
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Azok a vísszhangok, amelyeket a
Franccis Mauriac előadásával foglal
kozó januári és a Teilhard de Char
din életművét tárgyaló decemberi,' áp
rilisi és májusi írásaim keltettek, újó
lag csak igazolták. hogy világnézeti
párbeszédet nekünk nemcsak azok irá
nyában kell folytatnunk, akik kívül
állnak a katolicizmuson, de szükség
van erre a saját köreinkben is. Sőt

talán éppen itt a legfontosabb és leg
hasznosabb, mert rnínt márciusban
Chauchard megállapítását idéztem, az
"újítókat", a haladni kívánokat nem
egyszer keverik abba a látszatba az.
"agresszív ortodoxia" szószólóí, hogy
akarva vagy akaratlanul ártanak a
vallásnak és az egyháznak. Föltételez
ve a kölcsönös jóhiszeműségét, nyil
vánvaló tehát, hogy minden esetben
higgadtan és az igazságra való törek
vés komoly szándékával kell megvi
tatni a még olyan fogas vagy kényes
problémákat is. .

Hogy az ilyen belső dialógusok nél
kül el sem képzelhetjük katolikus éle
tünket, ésszerűen folyik abból a tény
ből, hogy az egyházban mlndíg vol
tak "pártok", vagy közkeletűbb kife
jezéssel élve, mindig volt egy "bal"
és volt egy "jobb" oldal. S ez a tény
senkit sem lephet meg, aki csak fu
tólag elgondolkodott már az egyiház
kritikus helyzetéről ezen a földön.
Hadd fűzzem azonban mindjárt hozzá,
hogy a "kritikus" [elzőt Georges
Dejaifve minősíti a legtalálóbbnak
abban a tanulmányában, amelyet "A
dialógus az egyházban" címmel az
Études számára írt. S meg is magya
rázza, hogy míért,

Az a körülmény - fejti ki Dejaifve
-, hogy az egyház, miként vallásunk
tanítja, "Krisztus növekvésben lévő

teste",örokös feszültséget hoz magá
val. Két pólus gyakorol egyidejű, de
széfhúzó vonzást az egyházra. Az
egyik pólus amúltban, a másik a [ö
vőben gyökerezik. Az egyház hozzá
van kötve, még szerkezetében is, egy
történeti örökséghez. az apostoli Ieté
teményhez. amely látható társaságga
rendeli, másrészt azonban, ugyancsak
hitünk szerint, már most is a földi
eken túlemelkedő, "transzcendens"
közősség, amely az idők beteljesedése
felé haladva annak bekövetkezésekor
nyeri el teljes méretét. A kettő között
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azonban, amin egyfelől a hűséget ért
jük a történetében foglalt "isteni
múlthoz", másfelől a küldetést az
"egyetemes eszkatologikus" befejező

désre, az egyháznak a jelent kell élnie,
pontosan mai küzdelmeivel és konflik
tusaival, miközben az egymást válto
gató embereket, akik alkotják, vele
együtt érik a két sarkpontú széttartó
vonzások.

Az egyház helyzetének örökké "vál
ságos" volta ebből a "paradox" voltá
ból ered, amit akkor is nyilvánvaló
nak kell tekintenünk, ha nem minden
katolikus hívőben van meg a kellő tu
data. Azok, akiknek csak a kinyilat
koztatás és az üdvösség "már kész" és
"már adott" volta iránt van érzékük
- rnondja Dejaifve -, az egyház sze
repét elsősorban úgy fogják fel, mint
a múlt állandósulását. A sziklára ala
pozotterősséget látják benne, amely
hez nem szabad hozzányúlni, amelyet
sértetlenül kell megőrizni egy mind
kevésbé barátságos világban. Az em
beri helyzetek mozgalrnasságában az
örökkévalóság az, amit meg akarnak
tartani, s mintlhogy ez az örökkévaló
egyszer s mindenkorra belépett az idő

be Jézus Krisztussal, szeríntük nincs
is más teendő, mínt védeni azt a kül
ső támadások és a belső árulások el
len. Mert hogy árulók is akadhatnak.
szinte természetes, hiszen a bukott
ember valamennyiünk szívében Isten
ellen dolgozik.

