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I NYUGTALAN HOllaND KATOLIKUS EGYHAZ
"Elakadtam az ajtó és a küszöb között

- vallotta Alfrink bíboros egy, még 1961:1
októberében megtartott papi tanácskozás
során. Wim L. Boelens jezsuita atya a
múlt év tavaszán befejeződött holland
lelkipásztori zsinat egyik leglelkesebb is
mertetője és kommentátora szerínt a bí
boros azt akarta ezzel kifejezni: "sem
Rómában sem Hollandiában nem sikerült
teljes helyeslésre találnom", Azok a viha
rok, amelyek Bluyssen püspök Schille
beeckx professzor, valamint a holland
katekizmus körül kerekedtek, nem is be
szélve a lelkipásztori zsinaton a cölibá
tus ügyében megejtett szavazás vílágvíssz
hangjáról, mind azt bizonyítják, hogy a
holland helyzet kevés megértésre talál a
katolikus világban. Igy érthető, hogy a
hollandok minden alkalmat megragad
nak, hogy helyzetüket, gondolataikat meg
magyarázzák, és talán ennek a törekvés
nek eredménye volt az a folyóirat-köteg
is, amelyet nemrégiben tett le szerkesz
tőségünk asztalára a posta, csupa olyan
és javarészt az említett Boelens atya tol
lából származó írással, amelyek a holland
lelkipásztori zsinat előzményeit és ered
ményeit igyekeznek a katolikus testvé
rekkel megísmertetní. S mi az alábbiak
ban készséggel idézzük W. L. Boelensnek
a német Publik és az osztrák jezsuiták
által kiadott Entschluss hasábjain megje
lent írásaiból a legfontosabb és legérde
kesebb passzusokat.

Sokan teszik fel a kérdést, honnan ered
a holland katolicizmus hirtelen támadt
lendülete és fordulata. A múlttal való
gyökeres szakítást gyanítanak mögötte,
holott a Iegutóbbí fejlemények sokkal in
kább 8IllII1ak a konvencionális keresztény
ségnek gyümölcsei, amely Hollandiában a
legerősebben, de talán a legegészsége
sebben is alakult ki. A holland katoliku
sok jámbor, a pápához hű és a hierarchia
iránt engedelmes nép voltak. Spanyolor
szággal és Irországgal együtt Hollandlá
ban volt a legtöbb papi hivatás. 1965. ja
nuár l-én 15.200 holland papot tartottak
számon, akik közül 8.915 hazájában, míg
6.285 a missziókban tevékenykedett. A
jól szervezett egyházközségi lelkipásztor
kodás folyamányaképpen még ma is
mindössze csak 18 olyan plébánia van,
amelyhez 10.000-nél több hivő tartozik. A
mísén résztvevők százalékszáma mínd
máig itt a legma~bb egész Nyugat-Eu
rópában. .

A század elejéig a katolikusok Hollan
diában mennyíségí és mínőségí tekintet
ben is kisebbségben voltak, Csak fokoza
tosan vivták ki politikai [cgaíkat és befo
lyásukat egy katolikus párt, valamint
kulturális és hivatási szövetségek és egye
sületek segítségével. Az egyházon belüli
viták során a tekinteteknek a világegy
házra való irányításával igyekeztek a ki
sebbrendűségi érzést megszüntetní. A ka
tolíkus sajtó és a konfesszionális iskola
révén a katolikusok megmerevedtek az
ízolácíóban, a világegyházzal való prob>
lémamentes konformízmusban, valamint
a pápa és a püspökökkel szembeni föltét
len engedelmességben.

A fordulat a második világháború után
következett be. 1950 óta egyre világosab
bá vált, hogy az emancipáció meghozta á
maga gyümölcseit: növekedett a laiku
sok önállósága. A sajtó, az iskolaügy, sőt
még az egyesületek is deklerikalizálódtak
anélkül, hogy vallási jellegüket elveszí
tették volna. Nem volt szó antíklerikallz
rnusról, hanem egy lassan kiépülő együtt
működésről papok és laikusok között az
azonos joggal bírók partneri viszonya
alapján. A régi egyházi struktúrákkal,
amelyeket az izoláció és a papság gyám
kodása jellemzett, nem lehetett többé él
ni. Alkalmatlannak bizonyultak, hogy az
ipari társadalom újonnan fölmerülőkérdé
seiben választ, megoldást sugallhassanak.
Eltekintve a laikusok növekvő öntuda
tától, amelyből sajátos felelősségük föl
ismerése következett, a klerikális hierar
chikus vezetés egyre kevésbé volt képes
arra, hogy a tásadalmi életre nézve szak
szerű irányvonalakat adjon. A profán vi
lág köréből fölmerülő kérdések megvá
laszolásánál egyre nagyobb szükség lett
a laikusokra.

