
számomra igen fontos - még nagyon
messze vagyunk attól, hogy a II. vati
káni zsinat irányelveit a gyakorlatban
megvalósítottuk volna. Ebben az állan
dóan változó világban nem remélhetjük,
hogy hamarosan helyreáll az új egyen
súly. Előre fel kell készülnünk a külön
böző válságokra és nehézségekre. A lé
nyeg az, hogy Isten népe igyekezzék a
zsinat tanítésainak a mélyére hatolni,
azzal a szándékkal, hogy valóra. váltsa
útmutatásait. All ez a püspökök és pa
pok szintjén éppúgy, mint a szerzetese
kén és a laikusokén. Meg kell monda
nom, nem tudnék ma azokfől a problé
mákról beszélni, melyeket egy új vati
káni zsinatnak kellene tanulmányoznia.
Én teljes egészében a II. vatioanumnak
szentelem munkásságomat, Ez tűnik szá
momra a legrealístább magatartásnak.

- A zsínat kimJondÚ: "a totális há
boru - bűntett". Véleménye szerint mi
lyen kérdések megválaszolása és g'IJa
korlattá tétele várat. magára a békével
kapcsolatban? Milyen javaslataí van
nak egy béketeológia kidolgozására?

- Az ön békével kapcsolatos kérdése
egyike a legfontosabbaknak, melyeket
a' .zsinat tanulmányozott. Személyesen
részt vettem a Gaudium et spes zsinati
szövegének megfogalmazásában, és na
gyon is jól emlékszem arra a törekvé
sünkre, hogy míndenfajta totális hábo
rút alítéljünk. Ugyanakkor azonban tu
domásul kell vennünk, mennyíre távol
van még a világ az ígazí békétől. Való
jában mínden nép kívánja a békét, de
fennáll annak a veszélye, hogy saját
békeakaratunkat rákényszerítjük má
sokra. Kutatásaínk során megértettük,
hogy a békére nézve a legnagyobb ve
szélyt az imperialista törekvés jelenti,
legyen bár politíkaí, gazdasági vagy
ideológiai imperializmus. Allandóan ret
tegésben tartja a népeket. A népek el
lenben nem fogadják el azt, amit rá-

DOKUMENTUM
ALFRED ANCEL PűSPÖK NYILATKOZATA A VIGILIÁNAK

A 73 éves Alfred Aricel lyoni segédpüspök személye rendkívül- népszerű hazánk
ban. Közismert a francia munkáspasztorácíóban kifejtett tevékenysége, valamint
aPrado elnevezésű világi papi mozgalorn fellendüléséért folytatott küzdelrne, Ez az
érdeklődés és megkülönböztetett figyelem, mellyel működését hivők és nem hivők

kísérik, bátoritott fel bennünket arra, hogy nyilatkozatot kérjünk tőle a magyar
katolikus értelmiség folyóirata, a Vigilia számára. Ancel püspök válaszlevelében' a
következőket írta: "Kedves Hegyi úr! Nagyon örülök az ön által feltett kérdéseknek,
minden fenntartás nélkül, egészen egyszeruen fogok válaszolni rájuk. Szíveskedjék
ebben testvéri szeratetem jeIét láJtIni országának valamennyi püspöke és papja iránt.
Biztosítom, hogy imáimban megemlékezem önökről. és kérem, fogadják őszinte nagy
rabecsülésem kifejezését. Alfred Ancel"

- A II. vatikáni zsinat szelleme és
szándéka az intézményes megújulás sza
bályozása felé fordult; Eszerint az egy
ház egységének és egyetemességénel~ to
vábbi erősítésével együtt kell, hogy jár
jon a nemzeti egyházak tudatának és
szervezeteinek megújulása. Hogyan hatott
a francia katolicizmusra - különösen a
baloldali katolikus mozgalmakra - a II.
vatíkáni zsinat? Mik ennek gyakorlati
eredményei?

- Ma Franciaországban szígorúan ve,tt
baloldali katolikus mozgalorn nincs, de
minden szocíális, gazdasági és politikai
szervezetben, beleértve a baloldaliakat is,
jelen vannak a katolikusok.

Altalában nagy örömet váltottak ki a
II. vatikáni zsinat irányelvei, különös
képpen azok, amelyek az ökumenizmus
ról és a világ felé való nyitottságrói
széltak. Ugyanakkor egyesek annak a fé
lelmüknek adtak kifejezést, hogy a zsi
nati szövegek megmaradnak a jó szándé
kok síkján és nem kerülnek megvalósí
tásra. Tény, hogy alI. vatikáni zsinat a
francia katolicizmusban jelentős fejlő

dést indított meg. De kétségtelen az is,
hogy bizonyos túlzottan konzervatív kö
rök ellenállást tanúsítottak a szélsőségek

és a félreértések miatt. Egészében véve
azonban a II. vaticanum gyakorlati
eredménye teljes mértékben pozitív.

- Sokfelé írnak (Henrí Fesquet a
Monde-ban, Suenens bíboros "Együttes
felelősség a mai egyházban", Wilfríed
Daim "Haladó katolicizmus", Laurentin
"A .,zinodus tétje" címú könyvében, stb.)
egy küszöbönálló III. vatikáni zsinatról.
Mit remélne, milyen problémá.k és meg
oldások felvetését várná esetleges ösz"
szehívását6l?

- Nem hinném, hogy ezek a felszó
lamlások egy rövidesen összehívandó zsi
natot [eleznének, Éin azt gondolom, hogy
egy III. vatikáni zsinat létrejötte csak a
távoli jövőben várható. Másrészt - és ez
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juk akarnak erőltetni, és ha egy népet
az imperializmus bármelyik formájá
nak alávetik, nyomban felébred benne a
szabadság utáni vágy. Az imperializmus
minden formája konfliktusokat okoz.

