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A LELKIPÁSZTORKODÁS HELYZETE
HÚSZ ÉVVEL A ZSINAT UTÁN

A LELKIPÁSZTORI REFORMZSINAT. A jubileumi megemlékezések általában al
kalmat adnak az ünnepélyes, elvi megnyilatkozásokra. A II. vatikáni zsinat megnyitásá
nak 20. évfordulójáról emlékeztünk meg az elmúlt év október ll-én. A tárgyilagos
felülvizsgálás és az önvizsgálat kettős mércéje kötelez bennünket arra, hogy megválaszol
juk, mit adott a Zsinat a magyar egyháznak, milyen szempontokat biztosított a lelkipász
torkodás új megalapozásához és célkitűzéseihez? A Zsinat lényegesen hozzájárult a
magyar egyházi helyzet konszolidálódásához, korszerűbb szintre emelte a lelkipásztori
munkát, és ezek eredményeképpen szerényen, de mégis reálisan beszélhetünk hazánkban
is zsinati megújulásról.

XXIII. János pápa zsinata 1962-1965 között négy ülésszakban az újkori egyház
legnagyobb reformműve lett, alapdöntései ma is meghatározzák az egyház életét, habár
máig sem alakulhatott ki egyöntetű közmegegyezés a zsinati eredmények értékeléséről

és valóraváltásáról. Még mindig akadnak olyanok, akik a Zsinat igazi célkitűzéseit nem
fogadják el, sőt tévesnek vagy kihívóan túlzónak minősítenek néhány döntést. Igy nem
csoda - mondják 'itt is, ott is -, ha az egyház várva várt "tavasza" elmaradt. Sokkal
nagyobb azok száma, akik a Zsinatra készülődve ma is a Zsinat által meghirdetett
reformok hívei, ugyanakkor azonban a Zsinat utáni időszakkal szemben meglehetősen

kritikusak, E jó szándékú bírálók egy része úgy véli, hogy a Zsinat megállt a félúton, csak
feltépte az eddigi szoros összefüggéseket, s mivel ezután a szükséges újítások végrehajtá
sában hiányzott a következetesség, a korábbi problémák még jobban kiéleződtek. Meg
kell mondani, hogy nem kevesen a zsinati nyitottság és nagyvonalúság ürügyén szubjek
tív és önkényes kalandozásokba kezdtek, a pluralisztikus értelmezések azelőtt érinthetet
lennek vélt területeket is ingásba hoztak, s a kritikai szabadság elismerése és dicsérete
nemegyszer szinte azonos a hit lényege elleni támadással.

Mindezek ellenére a jubileumi megnyilatkozások pozitív és elismerő hangon szóltak.
A Zsinat tanítása iránti érdeklődés valójában azért nem veszített semmit "állandó
aktualitásából", mert a püspökök római tanácskozása véget ért ugyan, de a zsinati
munka tovább folyik, az "Ecclesia semper reformanda", az egyház mindig reformra
szorul elvének megfelelően, egyre inkább közmeggyőződéslesz, hogy a Zsinaton felvetett
kérdések halaszthatatlanul megoldást sürgetnek. A Zsinat munkájában pontosan három
fő vonal elemezhető ki: l. az egyházról szóló hagyományos tanítás biblikusabb megala
pozása és felfrissítése; 2. a "metanoiában" megjelölt reform lelki meghirdetése és megva
lósítása után a többi keresztény felekezet megkeresése és ökumenikus testvéri egységre
hívása - ez is mutatja, hogy a Zsinat elsősorban pasztorális jellegű volt -; és végül 3. az
összemberiség mai nehézségeinek megoldásában való részvétel, vagyis a világgal való
dialógus. l

Az egyház lényegének és fogalmának új körülírására volt elsősorban szükség: az
egyház a Krisztusban hivők közössége, mint ilyen Isten népe és a történelemben tovább
élő titokzatos Krisztus teste. Az egyházi hivata/vise/és nem jelenthet hata/omgyakor/ást,
hanem mindenki szalgálatát. A vi/ági hivők is Krisztus papságának részesei, szerepük van
a hit megértetésében. megva/ósításában és továbbadásában. A liturgia, az istentiszteleti
rend, a szentmise és a szentségek megújítása a személyes és tevékeny részvételt hangsú
lyozta. A helyi egyházak nagyobb önállósága és függetlensége új életerőt jelentett. A
katolikusok között is lehetséges olyan törvényes pluralizmus, amely nagyobb nyitottsá
got, párbeszéd- és segítőkészséget eredményezhet a többi keresztény, továbbá minden
vallásos és nem vallásos ember iránt. Oöpfner bíboros szerint a Zsinat megteremtette a
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statikusan önmagában álló, a kor szellemi mozgalmaitól magát élesen elkülönítő egyház
és a dinamikusan jelenlévő és cselekedni kívánó, az emberiség egészével kapcsolatot
kereső egyházi valóság szétválasztását.