A II. vatikáni zsinat a legjobbkor si
etett az egyház új önértelmezésének se
gítségére. Nem kell ennek a zsinatnak
okmányait túlságosan részletesen tanul
mányozni ahhoz, hogy megtud j uk, ~ ez a
zsinat a modern világgal szembeni nyi
tottság mellett szállt síkra és reménvét
a pápa. a püspökök. a papok és a laiku
sok kollegiális együttműködésébe vetette.
Sajátos feladat jut így mindenkinek és
egy olyan, a helyzetből adódó plirrífor
mitás jön létre, 'amelyet a holland egy
háztartomány igyekszik a legkomolyabban
venni. A holland katolicizmus megelőző

történetét tigye1emQ.e véve, aa újabb fej-
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leményeken nincs mít csodálkozni, bele
értve némely római hivatalok meg nem
értését is; inkább magától értetődőnek

kell tekinteni, semmint meglepőnek.

Hollandia a II. vatikáni zsinat után
megindult fejlődést döntő mértékben püs
pöki karának köszönheti, amely mínden
- és lelkipásztori zsinaton is világosan
megmutatkozó - véleménykülönbség el
lenére nyitottnak mutatkozík az egyházi
s~rt!k.!úrák gyökeres megújítása és egy új
világértelmezés Iránt. A lelkipásztori zsi
nat kezdeményezői is a püspökök voltak.
Ez a megállapítás fontosnak tűnik mert
k?lföldön és Rómában is gyakran' olyan
latszatot keltenek, hogy a hívek szorítot
ták falhoz püspökeiket.

Amikor 1965. november 16-án befejező

dött a II. vatikáni zsinat, J. de Vet bre
dai püspök felhívással fordult püspöktár
saihoz és a holland teológusokhoz, hogy
tartsanak magában Hollandiában is zsi
natot, :€:s a holland püspökök még ennek
az évnek karácsonyán közös pásztorle
vélben hivatalosan közölték ezt a szán-
dékukat. .

Azzal kezdettől fogva mindenki tisztá
ba volt, hogyahívekkel együtt tartott
zsinat kockázatos vállalkozás és nincs rá
példa sem a világegyházban, sem az egy
háztörténelemben. Bizonytalanság uralko,
dott például abban a tekintetben, hogy
ez az újfajta együttműködés és tanácsko
zás a hierarchia és a hivő nép között a
kölcsönös bizalom növekedését szolgál
ja-e majd vagy bizalmatlan huza-vonát
eredményez. Amikor a zsinat ügyrendjé
re fölveendő témákat meghatároztak,
amely munkában döntő rnértékben vett
részt a két zsinati teológus P. Smulders
és SchiUebeeckx professzor, az alábbi ve
zető gondolatmenetet állapították meg:
A II. vatikáni zsinat új gondolatait és
kezdeményezéseit a püspökök, papok és
laikus hívek kollegiális együttműködé

sével és valóságos együttes felelősségével

kell az evangélikus keresztényekkel
együttműködve a holland viszonyokra al
kalmazni. A befolyásos felekezeti saító ál
landóan és részletesen beszámolt a vati
káni zsinatról és sok várakozást ébresz
tett. Nagy csalódást okozna a hivő nép
körében, ha saját országunkban nem íoa
nánk hozzá ezeknek az irányelveknek 'a
gyakorlatba való átültetéséhez. Közben
mindenki döntőnek érezte azt a szem
pontot, hogy a vatikáni zsinat határoza
tait a holland helyzetre alkalmazva to
vább kell fejleszteni és ennek következ
ménye volt, hogy a zsinati szövezcket
csak kevésszer - Boelens szerint talán
túlságosan is kevésszer - említették.
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Mint zsinat utáni egyház - írja Boe
lens - az Isten népe minden tagjának
közös felelősségéből indultunk ki, ame
lyet új formában lehet és kell kibonta
koztatni, mínthogy a laikusok az egyre
bonyolultabbá váló társadalomban egyre
magasabb műveltségí színvonalra tesznek
szert, kritikusabbakká válnak s ezért
nem tudnak többé teljesen passzív mó
don felülről jövő előírásokat és hitelveket
magukévá tenni vagy végrehajtani. A
technikai társadalom egyre több salátős,

