
K o R U N K KÉRDÉSEI
A HOLLAND KATOLICIZMUS: VESZÉLY VAGY ÍGÉRET?

A holland egyházról, a holland ka
tolicizmusról folyó vitáknak - úgy tűnik

- se vége, se hossza. A vélemények,
értékelések különfélék, olykor egészen
szembenállók. Mindenesetre a határo
zott, érvekkel támogatott állásfoglaláso
kat tisztelettel fogadhatjuk. Az ilyen
magatartás belső őszinteséget, dialógus
készséget árul el. Annál kevésbé helye
selhetjük a színt vallani nem merő

vagy a szeretetlen kritíka magvát el
hintő emberek gyanúsítgatását, szem
forgatóari farizeusi "törvény- és 'hagyo
mánytíszteletét". Hasonlóképp nem
krísztusí szellemről tanúskodik az ún.
"diplomata-stílust" alkalmazó "célozga
tás". A "Péternek mondom, hogy Pál is
értse" kioktatás. E sorok írója függet
lenül a pro- és kontra krítíkák ismereié
től - egy személyes találkozás nyomán
igyekszik önmagának feleletet adni a
címben felvetett kérdésre.

Abban a szerenesés helyzetben vol
tam, hogy a közelmúbtban, mint meg
hívott vendég részt vehettem egy szűk

körű beszélgetésen. A kis találkozás
színhelye Bécs volt, ott is egy vezető

egyházi személviség magánlakása. A be
szélgetés középpontjában Walter God
dijn ferences páter, a Holland Lelki
pásztori Intézet Igazgatója, a holland
pasztorális zsinat főtitkára áltott. God
dijn aznap este az egyetem auditori
um maximumában tartott előadást a
holland egyház életéről, a pasztorális
zsinatról. Erről az előadásról számos
sajtoorgánum beszámolt, ezért most nem
is térek ki rá.

A közvetlen és fesztelen baráti be
szélgetés során - melyen míndössze ki
Iencen vettünk részt - Goddlin minde
nekelótt azt szögezte le: a világegyház
ról, annak problémáiról tárgyaló püs
pöki színodus, meg a holland pasztorá
lis zsinat csalcis úgy végezhetett, illető

leg végezhet eredményes munkát, ha a
legszolídabb és valóban reális informá
ciókra támaszkodik. Szükséges, hogy a
szakembereket. teológusokat. lelkipász
torokat bevonják a kőzős jövőért vég
zett munkába. Vaion - vetette közbe
valaki - meztettélc-e eat kíelégítö rnó
don a püspöki szinodussal kapcsolato
san ? - Mindez nem elég - folytatta
Goddijn - hanem fi~elembe kell ven
ni a világi hivők véleménvét. igényeit.
jo"'ait. súlyos problémáit is. Nem elpll;
az ún ...hivatalos egyházi sajtóra" ügyel-
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ni, hanem "a" saitó, tehát a kívülállók
észrevételeit, értékelését is számon kell
tartani. Csakis bizonyos "hullámmoz
gás" - felülről lefelé és felfelé, meg
vízszarutes irányban, valamiféle színusz
görbe érzékeltetheti ezt - biztosíthat
folyamatos, és megfelelő ínformációkat,
Az ma már - mondta Goddíjn - le
hetetlen, és Hollandiában elképzelhetet
len is, hogy egy püspökkari nyilatkozat,
egy tanácskozó testületnek deklarációja
a "papság és hívek nevében" szóljon
anélkül, hogy ezeket valóban és kielé
gítő módon konzultálták volna. A hol
land püspökök tisztában vannak azzal.
s tán ez lenne végre kívánatos az egész
világon is - folytatta Goddijn - hogy
a ,.denobis sine nobis" elv (rólunk, de
nélkülünk) az egyház életét nem a hol
nap felé, hanem kátyúba vezetné. Az
az ószövetségi. világra visszavezethető,

később meg teológiailag kifejtett, de
egyben deformált "paternalizmus", me
lyet hatalmuk, pozícrójuk, "jol1;aik" ér
dekébe<n egyes egyházi vezetők és ve
zető csoportok még ma is fenntartani
szeretnének, Hollandiában ma már a
múlté, S vajon egyházunkban - bár
hol is, akár Rómában is - sokáig tart
ható-e. még fenn a "kuriális", "udvari"
vagy épp uralkodói stílus?

Goddijn egy közbevetésre válaszol
va arra is k;,téI'lt, hogy még a hit kér
déseiben is lehetséges, sőt életet, a hit
életét és erejét biztosítja az ún. értelme
zési. dialógus. Persze. ez már szeros ér
telemben vett "teológia". erre - mon
dotta -. nem térhet ki a beszélgetés
során. Aki. azonban figyelemmel kíséri
nan ia'nk teológiá lát, az minden bizony
nyal pszlelhetli azt is. hogv hitünk ezv
re mélvül, tisztul. hOI;!Y az elmélkedés.
reflexió - ha nem lust" valaki - !l
hit mélvűlését szolzálra. Nagy kár. hogy
akadtak és akadnak közöttünk olyanok.
akik .,g:y'Ianúsnak" találják, ha egy-egy
teológus. egy-egy könyv a hivők törne
gét kapcsolja be a hit kérdései nek el
mélyítésébe, ha kell a díalógusba, Nincs
abban semmi negatívum, semmi "ördö
gi". ha nem csak papok, de végre vilá
giak ezreí foglalkoznak hitük kérdései
vel, lesznek lassan valóban nem "kisde
dek", hanem felnőtt, érett keresztények.
Vagy tán csak a .Jclérus" joga és pri
vilégiuma itt valamit is mondani? Ki
tudna, ki merne egyházunkban a Szerit-



lélek éltető erejének "hivatali", jogi
vagy bárminemű korlátokat szabni?

