannak alávetve, korunk
szükségleteihez jobban alkalmazza" - olvassuk az első nagy jelentőségű zsinati do
kumentum bevezetőjében, a Liturgikus Konsnitúcióban. A II. Vatikánum paszto
1'ális zsinat volt.

A fő cél tehát: a hit és gyakorlat szembesítése, a tevékenység reformja és
alkalmazása (aggiornamento). Ez a célkitűzés jórészt abból a meggondolásból fa
kadt, hogy létezhet gyakorlati herezis is, amely sokszor veszélyesebb az egyház
nak, mínt egyik-másik tévtanítás.

Az ilyen gyakorlati célú zsinati munka persze sokkal nehezebb és bonyolul
tabb feladat, mint hittani tételeket megvizsgálná és megfogalmazni. Sokkal több
embert érint közvetlenül egy-egy gyakorlati jellegű zsinati határozat, mint az
elvi állásfoglalások. Főleg nehéz az ilyen zsinat "végrehajtása" az egyház minden
napi életében, hiszen nem csupán "átvenni" és "elfogadni" kell valamit a rész
egyházaknak. hanem az egységhez és a közös célhoz igazodva részletezni és alkal
mazni a sajátos feltételek és körülmények szerint kötelezö határoz·atokat. A pasz
torális zsinat igazi problémái tehát az ülésszakok hivatalos befejezésével kezdőd

nek, mivel a pasztorális zsinat sikerének mértéke és egyben ellenpróbája éppen a
megvalósítás. a gyakran távoli és beláthatatlan kimenetelű gyakorlat.

A zsinat végrehajtása, helyesebben szólva megvalósítása mindíg a helyzet fel
mérésével, majd alkalmazkodó tervezessel kezdődik. A helyi egyhá-zak a rájuk
vonatkozó irányelvek részletezését és alkalmazását legcélszerűbben a helyi (egy
házmegyei, s még inkább a "nemzeti") zsinaton tudják elvégezni. Közísmert, hogy
ebben a vállalkozásban a holland egyház volt az első, amely a Holland Egyház
tartomány Pasztorális Zsinatát még a II. vatikáni zsinat befejezése előtt meghir
dette. A hollandok ezzel vállalták a kísérlet és az úttörés kockázatát is, vállalták,
hogy tanulságul szelgáljanak a többi egyház számára. S hozzá még nemcsak a
megvalósítás szándékában adtak példát, hanem a zsinati módszer tekintetében is,
amikor saját zsinatjukat a világi hívek felelősségének felébresztésével és a széles
néprétegek bevonásával akarták lebonyolítani. Tulajdonképpen ezért volt a hollan
diai egyházi eseményeknek hatalmas, nemzetközi sajtovisszhangja. (Most, amikor
már az "aprómunkát" végzik, szinte alig figyel rájuk valaki, pedig pasztorális
szempontból nem kevésbé figyelemre méltó mostani munkájuk is.)

Nálunk, Magyarországon nem követte a II. vatikáni zsinatot olyan helyi fel
mérés, amely pasztorális feltétele a zsinati irányelvek széles körű, felelősségteljes

alkalmazásának és a megalapozott, reális kezdeményezéseknek. Ilyen vizsgálódás
hiányában a lelkipásztorkodó papság jórészt arra van utalva, hogy felülről várja
a zsinati reformintézkedéseket és ezeknek engedelmeskedve -- csökkentett felelős

ségvállalással - végrehajtsa azokat. A világi hívek pedig, mivel legtöbb helyen
nincsenek felkészítve a benső megújulásra, és főleg nincsenek bevonva a munkába,
sokszor nem is tekintik sajátjuknak az ügyet vagy csak külsőségnek látják az
egész zsinatot és nehezen tudnak annak szellemébe behatolni. Vannak persze ki
vételek, olyan egyházközösségek, amelyekben reményt keltő élet van.

Az általános felmérés hiányában is meg kell azonban kísérelnünk, hogy szem
besítsük magunkat a zsinati Irányelvekkel. Meg kell vizsgálnunk, hogyan áll lel
kipásztori tevékenységünk a zsinat után hat évvel. Mit valósítottunk meg és me
lyek a legsürgősebb teendőink? Az alábbi "szembesít~s", mível nem általános és
közösségí, valószínűleg itt-ott hiányos lesz és talán néha egyoldalú is. De őszinte

ségre törekszik. Az őszinteség elsősorban magunkkal szemben kötelez: keressük az
okokat elsősorban önmagunkban, s ne hárítsuk a felelősséget másokra külső kö
rülm~nyekre..Annál is inkább, mert az összkép derűlátásra sarkall.' A magyar
egyhaz nem áll rosszul európai viszonylatban sem, főleg ha azt látjuk mílven
előzményeken kellett felülemelkednie a zsinatig. ' .
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Rövid visszapillantás

Minden felmérésben jelentős adat a jelenre és a jövőre vonatkozólag az az
örökség, amely a helyi egyház múltjából származik. Ezek közül szerétnénk néhá
nyat kiemelni.