Vannak viszont, akik azt Várják az
egyháztól, hogy a társadalom mozgá
sával együtt maga is mozogjon és ál
landóan tevékenykedjék, mert mit ér
a kovász, ha nem hatja át a tésztát?
Szerintük az evangélium nem csupán
letét, amelyet óvni kell, hanem sokkal
inkább a termésre hivatott mag, ame
lyet rnindenüvé el kell hinteni. A
mag azonban, ha nem oldódik fel a
formája a földben, hogyan csírázhat
na' ki és szökhetne kalászba? Vagyis
ha az a sok mínden, ami az idők fo
lyamán az egyház testéhez tapad, any
nyira felduzzad, hogy gátolja vagy fé
kezi hatóerejében az evangélíumot,
akkor meg kell szabadulni tőle. A be
tű öl, a szellem, ami éltet.

A két irányzat ellentéte mindenkor
megvolt az egyház történetében, kezd
ve Jakab és Pál viszályától - szögezí
le Dejaifve. Az ő személyükben az ősi



örökség, az ószövetség, amelyet meg
kell őrizni, ütközött össze a szellem
mel, amely mindent megújítani kí
ván, röviden szólva a törvény az
evangéliummal. Az egyház azonban
mindkettőt magára vette. Nem tagad
ta meg Izraelt, mint ahog" el is itélte
Markiont, de utánuk eredt a pogá
nyoknak, mint ahogy befogadta Pált
és megtette a tizenharmadik apostol
lá. Mindkét magatartás indokolt és
igaz, de bizonyos, hogy járnak velük
igények, amelyek ellentétesek egymás
sal. Hogyan lehet összeegyeztetni
őket? .

Az emberi bölcsesség nyilván komp
romisszummal tenne kísérletet, vala
mi arnalgámmal, Ilyesműre azonban
nem is gondolhat az egyház, mert az
egr,ház életét - mutat rá hangsúlyo
san Dejaifve - egyfelől a történeti lé
téOOI, másfelől az eszkatológíkus vol
tából folyó szükségességek teszik üte
mesen lüktetővé. Tudomásul kell ven
nünk, hogy az egyháznak egyidejűleg

két síkon nyugszík az egzisztenciája.

*
Ebbe a történeti, dogmatikai, mond

hatnám misztikus háttérbe és távlat
ba állítja be Dejaifve azt a tapaszta
lati tényt, hogya jobb és a baloldal
sohasem hiányzott az egyház életé
ben. Ervényesülésük váltakozását ál
landóan nyomon kísérhetjük. Olyan
időkben, amikor az egyház súlyos
megpróbáltatások elé kerül, a kétfelé
húzás annyira hevessé válhat, noav
pusztán a szociológus szemével nézve
is csodával határos, ha az egyház a
túlfeszített húr módjára mégsem sza
kad széjjel. Emberek hátat fordítanak
neki, egész csoportok leválnak róla,
de az egyház tartja magát és marad.
Szinte törvénynek fogadhatjuk el azt
az észrevételt, amelyet Georges de
Montvawn tett egyik legutóbbi cikké
ben: "A szétállás a kereszténység meg
szekott állapota. S az egyház igaz vol
tának legszembetűnőbb jele szeríntem
éppen az, hogy szakadás nélkül fogja
kezében il láncnak mind a két végét."

Akik tanulmányozták a moderrríz
mus okozta válságot - tér ki erre
példaként Dejaifve -, betekintést nyer
hettek abba, 'hogy milyen méreteket
ölthet a belső tusakodás. mícsoda ör
vények fenyegetik elnyeléssel az egy
ház hajóját, amint lavírozní igyekszik
az ellentétes szelekben. A veszélyek
ilyenkor sohasem mínd a viharból

erednek. Adva vannak azok a sze
mélyzetben is, amely "szinte mindig
gyógyíthatatlanul meg van osztva".

A század elején, mint köztudomású,
elkeseredett harc dúlt az úgynevezett
.Jntegrizmus" szószólóí és a moder
nísta megmozdulással rokonszenvezők

között. Ma már egyetlen katolikus
gondolkodó sem tagadja, hogy a mo
dernizmus súlyos veszélyt jelentett az
egyházra. De - és ezt nyomatékosan
ki kell emelnünk - nem magukkal a
törekvéseivel, amelyek általában he
lyesek voltak, hanem azok miatt a
konkrét megoldások miatt, amelyeket
a mozgalom egyes képviselői javasol
tak. Mert ha akkor például Tyrrell és
Loisy iránya kerekedik felül, a gyö
kereitől vágják el az egyházat, s végül
nem maradt volna meg egyéb a hit
tételeiből, csak "néhány aavafúrt és
felfoghatatlan elvontság". Emile Bou
troux megállapítása ez, akinek tár
gyílagosságát bízvást feltételezhetjük,
hiszen teljességgel kívül állt a moder
nista vitákon, sőt a katolicizmuson is.