Az igazi békeakarat azonban nem áll
meg a kiá1tványoImál, feltételezi, hogy
mínden szempontból miriden nemzet
autonómiáját tiszteletben tartják. A
zsinaton felvetődött, mennyire hasznos
volna egy igazi világkormányzat fokoza
tos létrehozása. Einnek a világkormány
zatnak is tiszteletben kellene tartania a
nemzetek függetlenségét és önrendelke
zésí jogát, de egyedül neki lennének
meg a szükséges erői, amelyek megaka
dályozhatják, hogy az egyik nép megtá
madja a másikat; Végül is be kell val
lanunk, hogy ettől az eszménytől még
nagyon messze vagyunk, de nem feled
kezhetünk meg azokról a feladatokról
amelyeknek megvalósitése már ma le~
hetséges, Igyekezzünk elmélyíteni a jó
kapcsolatokat a különböző nemzetek kö
zött. Kérnünk kell a kormányokat
hogy csökkentsék a fegyverkezést. Pró~
báljuk elérni, hogy lemondjanak a 'to
tális háború eszközeiről, az atornbornbá
ról, a biológiai és vegyi fegyverekről
melyek alkalmasak bolygőnk megsemmi~
sítésére,

- "Azt kívánjuk - írja ön a ,Chev
rier atya követése a papí hivatásban'
címú l~önyvében -, építsük ki közösen
az egymáshoz vezető utat, így érhet
jük el igazán, hogy az emberek egy
máshoz való viszonya, egymástól való
függése az egyházban, lelki egymásra
találása és egyesülés e a közösen átélt
hitben, az együttes tettekben megnyilvá
nuló egység olyan magaslatokra vigyen
bennünket, ahonnan üdvösségünk titkai
láthatók." Egy interjú kapcsán pedig
kijelentette: "Annak idején kértem, hogy
a munkások között élhessek, mert sze
retem és meg akarom érteni őket. Krisz~

tusra gondoltam, aki életének harminc
munkás éve után kezdett csak el apos
tolkodni. Megértettem és erősen átéltem
a munkásvilág valóságát, s egyformán
fogékony voltam kultúrájuk, szabadság
vágyuk és öntudatos emberi méltóságuk
minden megnyilvánulása iránt. sok
sz~nvedéssel találkoztam közöttük, ami
egyáltalán nem a munka keménységé
nek természetéből fakadt, hanem abból,
hogy nem bíztak felelősségvállalásuk

ban. A munkásmozgalom nemcsak azért
harcol, hogy jobb életkörülményeket te
remtsen. Azt akarja, hogy a dolgozókat
emberszámba vegyék."

Milyen eredmények születtek az utób
bi néhány évben a francia munkáspapi
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mozgalomban? trezhető-e az aktivitás
bizonyos fokú csökkenése, tétovaság a
belső események és a nemzetközi élet
változásai miatt? Lehet-e válságról be
szélni? Ön, mint a francia munkáspasz
toráció püspöki bizottságának elnöke,
mit tesz a mozgalom fellendítésért?

- Ön bizonyára tudja, hogy a fran
cia munkáspapok mozgalma a II. vi
lágháború után vette kezdetét, alapító
ja Suhard bíboros volt. El kell ismer
nünk, hogy első periódusa nagyon ne
héznek bizonyult. A papok nem voltak
felkészítve arra a szerepre, ami rájuk
várt, amikor teljes mértékben részt vet
tek a munkások életében. Először 1953
ban, majd 1959-ben olyan döntések szü
lettek, amelyek félbeszakították a moz
galom működését, és csak néhányan tud
ták folytatni tevékenységüket. Jóma
gam, a Szentszék engedélyével, öt éven
át, 1954 és 59 között személyesen is
megosztottam életüket. Egy fájdalmas
megszakítás után, 1965-ben mirident új
rakezdhettünk,

Jelenleg úgy tűnik, a mérleg nagyon
pozitív írányú, a rnunkáspapokat társa
ik kedvező fogadtatásban részesítik, lett
légyen bármi is ft véleményük róluk.
Másrészt a munkáspapoknak a többi
papokhoz és a laikusokhoz fűződő kap
csolata lehetövé teszi annak megértését,
hogy ők valóban az egyházat képvise
lik a munkások között. Nem "orvlövész
kedésről" van tehát itt szó, hanem az
egyház jelenlétéről a munkásvilágban,

A munkásság is megértette, hogy az
egyház nem "visszahódításukra" törek
szik, hanem egyszeruen csak Krisztus
üzenetét akarja hozzáférhetővé tenni
számukra. A munkáspapok jelenléte
megmutatja a munkásságnak, hogy az
egyház felismerte a munkások törekvé
seinek jogosságát és a munkásosztály
azon akoióínak törvényességét, amik test
vériesebb és igazságosabb rend létreho
zását célozzák.

Ez idő szerint nem beszélhetünk vál
ságról, bár akadtak legutóbb olyan pa
pok, akJik úgy vállaltak munkát, hogy
közben nem tették magukévá a munkás
papság eszméjét. Ma még nem tudjuk le
mérní, hová fog fejlődni a kenyérkere
ső munkában való részvételnek ez az
új formája. A munkáspapí apostolko
dás a püspökséghez kapcsolódik, mind
egyházmegyei, mind nemzeti színten, a
munkásmísszíók püspöki bizottságának
közvetítésével.

- APrado elnevezésű "papi lelki
család" létrehozásának gondolata 1856
karácsonyán Chevrier káplánban fogal
mazódott meg a lyoni Szent András plé-



bánián. Nevét egy hajdani mulatóról
kapta, melyet Chevrier atya Lyon pe
remkerületében vett meg. Szentélyt lé·
tesített benne, és itt készítette fel a ,kör
nyék szegényeinek gyermekeit a szetit
áldozásra, bérmálásra, szervezte segély
akcióit s vállalt sQrsközösséget az ele
settekket. Ön jelenleg a Prado generáli
sa. Van-e jövője ennek a inozgalomnU!~?

Megoldhat-e jelentős kérdéseket a pap
és a világ, a pap és a hivők viszonyában?

- APrado püspökükkel szoros kapcso
latban élő világi papokból alakult tár
sulás. Kezdettől fogva azt a célt tűzte

maga elé, hogy segitse a papokat az
evangélium tanításait megvalósítani
egész lelki, apostoli és közösségí életük
ben. Úgy látszik, a papi magatartásnak
ez a formája sokak várakozásának meg
felel, de nem válhat jogi kötelezettség
gé: a Prado csak önkéntes alapon mű

ködhet. A Prado-tag nem tartja magát
különbnek másoknál, sőt továbbra is
teljes egységben kíván élni többi vilá
gi paptestvérével. Mégis szükségét érzi,
hogy szövetkezzen s ezáltal jobban tud
jon az evangélium szellemében, a Jé
zus Krisztushoz való tökéletesebb oda
adásban élni. A Prado nem azért ala
kult, hogy akár pasztorális, akár szociá
lis problémákat megoldjon, hanem, hogy
segítséget nyújtson a papoknak, s ők

az evangélium szellemében fejtsék ki
lelkipásztori és társadalmi tevékenysé
güket.