1. A magyar egyház tradicionalízmusa. A kereszténység magyar földön több rnínt
ezer éves. Ezer év alatt egyház és állam hazánkban sok szállal fonódott össze:
kultúrában, életstílusban, törvényekben, érdekekben, küzdelmekben és törekvések
ben. Sokak számára magyarság és kereszténység számtalan esetben majdnem egyet
jelentett (pl. a törökök elleni küzdelmek idején). Évszázadok alatt a magyar nép
egész kultúrája, míndennapí élete, szokásvílága átitatódott a kereszténységgel,
úgyhogy - elmondhatjuk - vérében hordozza a kereszténységet, mint ősei örök
ségét, mínt tradíciót. Voltak időszakok a magyarság történelmében, amikor ke
reszténységét nem a tudatosság és nem is a "hivatalos" egyház tartotta fenn, ha
nem a hagyomány, az öröklött keresztény szellem és a szokások.

Ilyen körülmények között érthető, hogy a magyar kereszténység míndig nagy
jelentőséget tulajdonított a hagyománynak, ehhez ragaszkodott is, mert megőrző

erőt látott benne.
Egész múltunk bizonyítja, hogy a vallásos hagyomány szerepet vállalhat a

fejlődésben, a megújulásban is. Fel kell vetnünk azonban a kérdést: meddig tud
ilyen szerepet vállalni, és melyek azok a hagyományok, amelyek a fejlődést szol
gálják ? A hagyományok megőrzése ugyanis önmagában nem lehet célunk, felhasz
nálasuk pedig komoly vizsgálatot és okosságat igényel.

2. A mai magyar egyháznak (és vele a mai pasztorációnak) nagy tehertételt
jelent a hiel'archikus egyház (a papság,. az egyházi vezetőség) és az úri társadalom
szeros kapcsolata a közelmúltban. Országunk 1945-ben, a felszabadulással társa
dalmi forradalmon ment keresztül. Ezt megelőzően azonban az egyház vezető ré
tege sajnálatosan azonosult a neobarokk, úri vezető réteggel, mely a társadalmi
fejlődés szempontjából retrográd és szellemében nemegyszer fasiszta színezetű volt.
Egy bizonyos "harcos katolicizmus" és a társadalmi vezető rétegek érdekei szo
rosan összekapcsolódtak a neveléstől kezdve a közösen beszedett és végrehajtott
adóig, A főpapság az arisztokrata réteg felé orientálódott, a háború előtt mínden
püspök automatikusan a felsőház tagja lett. Vallásosság és közélet összefonódott,
sokszor valláSli eszméket kétes és korszerűtlen társadalmi érdekek szolgálatába ál
lítottak, az állam és egyház alkotmányszerű egysége kitenyésztette az ún. közéleti
kereszténységet, tele társadalmi vonatkozású egyházi intézménnyel és egyesülettel.
főleg az urak világában.

A parasztság alsó rétegei, a hagyományra támaszkodva és tekintélyelvi ala
pon tájékozódva, nyugodtan élték a maguk megszekott vallásos életét, de a pa
rasztság elvándorló rétegei már nagyrészt gyökértelenül és bizonytalanul kapcso
lódtak az egyházhoz. A munkásság pedig úgyszólván teljesen kiesett az egyház
hatóköréből. A papság - néhány szórványos, hősies próbálkozástól eltekintve 
a munkások problémáival szolidárisan alig foglalkozott. (Jellemző adat, hogy a
Rerum Novarum teljes szövege nálunk csak negyven év múlva, a Quadragesimo
Anno megjelenése idején látott napvilágot.) Az egyház mínt "társadalmi képlet"
feudális berendezkedésű volt, sokszázezer katasztrális holddal. (1935: az összes
megművelt 15,114.504 kat. hold földterület 5,2%-a, azaz 790.164 kat. az egyháziak
tulajdonában.) S mindez akkor, amikor közismert szociológusok hazánkról, mint a
három millió koldus országáról beszéltek. Az adatokhoz hozzá kell tennünk, hogy
a feudális berendezkedésben nem is annyira a számarány (az 5,2%) a súlyos, ha
nem maga a tény és az a mentalitás, amely míatt a katolikus egyháztól sokan el
idegenedtek.

A forradalmi változások során a munkásság és a parasztság vette át a veze
tést az országban. Az a munkásság, amellyel az egyház megelőzőleg teljesen el
vesztette kapcsolatát, s a parasztságból éppen az a réteg, amely a legelevenebb, a
legszegényebb s lelkipásztorilag is a legelhanyagoltabb volt. így nem csoda, hogy
a Iorradalomban az egyház mint társadalmi "intézmény" megbukott. Sajnos, sen
ki sem akadt az akkori hierarchiában, aki felismerte volna az idők jeleit, a vár
ható fejlődés irányát. s eléje ment volna az eseményeknek. Ehelyett az egyház
vezetői inkább passzív magatartásban tűntek ki, sokkal inkább emlegették a sé
relmeket és a vesztett közéleti pozíciókat, sőt az esetleges restaurációs lehetősége

ket, semmint a reális. alkalmazkodó. előremutató pasztorális távlatokat' és terve
ket. Ennek, a lényegében passzív magatartásnak az időszaka - kisebb-nagyobb
buktatök. csapások. vereségek és veszteségek kíséretében - tartott egészen 1956-ig.
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Amikor 1956 őszéri végképp szertefoszlott minden romantikus restaurációs Illúzió,
az egyház számára is megnyilt a határozottabb tervezés és felemelkedés útja.
Azok számára is, akik érzelemben és meggyőződésben még mindíg távol álltak az
új társadalmi rendtől, elérkezett az eszmélődés ideje: Don Quijote-i szélmalom
harc lenne a szocializmus fejlődése ellen küzdeni, s ilyen küzdelemhez az egyházat
hívni fegyvertársul.

