
A második pékla tartalmi meggondolásokra utal. A protán világ egyik leg
főbb jell emzöje a relativitás tudatosítása. A történelemtudomány, a lélektan
és a szoc iológ ia alaposan hozzájárultak ehhez a fejlődésh ez. De pontosan itt
nyilik meg a vallásos hit igazi esélye. - A tapasz talati tudományok mindent
oksági összefüggésekre vezetnek vissza, és nem ismerik az ember személyi
fe l e lősségének a fogalmát. Ezzel egyér telmúen blzonyftják az emberi tran sz
cendens meggyőződés szükségességét. A gyermeknevelés példájával élve : Tel
jesen világos, hogy egy mohamedán világban nevelt ember saját gyermeke it
más elvek alap ján neveli, mint az, aki keresztény világnézetben nőtt fel. De
mindkettőnek, akkor is ha szocio lógiailag felvilágosult emberekről van szö.
dönten ie kell a nevelés konkrét lépései ről, ésped ig anélkül , hogy megvárná a
világnézetek és a szociológiai irányzatok küzde lmének végeredményeit. Hiszen
rnindenk], alda fiatal fej lődő embernek igazi javát akarja, a nevelés tartaimát
vagy a társada lmakban uralkodó különböző, tehát viszonylagos felfo gásokból
merJti, vagy a véletlenre bízza, vagy pedig szil árd meggyözódésé'ből vezet i le.
t S ebben a döntésben semmifé le profán rac iona litás nem segit nekii - itt csak
a hit biztonsága .mutat irányt. - A szekularízált világ legdrámaibb kihivása a
keresztény ember számára tartalmi lag 'abban áll , hogy meg kell okotrsa . mjért
az ő válasza a jobb.

(1) P. M. Zulehner: .Leuterella ton". Eine neue Gestalt des Chrlstentums auf dem Weg
durch die 80·er Jahre? Wien 1982, 58. o.

(2) PI. F. X. Kaufmann. W. Kerber. P. M. Zulehner: Ethos und Religi on bel FOhrungs·
kriiften. MOnchen 1986.

(3) VO. M. Prlschlng: Gesellschaftllche Krlsen : eine sozlologlsche Analyse Ihrer Typen ,
Bedlngungen und Folgen. Wien, Köln , Graz 1986.

(4) M. Weber: Gesammelte Aufs litze zur Wlssenschaftslehre. TObingen 1968. 3. kiadás.
593-594. o.

(5) K. Rahner : Ober die hellsgeschlchtllche Bedeutung des elnzelnen ln der Kirche .
ln: K. Rahner: Sendung und Gnade. Be ltr áqe zur Pastoraltheologle. Innsbruck, Wien.
MOnchen. 1966, 110. o.

Waigand József

A SZEKULARIZÁ LT VILÁGBAN I!LO EGYHÁZ

Előre bocsá tom : egyházon nemcsak a római katol ikus egyházat értem, de
a testvér-egyházak k özösséqét i s, hiszen Krisztusról egyformá n kell tanúságot
tennün k ebben a mai vMágban. Tanu lmányomat három pontba foglalom össze :
1.) A szekula rizmus, mint vUágjelen ség. - 2.) A keresztény hivek szerepe a
szekularizált világban. - 3.) A hivatalos egyház és a szeku larizált világ viszonya .

Ez a kis tanulmány főleg Európára vonatkozik . Magától értetö dl k viszont ,
hogy oikkem forrásai elsősorban hazaiak: saját tapaszta lata imon kivül nagyon
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széles rokonságom a fóváros szinte valamennyi kerületében , valamint tan it
ványairn szülel, akiikkel baráti kapcs olatban . kö lcsönös " pertu" -ban állunk.
Lényegében tehát túlnyom órészt 30-50 éves fóvárosl, értelmiségi korosztá lyról
van szó. Hiszen őik érintkezne k életközelból ezzel a "mai világgal ", tehát ők a
legilletékesebbek. Anná l is inkább, mert többen kikükíetések , tanu lmányutak
alkalmával hosszabb idő t tölt öttek külföld ő n is. tehát világperspektívá juk szé
les. A tőlem megkérdezettek valarnennyien vall ásosak. elkö telezett keresz
tények. sokgyerekes szülók . Joggal fe lelhetnek tehát a kérdésre : hogyan oldják
meg magukban a szekular izált világ és vallásos világ nézetük közötti konf lik 
tust? Term észetes, hogy figyel emmel kís érern akatoli kus sajtót is (Civiltá Cat
toli ca, Christ i n der Gegenwart. Actua lit é Religieuse stb .).

