
meg átizzftott lélek nem mond ellent. Ime, mintegy végső vallomásként írja
naplójában : ,,~Issé megrokkanva, hajlott háttal, horpadt mellel, féttüdóvel , de
örömmel és szinte büszke öntudattal viselem magamon Jézus szenvedéseit
egész a sírig . Tudom, hogy az okos lsten testileg összetört, és mintegy nyo
morulttá tett , de lelki leg nem fogok összeroppann i, ha velem lesz az O kegyel
me. Nem zúgolódtam soha, hanem örültem a sok kegye lemnek, mellyel lsten
elhalmozott ..."

Aztán már csak néhány rövid, de sokatmondó bejegyzés :
Dec . 2.: Sok szenvedés.
Dec . 5.: Lelki kínok.
Dec. 6.: Fulladás.
Dec . 7.: Hendklvüli lsten-közelség. Igaz f adventem van .
Dec. 14.: A fóorvos úr megmondja, hogy nemsokára meghalok . Majd megö lel-

tem.
Dec. 20.: Sose hittem, hogy ennyire szeret az lsten.
Dec . 21.: Agóniát álltam ki. Ó, 'i rgalom! Alig bírom ki. Szeretlek most is.
Dec . 28.: Nagyon elhagyatva érzem magam . Tehetetlenül fetrengve sebe immel ,

Iu ldokolva. oxigénnel. Rettenetes nehéz szenvedés. Fulladás.
Dec . 29.: Szeretni, szenvedni, meghalni.
IOs az utolsó bejegyzés mégis:
Dec. 31.: Te Deum. Siess már. Hála, ezer hála, Jézusom, töméntelen kegyel

meidért.
IOs még öt hét hátra volt. Közben többször is elimádkozták alélekaján lás

imáját: "Indulj, keresztény lélek." 1937. február 2-án még szeretett elöljárója
megáldoztatta, és ezzel búcsúzott tó le : "Testvér, ha jön az Úr, ezzel köszönt
se : Jöjj, Uram, Jézus!" Másnap már nagyon csöndes. Kezében a feszület és
a rózsafüzér. Nincs a közelében sen ki. Nem fogják a kezét , nem törli k a halál
verejtéktói gyöngyözó hom lokát. Magányosan hal meg, mint Ura és Mestere
a kereszt maqass áqénak magányosságában, 1937. február 3-án, este fél ki lenc
órakor. Most ötven éve. A. P.

EGY FELM~R~S TANULSÁGAI

A Róma i Püspöki Szinódus ez év végén a világ iakról fog tárgyalni. Az el ö
készító bizottság elküldött a világ püspökeinek s fontosabb katobkus intéz
ménye fnek egy dokumentumot, amely összefoglalja a II. Vatikáni Zsinatnak a
világiakra vona tkozó tan ítását, az azóta megtett lépéseket valamint a fe lme
rült nehézségeket. A fejezetek végére kérdéseket is csa toltak azzal a céllal,
hogy előmozdítsák a további munkálatokat és az anyaggyüjtést. A beérkező

válaszok és kiegészítések alkotják majd azt a szöveget, ame lynek alapján a
szinódus atyái megkezdik tárgyalásaikat. "Olyan a szinódus témája - olvassuk
a harmadik pontban -, hogy az arra való felkészülés céljából igen hasznosnak
tünik, ha a helyi egyházak (fóleg a tapasztalatokra vonatkozólag) átfogó fel
mérést végeznek a világiak között.·

Különböző oko k akadályoztak edd ig abban, hogy ilyen átfogó kutatásokat
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végezhessünk. Az ajánlás azonban log~lkoztatott, s úgy láttuk. hogyha egy
szúkre szabott felmérés eredményei nem is jutnak el Rómába, fényt derlthet 
nek a világiak helyzetére az egyházközségben vagy az egyházmegyén belül.
Anyagot szolgáltathatnak a hiveknek és a le lkipásztoroknak, hogy szélesebb
s - valószinűleg - tárgyilagosabb tükörben szeml élhessék azt, hogy milyen
is a beálJltottságuk a világ iakra nézve. Esetleg rávilágithatnak olyan szem
pontokra is, amelyek egyéb ként háttérben maradnának.