profán szaktudást követel meg a hit tekin
tetében is, hiszen az végül is nem más
mint az ebben a világban élő embemek
gyakorlati társadalmi élete az egyetemes
dimenziójú üdvösség érdekében. Az egy
ház és a keresztények hithirdető megbí
zatása többre szól, mint az egyes emberek
lelki üdvösségére és az Istenről, valámint
a mennyei dolgokról való tudásra. Az
eszkatologikaí értelemben vett humanizá
lódásra és Isten akaratának érvényesítése
érdekében a püspököknek szükségük van
az elkötelezett laikusokra. A holland lel
kipásztori zsinat ebben az értelemben
dolgozta ki az egyházmegyei és egyház
községí tanácsok szervezeti fölépítésére
vonatkozó terveit.

A holland lelkipásztori zsinat kezdettől

fogva a helyi egyház által adott sajátos
ságokból és a helyi egyház viszonylagos
önállóságából indult ki, hogy ebben a
helyzetben a lehető Iegkreatívabb módon
szólhasson, Ez meglehetősen nagy fordu
latot jelentett a hagyományosan konfor
mista és a világegyházra beállítódott hol
land katolicizmusban. A II. vatikáni zsi
nat. amikor a püspökök sajátos felelős

ségét hangsúlyozta az egyháztartorná
nyokban, hitelesítette ezt a tendenciát. A
holland püspökök azon a véleményen
voltak, hogy a fölmerült feszültségek a
következetlenség folytán merültek 'fel,
hogy bizonyos törés volt tapasztalható a
zsinat által megindított fejlődés terén.
Ahol ugyanis egyszer a tapasztalat SZf'
rint gyakorlatilag értékesnek bizonyult a
szabadság és kreativ felelősség tudata. azt
nem lehet többé elvenni, mert ez a hite
létől fosztaná meg az egyház vezetősé

gét. Ebből a szempontból kell megítélni
a holland egyház vezetőségének pozitív
állásfoglalását az új katekizmusra, a szü
lők felelősségén alapuló házasságí gya
korlatra, valamint a papi hivatás pluri
form felfogására vonatkozólag. A holland
egyház vezetőinek véleménye szerint a
világegyház a maga régi uniformizált és
át;!:ekinthető alakjában úgyis megszűnt,
víszon] inspiráló és evangéliumi jelentő

sége csak akkor lesz, ha élő tagokból áll,



amelyek a maguk szabadságának és kí
sérletezésí lehetőségének területéről ki
indulva segítik elő egymás haladását. A
külföldi kapcsolatok jelentősége nemhogy

,csökkenne, hanem fokozódik ezáltal. Fel-
tűnő tény, hogy éppen azsk az egyházi ve
zetők, akik a világegyház uniformizált
egységét hangsúlyozzák, hajlandók a leg
kevésbé arra, hogy dialőgusba bocsátkoz
zanak, ami pedig éppen élménnyé tenné
ezt az egységet.

Mindezek az alapgondolatok határozták
meg a lelkipásztori zsinat folyamán éven
ként két alkalommal megrendezésre ke
rült plenáris ülések szervezeti felépítését.
A hét püspök (és két segédpüspök) mel
lett mínden egyházmegye tíz delegátüst
küldött, akiket a lépcsőzetesen megvá
lasztott egyházmegyei tanács jelölt ki túl
nyomórészt a saját tagjainak sorából. A
tiz delegátus közül három pap és három
laikus volt. A szerzetesrendek a maguk
soraiból szintén tíz delegátüst küldtek,
míg a püspökök jelöltek ki tizenöt tö~
vábbi szavazati joggal bíró delegátüst az
ún. "elfelejtett csoportok" (pl. munkavál
lalók, fiatalok, szakemberek, hangsúlyo
zottan konzervatívok stb.) köréből. Csak
felszólalási joga volt, de nem szavazati
joga a nem katolikus vallási közösségek
tíz delegátusának. Nem képviselték magu
kat a katolikus egyesületek rnínt olya
nok, nehogy az a látszat kerekedjék, hogy
valamilyen öncélú intézményről van szó
és nem a hivő nép egészének reprezen
tatív képviseletéről.