Kétségtelen, s itt nagyon ébe~.eknek

kell lennünk, - folytatta Goddijn -,
hogy bizonyos olcsó zsu~alizmus, ,a
legnemesebb aktivitást, a hit ébredeset
vagy erősödését is képes dévalválni. Mi
hollandok itt különösen szomorú tapasz.
talatokat szerezhettünk. A világsajtó ha
sábjain olykor "szenzációként" írnak
arról ami egy hivő és összeforrott sze
retet~közöSlség életének részben spontá
nul feltörő, részben tudatos módon Isten
felé törekvő velejárója. Az ilyen "saj
tószolgálat" nem jó szolgálat, Az ilyen
.érdekesség-éhség" vagy az ilyen "tala

iás" sokakat megzavar. sokak lelkében
rombol. Az szinte természetes, hogy a
holland katolíkus élet megújulásának
vannak bizonyos kinövései is. Hogy bi
zonyos "tavaszi mámor" jelentkezik.a
lelkekben. De hát mindez - ha ki
növés is - nem épp a fejlődő életre
utal? Nem reményt ébreszt az ember
ben? A holnap felé mutató reményt?

Igen nagy mértéktartással és tapin
tattal nyilatkozott Goddijn az ún. kon
zervatívokról. Megjegyzéseiből kettőt

emelhetnék ki: egyrészt a bírálalt sza
vát mely megállapította, hogy a: folyto
nos ismétlés, a "passzív őrzés" feltét
lenül kevesebb munkát, feladatvállalást,
gondolkodást igényel. Nem kétséges,
hogy minden életszerű, azaz a több és
jobb életre törő újítás, útkeresés egy
ben több munkát, súlyos felelősséget he
lyez az ember vállára. Másrészt - ez
eléggé köztudott - a holland "szerve
zett" konzervatívokat (a katolikusok
nak viszonylag csak kis százalékát lehet
ezek közé számítani), e csoport sajtoját
(egy lap) - rnirrt Goddijn mon~.o~ta

- bizonyos "cs1atornákon" két kOZlS
merten konzervatív német bíboros tá
mogatja, Istennek hála - folytatta -,
a holland katolikusok sok évszázados
kisebbségi élet után megtanulták. hogy
csak türelemmel, kttartással lehet ered
ményeket elérni. De azt is tudják, hogy
a valódi problémákat nem lehet sem
tekintélyi szóval agyonhallgattatni, sem
ún. "lelki síkra" átvinni. vagy épp meg
kerülni.

Érdekes volt, amit Goddijn szárnos
szakértő" és szakértői bizottság munká

j'áról mondott. A merőben teória-embe
rek - s ilyenek jócskán akadnak 
az élet porondján részben vagy teljes
séggel csődöt mondanak, Néhány római
és más helyen működő úm. szakbizottság
még ma is ott tart - hasonlattal .élve
- hogy alapos elméleti részlettanulmá
nyokat tesz közzé egy gépkocsi fékbe-

rendezéséről annak működéséről, a kor
mányszerke~tröl, stb. - s mindezt
úgy, hogy még máig sem vette tu~~

másul: már milliónyi autó fut a vilá
gon. Nem a szakbizottságok szerepe
fölösleges, hanem a munkamó~szez:;,
annak életszerűségét kell korrigálnl.
Semmiféle, bármily precízen megfogal
mazott "részdefiníció" nem. alkalmas
arra hogy azokat míntegy összerakva,
egyben az életet, a keresztény életet
határozzuk meg. Az ilyen munka 
bármennyi energiát is pazaroljanak rá

csupán teljes eredménytelenséghez
vezethet. S míre egy-egy paragrafus,
egy-egy definíció elkészült; újra
kezdhetik a munkát. Az élet már rég
túlhaladta az elméletet.

A beszélgetés előtti napokban látott
napvilágot Suenens bíboros nyilatkoza
ta az egyház belső dialógusáról. Ezzel
kapcsolatban is feltett valaki egy kér
dést, s Goddijn megjegyezte: való igaz,
hogy szebbnél szebb hivatalos megálla
pítások jelentek már meg az egyhaz
ban igényelt és szükséges ún. belső dia
lógusról. A valóság azonban az - a
tények ezt igazolják -, hogy e dialó
gust de [acto nem engedték még ~i

bontakozni. Aki egyházunkban ma nyíl
tan vet fel kényes kérdéseket (melyek
ről egyébként már a nem katolikus
kommunikációs eszközök rég tárgyal
nak) azt' nem egyszer "engedeUennek",
sőt' lázadónak", gyanúsnak bélyegzik.
Val1j~k meg, a belső dialógust fékezik,
sőt félnek tőle. S úgy vélik tán, hogy
e "fék'ezéssel" megszüntették vagy épp
meg is oldo1Jták .az akut problémákat?