I. A szekularizmus, mint világjelenség

Először is tisztázzuk a fogalmakat. Bár más meghatározás is lehetséges. mi
szekulariz muson a tel jes evil ágiságot é rtj ük, mely lsten nélkül k épzeli az élelet
és az erkölcs i normákat. A szeku larizmus nem azonos a "s zekularizáció" fogal 
mával, még ha a két szó hasonirt is egymáshoz. A szeku larizáció a lB- ik szá
zad óta jelen ti azt a történelmi folyamatot , melyben az állam. a f ilozófia, a
természettudományok igyekeztek kivonn i magukat a ..kl erikális" befolyás alól.
önállóan vették kez ükbe a törvényhozást. nagy részben a müvelődésügyet, az
egészségüg~i ellátást, a szoc lálls kérdés mego ldását. A szeku larlzácl ó tényé t
az egyház lényeg ében tudomásul vette , bár ez nagy anyagi áldozatába kerül t.
Otközések főleg ott keletkeztek. ahol a világi hata lom lsten törvényeit is fe lül
b fr álta , m int pl. az élet <tisztelete terén .

A következőkben tehát a "s zekular izmust" a te ljes evilágiság, az lsten
n é I k ü l i (ha nem 'is okvetlenül lsten-ellenes) korszellem jelentésé ben ért
jük -, kül önösen erkölcsi vonakozásb an: ha ugyan is a tíz parancsolat többé
egyáltalán nem volna érvényes. semm ilyen emberhez méltó együttélésröl sem
lehetne szó. Ez vol na a helyzet. ha teljesen kitö lten é világunkat a fogya sztói
gondolkodás. a hedonizmus, a szexu ális szabadosság. a házasság és a család
szétbomlása, az abortusz, a homoszexualitás. ere tizmus . pornográfia. végső

so ron az eutanáz ia is. Hála Istennek. nálunk egy ik-más ik jel enség még kevésbé
"gyürüzött be".

A söté tenlátókkal szemben azt kell mondanunk : a világ minden " romlott 
sága" ellenére a teljes végletbe még nem jutott. és reméljük. oem is fog jutn i.
A hajdani római biroda lomban. ahol az ösegyház élt . sokkal nagyobb volt a
szekularizmus : a szexuátis szabadosság (elég a Galata-levél 5.19-21 felsoro
lását olvasn i !). a tá rsadalmi igazságtalanság, a jólét és nyomor v éqlete l, az
emberi szabadságjogok eftiPrása (rabszolgaság!). a letk,i értékek i ránti közöny
és güny. Emlé'kezzünk csak Pál apostol athént beszédének visszhang jára (Ap
Csel 17). ahol a Szenti rás flnornan csak annyit rnond, hogya halottak felt áma
dásának hallatára (vagyis a transzcendens, a föld i léten ,túlmutató igazságok
hallatára) némelyek gúnyolódni kezdtek. Ez a szekularizmus! Mégis, amint az
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Apostolok Cselekedetei, az apostol-levelek és maga a történelem bizonyitja :
a keresztények ebben a lelk'i sivatagban bátrak, derűsek voltak, és lassacskán
másfaj ta társada lmat igyekeztek felépíteni; hitüket közösségben éiték meg, és
tanúság ot tettek lstenról. A fő külön bség az -akkori és a mai idők között inkább
abban talá ~ható , hogy ma mindennek sokkal nagyobb a nyilvánossága a tömeg
tájékoztatási eszközök által. De ezek az eszközök a jó ügynek is nyitva állnak :
kérdés , élünk-e velük .