Az eljárás

A je len kis tanulmány ilyen szű kebb, előkész í tó le irnérés . Egyik lő cé lja
éppen az volt , hogy megállapltsa a kérdések érthetőségét, esetleges hiánya it ,
le lesleges il letve hasznos voltá t, s így pontosabb eszközt nyújthasson egy
átfogóbb kutatásra. Talán arra ösztönözhet, hogy valaki mélyreszán tóbb lel
mérést végezzen a le l e lősség é re bízott környezetben. S bár tanu lmányunk
puhatolódzó j e lleg ű , még is kidomborodott már néhány vonás. Az eredmények
érte lmezésé nél f igye lem be kell venn i, hogy alkalmi. nem ped ig a sta tisztika
szabálya i szer int kiválasztott mintáról van szó. óvatosan járjunk tehát el, ha
ált alánosí tani, vagy más csoportokra akarjuk alkalmazni le lmérésünk megálla
pltásait.

Végül , hasznos lehet azoknak a módszertani szempontokn ak smerete,
amelyek belejátszo ttak a kérdések leltevésébe és kiértékelésébe.

A mélyreszántóbb felmérése knél ugyanis nemcsak arra vagyunk kíván
cs iak, hogy milyen gyakran fordul elő egy jelenség. Azt is megpróbál juk lel 
színre ho zni, hogy ml a jelenségek értelme. Ezért 19yekszünk valamilyen
mércét alka lmazni, leláll ítan i, s a leleietek rangsora már lehet ilyen kezdetle 
ges mérce. S ha összevetjük a kapott eredményeket más adato kkal , legalább
azt láth atjuk, hogy melyik nagyobb vagy kisebb, töb b vagy kevesebb. Felmé
résü nkben minden ekelőtt össze akartuk hasonJl tan i a papo k és a világ i hívek
feleleteit . Eddigi tapasztalataink alap ján leltételeztük, hogy a választ adók
életkora is érdek es mére e lehet. A l iatalabb nemzedék (lőleg a 40 év alattiak)
valószínúleg másként ér tékeli a Zsinatot, min t az idősebb, ak ik már felnőttek

ként élték át az egyházb an végbemená változásokat. A lérfiak és a nák egy
lormán lát ják helyzetüket az egyházba n? Hogy ezeket az összeh asonlításokat
elvégezhessük, ugyanazt a ké rdő ívet adtuk a papo knak mint a világ iakna k.
Az ive kre névtelenül válaszo ltak, csak a kort (40 év alatt, 40 és 65 év között,
65 év felett) , i ll etve a világiak esetében a nemet kellett felt üntetni.

Sajnos, a korcsoportok szerin ti összehasonlítás lehetetlenné vált , mivel
mind a pap i csoportban, mind pedig a világ iaknál csak 2-2 szemé ly vo lt l iata
Jabb negyve n évnél.

A ~izenöt pap , aki knek nagy részét egy pap i összejövetelen ké rtük meg,
hogy válaszoljanak, és a huszonnégy hívá magyar. A világi hivek között több
mint 100 k é rdő ívet osztottunk ki vasárnapi szentmise után , kérve, hogy hozzák
vissza a kitöltött iveket a legközelebbi vasárnapon. Sajnos, csak t izennégyen
"nem lel ejtették otthon " az fvet. Még tíz személyt kér deztünk meg egy csa
ládi csoport havi ta lálkozóján.
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Kérdése inket négy csopo rtra osztottuk. Az első kettő a zsinattal szembeni
beáll ítottságot Í9yekezetl kipuh atoln i. A következő három (3., 4. és 5. s a 4.
alkérdése) a világiaknak a Zsinat utáni magatartására prób ált fényt deríteni.
A hat odik kérdés viszont a papoknak a vi lágiakkal szemben i beáll ítottságát
vizsgálta. A két utolsó (7. és 8.) a világiak tény leges közrem úködésének ter ü
lete i és indf tékai után érdek lőd ö tt,

A kapott felel etek száma nem mindig egyezik a megkérdezett személyek
számával. (Például az elsó kérdésre a világ iaktól 21 igent és 1 nemet kaptunk :
összesen 22.) Ilyen esetekben hlányzi'k a fele let.

A kérdófv szövegét és a csoportos ít ot t válaszokat lásd az 89. oldalon !

Kiértékelés

1. Első pillanatra úgy látszik, hogyamegkérdezettek igen pozitív véle
ményt és beállftottságot tanúsftanak a Zsinattal szemben . (Az 1. és a 2. kér
dés válaszai .) A papok és a hfvek jelentős többsége el ismeri, hogy a világiak
szerepe megváltozott a Zsinat óta és az egyháZIi vezetés helyes utat követ
ebben a kérdés ben. Közelebbról nézve azonban aggaszt6, hogya papok 13
százaléka , a vHágiaknak pedig csaknem a huszonegy százaléka húsz éwel a
Zsinat után még mindig nem tud ja eldönteni, hogy val6ban helyes-e ez az út.