Szóba került, hogy Hollandiában vi
lágegyházi viszonylatban - sok a gya
korló katolíkus. Goddíjn itt bizonyos
elégedetlenségének adott kifejezést.
Igen, sok, de még nem elég. Nagy mun
ka előtt állunk még otthon. Mert egy hol
land püspök, de a világegyház feje vagy
bármelyik püspök sem érezheti magát
nyugodtnak addig, amíg a, "gyakorló
hivők" megtöltik székesegyházukat. Ez
mindössze pár százalék. S hol marad a
többi? Hány ezek közül csupán az ér
deklődő turista. vagy épp a zenét hall
gaJt6 széplélek? A katolikus életet, az
egyházi életet, annak, intenzitását ma
nem lehet a templomlátogatók "száza
lékarányával" kifejezni. Hol marad "hi
vő kapcsolatunk" az élet hús-vér reali
tásával, a szaktudornányokkal, azok
eredményeivel (pl. demográfia, biológia,
szociológia, stb.). Azokkal az emberek
kel, akiket ezek a tudományok, ezeknek
eredményei nevelnek, vezetnek a telje
sebb, eredményesebb földi élet felé? Ha
valahol, hát Itt nincs helye önelégült-
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ségnek, ayugalomnak, triumfalizmus
nak. Itt még sok1aJt kell tanulnunk, hogy
híveink élete - igen, élete - keresz
tény élet legyen. Akkor is, ha még nem,
de akkor is, ha már megismerték a mo
dern tudományos eredményeket, azok
életformáló hatását.

Hogy van-e .krízis vagy épp veszély
Hollandiában, vagy éppen ígéretes jövő

előtt áll-e a holland katolícizmus? Bár
mily furcsán is hangzik, de ezzel a
problémával, mírst "problémával" in
kább Rómában foglalkoznak, mint oda
haza, Hollandiában - mondobta Goddíjn.
A legtöbb holland katolikus meg van
róla győződve, hogy a régi életstílust és
formákalt nem önmaguktól fogják a kor
szerűek felváltani. Szükség van ezért az
új, a megújult és megújhodó életet biz
tosító kísérletekre is. S az csak termé
szetes, hogy az "ígéret földje'; felé való
rnenetelésnél, mínt azt a bibliában ol
vassuk, egyes "kémeknek", az útkere
sőknek már előbb át kell lépniűk a
Jordán vizét, hogy lássák: milyen le
hetőségek várnak a népre az új földön.
Ezeknek az útkeresőknek élete teli van
veszéllyel, problémával, de mégis ők

azok, akik megmutatják az új világ felé
vezető utat.

A holland egyház számára a II. vati
káni zsinat valóban megújulást, friss
levegőt hozott. Ezt a megújulást a hol
land katolikusok az egyetemes egyház
nak, a pásztotok és hivők közösségének
köszönik. S az egyetemes egyháznak
akarnak szelgálatoc tenni azzal is, ha
"kísérleteznek". Ehhez természetesen
Isten egész népének imáit, megértését,
segítségét is kérik. A gyanakvás szel
leme, a szertelen kritika míndenkít 
őket is - fájdalmasan érint. Magam
tettem fel itt a kérdést: míndazt, ami
a holland egyház életében ma újszerű

és hatásos, vajon a saját ügyüknek te
kintik-e, vagy pedig mintegy "modellt"
kívánnak állítaní az egyetemes egyház
számára? Goddíjn válaszában a II. va
tikáni zsinat által is nyomatékezott
rész-egyházak szerepét, [elentőségét,

emelte ki. A cseppben valamiképp a
tenger is jelen van. Ez a megállapítás

_ több évvel a zsinat után - már ter
mészetesen is hat. Mégis, semmiképp
sem akarnak akár egy ország, akár egy
földrész vagy épp a világegyház számá
ra receptet" nyújtani. A holland kato
likJ~ egyház s annak jelenlegi élete sa
ját múltia, története nélkül, ?e~yi
adotts4gainak figyelembevétele nelkul,
kívülről" aligha érthető. Ezért is fáj

dalmas olykor számukra, hogy "távol
ról" intézik és olykor ítélik el ügyüket.

Eddig páter Goddijn gondolatai. E
sorok írója, elgondolkozva a hallottak~n,
önmaga számára is tett egy-két megál
lapítást. Mindenekelőtt tán azt, hogy csak
örülni lehet a ténynek: Hollandiában,
de a világ számos helyén is akadnak
katolikus hivők, akik a stafétabotot át
veszik keresztény elődeiktől és nem ke
vesebb erőlködéssel, "futva" viszik to
vább hogy majd tovább adhássák. Ko
moly: felelősen gondolkodó emberek,
akik már látják a holnap "ígéret fgld
jét" s azt is tudják, hogy oda csak a
meg inem értők, a lázongók lecsendesí
tésével és kemény munka árán lehet be
lépni. Akik érzik, hogy a középszerűség,
a konzerváló "langyosság" sterilitásra
ítélő magatartása ma veszedelmesebb
mint az olykor ugyancsak hibát vétó,
de az új, az ígéretesebb élet felé veze
tő "útkeresés".

Eszembe jutott még valami. VI. Pál
pápánk, mint egykor a Népek Apostola,
osodálatra mélto apostoli buzgósággal jár
ja ma a technika modern eszközeivel
a világot. Hol itt, holott jelenik meg
a megértésre, szeretetre éhezők között,
hogy Krísztus szerétetét vigye hívei szá
mára. Hogy "vesszővel-e vagy szerétet
tel és szelíd lélekkel" (l .Kor 4,21) rnen
jen-e a holland testvérek közé - mí
ként egykor Szent Pál korintusi hívei
hez - azt ő tudja csak eldönteni. De
szerétnők remélni, hogy a személyes és
testvéri szóban való találkozás a hol
land katolikusokat megerősítené abban
az útkereső s egyben tanúságtevő hit
vallásban, melyet - minden probléma
s olykor jogos kritika mellett és el
lenére - Krisztusért vállalnak.