Mínthogy a legfontosabbnak a szabad
vitát tartották, hogy ezáltal a hivő kö
zösség nézetei mínél világosabban kife
jezésre jussanak, nem akarták szövegvál
toztatásokkal és szavazásokkal elveszte
getni az időt. A vita rövid lelkipásztori
javaslatok alapján folyt, amelyekben a
beszámoló-tervezet fő gondolatait gyűj

tötték össze. Ezeket a beszámolókat a
püspökök már jóval korábban elfogadták
és három hónappal a plenáris ülés előtt

nyilvánosságra hozták és vita alá bocsá-
'tották. A lelkipásztori zsinat munkáját
viszont nem szabad csak ezeknek a be
számolóknak az alapján megítélni, ha
nem míndíg hozzá kell olvasni a vitáról
szóló jegyzőkönyvet is.

Minthogy egy ilyen gyűlés vezetése fá
rasztó feladat, a plenáris ülések két el
nöke míndig laikus hivő volt, olyan em
berek, akik gyakorlottak voltak a vita
vezetés technikájában. Ennek az az elő

nye is megvolt. hogy a felszólal6k bát
rabban és gátlástalanabbul beszéltek,
mintha püspökökkel vagy papokkal álltak
volna szemben. De a püspökök számára

is kedvező volt ez a vitaforma, mert fon
tos kérdéseknél nem tekintélyi alapon is
beavatkozhattak a vitába, vállalva az ér
velésükkel szemben esetleg felmerülőbí
rálatot. Ez nem jelenti azt, hogy a püs
pökök engedték volna, hogya hivő nép
bármit is előírjon nekik. És több ízben
is hangot adtak egyházvezetői felelőssé

güknek. Másrészt viszont nemcsak távol
1'61 figyelték a vítát, hanem abban tevé
kenyen és alkotó módon részt vettek. Ez
a Hollandia számára mostanában magá
tól értetődő és szükségesnek tartott eljá
rási mód gyakran nehéz helyzetbe hoz
ta püspökeinket - állapítja meg Boelens
atya - Rómában és más püspöki karok
kal szemben is, mert egy-egy ilyen ple
náris ülés előtt bár ínforrnální tudták
külföldi kollégáikat a Hollandiában mu
tatkozó tendenciákr6l, de nem tudtak
végérvényeset mondani a saját álláspont
jukról. A dialógussal ugyanis együtt jár,
hogy az ember közben megváltoztathatja
a véleményét. Egy tekintélyi tilalmi
rendszer, amely nem dolgozik szakszerú
felelétekkel és nem hoz fel meggyőző ér
veket, semmi segítséget nem jelentett
volna a püspököknek.

A' holland lelkipásztori zsinat termé
szetesen nem hozott egyházjogilag köte
lező határozatokat. Döntéseinek mégis
nagy erkölcsi értéke van és számunkra ez
fontosabb. Mindenki úgy érzi, hogy kötik
őt azok a megállapodások, amelyeknek
létrejöttében ő maga is közreműködött,

és erre állítja be az egész nemzeti lel
kipásztorkodást. Ugyanakkor a magas töl
tésű és gyakran nagyon óvatosan tapo
gatózó vitákból egyaránt észrevehető volt,
mennyíre fontosak voltak a delegátusok
számára a Rómához és egyéb egyháztar
tományokhoz fűződő kapcsolatok.