Mindezek az évek - elsősorban a lelkipásztorkodásban - óriási veszteségeket
jelentettek a magyar egyháznak. Ezeknek a társadalmi és politikai jellegű küz
delmeknek méghozzá az az eredménye is lett, hogy időközben az új társadalmi
rendbe beilleszkedő keresztények nem értették meg az egyház vezetőségét, s rajtuk
keresztül az egyházat sem, elidegenedni, sőt félni kezdtek tőle. Nem a hittől, ha
nem az egyháztól mínt intézménytől, főleg a papságtól.

Ezeknek a kérdéseknek és feszültségeknek a megoldására, az egyház és az
állam közöttí viszony megjavítására alakult az egyházon belül, már 1950-ben a papi
békemozgalom. Bármi is legyen valakinek a véleménye erről a mozgalornról a tö
rekvések és a munka részleteit illetően, ma már nem lehet tagadni történelmi
jelentőséget. Amikor az egyházon belül számosan a békés együttélés lehetőségeit

keresték, ugyanakkor előkészítették az egyház tevékenysége, a lelkipásztorkodás
számára is a megújulás útját. A mozgalom azonban 1957-ig meglehetősen elszige
telten működött az egyházon belül. Jelentős dátum a kibontakozás eseményei kö
zött az 1964 őszén kötött részleges megállapodás, amely a Vatikán és a Magyar
Népköztársaság közvetlen kapcsolatai révén született meg, s azóta is több igen
jelentős eredményt hozott, fejlődőképes távlatot nyitott meg.

A fent vázolt események, küzdelmek és törekvések sodrában a magyar egy
háznak alig jutott ideje arra, hogy az egész egyház helyzetével és problémáival
foglalkozzék, akár teológiai,. akár gyakorlati szinten. így azután teljesen készület
lenül ért mínket a II. vatikáni zsinat, olyannyira, hogy sokáig a zsinat indokait
és szempontjait sem értettük meg igazában, s mulasztásaínkat és lemaradásunkat
máig sem tudtuk pótolni.

A zsinati megújulás szelleme lassan vert gyökeret a magyar egyházban. En
nek okai között azonban nemcsak a közelmúlt egyes eseményeit kell felsorolnunk,
hanem míndenekelőtt azt az általános konzervatív magatartást, amely - ha csök
kenő mértékben is - még míndig erősen jellemző a magyar egyházra. Konzerva
tív lelkületből, amely csak a múlt értékeinek megőrzését tartja feladatának, nem
bontakozhat ki dinamikus zsinati munka. Főleg akkor nem, ha azok az "értékek",
amelyekhez ragaszkodunk, nem is értékek, hanem ídőszerűtlenné vált eszközök
az egyház életében.

A magyar egyház konzervativizmusa

A konzervatív magatartás nagyrészt a múlt öröksége, s leginkább a magyar
papság gondolkodásában, életformájában és munkastílusában jelentkezik, valamint
egyes egyházi struktúrálc és módszerek fenntartásában. Természetesen nem aka
runk általánosítani: nem mindenkí ilyen a magyar papok között, s magában a kon
zervativizmusban is sokféle árnyalat lehetséges, a megcsontosodott vaskalapostól a
fontolva haladó tradicionalistáig. A konzervatív magatartás okai sokfélék. Néhány
közülük: .

A múlt társadalmi helyzet oly erősen befolyásolta a gondolkodásmódot, hogy
idősebb korban ezen már nehéz változtatni, mindig marad belőle több vagy keve
sebb a mentalitásban, a stílusban és a gyakorlatban. Ez lélektani törvény. - A
közéleti kereszténység, az intézmények jogi biztonságot is, nyújtották, s főleg sze
mélyes biztonságérzetet keltettek, - ezzel szemben a megújulás nagyobb nyitott
ságot követel, s nagyobb kockázatot lis jelent a papság számára. Az is tény, hogy
az egyház (fentebb vázolt) viharos időszaka a maga "bizonytalanságával" meg
erősítette többekben a múlt vonzását és remíníszcencíáít, Mível pedig a meg
újulás előkészítése nem történt megfelelő módon, sokan a váratlan reformtörek
vésekben lis "ellenfelet" láttak, olyan krízist, amely megzavarja nyugalmukat és
biztonságukat. - Mindehhez hozzá kell számítanunk, hogya magyar papság meg
lehetősen elöregedett. A reformokra hajló fiatal papságnak csak ritkán volt ereje,
hogy érvényesítse elgondolásait. Gyakran érvelés helyett megokolatlan ellenállásba
és tiltásba ütközött, A végén a vesztes a reformszellem lett.
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Feltűnő vonás a magyar konzervativizmusban, hogy általában csak egyházi
térre korlátozódik. Nemegyszer olyanok is, akik társadalmi vonatkozásban haladó
szelleműek, az egyházi reformok területén mégis maradiak.

Különösen két területen jelentkezik a magyar egyházi konzervativizmus: a) a
feudális struktúrák és neobarokk magatartás maradványaiban; b) a teológiában
(ide számítva a gyakorlati teológiát is). Mindkettő igen jelentős az egyház maga
tartása és ossztevékenysége szempontjából.

Feudális és neobarokk maradványok

Azok az alapok, amelyek feudális és neobarokk stílusra és magatartásra ösz
tönözték a magyar papságot, eltűntek ugyan már 1945-ben, maradványaíkban, kö
vetkezetes hatásukban azonban nem tűntek el teljesen a magyar egyházi életből.