SZENNAY ANDRAs

B o r m a n imája az űrhajóban:

Add nekünk, Urunk, hogy belássuk, mennYÍ1'e teli van a világ szereteteddel
bűneink ellenére. Növeld bennünlc a hitet, a reménykedést és a szívjóságot annak
ellenére, hogy tudatlanok és gyengék vagyunk. Engedd felismernünk, hogyan nyissuk
meg feléd szívünket még jobban imáinkban, és mutasd meg nekünk amit cseleked
nünk ,kell, hogy békesség tmtse be az egész világot.
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A TEOLÓGIAI OKTATÁS REFORMJA HOLLANDIÁBAN

1964 óta a teológiai oktatás új típu
sát dolgozták ki Hollandiában. Ez az
oktatási reform természetesen összefügg
a többi hollandiai egyházi reformmal,
a II. vazikání zsinat megújulási prog
ramjával és egyéb hollandiai esemé
nyékkel. A teológiai oktatás új rendjé
nek kidolgozásában és kipróbálásában
leülönösen a níjmegení és tílburgí pro
fesszorok jeleskedtek. Ez utóbbiak közé
tartozik Luchesius A. H. Smits pro
fesszor, kapucinus, az egyik legneve
sebb holland teológus, aki a témára vl\
natkozó tanulmányát kéziratban meg
küldte a Vigllíának. Ezt ismertetjük az
alábbiakban, kommentár nélkül, néhol
kivonatosem. (Ez az ismertető tanul
mány időközben megjelent a Wort und
Wahrheit című folyóirat 1970 május
júniusi számában is).

I. A szemináriumok összevonása

Ahogy a hollandiai egyházi esemé
nyek nagy része, úgy az oktatási re
form is a holland egyház emancipácí
ójával van kapcsolatban. A holland egy
ház önállósodásában és fejlődésében

ugyanis nagy szerepük volt a nagysze
mináriumoknak (felsőfokú papnevelő

íntézetekmek).

1. A hagyományos szísztéma vége.
1964-ben 32 nagyszeminárium, s ezek
ben 32 filozófiai és 30 teológíaí tanfo
lyam (kurzus) működött Hollandiában.
A papnövendékek először két éven át
filozófiát tanultak, majd három vagy
négy év alatt elvégezték a teológiai ta
nulmányokat. 1964-ben közel 2000 pap
növendék tanult a nagyszemináriumok
ban, s őket közel 400 professzor és elő

adó tanította.
1964-ben nyílt meg Níjrnegenben a

nagyszemínáriurnot végzettek számára
a felsőbb, speciálls teológiai tanfolyam,
s az egyetem világiak számára is meg
adta a lehetőséget a teológiai tanulmá
nyok végzésére. Ugyanebben az évben
megkezdődött a nagyszemináriumok
összevonása. Először hét, majd öt teoló
giai fakultást alakítottak a nagyszemí
náriumok helyett. Ez az öt fakultás:
Amsterdam, Utrecht, Níjmegen, Tlilburg
és Heerlen városokban talált otthonra.
Az átcsoportosítás munkája 1969-ig tar
tott.

2. A teológiai fakultások kialakítása.
Először a szomszédos szemínáriumok
oktató személyzetét és tanuló növendé-

keit vonták össze egy-egy kijelölt he
lyen. Később a világi és szerzetes pa
pokat olyan városokba Irányították.
ahol az oktatás egyetemi sZIDlten vált
Iehetővé, A tanulók lakhattak konvik
tusban, de magánházban is.

Közben az oktatás rendje is átalakult.
Hat évről öt évre csökkentették az alap
tanulmányi időt. Aki azonban egyházi
szolgálatba lépett, az még egy vagy két
évi külön Ielkdpásztori kiképzésben ré
szesült Amsterdamban, 'I'ilburgban vagy
Heerlenben. A filozófiai és teológiai
képzés köztti éles különbség megszűnt,

kezdettől fogva együtt szerepeltek a fi
lozó:lliai és teológiai tanulmányok.

3. Az ökumenikus fakultásole felé. A
szemináríumok összevonása után újabb
fejlődési fokozatot jelentett a törekvés:
együttműködni az amsterdaení és
utrechti teológfákon más fakultásokkal.
esetleg ökumenikus fakultásokat alapí
tani. Erre legalkalmasabbnak látszott
az utrechti királyi egyetem holland re
formátus teológiai fakultása. Ez kész
nek mutatkozoet arra, hogy a katollkus
főiskolával összhangban ökumenikus
Iakultássá épüljön ki.

Amsterdamban is kedvező légkör ala
kult ki az ökumenikus összmunka szá
mara. Ott a református egyház szolgái
(ez az egyház a holland református
egyházból vált kl a múlt században) a
saját alapítású ún. "Sza0ad Egyetemen"
tanultak. a holland református egyház
pedig Amsterdam város egyetemén ké
pezte hallgatóít, - ez a tény alkalmasnak
látszott arra, hogy az Amsterdamban
összpontosított katolikus főiskolával

együttműködve hármas ökumenikus ki
képző helyet létesítsenek. S amikor az
tán Amsterdamban kineveztek egy
rabbit rendkívüli professzorrá, megkez
dődhetett a dialógus a zsidó közösség
gel is.