Hogyan fog almazzák meg megkérdezett baráta im a "szekulalizált világ "
foga lmát? Itt b izonyos ett érést tapasztaltam a saját korosztályombeli öregek
és a 30-50 évesek véleménye között. Egy idős barátom szer int, ak i sok időt

töltö tt kü lfö ldön és ma is Igen tevékeny, a szekula rizmus .azt jelenti, hogy a
fiatalok, a kevés elkötelezettől eltek intve , "elvárásokat" támasztanak . Könnyen
(sőt ·könyelműen ) vesz·ik az életet, nem dolgozni, banern jól keresni akarnak.
.,A szülö, ·aki háborúkat és meghurcoltatásokat élt át, rnentesltent ak-arja az
utódot, és mind ent megad neki. Az ifjú csak hallomásból isme ri a tragéd iákat :
védett áll apotában soha nem fog önmagától rájönni, hogy a családnak és a
társadalomnak is vannak elvárása i veole szemben . Készen kap mtndent. Szel
lemi tápláléka kevésbé az olvasás-művelódés , inkább az információ-áradat és
a kommunikációs dömping, amelyet a napi televizióval és a het ilapokkal me
gint csak önbevetés nélkül, mások szellemi termékeként kap. Nem tanul meg
valamit megfog almazni, nem tanul meg k üszkődni bizonyos célok érdekében,
amelyekre pedig később szüksége lesz. Agymu nkáját megkönnyltik a kézi szá
mltóeszközök, hozzászokik a távirányitáshoz, az elektronika eszközeihez, a
gombnyomásokhoz,a gyors közlekedéshez és a ké nyelernhez.H I:s amikor rá
jön, hogya valóság más, mint aminek hitte , jön a telj es bizalomh iány mindenkl
vel szemben , - szüleível szemben is. A szülóknek viszcet nincs idejük a csa
ládra. A fiatalok kudarcelviselő képessége minimális : ez is oka a sok házas
sági kon lHktusn ak és válásnak. - A szekular izált világ jele az is, hogy az értel
miségi, a szellemi munka elveszítette becsületét a f izikai numkával szem
ben . . .H

_

Sok igazság van e sorokban, habár talán túlz ás mindezt a sze-kularizmus
számlájára imi.

E kissé pesszimist-a hangvéte lű hozzászólással szemben vanna k kedvező

je lenségek, amelyek arra engednek köve tkeztetni, hogya szekular izmus itt
Európában túljutott a mélypontján. Eszembe jut Werfel utolsó regényének, "A
meg nem születettek csillagának" j övő-l á tomása: lesz egy , i d ő , arnikor a vallást
annyira nevetségesnek tartják. hogy 30év.ig pápát sem tudn ak választani ; de
aztán jön egy felismerés (hogy ti. az egész világegyetemben csak a Földön
van emberi élet) , és akkor újra a legmélyebb hit , sőt stiliták korszaka követ 
kezik .

Erre enged következtet ni az ts, hogy egyre többeket foglalkoztat a szen
vedés és halál értelme, valamint a tá rsadalomépítő munka személyes indí tékai.
A könyvkiadásban határozott irány mutatJkozik a keresztény értékek, egyének,
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in tézmények rehabil itálására. " Úgy gondolom, írj a valaki, hogy ez nem múló
divat, hanem egy kínzó hiányérzet, szomjúság becsületes megfogalmazása.
" Nekünk nem az a feladatunk, hogy kárörömmel figye ljük ennek alaku lását,
vagy tr iumfáljunk azon, hogy megta láltuk az ,,'igazit", hanem , hogy minden
napi életünkkel a szomjúság oltáséhoz . az ,..élő viz " továbbitásához szükséges
vezetékként szolgáljunk. Erre van rengeteg alkalom."

II. A keresztény hivek szerepe a szekularizált világban

Erre a kérdésre .a választ meglepő megáll ap i tással kell kezdenem. Azt mond
hatom : a tú lnyomó részt 30-50 év közötbi korosztály tagjai szinte telj es egyön
tetűséggel és egymástó l teljesen függe t lenül azt felelbék: a I i g z a var j a
ó k e t a !< ö r n yez Ő s z e k u I a r i z á I t v i I á g I A sok hátrányt bőven