A Zsinatot kétféle szemlélettel lehet megközelíteni. Ha mint kiindulópontot és egyszeri
eseményt nézzük, akkor célját abban kell látnunk, hogy határozatai a régi tartalmakat
új értelmezéssel kívánták rögzíteni, tehát megújulásról volt szó, de a fejlődést kifejező

formulák nem annyira új struktúrákat, hanem inkább normalizáló rendet, egységet és
zártságot kívántak biztosítani a megújított egyházi életben. De nézhetjük a Zsinatot mint
folyamatot, amely máig sem zárult le és az egyház életében valójában új korszak elindítá
sát jelentette. A kor kihívására az evangélium mai értelmezésével kellett válaszolni, ez
pedig a kor problémáival való bátor szembenézést, új alkalmazkodás és új tanulás
vállalását is szükségessé tette. 2

A Zsinat időszakávalegybeesik hazánkban a második világháború befejezésével való
ra vált nagy történelmi, társadalmi és politikai átalakulás konszolidációja. A hívek
cselekvő hozzáállása is segítette az új magyar demokratikus népi állam, a szocialista
Magyar Népköztársaság megerősödését. A beilleszkedés nehézségeivel a papságnak és
a hivőknek is meg kellett küzdeniök. Ebben a különleges helyzetben a Zsinat, mínt
legilletékesebb és legkorszerübb eligazító tényező játszott szerepet: mit kell tennie a
papságnak és a híveknek ebben a megváltozott társadalmi és kulturális helyzetben? a
válasz ez: az egyház küldetése az emberekhez, a hivőkhöz szól, és az evangéliumi tanítást
politikamentesen, minden más külső meghatározó nélkül, tisztán kell továbbadnia. A
második tétel pedig így hangzik: minden történelmi és társadalmi helyzetben megmarad
az egyház sajátos evangéliumi alapon álló történelmi küldetése, és minden korban
teljesíteni is tudja e lényeges rendeltetését. A hazánkban előállott új helyzetet, amely a
régen várt társadalmi egyenlőséget, az anyagi, kulturális felemelkedést jelentette, most
már világnézeti szempontból sem kellett tovább magyarázni a hivőknek, hanem egysze
ruen az egyház tanítása szerint értelmezni.

Ma úgy látjuk, hogy a papságnak, de elsősorban a püspököknek többet kellett volna
foglalkozniuk a zsinati határozatok és döntések ismertetésével, és kezdettől fogva hiány
zott, hogya megreformált keresztény tanítást és célkitűzéseit nem elemeztük kellően és
érthetően a hivőknek. Igaz, a zsinati szövegek első olvasásra szokatlannak, elvontnak
és valóban nehéznek tűntek. A zsinati dokumentumok az első években csak apránként
láttak napvilágot, és csak tíz évvel a Zsinat befejezése után adtuk ki többé-kevésbé
sikerült kommentárokkal az eredeti szövegeket. Többen ma úgy vélekednek, hogya
Zsinat három fő vonalának, az egyházkép mélyítésének, az ökumené radikális meghirde-

, tésének és a világgal való párbeszéd elszánt vállalásának dolgában sok minden történt
ugyan, de máig sem jutottunk el a megoldandó kérdések egybefogásához. Sok pap
napjainkban sincs teljesen tisztában azzal a célkitűzéssel, hogy a Zsinat az új egyházkép
megrajzolásával végeredményben új emberformálást kívánt elérni: az egyén világára
helyezett életberendezkedés helyett a közösségre, az embertestvériség valóságára kívánta
építeni egész szemléleti rendszerünket, .etikánkat és társadalmi felelősségvállalásunkat.

Hányszor hangzott el a papság részérőla kívánság: mondják meg már végre püspökeink,
miben áll a zsinati szellem? Allandóan erre hivatkoztunk anélkül, hogya Zsinat tanításá
nak lényegét eszmei összegezésben kifejeztük volna.