A visszahatást mindazonáltal szer
fölött végletesnek rnondja Dejaífve.
Hosszú évekre szólóan a "teológiai
terror" légkörét honosította meg, ami
rendkívül kedvezőtlenül hatott ki, ha
nem is magára a hitre, de legalábbis
a hittudományra, s mindent összevéve
arra a tanúságtételre, amely az egyház
hivatásához tartozik ebben a 'világ
ban. Dühöngött az "integrizmus",
amelyet egy szektárius, a kor szük
ségléted iránt vak és süket kisebbség
szított. Eluralgott egy tanbeli purita
nizmus, amelyet RivU~re ekként hatá
rozott meg: "Az ortodoxia új formá
ja, amely oly messze terjed, ameddig
megteremtőinek előitéletei." Nyomá
ban a feljelentések, a besúgások, na
gyon gyakran a rágalmak politikája
következett azok irányában, akik nem
mondtak le a katolicizmus és a mo
dern világ összebékítésének reményé
ről, és figyelmesen fordultak nem a
modernísták hitbeli tévedései, hanem
az általuk jól megérzett és méltán fel
vetett problémák felé. Dejaífve dicsé
rettel emlékezik meg itt éppen az
Études magatartásáról. amely "Nega
tív bírálatok és elengedhetetlen fel
adatok" címmel 1914. évi januári szá
mában vezető cikket közölt s ebben
nyíltan feltette a kérdést az íntegrís
táknak: "Mit gondolnak, valóban a
katolikus ügyet viszik előbbre azok az
írók, akik túllicitálják egymást a ször-
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szálhasogatásban. elmérgesítik a vi
tákat, ecetet öntenek a sebekre, akik
az egyház nagyszerű katedrálisát szűk

kápolnává zsugorítják annak követ
keztében,hogy egyedül magukat nyil
vánítják a teológiai kegyelem birtoko
sának, csakis magukat rómainak és
katolikusnak, holott éppen Rómától
idegenítík el azokat, akik mindezt nem
hiszik el róluk, és Róma legjobb hí
veitől ídegenítík el azokat, -akík mind
ezt elhiszik róluk?"

És a figyelemreméltó idézet után
most Dejaifve kérdi meg: mi kellett
volna abban a szomorú periódusban,
amelyet örökre elmúltnak szeretnénk
látni, hogy ne válthasson ki újból any
nyi keserűséget? S a válasza: kétség
kívül több szeretet, ami, sajnos, oly
ritka, amikor arról van szó, hogv az
emberek mást és mást tartanak igaz
ságnak, közelebbről azonban az a szel
lemi magatartás kellett volna, ame
lyet az utóbbi években kezdünk fel
fedezni: a dialógus, a párbeszéd, mint
a valóban keresztény lelkület szerves
tartozéka.

, *
Ha szem előtt tartjuk, hogy az egy

ház útja a történetben szakadatlanul
új helyzetek köre vezet, akkor köny
nyen beláthatjuk, hogy a dialógus a
katolikus közösségen belül nemcsak
szükséges, de egyenesen nélkülözhe
tetlen.

Vannak rníndíg és kell is, hogy le
gyenek mindíg katolíkus gondolkodók,
akik az evangélium s azon keresztül
embertársaik szolgálatának vágvától
áthatva hozzá akarják alkalmazni a
szerintük való isteni igazságot a ma
guk korának eszmevilágához. Míndig
vannak azonban olyanok is, akik meg
riadnak ettől a vállalkozástól; mert
attól félnek, hogy a problémák tisztá
zása, megszűrése és feloldása az örök
kévalót, az abszolútot is kiejti Isten
igéjéből. S e félelem nyomán könnyen
megkísérti őket az az integrizmus.
hogy most már reakcióból is Isten igé
jét olyan fogalmakba és szavakba me
revítsék, amelyek a mai ember szá
mára csak még felfoghatatlanabbá te':
szik a katolikus vallás misztériumaít.
Az "újítók", a haladni kívánók mél
tán kiálthat ják erre: "Hogyan, hát Is
ten igéje nem élő valami? sohasem
tőrhetjük fel a burkot, hogy igazában
ízleljük és élvezzük a gvümölcsöt ?
eretnekséggel vádolnak meg a saját
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testvéreink, amiért nem vagyunk haj
landók bezárni Isten igazságát egy
emberi formulába és nem vagyunk
hajlandók összetéveszteni az orto
doxiát egy .ortológiával', az igazhitű