kárp ótolja harmon4kius családi életük, é s : barát i közösségü kl Magam sem
hittem, hogy a kisk özöss éqek három évti zed alatt (amióta Latin-Am erikából
kisugároztak az egész világ ra) enny ire általános jelenséggé váltak. Meg merem
kockáztatni az állitást : a k őzlsmert és sokat emlegetett "kisközösségi" csopor
tok számbeNleg sokkal kevesebben vannak, mint ezek a spontá n baráti közös
ségek , - ahol persze csak azokat számitom, amelyek lényegükben az istenhit
alapján állnak. Ugyanis egyéb j e ll egű közösségek is vannak szép számmal:
nem vallásellenesek ; inkább ~ull!urális, profán kapcsolatokat ápolnak. Szocio
lógia ilag is érdekes tényez : az ember társas lény, és ma jobban mint bármi
kor, igényli az együWétet a hasonló gondolkodásúakkal. Ezt az együ t.tlétet va
larnlko} a faluközösség biztositotta. Az urban izáoió azonban szétz llálta a falva
kat. Európa lakossága 200 éwel ezelőt t 80-90%-ban falus~ volt ; az ezred fordu 
lóra ugyanilyen ar ányban város lakóvá lesz. A városi élet, az új rn i li ő azoknál,
akik kommun ikációra nem képesek, és őrzi k a régi fal usi hagyományokat, pszi
chológiai törést okoz , gyökértelenné válnak . A sokgyerekesek azonba n, köztük
is fó leg az él1telmiség i réteg, igen könnyen egymásra találnak. Akiknek véle
ményétkikértem, szmte kivétel nélk ül sokgyerekesek, a magyarázatot is köny
nyen megadták : eleve a "sorsközösség" hoz ta össze óket. Ugyanis szjnte sza
kadék áll fenn az egy- és kétgyerekesek és a sokgyerekesek anyag' lehető

ségei között : és itt már is szemben ta lálják magukat ~ szeku lartzált világgal.
Egy ötgyerekes asszony így ír ja le ezt : ..1962-ben Budap estre «ölt özve előszö r

tapasztaltam, milyen nehéz elszíqetel ten é lni egy csa ládnak. Aztán lassa n meg
találtuk a barátokat, a .hasonsz örűeket' . A többgyerekesek a többgyerekesek
társaságát találták meg, mert ,it t még a prob lémák, gondok is hason lók volt ak.
Hiába volt az azonos világnézeti alap : a kisebb gyerekszám vagy egyéb okok
miatt jobb anyag i körü lmények közt élökkel nem tud tunk közös programokat
szervezn I. Valahogy úgy tűnt, m'l/ltha más lenne az értékrend a két csoport
ban . . .U

Térjünk vissza azonban ·az alapkérdésre : Lehet-e keresztény módon éln i
szeku larizált társadalomban? Hadd kezdjem egy pest környéki barátom sora ival :
"Jól ismert történet ez. Békés, kulturált po lgároi családban nöttem fel. Bőséges

13



hittanoktatásban részes ültern. Esténként elmondtuk a Miatyánkot és Odvöz
légyet, de valahogy mégsem éltük az evangéHumot. EI ls jutottam a meggyő

ződéses ateizmusiog. Az első fordulópont a katonaság volt. Az ateizmusomból
fakadó magány túl nehéz teher volt ott! Mire leszereltem, temp lomjáró keresz
tény lettem. Formáltam magam számára Istent lis , olyat, aki elnézi minden
önzésemet és durvaságomat, és ha kellett, még link is lehettem . . . Nősülésern

el őtt menyasszonyom ismertetett meg N. atyával. O volt, aki kellő erőszakos

sággal mert belenyúln l könnyelmüen induló életünkbe. S közben kezünkbe
adta az evangé liurnot ... A mag, amelyet elvetett általa az Úr, növekedni kez
dett, Kis közöss éq é pűlt fel nállunk az ő vezetésé-vel. Bekapcsolód tunk a nagy
közösség életébe. Szép fokozatosan átrendezódött életünk. Gyermekeink már
ebbe az újjáterem tett békébe születtek bele . . . A gyerekekkel együtt mind en
este közösen imádkozunk kötet len formában, de kötött imával kezdjük, és ese
tenként kezetfogva, Miatyánkkal zárjuk. A vasárnapokra az aznapi evangé lium
előzetes elolvasásával igyekszünk fel készülni ... Kérdésed elsősorban arra
irányul, hogy mindez milyen konflüktusokat teremt a kü l ső 'környezetünkkel, a
,szekularizált világgal' való kapcsolatunkban . Azt hiszem , e téren még tenye
rén hord minket az Úr, és nem ró még nagyobb t-erheket ránk ... Viszony lag
könnyen viseltük el, ha naivnak vagy bigottnak tltul áltak minkel. A régi " bará
tok" helyett új testvéreket kaptunk az Úrtól .. ."