Ha a kétséget k ifejező válaszokhoz hozzávesszük a nemlegeseket is, akko r
joggal tehetjük fel a kérdést : képesek ezek a lelk ipásztorok (2+ 1 = húsz
százalék) megfelelő lelkiségre neveln i hfve iket? S hogyan váll alha t ják ezek
a világ iak (5 + 2 = 29 százalék) mai feladataikat az egyházban , ha nem is tud
ják, hogy helyes-e vagy sem az az út , amelyet kitúznek eléjük?

2. Pozitrv az összkép a harmad ik kérdés esetében is, bár a vlláqlak jelen
tős hányada (21 százalék) nem vesz észre változást saját helyzetében.

A negyed ik kérdés megválaszo lása komo ly problémát jelenthetett mind a
két csoportnak. Négy pap és négy világ i nem is felelt erre a kérdésre . Nem
értették meg? Vagy a papok nem mertek ftéletet alko tni hfve ik hi tbeli szllá rd
ságáról? A világ iak jobban belelátnak saját berkeikbe? Oten (21 százalék)
állitják, hogy a világ iak hite eltér a hivatalos tan ít ást él. I:rdekes lenne ezt a
területet tovább kutatni s megvizsgáln i, hogy a világ iak ft életüket saját belső

hitfelfogásukra épf tik-e , vagy inkább keresztény testvéreik sz6bel i közléseire
ill etve gyakorlati, erkölcsi életére . Az sem zárhat ó ki, hogy árnyaltabb felele
teke t kapunk, ha ennél a kérdésnél is lehetóség nyflik egy " közbeeső" vá
laszra az " igen" és a "nem" közöt t. Ennek a közbeeső válasznak a megfoga l
mazása nem veszélyte len, mível - teológ iai:lag - tulajdonképpen nincs közép
út helyes és nem helyes hit között.

Még több prob lémát fedezhetünk fel a kiegészftő {al)kérdésnél. A papok
egyenló számban állitják, hogya hívek hitében haladást illetve visszaesést
tapasztalnak. Ennyire nehéz lenne tárgyilagosan megválaszolni ezt a kérdést?
Vagy pedig annyi szempontot foglal magába, hogya lelkipásztorok nem ugyan
arra gondolnak, amikor hfvelk hitére terelódik a sz6? Itt val6ban helyénva l6
lett volna egy közbeesó lépcső, ahogy egyik pap rá is frta a kérdófvre : ugyan
az maradt. Ennél a kérdésnél hiányzik a legtöbb felelet a világ iak részéről
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(6 személy) és csak 13-an látják úgy (54 százalék), hogy a világi ak hite éret
tebb lenne mint évekkel ezelőtt.

Az ötödi:!< kérdés megválaszolásában is szemmellátható a különbség a papok
és a hívek felfogása között. A papok szinte egyértelmúen úgy íté lik , hogy a
világiak készsége sebben kapcsolódnak bele az apostoli küldet ésbe. mint húsz
évvel ezel őtt , a világiak viszont 29 százalékban nem látnak változást i ll etve
ketten (8 százalék) visszafej l ődést tapaszta lnak.

A három kérdésre adott válaszok alapján a világ iak Zsinat utáni magatar
tása összetett, komplex jelenség. Több kutatásra van szükség ezen a téren.
A kérdéseket még pontosabban kell megfoga lmazn i, mert fóleg a világ iak fe
leletei mutat ják, hogy komoly lelkipásztori prob lémák húzódnak meg a háttér
ben.

3. A hatod ik kérdés a papok magatartását igyekezett kipuhatolni a világ i
hívek együttmúködésére vonatkozóan. Feltűn ő a papok krl tlkus ítélete kol
legáíkról: csak öten áll ít ják, hogya lelkip ásztorok valóban örüln ek, ha hiveik
fele l ős szerepet vállalnak az egyházköz ségi munkában. Három megkérdezett
nem tudo tt dönteni, de hatan (40 százalék) úgy vélik, hogya papok ténylege
sen nem mernek lelkipásztori feladatokat bízni h fveikre . Elgondolkoztató kép,
még akkor is, ha a hívek véleménye sokkal pozitfvabb a papok magatartásá
ról (75 százalék felelt igennel) .

