
Szomszédos kereszténység: Ausztria

Két éve sincs, hogy a nyugat-magyarországiak kicsit belepillanthattak az osztrák
katolicizmus ünnepnapjaiba. Az osztrák televízió "fő száma" 1983. szeptember
elején a Katolikus Nagygyűlés és a pápa látogatása volt. A magyar tévénézőket,

egy közvéleménykutatás szerint, leginkább a tömeg ragadta meg: a Helden
platzon imádkozó 130 OOO ember, a stadionban összegyűlt 80 OOO fiatal, a befe
jező szentmise 300 OOO résztvevője. ,

A tévé a csillogó jelent mutatta, nem a történelmi tehertételeket. nem az egy
házépítés fáradságát, s nem is az ökumené gyakorlatát. Es mégis. .. a televízió
cukorhabos közvetítései beleillettek az osztrák valóságba - igaz, a tehertételek
közé. Nemrégiben egy bécsi humorista "osztrák használatra" átírta a Miatyánk
egy sorát. A külsőségekre, ünnepélyességre, túlzásokra célozva mondta: "min
dennapi barokkunkat add meg nekünk ma!" Iróniáját az egész társadalomnak
címezte. Egy, a katolikusoknak szóló csúfolódó .rigmus· a fényűzően hivalkodó
barokk apátságokra, Melkre, St. Florianra utal: Osterreich-Klösterreich, Auszt
ria-kolostorbírodalom, Az első tehertétel tehát a hatalmi egyház, aminek nincs
meg mindig a lelki, tartalmi fedezete.

A második múltbéli tehertétel a politikai vallás. A katolicizmus a Habsburg
birodalom - alaposan vílági - alapköve volt. Közelebbről nézve ez az ellenrefor
máció idején könyvégetést, a protestánsok tízezreinek elűzését, gyermekek elvé
telet, bebörtönzést jelentett. Protestánsok majdnem kétszáz évig csak titokban
létezhettek. A "kereszt 'és a kard" áldatlan szövetsége időnként gyengült ugyan,
de meg is újult újra, utoljára az I. világháborút követően. A Keresztény Szo
cialista Párt szervezői, kortesei, képviselői, majd miniszterei jelentős részben
papok voltak. Seipel Ignác prelátust többször is kancellárrá választották. A párt
harcban az egyház az egyik oldalra állt. (Ehhez képest az már részletkérdés,
hogy a rendi állam megteremtésével, majd az Anschluss megszavazásával éppen
a rossz oldalra.)

Végül a harmadik tehertétel a bürokratizmus. II. József az egyházi életet nem
csak pusztította, hanem rendszabályozta is. Előírta az egymás mellé építendő

templomot, iskolát, plébániát: Az egyházat a közigazgatás részévé tette, termé
szetesen állami felügyelet alatt. Az mindenre kiterjedt, a személyi ügyektől a
szentmisén meggyújtható gyertyák számáig! A plébániából plébánia-hivatal lett,
irodával és hivatalos órákkal ...

A változás lehetőségét paradox módon a náci uralom biztosította. A koncent
rációs táborok első "lakói" osztrák katolikusok, papok és világiak. A korábbi ba
rokk katolicizmus edződött, s már vértanúi is voltak. A fiatal katolikus földmű

vest, Franz Jágerstáttert azért végezték ki, mert nem volt hajlandó Hitlerkato
nájaként fegyvert fogni. A nemzeti szecialisták az egyházi vagyont államosítot
ták, az intézmények javát lefoglalták .. , 1945-ben az egyház tiszta lappal
kezdett.