A címben felvetett kérdésre : hogyan élhet ma egy hívő a szekularizált vi
lágban, szinte minden hozzászóló utalt az Apostolok Cselekedeteire és az
apostol-levelekre, amelyek arról tanúskodnak, hogy igenis lehet ilyen világban
Kr isztus t-anítványaként élni , sót ehhez a világhoz kü ldetésünk van. Az ősegy

ház kora után jött az a másfél évezredes idöszak, amelyet mostanában nagy
konstantin inak" szoktak nevezni, amikor az egyház hata lmi pozícióban volt .
Ezen tú l vagyunk, és ma ismét az ősegyház modelljéhez térünk vissza , még ha
tisztában vagyunk is azzal, hogy az egyház kétezer éves fejlödését és történe
tét nem lehet semm ibe venn i: az aposto lok korát nem tenet "l ekopírozni".
Napjainkban azonban új formában kell ellenállnunk a profán korszellemnek,
a TV mértéktelen fogyasztásának és minden luxusnak.

Szinte valamennyi hozzászóló hangsúlyozta: bensöséges család i élet nélkül
nem lehet megállni a szekularizált társadalomban. Ez az egyetlen közösség,
ahol az embernek nem kell rnlnduntalan a "hátát Iedezrée" , ahol szeretetet
adhat és kaphat, anélkül, hogy ezzel visszeélnének vagy ellene ford ítan ák.
Akii rnöqött n em áll meleg család i otthon, az eldicsekedhet talán néhány sze
relm i kalanddal , de 'igazi baráttal nem . Szekularizált világban élni azt is jelen
ti, hogy naponta új és új , nem várt helyzetekbe kerülünk. Ezért van oly sz ük
ség a csal ád biztonságára.

Négygyerekes édesapa: "Nem szeretem a ,szeku larizált világ ' kifejezést, ha
ezt a ,vall ással áthatolt világ' ellentétpárjaként értjük. A világ lehet elmúlt és
mai, de a mai olyan . arnítyen : ebben k e II ma élnünk. 1:.1 bennem olyan kép
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(kissé csal ádom alapj án is), hogya régi világ nem vo ft feltétlenül valt ásosabb .
inkáb b 'képmutatóbb."

Más i rja: ..Ma so lekal vlHtozatosabb szellemi é s anyag i környezetben élnek
a csa ládok, m~nt a két világháború között. Ez azonban nem jelent a keresz
tények számára akkora neh ézséqet , mint sokan gondolnálk: eZit i nkáb b a kivül
állók, vagy a hitüket csak felületesen élők érz ik. A kép korábban tényleg egy
ségesebb volt ; vallásunkat ,államvall ásnak' tekintett ék. de ez a tény inkább
csak elmosta a kü lönbségeket az igazán pé ldamutató és a látszat-keresztények
között. Az ő skeresztények idejé ről sem mondhatj uk, hog y b iztosi tva voJ1 a val
lásos környezet, és hogy csak jót látta k-tapasztalhatt ak volna maguk kö rül.
Mégüs ma ezekhe z az ·időkhöz nyúlunk vissza, és ezektől az időktól remélünk
vért risslt ést ... Sem akkor, sem ma nem tö rőd i k a világnéz etével az emberek
többsége. Az evangéliumból azt halljuk, hogy legyünk a föld sója és legyünk
kovász. Nem az a szerepünk, hogy maga a fö ld legyünk, vagy hogy az egész
kenyér . . . A tömegkommunik áoiós eszközök, elterjed ésük következté ben, való
ban sokka! több mocskot zúdítanak ránk, mint régebben, de a tudat os, keresz
tény szemléletű szetekel ő után , nagyon jó műsorok, előadások részesei lehe
tünk."

..Ma egyre több az elkötelezett keresztény, aki lépést ta rt a Zsinatta l, és
akinek egyetlen fegyvere az igazság. Hatatrn l eszközö k nélkül, szegénységbe n,
alázatban, hüségben szolgál, és biza imát a meg feszített Jézusba helyezL . ..
A hivek közül sokan egyetemi szinvonalon ismerik a teológ iát, a lHurgiába
ped'ig oly szerosari bekapcso lódna k, min t talán még soha az első keresztények
kora óta. Különösen jelentősek a kisközösségek: leLki alapon álló barát i kap
csolatok létesülnek , de ugyan akkor tevékenye n kJivesz lk részüket az egyeteme s
egyház ügye ibő l js."