4. A hetedik kérdésre két pap nem adott feleletet. Valószínúleg azért , mert
nem plébán iai szolgálatot látnak el. A megkérdezett világi hívek nagyvárosban
élnek , s így gondolhattak a szomszédos plébán iákon vagy esperesi kerület
ben müködö munkatársakra is. - Ugyanaz a személy több lelkiip ászto ri terü
letet is megje lölhetett, s a kérdezettek éltek is ewel a lehetőséggel. A papok
közül ketten eml ítettek fel nem tüntetett lelkipásztori tevékenységet ("vagy "
. . .) : . a hívek összetartásában ", írta az egyik, s . anyagi ügyekben", a másik.
A hívek közül egy férf i to ldotta meg a tistát: "szervezési munkában". A kézzel
beírt felelete t: "énekkar, felolvasás " a liturgia kategóriába soroltuk.

Elég kr itikus a papok véleménye világi munkatársaik indítékaira vonatkozó
lag is. Oten úgy találják, hogy a világiak Indítékai nem világosak. Maguk a
világi hívek egy fokka l jobb véleményt nyilvánítanak együttmúködésük indíté
kalr ő l : a papok közül 5 + 1 (40 százalék) nem látja világo san a hívek indí té
kait , míg a hívekné l csak 4 + 2 (25 százalék) osztja ezt a véleményt.

Elemzésünk végén valószínúleg megállapíthatjuk, hogy egy szerény elő

tanu lmány is hasznos lehet a lelk ipásztori munkában. A legszembetú nőbb

eredmény talán az, hogy a fele letek tanúsága szerint a papo k és a világi hívek
nem tel jesen egyformán itélik meg a világ iak helyzetét az egyházban . De ezzel
még nem állapitottuk meg azt , hogy kinek van igaza . Fontosabb talán , hogy
ezt a különbséget komolyan vegyük, főleg amikor a világiak helyzetét és sze
repét kívánjuk közelebbrő l megvizsgáln i. Az előtanulmány sz árnos tovább i kér
dést vet fel mind a ké rdő ív pontosabb megfogalmazására, mind pedig a lel ki
pásztor i (felnőttkatekézis) munkára vonatkozóan. De a kérdések tisztázása
remélhető leg közelebb hozza egymáshoz a krisztusi közösség különböző meg
bízatású és karizmájú tagjsilt.
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A kérdóiv és a három fócsoportra osztott válaszok

K érdések Vá laszo k
Papok(15) Világ iak

n0(15) férf l(9) össz.(24)

15
5

13
5

21
1

15
7
2

18
5
1

17
5
2

24

17
9
7

10
11

1

17
4
2

18
4

Benk6 A.
89

6
2
6
2

5
3
1

6
2
1

7
2

7
1

8

9

8
2
2
2
4
1

8
1

9
3
7
3

9
3
2

10
4
1

15

9
7
5
8
7

11
3

13
1

11
3
1

11
3
1

6

8
5
1

5
3

10
1
6
7

14

12
2
1

13
1
1

14
1

13

10
3
3
6
3
2

A választ adó ~é6rf i B

1. Az utolsó kb. 20 évben (a II. Vatikáni Zsinat óta)
változott-e a hivek szerepe az egyházban?

Igen
Nem

2. A II. Vatikáni Zsinat óta helyes utat követ-e a
hivata los egyház a világi hívek szerepével kap-
csolatban? Igen

Nem tudom eldönten i
Nem

3. Az utóbbi években öntudatosabbak lettek-e a
világi hivek saját szerepüket I l l ető en az egy-
házban? Igen

Nem észlelek különbséget
Kevésbé azok, mint régen

4. A világi hivek hite alapvet öen egye2!ik a hiva
talos katol ikus hittel?

Igen
Nem

. haladásról
Ezen a téren Inkább visszaesésről beszélhetünk

5. A világi hivek készségesebben kapcsolódnak
be az egyház apostol i küldetésébe mint 20-30
évvel ezelőtt? Igen

Nem tapasztalok változást
. Kevésbé kapcso lódnak bele

6. A papok magatartásából következtethetünk-e
arra , hogy örülnek, ha hiveik felelős szerepet
vállalnak a lelkipásztori munkában?

Igen
Nem világos a magatartásuk

Inkább arra lehet következtetni, hogy nem mer
nek hivekre bízn i lelk ipásztori feladatokat

7. Van-e egyházközségében világ i hivő , aki rend-
szeresen kivesz i részét a lelk ipásztori tev .-ben?

A liturg ia terén
A hitoktatásban
A plébániai ügyeletben
A betegek látogatásában
Ifjúság i csoport vezetésében
Vagy ...

8. Igazol ja-e a világ i hivek magatartása, hogy ő

szinte h itből fakad együttmüködésük az egy-
házközségi munkában?

Igen
Inditékaik nem világosak
Világi érdekek vezetik őket

Kora : 40 alatt D
65 év felett D
40 és 65 között D