- Chevrier atya így foglalta össze a
Prado papjainak céljait: "A ezerzetesek
az evangéliumi tanácsok útján követik
Krisztust. Miért ne tudná ezt világi pap
is megtenni, aki nem ,ko~ostorba:n re?
tőzködve él, hanem kinn az emberek ,leo
zött, és itt kell Krisztus fényét sugá
roznia? Miért ne vállalná az életet az
emberekkel együtt, közösségben gondja
ikkal és szeretetükkel? A hitben, a hin
ni igyekvésben és az emberség őrzésé

ben." A katolikus teológiai erkölcstan az
erkölcsi felelősség és erkölcsi elkötele
zettség kérdésében ma sem foglalhat
másként állást. Minden teológia vég
eredményben "teológia viatorum", azaz
"úton lévő" teológia, "úton lévő" em
bereik számára. Napjainkban sok szó
esik a teológia megújításáról. Sz'ükség
van új katolikus morálteológiára is?

- Valóban, a zsinat több alkalommal
is hangoztatta, hogy az egyházban min
dennek szüntelenül és gyökeresen meg
kell újulnia az evangélium szellemé
ben. Ez érvényes az egész egyházra és
a morálteológtára is. De ez a morálteo
lógiaí megújulás nem jelenthet sem la
zaságot, sem új jogi kötelezettségeket.

Mindenekelőtt leIM megújhodásról van
szó. Papoknak és hivőknek ismét és
ismét szembe kell nézniük az evangéli
um összes követelményével, de főként

azokkal, amelyek a hegyi beszédben
vannak kifejtve. Különösen hasznos lesz
ez az evangéliumi újjászületés az olyan
morálteológía számára, amely túlságo
san kazuísztikussá vált. Világosabban
látjuk majd például a húsvét míaztérl-"
umának [elentőségét. Minden keresztény
meghívást kap, hogy kilépjen önzéséből

és mások szelgálatára szentelje magát.
E megújulás révén rá fogunk ébredni,
mílyen szűkösen korlátolt az a morál,
amely csaknem kizárólag az egyéni és
családi kötelességeken alapult és nem
volot eléggé ny;itott az emberi élet tár
sadalmi és politikai dimenziói felé. Ez
az erkölcs nem adott társadalmi és po"
Iítdkaí távlatokat az emberi élet min
den területére. Krisztus szerétetének
kell áthatnia mindent, hogy mínden
Krísztus szellemében újuljon meg.

- "Mi csak a kollektív meggazdago
dást, az életszínvonal mindenkit érintő
javulását tudjuk méltányolni. VI. Pál
pápa Populorum progressio ettd~likájá

ban kimondta, hogy nem lehet elfogad
ni egy olyan gazdasági rendszert,
amelynek a profit ,általános és alapvető

mozgatója'. Az egyház elítélte a liberá
lis kapitalizmus t, mert az embert alá
veti a termelésnek, de ugyanakkor elis
merte a laikusok önállóságát és nem
kényszeríti őket állásfoglalásra.. ·A ke
,'eszténJJeknek azonban egyénenként és
közösen is szünet nélkül munkálkodniuk
kell egy igazságosabb és testvéribb tár
sadalomért" mondotta egy rádió
nyílat,kozatában. Mit vár a hivők és
nem hivők dialógusát6l? Bízik ennek
tartós voltában?

- Úgy gondolom, hogy a hivők és
nem hivők közti dialógus kölcsönösen
nagy tiszteletet követel meg egymás
iránt. A zsinat ezen a téren is egészen
új szempontokat hozott a vallásszabad
ságról szóló dekrétumában. Valamikor
- és em a zsinat is elismerte -, hajlot
tunk arra, hogy saját gondolkozásmó
dunkat másokra kényszerítsük. Ez per
sze megakadályozta a dialógust. Dialó
gus valójában csak a legteljesebb sza
badság légkörében lehetséges. Ami en
gem illet, igen gyakran kerültem kap
csolatba nem keresztényekkel, és mín
dig boldog voltam, ha párbeszédet foly
tathattam velük. Nemegyszer bátorító
tanúságtételt tapasztaltam részükről.Úgy
vélem, ez a dialógus olyan rnértékben
bontakozik ki, amilyen mértékben
ugyanakkor megvalósul a szabadság
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tisztelete, és az óhaj, hogy a másokkal
való kapcsolat kölcsönösen gazdagítson
mímket,

- Mit tud a magyar katolicizmusr61?
- Bevallom; e tekintetben sajnos na-

gyon tájékozatlan vagyok. A zsinaton
több magyar püspökkel és pappal talál
kezhattam. Magyar papok látogatásét
fogadtuk a Pradóban, és engem is meg
hívtak már az önök országába. Miután
nem tudtarn elutazni, magam helyett
egy Prado-tagot küldtem el képviselőül,

aki utazásáról rendkívül érdekes beszá
molót 'tartott. - (Ancel püspök itt Si
mon Bastian strassbourgi plébánosra
céloz, aki tavaly a nyírségi papok ven
dége volt.) - úgy értesültem, hogy a
magyar katolíeízmus eleven, de nyilván
más megnyilvánulási formái vannak,
mint amilyenek nálunk, Franciaország
ban. Én mínden tőlem telhetőt megto
szek, hogy ápoljam jó kapcsolatainkat a
magyar katolicizmussal.

- Kíván-e üzenni lapunkon keresz
tül a hivők széles táborának?

- Nincs külön üzenni valóm, egysze
rűen csak emlékeztetni szerétném önöket
Krísztus •nagy üzenetére, a benne való
hitre és az evangélium iránti hűségre.
Minél hűségesebbek lesznek a magyar
katolikusok az evangéliumhoz, annál in
kább tanűságot tesznek Krísztusról. Ah
hoz, hogy hűek legyünk az evangélium
hoz, elsősorban élni kell Jézus Krisztus
hitét, és őbenne meg fogjuk találni a
szükséges erőt és bátorságot, hogy mín
denkivel együtt dolgozzunk az ország
közös javára, eltökélten vállaljuk az élet
mínden terhét, és reményünket soha' ne
veszítsük el. Különös nyomatékkal hív
nám fel a figyelmet a keresztény élet
legjellegzetesebb értékeire. A vallásos
életelv és a vallás gyakorlása egyma-

gában nem elegendő. Amit a keresztény
től várnak, az az, hogy a hitét életével
igazolja. Ezzel kapcsolatban idézem egy
nem hivő mondását, aki így szólt hoz
zám: "Ha önök azt akarják hogy mi
a lelkiekben higgyünk, akkor ezt az
életükkel bizonyítsák számunkra."

- Úgy tudjuk, ön 18-20 évvel eze
lőtt könyvet írt a ",katoUkus hazugsá
IJ,ok"-ról. Mit számolt fel közülük a zsi
nat és mi maradt meg máig is?