..Minden kor keresztényének lec kéje : úgy lenn i jelen a világban, hogy csök
kentse az eleve emberte len manípu lécíök erejét-hatását, a .jószándék ú' mani
pulációk hiábavalóságát pedig nyilv ánvalóvá tegye. Szekula rizált korunk embere
is nagyrabecsüli az önállóan gondol1kod6kat, akiknek elveik vann ak. Mondhat
nám: a Morus Tamásokat .. . A k özösséq, ha körülve sz, abban erős ithet meg,
hogya jó tananyagot tanultuk meg, nem kell begyulladni, ha elmarad a taps 
vihar . . . Csendben sugárzó jelenlét : ez a mal kereszténység, ha öszintén él
jük azt."

Valaki Igy ny ilatl<ozott : ..A szeku lar izáLt világban nagyo nis szépen lehet ke
reslitény módon éln i. A találk ozások l ehetőségi köre igen kJibóvült ; minden
pici ernberkapcsolatba bele kellene vinnl kereszténységünket. Ez volna napi
lelki~i smeretvi zsgálatom sarkk öve: aznap kivet szemben cse lekedtem helyesen,
kivel szemben nem . Rohanunk. A világból sok hatás ér, de épp en ez tes zi lehe
tövé, hogy mi i s sokfelé hassurrk ."

Egy négygyerekes házaspár tanúsága : "Nemcsak magunkról, gyermekeink
ről ls beszélnünk kell. I:rtük is felelősek vagyunk, hogya ,világ ' szelleme öket
se ragadja el. Az emberi alapértékeket (Jell<!iísmeretesség, törekvés, k i,tartás,
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fegyelem, rend, alaposság, lendület, szeretet) a h i t t e I egészítenénk ki : ez
volna az a nevetés i ,csomagterv ', ami szerínt szeretnénk nevelni gyermekein
ket. "

Egyházközségi elnök : "Ahol nincs meg a kisközösségi háttér, a keresztény
testvériség-érzés csak kevés helyen valósul meg. A hívek ,találkoznak ugyan a
templomban, de ez nem alkalmas az egymással való beszélgetésre, testvéri
kapcsolat-teremtésre. A városokban élő keresztények többnyire Jsrnerős ide
gel"'lként' ülnek egymás rnellett a templomi padokban. Az igeHturg iában hallják
ugyan, hogy mind a mennyei Atya gyermekei, de a templomi ,együttJIét után
úgy szétszélednek, hogy talán egy hé tig sem látják egymást. Igya vallásosság
rnlndenklnek magánügy évé vá ~i'k , amelynek mások felé semmitéle hatása sincs ."

Az előbbi sorokat egy nagy templommal rendelkező, városi plébániáról kap
tam. Felvetődik 'itt persze a kérdés : nem vo lna-e jobb a nagyvárosok templo
maiban a misék számát vasárnaponként íényeqesen cs őkkenteru, hiszen fél
órán belül sz árnos más temp lom lis elérhető . Igy lehetőséget adhatnánk a hí
veknek, hogy mise után - akár a templomban, akár más, csatlakozó helyiség
ben - egymással hereferélh essenek. Mi:nket, európai katol ikusokat mintegy
megfertőzött a s a c r u m fogalmának harnis értelmezése: idegennek és lsten
házához méltatlannak érezzük a liturgián kívüH testvéri beszélgetést, gyermek
zsivajt, kávézást . . . E tekintetben ugyancsak sokar tanulhatnánk latin-arne rtkai
vagy afrika; 'keresztény testvéreinktöl. Újabban belga, holland, tranola. angol
példákról is egyre többször hallunk. Egyik ismerősöm, hosszabb anqliai útjáról
visszatérve, mint legkedvesebb élményét mesélte: amikor már harmadik vasár
nap jelent meg ugyanabban a templomban, a plébános egy hívő által üzent
nek i, hogy mise után beszélni szeretne vele. Ö ugyanis az előző két alkalom
mal - magyar módra - rögtön eltávozott mise után a templomból. Most a plé
bános a közösség e l őtt érdeklődött kilétéről, és mindenki azonnal oly szeretet
tel vette körül, rnintha rég i barátság fúzte volna össze őket. Ekkor értette meg,
mondta, mit i s jelent a templomi . közössé q" fogalma, ellentétben a "közönség"
(pl. egy színielőadás közönsége) foga lmával, ahol a jelenlevők egymás számára
teljesen közömbösek. Sajnos, egyes templomokban is ezt látj uk .