A zsinati szellem első alapkövetelménye a konkrét élethez, benne a valláshoz való.
egzisztenciális kapcsolat, melynek jegyei: a nyitottság, a korszerűség keresése, a valós
emberi és társadalmi problémák megérteni akarása, az emberi, demokratikus hangvétel,
a radikális személyes hitbeli kiállás, egymás szolgálata a krisztusi tanúságtételben. A
döntő követelmény, amivel a zsinat minden keresztény emberhez fordult, a metanoia,
a belső átformálódás, a belső átalakulás keresztényi és evangéliumi parancsa, egyszóval
a megtérés volt.

A zsinati szellem második követelménye a keresztény küldetés mellett a radikális
személyes kiállás. A püspökök római találkozója annyi reformhatározatot hozott, olyan
mélyen nyúlt a dolgok folyásába, oly hangsúlyozottan követelte a keresztény élet átalakí-
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tását, hogy mindezeket csak azok vállalhatják, akik le tudják vetni korunk félelmét. A
félelem, különösen a század politikai, hatalmi és világnézeti szembenállásából eredő

szorongás végső soron a gyökértelenség, a feleslegessé válás és a tétlenségre ítéltség
érzetéből ered. Csak szellemi és eszmei valóságok képesek új radikalizmus sugalmazásá
ra, mert erkölcsi talaj ba ereszthetik gyökereiket; "öröm és remény" az egyház kiáltása
az aggódó világ felé.

A zsinati szellem harmadik vonása: az új emberi és keresztény közösségi tudat kiemelé
se. A zsinati szellem több kollegialitást, nagyobb és felelősségteljesebb testvériséget
kíván. Mindhármat - a metanoiát, a félelemnélküliséget és az összefonódást - elsősorban

a papságnak kell megvalósítania, majd a saját példájával közvetítenie a hívőknek is.

REFORMTÖREKVÉSEK AZ EGYHÁZI ÉLET HÁROM TERÜLETÉN. Az igehir
detésben, a liturgiában és a hívek egyházi tevékenységében. Első kérdésünk: vajon mai
igehirdetésünk mindenben megfelel-e a Zsinat kívánalmainak? Hozzá kellene segíteni
híveinket, hogy jobban elmélyülhessenek az evangélium szellemében, a keresztény hit
igazságok üdvösségrendi összefüggésében. De kérdés, lehet-e elmélyüini a Zsinat által
alapnormaként állított "kinyilatkoztatási szó", az Isten szavának teljesebb ismerete
nélkül? A Zsinat egyik legfontosabb törekvése az volt, hogya katolikus egyház számára
visszaállítsa a Szentírás, az Ószövetség és az Újszövetséget magába foglaló Biblia hitelét,
mint ama forrást, amely teológiailag egyedül képes korunk problémáira is választ adni.
Nem lehet elmélyüini az evangéliumokban gondolkodásunk keresztény átformálása és
a keresztény emberkép.átélése nélkül. Segítenünk kell híveinket a szószékről abban, hogy
igazi, haladó keresztény állásfoglalást alakítsanak ki a világról, a társadalmi, világnézeti,
kulturális helyzetváltozásokról, nem mindezek politikai vagy csupán társadalometikai
vonatkozásáról, hanem mint az emberi sors alakító erőiről, amelyek szükségképp evan
géliumi megvilágítást is igényelnek.

A liturgia terén történt a legkonkrétabb, a legfoghatóbb reformmegvalósítás a szent
mise felépítésében, a szentségek tartalmi mélyítésében és mindezek új formai megjelente
tésében. A Zsinat egyik döntő pillanata az volt, amikor az istentisztelet reformjával, a .
csodálatosan mély és sokszínű liturgikus konstitúció megteremtésével kezdte munkáját.
Ha a négy évig tartó Zsinat mást nem tudott volna felmutatni, mint az istentisztelet, a
keresztény kultusz ilyen nagymérvű átformálását, máris elérte volna célját. Miről van szó
tulajdonképpen? Arról, ami olyan nehezen és még most sem kielégítően ment át a magyar
papság és híveink tudatába. A Zsinat egyháztanával ismét a biblikus és patrisztikus
alapon felújított .Krisztus-mísztéríumot'' állította vallásos életünk középpontjába, ami
annyit jelent, hogy a .Kriezrus-történés" minden mozzanatával azonosulnunk kell a
történelmi és a ma is köztünk élő titokzatos Krisztussal, az Istenemberrel, akinek életére,
szenvedésére, halálára és megdicsőülésére nemcsak emlékezve, hanem ezek istenemberi
tartalmával egyesülve kell elérnünk a mennyei Atyától Krisztusban elrendelt üdvössé
günket.