-Nem hiszem, hogy valaha is köny
vet írtam volna egyenesen azzal a cél
lal, hogy a katolíkus hazugságokat le
leplezzem. De úgy érzem, alázatosan el
kell ismernünk, állandóan vállaljuk a
kockázatát annak,' hogy hazugságba
esünk. Méghozzá azáltal, hogy nem a
hitünkkel összhangban élünk. Ezért ne
künk állandóan számon kell kérnünk
magunktól életünk igazságát.

Egy alkalommal keresztény társaság
ban valakii azt mondta; ' "Tegyük fel,
hogy Isten létezik, és Isten olyan,
amilyen. Mit kellene változtatnunk az
életünkön?" Ez úgy hangzott, mint fel
hívás az általános megtérésre. De el
mondhatnánk ugyanezt az emberek
testvériségéről is: tegyük fel, hogy az
emberek testvérek, és hogy Krísztus azt
rnondta nekünk - "Szeressétek egy
mást, ahogy én szeretlek titeket". Mit
kellene tennünk, hogy iga:m testvériség
legyen a különböző társadalmi csopor
tok, vagy a gazdag nemzetek és a fej
lődésben levő országok között?

Ez az utolsó kérdés Szent János apos
tolra emlékeztet engem, akii. elmondja,
azért örül, rnert a tanítvényaí az igaz
ságban jártak.

Míndnyájan igyekezzünk tehát az
igazságban jámi, lerombolva minden
hazugságot l

BÚCSÚ A "FŐTISZTELENDÓ"-TŐL

1970. január 2. és 5. között zajlott le a német nyeívű pasztorálteológusok VI.
összkonferencíája az innsbrucki egyházmegyei szemínáríurnban.

Témája "Az -egyházközség vezetése" volt, ezt teológiai, közösséglélektaní és
lelkipásztori szempontból világítO'tták meg az előadók.

Alábbi ismertetésünkben nem az előadások sorrendjét fogjuk követni, hanem
az alapgondolatokat szeretnénk összefoglalni. A leglényegesebb kérdésekben ui. 
bár különböző szempontokból - ugyanazt hangsúlyozták az előadók.

"A lelkipásztorkodás jövőjének rnottója ugyanaz, amit J. O. Zöller - 1969-ben
megjelent, és egy éven belül három kiadást megért - könyve címéül választott:
Búcsú a "Főtisztelendő"-től" (Abschied von Hochwürden); H. Fischer előadásának

e bevezető szavai jellemezték talán legösszefoglalóbban a konferencia szellemét és
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nyíltságát, Magyar olvasó számára talán kegyeletsértőnek tíínik a cím. Pedig a
gondolat ilyen "élesen" megfogalmazott formája sem új. Hiszen ha csak a német
nyelvterületen legutóbb megjelent teológiai könyvek vagy cikkek jegyzékét fut
juk is ált, tucatszámra találunk hasonló címeket. Másrészt itt nem valami "tekin
tély elleni lázadásról" van szö, hanem ellenkezőleg, az egyház lényegének kifeje
zésre jutásáról. Arról, hogy az egyház nem "klérus-egyház", melyben vezetők és
alattvalók vannak, hanem Isten népének közössége, Hogy a "maga mértéke sze
rint" minden tag felelősséggel rendelkezik, csupán "a lelki adományok különböz
nek" (I. Kor 12,4).

E közös felelősségnek - hívek és papok közös munkájának - gyakorlati meg
valósulásí formáiról beszélt és rendelkezett például a német és francia püspöki kar,
a holland lelkipásztori zsinat, vagy a bécsi egyházmegyei zsinat. S a közös felelős

séggel szembenálló kleríkalizmus leépítése felé akart egy kis lépést tenni az a
rendelkezés is a trieri egyházmegyében, mely Zöller idézett könyvének címadó
gondolata lett. Ui. közli az egyházmegye papságával. hogy: "a főtisztelendő címet
ezentúl nem használjuk!"

A kérdés dogmatikai, pszichológiai és a szociolőgiaí szempontjait illetőleg az
előadók tehát csupán a már világviszonylatban letárgyalt, és részben megvaló
sulás felé haladó gondolatokat összegezték. utalva természetesen a problémákra és
kilátásokra. Lássuk mindenekelőtt a teológiai alapokat, melyekej elsősorban K.
Lehmann - az ismert mainzi professzor - fejtett ki. \

Az egyházról szóló zsinati rendelkezés előnybenrészesítetteaz egyház "kollegiális"
definícióját, mely szerinj az egyház Isten népe. Az ószövetség és a múlt évezred
egyház-képe túlnyomóan monarchíkus-hierarchíkus volt: úgy képzeltük el az egy
házat, mínt egy piramist, malynek csúcsa a pápa, alatta helyezkednek el a püs
pökök, papok, majd legalul a hívek. A zsinat ezzel a történelmi viszonyok hatását
magánviselő szemlélettel szemben az eredeti újszövetségi egyházképhez nyúlt
vissza, melynek alapgondolata, hogy Isten a Krísztus-hívőket egy néppé, egy kö
zösséggé hívta össze. E közösségben a pap "nem hierarchikus főnök, hanem jó
pásztor. Vezetése szolgálat." Jézus' azt mondja: "A világ hatalmasságai zsarno
koskodnak. " Köztetek azonban ne így legyen, hanem a legnagyobb legyen olyan,
mint a legkisebb, és az előljáró olyan mínj a szolga ... Én is úgy vagyok köztetek,
mínt a szolga." (Lk. 22,26-28). S a lábmosás után ismét figyelmezteti tanítványait
a szolgálat szellemére: "Példát adtam. nektek: Amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek" (Jn. 13,15). Nem kerülheti el figyelrnünket, hogy Krisztusnak e szol
gálatra való külön felhívásai épp az utolsó vacsorával kapcsolatosak, amelyen
egy lényeges részét adta az ún. papi "hatalomnak". Csak a szolgálat szellemében
érthetők meg a lelkípásztorí levelek hierarchikus vonatkozásai is. Az újszövetség
közösség-, és hierarchia képe különben is fejlődik. (I. Kor - lelkipásztori levelek),
s még további fejlődés tapasztalható az ősegyházban. A mai ember és társadalom
helyzete pedig ismét lényegesen különbözik az előző állapotoktól. Az ember igé
nyeível: a személyíség nagykorúvá válásával és a felfogás demokratizálódásával
ma éppúgy számolni kell, ahogy az apostolok vagy az ősegyház figyelembe vet
ték koruk emberét és társadalmát. (Az itt adódó új lehetőségek kidolgozása már
részben a szocíológía és pszichológia feladata.)