Lépten-nyomon találkozhatunk olyan jelenségekkel, amelyek most már nemcsak
korszerűtlenek, hanem teljesen alap nélküliek is. Ezeknek felsorolásában nem tö
rekedhetünk teljességre, de néhány fontosabb tényt említenünk kell.

A zsínatí reformtörekvések megvalósulásának egyik legnehezebb akadálya: a
plébániai 1"endsze1" [eudalista felfogásának fennma1"adása. Ismeretes tény, hogy a
középkorí feudalizmus idejében a plébániai rendszer (és az egész egyházi területi
jogrendszer) az akkoro társadalmi rend míntájára alakult át, vagyis a birtoklási
rend elveihez igazodott. Ez a rendszer a plébániák területi beosztását és paszto
rális kérdéseit hamarosan, többé-kevésbé birtoklási joggá és beneficiális üggyé
degradálta. Ebben a rendszerben igen erős szerepet vitt a birtokosi tekintély elve,
majd később a birtok nélküli társadalmi tekintélyelv is. A gyakorlatban - és
sokszor jogilag is - a hivők éppúgy területhez voltak kötve, mint a legtöbb nagy
birtokon, - a jobbágyokhoz és cselédekhez hasonlóan néha egy-egy terület "bir
tokosainak" "tulajdona" voltak. A feudális szellem értelmében a plébános "birto
kosa" lett híveinek: hozzá voltak kötve sok vonatkozásban, neki tartoztak fizetni,
stb. Adott esetben (pl. ha máshol akart házasságot kötni), "szabadságát" meg kel
lett váltania (stóla-jog).

Jól tudjuk, hogy a plébánía-közösség eredetileg nem jövedelmi alapot jelen
tett, mégcsak nem is jogi (joghatósági) rendet elsősorban, hanem liturgikus közös
séget ; a megkereszteltek gyülekezetét a keresztelő egyház (a keresztkút) körül. A
plébánia manapság a gyakorlatban legtöbbször adószedési határt, különböző címe
ken fizetési kötelezettséget, vagyis financiális helyhezkötöttséget jelent, tekintet
nélkül arra, hogy a hivőnek milyen liturgikus vagy krisztusi közcsségi kapcsolata
van a plébárriával. Ebbe a felfogásba tartozik a stólarendszer elavult, feudális szí
nezetű gyakorlatának fenntartása is, a nem kötelező tiszteletdíjak szorgalmazása
szentségek kiszolgáltatásánál (pl. az anyagi kérdések elsőbbsége temetés, házasság
kötés stb. alkalmával), s ami sokszor még súlyosabb, mert áLtalánosabb vonatko
zású: a tekíntélyelví pasztoráció fe,udalista formáinak konzerválása, ami legtöbb
ször pasztorális passzivitásra nevel: a pap a plébániaépületben várja a híveket,
hiszen "nekik volna kötelességük" oda menni, Ennek a szellemnek következtében a
plébánia (mínt épület is) puszta adminisztratív szervvé zsugorodik.

Az ifjú papság nagy része sokáig csak vergődik az elavult keretek közott és
passzivitásban sínylődik vagy kedvét veszti, esetleg beletörődik (és "belenevelő
dik") a régi formakba. A hívek közül a fiatalok nagyrészt értetlenül állnak e je
lenségek előtt, amelyek semmiképpen sem a megújulást, a világiak megbecsülését,
a keresztény testvériséget és szolgálat szellemét sugározzák, amiről pedig oly sokat
és szívesen hallanak és olvasnak a zsinat után. Számos esetben aztán ennek az
ellentmondásnak és következetlenségnek az eredménye az egyházból való kiáb
rándulás, a közőmbösség vagy valami új "polgári kereszténység". Ilyen egyház
fogalomban és egyháztudatban felnőve legfeljebb jogi intézményben érzik magukat
"résztvevőnek", "tagnak", semmint részesnek Krisztus misztériumában. S ilyen kö
rülmények között persze felelősségtudatuk és vállalásuk sem, vagy csak alig
növekszik.

A feudálds tekíntélyelví pasztorációs módszerek fennmaradása azt is eredmé
nyezi, hogy indokolatlanul nehéz a zsinat által javasolt, demokratikus szellemű

vezetési és pasztorációs formákat, módszereket megvalósítani. A zsinat után ná
lunk is megalakultak azok a kollegiális vezetést sürgető zsinati kollektívák, ame
lyeket az egész egyházra vonatkozólag elrendelt a zsinat. Megalakultak a papi
szenátusok az egyes egyházmegyékben. Pasztorális tanácsaink nincsenek, de több
évtizedes hagyománnyal rendelkező egyházközségi tanácsaink vannak a plébánüá-
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.kon. Egyik sem működik tökéletesen, pedig az egyházközségekre épülve kialakul
hatna az esperesi, illetve egyházmegyei pasztorális tanács. A papi szenátusokkal
.az a baj, hogy titkosan választott tagjai nem értik világosan szerepüket. Az ed
digi papi szenátusok - úgy látsZIik - inkább kritíkaí vagy jóváhagyó (auktoratív)
fórumnak képzelték magukat, semmint kezdeményező és tanácsadó szervnek. A
krítíka önmagában zsákutcába vezet, kezdeményezési "jog" és lehetőség nélkül
nem növekszik a felelősségtudat. Az egyházközségi képviselőtestületekkel és ta
nácsokkal kapcsolatban pedig beigazolódott, hogy legtöbbször könnyebb új for
mákat kialakítani, mint a régieket (rossz szokásokat, beídegződéseket) megújítani.
Alapvető problémája mínden ilyen' "szervnek", hogy csupán intézménynek fogjuk
fel, nem pedig a nagy egészbe (az egyházba) illeszkedő, beépülő krísztusí közös
.ségnek, amely nem szektaként kell hogy működjék, hanem az egység, a nagy kö
zösség érdekében és szellemében. Végső soron persze ezek mögött a nehézségek
mögött az egyoldalú, múltbeli egyházfogalom és egyházkép áll, amely szerínt az
emberek egyházon általában csak a hierarchiát és a papságot értették. Legelső