Eddig is az evangéliumokban elénk lépő Jézus Krisztusról beszéltünk, de a Zsinat azt
akarta, hogy úgy beszéljünk róla, mint élőről és jelenlevőről, aki ma is bemutatja
keresztáldozatát a papság és a hívek közösségében. Ez az átalakított liturgia lényege! A

. szentmisén többé nem imádkozunk külön imakönyvből, nem morzsoljuk a rózsafüzért,
hanem együtt éljük át a krisztusi áldozat üdvőzítő mozzanatait. Ugyanez az üdvösség
közvetítés történik a szentségekben is.

Kérdés, mit tettünk eddig a liturgia reformja, e nagy átnevelő és új formálásokat
elősegítő célkitűzés érdekében? Kétségtelen, a liturgia nyelvezetében történt változást, a
magyar nyelv bevezetését a hivők hamar megértették, sok helyütt szívesebben és gyorsab
ban, mint maga a papság. Mindannyian érezzük, hogy a liturgia területén még sok kérdés
vár megválaszolásra: hogyan tegyük vonzóbbá és személyesélménnyé a liturgikus cselek
ményeket?

Sajnos, a liturgikus szövegek körül általában két nagy hibával viaskodunk még
mindig: egyrészt csak szöveget olvasunk fel az üdvösségközvetítő tartalom hangsúlyos
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mondása nélkül; másrészt bántóan gyorsak vagyunk ritmikus tagolás nélkül. További
feltétel, hogy elevenebbé, életszerűbbé tegyük igehirdetésünket is. De talán egyre jobban
haladunk a mindannyiunk számára oly lényeges megoldás felé: mintha már túl lennénk
a felszínes moralizáláson, az érzelmekre ható példafelsorolásokon, és mélyebbre kívá
nunk menni az említett Krisztus-misztérium igazi feltárása és megértetése érdekében.
Prédikációink kezdenek evangéliumi hirdetéssé és a keresztény élet indítójává lenni.
Örvendetes, hogy templomaink szentélyeiben a külföldiektől is sokszor csodált változa
tos liturgikus térkialakítás, a valóban ízlésesművészi oltárokkal együtt nagyban hozzájá
rul a szentmise lényegének, a központba helyezett üdvösségi misztérium megértéséhez.
A nemzeti nyelv bevezetésével együtt a néppel szembefo,dított oltár lett a liturgikus
megújulás legkifejezőbb jelképe.

A liturgikus reform végrehajtásában van szükség arra, hogy átadjuk papjainknak és
hivőinknek egyaránt a zsinati lelkiséget, a zsinati szellemben való gondolkodást. Még
színesebbé, még vonzóbbá kell tennünk az eukarisztia ünneplését. Legyen a húsvéti titok
kegyelmi átélése hitünk, imádságunk, áhítatunk és lelki életünk középpontjában álló,
kisugárzó erő és az Isten világába hívó szó. Sokat tettünk eddig. Imádságaink, énekeink
többetmondók lettek. A jelenlevő néppel együtt imádkozunk, együtt mondjuk a válaszos
zsoltárt a legtöbb helyen. Már megsejtjük, miért kívánta a Zsinat az első keresztény
századok imavilágába visszavinni a mai hivőket.

A harmadik terület az egyházi élet, a hivők és a papság viszonyának, a hivők egymás
közötti és az egészvilággal való kapcsolatának a zsinati irányvonal szerinti újjáalakítása.
A keresztények a kor sugallatának és követelményeinek megfelelően közösségi kapcsola
tokra törekszenek. Ellenállhatatlan erővel vonzza őket a Krisztusban megvalósult
embertestvériség gondolata. Az evangélium kijelentését komolyan veszik: annyit éruux
amennyit a másikért tehetünk; annyi a súlyunk Isten előtt, amennyi lemondással és
áldozattal mindenki sorsát, de különösen a szegények, a nyomorultak, a betegek, az
elhagyatottak, a megvetettek sorsának javítását vállaljuk. Nézetem szerint a papság és
a hivők kapcsolata még mindig túlságosan formalisztikus és külsődleges. Hiányzik a
pásztor körüli csoportosulás, a nyitott - elváró és adó - lelki érintkezés, az egymásra
hallgatás.