séget egy kifejezési lés írásmóddal?"
Dejaifve, akitől szó szerint idéztem az
iméntieket, ezt a megjegyzést fűzi

hozzá: "Kétségtelen, hogy az ortodo
xia hozzá van kötve olyan szavakihoz
is, amelyeknek szabatos értelmét meg
határozta az egyház gondoljunk
csak a ,consubstantialis' és .transsub
stantíatío' szavakra -, de mások a
dogmatika követelményei és mások a
gyakorlati lelkipásztorkodás és hitok
tatás követelményei; ezeknek számol
niok kell egy élő nyelvvel, amely nem
a teológusok nyelve." S hozzátehet
ném: ugyanez vonatkozik a katolí'kus
publicisztikára is.

Abban minden katolikus gondolko
dó egyetért, hogy az üdvösség igéjé
nek egyidejűen kell isteninek és em
berinek maradnia, miként Jézus Krisz
tus is Isten s egyben kortársa a vi
lágra jqvő összes embereknek. De ha
a szellemiség az egyházban elkerülhe
tetlenül megoszlik e két széthúzó kö
vetelmény nyomán, az üdvösség üze
netét pedig ennek ellenére is úgy kell
htrdetnürrk, hogy sohase 'kompromít
táljuk az érvényesíteni és megvédeni
kívánt örök értékeket, akkor kétség
kívül újabb és újabb párbeszédnek
kell folyrita a saját köreinkben is.

*
Ha Jézus Krisztus, mint hittel vall

juk, továbbra is itt van a földön egy
testben, amelynek a keresztségnél fog
va mindannyian tagjai vagyunk, ak
kor senkd sem igényeliheti kizárólagos
módon és egyedül magának a szelle
mét, Akkor mi egymástól függünk
különböző címeken, azok szerint a
funkciók szerint, amelyekre :Krisztus
hív meg minket egyházában. Ebből

következik - mutat rá Dejaifve -,
hogy a dialógust az egyházban két sí
kon vehetjük fontolóra. Az egyik a
horizontális sík, ahol a hívők és cso
portjaik egymás köztí kapcsolatai fut
nak. A másik a vertikális sík, amely
a hívő sereg és a !hierarchia kapcso
latait határozza meg.

Hogyan alakuljon tehát a "keresz
tény" dialógus a hívők között, a
"jobb" és a "bal" oldal között, ame
lyek azt állítják, hogya keresztény-



ség lényeges értékeit akarják megvé
deni, illetve az emberek elé tárni ?

Szükséges mindenekelőtt, hogy ígazi
párbeszéd legyen és ne csupán két ma
gánbeszéd, amelynek folytatói meg
sem hallgatják egymást. Nem kerül
het sor igazi párbeszédre, ha az egyik
fél eleve nem nyugszik bele abba,
hogy meggyőződéseités nézeteit a má
sik fél kérdésessé teheti. A dialógus
szerkezete zárja ki, hogy egyáltalán
létrejöhessen dialógus, ha nem figye-
lünk oda igazában az ellentétes véle
ményre s nem kezeljük tisztelettel
aat, Ne hivatkozzék senki arra, hogy
amikor a hit dolgairól van szó, nincs
helye "egyezkedésnek". Mert ha így
is van elvfleg azoknak a hittételeknek
esetében, amelyeket világosan megha
tározott az egyház tanítóhivatala, még
akkor sem teljességgel bizonyos, hogy
nem egyéni vélemény-e az, amit vita
tunk, nem csupán saját következteté
sünk-e az, amit a tételből levonunk,
s nem éppen az a körülmény szél-e
emellett, hogy a partner, a1<i szintén
magáévá teszi az egyház tanítását.
perbe száll velünk? Lehetséges, hogy
végül is úgy válunk szét, hogy mínd
egyikünk megmarad a maga állás
pontján, de ha egy pillanatra sem vet
tük ltomolyan fontolóra a másiknak
gondolatát, hogy utána a miénket te
gyük a rostára, akkor nem is volt di
alógus ... legfeljebb süketek száimoz
gása.