Otgyerekes asszony: "Gond, hogyan készíthető elő gyermekeink helyes
párválasztása ... Csak egy receptet tudok : aszülöknek 10-12 éves kortól szer
vezniük kell a gyerekek társas kapcso latait , hogy amikor önálló útra térnek,
megfelelő krltériumok alapján legyen lehetóségük a tág ismeretségi 'kö rbő l szer
zett házasfél meg ismerésére. "

Egy sokgyerekes apa : "Mivel a világhoz mlndenben nem alkalmazkodhatunk.
de belőle ki sem vonulhatunk, nem marad más választásunk, rnínt hogya világ
ban maradunk, továbbra is benne élünk, de a kiválasztottság tudatával. A Jé
zustól tanult kicsiséget, szelídséget, alázatot kell hirdetnünk, és a magunk
portáján meg 'is valósítanunk. Ezt a magatartást G. Lohf'ink egy ik tanulmánya
alap ján (Milyennek akarta Jézus a közösséget?) nevezhetném kontraszt-társa-
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dalom kife jle sztésének. Apró , gyakorlat i példa: Pistike a homo kozóban játszik,
és sírva fut anyjához: Józs ika megpofozott i Tíz szül ö közül kHenc azt felelné:
Pofozd visszal De mi így is reagálhatnánk : Remélem, nem ütötted vissza? Miért
pofozott meg J ózsi? Mert nem adta d oda a lapátodat? Hát add oda, hadd ját sz
szék vele. Még a vödrödet is odaadhatod, te add ig játsszál valami mással. "

III . Az Intézményes egyház és a szekularizál t világ viszonya

Megkérdezetteim valamennyien kifejezték ő szi nte ragaszkodásukat Krisztus
egyházához, mely számunkra, szents éqei útján, a kegye lmi életet közvetít ette
és közvetíti , és a mi lelki édesanyánk. V'1szont - ellentétben fél évszázad elö tti
fiatalságom korsz akával - a mai szülók korosztál ya a hivata los egyházra már
nem úgy tek int, mint akinek vak engedelmességgel ta rtozunk, a " Roma locuta,
causa fini,ta" elv alapján. A mal nagykorú keresztények úgy te kintenek egyhá
zuk ra, mint a felnóttember saját édesanyjára . Szere ti , ragaszkod ik hozzá, má
sok e l őtt nem krit izálja , hibáit 'is elnézi . bár ezeket észreveszi l KrilJi-kája tehát
kifejeze tten é p ítő célzatú : szeretné, ha semmi ránc vagy szep lö sem volna
rajta , hanem szent volna és szepl ötelen (Ef 5,27).

A mai elkötelezett keresztények lelki életét az egyház embe ri fogyatékos
ságai nem zavarják : tud ják , hogy sajá t h ibáink, bűneink és fogya tékosságaink
is az egyházat ékte lenítik. Mégis, szeré tnék. ha néhány kérdésben a "hivata
los ", az " intézményes" egyház másként állna hozzá a szekutanz ált világ prob
lémájához. Néhány ilyen óhajnak kell itt helyet adnom , mert ezek általánosak.

1.) Szeretnék, ha az egyház . csalédlasabb" lenne : a vasárnapok nemcsak
misehallgatást jelentenének, hanem alkalmat adnának a híveknek, hogya mi
sék után egymással és papjaikkal társadalm ilag ts kapcsolatba lépjenek. Ez
automat ikusan beind ítaná a csal ádok egymáshoz való közeledését. Ennek eló
feltétele az, ami ma még a legtöbb pap számára is idegen, hogy értékeljük át
a "sacrum" foga lmát, amint kevéssel eze l ő tt monotuk, Elfeledkezünk arról,
hogy m~nden ti szta emberi 'kapcsolat is beleta rtoz ik keresztény önazonossá
gunkba. Ha ezt elfeledjük, egyik hozzászólóm szerint "é relmeszesedés" tünetei
ütik fel fejüket az egyházban . Ezért a papnak legyen pár kedves szava a jelen
levő gyerekekhez, ne csak a fejük Iele tt beszéljen a hív ekhez, miközben a
gyerekek unják magukiat , mert nem értenek bel óle semmit. Több templomban
pl. sok pici csengő sorako zik az olt-ár körül, és Úrte lmutatáskor minden gyerek ,
aki akar (a három évesek isi) k ijöhet csöngetni. Számukra ez olyan nagy él
mény, hogy biztosan megmarad hatása .