Hollandiában a tömegkommunikációs
eszközök ma még túlnyomórészt kon
fesszionálls jellegűek.Ennek volt a követ
kezménye, hogy jelentős részt vállaltak
a zsinat előkészítésében és publícitásá
ban, is. A jelenlévő újságírók száma ál
landóan növekedett és az 1970 áprilisában
tartott utolsó ülésen már 160-an voltak
(túlszárnyalva ezáltal a deleaátusok lét
számát) és felerészben leülföldről jöttek.
Egyházi részről gyakran szemükre ve
tették a saitö képviselőinek, hogy nem
tudósítottak tárgyilagosan és egyoldalúan
ki emelték a szenzációkat. Viszont tudo
másul kell venni, hogy nagyon nehéz fel
adat egy órák hosszat tartó vita fő vo
nalát megraizolri), és nagy a kísértés a
szenzációsnak ható megnyilatkozások
aránytalan eltúlzására. Mindenesetre a
lelkipásztori zsinat során teológiai tanács-
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adókat is alkalmaztak a sajtóirodánál, és
aki akart, alapvető Információkat iszerez
hetett vitatott kérdések hollandiai hát
teréről.A püspökök és delegátusok egyéb
ként nagyra becsülték a saitó munkáját
és mindenkor készségesen vállalkoztak
beszélgetésekre, interjúk adására.

A .Ielkípásztorí zsinat széles' keretei kö
zött sok olyan kezdeményezés történt,
amelyeket részben még csak ezután le
het majd' hatásosan beíndítaní, Igy pél
dául a papi hivatalról szóló vita során
kezdeményezték és fogadták' el egy nem
zeti központi alapítvány létrehozását
azoknak a papoknak megsegítésére, akik
hivatási problémák elé kerülnek. Fontos
eredménye volt a zsinatnak a mísszíós
segítő munka koordinálása és az elmara
dott országok megsegítésének, valamint
a békernunkának tudatosítása a hívek kö
rében. Ebből a célból nemzeti intézeteket
hoznak létre. Altalában a zsinata megbe
szélések során egy olyan új hitbeli maga
tartás és teológia igazolódott, amelynek
legfőbb jellemvonása, hogy a keresztény
ember nyílt szellemmel és egyéb polgár
társaival közösen áll szemben a mai tár
sadalom problémáival, annak minden
vonatkozásában.

A lelkipásztori zsinat sok haszna között
első helyre kell talám. tenni azt a megíí
gyelést, hogy a püspökök tekintélye lé
nyegesen növekedett és sokkal közelebb
kerültek a hivő néphez. Meg kellett ta
nulni, hogy vezetni az egyházon belül is
csak helytálló érvekkel lehet; Az érvek
érvényesítésének útja pedig a koitilars di
alógus és ezt még akkor is érdemes vál
lalni, hogy ha egy-egy elhatározás végső
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kiformálása tovább tart és átmenetileg
esetleg még zavart és félreértést is okoz.
A gyakorlati hivő állásfoglalásokat
ugyanis legtöbbször nem találjuk meg
pontosan sem a bibliai, sem a teológiai
szővegekben, azokat együttes erővel a
rnindenkorí konkrét helyzetet figyelembe
véve kell megkeresni és kimunkálni.

Arra a kérdésre végül, hogy "hogyan
tovább?" azt válaszolnám, hogy a prob
lémák megoldására a közeljövőben két
oldalról is várhatunk segítséget. Holfan
diában a lelkipásztori zsinat által meg
indított megújulást egy minden évben
összeülő nemzeti lelkipásztori tanácsleo
zás keretében folytatják majd és ennek
a tanácskozásnak statutuma most van ki
dolgozás alatt. Ossznemzeti kezdeménye
zések nélkül ugyanis az egyes kezdemé
nyezések nem találnának a kívánt hiva
talos elismerésre és hatékonyságukból is
veszítenének. Ugyanakkor a püspökök
nyiltan kijelentették, hogy a íövöoen már
nem akarnak lemondani a kérdések de
mokratikus együttes átgondolásáról. A
hoLland lelkipásztori problémák megoldá
sához - zárja fejtegetéseit Boelens 
a másik segítséget külföldről kell várni.
Az egyház hivatali és vezetői problema
tikáját, amely szorosan összefügg a lai
kusok nagyobb felelősségével és az egy
ház dekleríkalízácíójával, csak az egyéb
egyháztartományokkal egyetértésben és a
világ püspöki karával összhangban lehet
megoldani. Hollandiában ezért néznek
nagy érdeklődéssel az 1972-es római püs
pöki szinodus, valamint minden más
nemzeti szinodus elé.

DOROMBY KAROLY

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kíno.,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet ,hozzak oda, ahol gond tan'lláZ'ik.
0, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elvesziti magát, az talál,
aki megbocsát, a.nnak megbocsdtanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
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