4. Központi .Jcrítfkaí" interfakultás ?
A protestáns fakultások korábban erő

sen filológiai és történeti beállítottsa
gúak voltak, a katolikusok viszont in
kább a filozófiát és az ún. "embertu
dornányokat" (hollandul: mens-weton
schap) művelték. Ha pedig a jövőben a
hangsúly ezutóbbiakra és a társadalmi
elkötelezettségre helyeződik, a teológiá
nak az akadémiai képzés "széleiről"
szantéri a központi [elentőségű tudo
mányágak felé kell tájékozódnia, s
ilyenformán egy kritikai interfakultás
új feladatokat jelölhetne meg a teológia
számára.
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n. Számbeli visszaesés

Az utóbbi években erősen csökkent az
érdeklődés a teológiai stúdiumok iránt
Hollandiában. Ennek több oka van:

1. Az általános érdeklődés csökkenése.
Az első világháború óta az 1950/51-es
tanév jelentette a csúcspontot. 673 teo
lógus kezdte meg tanulmányait az isko
laév elején, 1957/58-ban már csak 416
szentelés volt, IS 1969/70. tanévben csak
118 jelentkező volt az első évre.

2. A kisszemináriumok bezárása. A
jelentkezések csökkenésének egyik fő
oka it kísszemdnáríumi oktatás meg
szüntetése, Ezekből az iskolákból ke
rültek ki legtöbben a nagyszemináriu
mok növendékei. Pedagógiai szempontból
azonban az internátusi oktatás és bel
terjes nevelés megbukott, a kisszeminá
riumok felett is eljárt az idő. A figyelem
a normál katolíkus gimnáziumokra te
relődött. Ezekből viszont - más okok
miatt is - nem lépnek "automatiku
san" papi pályára a tanulók. Sokak tá
volmaradásának oka a cölibátus is.

3. A kilépök negatív hatása. A papi
hivatást elhagyok számának növekedése
igen káros hatással van az új hivatások
keletkezésére. A papi hivatás viharba
került, vita tárgya lett, s ez a tény nem
csak a jelentkezőkben kelt bizalmatlan
ságot és bizonytalanságót a papi hiva
tás iránt, hanem a szülőkben és a jól
képzett, kiváló lelkipásztorokban is,
úgyhogy azok nem egyszer tartózkod
nak a papi hivatás ajánlásától.

1968-ban a papságból kilépök száma
(196) meghaladta a szenteltek számát
(145). Sok esetben a kilépéseknél nem
a cölibátus a fő probléma. A papi hiva
tás értékelésének általános válsága a
leginagyobb nehézség - ezt bizonyítja
a protestáns kilépésekkel való összeha
sonlítás is.

4. A papságban megmaradók negativ
hatása. Vannak papok, akik (súlyos
problémáik ellenére) megmaradnak'
ugyan hivatásukban, de az ifjúságra
semmi inspiráló hatással nincsenek. Sőt,

riasztólag hat egyesek avult gondolko
dásmódja, régi életformája, másokat
meg nem értő magatartása, fejlődéskép

telensege. Sokszor már az sem segít a
helyzeten, ha látják a fiatalok, hogy új
strukturák születnek, új pasztorális le
hetőségek támadnak.

5. A hívek közösségének krízise. Ez a
legmélyebb oka a jelentkezők elmara
dásának. A szekularizáció legjobban a
papi hivatást érinti, mert ilyen kérdé
sek támadnak; mi értelme van a sze
kularizált világban az "Isten, Krisztus,
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Egyház, eszkatológia" szavaknak? Mi
értelme van a teológiai stúdiumoknak?
Szüksége van a társadalomnak reám?
Ha a régi teológiai képzésre gondolunk,
annak bizony kevés jelentősége van a
mai világban. Új teológiai tanulmá
nyokra és új paptípusra van szükség,

6. A "saját'" nagyszemináriumok el
vesztése. A nagyszemináriumok össze
vonása nem történhet nehézségek nél
kül. A nagyszemináriumok egy-egy
egyházmegye vagy szerzetesrend számá
ra neveltek, kialakítottak bizonyos ko
lostori anmoszférát, többnyire jó közös
ségí életet, ahol a cölibátus nem jelen
tett nagy problémát. Meg lehet-e tartani
ezt az életstílust nagyszemináriumok
nélkül? Nem vész-e el az a vonzóerő,

amelyet egy-egy lelki centrum [elentett
30-'50 kilométeres körzetben ? Nem
veszti-e el az egyházmegye vagy a szer
zetesrend legjobb tudományos kádereit
a központosítás által?

Megoldas: országos méretekben gon
dolkodjunk. Az intézményeket gondo
san, az egész országban elosztva kell el
helyeznünk. A lelkipásztorkodás diffe
renciálódása és a képzési színt feleme
lése következtében több magasan képe
sített káderre van szükség, Az ifjúság
vonzódik a csoport-munkához, s látja
azt is, hogy a valódi papa életközössé
gekben a cölibátus pozitíven ható té
nyező.

III. Az átcsoportosítások közvetlen
előnyei

A központosítás gondolata kényszer
ből született meg, és rövidesen kiderült.
hogy önmagában és eredményeiben is
van értelme. Egyes jó eredmények
máris mutatkoznak, s valamennyire azt
is meg lehet ítélni, rnílyen hatással lesz
a jövőben az ifjúság életére.

l. Előnyök a tanárok számára. 1964-ben
nem kevesebb, mint hatvanan tanítot
tak dogmatikát Hollandiában, s közülük
csak nagyon kevesen tudták magukat
továbbképezni és szaktudományuk fej
lődését nyomon követni. Nem csoda,
hogy a kutató munka megállt. Abban a
pillanatban viszont, ahogy a tudományos
stábok kialakultak (összevonás útján),
megszületett a munkamegosztás és a
társas együttműködés lehetősége.