2.) Idősebb művész barátom : "A művészetí i rányok történelmi méltatásában
művelt ember nem hallgathatja el. hogy a csodá latos építményeket, képző

művészeti alkotásokat, a korok ízlésformálását évszázadokon kereszt ül az egy
házi szervek tar tották fenn, ápolták. Áldozt-ak olyasm ire. ami nem közvet lenül
a testi szükséqletek kielégítését szolgálja. A zeneművészet géni>uszan ma se
kívá nja senki elhallgattatni.
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3.) Az ősegyház "testvéri ség érzése" (amit mai szóval ta lán koll egoi alltásnak
neveznénk) kevés helyen valósul meg az egyházi elöljárók és a hívek között, A
"felülrő l jött " intézkedéseknek, ha a pénztárcák megnyitását kérik, l ehetősé

gükhöz mérten eleg et tesznek, de evvel ki is merül a kapcsolat.

4.) Házaspár: "Az egyházzal való kapcsolatunk bonyolultabb. Az élő egyház
számomra a feltámadt Krisztus élő teste. Ennek vagyunk sejtjei. Ennek vérke
ringése jár át minket a Lélek által. A hivatalos egyháznak azonban vannak
olyan részei, melyek számomra mind ezideig halott testrészeknek tűntek. Te
hát , ha amputálása felett nincs ,is jogom dönteni, esetleges elvesztése fájdal
mat nem okozna, és aggódásra sem késztet .. . Ha fogynak pap ja ink , hiszem ,
hogy erősebb lesz a megmaradó esszenoia, és ez, ha ke ll, majd új, éló pap
ságot ér lel .. . Számunkra az egyház lén;'tlge nem a csúcsokban találtatik, ha
nem azokban a sejtekben, ahol a Szentlélek múködését kénik és elfogadják . . .•

Más: "Nehezíti a do lgot, hogy maga az egyház is, amelyben élünk, a történe
lem során egyre 'inkább elvl láqlasodott, és sok te kintetben még ma is messze
van Jézus elgondolásaitól és az őskeresztény gyakorlattól . . ." Egy>ik szülő pe
dig hozzáfűzi : "A Zsina t rendel kezéseiből sokan csak annyit valós ítottak meg,
hogy lit urgikus változtatásokat hajtottak végre. Azonban nem valósultak meg
azok az alapvet ő rendelkezések, amelyek a laikusok tényleges és cselekvő

közreműködését volnának hivatva kielégíteni. Ezért aztán az egyh áz gondjait
nem érzik sajátjuknak . . . A papoktól ,vezetett' laikusok gondolatát a mai em
ber nehezen fogadja el. A kereszténység terjedése annak vol t köszönhető , hogy
a világ i hívek is terjesztették ..."

5.) " Egyházunk még mind ig nem kellően ,szekularizált' oly értelemben, hogy
a mai kor emberéhez nem a mai kor nyelvén szól. Azt hiszem, a szekták nagy
mé rtékű e lőretö résének ez lehet a fő oka : taní tásukat egyszerűen tudják kö
zölni a mai kor sokféle gondolkodású és tudásszintú emberével. Nem azt kí
vánnám ezzel mondani, hogy tan itásunkból bármit 'is hagyjunk el, hanem sok ,
k ül őnb öző mé lységű Hiszekegyre volna szükség, a különböző lépcsőfokon álló
emberek számára."

Más : "A negatív jelenségek részben felszámolhatók lennének, ha megp ró
bálnánk a mai kor nyelvén beszélni: mindent úgy elmondani, hogy azt meg is
értsék.•

Ha már edd ig is idézetek láncsorát közöltem, álljon itt befejezésül is egy
idézet a róma i Oívilt á Cattolicáb6l : "Van-e jövője a kereszllénységnek? A haj
danvolt ,ke resztény társadalom' nem tér többé vissza, ne ;s si rassuk I De az
életerő , amelyet napjainkban rnutat , telidézi az öskeresz1'énység korát . . . A ke
reszténység tehá t nem műemlék, hanem élő valóság, és kell is , hogy j övője

legyen. Milyen lesz ez a jövő? Krisztus a történelem Ura; az ő kezében van
sorsunk. De a saját kezünkben ls: olyan lesz ez a jövő, amilyennek mi ma ala
kítjuk."
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