Kétségkívül vannak vallásunknak
sarkalatos tételei, amelyeknek hiteles
értelmezése közvetlenül a tanítóhiva
tal illetékességébe tartozik, de kívü
lük még rengeteg kérdés merül fel
napról-napra a teológia s még inkább
a gyakorlati magatartás területén.
amelyekben a döntés vagy elhatározás
a hívők szabad vizsgálódásán és mér
legelésén múlik. S vajon az egyéni lá
tási módok és csatlakozások fölötte
állhatnak minden kritikán? Ha te
szem a konzervatívok, a "jobboldali
ak" mereven elzárkóznak attól, hogy
a haladók. a "baloldalriak" meggyőz

hessék őket egyes nézeteik és maga
tartási médjaik elavult és járhatatlan
voltáról, akkor ezzel vajon nem a hi
tük elmélyítésének és katolicitásuk ki
szélesítésének lehetőséget utasítják el?

A "keresztény" dialógusnak éppen
ezért rnindkét oldal felől szerénynek
is kell lennie. Végső gyökereiben
ugyanis nem a mi személyes igazsá
gunk az, amit védünk. hanem az 18-

tené, amelyet a maga teljességében,
helyesebben: a maga egyre teljesebb
voltában szerétnénk megragadni. Nem
holt betűt, megkövesített törvényt
magyarázgatunk, hanem egy eleven
szellemmel, egy jelenvaló akarattal
próbálunk összhangba jutni az egyház
életének minden szakaszában. Ráerő

szakolni másra a nézeteinket, a véle
rnényeinket, annyi lenne, mínt "kiol
tani a Lelket", összetéveszteni az em
beri gőgöt és a hithez való hűséget.

Ha továbbá, mint vallásunk tanít
ja, Krisztus szelleme lelkesíti a teljes
egész testet, akkor a mi "keresztépy"
dialógusunknak testvérínek is kell
lennie. Ezekben a dialógusokban
ugyanannak az egy családnak tagjai
találkoznak, akikre az Atya ugyanazt
az örökséget bízta, hogy az ÖSSzes em
berek javára közösen hasznosítsák.
Mí, ez a folyóirat, állandóan hangoz
tatjuk. s tőlünk telően tanúsítjuk is,
hogya mások véleményének tisztele
te még azokkal szemben is kötelez
minket, akik kívül állnak egyházun
kon vagy éppen ellenségesen tekinte
nek reánk. Kézenfekvő akkor, hogy
ennek a tiszteletnek különösképpen
kell érvényesülnie a saját sorainkban.
Végtére is ne feledjük - tömérdek
példát hozhatnánk fel rá a múltból -:-,
ha ez vagy az a katolikus társunk
olyan gondolatot vet fel és olyan gon
dolat mellett száll síkra, amely nem
találkozik tetszéssel, ettől még na
gyon ísbebízonyosodhat, hogy a jövő

beni helybiztosítás és boldogulás
egyetlen lehetőségét világította meg.

íme tehát a saját körűnkben - itt
és most - szükséges dialógus kfwá
nalmai : igazi1'lak kell lenníe, szerény
nek és testvérínek. Hiszen a dialógus
köztünk nemcélozhatja az egyéni kér
kedést és kiemelkedést. Egyetlen cé
lunk csak az lehet, hogy felismerjük
és felismertessük azokat a valóságo
kat, amelyeknek számbavételével a
saját tanításunkból folyóan is hatáso
san működhetünk közre az igazságos,
a jó és a szép emberi élet alakításá
ban, bizonyítva ezzel Isten-hívő vol
tunknak mínden társadalmi változás
ban megmaradó értékét, szolgálva ek
ként va)lásunk és egyházunk ügyét.

*
A katolikus dialógus azonban nem

csupán horizontális síkon megy vég
be, hanem a hierarchia jelenlétében és
vigyázó figyelme mellett A hívők 100-
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zosseqe nem lenne egyház a hierarchia
nélkül. A dialógus is csak akkor ka
tolíkus - szögezí le Dejaif,ve -, ha a
partnerek mint harmadik és bizonyos
körűlmények között döntő közbeszólót
elfogadják a hierarchiát.

Némelyek persze most azt a követ
keztetést vonnák le ebből. hogy így
állván a dolgok, végeredményben ha
szontalan is, meg fölüsleges is a hori
zontális dialógus; nem egyéb az el
meélesítő [átéknál, pedagógiai ügyes
kedésnél, rnint azoknak a tanulóknak
esetében, akik abban vetélkednek,
hogykitalálják a pontos választ,
amelynek e pillanatban még csak a
mester van birtokában.