Közelebb kerülni egymáshoz! E téren mind határozottabban lépünk előre: A hivők

valláserkölcsi alapon egyre tudatosabban vállalják népűnk: és nemzetünk egységének szoci
ális, kulturális és gazdaságpolitikaifelemelésének ügyét. Eppen a mai társadalmi elkötele
zettségben élő hívek között alakultak ki azok a csoportok, amelyek elszánta n, tudatosab
ban és cselekvőleg kívánnak az egyház életében részt venni, egyrészt mert a világiak
általános papságának birtokában érzik a felelősséget a hitélet alakulásáért; másrészt
pontosan tudják, hogy nélkülük nincs egyház, lehetetlen a szentségek kiszolgáltatása, a
vasárnapi liturgia, az evangéliumi oktatás és a keresztény szeretetszolgálat. Az egyház
a világi hivők és apostolok - s többé nem a klérus egyháza! A hivők a papság partnerei
kívánnak lenni.

JELEN ÉS JÖVŐ A MAGYAR EGYHÁZ BELSŐ ÉLETALAKULÁSÁBAN. A
Zsinat után az egyház megváltozott magatartással emberibb arculatot kíván felmutatni
a világnak. Nem keres semmilyen feltűnést, de benne él a vágy és eltökéltség, hogya
zsinati tanítás és megújulás folytán milliók, legalábbis a keresztények bízzanak az egy
házban, egymás hitében és reménységében. Az egyház más lett! A parancsoló, "uralkodó
egyház", az Isten akaratát .minden eszközzel" érvényesíteni akaró egyház visszavonult
és szolgáló egyházzá vált. "Mindenkinek mindene lenni" - ez a Szent Pál-i mondás került
minden helyi egyház és a világ felé forduló nagy egyház homlokzatára. Az egyház feladja
hatalmát, gazdagságát, hogy az egymással törődök, az egymásra rászorulók, vagyis a
szegények sorába lépjen. Igy lesz az egyház újból az evangélium kovásza, amely az
igazság, az igazságosság, a szeretet és a béke átalakító erejével Krisztust akarja az
emberek közé vinni. Az egyháznak ma fenntartás nélkül a szegények oldalán kell állnia.
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Az egyháznak is fel kell figyelnie a kulturális forradalomban élő ifjúság helyzetére és
alakulására. Korunk sorsváltásának körvonalai itt bontakoznak ki! Az ifjúság jobbjai
nak alapbeállítottsága szerte a világon egyre tisztultabb nyitottság az eszmei tartalmak
felé, mert boldog és szép életet akarnak élni, az ifjúság nem kíván a hatalom rabja lenni.
Irtózik az erőszaktól és mindentől, ami ezzel összefügg, leginkább a háborútól. A fiatalok
szenvedélyesen érdeklődnek a társadalmi igazságosság és a béke kérdései iránt. Olyan
életteret kívánnak formálni maguk körül, ami boldoggá teszi őket, de képes felemelni
embertársukat is.

Szeretnék igazat adni annak a megállapításnak, amely szerint a magyar ifjúság nagy
egészében - bár sok vonatkozásban értékválságban van -, még mindig objektív erkölcsi.
ítéleteiben, és saját magával szemben is igényesebb. A fiatalok cselekedni akarnak,
sajnos, nem mindig találják meg, vagy nem jelöljük ki számukra a megfelelő helyeket.
E diagnózis nézetem szerint még akkor is elfogadható, ha a szexhullám már nálunk is
erősödik, ha a nyugati fogyasztói társadalom anyagiassága, könnyelműsége és felelőtlen

sége, a tömegkultúra és a szellemiértékek alábecsülése, az alkohol mértéktelen fogyasztá
sa, a rombolás és kártevési hajlamok elburjánzása, a munkamorál csökkenése, az őszin

teség és a becsületesség tűnése környezetünkben is egyre kirívóbb. Fiataljaink értékkrízi
se, a szerelem, a házasság, a család, a gyermek, a barátság, a munka, a becsület, az
őszinteség, a kötelesség fogalmainak sajnálatosan negativ átszíneződése - fájdalommal
állapítjuk meg - erősödő tendenciát mutat.