Természetesen a hierarchia, vagy a papi küldetés létét..senki nem vonja két
ségbe. A történelem folyamán azonban a papság saját feladatain kívül magára
vette és monopolizá1ta a feladatokat is, melyekkel Krisztus az egész keresztény
séget megbízta. Ezzel párhuzamban a papság részéről kialakult az abszolút auk
torítatív stílus, a hívek részéről pedig az egyház ügyei iránt való közömbösség,
(A helyzet kialakulásának megmagyarázására kétségtelenül felhozhatók történelmi
okok is, például az, hogy tudásánál fogva hosszú időn át valóban csak a papság
volt képes vezetésre - ezek az okok azonban megszűntek.) A mai papi mun
kaköröket felül kell vízsgální, s meg kell szünfetni a papság monopolhelyzetét a
kereszténységért, Krisztus küldetésének teljesítéséért folyó munkában. A kereszté
nyek nem a hierarchia megbízásából felelősek az egyházért - és tölthetnek be
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egy-egy ilyen jellegű állást -, hanem a kereszténység következtében, mínt Isten
népének tagjai. .

A jövő útja teológiailag vagy szocíológíaílag szemlélve egyaránt a demok
ratizálódás felé mutat. (H. Hoefnagel legújabban megjelent könyvének címe: Az
egyházi tekintély demokratízálódása.) A demokratikus stílust kell kifejleszteni az
egyházközség vezetésében is: a közös felelősség, a megbeszélés, a vita alapján - a
kölcsönös bizalom légkörében. A pap feladata egyrészt az egyéni felelősség fel
keltése, másrészt a közösség egységének munkálása,

A munkabizottságok ülésén komoly vítát váltottak ki Lehmann professzor be
fejező mondataí (bár hangsúlyozta, hogyesupán még kidolgozandó gondolatokat
akar felvetni): "A papi és vezetői feladat nem feltétlenül ugyanaz. S6t, szívesen
lemondanék a .pap' elnevezésről is: az Újszövetség különböző megbízásokat ismer".
(I.'ö. r. Kor 12,ti). Az előadás alapján azonban világos volt, hogy az utóbbi mon
datot az előadó sem akarta szélsőségesen értelmezni, csupán a deformálódott pap
ság-fogalomtól kívánt megszabadulni. Vagyis - Hirschmann professzor szavaival
- természetesen az általános papság meílett van szentségt papság. Amint azon
ban H. Fischer későbbi előadásában hangsúlyozta: nem szerenesés az ilyen szem
beállítás: pap és hivő, pap és laikus. Ez ui. a kettő közti küíönbségre helyezi a
hangsúlyt, s nem a Krisztusban való közösségre, noha ez utóbbi sokkal fontosabb
szempont. Ami pedig a "vezetői feladatot" illeti, végül is megegyeztek abban,
hogy az egyházközség irányítója a pap, de az irányításnak kollegiális szellemben
kell történnie. A kollegialitás pedig nem az anyagi ügyek megszavazásában nyil
vánul meg, hanem ,az egész lelkipásztorkodás közös felelősségén alapuló megbe
szélésén. Ezzel kapcsolatban ismételten hangsúlyoztak, hogy mindazokat a fela
datokat, melyek nem tartoznak a papság lényegéhez, át kell adni az arra alkal
mas keresztényeknek, egyes területeket a diakonusoknak. Az is magától értetődő

volt a résztvevők számára - hisz a gondolat náluk többségileg már megvalósult
-, hogy az egyházközség vezetésében, a tanácsban nők is részt vesznek, valamint
hogyaszakkérdésekben a megfelelő szakemberé a döntő szó,

A teológiai irányelvek mellett a témához tartoznak az egyházközségvezetés
társadalomlélektani szempontjaa (W. Schöppirrg előadásának címe is ez volt). E
szempontokat a vezetésben, s ebből következően a vezetőképzésben is figyelembe
kell venni.

A közösséglélektan a vezetés alapvető szempontjaira mutat rá. Mindenekelőtt

aláhúzza am, amit a zsinat mondott; hogy az egyház mindenkor óhajtott élő egy
ségét a nagykorú és felelős kereszténység fogja létrehozni: egy embercsoport ak
kor válik anonim tömegből közösséggé, ha azonos célok és tennivalók kapcsolják
össze a tagokat. Az átlagos hivő sokáig ki volt zárva a "tennivalókból". A jelen
legfontosabb feladata a felelősségérzet felkeltése, s ennek alapján az öntevékeny
ség megindítása. A cél, hogy Isten népe megmozduljon." Egy közösség, mely nem
vesz tudomást a társadalom és az ember változásáról, - mely változhatatlanságá
ra hivatkozva nem hallgatja meg tagjainak változó igényeit, - nemcsak önmaga
merevedik meg, de megbénítja tagjait is, már ti. azokat, akik ezt el bírják vi
selni, és már előzőleg nem szakadtak el tőle e merevség miatt. Vonatkozik ez az
egyházra is. "Az egyháznak a történelem folyamán folytonosan át kell alakulnia,
ha képes kíván maradna. a világ átalakítására... Semmi alapja sincs annak az
állításnak, hogy ami tegnap jó volt, annak holnap is jónak kell lennie," (Itt merül
fel a hagyomány és a ezerves fejlődés kérdése, hiszen természetesen az sem ál
lítható, hogy ami tegnap jó volt, az ma már semmiképp sem jó.) Ilyen szellemben
kell nagyban - és ami témánkhoz ta;tozik - kicsiben, egyházközségi szinten
is tudomásul venni az igényeket és krittkákat. Ezek ui. már az élet jelei.

A rugalmasság és a vííággal való kapcsolat létrehozására szolgál míndenek
előtt az egyházközségi tanács, mely egyrészt informálja a papot és a közösséget
a problémákról és feladatokról, másrészt aktívizálja a keresztényeket, mert rész
vételük által érzik, hogy saját felelősséggel - esetleg munkakörrel - rendelkez
nek. E tanácsnak a közösségben megvalósuló nyílt párbeszéd jelképének kell len-
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nie. Ki kell zárni mínden "rákényszerírtést'; vagy manípulálást, ment ez burné
ránggá válik, mely nemcsak a munkát akadályozza meg, hanem lerombolja a
közösség egységét, s mindenekelőtt a kezdeményező készséget. "Mozgásba kell
hozní a közösséget, mégpedig úgy, hogy az képes legyen megváltoztatni magát és
a világot." Ennek útja pedig a megbeszélés, a megértetés: "Ja közös felelősség

és közös döntés szellemében." A közösségvezető feladata a koordinálás, az egysé
gesítés és az Irányadás.

