
AZ EGYHÁZ AZ EGYETEMEKEN

Három vatikáni "minisztérium", A Nevelés
ügyi Kongregáció, a Laikusok Pápai Tanácsa
és a Kultúra Pápai Tanácsa közös dokumentu
mot tett közzé az egyház jelenlétéről az egyete
meken. Igen fontos az egyetemi vilá!]ban vég
zett lelkipásztori-missziós tevékenyseg, de az
egyetemi élet változásai sok új nehézség és fel
adat elé állítják azokat, akik erre vállalkoznak.
A most elkészült dokumentum a legfontosabb
irányelveket foglalja össze, többéves vizsgálódás
és konzultáció után.

Az egyház jelenléte az egyetemi kultúrá
ban különböző, egymást kiegészítő formákat
ölthet. Elsősorban az egyetemen tanító-tanuló
katolikusokat kell segítenie. De hirdetnie kell az
Evangéliumot azoknak is, akik még nem isme
rik, de szívesen elfogadják. Végül pedig igaz
párbeszédet kell folytatnia mindazokkal, akik az
egyetem keretében az emberiség jólétén és a tu
dományok előbbreviteiénfáradoznak.

Az egyetemek mai helyzete

Az 1968-70-esdiáklázadások után mélyre
ható változásokra került sor sok egyetemen,
főleg a fejlett országokban. Korábban az
egyetem inkább a kiváltságosoknak volt
fönntartva, azóta sokkal nyitottabb és demok
ratikusabb lett: Megnőtt a hallgatók létszáma.
A hallgatók csupán oktatásban részesülnek,
de senki sem segíti őket személyes fejlődé

sükben, s nem gondoskodik arról, hogy
egészséges közösségek tagjává lehessenek.
Emiatt sokan elvesztik tájékozódásukat, ma
gányossá lesznek, kiszolpáltatva minden di
vatnak. A gazdasági válsag következtében so
kan bizonytalannak, sötétnek látják jövőjüket.

. Gondot jelent, hogy az egyetemek - a társa
dalom hasznossági elvárásainak engedve 
egyre inkább csak a szakképzéssel törődnek.

Ennek következtében viszont elsikkad az egye
tem univerzális kultúrát adó szerepe. Szakem
berképzés folyik, a személyiség megfelelő neve
lése nélkül. Az újpozitivista szellemet követve
egyre több szakterület függetlenül, s teremti
me!] amaga autonóm tudományos-kutatási vi
lágat Az öncélú tudományosság nemritkán hát
térbe szorítia a humanista emberideált. A külön
böző távoktatási formák, televíziós egyetemi
kurzusok még inkább pusztán információ to
vábbadására redukálják az egyetemi képzést

Az egyetem alapvető feladata az igazság
keresése az ember szolgálatában. Napjaink-
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ban sajátos feszültségek támadtak az egyre
gyorsabban fejlődő tudományos kutatás és az
igazság valódi megközelítése között, s a tudo
mányos eredmények nem mindig az ember ja
vát szolgálták. Az egyetemnek kiemelkedő

szerepe lesz a 21. században is, de minden
képpen magára kell vállalnia azt a feladatot,
hogy összhanpot próbál teremteni a tudo
mányos kutatasok és az igazság keresése, az
oktatási folyamatok és az ember egész szemé
lyiségének képzése-nevelése között.

Az egyház jelenléte az egyetemi világban sok
felé meggyöngült, ott is, ahol nagyszámú katoli
kus oktató és hallgató tevékenykedik. Sok pro
fesszor és növendék magánügynek tekinti a hi
tét, kevés a világi tudományokban jártas teoló
gus s a teológiában jártas szaktudós. A keresz
tény jelenlét gyakran csupán elszórt, kis csopor
tokra, egyéni kezdeményezésekre korlátozódik.