Az egész társadalom és az egyházak felelőssége az ifjúság morális támogatásában a
helyzet súlyossága folytán napról napra sürgősebb lesz. Az eddig elért eredmények arról
tanúskodnak, hogy következetes és előítéletektől mentes munkára van szükség, amely
nek középpontjában első helyen még mindig az idősebbek, a szülők, a pedagógusok, a
papok, az elöljárók, a főnökök példaadása áll. Csak ily módon, a vonzó és értékeket
mutató példán keresztül lehet elhinteni ama kritikai állásfoglalás magvait, amely a jobb
ember, az erkölcsi többletet képviselő dolgozó és a tökéletesebb társadalom szolgálatát
tartja szem előtt.

A magyar papság a lelkipásztori munka Zsinat utáni megtervezésében és kivitelezésé
ben nem tud. csodákat felmutatni, de azt sem lehet állítani, hogy semmi sem történt
nálunk. A legtöbb területen fel tudjuk becsülni, mi mindenen jutottunk túl, és mi az új
cél, amit el kellene érnünk. Szembe állíthatjuk tehát a régit mint túlhaladottat és elavultat
azzal az értéktöbblettel, amelytől előrejutást várhatunk.

Kimondottan előreléptünk a katekézis külső keretének továbbfejlesztésében. Erről a
püspöki kar római "ad limina" látogatása alkalmával a Szentatyának is beszámolhat
tunk. E téren az utóbbi években nemcsak annyiban jutottunk előbbre, hogy rendeződtek

az iskolai hitoktatás elvi és gyakorlati feltételei, hanem a kölcsönös megértés keresése,
az állami hatóságok részéről tanúsított türelem és nagyvonalúság valósággal nyugvó
pontra tudta hozni a korábbi vitákat. Az iskolai hitoktatást, sajnos, csak nagyon kevés
gyermek veszi igénybe - nem egészen 10 százalék -, részünkről az a döntő, hogy
biztosítsuk a méreteiben sokkal fontosabb templomi hitoktatás kereteit és külső körül
ményeit, főleg alkalmas világi hívek besegítésével.

A gyakorló keresztények szám szerint kevesebben lettek - bár az önkéntes anyagi
hozzájárulást fizető katolikusok száma még ma is több mint hárommillió -, de ez a
marginális tudat nem zavarja azokat, akik a Szentlélek karizmatikus meghívására hall
gatva a kevesek, a "kicsinyek" csoportjaiban kívánnak találkozni egymással. Az a tény,
hogy a magyar egyház belső élete a kiscsoportokat is kitermelte, világegyházi szintre
emelte a szemléleti átalakulást, és biztos reményt ad a továbblépésre. A csoportmunka
igazi ellenzői azok, akik ma is tömegkategóriákban gondolkodnak és tervezgetnek, akik
szemében az öt vagy tíz "báránykát" felmutató "kisded nyáj" csak elhanyagolható
mennyiség, pedig a holnap és a jövő az ő kezükben van, mert túljutottak az önérzetből

vagy az erősek tudatából cselekvők vízióján. A protestáns egyházakban ugyanezek az
alapvető törekvések megtalálhatók; nálunk icginkább karizmatikus bázisok keresik az
új élet kibontakozását a horizontális emberi találkozásban.
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A katolikus egyház átéli és átérzi annakjelentőségét, hogy az új emberkép kialakításá
ban a többi felekezettel is összefoghat. Az egyház igazi belső tartalmának és rendeltetésé
nek felismerésével összefügg az ökumenizmus körüli álláspontok kialakításának ilyen
vagy olyan intenzitása és színezete. E téren mindkét oldalon vaskos előítéletek gátolják
az előrelépést, és szerény nézetem szerint oly kevés történt, hogy külföldön nemegyszer
az a benyomás, hogy ezt a nagy horderejű kölcsönös kihívást mi csak mellékesen
kezeljük, holott enélkül nem vállalhatjuk a világgal való párbeszédet.

