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A nyolcvanas évek elején egy nemzetközi munkacsoport tíz- országban kutatást
végzett arról, hogy miben hisznek az emberek, mi jelent számukra értéket, meny
nyire vallásosak. Mindenütt azt találták, hogy az ifjúság kevésbé tartja a vallási
hagyományt, mint az idősebbek. Oriási eltérés van azonban az egyes országok
között. A 18-24 éves korosztályban soha nem jár templomba a franciák 63, az
angolok 59, a dánok 53 százaléka - ezzel szemben az ilyen korú ir fiatalok kö
zött csupán 8 százalék a templomba nem' járól Más adatforrás szerint a 6. élet
évüket betöltött, nem beteg és nem útonIevő irek 91 százaléka részt vesz a va
sárnapi szentmisén. Hasonló tanulsággal. szolgál a felekezeten kívültek. mate
rialisták, ateisták számaránya, ami az előbbi 18-24 éves korcsoportban Hollan
diában 47, Franciaországban 38, Belgiumban 24 százalék - Írországban pedig
csupán 2 százalék. A vizsgált tíz nyugat-európai ország (az említetteken túl még:
NSZK, Olaszország, Eszak-lrország, Spanyolország) kőzött a keresztény meggyő

ződés, a vallásgyakorlat és az egyházhoz ragaszkodás terén lrország messze meg
előz mindenki mást.

Az Egyház Statisztikai Évkönyve (Annuarium Statisticum Ecclesiae, 1982. Va
tikán, 1984) adatai szerint 1982/83 fordulóján a 3870 OOO ír katolikus lelkipász
tori ellátását 20654 fő végezte: 48 püspök, 6102 pap, 1885 szerzetestestvér és
diakónus és 12 619 szerzetesnővér. Ez 1'0 OOO 'katolikusra 53,3 főállásos lelkipász
tori .munkaerőt jelent. (Magyarországon ennek egytizedével sem rendelkezünk:
10 OOO katolikusra 4,9 lelkipásztor jut.) Az ír adatokat egy ponton kell kiegészí
teni. Régi hagyomány, hogy lrország papokat küld számos angol nyeívű ország
ba: az Egyesült Államoktól a 3. világ országaug. Igy több ezer ir pap él és dol
gozik új hazájában. Ez a gyakorlat annyira intézményesült, hogy papszenteléskor
csupán a jelöltek egyik felét szentelik írországi püspökségek számára, másik felét
pedig eleve külhoni egyházmegyék szolgálatára. Az ír katolicizmus ily módon a
nemzeti határoktól függetlenedve is felelősséget vállal az Evangélium terjesztésé-
ért. .

Mint az iparosodott országokban mindenütt, a hatvanas évek végén lrország- .
ban is visszaesett a papi életre készülők száma. A visszaesés Európa legtöbb or
szágában 1978-80táján megállt (nálunk azonban még mindig tart). Irországban
a helyzet 1-2 évvel előbb stabilizálódott - összesen valamivel több mint 1100
szeminaristával. Ez azt jelenti, hogy - ismét az előbb idézett 1982 végi vatikáni
adatok szerint - 100 OOO katolikusra 28,8, az országban élő 100 papra pedig 18,3
kispap jut. (Ugyanez a két arány Magyarországon 4,2 és 8,8.) A szerzetesnővérek

létszámában Európa-szerte tapasztalható visszaesés itt nem mutatkozott, sőt míg
1958-ban 10 OOO és 1964-ben 19EOO apáca élt Ir országban, számuk ma a 13 ezerhez
közelit. .

Profán társadalomszervezet és egyház igen közel állnak egymáshoz. Ez az őssze

fonódás egy időben sok bírálatot váltott ki. "Az egyház a fennálló rend képvise
lője"; "profétikus függetlenségének nincs sok nyoma"; "az emberi és társadalmi
fejlődést is inkább akadályozza, mint elősegíti" - mondták a kritíkusok. Korik
rét érvekkel sem maradtak adósak. Ismert történelmi tény, hogy az ír szabadság
mozgalmak idején a hierarchia a Nagy-Br itanniához tartozás mellett foglalt ál
lást, és az angolokkal szembeni ellenállás legbékésebb formáit is elutasította.
Újabb példák is vannak. Az ír mezőgazdaság gépesítésének programjával' az öt
venes évek Lucey Cork-i püspöke azzal fordult szembe, hogy "ann?k semmi ér"
telme" , s egyébként is "aZ emberi munka olcsóbb". Végül a tradicionalista ke-
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resztény beállítottságot jól mutatja a dublini főpásztor azóta szállóigévé vált
mondása. McQuaid érsek annak idején azzal nyugtatgatta híveit, hogya II. Va
tikáni zsinat semmi olyant nem fog hozni, "ami megzavarná keresztény életük
nyugalmát". A Zsinat friss levegőt hozott az egyházba, de van, aki megkérdezi,
hogy mennyi jutott abból Írországba?

A társadaímí problémák fokozódása ezt a nyugalmat összekuszálja. A Nagy
Britenniához tartozó Észak-Írországban a terrorizmus nap mint nap szedi áldo
zatait. Ettől az tr Köztársaság sem tudja függetleníteni magát, bár gondja enélkül
is elég akad. Írország Nyuget-Európa egyik legszegényebb s legelmaradottabb
országa. A népesség közel fele 200 főnél kisebb falvakban él, noha a mezőgaz

daság éppen csak -az önfenntartást biztosítja. A férfi-munkanélküliség aránya
11~15 százalék között ingadozik. Az infláció meghaladja az évi IS százalékot.
A gazdasági egyensúlyt csupán a kivándoroltak által hazaküldött összegek biz
tosítják. Ez ellenben azt is kifejezi, hogy a fiatal nemzedékek egy részének az
ország nem képes munkát, lakást, kenyeret adni.

Új idők új problémái az ir egyházat is állásfoglalásra ösztönzik. Az 1970-ben
alapított Kutatási és Fej lesztési Intézet feladata, hogy az egyházvezetést tájé
koztassa a társadalmi és a lelkipásztori helyzet részleteiről és alternatívákat dol
gozzon ki a problémák megoldására. A püspöki kar pedig nagy hatásu pásztor
levelekben fejtette ki álláspontját a családtervezésről, a válásról. a családvede
lernről. a kivándorlásróI. minden erőszak elutasításáról és a nemzeti megbékélés
követelményéről.Az ir katolikus egyház mindig a társadalom legfontosabb osz
lopa, gerince volt. Ma is az ~ s nemcsak a talpon . maradás erőssége, hanem az
előrehaladásban is iránytű.

T. M.
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