2. Előnyök a tanulók számára. 1964
ig az -élet- és munkaterület egybeesett
a tanulók számára. A központosítással
lehetövé vált az élet- és munkakörül
mények szétválasztása, Mint többi "kor
táma", a tanuló reggel elhagyja a hazai
miliőt, hogy a társadalomban végzendő



feladatait teljesítse. Hozzájárul ehhez a.
felelősségtudat, ha neki magának kell
- egyedül vagy csoportban saját
életét megteremtenie. Jó példa erre
Tilburgban az afrikai mísszionáríusok
konvíktusa, amelyet maguk a tanulök
vezetnek,

Jellemző, hogy majdnem minden na
gyobb konviktus kiürült, és a tanulók
csak kis életközösségekben laknak, ott,
ahol a korábbi névtelenség és magános
ság véglegesen megszűnik. Ha valaki
nem ezekben a "fraternitásokban" vagy
"kornmunákban" él, azonnal fellép a
cölnbátus-kérdés.

3. Előnyök a szerzetesek és világí pa
pok összrnunkája számára. 1920 és 1940
között Hollandiában egyedülálló helyzet
keletkezett a szerzetesek és világi papok
közönt : két szerzetespap állit egy világi
pappal szemben, s az előbbiek egyike
misszionárius. Mindegyík közösség töb
bé-kevésbé a saját életét élte. A pap
szentelések számbeli vdsszaesése és az a
követelmény, hogy a számbeli hiányokat
minőséggel pótolják, oda vezetett, hogy
a szerzetesek egyre jobban részt vesz
nek az egyházmegyék pasztorális mun
kájában, Továbbá: a szerzetes intéz
mények mindinkább arra törekednek
hogy kis életközösségekeit alakítsanak
ki, amelyeknek tagjai egyenként vagy
csoportosan dolgoznak. Az egyöntetű

kiképzés segíti a pasztorális munká
ban nélkülözhetetlen kölcsönös bizalmat
is. A régi ellentétek így elsímultak,

4. Előnyök a fakultások ellátásában.
1964-ig minden háznak külön könyv
tára, olvasóterme. saját vezetősége stb.
volt. Minden könyvtár csak a legszük
ségesebbekre szorítkozhatott: míndenütt
ugyanazokat a sorozatokat, folyóiratokat
stb. lehetett megtaíální. A központosítás
sal lehetövé vált, hogy a szakirodalmat
specíalizálják, és sikerült Hollandiában
néhány olyan könyvtárat kiépíteni ahol
ki-ki a saját kutatási területén 'ritka
ságokat is megtalál. Különböző műveket

eredeti nyelveken is meg lehet karmi.

IV. A modern teológiai tanuló és
oktatás jövője

Hollandiában a teológiai fakultásokon
pillanatnyilag új fajta teológiai stúdíum
van kialakulóban, s ez természetesen
a teológiai hallgatók új életstílusát is
jelenti. Az újdonság vonatkozik elsősor

ban a tartalomra, de a struktúrát, és a
didaktikát is érinti.

1. Társadalmilag elkötelezett teológía.
A régi és az új program megértésének
a kulcsa: a hermeneutika. Biztos pél-

dául, hogy az újszövetségi írásokb61
megtudom. mit jelent Jézus Krísztus
egyénisége (egzisztenciája), de am a je
lentést már nem, hogy mbt jelentett
Jézus Krísztus az apostolok számára és
mít számunkra. Én magam sem ugyan
azt jelentem két ernber számára. A
teológia feladata nemcsak az, hogy
megállapítsa, mílyen jelentése és jelen
tősége volt Jézus Krisztusnak kortársai
számára, hanem azt is meg kell állapí
tania, mit jelent Ö a mai világ, a mai
hivő közösség és a mai társadalom szá
mára. Jézus Krísztus jelentősége a mo
dern világban: kutatás tárgya. S e te
kintetben a teológia termetén két külön
böző kutatásí irány létezik: az egyik
retrospektív, történeLmi-filológiai irá
nyulású, a másik prospektív, az ember
tudományokra épített és pasztorálísan
orientálódó kutatás. Az előbbinél a ko
rábbi filozófia ismerete és az ősi nyel
vek nélkülözhetetlenek., Az utóbbiban
pedig a modern filozófia, a pszichológia,
a szcciológia és a modern tömegkommu
nikációs eszközök ismerete.

1964-ig a teológiai tudományok főként

történeti-filológiai irányban mozogtak,
a protestáns teológusok sem tudtak más
orientációt kimunkálni. De vajon a te
ológus a mai irányulás szerínt írástudó
marad-e még? Miként lehet "alaki írás
tudó az ősi nyelvek alapos ismerete
nélkül? Nem rosszul magyarázzuk-e
Isten igéjét,b'a csak a mai [elentését
keressük? Szerétnénk megnyerni protes
táns kollégáinkat is a kettős irányú ki
képzés számára. Az előbb említett ku
tatás a szövegből és a kifejezésekből in
dul ki, a második pedig a mai hitélet
ből, az ember bensejében és kívül az
egyházban zajló eseményekből.