Milyen szomorú, hogy az ősi magyar bűn, a külön utakon járni akarás, a pártoskodás
a csoportmunkákban meginduló zsenge egyházi hajtás virágait nem engedi gyümölccsé
érni. A mindenki külön igaza nem ugyanaz, mint a mindannyiunk igaza! Akik széthúz
nak, azok rombolnak és ártanak. A kellemetlenné vált "bázis-vita" eddig is sokat ártott
a magyar egyháznak. Amit mindannyian akarunk, biztosan jó, "dum praedicetur Chris
tus", viszont ahogyan egyesek akarják, a másoktól, a nagy többségtől elkülönülten, talán
nem okvetlenül rossz, de szubjektív, konok emberek külön szektás útja lehet csupán - még
ha meg is vannak győződve igazukról-, mely az egység kegyelmi erejétől fosztja meg az
egyházat. Megnyugtató, hogy Lékai László bíboros a magyar püspöki karral és a papság
nagy többségével egyetértésben eltökélten felelősségetkíván vállalni az isteni kinyilatkoz
tatáson és ahagyományon nyugvó egyházi tanítás tisztaságáért és evangéliumi hitelessé
géért. Ezért hangsúlyozza szüntelenül, hogy a köztünk élő titokzatos Krisztust és egyhá
zát csak ugy szolgálhatjuk, ha a hivők és a papság csorbítatlan egységben maradnak,
lévén az egység Krisztus Urunk egyházának alapvető és legbiztosabb jele. Mindannyian
a Szentlelket hordozzuk magunkban, hinnünk kell abban, hogya Lélek fénye és ereje
egyesít bennünket!

Ha nem a mennyiség, hanem a minőség lesz a lelkipásztori munka értékjelzője,akkor
a fokozódó és egyre nagyobb tömegeket érintő szekularizációtól sem kell félnünk,
nemcsak azért, mert kisebb-nagyobb mérvű visszatérés, megtérés mindig akad, hanem
mert· elvi jelentőségű a kérdés: a világ természeténél fogva pluralista, és mindig voltak
és mindig lesznek hivők és nem hivők. Idősödő papjaink közül többen a pluralista
nyitottságot, a nem hivők elismert jelenlétét és sokaságát viselik el legnehezebben; a
Zsinat előtti egyházfogalomban gondolkodnak, melyben az egyház mint jogilag körül
bástyázott, sajátos társadalmi, kulturális, sőt nemegyszer politikai szövetség vagy intéz
mény jelentkezett. A papság kétségtelenül kisebb hányada - sokszor nem is az idősebbek

- ma is az egyház vélt azonosságát, a "régi biztos hitet" védő tradicionalizmusba és
bizonyos fajta klerikalizmusba burkolózik, nehezen fogadja el a ökumenizmus szüksé
gességét, és többé-kevésbé laikus-ellenes beállítottságú. Népünk vallásos rétegei is első

sorban tradicionalista alapon ragaszkodnak az egyházhoz, hagyománytisztelő hitmaga
tartásuk az alapvető keresztény erkölcsi normák megőrzésével rendkívüli nagy értéket
jelent a nézetek és elvek zűrzavarában. Reméljük azonban, hogy az uj egyházszemlélet
és a keresztényemberkép felragyogtatásával egyre jobban sikerül majd a megmerevedett
és retrográd csoportokat is megmozgatni és személyesebb bekapcsolódásra indítani a
megujult egyházi közösség egymásért cselekvő dinamikájában.

Ugyanakkor örömmel állapítjuk meg, hogy vannak a korhatárhoz közelálló vagy ezen
is tuljutott papjaink, akik ma is képesek továbbvinni az egyházi azonosság hitélét, és ha
nem tudják is már elsajátítani a zsinati teológiát s vállalni a fiatalabbak közötti apostoli
munkát, mégis elszántan helyben maradnak, és öregségük viselésével, a szenvedés és a
betegség elfogadásával az egyházat építő krisztusi szenvedés részesei. A lelkipásztori
újraszervezés ma szükségessé teszi, hogy több plébániát összevonjunk, viszont bizonyos
nagyobb jelentőségűhelyeket mégsem lehet feladni, és így sokszor fiatalok is olyan helyre
kerülnek, ahol nagyon kevés a tennivaló, más helyen pedig roskadoznak a munkától. Az
egyház eme krízisállapotát tetézi a papnevelésben előállott uj, kritikus helyzet. Nem
osztozom számos pap nézetében - bár lehet igazság benne -, hogy országosan, néhány
kiváló nevelőtől eltekintve, nem rendelkezünk megfelelő papnevelő gárdával, s ez okoz
za, hogya fiatalok közül többen szinte indokolatlanul hagyják ott a szemináriumot, sőt

első lelkipásztori helyüket is. Véleményem szerint nem a teológiai tudás tálalásában, nem
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is a példaadásban rejlik a hiba, hanem egy korunknak megfelelőpapi eszmény felragyog
tatásának hiányában, amelynek természetesen itthon a társadalmi ambienst is jobban
figyelembe kellene venni. Az utóbbi három évben kevesebben jelentkeztek a szemináriu
mokba, mint korábban.