Összefoglalva tehát: az Isten népének felelősségére alapozott kollegiális ve
zetés nemcsak az aktivitás megsokszorozója, hanem sokkal több ennél. Gondolko
dásmódban azonosítja a tagokat az egyházzal, hiszen a közösen megbeszélt célok
és eszközök, a közösen átkínlódott problémák által érzik, hogy az egyházat ők

alkotják, hogy "ők az egyház". A közös felelősség megszűlí a tagok összetartozás
tudatát és az egymás irántd felelősség érzését is. S ezután már magától értető

dik, hogy rnegszüník a morgolódás, - felváltja a felelős építő krítíka, illetve hoz
zászólás.

A mondottakból következik, hogya jövő pap- és nem pap közösségvezetőinek

képzésében egyaránt különös súlyt kell vetni a szocíológía és pszichológia tudo
mányokra. Itt kell megemlíteni, hogy a leTkipás2Jtori feladatek lényegükben gya
korlatiak. ALigha képzelhető el, hogy olyan valaki jól tanítsa az ún. gyakorlati
tárgyakat (lelkipásztorkodástan, katehetdka, pedagógia, pszichológia, s szocíoló
gia), aki maga gyakorlatban nem foglalkozik ezekkel. E tanároknak egyúttal 
bár szűkített munkakörrel - a lelkipásztori gyakorlatban is dolgozniuk kell.

A kongresszus harmadik fő témája a társadalomlélektan, szocíológía és lel
kipásztorkodástan határkérdése: hogyan valósítható meg a kollegiális egyházköz
ségvezetés. illetve hogyan illeszkedik bele az ilyen egyházközség az össz-egyház
ba. Bár a kérdésre minden előadó kitért, s volt olyan előadás (H. Fischeré), mely
nek ez volt egyetlen tárgya, mégis ez látszott a legbizonytalanabb területnek. Igaz,
hogy ez természetes is, hiszen a gyakorlati megvalósulás a jelen és jövő nagy fel
adata. A cél éppen ennek kikísérletezése.

W. Schöpping előadása bevezetésében hangsúlyozta, hogy a kollegialitás, a
vezetői stílus demokratlzálódása értelmében az egyház egész szerkezetét át kell
alakítani, a szubszídiaritág (önállóság) és a szelldaritás (kölcsönös segítes - össze
tartozás) elvei alapján. Egyházközségi színten ez azt jelenti. a szubszidiaritás
szempontjából. amit az előzőkben az egyéni felelősséggel kapcsolatban megálla
pítottunk: ti. hogyakiisebb közösségek is saját felelősséggel és hatókörrel ren
delkezzenek.

A gyakorlati megvalósítás kérdésével kapcsolatban kerűlt szóba a munkaülé
sen a cölibátus valamint a diakonátus problémája. A kiindulópontot az a tény
szolgáltatta, hogy vannak olyan közösségek, melyeknek nincs sajá,t papjuk. A lel
kipásztori gyakorlat vagy a közösséglélektan azonban egyaránt arról beszél, hogy
vezetőre szükség van. Természetes volt tehát az a (elméleti) megállapítás: min
den közcsségnek legyen saját - bizonyos teológiai képzettséggel rendelkező 
vezetője, aki el tudja látni a hitoktatást, az ige Iíturgíáját vagy az áldoztatást,
Ez lehetne civil keresztény, de jobban megfelelne a felszentelt diakonus, aki fő

hivatásként látná el a feladatokat. A komolyabb vítát az ezután következő ja
vaslat váltotta ki, amely feltette az ismert kérdést: vajon nem lehetne-e a nős

közösségvezetőket pappá szentelni. Két szempont is em [avallaná. Egyrészt, mert
így nem foszt juk meg a közösséget a rendszeres szentmise és gyónás lehető

ségétől. Másrészt - amint Klostermann professzor indirekt bizonyítással rávilá
gított -, ha a közösségvezetők nem mísézhetnek, gyóntathatnak. stb., ez magában
hordozza a veszélyt, hogy a pap egész életét a szentségek kiszolgáltatása fogja
lefoglalni, s nem jut ideje az igehirdetésre. Ez viszont ellentétben áll a papság
lényegével. Szent Pál hangsúlyozza: "Krisztus nem azért küldött, .hogy keresz
teljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem" (1. Kor 1,17). A vita végén egy-
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hangúan elismerték a helyesen megvalósított papi nőtlenség értékét és jelentő

ségét, de "célravezetőnek tartanák", ha - a fenti elvek alapján - nős embere
ket is pappá lehetne szentelni. '

Az egyik előadás azzal a gondolattal zárult, hogy a keresztény közösség már
. létében is jel: tanúságot kell tennie Krísztusban való szerétet-egységéről. A kon

ferencia ennek - a mai körűlmények közt legjobb - megvalósulási lehetőségeit

kereste, a közös cél egységesítő légkörében. így bizonyára önmagában is jel és
felhívás volt.

TOMKA FERENC·

EGYHÁZ ÉS VALLÁS SPANYOLORSZÁGBAN

1960 június elején 352 baszk pap leve
let írt a püspöki kárnak: tiL1Jakoztak a
diktatúra ellen és az ellen, hogy az egy
ház nem hallatja szavát. "Mint a tanító
egyház tagjai igényt tartunk arra a jog
ra, amely egyben kötelességünk is 
írják -, hogy megbélyegezzük a népünk
elleni támadásokat. .. Nem akarjuk,
hogy hallgatásunkkal magunk is bűnö

sök legyünk... A spanyol alkotmány
csak h01t betű... A puszta gyanúsítás
elég arra, hogy a rendőrség, vagy a pol
gárőrség valakit megverjen, megkínoz
zon ... Visszautasítjuk ezeket a tetteket s
az egész totális rendszert, mert szemben
állnak az emberi természettel és a ke
reszténységgel." A négy Illetékes püs
pöknek, a nunciusnak és a Szentszéknek
eljuutacott levélre és knítlkára a püspöki
kar azonnal válaszolt. A válasz a ténye
ket visszautasította, a szerzőket naivitás
sal felelőtlenséggel és inkorrektséggel
vádolta sőt kétségbevonrtJa a levél hite
lességét is. A hatalmi. szó további erő
sítésére augusztusban a nuncius a Szerit
szék üzenetét tolmácsolta: "Az efféle
kezdeményezéseket csak mélységesen
sajnálni lehet, mert nemcsa;k ~ püspök
kel szembeni tíseteíetlenségről tanus
kodriak hanem rnegbotránkoztaciálc a
híveket, és az egyházat olyan kérdésekbe
próbálják bevonrui, amelyeknek a. le~
csekélyebb közük sincs annak mlSSZlO
jához." A püspöki kar álláspontját 
még egyértelműbben - a II. vatikáni
zsinatra ír,t körlevél fejti ki. EszeriJllt
"csak egy módon élhetünk Krisztussal,
éspedig ha a pápából és a püspökökből

álló hierarchiával összhangban élünk.
Akii tőlük eltávolodik, Krisztustól távo
lodik el... Ha a püspök szél, minden
saját véleménynek meg kell szün-
nie". ..