A világháború utáni első ülésén az osztrák püspöki kar elvi állásfoglalást tesz:
a jövőben minden politikai elköteleződéstől tartózkodik, s nem tér vissza az
1938 előtti gyakorlathoz. Emellett azóta kitart. Megfordítva viszont az állarn el
ismeri az egyház szociális és kulturális tevékenységét. Az ország 6 468 óvodai
osztályából 1354"et (és az összesen 39 135 óvodás 22 százalékát) a katolikus kö
zösség látja el. A katólikus egyház 82 elemi és 245 magasabb fokú iskolát vezet 
miután többi iskoláit még 1867-ben államosították. A tárgyi feltételeket minde
nütt az egyház biztosítja, a tanerőket 1972 óta teljes mértékben az állam fizeti.
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A pártpolitikától való távolmaradásnak nem mond ellent a széles körű kultu
rális jelenlét. A katolikus Kleine Zeitung a harmadik legnagyobb napilap
(510 OOO példánnyal), A hetilapok. terén főleg a regionálisak között erős a katoli
kus sajtó. A katolikus szellemű képeslapok és folyóiratok számát mintegy 300-ra
becsülik. Nem egy közülük százezres példányszámú. A 'kőrűlbelül 1600 plébá
niai lap összesen 2 millió példányban jelenik meg. A televízióban hetenként há
rom vallásos-nnisor van. A vallási - ima, prédikáció, istentisztelet, tájékoztató
stb. -rádióműsorok száma hétről hétre többtucatot tesz ki.

Ausztria lakosságának ma 5,4 százaléka protestáns. Az evangélikusok és a re
formátusok unióban állnak egymással. Az ellenreformáció fanatizmusával szem
ben a mai: osztrák katolikus egyház az ökumenikus munka terén úttörő szerepet
vállal. 1966-ban Rohracher salzburgi érsek nyilvánosan bocsánatot kért az
evangélikus szuperintendenstöl a protestánsok 1731. évi ehízéséért. Azóta szá
mos közös bűnbánati és megbékélési találkozóra került sor. Az ökumenikus
munkát több intézet és kolostor végzi, Az elmúlt években megerősödteka kap
csolatok nemcsak a pravoszláv, hanem az örmény, a kopt és a szír ortodox kö
zösségekkel is. Az osztrák egyház álláspontját az 1983. évi Katolikus Nagygyűlés

határozata fejezi ki: "Mindent meg kell tenni, hogy az Ausztriában működő kü
lönböző egyházak tagjai megélhessék a kereszténységet a keresztények között!"
Ausztria a zsidó-keresztény megbékélésnek is jelentős központja. A muzulmá
nok száma (77 ezer) az elmúlt években növekedett meg. A velük való együttmű-

ködés még megoldatlan.
Az eddigi biztató tendenciákkal ellentétben nem ritka az olyan hír, hogy

Ausztria súlyos elvallástalanodással küszködik. "Hogyan jussunk ki a krízis
ből?" hangzik "a neves pasztorálteológus, Paul Zulehner egy könyvének a címe.
Tény, a szekularizáció Ausztriában is megrázza az egyházakat. Csökken a temp
lombajárók aránya: 1950-1980 között a katolikus népesség 39 százalékáról 28
százalékára. (Magyarországon ugyanebben az időben - különböző adatok szerint
- 30-60 százalékról 7-12 százalékra). Csökken a szerzetesi és világi papi lét
szám, az 1950. évi összesen 5065 főről 1980-ban 4490 főre. (Magyarországon
ugyanekkor, bár egy fél millióval több hivő ellátására, 5300 főről 2789 főre.)

Az utánpótlás is csökken. 1960-ban 177, 1970-ben 96, 1980-ban 55 papot szen
teltek. (Ez csak kevéssel több, minta magyar arány: 1980-ban 40 fő.) A létszám
csökkenés Ausztriában is gond. A plébániák, lelkészségek és misézőhelyek

negyedében nincs önálló lelkész. Megoldásul világi munkatársakat vonnak be.
Egy 1984. évi kimutatás szerint 129 diakónus, 301 teológiát végzett lelkipásztori
munkatárs (közöttük 218 nő), 15 végzettség nélküli plébániai munkatárs (ezen
belül II nő), 13 plébániai titkár és 37 titkárnő működik Ansztríában. Ezekben a
számokban nem szerepelnek a világi katekéták, akik a kötelező iskolai hitokta
tásban egyre inkább a papok helyére lépnek.