feladataink közé tartozna a zsinati egyházfogalmat és egyházképet kialakítani;
tudatosítani. azt, hogy az egyház bennünk van, míndnyájunkban, mí vagyunk Is
ten népe, Krisztus mísztíkus teste. Hivatásunk, feladatunk és egyházi szolgálatunk
ugyan különböző, de Krisztusban egyformán testvérek vagyunk.

Az egyházi struktúrák korszerűtlen vonásairól szólva még egy szempontra sze
retném felhívni a figyelmet. Altalános szociológíaí megállapításként elfogadhat
juk, hogy az idejétmúlt másod-strukturák csökönyös fenntartása (a történelmi fel
építmények konzerválása) míndig hamis ídeologtzáláshoz vezet, vagyis olyan ma
gyarázatokra és magyarázkodásokra csábít, amelyek (legalább pillanatnyilag) el
fogadhatóvá teszik az egyébként tarthatatlan formákat. Ez a hamis ideologizálás
az egyházon belül feltétlenül a nyílt, testvéri őszinteség, s ezáltal a szeretet és a
megújulás kárára van. Másrészről az elidegenedett formák elidegenítik a modern
struktúrákban élő híveket, különösen azokat, akik a mai információs áradatban
élve nagyrészt külső ingerek szerint tájékozódnak és a vallásosság perlifériáiról
szemlélik az egyházat. Ezek a hívek a struktúrák megújításának elutasítása esetén
az egyházban nagyon könnyen csak műemlékvédelrnet, esetleg történelmi rezer
vátum?t. látna~k. Annál is inkább, mert közismert szociológiaí tétel az is, hogy a
strukturak erosen meghatározzák a funkciókat. Világos, hogy a zsinati megújulás
feltételezi egyes régi struktúrák megújítasát is.

Teológiánk lemaradása

A teológia maradiságáról és hiányairól csak néhány szempontot szerétnék
felsorolni a további vizsgálódás érdekében. A kérdés nagyon sokrétű, lemaradá
sunk okai külsők és belsők egyaránt.

A magyar egyház viharos időszakában, amelyről fentebb beszéltünk, a ma
gyar papságnak, ide számítva a hivatásos teológusokat is, alig volt idejük, kedvük
és lehetőségük arra, hogy teológiai téren nemzetközi méretekben táj ékozódjanak.
Közülük sokat lefoglalt az a felesleges küzdelem, amely a maradiságban gyöke
rezett és azt tovább táplálta. Amikor a zsinat idején értesültünk arról a teológiai
krízísről, amely éppen a zsinat idején ért a tetőfokra világszerte, sokan még
örültek is, hogy információs lehetőségek és érdeklődés hiányában megszabadultunk
egész sereg kísérleti állapotban lévő, vitatott teológiai kérdéstől. Most azonban
úgy látszik, hogy a teológiai fejlődés lépcsőfokait nem lehet átugorní, legalábbis
a mi körülményeink között, Ilyen helyzetben ugyanis a biztos, új teológiai ered
mények is érdektelenek vagy elfogadhatatlanok maradnak. Éppen ezért rengeteg
a pótolnivalónk minden téren, könyvekben, kutatásokban, tudományos összmun
kában, stb. Ma már nagyobb lehetőségeink vannak teológiánk fejlesztésére, mint
10 évvel ezelőtt, nemcsak a római Pápai Magyar Intéz-et, hanem nemzetközi kap
csolatok, hazai munkaközösségek segítségével is. Mégis azt kell mondanunk, hogy
jelenlegi felkészültségünk és tárgyi adottságaink nem elegendők a hazai teológia
felemelkedéséhez. Különösen a zsinati szellemű gyakorlati teológiában van nagy
lemaradásunk. (A jelen iskolaévig lelkipásztorkodási tanszék sem volt a buda
pesti Híttudományi Akadémián.) Kétségtelen, hogy a teológia fejlesztéséhez ko
moly anyagi áldozatokra (könyvtárfejlesztés, intézetek stb.) volna szükség. Ennek
ellenére a tudományos munka jobb megszervezésével és a teológiai képzés reform
jával máris nagy lépést tehetnénk előre.
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A teológiai konzervativizmust segíti elő az a körülmény is, hogy az elmúlt
évtizedekben a teológia művelése és tanulása hazánkban szinte kdzárólagosan
klerikális üggyé lett. A világiak kirekesztésével vagyelhanyagolásával - a világi
és társadalmi információk és igények hiányában - teológiánk meglehetősen egy
oldalúvá, sőt gettószerűvé vált. Az ilyen teológia képtelen "az egyháznak a mai
világban" való helyzetét egészségesen megítélni, és képtelen azokat a feladatokat
helyesen megjelölni, amelyeket éppen a vtlágt híveknek kellene végrehajtaniok.
A fejlődés érdekében minden eddiginél szélesebben fel kellene tárnunk a teoló
gia tanulásának kapuit a világi hívek előtt, ideszámítva a nőket ds, éppúgy, ahogy
mindenütt külföldön. Hogyan? Külön, a felnőtt oktatás keretében vagy együtt a
teológusokkal - ez már részletkérdés. Úgy gondolom, ilyen fontos ügy nem múl
hat "technikai akadályokon".