Azóta nyilvánvaló, hogy a spanyol
katolicizmust és egyházat nemcsak ez a
krízis terheli. Egyre újabb rázkódtatá
sok rengetik meg a katolikus állam és az
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államkatolicizmus omladozó bástyáit. A
hajszálrepedések döntő változások kö
zeledtét jelzik.

Spanyolországban 503492 km--en
31 604 OOO ember (1965) él, azaz 62,8
fő/km". Az 1936-39-es polgárháború
óta az ellenzéki pártok be vannak tilt
va, Franco mia1t caudíllo (vezér) a
Falange-ra támaszkodva építette ki. a
fasiszta diktatúrát. Az országban élő

közelI millíó baszknak politikai jogai
nincsenek, nyelvüket hivatalos ügyek
ben nem használhatják; A spanyolországi
életszínvonal Nyugat-Európában - Por
tugália után a legalacsonyabb. A
katolikus vallás államvallás. Az ország
színkatolikus, a protestánsok számát
1960-ban 16-18 OOO-re, a zsidókat
5000-re becsülcék, Az egyház és az ál
lam viszonyát az 1953. évi kenkordátum
rendezi, amely miridkét félnek messze
menő beleszólási jogokat biztosít a má
sik ügyeibe.

A spanyol katolicizmus válsága az ál
lammal, a feudális és a fasiszta struk
túrákkal való összefonódásból ered. A
"hatalmon lévő" egyház gyakran vak a
bajokkal szemben, bár a vallási élet
hosszú ideje hanyatlik. Az államvallás
jellegből következőerr az egyház aktív
vagy passzív részese a totális diktatúra
elnyomó poldtdkájának, s itt szembekerül
saját erkölcsi felfogásával és céljaival is.
A krízis jól látható egyrészt vallássta
tisztikai adatokban. másrészt az egyház
polütikájának változásaíban ; Róma és a
spanyol hierarchia, valamint az állam
és az egyház viszonyának alakulásában.

A vai7:ási aktivitás két évszázada nagy
jából állandó gyorsasággal csökken,
noha az egyház élete iránti érdeklődés

és a vallási tájékozottság változatlanul
nagy, Jellemzőek a magasszintű vallási
tájékozottság és a csökkenő vallásgya
korlat adatai. E.gy 1964-es közvélemény
kutatás szerírrt az egyetemi hallgatók
kilenctizede hisz Istenben, nyolctizede



hisz Jézus ísteni természetében, héttize
de vallja a pápa tévedhetetlenségét (hrt
és erkölcs dolgában), nyolctizede leg
alább évente - fele havonta - gyónik
stb. A diákok 20%-a olvasta a "Pacem
jn terris" enciklikát, az egyetemi hall
gató lányok 65%-a, a fiúk 499/o-a figye
lemmel kísérte a zsinatot.

A formális hítvallás és a vallási kul
túra magas színvonala azonban nem tük
röződik a mindennapí életben. A vasár
napi misehallgatás, és a húsvéti gyónás
áldozás számadatai országrészenként na
gyon eltérnek, de egyes jellemző voná
sok általánosan érvényesek. Csak a na
gyon szegény parasztok járnak rendsze
resen templomba. gyónni, áldozni. A
legelmaradottabb, legszegényebb - és
nemzeti elnyomás alatt is szenvedő 
területeken az 50-es években vasárna
ponként a felnőtt lakosság 85-90%-a is
elment misét hallgabnt. .Az országos át
lap: viszont már akkor sem érte el az
50%-ot. Különösen súlyos a helyzet a
városokban, a munkássáz körében. A
Munkás Actio Catholica (HOAC) 1957-es
adatai azt bizonyítják, hogy a munká
soknak csak 7,6'%-a jár rendszeresen
mísére, s 28,5%-a megy el húsvét táián
.e:yónni, áldozni. A zvermekeket ugyan
Ieznaayobbrészt (89,l%-ban) megkeresz
teltetik, de ez nem változtat azon, hogy a
munkások 41.3%-a tudatosan és követ
kezetesen vallásellenes, és további 57,7%
azt vallja, hogy a vallás nem érdekli,
nem érinti. A munkások 89,6%-a nyiltan
antiklerikálisnak mondja magát. Ehhez
még azt kell hozzátennünk, hogy Spa
nyolország csak a II..világháború után
kezdett gyorsabban íparosodní. A mun
kásság száma és jelentősége egyre nő.

1950-ben az összes kereső 15,5%-a volt
munkás. 1960'-ra ez az arány 32%-ra
emelkedett.

Rendelkezünk a papi hivatások csök
kenését szemléltető adatokkal is. 1769
ben az ország akkori 9 369 OOO főt szám
láló lakosságából 65823 volt pap - azaz
minden 141. személy. Száz évvel később,

1867-ben már csak minden 401. ember,
1957-ben pedig 1264 főre jutott egy pap.
1.769-tól 1951-ig folyamatosan csökkent
a papok száma, 1769-1939 közötá a sze
minaristák száma is évről-évre kisebb
volt. Azóta némileg javult a helyzet.
1939 óta lassan emelkedik a papi hiva
tások száma, és ez 1951 óta azzal jár,
hogy már több a szentelés, mint ahány
pap évente meghal, azaz nő a papok
száma is. Ugyalllakkor azonban az or
szág népessége még gyorsabban szapo
rodik (1920: 21 millió; 1930: 23,4; 1940:
25,8; 1950: 27,9; 1960: 30,1 és 1965; 31,6

millíó fő). A papok abszolút számának
növekedése ellenére, a társadalomhoz
viszonyított relatív száma tovább csök
ken. 1961-ben 24910 világi és 8442 szer
zetes pap, 8037 szeminarista és 78 223
apáca élt Spanyolországban. A 10 OOO la
kosra jutó hivatások száma nem éri el
a hollandiai arány felét, vagy az angliai,
svájci belga arány kétharmadát sem
(lásd:' A holland katolícizrnus. Vigilia
1970. május, 356-357. old.).