Mindkét tény igaz. Az is, hogy az osztrák katolicizmus súlyos és részben meg
oldatlan problémákkal kűzd, es az is, hogy fejlődik, halad előre. Fejlődéséhez
tartozik, hogy a háború után - a területi plébániák mellett - francia mintára
megalakultak az egyetemisták és értelmiségiek egyházközségei. Előrehaladásá

nak eleme a katolikus felnőttnevelési rendszer, a katolikus akadémiák hálózatá
nak s a Katolikus Értelmiségi Szövetségnek & kiépülése. A megújulás eszközei a
lelkipásztori és hivatásgondozó intézetek. Az önismeretet szolgálja a Vallássta
tisztikai Központ és a főleg vallásszociológiával foglalkozó Egyházi Társadalom
kutatási Intézet. Eredmény is, de feladat is a kereszténység személyesebbé és
ugyanakkor közösségibbé válása, illetve tétele. 1984 elején nagy összegző ta
nulmány készült az osztrák katolicizmus és egyház erőforrásairól és tennivalói
ról. Egyik megállapítása így szól: "Ausztriának olyan lelkipásztori ellátásra van
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szüksége, amely a kisebbségi helyzetben felnőtté vált keresztények igényeihez
igazodik ... .Ez a lelkipásztorkodás a meggyőződéses. keresztényekre irányul,
olyan keresztényekre, akik keresztények maradnak egy nem-keresztény társada
lomban. Ezek azok a keresztények, akikből a keresztény közösségek kifejlődnek.

Ezért kell minden erőfeszítést megtenni az egyházközségek egyházi és közös
ségi életének fejlesztésére. Ugyanakkor azonban minden rendelkezésre álló esz
közzel és módon bátorítani kell a világi apostolkodás csoportjait, mozgalmait és
szervezeteit, és a legkülönfélébb bázisközösségeket. Ezekre a csoportokra és
közösségekre támaszkodva a keresztények olyan típusa alakul ki, amely megje
leníti az egyházat a világban, s amely evangéliumi hatást gyakorol a társadalmi
és politikai életre."

A barokk hatalmi egyház él még Ausztriában, de egyre inkább a múlté. Az új
utak keresésében az osztrák kereszténység talán számban kissé megfogyatkozva,
de nem világi s politikai érdekeknek alárendelve, hanem Jézus útmutatását kö
vetve halad. S ez társadalmi elismerést is hoz neki.

T.M.

KRISZTUS·A KERESZTEN

A katolikus családban fölnövő gyermek számára talán a legismerűsebb, sőt

legmindennapibb emlékek egyike a falon függő kisebb-nagyobb kereszt a
megfeszített Jézus testével. Nem tudom, valaki is utánanézett-e már, hogy há
nyan látnak vagy keresnek - akár a fölnőttek közül is - műtárgyat ezekben a
keresztekben. de azt hiszem, ez meglehétősen ritka eset lehet. Ismerek - is
merünk igazán komoly becsben tartott, értékes kereszteket, de ezeket is in
kább a mindennepi, a piaci érték miett szokás egyszerűbb társainál jobban
megbecsülni. Az érték fogalma persze általában nem is igen merűl fel ezek
kel a tárgyakkal kapcsolatban, hisz nem ezért, hanem a benne összesűrűsö

dött jelképi tartalom miett tartják őket a lakásban. Lényegében hasonló a
helyzet az úgynevezett útszéli keresztek esetében is, amelyeket száz, százöt
ven vagy kétszáz éve állitottak a helyükre, többnyire fogadalomból, esetleg
emlékül valami eseménynek. Furcsa módon a feszület még a templomban is
szinte az utolsó, amit műtárgyként vesz számba valaki a szobrok, freskók,
fafaragványok, ötvösremekek sorában. A modem ipari tömegtermelésnek
éppen ezért talán itt volt a legkönnyebb dolga, hisz alig akadt olyan igényes
vevő, akit ne tudott volna szinte a legmindennapibb sémával kielégiteni.

A most induló sorozat európai és hazai művészek különböző korokban ké
szült és különböző célú feszületeit fogja bemutatni. Az egyes darabok plasz
tikai értékei mellett szerétnénk elemezni a művész személyes viszonyát is .
kompozíciója tárgyához, s az adott esetben azokat a stilusjegyeket vagy tar
talmi motívumokat, amelyek a mű korát jelzik.
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