Quid nunc?

Mínden lelkiismeretvizsgálat és felmérés célja a megújulás. a helyes tervek
elkészítése, a gyakorlati teendők megállapítása. Ezeket a teendőket lényegében
meghatározta a zsinat. Fel kell ismernünk ezek között a Iegsürgősebbeket, azokat,
amelyek számunkra különlegesen is időszerűek. A következőkben az elmondotta
kon kívül még néhányat szerétnénk említeni.

1. Első és talán legfontosabb pasztorális feladatunk a helyes egyházkép, a
zsinaton felmutatott egyházfogalom tudatosítása és gyakorlati megélése, - más
ként így is fogalmazhatnánk: az egyházban való részesedés tudatos és hatékony
megvalósítása.

A helyes és időszerű egyházkép kialakítása a zsinati okmányok tanulmányo
zásával kezdődik. A zsinati dokumentumok, legalábbis a leglényegesebbek. meg
jelentek magyar nyelven. A papság továbbképző kurzusokon beszélte meg ezeket,
rekollekciók és papi összejövetelek alkalmával a rendelkezéseket. Altalában azon
ban azt kell megállapítanunk, hogy az elvi magaslatokból ritkán tudunk a gya
korlati munkáig eljutni. Valóban kulcskérdés a papság helyes egyházfogalmának
kialakítása, a régebbi, inkább jogi és társadalmi jellegű egyházkép átalakítása és
kiegészítése, de nemcsak teológiailag, hanem gyakorlatilag is. Fontos a teológiai
eszmélődés is, hiszen a zsinati egyházfogalom megértése segíti legjobban a pap
ság helyzetének és szerepének, valamint pasztorális magatartásának a megújula
sát, Az egyház krisztusi struktúráiának megértése képesíti csak a papságot meg
felelő pasztorális alkalrnazkodásra és mai módszerek használatára. A helyes egy
házfogalom kialakulása egyik feltétele a világi hívek bensőbb és felelősségtelje

sebb részvételének is az egész egyház életében.
Az egyháznak mint csupán intézménynek, hierarchikus rendszerű társaságnak

a felfogása - amint erről már korábban szó volt -, legfeljebb külsőséges egy
háztagságot eredményez, egészében pedig ún. népegyházat (inkább mondanám így:
tömeg-egyházat) hoz létre. Sokkal fontosabb vonása az egyháznak a zsinat szerínt,
hogy Isten népe, Krisztus közössége. (A német szakírók ezért beszélnek annyit
a Volkskirc·he helyett a Gemeindekirchéről.) "Isten országa bennetek van" - 'en
nél időszerűbb tétel a pasztoráliis tudatformálás szempontjából kevés van. "Sze
rE'tett minket Krísztus, saját vérén megváltott minket, Istennek, Atyjának or
szágává és papjaivá tett minket" (Jel 1,5-6). Lényegében persze nem új ez az
egyházfogalom, már Szent Pál kifejtette alapos teológiáját, és nem jelenti azt,
hogy az egyházról mínt üdv-intézményről megfeledkezhetnénk. De összehasonlítva
a Tridentinum utáni egyházfogalommal. amelyet a hivők az iskolákban tanultak.
gyakorlatilag is új egyházkép alakul ki. S tapasztalati tény, hogy már kezdeti
fokon dinamikusabb és felelősségvállalásban nagyobb munkára sarkall.

Az "új egyház" megvalósításában, az őskeresztény korszakhoz hasonlóan, is
mét igen jelentős szerepet visznek gyakorlatilag a helyi egyházak, vagyis azok a
kisebb, krísztusí közösségek, amelyekben a hivők konkréten meg tudják élni Krisz
tushoz és egymáshoz való tartozásukat, az egy hitben és testvériségben ("konkrét
egyház"). A mai embernek olyan közösségre van igénye, amelyben nemcsak ün
nepi, hanem hétköznapi valósággá :is válik Jézus szava: "Egy a ti Atyátok, ti
pedig míndnyáian testvérek vagytok" (Mt 23,8). Ilyen közösségként kellene élnie az
egyházközségnek, a plébániának, Illetve azoknak a családoknak. akik az egyház
(az "egész", .,nagy egység") életében bensőségesen részt vesznek. Sajnos, jelen
-legi helyzetünkben, elsősorban plébánia-rendszerünk területi nehézségei és felfogás-
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beli visszásságai míatt nagyon nehéz az egyházközségek igazi, krisztusí közösség
gé alakulása. - Másik nehézség, főleg városokban, hogy az emberek közősségi

irányulása és alakulása egyre kevésbé történik a "hol lakik?" kérdése szerint,
hanem sokkal inkább más szempontok szerint (rnunkahely, szórakozás, társadalmi
irányulás, szak-érdeklődés, beat-zenekar, sport, hobby stb.). Éppen ezért a modern,
közösséget építő lelkipásztorkodásnak új lehetőségeket kellene adni a hagyományos,
plébániai keretek mellett vagy azokon belül.