Az állam és az egyház közti viszony
a másik terület, ahol a problémák leg
inkább nyomon követhetők. Az említett
1960-as összeütközés talán az utolsó eset
volt, ahol a püspöki kar egységesen - és
mereven - kiállt a Franco rendszer
mellett, s ráadásul magatartásához Ró
mából kapott biztatást, Azóta a baszk
papoknak és a társadalmi igazságtalan
ságok ellen tiltakozó sokezer társuknak
a legfelső színten is van fegyvertársuk,
szószólójuk. A Franco-fasi2Jmust gátlás
talanul kiszolgáló püspökök száma csök
ken: kihalnak. A püspökök többsége
mind élesebben tiltakozik a diktatúra
politikája ellen, s ma már Róma is ezek
mögött áll. Lássunk néhány példát!

Toledo érseke Spanyolország akkori
prímása Enriq~e PLa y Deniel kardi
nális már 1960 novemberében határozot
tan kíkelt a Munkás Actio Catholícáf ért
sérelmek míatt. Levelében a konkodátum
megsértésével vádolja a kormányt. 1968
első hónapjai óta azután állandó napi
rendi kérdéssé válik a konkordátum.
Ennek értelmében ugyanis a püspökö
ket az államfő nevezi ki, Róma csak
jóváhagyja a kinevezést. Jelenleg 8 püs
pökség élén nincs püspök, mert a jelölte
ket a Szentszék nem tartja méltónak a
tisztségre. További 12 megvéspüspök
öreg, nagy részük benyújtotta lemon
dását.

1968 nyarán a baszk tartományokban
forrongás kezdődik. A kormány válaszul
válogatás nélkül fogat le polítikusokat,
értelmíségleket, papokat, tart házkutatási
egyházi intézményekben stb. San Sebas
tían érseke pásztorlevélben tiltakozik a
korikordátum megsértése ellen.

1969 januárjában a diáktüntetések és
a feszűlt belpolitikai helyzet míatt a kor
mány rendkívüli állapotot hirdet ki; egy
héttel azután, hogy egy baszk püspök
tiltakozott az ottani rendkívüli állapot
ellen.

1969 májusában számos papja után a
bilbaói általános helynököt is letartóz
tatják.

Cossui Just, Montserrat-i apát a fog
lyokkal való bánásmódról így ír; "Sze
mélyesen ismerek egy letartóztatottat,
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akiit három hónapig kínozbak. Megaka
dályozták, hogy aludjon. Összekötözték
a lábait, fejjel lefelé kiakasztották a
börtön harmadik emeleti ablakából és
azzal fenyegettek, hogy elvágják a zsí
nÓJ:1t."

A rendkívüli állapot és a fasizmus
embertelenségei ellen 1968-69-ben .több
templomban ülősztrájkkal tiltakoztak
papok és hívek.

1969 májusa után papi csoportok ismé
telten többnapos éhségsztrájkkal tilta
koztak az emberi jogok megsértése ellen
Spanyolországban. Válaszu! a sztrájko
lók többséget börtönbe zárták.

A példákat még hosszan sorolhatnánk.
A templomi ülősztrájkokazonban a püs
pöki karon belül is választóvízként hatot
tak. A fondorlattal a püspöki kar eLnö
kévé választott madridi érsek, C. Mor
cillo Canzález még mindig Franco oldalán
áll, s egyházi fenyítékeket helyez kílá
tásba a templomok "méltaJtlaJ!1" hasz
nálói ellen, Morcillo mögött azonban
már kevesen vannak. A püspökök zömé
nek tiltakozását már csak állami cen
zurával. körlevelek elkobzásával lehet
halkítani. Morcillo helyzetét az egyházon
belül nem szabad túl erősnek tartanunk,
Morcillo korábban azt remélte, hogy a
pápa Spanyolország prímásává nevezi ki,
de nem kapta meg ezt a címet. Ehelyett
mínden po1itikad rangja és tevékenysége
feladására szólította fel őt a pápa. Mí
után képviselői és koronatanáestagí
funkcióit feladta, mégsem őt, hanem a
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volt Oviedo-i érseket, Vicente Enrique y
Tarancon-t nevezte ki a pápa toledói ér
sekké és spanyol prímássá. Annál figye
lemreméltóbb, hogy a püspöki kar elnö
kének megválasztásakor MorcHlo az öreg,
részben már nem is tevékenykedő püs
pökök összehívásával és szavazataival el
nyerte az elnöki tisztséget, nyilvánvalóan
Róma szándéka ellenére.

Úgy tűnik, hogy bár a spanyo! katolikus
közvélemény nem tartja elég bátornak a
püspÖki kar állásfoglalásait, mégis a püs
pököknek csak egy kis csoportjával áll
kifejezetten szemben. A beadványok,
nyílt levelek elsősorban ezeknek szólnak.
1969 nyarának elején a barcelonai egye
tem teológiai karának 41 professzora és
294 hallgatjj,a részletes helyzetelemzést
és vádiratot juttatott el a püspöki kar
hoz. Szent Tamás szavait idézik: "Tud
nunk kell, hogy ott, ahol a hit van ve
szélyben, az előljárókat alattvalóiknak
nyílvánosan is figyelmeztetniök kell."
Figyelmeztetésben, egyéni tíltakozásban
nincs is hiány. Csak közben a vallásos
ság mértéke egyre jobban csökken, s
kérdés, hogy a spanyol egyháznak meg
lesz-e az ereje arra, hogy önállósítsa
magát az államtól, hogy intézményesen
hajtson végre alapvető változtatásokat.
Ez természetesen azzal is járna, hogy
az egyház egész mávoltában kerülne
szembe a fasiszta díktatúravaí. A. ma
látható kezdeményezések alapján a ki
látások még nagyon vegyesek.

F. T.

A nyarat elfelejti egyszer a foly6,
és gyeTmeki arcunkat széttÖ.ri a viz,
S kiejt meleg tenyeréből a fény.
Csak elárvult nyomainkat őrzi a hideg fövény.

S megismerjük majd az őszi folyó szomorúságát,
Keserű füst kanyarog a mélyülő égre,
És csönddé fagynak szerelmes szavaink
Az üres part [elett:

Cs6kunk törékeny hidja a semmibe zuhan,
szánkat lepecsételi feltéphetetlenül a némaság,
Mert akkorra már önmagunkat sem érthetnénk.
Ami elmúlik, oly reménytelen.

A nyarat elfelejti egyszer a foly6,
Igazi arcunkat elfelejti, akit szerettünk.
Gyermeki arcunkat elejti a víz.
Életünket kiejti meleg tenyeréból a szerelem.

Simon Zoárd
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