Az egyház küldetése elsősorban az embe
rekhez szól: az egyéneket sz ólítia meg, okta
tókat és hallgatókat, s mindazokat, akik bár
milyen munkakörben az egyetemen dolgoz
nak. Fontos azonban az a párbeszéd is, ame
lyet a hit folytat a különböző tudományágak
kal. Az egyetemeken megjelenő új kulturális
irányzatokkal is szembe kell nézni, hiszen az
ember alapvetőkérdéseit vetik fel: értékét, éle
tének és tevékenységének célját, a lelkiismeret
és a szabadság kérdéseit. A katolikus értelrni
ségieknek elsőrangú feladata élő szintézisre
törekedni a hit és a kultúra között.

Ahol lehetséges, az egyháznak törekednie
kell arra, hogy intézményesen is jelen legyen
az ep;:etemeken, s külön fakultáson oktassa a
teologiát. Emellett azonban fontos az is, hogy
a főiskolásokból keresztény közösségek jöjje
nek l étre, akik mind szellemileg, mind lelkileg
segíteni tudják tagjaikat értelmi és személyes
fejlődésükben. Fontos mindebben a különbö
ző szerzetek tevékenysége. Nem volna kívá
natos, ha a tanítás karizmáját magukénak val 
ló szerzetek kivonulnának az egyetemekről

arra hivatkozva, hogy a jövőben más formá
ban kívánják teljesíteni rendi hivatásukat.

Egészen sajátos funkciót töltenek be a ka
tolikus egyetemek, amelyek különös módon
valósíthalják meg a tudományos, az emberi és
a hitbeli egyetemességet, katolicitást. Csak ak
kor tölthetik be hivatásukat, ha tudományos
munkásságuk színvonalával teljes jogú tagjai a
tudományok nemzetközi világának, ugyanak- ·
kor viszont hűségesek az egyházhoz, s tevékeny
ségükkel szolgálatára állnak. - Alapvető felada-



taik hasonlóak a többi egyeteméhez. Az egye
temi lelkészségek munkájára ezeken az egyete
meken is igen nagy szükség van. Kiemelkedően
fontos szerepük a katolikus egyetemeknek a hit
és a kultúra közti párbeszéd előmozdítása s a
hitben gyökerező kirltúra fejlesztése.

Már eddig is számos ígéretes kezdeménye
zésnek lehetünk tanúi:

A legtöbb püs ..ki kar kinevezett főállású

egyetemi lelkésze~, akiket megfelelő képzés
ben és támogatásban részesít. - Az egyháZme
gyékben az egyetemi lelkigondozásra külön
munkacsoportokat hoznak létre, amelyekben
laikusok vállalnak apostoli küldetést - A val
Iástudományok oktatására és művelésére külön
fakultások alakultak. Igen fontos, hogy e terüle
teken a katolikusok elsőrendű szerepet vállalja
nak, főleg azokon az egyetemeken, amelyeknek
nincsen teológiai kara. - Rendszeresen tartanak
előadásokat,kurzusokat az etikáról. - Igen fon
tos, hogy az egyházmegyék és a püspöki karok
támogassák a dinamikus egyházi mozgalmakat,
amelyekben talán viszonylag kevesen vesznek
részt, hatékonyságuk viszont nagy. - Az álta
lános ifjúsági pasztoráción belül ki kell dolgozni
az egyetemi lelkigondozás sajátos módszereit,
azoknak a fiataloknak a számára, akik az egye
temi világ hatása alatt állnak. - Törekedni kell
a dialógusra a teológusok, a filozófusok és a tu
dósok között, Az empirikus tudományok kuta
tási módszereit integrálni kell az igazság keresé
sébe, A tapasztalat szerint igen termékeny a tu
domány es a társadalom szakembereinek a te0
lógusokkal és katolikus civilekkel közösen foly
tatott törekvése arra, hogy korunk nagy kérdé
seire és kihívásaira választ találjanak.