Az egyház örök időszerű vonásait hangsúlyozva, krisztusi közösséget építve a
zsinat után, sohasem merülhet feledésbe az egyház sajátos, lényeges vonása, az a
tény, hogy az egyház üdvösségre rendelt kőzösség, - a Liturgikus Konstitúció
fogalmaival élve - misztérium-közösség. Mindenki, aki egy közösségnck adja éle
tét, így a hivő ember is, tudni akarja, míért teszi ezt, mi a specialítása annak a
közösségnek, A közéleti kereszténység gyakorlatilag meglehetősen elmosta a sa
játos egyházkép jellemző vonásait. A mai hivő ember csak akkor tudja igazán
elfogadni és megélni az egyházat, ha tőle olyasmit kap, ha benne olyasmiben ré
szesül, amit sehol másutt meg nem kaphat. S az egyház nem is akar versenytársa
lenni semmi evilági intézménynek, társadalomnak, kulturális vagy po1itikai kö
zösségnek, "Az én országom nem evilágból való" - mondja Jézus. Erre a kije
lentésre nagyon jól kell emlékeznie a pasztorációban vezetést vállalóknak. Az
egyházra nem evilági intézmények pótlásaként van szüksége a hivőknek, hanem
az üdvösség miatt. Az egyház az üdvösség egyetemes szentsége.

2. Az egyháznak, amikor mind tökéletesebben meg akarja valósítani önmagát,
sajátos feladatait kell teljesítenie, Saját tevékenységét kell folytatnia. Az egyház.
tagjának lenni gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyház tevékenységében (önmeg
valósításában) részt venni. Ez a részvétel míndig saját és mások üdvösségére
szolgál, s mindig közösségí jellegű, mert a jelenlévő Krisztusból indul ki és Krisz
tus Testét építi. Az egyház tevékenysége minden tagjára vonatkozik, nemcsak
passzív értelemben, hanem tevőlegesen is, ezért mondhatjuk a zsinat után, hogy
az egyház mínden tagja valamiképpen lelkipásztor. Az egyház egész tevékenysége
- tág értelemben - lelkipásztorkodás.

A Il. vatikáni zsinat után nem lehet kétséges egyetlen hivő ember előtt sem,
hogy az egyház tevékenységei között a legfontosabb: a liturgia. Ebben valósul meg
legközvetlenebbül üdvösségünk műve, az egyház célja újra meg újra, ebben lesz
leginkább jelenvalóvá Krisztus élete és üdvözítő munkája. Érthető, hogy a zsinat
egész konstitúciót szánt a liturgia ügyének, s azoknak a pasztorális követelmények
nek, hogy a liturgiában mindnyájan tevékenyeri vegyünk részt.

Nálunk a zsinat utáni pasztorális irányelvek közül azok hatnak a legjobban,
amelyek a liturgikus életet irányítják. így van ez, annak ellenére, hogy hazánk
ban a zsinatot nem előzte meg több évtizedes liturgikus mozgalom, mint külföldön.
Az előkészítés hiánya persze számos nehézséget is felvet. Sok helyen csupán külső

részvételről beszélhetünk. A kezdeti sikerek után következő feladatnak látszik a
belső részvétel (devotíol) elmélyítése, továbbá a liturgia közösség-formáló erejé
nek kihasználása. A liturgia ugyanis nemcsak a személyes szeritség hatékony jele
és eszköze, hanem a krisztusi közösség alakítója is, a konkrét egyház szeretet-kö
zösségének életét és élményét meghatározó erő is. Ahhoz, hogy miridez határozot
tabban megvalósuljon, egész sor pasztorális feltételt kell btztosítani, attól kezdve,
hogy a liturgiában résztvevők számára a térbeli kommunikációt meg kell terem
teni, egészen addig, hogy az eucharisztikus közösség (külföldön így szeretik em
legetni: asztalközösség) tagjai ismerjék, szeressék, segítsék egymást, azaz életté,
hétköznapi cselekedetekké váltsák a liturgiában való benső részvételt.

Az egyház többi tevékenysége közül ki kell emelnünk a szeretetezolatüat, a
diakónia pasztorális jelentőségét. És itt most nem is a hivő emberek testvéri,
egymást segítő szeretet-szolgálatáról van szó, amely az alap, hanem a világ szol
gálatáról. Arról, hogyan szolgálja az egyház a világ üdvösségót a szeretet által,
példát véve az Isten szeretetéről, "akli úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát
adta érte".

