
resztény beállítottságot jól mutatja a dublini főpásztor azóta szállóigévé vált
mondása. McQuaid érsek annak idején azzal nyugtatgatta híveit, hogya II. Va
tikáni zsinat semmi olyant nem fog hozni, "ami megzavarná keresztény életük
nyugalmát". A Zsinat friss levegőt hozott az egyházba, de van, aki megkérdezi,
hogy mennyi jutott abból Írországba?

A társadaímí problémák fokozódása ezt a nyugalmat összekuszálja. A Nagy
Britenniához tartozó Észak-Írországban a terrorizmus nap mint nap szedi áldo
zatait. Ettől az tr Köztársaság sem tudja függetleníteni magát, bár gondja enélkül
is elég akad. Írország Nyuget-Európa egyik legszegényebb s legelmaradottabb
országa. A népesség közel fele 200 főnél kisebb falvakban él, noha a mezőgaz

daság éppen csak -az önfenntartást biztosítja. A férfi-munkanélküliség aránya
11~15 százalék között ingadozik. Az infláció meghaladja az évi IS százalékot.
A gazdasági egyensúlyt csupán a kivándoroltak által hazaküldött összegek biz
tosítják. Ez ellenben azt is kifejezi, hogy a fiatal nemzedékek egy részének az
ország nem képes munkát, lakást, kenyeret adni.

Új idők új problémái az ir egyházat is állásfoglalásra ösztönzik. Az 1970-ben
alapított Kutatási és Fej lesztési Intézet feladata, hogy az egyházvezetést tájé
koztassa a társadalmi és a lelkipásztori helyzet részleteiről és alternatívákat dol
gozzon ki a problémák megoldására. A püspöki kar pedig nagy hatásu pásztor
levelekben fejtette ki álláspontját a családtervezésről, a válásról. a családvede
lernről. a kivándorlásróI. minden erőszak elutasításáról és a nemzeti megbékélés
követelményéről.Az ir katolikus egyház mindig a társadalom legfontosabb osz
lopa, gerince volt. Ma is az ~ s nemcsak a talpon . maradás erőssége, hanem az
előrehaladásban is iránytű.

T. M.
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, Mészáros István pedagógiatörténész, az ELTE docense
Szánt6 Konrád ferences, teológiai tanár
Bojtár Endre irodalomtörténész
Sz6cs Géza költő, Kolozsvárof;t él
Szörényi Lászl6 irodalomtörténész
Kovács Krisztina 15 éves tanuló
Kabdeb6 Tamás a St. Patrick Egyetem' könyvtárosa, Maynooth, lrország
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