2. Strukturális következmények. A
kettős irányú teológiai kiképzés továb
bi következményekkel jár a program
struktúrájám vonatkozólag. A régi fel
osztás - két év filozófia és négy év
teológia - nagyrészt értelmét vesztette.
Ehelyett párhuzamos kiképzést irányoz
tak elő, amely egyrészt a múlt kutatá
sát követeli, másrészt a mai idők meg
értésére törekszik. 1970. január 15-17
ig ülésezett a teológiai oktatás struk
turális bizottsága és az akadémia tanács
teológiai részlege. Az összes protestáns
és katolíkus fakultások (most először)

együtt dolgoztak a kettős irányú program
vázlatán. Ami a tanulmányi idő tarta
mát illeti, három évi alapképzés mallett
döntöttek, úgy, hogy a második vagy
inkább a harmadik évben egyik vagy
másik irány kapjon hangsúlyt. Azután
következik két (esetleg több) évi speci-
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alizálódás. Megtervezték a különleges
szakcsodások lehetőségeit is.

3. Didaktikai következmények. Min
den oktatásnál. de különösen a jelennek
elkötelezett teológiánál felmerül a gon
dolat, hogy az elmélet próbája a gya
korlat. A tanulóknak tehát azzal a vi
lággal, amelyben élnek, kezdettől fogva
a praktikus megkülönböztetés (válasz
tás, assortíment) által krítlkaílag kell
meglsmerkedníök. Ezért az első szemesz
terben például a sajtót vizsgálják: miért
így vagy úgy reagálnak egyesek a vallá
sos eseményekre. Mi a jellemző maga
tartás oka? Egyes újságokkal kapcso
latban más álláspontot kell képvisel
niök a munkacsoport kritikai megfi
gyelése szerint, ahol a tanulók heten
ként összejönnek és dolgoznak. A te
ológiai gyakorlatok technikáját már
több év óta nagy eredménnyel hasz
nálják a pasztorális képző intézetekben.
Nem volna-e itt az ideje, hogy az ered
ményeket az alapolotatásban integrálják?
A hétnek csak egy részét foglalják el a
gyakorlatok, ezek azonban minden év
számára meg vannak határozva és vál
toznak a tervezet szerint: a tömeg
kommunikációs eszközökre. a hitokta
tásra, a liturgiára, igehirdetésre, a kö
zösségszervező (organizáló) munkára stb.
vonatkoznak.

Sohasem törődhet eléggé egy fakultás
azzal, hogy a történelem kutatói a je
len-kutatók eredményeit lássák és hogy
a jelen kutatói nem kevésbé ismerjék a
történelmi vizsgálódások eredményeit is.
Csak ily módon állhat elő a mínden te
ológiai kutatás számára szükséges. her
meneutikai feszültség, és csak igy tud
a teológiai fejlődés harmonikusan kd
alakulni. Az információs szolgálat kere
tében kezd a computerek használatá
nak haszna is jelentkezni, ahogyan né
hány teológlal fakultáson már kíta
pasztalták.

4. A teológiát hallgatók új típusa. A
jövőben megismerkedünk majd nem
csak a múlt felé fordult teológia hall
gatéival. hanem azokkal is, akik a mo
dem társadalom életszemléleti hátteré
nek feltárására specializálják magukat.
S lassanként ezek fogják a többséget
alkotní. Új típust látunk tehát, amely
tud szólni a mai ifjúság nyelvén 
ahogy ezt már néhol tapasztalni lehet.
Ez a típus könnyebben megtalál ja he
lyét a társadalomban.

V. A pasztorális intézetek

Az újfajta teológíaí képzés szüksé
gessé tette pasztorális intézetek létreho-
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zását is. Ezek az intézetek feltételezik
az előzetes öt évi kiképzést valamelyik
teológiai fakultáson.

1. Egyes egyházmegyék pasztorális in
tézetei. A négy legfontosabb pasztorá
lis intézet Amsterdamban, Níjmegen
ben, Tilburgban és Roermondban rnűkö

dik. Ezek nem annyira a teológiai ki
képzés során szerzett ismereteket akar
ják alkalmazni, hanem a lelkipásztor
kodás különböző területein akarnak ta
pasztalatokat nyűjtaní.

A pasztorális képzés két útja: a gya
korlat (praktikum) és a "felügyelet"
("supervision"). A pasztorális intézetek
gyakorlata (praktikum) egészen más,
rnínt az alapkiképzés gyakorlata (prak
tika), Ez nem annyira "megfigyelési",
hanem inkább "tevékeny" gyakorlat,
amelyben a tanuló részt vesz a lelki
pásztorkodásban, és megtapasztalja. mit
jelent a felelősségvállalás a hittársakért.
Ezek a gyakorlatok: lelkipásztori meg
beszélések, az egyházi közösség szerve
zése, egyesületi munka, hitoktatás, ige
hirdetés, liturgia, tömegkommunikációs
eszközök használata stb. Az első évben
a hallgató ezeket. a gyakorlatokat két
havonként váltogatja. A későbbi cso
portmunka számára szükséges, hogy a
közösség minden tagja, a lelkipásztor
kodás minden területén otthonos le
gyen. A második évben elmélyülés és
szakosodás történik, s ezáltal csoport
jában míndenkí kialakitja saját terü
l'etét.