A II. vatikáni zsinat egyik nagy teológiai "felfedezése" volt, amit az egyház
ról kijelentett, hogy az egyház "sacramentum mundí", Tudjuk, hogyan kell ezt
érteni. Az egyház a világ üdvözítő szentsége elsősorban tagjai által, azoknak szerit
sége által hatékony jell, kegyelem, amely a világ üdvösséget munkálja, Nem aka
rok most részletesen belemenni ebbe a kérdésbe, bármennyire is csábító lenne
kifejteni, hogy a keresztények személyükben is kegyelemközvetítő jelek a világ-
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ban. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy ami körülményeink között különösen
három módja van a szolgáló szeretetnek, míndhárom rendkívül fontos pasztorális
feladat. Az egyik a szekularizált karitász tudatos támogatása, fejlesztése, s rész
vételünkkel való megszentelése. Arra gondolok, hogy a hajdani nagy egyházi sze
retet-művek szekularizálódtak. Nem az egyház monopóliuma a kultúra, a kórház,
a szociális segítség stb. Ez nem jelentheti azt, hogy bárki hivő is sértődötten visz
szavonul, vagy úgy érzi magát, hogy "munka nélkül" maradt. Az egyháznak örül
nie kell, hogy az állam, a társadalmi szervek átvették az intézményes gondosko
dás, a szociális szeretet műveit, és támogatnia kell ezeket. Ez a világgal való
együttműködés, a világért való szolgálat nagy lehetősége az egyház számára. A
másik terület a segítő szeretet megnyilatkozására már személyesebb. Tudjuk, hogy
a szociális biztonság terjedésével sohasem szűnik meg egészen az igény az irgal
masság cselekedeteire. "Szegények míndíg lesznek veletek" - mondotta Jézus. Az
emberi szegénység, a rászorultság sok esetben - spiritualizálódik. Az egész nyu
gatt kultúra bizonyítja ezt. Az ún. jóléti államokban egyre több a szerencsétlen,
lelkileg tönkrement ember. Ezeket a lelki betegeket legtöbbször nem lehet kollek
tív módon kezelni, hanem a személyes szeretet tetteire van szükség, Az irgal
masság lelki cselekedeteinek gyakorlására talán sohasem volt ilyen igény, rnint
napjainkban. Elidegenedett, sérült lelkű, vigasztalan, magányosságban vergődő

stb. emberek visszavezetése a szeretet közösségebe ma a pasztorális feladatok egyik
legszebb része. Harmadik nagy területe a szolgáló szeretet megnyilatkozásának a
világ iránt - s ez szintén a zsinat ajánlata! -: a dialógus, amely az "Eccles,iam
suam" eredeti értelmében gyakorolva igen nagy jelentőségű pasztorális feladat.
Bizonyára nemcsak nálunk, hanem külfödön is, - de ebben mi nagyobb gyakorlat
ról adhatunk számot. Sajnos, a dialógus értelmezése több helyen jelentésben le
szűkült, s vannak, akik a vítát, a megbeszélést értik ezen. Világos, hogy a dialó
gus - a zsinati értelemben - sokkal több: a kölcsönös szerctet megnyilatkozása.
Gyakorlati síkon annak keresése, hol és hogyan tudunk a közös érdek, a kőzös

jó hasznára együtt dolgozni, hogyan lehet a koegzísztenciából proegzísztencía, Ná
lunk a gyakorlati dialógus terén számos lehetőség kínálkozik (békemozgalom, szo
ciálís mozgalmak, hazafias célkitűzések, közös társadalmi programole stb.), s a
hivők túlnyomó többsége örömmel veszi tudomásul, hogy XXIII. János pápa kez
deményezése, az egyház nyitottsága nálunk ilyen nagyarányúan kibontakozik. A
mai ember nem szeret gettóban élni. A dialógus a szabadság érvényesülését. a
szeretet szabad megnyilatkozását is jelenti az egyházban, s mindenképpen az em
beriség fej lődését, felemelkedését szolgálja.

Végül beszélnünk kell az egyház harmadik nagy tevékenységi területéről, a
tctnúságtételről. Ide tartozik az igehirdetés, a keresztény nevelés és számtalan más
feladat. A részletezésre jelenleg nincs helyünk és időnk, most csak a tanúságté
tel pasztorális jelentőségéről, a tanúságtétel tudatos vállalásának fontosságáról sze
retnék szólni. Szent János evangéliumában, az utolsó vacsora történetének leírá
sában van egy részlet, amelyre mostanában kezdünk felfigyelni igazában, illetve
most kezdjük átfogóan megérteni, mit jelent. Júdás Tádé azt kérdezi Jézustól:
"Hogyan van az, hogy nekünk nyilatkoztatod ki magadat, és nem a világnak?"
(Jn 14,22). Egy pillanatra meghökken az ember, amikor ezt olvassa, aztán meg
világosodik előtte Jézus válasza, az ő szándéka: a világ számára az apostolokban,
az egyházban nyilatkoztatja ki önmagát. Eszerint a tanúságtétel - bizonyos érte
lemben - állandó, tovább élő és fejlődő kinyilatkoztatás a világ végéig. Elsősor

ban a szeretet új parancsának teljesítésében: "Úgy szeressétek egymást, ahogyan
én szerettelek titeket." Jöhetnek teológiai viták, változó pasztorális elméletek,
nagyszerű elgondolások az egyházban, de nekünk tudnunk kell, hogy mindennél
többet ér és mindennél fontosabb pasztoráció: a megélt kereszténység, a bennünk
és köztünk tovább élő Krísztus bemutatása hétköznapjainkban, a családban és a
társadalomban, személyes és egyházi közösségí életünkben. A tényekkel nem le
het vitázni. Az egyház tanítása esetleg nem érdekli az embereket, de az életforma,
annak kérdése, a "miért": igen. A világ részéről mindennap felhívás érkezik a
keresztényekhez, mutassák meg az Atyát és Jézus Krisztust, akit ő küldött. Krisz
tus búcsúzó szavai is naponta megújuló felhívást jelentenek a világ végéig: Tegye
tek tanúságot rólam ... Nem szabad, hogy valamikor ismét elhangozzék Krisztus
szájáról a panasz: "Annyi éve vagyok veletek, és még mindig nem ismertek
engem?"

307