Az utóbbi években katasztrofális földindulásként hatott a házasságok felbomlása, a
családok szétesése. Megközelítő adatok: 1981-ben az újonnan kötött 96 ezer házasságból
35 ezer bomlott fel, ugyanebben az évben törvényesen szétválasztottak 18 ezer kötést.
E téren harmadik helyen állunk a világon! Eme aggasztó társadalmi megpróbáltatás
orvoslásában az egyházak segítségére is szükség van. Kimutatható, hogy az egyházi
házasságok tartósabbak. A szétesés okai alapjában véve mind morális természetűek: a
túlságosan önző, számitó anyagiasság, a jólét utáni hajsza fokozódása, a lelki éretlenség
és felelőtlenség, a kielégíthetetlen, hatalomra törő érvényesülési vágy, a mértéktelen
alkoholfogyasztás és végül a felfokozott szexualitás. Az egyház e téren képtelen mást
tenni, mint menteni és erősíteni a családi élet eszményét. A sebet a társadalomnak kell
begyógyítania!

Megnyugtató számunkra és közéletünk belső alakulására társadalmunk etikai érzüle
tének és ítéletének fejlődése. Társadalmi tisztulás nélkül nincs előbbre jutás! Tágabb teret
kellene biztosítani a közéletben az egyházaknak, a hivőknek. Nagyon sok rejtekben élő

hivő már régóta megérdemli, hogy felfigyeljenek rá, kiemeljék és némaságából feloldják.
Meggyőződésem, hogy anyagi és szellemi fellendülésben lévő hazánk polgárai többsé
gükben túl akarnak jutni azon, hogy továbbra is hivők és nem hivők között tegyenek
különbséget, az egyházakat mint társadalomépítő tényezőt kívánják elfogadni. Ma az
élet egységre és azonosságra szólít fel bennünket, így az egyházak erkölcsi erőtartalékai

sem nélkülözhetők.

Az új egyházi reform alapja, mint eddig mindig a történelem folyamán, a Szentírás.
Az lsten igéjéért elsősorban a püspökök felelősek: gondoskodjanak a papi továbbképzés
alapos és nívós megszervezéséről, szorgalmazzák a Szentírás újabb kiadásait, a Szentírás
alaposabb ismeretére támaszkodó igehirdetést, a templomi szentírási magyarázatokat,
a Biblia szélesebb körökben való olvasását. A laikusok számára megindult teológiai
kurzus nagy ígéret, különösen ha arra gondolunk, hogy a teológiai mélyebblátás világi
hivőket, férfiakat és nőket hozhat közelebb az oltárhoz és az egyház belső életéhez. Igy
a hivők is az ige hirdetői és hordozói lehetnek. Külön kiemelhetjük, milyen jó érzéssel
tölt el bennünket a nagyon értékes katolikus sajtó tevékenysége, mert korszeru és bátran
hallatja az lsten és az egyház szavát. Megnyugtató a katolikus könyvkiadók gazdag
termése is, külön öröm a Vigilia hagyományos könyvkiadási tevékenységének felújítása.
Az utóbbi években választékos és tartalmas művek láttak napvilágot az eddig közel
kétszázezer példányszámban megjelent teljes Szentírás mellett. Oszinte elismerés illeti a
Szent István Társulatot széles skálájú, az igények nagyvonalú kielégítését biztosítani
kívánó kezdeményezéseiért.

Amit a Zsinat megnyitásának huszadik évfordulóján itt felsorakoztathattunk, az
annak jele és bizonyítéka, hogy a magyar katolikus egyház él és cselekvőképes, mert sem
lelki struktúrájában, sem társadalmi szerepében többé nem retrográd, hanem előbbre

lépett, és a jövő ígéreteit kémielheti a jelen magyar sorsalakulás egén. Úgy érezzük, hogy
ezzel közelről sem mondtunk el mindent. De hogyan is lenne ez lehetséges, amikor az
elmúlt húsz esztendőt annyi rendkívüli körülmény és annyi szubjektív próbálkozás
inkább formálta, mint céltudatos tervek szervezettségében végrehajtott pasztorációs
munka. Nincs szégyenkezni valónk! Jól vizsgáztak azok a lelkiismeretüket követő papok
és az egyházhoz hűséges hivők, akik azt is tudták, hogy az egyháznak a zsinati leckéből
jól kell felelnie éppen abban a magyar hazában, ahol az egyház továbbhaladása, építése
csak a zsinati elvekhez és határozatokhoz való hűségben lehet gyümölcsöző.
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