A felügyelet a gyakorlatok ideje alatti
tevékenységekre vonatkozik. Minden cso
port hetenként két napon át megtár
gyalja egy "felügyelő" (supervisor) ve
zetésével azokat az értesüléseket, ame
lyeket minden résztvevő írásban közöl
a többiekkel. Ilyenkor nemcsak a cso
portmunkát vizsgálják felül, hanem
mínden egyes résztvevő munkáját és
az egész intézet tevékenységet is. Ez a
háromszoros felülvizsgálás, amelyet mín
den esetben különböző szakemberek
folytatnak, döntő jelentőségű a tapasz
talatszérzésben. így tehát a módszer
nem a felülről irányítás: csak így tud
ják a hallgatók a modern pasztorális
magatartást elsajátítani.

A pasatorálls munkának tehát az ed
digitől különböző, új típusát alakították
ki, amelyben az egyház többé nem lég
védelmi óvóhely akar lenni, hanem az
esperesi kerület lelkipásztori munkacso
portjai által szinte házhoz megy.

Csak a pasztorális évek befejezése
után következik a papszentelés.

2. Intézetek a lelkipásztorok teológiai
és pasztorális továbbképzésére és



tájékozódására. A teológiai fakul
tásokon es a pasztorális intézetek
ben folyó kiképzés máris sok értékes
következtetéshez vezetett. Ezek a követ
keztetések a lelkipásztorkodás terén
még eléggé kidolgozatlanok. Szükség len
ne egy tervezetre, amely rövid időn be
lül eredményt hozna, Ha ugyanis a
lelkipásztorok nem kapnak szakszerű

és gyakorlati teológiai táiékoztatást,
rendkívül nagy a veszélye, hogy "ka
techetikiai hézag" (catechetícal Gap) ke
letkezik, mint például a svédeknél.
ahol már egy generáció alatt a luterá
nus egyház teljesen elidegenedett híve
itől.

Manapság majd mínden teológiai fa
kultás azon fáradozik, hogy előadásokaf

és tanfolyamatokat rendezzen a lelkipász
torok számára. EZJek .kezdetben túl rö
videk vagy túl "ideológ]iai" beállítottsá
gúak voltak, vagyis inkább elméleti,
mint gyakorlati síkon mozogtak, De Til
burgban már két féléven át minden
hétfőn délelőtt és este öt előadást tarta
nak. 1968-<tól Nijmegenben a Bekkérs
központ a lelkipásztori gyakorlat számá
ra teológiai és pasztorális elmélyülést
tesz lehetövé egy szemeszteren át. Ezek
a szakszerű kezdeményezések tovább
fejlődnek.

Közli CSANAD BÉLA

KONZERVATív KATOLIKUSOK "MARCIA SU ROMA"·JA

Ezzel a címmel ad hírt több külföldi lap - köztük a Croix és a Corriere
Della Sera - mintegy ezer, főként francia és német katolikus római tünte
téséről. A június 28-án, vasárnap lezajlott "menetelés"-t Coache páter, Mont ja
voult ex-plébánosa és Elisabeth Gertsner,az Európai Katolikus Mozgalom köl
ni szekciójának igazgatósági tagja vezették, követelve a latin nyelvű szer
tartások ismételt bevezetését és általánossá. tételét V. Szetit Pius előírásai

szerint. '
A "marcia su Roma" résztvevői felvonultak V. Szetit Pius, X. Szent Pius

és Szent Péter szobrához, ahol' a latin Credo eléneklése után francia nyelven
mondtak könyörgést, hogy "az Egyház végre megtisztuljon", "válsága" véget
é1'jen, az apostolok fejedelme pedig nyissa fel mai utódjának, VI. Pálnak a
szemét. Vasárnap délelőtt latin nyelvű misét mutattak be a Colosseumban,
s mivel a pápa nem fogadta őket, a hétfő1'e virradó éjszakát a Szent Péter
tér,en töltötték, azért imádkozva, hogy "VI. Pál mielőbb a hit védelmezője

legyen". Gertsner asszony, szenvedélytől elvakítva, azt kiáltozta, "a Montini
mise eretnekség", majd többször is megismételte, hogy "ha kell, titokban, mint
a katakombák keresztényei, de hallgatni fogjuk az igaz, latin nyelven mon
dott misét", "s ha a pápát mi lázadónak tartjuk, az nem a mi hibánk, hanem
az övé". Kijelentette, hogy VI. Pál feltételezhető "fényűzésének kiadásai"
m'ra késztetik a német katolikusokat, ne támogassák többé egyházukat, mert
az "pénze'li a felforgatást".

A Szentatya vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt tömeghez in- .
tézve szavait, közvetve utalt a konzervatívok Colosseumban tartott miséjére.
"A hit szilárdsága azt követeli tőlünk - mondotta -, hogya hiteles római
hagyományt megőrizve, számoljunk a hit jejlődése folyamán jelentkező vál
tozásokkal és helYesen ötvözzük a múlt örökségét a jelen történeti mozgásá
nak megnyilvánulásaival, mindazt felhasználva és továbbfejlesztve ebből az
Ö1'ökségből, ami élő és emberi benne."

Megfigyelők szerint a tüntetők átlagos életkora meghaladta a hatvan
évet, de ez - jegyzi meg a Corriere Della Sera - mit sem változtat azon,
hogy "agresszivitásuk semmivel sem maradt el a kcitolikus kontestálók másik
szélsőséges csoportjáétól". "Az egyházban - fűzi hozzá az Informations Catho
liques Internationales tudósítója - természetesen helye van annak is, hogy
latinul imádkozzunk, de ez a zarándoklat bizonyossá tette számunkra: a múlt
ma már visszavonhatatlanul a múlté."
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