Aki azonban így fogja fel a tanító
hivatal és a hierarchia szerepét, nem
érti meg azok igazi küldetését az- egy
házban - állapítja meg Dejaifve. A
hierarchia nem ismeri előre az ősz

szes válaszokat. Voltak már teológiai
kérdések is, amelyekben úgy nyilat
kozott, hogy nem tud dönteni az irá
nyok között. Dejaifve csak a híres ke
gyelemtan-vitát említi, amikor a ta
nítóhivatal megelégedett azzal. hogy
hosszas fontolgatás után itélet nélkül
bocsássa el a banéziánusokat és a mo
linistákat, köteleme őket a kölcsönös
türelmességre. A híerarchíának nincs
értesülése valami közvetlen kinyilat
koztatás útján Isten konkrét akaratá
ról a történet "hic et nunc"-jában;
hogy rátaláljon. egyrészt segítségül
kell hívnia a hagyományt, másrészt
kihalIania azt, amit a "Lélek mond az
egyháznak", Ez az isteni hang pedig
nem ritkán egy naív és alázatos szí
vű Sámuelt választ ki arra, hog" mint
szócsövön át kemény igazságokat tár
jon a főpap elé.

A hierarchiának tehát - fejti De
jaífve - bizonyos esetekben egyenesen
kezdeményeznie kellene a katolikus
dialógust. Az pedig szoros kötelessége,
hogy miután dialógus rnindenképpen
folyik, szabad teret engedjen neki, ön
ként értetődően azok között a hatá
rok között, amelyeknek túllépése már
veszélyeztetné a hívők hitének épsé
gét. Időelőtt beleavatkozni egy vitába,
tetszést tükrözően fordulni ama be
szélgetők felé.. akik a dialógust csak
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úgy tudják felfogni, mint a tekintélví
"diktátum" kikényszerítésének eszkö
zét, fölöttébb helytelen lenne, mert
gyökerében metszené el a dialógust.
Az igazság ugyanis az, hogy egyetlen
gyanúsított sem beszél szabadon a
vizsgálóbíró jelenlétében.

Olasz világi katolikusok panasza
ként idézi Deíaífve az Esprit 1961. évi
decemberi számából a következő so
rokat: "Még mindíg megszekott eljá
rás, hogya hierarchia megnyilatkozá
sait némelyek egyedül arra használ
ják fel, hogy alátámasszák a saját né
zeteiket és állásfoglalásaikat, meg
döntve ugyanakkor az övékétől eltérő

nézeteket és állásfoglalásokat. még ha
ezek felelnek is meg a valóságnak.
Erre a pontra érve nem haboznak az
zal sem, hogy a hierarchia eligazítá
sának tűntessék fel - szükség esetén
a csalatkozhatatlanságra is hivatkoz
va - olyan kimagasló személyek ma
gánvéleményeit, akiket figyelemmel
és tisztelettel kell meghallgatni, de
akik teljességgel nem jogosultak arra.
hogy a vonatkozó kérdésben elköte
lezzék egyfelől az egyházat. másfelői

a keresztény híveket."
A hierarchia sem egy lepecsételt

könyv őre, hanem az isteni szó és in
dítás figyelője, amely szó és indítás
'személyek közösségeben hangzik el. A
Diogneteshez írt levélben olvassuk Is
ten igéjéről: "Egyszerre régi és új, és
mindig újjászületik a hívők szí
veiben."

Bár a legfőbb feladat és felelősség

a hlerarehíára hárul, nem egyedül az
ő dolga az, hogy a katolikus élet rnín
den vonatkozásában felfedezze a te
endőket, megérezze a szükségleteket,
kipróbálja a módszereket. Egy egész
hívő nép halad előtte ezen a kutató
úton, s ez fedi fel az ő számára is,
hogy mit vár a világ' az egyháztól.
Döntenie azonban végül magának a
hierarchiának kell. S neki kell ügyei
nie a híV1Ők egységére is, állandó kap
csolatot tartva fenn egy haladó élcsa
pat és a lassúbb ZÖm, nem ritkán egy
csökönyösen elmaradó zöm között,
amely tunyán ragaszkodik ahhoz a
táborhelyhez, amelyet már régen el
kellett volna hagynia.