Lelkipásztori ajánlások

1. Kívánatos, hogy a helyi egyházak püspöki
karai hozzanak létre egy olyan bizottságot,
amely alapos konzultációk után kezdeményezé
seket dolgoz ki az ~etemi lelkipásztori szol
gálat megújítására es az egyház jelenlétének
erősítésére az egyetemeken.

2. A püspöki karok állítsanak fel az egye
tem és a kultúra kérdéseivel foglalkozó nem
zeti bizottságot. E bizottság feladata, hogy az
evangelizáció és a kultúra területén megfon
tolásokat tegyen közzé, tevékenységeket és ta
lálkozókat szervezzen, s ezeket a szemináriu
mok s a többi teológiai képzési központ ren
delkezésére bocsássa, annak kifejezetlen az
egyetemi kultúrával foglalkozó részében,

3. Egyházmegyei szinten az egyetemi váro
sokban kívánatos szakbizottságok szervezé
se, amelyek papokból, katolikus egyetemi ok
tatókból és hallgatókból állnak. E bizottságok
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feladata a keresztények tevékenységének erő-

sítése és koordinálása az egyetemen. "
4. Egyházközségi szinten nagyobb figyel

met kellene szentelni az egyetemi hallgatók
nak és oktatóknak, s a főiskolákon és egyete
meken végzett apostolságnak, különösen ak
kor, ha főiskolai vagy egyetemi kollégium ta
lálható az egyházközség terűletén.

5. Az egyetemi plébániákra soha nem volt
akkora szükség, mint napjainkban. Az ilyen
plébániák az elsődleges helyei az akadémiai
világgal való találkozásnak. Kapcsolatokat lé
tesítenek a kultúra, a tudomány, a művészet

embereivel, s biztosítják az egyház jelenlétét
ebben az annyira komplex világban.

6. Mindezek a feladatok kiemelkedőensür
getővé teszik, hogy minden egyház' ~ondos
kodjék erre alkalmas egyetemflelkípásztorok
képzéséről.

7. Az ~ház csak úgy lehet jelen az egye
temek vilagában, ha a keresztény közösség
valóban belégyökerezik abba. Ehhez szükség
van az e~ének személyes érettségének elő

mozdításara, a lelkiéletnek elmélyítésére, de a
közösségalkotó folyamatok segítésére is.

8. Fontos az is, hogy mindezek a törekvé
sek valóban ökumenikus szellemben, a ke
resztény egyházak testvéri együttműködésé-

vel valósuljanak meg. '

Az oktatók apostoli tevékenysége

"A keresztény hivatás természeténél fogva
apostolságra szólít." A II. Vatikáni zsinatnak
ez a mondata egyértelműensürgeti az összes
katolikus egyetemi oktatókat, értelmiségieket
és növendékeket arra, hogy vállaljanak részt
az apostoli küldetésből.Csak így remélheljük
autentikus keresztény kultúra kialakulását. A
hívő laikusok törvényes autonómiát élveznek
abban, hogy hogyan végzik apostoli tevé
kenységüket. A főpásztorokat pedig felszólít
juk arra, hogy sajátos tevékenységüket buz
gón támogassák. A katolikus egyetemi okta
tók kulcsszerepet töltenek be az egyetemi kul
túrában. Tanúságtételük nyilván nem abban
áll, hogy az általuk oktatott tudományt fele
kezeti témákkal megterheljék, hanem abban,
hogy a végső és alapvető kérdések horizontját
megnyissák hallgatóik előtt, s segítsék a hallga
tókat abban, hogy gyakran kimondatlan kérdé
seikre választ kapjanak, s megtalálják életük ér
telmét és helyes alapirányait. Csak bátorítani
tudjuk a katolikus híveket az öntevékeny és ta
lálékony kezdeméIlyezésre, hozzátéve a kérést,
hogy tevékenységiil< maradjon összhangban az
egyház tanításával és a keresztény élettel.
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